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Když se celý naklad známé, posledně slovůtným Fr, Faustínem
Procházkou opravené, a nákladem i tiskem normální školy (r.
1804.) vydané bible české zcela vyprodal, bylo nevyhnutedlno k no
vému vydání Písma sv. pro český lid se odhodlati. Dal jest tedy k
němu, dobré i nábožné paměti, Alois Josef, svob. pan ze Šrenků,
toho času kníže—arcibiskup pražský, své vrchnopastýřské povolení,
a slíbil i všemožnou pomoc. Ale kdož měl nyní tu důležitou itěžkou
práci na sebe vzíti, aby totiž v krátkém čase českou bibli opět pro
hlédl, kde třeba opravil, příhodným výkladem opatřil, a. k tisku
přihotovil? I shledalo se brzy několik kněží vlastenců, jenž se kté
práci, z lásky k českému lidu, ochotně propůjčili. *
Za zaklad položeno jest ono starší vydaní od r. 1804. Ve čtení
či textu samém jen málo kde co změněno. Krátká. vysvětlování slov
v starším vydaní závorkami vyznačená. jsou tuto veskrze ven vy
ňata. V závorkách [] se teď jen pojediná slova do čtení vložená.
nalézají, a sice jen takova, kteráž se k doplnění smyslu potřebna
býti, & tím samým do textu náležeti zdala. Větších výkladů smyslu,
v onom vydáni pod textem položených, užilo se, ač 11větší krét
kosti, více méně i v tomto novém, apřidano nemálo jiných. Přitom
pak se mělo pilné zření k známému, Drem. Jos. Františkem AZZz'oli-m

zhotovenému, Stolicí apoštolskou povolenému Písma sv. překladu a
výkladu, tak aby se toho za pravověrné uznaného díla meze u vy
daní našem nikdež nepřekračovaly. Kdykoliby se tedy v našem
textu aneb výkladu nějaké uchýlení od předešlého čtení neb vylo
žení shledalo, bude moci z větší části příkladem Alliolovým ospra
vedlněno býti.
.,
Ku konci roku 1847. sešla se již některá. čast hotového díla

a tedy hned k připravování nákladu a tisku přikročeno. Uzavřena
jest o to (7. ledna 1848) mezi výše jmenovaným knížetem-arcibi
skupem, v srozumění s jeho konsistoři, a mezi Syny Bohumila Haase
v Praze zvláštní smlouva, směřující hlavně k tomu, aby česká. bible
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co nejrychleji na světlo vyšla a předražená nebyla. Tolik budiž k
potřebné známosti o tomto vydání české bible dosti pověděno.
Ale nyní bychom ještě přáli, aby také samo čtení Písma sv.
našemu dobrému a nábožnému lidu bez užitku nebylo, anobrž aby
mu hojnost spaslivého ovoce, a. vrchovatou míru právě křesťanského
osvícení a duchovního vzdělání přinášelo. V tom upřímném úmyslu
klademe zde některá připomenutí: dílem k naučení,jakby se svatého
Písma dobře a řádně užívalo, dilem k výstraze, čehoby se opatrnému
bibláři vystříhati bylo, aby se při svatém čtení s žádoucím účinkem
neminul, aneb i posléze se škodou nepotkal. Můžet zajisté samo
svaté čtení, tak jako každá jiná sebe lepší a světější věc, nejen bez
užitku ale i na škodu býti, kdyžby se ho užívati neumělo, aneb vě
domě zle užívalo. Z toho již snadno lze porozuměti, proč církev
nesmí a nemůže při obecném vydávání a. čtení Písma sv. lhostejná
býti, a že ačkoli svým věřícím domácího čtení bible vůbec nezapo
vídá ani zbraňuje, přece jako dobrá a o spasení svých dítek pečlivá
máti nevyhnutedlně se vší pilností k tomu hleděti musí, aby se jak
při vydávání, tak při čtení Písma sv. náležitá opatrnost zachovávala.
Předně tedy sluší věděti, že jen někteří, tomu zvláště učení
muži, Písmo sv. v těch jazycích čísti umějí, v kterých původně od
mužů Božích sepsáno aneb vyloženo jest, tak že bible pro lid, aby
i ten ji čistí a jí rozuměti mohl, prve v jeho domácí, obecný, k. p.
český jazyk přeloženabýti musí. Tu pak již patrno, že velmi mnoho
na tom záleží, aby to a. takové přeložení bylo pravé &.věrné. Pro
tož dobře i velemoudře církev v tento smysl nařizuje*): aby každé
přeložení bible v jazyk obecný nejprvé od řádné biskupské vrchnosti
ohledáno, za pravé a věrné uznáno i schváleno bylo, nežby se obe
cnému lidu k užívání vydávalo; i aby také věřící lid jen takových
od biskupské vrchnosti schválených a dovolených biblí k svému
domácímu čtení vyhledával.
Mimo to záleží při užívání Písma sv. velmi mnoho na způso
bilosti čtenáře samého, aby totiž ku čtení bible náležitě připraven
a důstatečnou vědomostí opatřen byl. Sic jinak by mohl při vší do
bré vůli v mnohá nedorozumění, křivá vykládání & v pochybování
uběhnouti, ve víře se zviklati a konečně i zcela poblouditi a od
církve odpadnouti. Takt se zajisté již mnohému neopatmému bibláři
a nepovolanémn Písma sv. vykladači i v naší vlasti přihodilo, že se
posléze s biblí octnul, kde zprvu ani nechtěl ani nemyslil, a že o
viru i o církev přišel. Ano tím způsobem nejednou celé obce izemě
znenáhla ve víře zviklány a zmýleny, z pravé cesty se uchýlily, tak
že opustivše starobylou církev, rozličná nová vyznání vedlé ní sobě
utvořily, znichžto některá dosaváde trvají, mnohá pak zase během
') Sněm Trid. sez. 4. 0 vydávání a užívání Písma Bv.
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času zahynula. A takový žalostný konec mohloby neumělé &.ne
opatrné čtení Písma sv. tím spíše vzíti, kdyžby k nedorozumění &. z
toho vzniklým pochybnostem potom ještě zde obyčejná. svéhlavost,
aneb nějaká. světská žádost se přimísila, tak žeby se svaté čtení, s
povržením církevního výkladu a učení jen dle vlastního smyslu vy
kládalo, a při tom po straně na všelijaký časný zisk a prospěch
hledělo. Protož se opět velemoudře věřícím od církevních předsta
vených na srdce klade, by ne hned 0 své hlavě a bez náležité při
pravy na čtení Písma sv. se vydávali, nýbrž prvé se svým duohóvním
spravcem o to promluvili, a potřebného navedení od něho si vyža
dali; zvláště pak aby u vzniklých pochybnostech k němu se utíkali
a jeho naučením se řídili.
Nejvíce se zajisté při obecném čtení bible každého času v tom
chybovalo & v církvi škodlivých roztržek nadělalo, že se Písmo sv.
místy příliš slovně bralo. Tak k. p. kdyby někdo vyrčení Páně (Mat.
5, 29—30) 0 vyloupání oka a uřezaní ruky a nohy, ježto se pouze
duchovně rozuměti má„ do slova bral a sám na sobě aneb na jiném
je vykonati chtěl: zdaližby velice nebloudil? A přece byl za starého
času jeden převelmi učený muž, Origenes ('l' 254.), kterýž ne sice
ono, ale jiné podobné vyrčení Páně (Mat. 19, 12.) do slova vzal a
sám na sobě vykonal. — Byli také za předešlých časů bludaři, kte
říž Bohu oči, uši, ruce, nohy, nejinak než jako člověku přičítali, nalezše
tak do slova v Písmě svatém o Bohu povidano; ačkoli každému po
vědomo, že Bůh jest duch, a kdekoli se v Písmě o Božím oku, ra
meni a t. &. zmínka činí, to duchovně bráno & o Boží vševědou
cnosti, moci a t. d. rozuměno býti má,. — Jiní zase nazvani Adamité
jacíž se i v naší vlasti vyskytli, čtouce v bibli o životu prvního
člověka V ráji, umínili doslova ho následovati, i nazí choditi: ale
upadše mimo to i v jiné nesmysly a hanebnosti, byli od samého
Žižky mečem a ohněm stíhání a vyhlazeni. — Známo jest také,
kterak se jisti šílenci, staršího i novějšího věku, na naše katolické
obrazy v kostelích i jinde rozlítili a obořili, napořád beze všeho
ohledu je rušíce a ven vyhazujíce. A k tomu počínání nebyli ničím
jiným popuzeni, než že přikázani Boží, v Starém Zákoně o modlaoh
dané (2. Mojž. 20, 4. a 3. Mojž. 26, l.) tuze literně vykládali, be
rouce každý obraz v kostele za modlu, a každé obrazův uctívání za
božskou poklonu, a tedy za modloslužbu; ježto Bůh toliko zapovídá.
obrazy dělati, a je za bohy míti a za bohy ctíti: ostatně pak sám
Mojžíšovi nařizuje (2. Mojž. 25, 18.) podobenství cherubínů udělati
a ve svatyni postaviti. — Ale největší roztržka udála se v církvi
za příčinou doslovniho výkladu některých míst epištoly k Římanům,
kdež apoštol Pavel vícekrát opakuje, že ne ze skutků, nýbrž z víry
člověk ospravedlněn bývá. 3. u Boha milosti naleza (Řím. 3, 28.),
Tohoto apoštolova učení se někteří doslova a příliš kvapně uchopili,
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a. hned všecky dobré skutky vesměs zavrhli a za nepotřebné k spa
sení odsoudili, domnívajíce se, dělej co dělej, pouhou vírou milosti
Boží a spasení dojíti. A však sv. Pavel mluví v své epištole k Ří
manům, i jinde, toliko o skutcích mrtvých, zevnitřních, starozákon
ních, jako byla k. p. obřízka, a. vydává je vším právem při víře Je
žíše Krista za zbytečné, neužitečné i k dosažení milosti Boží aspa
sení za nepotřebné, nikoli pak nemluvi zde ovšech dobrých, z pravé
vírya křesťanskélásky vyplývajících skutcích vůbec. Učit zajisté sám
Pavel (Galat. 5, 6.), že víra skrze lásku působí či dobré skutky
vydává, a nad to sv. Jakob (Jak. 2, 20. 22. 24.) zřetelně vykládá:
že víra beze skutků jest mrtvá a že teprve skutky se dokonává, i
že člověk ze skutků ospravedlněn bývá, 3. ne z samé víry. Jedni z
oněch výše zmíněných odtrženců z podobného doslovniho vykládání
Písma (Rím, 9, 18. 20—21, a jiných) i na tu hroznou myšlenku
připadli a ji za víru přijali, jakoby někteří lidé již od věčnosti k
zatracení předvěděni a určení byli, tak že jim nemožno tomu se
vyhnouti.
Ze všeho toho viděti, kamby neumělý a neopatrný biblář za
blouditi mohl, kdyžby se při čtení a vykládání Písma jen vlastnim
smyslem řídil, pohrdaje zúmyslně učením a výkladem sv. církve,
ježto jest jediná pravá a bezpečná Písma sv. vykladatelkyně. Z té
příčiny dále církevně nařízeno, aby v každé bibli katolického vy
dání pro obecný lid položen byl pod text příhodný výklad, kterýmž
by se čtenář zpravoval, aby tak snadno nezbloudil, i pohodlněji i s
lepším prospěchem Písmo sv. čísti mohl. A dle toho jest i naše
nové vydání bible české spořádáno.
Týkaje se Zákona Starého, nebude nikomu nepovědomo, že vy
dán a napsán jest vlastně pro lid israelský. Obsahujet sice ten Zá
kon také mnohá obecná naučení a všeplatná přikázaní; ale přece
jen zavírá nejvíce těch věcí, kteréž se výhradně Židů týkaly, a pro
nás křesťany již více platnosti nemaji. A však ani v oněch obec
ných, k víře a mravům náležejících naučeních a všeplatných přiká
zaních není Starý Zákon úplný a dokonalý, nýbrž teprva Kristus
měl přijíti Zákona naplnit. I příšed skutečně ho naplnil, ježto nám
veskrze úplná naučení víry a mravů, i dokonalá přikázaní dáti a v
své církvi složiti ráčil. Tak na příklad Starý Zákon zapovídá zlý
skutek, řka: „Nezcizoložíš;“ ale Kristus úplněji nás vede, an dí:
„Kdoby [jen] pohleděl na ženu ku požádáni jí, ten již zcizoložil s
ní v srdci svém“ či i bez skutku, pouhou nezřízenou žádostí se ci
zoložství dopustil. A jinde Starý Zákon sice nařizuje „bližního jako
sebe samého milovati,“ ale nevykládá určitě, kdo bližní jest. Tu zas
Kristus úplně nás pěkným podobenstvím o Samaritánu naučuje, že
bez rozdílu každý člověk, i nepřítel i kacíř, naším bližním jest aod
nás milován býti má. A taktě Starý Zákon ještě v mnohých jiných

VII
věcech Kristem zdokonalen, a protož nelze křestanu na něm pře
stávati, nýbrž třeba jej z Nového Zákona, z učení Ježíše Krista a
jeho církve doplňovati.
Nalezá se také ve čtení Starého Zákona, obzvláště pak v kni
hách historických a prorockých, nejedno místo, kdež se o věcech
opravdu velmi stydkých zminka činí i obšírně vypravuje, buďto že
se ty věci onoho času v skutku tak udály, a pro výstrahu budou
cím věkům zaznamenány jsou, aneb že se od nich, dle tehdejšího
mluvení způsobu, podobenství berou; jakž to zvláště proroci činí,
nazývajíce k. p. modloslužbu vůbec smilstvím a cizoložstvím, a beze
všeho obalu je tak vyličujíce. Kdokoli povážlivý do těch míst na
hlédne, přesvědčí se zajisté, že sotva dospělému, v ctnosti již u
tvrzenému člověku možno o těch věcech bez úrazu čísti, lidem .pak
nedospělým a neutvrzeným, dušem nevinným zcela neradno jest o
nich věděti; tak že třeba opatrně k tomu hleděti, aby se takového
čtení nedostávalo do rukou ledajakých a zvláště do rukou všetečné
mládeže. A tak patrno, že bible není ta kniha, kterážby se každému
bez rozdílu ku čtení hodila, aneb dáti měla a mohla, nýbrž že při
ní i z této strany opatrnosti třeba.
Posléze náleží ještě k užitečnému čtení bible, aby se k němu
s pravým úmyslem přistupovala. Nikoli tedy k pouhému se bavení
& času sobě krácení máme bibli do rukou bráti, ani jen z obyčejné
lidské zvědavosti, abychom se z Písma ledačehos, nám ještě nepo
vědomého dověděli, z něho povídati, dokazovati, otázky dávati a se
hádati uměli, a co více tomu podobného jest: nýbrž ten má býti
náš hlavní úmysl, abychom, čeho jsme se v bibli spasitedlného do
četli, to i na svůj život, a sice buď k svému mravnímu napravení
aneb k většímu duchovnímu vzdělání obraceli a skutkem plniti hle
děli. Nemáme býti pouze posluchači (čtenáři), nýbrž činitekžslova
Božího (Jak. 1, 22.), poněvadž ne marni posluchači, ale plnítelé zá
kona ospravedlněni budou (Řím. 2, 13.); a blahoslavení jsou, kteříž slovo
Boží slyší a ostříhají ho (Luk. 11, 28.). Jest pak dále onen pravý
úmysl při čtení Písma sv., pokud hlavně k ochotnémn plnění slova
Božího směřuje, také nejjistějším prostředkem k dosažení potře
bného světla, k poznání pravdy ve vzniklých o víru pochybnostech,
kteréž se jinak pouhým rozumováním a učeným hádáním spíše zmno
žují a sesilují, než odstraňují. I sám Kristus odkazoval nevěřícíŽidy
k poznání pravdy na takové skutečné plnění vůle Boží, řka jim:
„Bude-li kdo (z vás) chtít vůli Boží činiti, pozná zajisté, zdali toto
(mé) učení z Boha jest, čili já sám ze sebe mluvím“ (Jan 7, 17.).
Protož opakujeme: Má-li'komu svaté čtení jak náleží užitečno býti,
třeba k němu s pravým úmyslem, směřujíc nejvíce k oohotnému
plnění slova Božího, přistupovati; a kdykoliby rozum v pochybno
stech vázl, třeba více skutečným plněním vůle Boží, než pouhým
rozumováním, pravého světla k poznání pravdy hledati.
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Konečně měli také nábožní mužové vždy ten dobrý obyčej, že
ku čtení Písma sv. jen s vroucnou modlitboupřicházeli a podobně s
modlitbou to svaté čtení zavírali, chtíce sobě od Ducha pravdy po
třebného světla k poznání &.milostivě pomoci k plnění vůle Boží
vyprositi. Ten dobrý obyčej i my čtenářům Písma sv. sohvalujeme,
přejice, aby jako všecky své činy, tak zvláště isvaté čtení, vždycky
s Bohem začínali a s Bohem dokonávali.
Takovýmto způsobem, vystřihaje se z jedné strany svévolného
vykládání, z druhé pak nejvíce k skutečnému plnění slova Božího
prohlédaje, může nábožný čtenář mnoho užitku z Písma sv. získati.
A sice: Může nejprve pravého, dokonalého osvícení a vybroušení
rozumu & soudu, i širší a jisté známosti ve věcech svatého nábo
zenství z Písma dojíti, tak žeby již ve věcech víry a církve úplně
se ovědomil a ubezpečil i zcela utvrdil a navždy ustálil. Dále může
křesťan také vyššího ušlechtění srdce a mravů, ispokojenosti života
ze čtení Písma sv. nabytí; nebot sv. čtení odvozuje vůbec od věci
nízkých, tělesných, špatných, a pozdvihuje k zalibování věcí lepších,
duchovních i nebeských: i zaněcujíc mimo to srdce veskrze neob
mezenou láskou a důvěrou k Bohu, naplňuje člověka nevýslovným
tichem, mírem a blaženým pokojem, Pesléze může sobě čtenář z bi
blických příkladů i to zjednati, čehož člověku od přirozenosti vá.
havému i vrtkavému nejvíce potřebí, totiž stálou a pevnou vůli, tak
aby již ne jako lehká třtina každým větrem sem a tam se klátil,
ale statečně všelikým překážkám vzdorujío .silně &mocně každé bo
humilé ctnosti se chápal a v uchopené až do konce nepohnutedlný
setrval. Slovem: Svaté čtení může nábožnému čtenáři opravdu i
ksvatěmu, osvícenému, šlechetnému, spokojenémuiblaženému životu
velmi nápomocno býti.
Dokonáváme svou řeč tím srdečným přáním, aby se našemu
českému, dobrého, a zvláštně svatého čtení odevždy milovnému i
žádostivému lidu, pro nějž jsme tuto práci nového vydání bible
české milerádi podnikli, všech těch výše dotčených užitků ze čtení
Písma sv. v plné míře dostávalo; a. přidáváme jen ještě slova sv.

Jana Zlatoůstého, kterýmiž ten veliký a slavný biskup a církevní
Otec své duchovní ovčičky jak k veřejnému poslouchání tak ik do
mácímu čtení Písma sv.vzbuzoval: „Prosím vás,“ praví*), „abyste se
často sem scházeli a čtení Písem Božích pilně poslouchali; a neto
liko když sem přijdete, ale i doma bibli do rukou vezměte aužitek
v ní složený s velikou snažností sobě vybírejte. Z toho zajisté mno
ho zisku nabudete“.

') V Homil. 29. na 1. Mojž.

II. Předmluva
o prospěšném čtení Nového Zákona.

___?—

V Zákoně Starém přikazoval sám Bůh Mojžíšovi a prorokům, aby
napsali, což jim bylo řečeno aneb ukázáno (2. Mojž. 34, 27. Jer.
30, 2.). Ne tak v Zákoně Novém. J ežíš Kristus zajisté níčehož nepsal
ani psáti rozkázal: nýbrž konal svůj úřad jen ústně, chodě a uče
ve školách, a hlásaje veřejně po městech o království Božím (Mat.
4, 17. 23.). Nejinak vyslal Kristus potom i své apoštoly řka: „Jděte
po všem světě & kažte evangelium všemu stvoření“ (Mar. 16, 15.),
ani slovem se nezminiv o napsání toho, čemu je byl učil, co sami
viděli a slyšeli, a zas dále všemu světu ohlašovati měli: nýbrž mí
sto péra dal jim ústa a moudrost, jížby žádný protivník odolatí ne
mohl (Luk. 21, 15.), a místo písemních pamětí seslal jím Ducha
pravdy, jenžby je všeliké pravdě naučil a všecko jím připomenul,
cokoli jim bylo řečeno (Jan ' 14, 17. 26.). Tak jsouce ozbrojení
vyšli sv. apoštolé a učennící Páně, a hlásali sv. evangelium vše
chněm národům, potvrzujíoe je mnohými divy a zázraky, i získali
veliké množství duší z Židů i pohanů víře Kristově, a zřídili po
všem světě mnoho církvi a křesťanských osad, aniž pak byli ještě
písmene napsali. Až potom, když svět již na. mnoze obrácen a kře
stany naplněn byl, odhodlali se také někteříz apoštolů Páně a jejich
učenníků ku psaní, a to nikoli z nějakého rozkazu, ani z vlastního
hnutí a předsevzetí, nýbrž toliko z příležitostí a nastalé místní po
třeby (Jůd. 3—4.), aneb na žádost některé církve neb osoby.
Vímet zajisté, že nejprve svatý Matouš k potřebě věřících ze
Židů, v Palestině bydlících, své evangelium domácím jejich jazykem
(syrochaldejským) sepsal (r. 61—66.), dávno potom, když byli uvě
řili, a ve všem k víře potřebném ústně vyučení byli. Po něm druhý
psal svatý Marek, učenník a tovaryš Petrův, své krátké evangelium
a sice pro křesťany římské, jakž svědčí sv. Jeroným. Po Markovi
vydal I/ukás'své evangelium & skutky apoštolské, ato kvůlípotřebě
jednoho zcela soukromního člověka, jmenem Theoňla. Ze všech nej
posledněji (již na. sklonku prvního století) jal se také apoštol Jan
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své evangelium psáti, a sice na výslovnou žádost církví Asie a s
ohledem na tři přednější evangelia, kteréž vmnohém doplňuje, bera
zřetel i na některé sektáře toho věku. Týkaje se epištol, ježto se v
novém Zákoně zavírají, ty počal sv. Pavel k rozličným církvím a
osobám příležitostně psáti a posýlati. A již byl ten apoštol více než
14 let v kázaní sv. evangelium strávil, dvakráte všecky krajiny
Malé Asie prošel, nesčíslný počet duší Kristu ziskal a do církve
shromáždil; již se byl dle zjevení také z Asie do Evropy, do kra
jiny Macedonské přeplavil, & prošed města Filippi, Amňpoli, Apol
lonii, Thessaloniku a Beréu, a založiv tu církve dále až do Bek a
Acháje, do města Athén a Korintu se dostal, když mu najednou po
třeba nastala

svůj neiprvne'is'i list,

a sice k Messalonžcky'mnapsati,

aby jich totiž nedávno na víru obrácených potvrdil i potěšil, ježto
je byl" v nejhorší čas nastalého jím od Židů protivenství rychle o
pustiti musel. A tak jest-sv. Pavel potom u příležitosti a vzniklých
toho potřebách i ostatní své listy napsal; jakož neméně také Jakob,
Petr, Jan, Jůdas své známé epištoly za příležitostí, jak a kde toho
potřeba kázala, psali a odesílali, a sice k lidem již prve ve víře
vycvičeným a k církvím dávno před tím úplně zřízeným, pouze k
dalšímu věřících napomenutí, utvrzení aneb i napravení. Slyšme, co
nám o tom učený a těm časům blízký Eusebius ve své církevní hi
storii*) vypravuje. Když byl totiž nejprve pověděl, kterak byli
svatí a jistě Boží muži (apoštolé Páně) všemi sice ctnostmi duše
své ozdobovali, ale jen prosté řeči, jako jiní obecní lidé užívali, tak
že učení mistra svého řeči ozdobnou a slovy uměle složenými ká
zati neuměli, aniž o to pečovali, spolehajíce více na moc Kristovu,
dokládá posléze, že ti Boží muži „umění k dojití království Božího
všemu světu v známost uvedli, malou starost o to majíOe, aby vspi—
sech paměti po sobě zůstavili; což (prý) i slušně (tak) učinili, jako
ti, kteříž k službě, rozum lidský daleko převyšující, povoláni byli.
Neb i sv. Pavel, ačkoli mezi jinými v umělé řeči a ve výmluvnosti
mocnější a nejvycvičenější byl, však kromě několika málo epištol
žádných spisů ani knih neskládal, ježto nesčíslné tajné věci uměl a
znal, jako ten, kterýž až do třetího nebe vtržen jsa, tam zvěstování
božských věci zakusil . . . Ačkoli pak jiní také všiokni učenníci
Páně, buďto dvanácté apoštolů, aneb sedmdesáte učenniků, a mimo
ty ještě (jiní) v nesčíslném počtu, takových zjevení také nebyli ne
povědomi: však nicméně z toho všeho počtu učenníků Páně sám
toliko Matouš a Jan spisů aneb paměti nám po sobě pozůstavili;
kteříž také, jak se zpráva činí, z důležité a obzvláštní potřeby ta
kovému spisování aneb poznamenáni některých věci se oddali“
Tolik Eusebius. Z toho viděti, že nebylo povolání ani vlastní úmysl
") České vydání od Jana Ev. Krbce, kn. 3. str. 128.
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sv. apoštolů a učenníků Páně spisováním knih a jmenovitě toho, co
byli ústně kázali, se obírati, nýbrž že jen někteří a jen z obzvlášt
ní příležitosti a potřeby některé věci nám zaznamenali, ježto hlavní
jejich úloha a práce byla — Kristovo evangelium vs'emu světu ústně
oznamovali.
'

Mimo to oni Boží mužové, kteříž skutečně také něco toho pí
semně poznamenali, což byli ústně hlásali, sami výslovně osvědčují,
že není všeckopsáno, a odvolávají se na ústně daná mučení a zřízení.

Tak zajisté sv. Jan evangelista na konec svého evangelium sám
vyznává, že všeho nenapsal, dokládaje, že nemožno všecko napsati,
co Ježíš činil, ještoby ani svět nemohl těch knih obsáhnouti, kte
réžby psány býti musely (Jan 21, 25.). A týž apoštol ve své 2. a
3. epištole výslovně praví, že nechce všeho, co by měl, psáti ; ale
že doufá brzo přijíti a ústy k ústům mluviti (2. Jan. 12. 3. Jan. 13.)
Svatý Petr zas osvědčuje, že jen krátce psal (I. Petr. 5, 12.), i že
jen jako umělým a v pravdě již utvrzeným něco připomínati chce
(2. Petr. 1, 12.). Podobně apoštol Pavel nejednou o krátkosti svého
psaní se_zmiňuje (Žid. 13, 22.), i připomíná také, že známých a z
ústního učení již povědomých věcí dotýká (2. Thes. 2, 5.). Ačkoli
pak tento apoštol ve svých listech vůbec obšírnější jest, přece ne
mínil o všem psáti, ale některé věci schválně k ústnímu pořízení
odkládal (1. Kor. 11,34.), aneb přítomen býti žádal k doplnění toho,
čeho se učenníkům jeho kplné vířeještě nedostávalo (1. Thes.3,10.).
Dále také znamenito, že se sv. apoštolé a jejich učenníci ve
svých spisech níkdež na Písmo, jako na jediné pravidlo viry neodvo
lávají, nýbrž k tomu cili na ústní podání ukazují. Když ku p. Pavel
svým nástupníkům v úřadě apoštolském kázaní svatého evangelium
a čistého slova. Božího na srdce klade, neodkazuje jich na nějaké
buď od něho samého aneb od některého jiného muže Božího zho
tovené písmo, dle něhožby se v kázaní bezpečně říditi mohli: ný
brž předkládá jim za úplné a jistě pravidlo zdravého učení jediné
to, co jim ústně mluveno a jako nějaký skladek k dalšímu opatro
vání svěřeno bylo (1. Tím. 6, 20. 2. Tím. 1, 13—14. 2. Tím. 3, 14),

snažně napomínaje, aby mimo to žádného jiného a nového učení v
církvi nepřipouštěli (1. Tím. 1, 3.). A když dává týž apoštol naří
zení o vycvičeni a ustanovení nových učitelů, ukazuje podobně jen
na učení ústně před mnohými svědky svěřené, na věrné slovo
ježtoby se zase věrným lidem odevzdávalo, kteřižby schopni byli, i
jiné učiti (2. Tím. 2, 2. Tit. 1, 9.). A jestli kde také apoštol o písmě
zminku činí, jako k. př. k Thessalonickým, kterýmž později po úst
ním naučení i písemné napomenutí o některých věcech dal, neopo
míjí nejprve ústního kázaní zpomenouti, napomínaje, aby se věřící
pevně toho drželi, co jim bylo odevzdáno, a čemu se byli buďto ?.
jeho řeči aneb z jeho epištoly naučili (2. Thes. 2, M.).
A nejen to, že' není všecko napsáno, což bylo ústně kázáno, a
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že od samých sv. spisovatelů častěji na ústní naučení azřizení jako
na nějaké pravidlo víry odkazováno, ale i to jest povážení hodno,
že se ani všecko, což napsáno bylo, nezachovalo a na nás nedostalo, ježto

se zase něco ztratilo. O jedné epištole sv. Pavla k Korintským jest
vůbec známo, že nebyla zachována, tak že nynější první již druhá
jest, kterou Pavel k Korintským odeslal, a druhá vlastně již třetí.
Mimo to se ještě někteří domýšlejí, že také jedna epištole. kLaodi
cejským psaná se ztratila. Přidejme ještě k tomu, že se spisy sv.
apoštolů a jejich učenníků nedostaly hned najednou všechněm
církvím a věřícím do rukou, nýbrž z počátku jen po částkách ajen
těm, pro které zhotoveny aku kterým dány byly, zůstávajíce zatím
mnohým jiným zcela neznámy. Odtud také přicházelo, že se o ně
kterých spisech zde onde nevědělo a dlouho pochybovalo, zdaliby
skutečně od apoštolů aneb jejich učenníků pocházely a k Písmu sv.
právem náležely. Jen znenáhla se knihy Nového Zákona opisováním
po církvi rozšiřovaly, až pak časem všecky v obecnou známost při
šedše, posléze tak, jak je nyní máme, v jedno sebrány byly, a na
sněmích*) veřejného všech církví uznání dosáhly.
Ohlednouce se ještě jednou pozorně na to, co posud pověděno,
nabudeme tohoto výsledku. Ježíš Kristus konaje svůj úřad ústním
učením a kázanim, sám ničehož nenapsal, ani napsati rozkázal **).
Apoštolé a učenníci Páně, prvotně též jen živým slovem svaté
evangelium kázali, národy na víru obraceli a církve zakládali. Teprv
po čase, když byli již svým kázaním a křestanskými osadami svět
naplnili, chopilo se jich několik také péra, avšak nikoli z nějakého
rozkazu aneb zvláštního předsevzetí, aby také písemně zaznamenali
co byli potud ústně kázali a snad nějaké úplné pravidlo víry po
sobě zanechali; nýbrž psali jen ze zvláštní příležitosti,aby některým
žádostem a nastalým místním aneb osobním potřebám vyhověli,
sami při tom vyznávajíce,

že nechtěli a nemohli vs'eho napsali, ukazu

jíce všudy spolu jako na nějaké pravidlo zdravého učení na to, co
bylo ústně podáno a věrným lidem k dalšímu učení odevzdáno.
Z toho pak, co skutečně napsáno bylo, ještě se něco ztratilo, a což
pozůstalo, nebylo hned všechněm církvím & věřícím známo, ano
0 některém spisu (jakož zvláště v Římě o epištole k Židům) bylo
také někde adlouho pochybováno, zdaliby od apoštolů byla k Písmu
svatému náležel. Jen znenáhla se jednotlivé knihy Nového Zákona
opisováním rozšiřovaly a do rukou všech církví dostávaly, až po
sléze povšechně známy a v jedno sebrány vůbec za svaté Písmo
přijaty byly.
') Sněm Karthag. III. (r. 397.) kap. 47. Obecný sněm Tridentský (r. 1545-—
1563). Sezení 4. dekret o písmě sv. — "') Toliko proroctví o budoucích osudech
církve v Zjevení Janově z rozkazu napsáno jest. (Zj. 1, 12.)
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Z toho již snadno se porozumí, předně: Že víra a církev Krí
stova původně nikoli na psaní, nýbrž na ústním hlásání svatého evan
gelium založena a ustavěna jest, tak že kdyby se bylo třebas ničeho
písemně od svatých apoštolů a jejich učenníků nezaznamenalo, aneb
zaznamenaného nám nedostalo, přeceby svatá.víra acírkev stala a po
všecky časy až do skonaní světa trvala, jsouc Duchem svatým ne
omylně řízena a mocí Kristovou i proti pekelným branám nepře
možitedlně chráněna. —- Za druhé: Že Písmo svaté nic jiného není,
než to, aneb lépe říci, nic než částka toho, co dříve od sv. apoštolů
bylo hlásáno a v církvi ústně složeno, a čemu již svět pevně věřil
nežli jen jedno písmě toho napsáno bylo. — Za třetí: Žeby tedy
nemálo bloudil, kdokoliby svou víru a církev pouze na Písmo za

kládal a ústním podáním apoštolským, v církvi svaté prvotně slo
ženým a po všecky časy zachovaným, pohrdal, nemělt by takový
ani úplné víry ani celé církve, poněvadž ne všeckobylo napsáúo, ale
zajiste všecko hlásáno, což Kristus zjevil a k věření i činění předložil
Tak a př. Písmo sv. ničehož nedí o křtu nemluvňatek, ano zda se
jakoby mu odpíralo, řkouc: „Jdouce učte — a křtěte“ (Mat. 28, 18.),
a „kdo uvěří a pokřtěn bude, spasen bude“ (Mar. 16, 16.), čehož

nelze u nemluvňátek míti: ale že slušno a potřebno, také nemluv
ňátek křtíti, tu víru vážíme toliko z ústního podání církve. A tak
i mnoho jiného k spasení potřebného. — Za čtvrtě: že by neméně
pobloudil, kdoby Písmo sv. toliko dle vlastního smyslu vykládal,
nechtěje se v pochybnostech ústním učením a výklademsv. cirkve říditi
a z prvotního zřídla slova Božího vážiti. I byl by podoben člověku,
kterýž, když se mu voda v potóku zakalila, nechce k studánce, od
kud potok vytéká., dojíti &.ze samého zřídla čerstvé vody se napíti.
Protož každý povéžlivý a nestranný, slova Božího upřímně milovný
křesťan bude sobě obojího slova Božího — i což prvotně kázáno a
v církvi věrně chováno, i což potom napsano jest, stejně važiti,
bude jedno s-druhým srovnavati, jednozdruhého vykládati, aobého
k svému spasení užívati.

III. Předmluva
o novém vydání celého Písma svatého tiskem
latinským.
Třicet let uplynulo od té doby, kde Bible česká r. 1857 s po
volením arcibiskupským v kníž. arcib. knihtiskárně za Bedřicha
Rohlička tiskem vydána byla. Ač zásoba bibli z počátku byla velká,
rozprodalo se přece od r. 1851—1856 celkem 5000 exemplářů celého
Písma sv. a 2000 exemplářů Nového Zákona zvlášt o sobě tištěného.
Vydání z r. 1857 bylo vytištěno ve 20.000 výtiscich; ale za 30 let
i tato zásoba se téměř na dobro vyčerpala, tak že už jen skrovný
počet exemplářů. této švabachem tištěné bible na. skladě zbývá.
I kázala tedy nutnost, postarati se o nové vydání bible a to pokud
možno bible laciné.
Bible tato nová musela tisknouti se latinskýmpísmem, jímž nyni
vesměs všecky knihy Dědictvím Svato-Janským vydávané na. světlo
vycházejí.
Již před tím vyšly tři bible, písmem latinským tištěné, & sice
1. bible obrázková redakci Dr. Innocencia Frencla, ředitele a redak
tora Dědictví Svato-Janského a prof. Jana N. Desoldy nákladem
Karla Bellmanna vydaná (v Praze r. 1864), kteráž jest celé..
2. Bible s illustracemi Gustava Doré redakcí Dr. Antonina Lenze,
probošta kapitoly Vyšehradské nákladem knihtiskárny J. Otty v Praze
vycházející, a. 3. Zlatá Bible s obrazy od nejproslulejších umělců
zhotovenými, nákladem Svato-Václavské Záložny v Praze a redakci
kan. Dr. Klementa Borové-ho, prof. Jana. Drozda a prof. Josefa
Kyselky vydávaná. Ze dvou posledně jmenovaných bibli žádná není
dokončena, vyšelt při obou toli'ko I. díl, a pokračuje se ve vydáni
dalšich sešitův. Jelikož pak veškerý tyto tři bible opatřeny jsou
obrazy, jest, jak patrno, k zakoupení jich třeba značnějšího nákladu
peněžitého, jehož každý podstoupiti nemůže. A přecejest žádoucno, aby
nejvzácnější kniha, Písmo sv., dostala se věřícím do rukou v ceně
co možná levně a to sice nikoli ve spůsobu zkomoleném, jakž na
tisíce biblí od cizozemských společnosti biblických protestantských
imezi lid katolický zdarma neb za babku vrháno bývá; nikoli;
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bible, ze které katolík čistí a se poučiti chce, mějž text i výklad
od autority církevní schválený, jakýž se tuto čtenáři podává.
Pro velkou rozsáhlost nebylo možno, členům Dědictví dáti
jediným rokem celé písmo sv. do rukou, ale musel tisk na dva roky
rozdělen býti. A sice s nejedné strany bylo vysloveno přání, aby
Nový Zákon vydán byl dříve než Zákon Starý, jelikož Nového
Zákona latinkou tištěného zejmena pro katechety a studující střed
ních škol potřeba se jevila. Z té příčiny byl r. 1888 jakožto podíl
členů Dědictví vydán Bible české díl II. a sice Nový Zákon, k němuž
ze Zákona Starého tolik připojeno, mnoho-li zapotřebí se vidělo na
ten účel, aby asi dobrá polovice bible celé rokem 1888 do rukou
členů Dědictví se dostala. Tudíž započato ze Starého Zákona s Kni
hou Přísloví, pak následuje Kazatel, Píseň Šalomounova, Kniha
moudrosti, Sirach, Proroci větší a menší, dvě knihy _Makkabejské
(str. 1—494), pak celý Nový Zákon (str. 1—348). Na rok 1889 vy
dán pak Bible české díl I. a sice počínaje od pěti knih Mojžíšových,
Kniha Josue, Soudců, Ruth, čtyři knihy královské, dvě knihy Para
lipomenon, dvě knihy Esdrášovy, kniha Tobiášova, Judith, Esther,
Job a posléze Zaltář, tak že nyní celé Písmo sv. Star. i Nov. Zákona
v rukou členů Dědictví se nachází. Text písma sv. zůstal nezměněný
dle vydání konsistorního české bible z roku 1857 i s poznámkami.
Vydání samoobstarával redaktor kanovník František Srdínko a ředitel
Dědictví kanovník Dr. Klement Borový; změna v textu jen tam 11
činěna byla, kde toho ryzost jazyka českého nutně vyžadovala.
Oznámili jsme veřejně, že každému členu Dědictví jest volno,
místo bible české nové, latinkou tištěné vyžádati sobě bibli starou
švabachovou, aneb jiné jakékoli starší dílo nákladem Dědictví Sv.
Janského vydané. Avšak prodlením roku 1888 a na začátku r. 1889
jen velmi málo takovýchto přihlášek na ředitelství došlo, což jest
patrným důkazem, že členové jsou s touto Biblí svatou jakožto po
dílem spokojeni a že jim posvátná kniha tato velice vhod přišla.
Konečně připomínáme, že nákladem Dědictví Sv.-Janského vy
dán jest též a prodává se pouze Novy' Zákon sám o sobě v malém
formátě na 1391 stránce. Bližší oznámení o něm nalezá se na konci,

této knihy.
V Praze roku 1889.
Poznamenáni.

Za listem,jenž má nápispouzedvouslov: „Starý

Zákon“, necht následují ve vazbě veškery knihy Starého Zákona, jak v tomto tak
v II. dílu Bible obsažené až včetně do druhé knihy Machabejské. Pak budiž zrovna
před evangeliem sv. Matouše umístěn list s nápisem „Nový Zákon“, jenž tuto na
konci knihy se nachází.

W—

Starý Zákon.

První kniha Mo'žíšova,
(GENESIS.)
První :. nepochybně nejstarší kniha celého Písma svatého nazvána jest řecky
Genesis, poněvadž o stvoření světa a počátku všech věcí vypravuje. Dává. též zprávu
o divném řízení Božím vyvoleného lidu během 2869 let (dle našeho počtu) až do
smrti Josefovy.
Mojžíš, od Boha. zvolený & osvícený zákonodárce Israelitů, sepsal tu knihu
snad ještě před vyjitím : Egypta, aby jí základ položil k zákonu, &lidu israelskému
veliká smilovéní opět na pamět přivedl, kteráž Bůh prokázal otcům, když je byl zvolil
ze všech národů, aby je sám skrze zjevení své vyučil, a veliké dílo vykoupení lid
ského mezi nimi připravil.

Kapitola 1.
Stvoření nebe izemě,
šesti dnech.

i všech věcí v

9. Řekl pak Bůh: Shromažďte
se vody, kteréž pod nebem jsou,
v místo jedno: &.ukaž se sucho. I
stalo se tak.

10. A nazval Bůh sucho zemí,a
1. Na. a.počátku
stvořil Bůh nebe shromáždění
zemi.
vod nazval mořem.A
z. Země pak byla. ustá. a. prá. viděl Bůh, že to bylo dobré.
zóně, a. tma byla. nad) propastí, a.

(Job. 38, 4.)

duch Boží vznášel se nad vodami.
11. I řekl: Zploď země bylinu
3. I řekl Bůh: Buď světlo. A zelenou & činící simě,a.dřevo plod
učiněno jest světlo. (Zid. 11, 3.) né nesoucí ovoce podlé pokolení
4. I viděl Bůh světlo, že bylo svého, jehožby símě v něm samém
dobré: a. oddělil světlo od temností. bylo na. zemi. I stalo se tak.
5. A nazval světlo dnem, &tmu
12. A vydala. země bylinu zele
nocí: i stal se večer &.jitro, den
nou, a. činící símě podlé pokolení
první*.
svého,
a. dřevo nesoucí ovoce, &
6. Řekl také Bůh: Buď obloha.
mající jedno každé síměpodlé tvář
nosti
své.
A viděl Bůh, že to bylo
u prostřed
vod: a. odděl vody od
vo
.
dobré.
7. I učinil Bůh oblohu, aoddělil
13.
I
stal
se večer a. jitro, den
vody, kteréž byly pod oblohou, od třetí.
těch, kteréž byly nad oblohou. A
14. Řekl pak Bůh: Buďte světla.
stalo se tak.
8. I nazval Bůh oblohu nebem: na. obloze nebeské, & et dělí den
a stal se večer &jitro, den druhý. i et:
5) Tma byla. před světlem anoc šla přede

a. 1noc, a. jsou na. znamení časů, dnů
„15. aby svítila. na.obloze nebeské,
a. osvěoovala. zemi. I stalo se tak.

potom církev, dny svátků svých od
jednoho večera do druhého.

16. A učinil Bůhdvě světla. veli
ká,: světlo větší, aby panovalo nade

dnem; protož počítali Židé, jskoži
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dnem, a světlo menší, aby pano
valo nad nocí: i hvězdy.
17. A postavil _jena obloze nebe
ské, aby svítila nad zemi,
18. a panovala nade dnem ano
ci, a dělila světlo a tmu. A viděl
Bůh, že to bylo dobré.
19. I stal se večer a jitro, den
čtvrtý.

v samém sobě semeno pokolení své
ho, aby vám bylo za pokrm:
30. a všechněm živočichům zem
ským, i všemu ptactvu nebeskému,
i všemu, což se hýbe na zemi, a
v čemž jest duše živá., aby měli

ku pokrmu..I stalo se tak.

31. A viděl Bůh vše, což byl uči

nil: a bylo velmi dobré. I stal se
20. fam také Bůh: Vydejte vody večer, a jitro, den šestý.
plaz duše živé, a létave nad zemí
(Mar. 7, 37.)
pod oblohou nebeskou.
21. I stvořil Bůhjvelryby veliké,

Kapitola 2.

a všelikou duši živouahýbajíci se,
kterouž vydaly vody v tvéřnostech Posvěcení dne sedmého. 8. Štípem' ráje
ls. Vzdělání ženy z Adamova že—
jejich, a všeliké létavé podlé po mzkoše.
bra. 23. Původ stavu manželského.
kolení jeho. A viděl Bůh, že to
bylo dobré.
1. edy dokonána jsou nebesa, a
22. I požehnal jim, řka: Rosttež,
země, i všecka okrasa 'ejich.
& množte se, a naplňte vody moř

2. A dokonal Bůh dne se mého
ské: a ptactvo at se rozmnožuje na dílo své, kteréž byl učinil aodpo
zemi.
činul dne sedmého ode všeho díla,
23. I stal se večer a jitro, den kteréž byl dělal.
patý.
3. I požehnal dni sedmému; a
24. Řekl také Bůh: Vydej země posvětil ho*: nebo v něm byl pře
duši živou, podlé pokolení jejího, stal ode všeho díla svého, kteréž
hovada, a zeměplazy,izvířata zem stvořil Bůh, aby je učinilč'jlr
ská. podlé tvářnosti jejich. I stalo
(Žid. 4, 4.)
se tak.
4. Tit jsou rodové nebe a země,
25. A učinil Bůh zvířata zemská, když stvořena jsou, vden, v němž
podlé tvá—řností jejich, i hovada, i učinil Hospodin Bůh nebe i zemi:
5. i všeliké proutí polní dříve
všelikýA viděl
zeměpšlaz
podlé pokolení
jeho.
ůh,žetobylo
dobré. nežli vychazelo na zemi, a všeli
26. I řekl: Učiňme člověka k kou bylinu krajiny, prvé než vzchá
obrazu a podobenství svému: a at zela: nebo nebyl dštil Hospodin
panuje nad rybami mořskými, a Bůh na zemi, a člověka nebylo,
nad ptactvem nebeským, i nad zví kterýžby vzdělal zemi:
řaty, i nade vší zemi, i nad všeli
6. ale studnice* vystupovala z
kým plazem, kterýž se hýbe na země, svlažující všecken svrchek
zemi. (1. Kor. 11, 7. Kol. 3, 10.) z eme.
27. A stvořil Bůh člověka k
7. Učinil tedy HospodinBůh člo
obrazu svému: k obrazu Božímu věka
z hlíny země, a vdechl v
stvořil ho, muže a ženu stvořil je. tvář jeho dchnutí života, i učiněn
(Sir. 17, 1. Mat. 19, 4.)
jest člověk v duši živou.
28. I požehnal jim Bůh, a řekl:
8. Stípil pak byl Hospodin Bůh
Rosttež, a množte se, &. naplňte raj rozkoše od počátku*: v němž
zemi, a podmaňte ji, apanujte nad postavil člověka, jehož byl učinil.
rybami mořskými, a nad ptactvem
nebeským, i nade všemi živočichy,
3) aby i člověk ten den od práce přestal,
kteříž se hýba'í' na zemi.
a službou Boží jej posvěcoval. — '"
29. I řekl Bůh: Hle, dal jsem
t. které stvořiv učinil, aneb dokonal.
vám všelikou bylinu nesoucí semeno 6) či pramen vodní; jiní vykládají: pára.
na zemi, a všecko dříví, kteréž má. 8) Hebrejský text : Béj _vEden, na východ.
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9. A vyvedl Hospodin Bůh z ze ňal jedno z jeho žeber, a vyplnil
mě všeliké dřevo k pohledění pěk tělem místo jeho.
22; I vzdělal Hos odin Bůh z
né a k jídlu chutné: dřevo také
života u prostřed ráje, i dřevo vě žebra, kteréž vyňal z Xdama, ženu:
dění dobrého a zlého.
a přivedl ji k Adamovi.
10. A řeka vycházela z místa
23. I řekl Adam: Tato jest kost
rozkoše k svlažovaní ráje, kteréž nyní z kostí mých, a tělo z těla
odtud dělí se na čtyři hlavní řeky*. mého : tato slouti bude mužice, nebo
11. Jmeno jedné Físon: ta jest, z muže vzata jest. (1. Kor. 11, 9.)
kteráž obchází všecku zemi Hevi
24. Protož opustí člověk otce
1ath, kdež se rodí zlato:
svého, i matku, apřidržeti se bude
manželky své: a. budou dva v je
(Sir. 24, 35.)
12. a zlato zemětévýborné jest: dnom těle.
tu se nachází bdellium*, & kámen
25. Byli pak obadva nazí, totižto
Adam i žena jeho: a nestyděli se.
onyx.
13. A jmeno řeky druhé Gehon:

tat jest, kteréž obchází všecku ze
mi mouřenínskou.
14. Jmeno pak řeky třetíva
gris: ta jde proti Assyrským. Reka
pak čtvrtá., ta jest Eufrat.
15. Pojal tedy HospodinBůh člo
věka, a postavil jej v ráji rozkoše,
aby jej vzdělával, a ostříhal ho:
16. a přikázal mu, řka: Zevšeli
kého dřeva rajského jez:
17. ze dřeva pak vědění dobrého
a zlého at nejiš: nebo v kterýbykoli
den z něho jedl, smrtí umřeš.
18. Rekl také Hospodin Bůh:
Není dobré člověku, býti samot
nému: učiňmež mu pomoc podobnou

jemu.

Kapitola 3.

Chytroet hada. 6. Pád člověka. 8. Uvi
nění ho z hříchu. 14. Pokuty uložené.

1. Hadvšickni
pak byl
ch třejší,
nežli
žívočic
ové země,
kteréž byl učinil Hospodin Bůh.
Rekl pak* k ženě: Proč přikázal
vam Bůh. abyste nejedli z každé
ho dřeva rajského?
2. Jemuž odpověděla žena: Z
ovoce [všeho] stromoví, kteréž jest
v raj1, jíme:
3. ale z ovoce stromu, kterýž
jest u prostřed ráje, řikézal nam
Bůh, abychom ne'edli, &'abychom
se ho nedotýkali, ychom snad ne

zemřeli.
19. Stvořiv tedy Hospodin Bůh
4. Rekl pak had k ženě: Nikoli
z země všecky živočichy zemské, smrti nezemřete. (2. Kor. 11, 3.)
a všecko ptactvo nebeské, přivedl 5. Nebot vi Bůh, že v kterýkoli
je k Adamovi, aby viděl, jakby den budete jisti z něho. otevrou
nazval je: nebo jak nazval Adam se oči vaše: a budete jako bohové,
každou duši živou, tak jest jmeno vědouce dobré i zlé.
e 1.
6. Viděla tedy žena, žeby dobrý
J J20. I nazval Adam jmeny jejich byl strom k jídlu, a očím pěkný,
všecka hovada, a všecko ptactvo a na pohledění rozkošný: i vzala
nebeské, i všecka zvířata země: z ovoce jeho, a jedla: a dala muži
Adamovi pak nenalezal se pomoc svému, kterýž [také] jedl. (1. Tím.
ník podobný jemu.
14.)
21. Pustil tedy Hospodin Bůh 2, 7. I otevříny jsou oči oboudvou:
sen na Adama.: a když usnul, vy a když poznali, že jsou nazí, na
vázali listí fíkového, audělali sobě
zástěry.
10) Ze čtyř řek rajských jen Eufrat aTy
8. A když byli zaslechli hlas
grin jsou na povrchu země k nalezení.
Dle učení sv. Otců poloha pozemského
ráje není více pro nás k vyskouménl.
12) Drahé, libě voznící pryskyřice.

1) působením ďábla — Maudr. 2, 24. Jan
8, 44. Zjev. 12, 9.
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Hospodinal'Boha procházejícího se
v ráji, při větérku po poledni, skryl
se dam, i žena jeho před tváří
Hos odina Boha 'a prostřed dříví
rajs ého.
9. I zavolal Hos odin Bůh Ada
ma, a řekl jemu: de jsi?
10. Kterýž řekl: Hlas tvůj slyšel
jsem v ráji: a bal jsem se, proto
že jsem nahý, i skryl jsem se.
11. J emuž řekl [Bůh]: I kdož
tobě oznámil, že jsi nahý, jediné

18. Trní a hloží tobě ploditi
bude, a budeš jísti bylinu země*.
19. V potu tváři své jísti budeš
chléb, dokavadž se nenavrátíš do
země, z kteréž vzat jsi: nebo prach
jsi, a v prach se navratíš. ( alm.
105, 14.)

20. I nazval Adam jmeno žen
své Eva: proto že byla mati všec
živých.
21. Udělal také Hospodin Bůh
Adamovi a ženě jeho sukně kože
né, a zoblačel je:
že
jsi tobě
ze stromu
kteréhož
22. i řekl: Hle Adam jako jeden
jsem
přikaza,jedl,
abysz nejedl?
12. I řekl Adam: Žena, kterouž z nás učiněn jest, věda dobré i ,
jsi mi dal za tovaryšku, dala mi zlé: rotož nyní aby snad ,ne
ze stromu, a jedl jsem.
vztah ruky své a nevzal také z
13. I řekl Hos odin Bůh kženě: stromu života, &.jedl by, a bylby
Proč jsi to uči ' a? Kteražto od živ na věky.
23. I vypustil jej Hospodin Bůh
pověděla: Had podvedl mne, a jedla
jsem.
z ráje rozkoše, aby vzdělával zemi,
14. I řekl Hospodin Bůhkhadu: z níž vzat jest.
e jsi to učinil, zlořečený jsi mezi
24. I vyhnal Adama: a postavil
všemi živočichy a zvířaty země: před rájem rozkoše Cherubiny *,
0 prsech svých polezeš, a zemi a meč plamenný a. obratný k o
jisti budeš po všecky dny života stříhání cesty k stromu života.
svého
15. Nepřátelství položím mezi
Kapitola 4.
tebou a ženou, a mezi seme
Synů Adamových oběti. 8. Vražda Kain
nem tvým a semenem je'im, onat nova.
17. Potomci Kainovi. 26. Rod Ada
potře hlavu tvou, a ty u ady či m v.
niti budeš patě jeji*.
16. Ženě také řekl: Rozmnožím
poznaločala
Evu,aporo—
ženu
bídy tvé a početí tvá.: v bolesti 1. Adam
svou:pak
kteráž
roditi budeš děti, a pod mocí muže dila Haina, řkouc: bdržela jsem
budeš, a on panovati bude nad člověka skrze Boha.
tebou.
2. A o ět porodila bratra jeho
17. Adamovi pak řekl: Že jsi Abele. By pak Abel pastýř ovcí,
u oslechl hlasu ženy své, a. jedl a Kain orač.
jsi z stromu, z kteréhož jsem při 3. Stalo se pak po mnohých
kázal tobě, abys nejedl, zlořečena dnech, že obětoval Kain z úrody
[bude] země v díle tvém: v pra zemské dary Hospodinu.
cech budeš jísti z ní po všecky 4. Abel také obětoval z prvoro
dny života svého.
zených stáda svého, a z tuku je
16) Někteří svatí Otcové vykládají toto jich: i vzhlédl Hospodin na Abele
místo na Marii Pannu; nebo moci je a na dary jeho.
5. Na Haina pak, ana dary jeho
jího Syna hlava pekelného hada po
třena jest; jiní zas, jako sv. Ireneus, nevzhlédl: i rozhněval se Kain
Cyprian ». Leo, o Kristu samém, ja
kožto o semeni či potomku ženy, tak náramně a opadla tvář jeho.
6. I řekl Hospodin k němu:
že se čte: Ono (símě) potře hlavu tvou.
Však obé jest stejného smyslu, že totiž
Maria svým blahoslaveným plodem 18) t. místo ovoce rajského.
potře hlavu s. zkazí moc ďábla, škůdce 24) t. silné anděly. Cherubíni byli také.
pokolení lidského.
vyobrazení zákona. 2. Mojž. 25, 18—22,
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19. Kterýž o'al dvěžen , 'meno
J'edné Ada, ap'iiieno drugéJSella.
20. I porod' a Ada Jabele, kte
rýž byl otec přebývajících v sta
nich a pastýřů.
21. A jmeno bratra jeho Jubal:
ten byl otec hrajících na cítaru a
na varhan .
22. Sella také porodila Tabal
kaina, kterýž byl kovář a řeme
slník všelikého díla od mědi aže
leza. Sestra pak Tubalkainova,
23, BB.)
9. I řekl Hospodin k Kainovi: Noema.
Kde jest Abel, bratr tvůj? Kterýž 23. I řekl Lamech ženám svým
odpověděl: Nevím! Zdaliž jsem já. Adě a Selle: Sl šte hlas můj, ženy
strážným bratra svého?
Lamechovy, pos ouchejte řeči mě:
10. I řekl k němu: Co jsi uči že jsem zabil muže k raně své, a
nil? hlas krve bratra tvého volá. mládenečka k zsinalosti své*.
24. Sedmnásobna omsta dana
ke mně z země.
11. Protož nyní zlořečený bu bude pro Kaina: pro amecha pak
deš na zemi, kteraž otevřela ústa sedmdesáte sedmkrát. (Mat. 18, 22.)
své, a přijala krev bratra tvého z 25. Poznal také ještě Adam ženu
ruky tvé.
svou: iporodila syna, a nazvala
12. Když budeš vzdělávati ji, jmeno jeho Seth, řkouc: Postavil
nebude dávati tobě užitků svých: mi Bůh jiné síměmísto Abele, kte
tulakem a poběhlým budeš na réhož zabil Kain.
zemi.
.
26. Ale i Sethovi narodil se syn,
13. I řekl Kain k Hospodinu: kteréhož nazval Enosem: ten po
Většít jest nepravost má., nežli čal vzývati jmeno Hospodinovo*.
abych odpuštění zasloužil.
14. Hle vyháníš mne dnes od
tváři země, a od tváři tvé krýti
Kapitola 5.
se budu, a budu tulakem a po
běhlcem na zemi: protož každý, Rodina Adamova & potomků jeho, i věk
živobytí jejich až do N06.
kdož nalezne mne, zabije mne.
15. I řekl jemu Hospodin: Ní
rodustvořil
Adamova.
koli tak nebude: ale každý, kdož 1. Tato
V jest
den, kniha
kteréhož
Bůh
zabije Keine, sedmnasobně trestán člověka, ku podobenství Božímu
bude. A položil Hospodin znamení učinil ho.
na Kaina, aby ho žadný nezabil, 2. Muže a ženu stvořil je, a po
kdožby jej nalezl.
žehnal jim: i nazval jmeno 'ejich
16. I vyšed Kain od tváři Ho Adam v den, kteréhož stvořemjsou.
spodina, bydlil poběhlý na zemi 3. Byl pak živ Adam sto třiceti
na východní straně Eden.
let: a zplodil (syna) k obrazu a k
17. Poznal pak Kain ženu svou, podobenství svému*, a nazval jmeno
kteráž počala, a porodila Henocha: jeho Seth.
i vystavěl město, a nazval jmeno
4. I bylo dnů Adamových, po
jeho podle jmena syna svého, He
Proč jsi se rozhněval? a proč jest
opadla tvář tvoje?
7. Zdaliž nevezmeš odplatu, bu
deš-li dobře činiti: pakli zle, hned
ve dveřích hřích přítomen bude?
Ale pod tebou má.býti žádost jeho,
a ty panovati máš nad ním.
8. I řekl Kain k'Abelovi, bratru
svému: Vyjděme ven. Akdyž byli
na poli, povstal Kain proti bratru
svému Abelovi, a zabil jej. (Mat.

noch.

18. Henoch pak zplodil Irada a
Irad zplodil Maviaele, a Maviael
zplodil Mathusaele, a ,Mathusael
zplodil Lamecha.

23) t. při zabití jeho dostal jsem zainalé
r ny.
26) t. počal Hospodina veřejnou službu
konnti a jmeno jeho i ostatním ozna
movatí.
3) Pravý to obraz hříšnóho Adama.

6

1. Mojžíšova 5. 6.

25. Živ také byl Mathusalém sto
zplození Setha, osm set let: azplo
djl syny i dcery.
(1. Par. 1, l.) osmdesáte sedm let, a zplodil Lá
5. A učiněn jest veškeren čas, mecha.
kteréhož živ byl Adam, devět set 26. A živ byl Mathusalém, po
třicet let, i umřel.
zplození Lámecha, sedm set osm
6. Seth také živ byl sto pět let, desate dvě léta, a zplodil synyi
a zplodil Enosa.
dcery.
7. A byl živ Seth, po zplození
27. I bylo všech dnů Mathusa
Enosa, osm set sedm let, a.zplodil lémových devět set šedesáte a de
syny i dcery.
vět let, i umřel.
8. I bylo všech dnů Sethových
28. Ziv ak byl Lamech sto osm
devět set dvanacte let, i umřel.
desáte a vě léta, a zplodil syna:
9. Živ pak byl Enos devadesáte 29. a nazval jmeno jeho Noe*,
let, a zplodil Kajnana.
řka: Tentot nás potěší od skutků
10. Po jehožto narozeni živ byl a raci rukou našich v zemí, které
osm set patnácte let, a zplodil syny by zlořečil Hospodin**.
i dcery.
30. A živ byl Lámech, otom
11. I bylo všech dnů Enosových když zplodil Noé, ět set deva esáte
devět set pět let, i umřel.
& pět let, a zplo il syny i dcery.
12. Živ také byl Kajnan sedm 31. I bylo všech dnů Lamecho
desate let, a zplodil Malaleele,
vých sedm set sedmdesáte & sedm
13. A živ byl Kajnan, po zplo let, i umřel. Noe pak, když byl v
zení Malaleele, osm set a čtyřiceti pěti stech letech, zplodil Sóma,
Cháma. a Jafeta*.
let, a. zplodil syny i dcery.
14. 1 bylo všech dnů Kajnano
vých devět set deset let, i umřel.
Kapitola 6.
15. Živ pak byl Malaleel šedesáte
zum lidská. se na zemi rozmohla. 7. Bůh
pět let, a zplodil Jareda
hrozil světu zkázou, 14. a dělati koráb roz'
16. A živ byl Malaleel po zplo kázal.
zení Jareda, osm set třiceti let: a
1.
kd ž se očali lidé množiti
zplodil syny i dcery.
17. I bylo všech dnů Malaleelo
A nayzemi,g. dcer naplodili,
vých osm set devadesáte pět let,
2. vidouce synové Boží dcery
i umřel.
lidské, žeby byly krásné, brali sobě
18. A živ byl Járed sto a šede manželky ze všech, kteréž byli
sáte dvě léta, a. zplodil Henocha. zvolili*.
19. A živ byl Jared, po zplození
Henocha, osm set let, a zplodil 29) t. odpočinutí, odlehčení. -— "' t. až
syny i dcery.
vyroste, pomůže nám zemi vzdělávati.
jejížto vzdělání tolik obtížné & trpkě
20. 1 bylo všech dnů J áredových
jest, a tak v té částce nás zastane, po
devět set šedesate dvě léta, i umřel.
lehčení něm způsobí. Viz níž 9, 20.
21. Henoch pak živ byl šedesáte
Za. prvních věků světa byli lidé dlouho
pět let, a zplodil Mathusaléma.
živi, protože celí; přirozenost, zvláště
22. A chodil Henoch s Bohem*:
i člověka, nebyla tak oslablš, jakož ji
potom od potopy světa nalezáme. —
a živ byl po zplozem' Mathusaléma
Vysoký
věk prvních lidí sloužil spolu
tři sta let, a zplodil syny i dcery.
k tomu, aby svatá učení ústním po
23. I bylo všech dnů Henocho
dáním se snadněji zachovala a nepo
rušené. zůstala až do té doby, kde se
vých tři sta šedesate a. pět let.
písmem zaznamenati mohla.. Otcové
24. A chodil s Bohem, a neuká
tedy viděli ještě nejpozdnější vnuky
zal se: nebo vzal ho Bůh.
CAD

(Žid. 11, 5.)
22) t. svaté živ byl; život Bohu líbezný
vedL

...

s;

své, kterýmžto nebylo možné. porušiti
učení Boží, jinakby byli museli od
starších přísně pokšršni býti.
na ctnost
s šlechetnost života hledíce.

2 \,; Toliko na krásu těla, a ne
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3. I řekl Bůh: Nezůstanet duch loktů bude dlouhost korabu, pade
můj v člověku* na věky, nebo tělo sat loktů širokost, a třiceti loktů
'
jest: a budou dnové jeho sto dva vysokost j<ho.
16. Okno v korabu uděláš, a v
ceti 1et**.
4. Obrové pak byli na. zemi v loktu dokonéš svrchek jeho: dvéře
těch dnech: nebo když vcházeli pak korabu postaviš v boku: zpodní,
synové Boží. k dcerám lidským, a druhé i třetí ponebí učiníš v něm.
17. Hle já. přivedu vody poto y
ony rodily, tit jsou mocní od věku,
muži slovutní.
na zemi, aby zahubil všeliké tě o,
6. Vida pak Bůh, žeby mnoha v němžjest duch života pod nebem:
zlost lidské. byla na zemi, a všeliké všecky věci, kteréž na zemi jsou,
myšlení srdce náchylné bylo ke zkaženy budou.
18. A učiním úmluvu svou ste
zlému po všecken čas,
6. zželelo se mu, že člověka u bou: &.vejdeš do korabu ty, i sy—
činil na. zemi. A bolestí srdce do nové tvoji, žena tvá., i ženy synů
tčen jsa vnitř*,
tvých s tebou.
19. A ze všech živočichů všeli
7. řekl: Vyhladím člověka, kte
rého jsem stvořil, z země, od člo kého těla po dvém uvedeš do ko
věka až do hovad, od zeměplazu rabu, aby živi byli s tebou: sam
až do ptactva. nebeského: nebo líto cového pohlaví a samičího. .
20. Z ptactva podlé pokolení jeho,
mi, že jsem je učinil.
8. Noé pak nalezl milost-před a z hovad podlé pokolení je'ich, a
Hospodinem.
ze všeho plazu zemského po é po
9. Tito jsou rodové Noé: Noé kolení jeho: po dvém ze všech ve
muž spravedlivý, &.dokonalý byl jdou s tebou, aby mohli živi býti.
21. Protož nabéřeš 's sebou ze
v rodech svých, s Bohem chodi1._
všech pokrmů, kteříž jedeni býti
(Sir. 44, 17.)
10. A z lodil tři syny, Séma, mohou, a sneseš k sobě: a budou
Cháma a afeta.
za pokrm tak tobě, jako jim.
11. Porušena jest pak země před 22. Tedy učinil Noé všecko, což
Bohem, a naplněna jest nepravostí. byl rozkázal jemu Bůh.
12. I když viděl Bůh, že země
porušena jest (nebo všeliké tělo bylo
porušilo cestu svou na. zemi):“
13. řekl k Noé: Konec všelikého
těla přišel přede mne*; naplněna
jest země nepravosti od nich, a já.
je zkazim 8 zemí.
'
(1. Petr. 3, 20. 2. Petr. 2, 5.)
14. Učiň sobě koráb zdřiví ote
saného : příbytečky v korabu uděláš,
a klím pomažeš vnitř i zevnitř.
15. A takto udělaš jej : Tří set

Kapitola 7.
Noé vchází do kbršbu. 17. Potopu všeho
světa.

LI řekl
Vejdiž
ty, i Hospodinkněmu:
všecek dům tvůj, do
ko
rabu: nebot jsem tebe viděl s ra
vedlivého před sebou v poko ení
tomto.
2. Ze všech živočichů čistých

vezmi sedmero a sedmero, samce &
samici: z živočichů pak nečistých
dvě a dvě, samce a samici.
3. Ale i z ptactva. nebeského
ale pomsta má. těžší a. patrnější bude.
— ** Povolím mu ještě 120 let k po sedmero a sedmero, samce 'a sa
kání., dříve než na něho uvalím trest. mici: aby zachováno bylo símě na
Mojžíš ijiní spisovatelé, aby se !: schop vší zemi.
nosti lidu cbýlili, o Bohu někdy tak
4. Nebo ještě, a po sedmi dnech,
mluví, jako o nějakém člověku, podro
já. dštíti budu na zemi za čtyřiceti
beném véšním s náružívostem.
dnů &.čtyřiceti nocí: a vyhladím
13) Uloží! jsem zahladiti všeliké tělo.
3, Hebrejský text: Nebude se nesnadniti
duch můj s člověkem, t. nebudu vždycky
nepravosti člověka tak trpělivě snéšeti,
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všelikou podstatu [živou], kterou
jsem učinil, se svrchku země.
5. Učinil tedy Noé všecko, což
byl rozkázal jemu Hospodin.
6. A byl v šesti stech letech,
když vody potopy rozlíly se na
zemi.
7. I všel Noé a synové jeho, a
žena jeho, a ženy synů jeho s ním
do korábu, pro vod potopy.
Mat. 24, 37.)

8. Z živočichů také čistých, i
nečistých. i z ptactva, a ze všeho,
což se hýbe na zemi,
9. dvé a dvé vešli k Noé do ko
rábu, samec a samice,jakž bylroz
kázal Hospodin Noé.
10. A když pominulo sedm dní,
vody potopy rozlily se na zemi.
11. Léta šestistého věku Noé,
měsíce druhého, sedmnáctého dne
měsíce, protrženy jsou všecky stud
nice propasti veliké*, a průduchové
nebeští otevřím' jsou:
' 12. i stal se déšť na zemi čtyři
ceti dní, a čtyřiceti nocí.
13. Při počátku dne toho všel
Noé, a Sém, a Chám a Jefet, sy
nové jeho, žena jeho, a. tři ženy
synů jeho s nimi, do korábu:
14. oni, i všeliký živočich podlé
pokolení svého, i všeuka hovada
podlé pokolení svého, i všecko, což
se hýbe na zemi podlé pokolení

vody: a všecky věci na lm'ly na
svrchku \země: koráb pa vznášel
se nad vodami,
19. A vody rozmohly se příliš
nad zemí: a řikryty jsou všecky
hory převysošé ode vším nebem.
20. Patnácte oktů vyšší byla
voda. nežli hory, kteréž byla při
kryla.
21. I zhynulo všeliké tělo, kte
réž se hýbalo na zemi, táků, živo
čichů, zvířat, i všech p azů, kteříž
se plazí po zemi: všickní lidé,
22. i všecko, v čemž dýchání ži
vota jest na zemi, pcmřelo.
23. I zahladil [Bůh] všelikou pod
statu [živou], kteráž byla na zemí,
od člověka až do hovada, tak země
laz, jako ptactvo nebeské, i vy
hlazena jsou z země: zůstal ak
sám Noé, a kteříž s nim byh v
korábu.
24. I trvaly vody na zemi sto
padesáté dnů.
'

Kapitola 8.
Umenšení vod a konec potopy. 16. N06
2 korábu vyšel, 20. & oběti Bohu obětoval.

1. Rozpomenuv
se pakživočichy,
Bůh na
Noé, a na všecky
i na všecka hovada., kteráž byla
s ním v korábu, přivedl vítr na
zemi, i umenšeny jsou vody.
svého, i všeliké létavé podlé po— 2. A zavříny jsou studnice pro
kolení svého, všelijací ptáci, i vše pasti, i průduchové nebeští, a za
cky lét *:
'
staveny jsou pršky s nebe.
15. vešli k Noé do korábu, dvě
3. I navrátily se vody s země
a dvé ze všelikého těla, v němž jdouce a vracujíce se: a očaly se
byl duch života.
umenšovati po stu padesati dnech.
16. A což vešlo, samec a samice
4. A odpočinul koráb měsícesed
ze všelikého těla vešli, jakž byl mého, dvacátého sedmého* dne mě-'
síce,
na horách arménských.
Ěikázal
Bůh: a zavřel jej
ospodin jemu
zevnitř*.
5. Ale vody odcházely, aopadaly,
17. I stala se potopa čtyřiceti až do desátého měsíce: nebo desá
dnů na zemi: a rozmnoženy jsou tého měsíce, rvního dne měsíce,
vody, a vyzdvihly koráb vzhůru ukázali se vrc ové hor.
od země.
6. A. když pominulo čtyřiceti dní,
18. Nebo se náramně rozmnožily otevřev Noé okno korábu, kteréž
byl udělal, vypustil krkavce.
7. Kterýžto vycházel, a nena
11) t. velikého moře; tedy ze zeměisnebe
lila se voda na povrch zem .
14) t. všecko, co křídla a peří má.
16) t. zavřel za ním zvenku.

4) V hebrejsk.: sedmnáctého.
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vracoval se, dokudž nevyschly vo & z tactva čistého, obětoval oběti
zapa né na oltáři.
dy na zemi*.
8. V pustil také holubicí za ním,
21. I povonělHospodin vůně pří
aby viděl, již-liby přestaly vody jemné*, a řekl: Nikoli více nebudu
na svrchku země.
zlořečítí zemí pro lidi: nebo smysl
9. Kterážto když nenašla, kdeby a myšlení lidského srdce ke zlému
odpočinula noha její, navrátila se nakloněna jsou od mladosti je'ich:
k němu do korábu: nebo vody byly protož více nebudu bití všelík du—
po vší zemi: i vztáhl ruku, a po—še živé, jako jsem učinil.
(Mat. 15, 19.)
padne jí vnesl jí do korabu.
10. Počekav pak nad to sedm
22. Po všecky dny země, setí &.
dní jiných, opět vypustil holubicí žeň, studeno a vedro, léto a zima,
z korabu.
noc a den, neodpočinou*.
11. Ale ona přišla. k němu k
večerou, nesouc ratolest olivovou
Kapitola 9.
s zeleným listím v ústech svých,
Boží Noé. 5. Zapovědění vraždy.
tedy porozuměl Noé, že přestaly 9. Požehnání
Úmluva Boží s Noé. 20. Opití N06.
vody na zemi.
12. I čekal nicméně sedmjiných
Bůhk Noé
synům
dní: a vypustil holubicí, kterážto 1. I požehnal
jeho. A řekl
nim: a Rosttež
nenavrátila se více k němu.
a množte se, a naplňte zemí.
13. Protož šestistého prvního lé
2. A strach váš, a hrůza budiž
ta*, prvního měsíce, prvního dne na všecky živočichy země, a na
měsíce, umenšeny jsou vody na ze—všeliké ptactvo nebeské, se vším,
mi: a otevřev Noé střechu korabu, což se hýbe na zemi: všecky ryby
pohleděl, a viděl, žeby byl osušen mořské vaší ruce dány jsou.
svrchek země. “
3. A všecko, což se hýbe, aživo
14. Měsíce druhého, &.dvacátého jest, bude vám za pokrm :jako byli
sedmého dne měsíce vyschla země. ny zelené, dal jsem vám všecko ;
15. Mluvil pak Bůh k Noé, řka:
4. kromě, že masa s krví jísti
16. Vyjdi z korábn, ty, i žena nebudete.
(Sk. ap. 15, 29.)
tvá. synové tvojí, i ženy synů tvých
5. Nebo krve duší vašich vyhledá
s tebou.
vatí budu z ruky všech hovad: a
17. Všecky živočichy, kteřížjsou z ruky člověka, z ruky muže a
u tebe, ze všelikého těla, tak z bratra jeho budu vyhledavati duše
ptactva, jako ze zvířat,avšelíkých člověka.
plazů, kteříž se plazí po zemi, vy
6. Kdobykolí vylil krev lidskou,
veď s sebou, a vejdete na zemi: vylíta bude krev jeho : nebo k obrazu
rosttež a množte se na ní.
Božímu učiněn jest člověk.
18. Tedy vyšel Noé, a synové
7. Vy pak rosťtež a množte se,
jeho, žena jeho, i ženy synů jeho, & vejděte na zemi, & naplňte ji.
s
8. Také t o věci řekl Bůh k N06
19. Ale i všíckni živočichové, a synům je o s ním:
hovada i plazové, kteříž se plazí
9. Hle já,ustanovím úmluvu svou
po zemi, podlé pokolení svého, vy s vámi, i s semenem vaším po vás:
šlí z korabu.
10. a se všelikou duší živou,
20. Vzdělal pak Noé oltář Ho kteráž 'est s vámi, tak v ptactvu,
spodinu: & vzav ze všeho dobytka, jako v ovadech, a všech dobytoích

m.

země, kteříž vyšli z korabu, &.se
7) t. vyšel anevrátil se zase. Jiní puk dle všemi zvířaty země.
hebr. vykládají: Vycházel azas se na
vracoval, dokudž nevyschly vody. Prv
21) t. líbila. se ta obét Hospodina.
uějěich smysl jest pravdě podobnější.
22) t. nepřestanou se řádně stridati.
13) t. věku N06.
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11. Ustanovím úmluvu svou s
vámi, &nikoli více nebude zahubeno
všeliké tělo vodami potopy, aniž
bude více potopa kazící zemi.
12. I řekl Bůh: Totot [bude]
znamení úmluvy, kteréž dávám,
mezi mnou a vámi, ívšelikou duší
živou, kteráž jest s vámi v poko
lení věčná.:
13. duhu svou postavím na obla
cích, &.bude znameni úmluvy mezi
mnou a mezi zemí*.
14. A když povleku nebe oblaky,
ukáže se duha má na oblacích:
15. a rozpomenu se na úmluvu
svou s vámi, i se všelikou duší
živou, kteráž obživuje tělo: a ne
bude více vod potopy k vyhlazení
všelikého

těla-.

*

16. A bude duha na oblacích, a
budu viděti ji, i rozpomenu se na
úmluvu věčnou, kteráž učiněna jest
mezi Bohem a všelikou duší živou
všelikého těla, kteréž 'est na zemi.
17. I řekl BůhkNo : Toto bude
znamení úmluvy, kterouž jsem usta
novil mezi sebou a všelikým tělem
na zemi.
18. Byli tedy synové Noé, kteříž

25. řekl: Zlořečený Chanaán*,
služebník služebníků bude bratřím
m

m.
V3276.I řekl také:

Požehnaný

Ho—

spodin Bůh Semův, budiž Chanaán
služebníkem jeho.
'
27. Rozšířiž Bůh Jafeta, a at bydlí
v staních Sémovy'ch & buď Cha
naán služebníkem jeho.
*
28. Ziv pak byl Noé po potopě
tři sta padesáté let.
29. A naplnění 'sou všickni dnové
jeho devět set pa esáte let: iumřel.

Kapitola 10.
Rod synů & potomků N06.

1. TitoCháma
jsou rodové
synů Noé,
Séma,
& Jafeta,
a narodili
se jim synové po potopě.
Synové Jafetovi: Gomer, a
Magog, &Madaj, aJávan, a Thubal,
& Mosoch, a Thíras.
3. Synové pak Gomerovi: Asce
nez, a Rifat, & Thogorma.

4 Synové pak Jávanovi: Elisa,
& Tharsis, Cethim a Dodanim.
5. Od těch rozděleni jsou ostro

vyšli z korábu, Sém, Chám &.J afet: vové národů o krajinách jejich,
Cham pak tent jest otec Chanaánův. jedenkaždý podlé jazyka svého, &.
19. Ti tři jsou synové Noé: a čeledí svých v národech svých.
6. Synové pak Chámovi: Chus,
od těch rozplozeno jest všecko po a Mesraim,
a Futh, a Chanaán.
kolení lidské po vší zemi.

7. Synové Chus: Sába. aHevila,
a Sabatha, a Regma, a Sabatacha.
Synové
Regmovi: Sába a Dadan.
21. a když pil víno, opil se, &
8. Chus pak zplodil Nemroda:
obnažen jest v stanu svém.
ten
počal
býti mocným na. zemi.
22. Což když viděl Chám, otec
Chanaánův, žeby totižto hanba otce 9. A byl silný lovec před Ho
spodinem.
Proto
vyšlo přísloví :J ako
jeho obnažena byla, pověděl dvěma
Nemrod silný lovec před Hospo
bratřím svym vně.
dinem.
23. Ale Sém aJafet vložili plášt
10. Byl pak počátek království
na ramena své, a kráčejíce zpátkem,
Babylon, a Arach, a Achad,
zakryli hanbu otce svého: a tváři ajeho
Chalanne v zemi Sennaár.
'ejich byly odvráceny, a neviděli
11.
Z země té vyšel Assur, a
anby otcovy.
24. Procítiv pak Noé po víně,
když zvěděl, co mu učinil syn jeho 25) syn Chámův. Není horšnho trestu na
děti, než když jim rodičové zlořečiti
menší,
musí ; aniž jest většího trestu na rodiče,
20. I začal Noé, muž oráč, vzdě—

lávati zemi, a štípil vinici:

13) Před potopou světa nabývalo duhy,
kdežto ne deštěm, nýbrž rosou svlažo
vána byla země; — viz 2, 5. 6.

11 v

než když ve svých dětech trestáni jsou,
jako tuto Cham v synu Chanaánovi.
Hebr. Rehoboth-Ir, totiž město, jenž
sloulo Rehoboth, po česku Ulice.
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vystavěl Ninive, & Ulice města* a děleni jsou národové na zemi po
potopě.
Chale.
_ _
12. Rezen také mezi Ninive, a
mezi Chale: tot jest město veliké.
Kapitola 11.
13. Ale Mesraim zplodil Ludim,
Stavění města avěže. 7. Zmateni jazyků,
a Anamim, a Laabim, Neftuim,
10. Rodina Sémova. až do Abrama, jakož i
14. a Fetrusim, & Chasluim: z vyjití Abramovo z vlasti.

nichžto pošli Filistinšti, a Kaftorim.
yla pak země 'azykajednoho
16. Chanaan pak zplodil Sidona, ].
B a řeči jednosieiných.
prvorozeného svého, Hethéa,
2. A když se brali od východu
16. a J ebuséar, a Amorrhéa, a
slunce, nalezli pole v zemi Sen
Gergesea,
naér, a bydlili na něm.
17. Hevéa, a Aracéa, Sinéa,
3. I.řekl jeden k bližnímu své
18. & Aradia, Samaréa, a Ama
t-héa: a potom rozplozeni jsou lidé mu: Pojďte, nadělejme cihel, a pal—
me
je ohněm. I měli cihly místo
chananejští.
19. I učiněny jsou meze Chana kameni, a klí místo vápna*:
4.
a řekli: Pojďte, učiňme sobě
nejských přicházejícím od Sidonu
do Gerary, až do Gazy, až vejdeš město a věž,j ejižby vrch dosahoval
do Sodomy aGomorrhy, a Adamy, k nebi: a oslavme jmeno své, dří
ve než se rozdělíme po všech zemích.
a Seboim, až do Lesy.
6. Sstoupil pak Hospodin, aby
20. Ti jsou synové Chámovi v
přibuzenstvich, a vedlé jazyků, & spatřil město a věži*, kterouž sta
věli synové Adamovi,
rodů, a zemi, i národů svých.
21. Sémovi také otci všech svnů
6. a řekl: Hle jeden jest lid, a
Heber, bratru Jafeta většímu, Ísy jeden jazyk všem: &. počali toto
dělati, aniž přestanou od myšleni
nové] zrození jsou.
22. Synové Sémovi: Elam aAs svych, dokavadž jich skutkem ne
naplní.
sur, a Arfaxad, a Lud, a Aram.
7. Pojďtež tedy_sstupme, azmat
23. Synové Aramovi: Us a Hul,
a Gether, a Mes.
me tam jazyk jejich, aby žadný
24. Ale Arfaxad zplodil Sále, z nerozuměl hlasu bližního svého.
8. A tak rozdělil je Hospodin z
něhož pošel Heber.
25. _Ii-arodili se Heberovi synové toho místa po všech zemích, i pře
dva: jmeno jednoho Faleg*, protože stali stavěti město.
za.dnů jeho rozdělena byla země: 9. A proto nazváno jest jmeno
- jeho Babel, že tam zmaten jest
a jmeno bratra jeho Jektan.
26. Kterýžto Jekta-n zplodil El—jazyk vší země: a odtud rozpt lil
modada, a Salefa, a Asarmotha, a je Hospodin po všech krajin ch.
are,
10. Titot jsou rodové Sémovi:
27. &.Adurama, a Uzala, a Deklu, Sém byl ve stu letech, když zplo
28. a Ebala, & Abimaele, Sabu, dil Arfaxada, ve dvou letech po _
29. a_Ofira, a Hevilu, a Jobaba. potope.
ll. A byl živ Sém po zplození
Všickm ti jsou 8 nové Jektanovi.
_ 30.'A učiněno jest bydlení jejich Arfaxada,pět set let: a zplodil syny
jdoucim od Messa až kSefar hoře, i dcery.
na východ slunce.
3) Kli jest pryskyřice zemské, lepkavé. zem.
“31. Ti jsou synové Sémovi, podlé 5) Bohu není třeba na nějaké misto satu
.povati, poněvadž beztoho všudež pří
pnbuzenství, a jazyků, a krajin,
tomen jest; ale tvoří-li Bůh kde divy,
v narodech svých.
zdá se, jakoby tam byl přišel. Aniž n..u
32. Ty jsou čeledi Noé podlé
třeba něco teprve spatřovati, jenž jest
lidi a národů svých. Od těch roz
vševědouci: ale kdekoli jeho prozřete
26) t. j. rozdělení.

dlnost zvláště vládne, tam se jako očité
spatřuje. Sv. Aug
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12. Arfaxad pak byl živ třiceti syna svého, &Lota, syna Aranova,
syna. syna svého, a. Sáraj, nevěstu
pět let, a. zplodil Sále.
13. A živ byl Arfaxad po zplo svou, ženu Abrama syna svého, a
zení Sále, tři sta. tři leta.: a. zplo vyvedl je z Ur Chaldejskych, aby
dil syny i dcery.
šli do země chanánejské: i přišli
14. Sále také živ byl třiceti let, až do Háran, & bydlili tam.
a. zplodil Hebera.
(Skut. 7, 2.)
32. A učinění jsou dnově Tháre
15. A živ byl Sále po zplození
Hebera., čtyři sta a. tři leta: a zplo dvě stě pět let, i umřel v Háran.
dil syny i dcery.
16. Ziv pak byl Heber třiceti
Kapitola 12.
čtyři leta, &.zplodil Fálega.
Zaslíbení Abramovi učiněno. 10. Jeho eston
17. A živ byl Heber po zplození pení do Egypta. 15. Sál-aj jemu odňata, a
Fálega, čtyři sta třiceti let: azplo zase navrácena.
dil syny i dcery.
18. Ziv také byl Fáleg třiceti 1.Rekl pak Hospodin k Abramovi :
let, a. zplodil Ren.
Vyjdi z země své, a z pří
19. A živ byl Fáleg po zplození buzenství svého, i z domu otce
svého, a pojď do země, kterouž u
Ren,
stě devět let: a zplodil káži tobě.
ny 1dviě
cery.
sy20. Reu pak živ byl třiceti dvě 2. A učiním tě v národ veliký,
letě, a zplodil Sáruga.
a požehnám tobě, &.zvelebím jmeno
21. Živ také byl Reupo zplození tvé, a budeš požehnaný.
.
Sáruga, dvě stě sedm let: & zplo
3. Požehnám dobrořečícim tobě, a
zlořečiti budu zlořečicím tobě, a v
dil syny i dcery.
22. Ziv pak byl Sámg třiceti tobě požehnána budou všecka po—
kolení země*.
let, a zplodil Náchora.
23. A živ byl Sárug po zplození 4. Tedy vyšel Abram, jakož byl
Náchora, dvě stě let: a zplodil přikázal jemu Hospodin, a šel s ním
Lot: v sedmdesáti pěti letech byl
syny i dcery.
24. Živ pak byl Náchor devět Abram, když vycházel z Háran.
_
(Žid. 11, e.)
mecitma let, a zplodil Tháre.
25. A živ byl Náchor po zplo— 5. A vzal Sáraj, manželku svou,
zení Tháre, sto a devatenácte let: a Lota, syna bratra svého, a. ve
škeren statek, kteréhož nabyli, i
a zplodil syny i dcery.
26. A živ byl Tháre sedmdesáte duše, kteréž učinili vHáran: a vy
šli, aby šli do země chananrjské.
alet,“-a.zplodil
Abrama, a Náchora A když přišli do ní,
ana.
27. Tito 'sou pak rodové Tháre:
6. prošel Abram tu zemi až k
Tháre zplodil Abrama, Náchora a místu Sichem, až do údolí slav
Arana, Aran pak zplodil Lota.
néh ):“"Chananejský pak tehdáž byl
28. I umřel Aran prve než Thá v Zl mi.
re, otec jeho, v zemi narození své 7. Ukázal se pak Hospodin Abra
movi, a řekl jemu: Semeni tvému
ho v Ur Chaldejských*.
29. Pojali pak soběAbram aNá— dám zemi tuto. Kterýž vzdělal tu
chor ženy: jmeno ženy Abramovy oltář Hospodinu, jenž se byl uká
Sáraj: a jmeno ženy Náchorovy, zal jemu.
8. A odtud přešed k hoře, kteráž
Melcha., dcera Arana, otce Melchy,
byla proti východní straně Bethel,
&.otce J eschy.
30. Byla pak Sáraj neplodná, & rozbil tu stan svůj, od zá adu maje
neměla dětí.
Bethel, a od východu Hai: vzdělal
31. Vzal tedy Tháre Abrams.,
28) T. v chaldejském městě, Ur řečeuém.

8) t. jelikož z tebe má pojíti vykupitel
světa.
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3. I navrátil se cestou, kterouž
' eno 'eho.
lbyl' přišel, od poledne do Bethel
]m9. IJbral se Abram jda, a dále až k místu, kdež byl prvé rozbil
stan mezi Béthel a Hai:
dávaje se ku poledni."
_
4. na místě oltáře, kterýž byl
10. Stal se pak hlad v zemi: a
sstou il Abram do Egypta, aby udělal prvé, a vzýval tam jmeno
tam 1byl pohostinu: nebo se byl Hospodinova.
6. Ale i Lot, kterýž byl sAbra
rozmohl hlad v zemi. _
11. A když přicházel blízko k mem, měl stáda ovcí, a skoty, i
stany.
Egyptu, řekl Sáraj, manželce své:
6. Aniž mohla země jich směst
Znám, že jsi krásná žena:
12. a že když tě uzři Egyptští, nati, aby bydlilí spolu: nebo statek
řeknou: To jest manželka jeho: i jejich byl mnohý, a nemohli spolu
bydliti.
zabijí mne, a tebe zachovají.
7. Odkudž i stal se svár mezi
13. Rciž tedy, prosím tebe, že
sestra má jsi*: aby mi bylo dobře pastýři stád Abramových a Loto
ro tebe, a živa byla duše má při vých. Toho pak času také Chana
inou tvou.
nejští aFerezejští bydlilivzemi té.
14. Když tedy všel Abram do 8. ekl tedy Abram k Lotovi:
Egypta, viděli Egyptští ženu, žeby Prosím, at není sváru mezi mnou
a tebou, a mezi pastýři mými &
byla krásná velmi.
'
15. I oznámili to knížata Fara— pastýři tvými: nebo bratří jsme*.
onovi, a chválili ji před ním: i
9. Hle všecka země před tebou
vzata jest žena do domu Faraonova. jest: odstup ode mne, prosím: jest
16. Abramovi pak dobře činili hž
' e na levou stranu půjdeš, já
pro ni: a měl ovce, a voly, aosly, pravou držeti budu: jestliže ty pra
a služebníky, a služky, a oslice a vou zvolíš, já na levou půjdu.
velbloudy.
10. Pozdvih tedy Lot oči, spatřil
17. Mrskal pak Hospodin Fara všecku vůkol krajinu jordánskou,
ona ranami převelikými, i dům jeho, kteráž všecka svlažována bývala,
pro Sáraj, manželku Abramovu.
podvrátiljako
Hospodin
So
18. I povolal Farao Abrama, a prvé
omu nežli
aGomorrhu,
ráj Hospo
řekl jemu: Co jest to, cos učinil dinův, a jako Egypt přicházejícím
mně? Proč jsi mi neoznámil, žeby do Ségor.
11. I zvolil sobě Lot krajinu
ona manželka tvá byla?
19. Pro jakou příčinu řekl jsi, okolo Jordánu, a odstoupil k vý
že jest sestra;tvá, abych ji sobě vzal chodu: i odděleni jsou jeden bratr
za manželku? Protož nyní hle man od druhého.
12. Abram bydlil v zemi Cha—
želka tvá, vezmi ji, a jdi.
20. I přikázal Farao oAbramovi naán: Lot pak zdržoval se v mě
mužům: iprovodíli ho, imanželku stečkách, kteráž byla okoloJordánu,
také tam oltář Hospodinu, a vzýval

jeho, i všecko, což měl.

a bydlil v Sodomě.

*
, 13. Lide pak sodomšti nejhorší
byli, a hříšní předHospodinem příliš.
Navráceuí Abrams z Egypta.. 5. Rozlou
14. I řekl Hospodin kAbramovi,
čení jeho sLotem. 14. Opětování učíněného
zaslíbení.
potom když byl oddělen od něho

Kapitola 13.

1.

Lot: Pozdvihni očí svých, apohleď
stoupil tedy Abram zE
ta, zmísta, na němž nyní jsi, na půl
V on, ižena jeho, ivšeckžřlcož

měl, a.Lot s ním, ku polední straně.

2. Byl pak bohatý velmi v jmění
zlata a stříbra.
13) Bylat skutečně sestra jeho nevlastní
z jednoho otce, ale z jiné matky.

8) t. krevní příbuzní. V písmě sv. se po

stranní pokrevenci, jakož jsou bratranci,
sestřenice at. (1.vesměs bratřimia sestra
mi nazývají; postoupní pak pokrevenci,
vnukové a potomci vůbec, nazývají se
v písmě syny.
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noc, a. na. poledne, i na východ & gomorrský, a. král Adamy, & král
zá. ad.

Seboim, též i krá-lBély, kteráž jest
15. Všecku zemi, kterouž vidíš, Ségor: &.spořádali vojsko proti ním
tobě dám, & semeni tvému až na. v údolí lesnim:
9. totiž proti Chodorlahomorovi,
věky.
16. Aučim'm símě tvé jako prach králi elamitskému, a. Thádaloví,
země: může-li kdo z lidí sěísti králi Národů, & Amrafelovi, králi
prach země, také tvé semeno sčísti sennaárskému, & Ariochovi. králi
bude moci.
pontskému: čtyři králové proti pěti.
10. dolí pak lesni mělo mnoho
17. Vstaň, &.projdi tu zemi na.

dýl, ana. šiř její: nebo tobě ji dám.
18. Tedy Abram hnuv stanem
svým, přišel, a. bydlil vedlé údolí
Mambre, kteréž jest v Hebron: a.
vzdělal tem oltář Hospodinu.

studníc klejovatých*. Tedy král
sodomský & gomorrský utíkali. a.
padli tam: a, kteří zůstali. utekli
na horu.
11. Pobrali ak všecken statek
Sodomských a.(Eomorrských, &.vše

Kapitola 14.

oky věci. kteréž ku pokrmu příslu

šejí, &.odešli:
Válka proti Sodomským. 12. Zujetí Lota.
12. též i Lota., &. statek
14. Jeho vysvobození. 18. P(žehnání dáno

Abramovi.

jeho,

syna. bratra. Abramo va.,kterýž bydlil
v Sodomě.

13. Able jeden, kterýž byl utekl,
zvěstoval Abramovi hebrejskému,
kterýž bydlil v údolí Mambre Amorr
hejského, bratra. Eskolova., &bratra
Anerova.: nebo ti smlouvu učinili
králi sodomskému, &.proti Bei-soví, s Abramem.
14. Což když uslyšel Abram, to
králi gomorrskému, & proti Senna.
abovi, králi adamatskému, &.proti. tiž žeby jat byl Lot bratr jeho,
Semeberovi, králi seboimskému, & sčet-l hotových k boji služebníků
proti králi Bály, ta jest Ségor.
svých domácích tři sta &osmnácté:
3. Všickni tito sešli se do údolí a. hnal se za nimi až k Dan.
15. A_rozdělív tovaryše, připadl
1esního*, kteréž nyni jest moře
solné.
na. ně v nocí: 1 porazil je, uhonil
4. Nebo dvanácté let byli sloužili je až do Hoby, kteráž jest na.levé
Chodorlahomorovi, &třináctého léta. straně Damašku.
odstoupili od něho.
16. I přivedl zase všecken sta,
6. Protož čtrnáctého léta. přišel tek, i Lota. bratra. svého s statkem
Chodorlahomor, i králové, kteříž jeho, ženy také, i lid.
17. Vyšel pak král sodomský
byli s ním: &.pobili Rafaimské v
Astarothkarnaim, aZuzimské s nimi, vstříc jeho, když se navracoval od
& Eminské v Sáve Kariathaim.
pobiti Chodorlahomora., & králů,
b'. A Chorejské na. horách Seir, kteříž byli s ním v údolí Sáve,
až k polím Fá-ran, jenž jest na. kteréž jest údoli královské.
poušti.
18. Ale Melchisedech, král Sá.
7. A navrátili se, apřišlikstud lem, vynese. chléb a. víno, nebo byl
nici Misfat, jenž jest Kádes: a. po knězem Boha. nejvyššího,
hubilí všecku krajinu Amaleklt
19. požehnal mu, a řekl: Pože
ských a.Amorrhejských, kteříž byd  hnaný Abram Bohu nejvyššímu,
' ' v Asasonthamar.
kterýž stvořil nebe i zemi: _
8. I vyšli, král sodomský, akrél
20. a. požehnaný Bůh nejvyšší,
1.'.Stalo
paksennaárský,
vten čas,&Arioch,
že Am
rafel,sekrál
král pontský*,a.Chodorlahomor,král
elamitský, &Thádal, král Národů**,
2. zdvihli válku proti Bárovi,

1) Lépe ellasarský. — *" t. Goim.
3) t. Siddim.

10) t. dolů, z nichž klí neb lepkou
brali.

zemi
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dejských, abych dal tobě zemí tuto,
abys vládl ji.
8. Ale on řekl: Pane Bože, od
kud věděti mohu, že jí vladnouti
budu?
9. I odpovídaje Hospodin řekl:
Vezmi mi krávu tříletou, a kozu
tříletou, & skopce tříletého, hrdlič
ku také, a holubicí.
10. Kterýž vzav všecky tyto věci
rozdělil je na poly, &.oboje díly
roti sobě z obou dvou stran po
ožil: ptáků pak nerozdělil.
11. I sstupovali táci na mrtvá
těla, a odháněl je bram.
denci, a dílů mužů, kteříž při— 12. A když slunce zapadalo, sen
šli se mnou, Aner, Eskola Mambre: připadl na Abrama, avelíka'. hrůza
ti at vezmou díly své.
a tma přišla naň.
iehožto ochranou nepřátelé v ru
kou tvých jsou. I dal mu Abram
desátky ze všech věcí.
21. Kral pak sodomský řekl k
Abramovi: Dej mi duše, a jiné
věci vezmi sobě.
22. Kterýž odpověděl jemu:
Zdvíhám ruku svou k Hospodinu
Bohu nejvyššímu, kterýž vladne
nebem i zemí,
23. že od nitky outku až do ře
ménka obuvi, nevezmu ze všech
věcí, kteréž tvé jsou, abys neřekl:
Já. jsem obohatil Abrama:
24. kromě toho, což snědli mlav

13 Ipovědíno jestkněmu: Věz

Kapitola 15.

předzvěda *,že pohostinu bude símě
tvé v zemi ne své, a podrobí je

v službu, a trápiti je budou za

Bůh Abramoví zaslihuje syna, a rozmno
žení rodu. 9. Nařizuje oběti. 13. Slíbuje
mu dále uvedení potomků jeho do země
chananejské.

čtyři sta let.
14. Ale však národ, jemuž slou—
žití budou, já. souditi budu: a po
tom vyjdou s velikým zbožím.

1. Když tedy tyto věci pominuly,

15. Ty pak půjdeš kotcůmsvým

stala se řeč Hospodina k v pokoji, pohřben bude. v starosti
Abramovi u vidění řkouc: Neboj &obre.
se Abrame, jat jsem obrance tvůj,
16. V pokolení pak čtvrtém na
a odplata tvá, velmi velka.
vrátí se sem; nebo ještě nejsou do
2. I řekl Abram: Pane Bože, čož plněny nepravosti Amorrhejských
mi dáš? Já. sejdu bez dětí: a syn až do přítomného času*.
vladaře domu mého, tento Dama— 17. Když tedy zapadlo slunce,
šek E1iézer*.
stala se mrákota tmavá, i ukázala
3. A přidal Abram: Mně pak se pec kouřící se, a pochodně ohni
nedal jsi semene: a hle schovanec vá. jdoucí mezi díly těmi.
můj bude mým dědicem.
18. V ten den učinil Hospodin
4. A hned řečHospodinova stala úmluvu s Abramem, řka: Semeni
se k němu, řkouc: Nebudet ten tvému dam zemi tuto, od řeky
dědicem tvým: ale kterýž vyjde z egyptské, až do řeky veliké Eufrat.
života tvého, toho budeš míti dě
(5. Mojž. 34, 4.)
dice.
19. Cinejské, a. Cenezejské, Ced
5. I vyvedl jej ven, ařekl jemu: monejské,
Vzhlédniž k nebi, &.sečti hvězdy
20. a Hethejské, a Ferezejské,
můžeš-li.' A. řekl mu: tak bude Bafaimské také,
símě tvé.
21. a Amorrhejské, a Chananej
6. Uvěřil Abram Bohu, apočte ské, a Gergesejské, a J ebusejské*.

no jest mu to k spravedlnosti.
7. I řekl k němu: Já. Hospodin,
kterýž jsem vyvedl tebe z Ur Chal

13) t. věz napřed, co se potom stati má a
potomky tvými.

16) t. aby pro ty nepravosti vyhlazeni býti
& potomci tvoji na jejich misto usaditi
se mohli.
2) t. Eliézer, z města Damašku rodilý,
bude mým synem a dědicem.
21) Tyto všecky národy a jejich semi dal
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Kapitola 16.
Agar počavli z Abrams. utekla. 7. Napo
menuta byvší od anděla, zase se navrátila.
15. I porodila Ismaele.

no jeho Ismael, proto že uslyšel
Hos odin trápení tv .
1 . Tent bude člověk litý: ruce
jeho proti všem, a ruce všech proti
němu: a na roti všech bratří svých
rozbíjeti bu e stany *.

1. Tedy
Sáraj, manželka
13. který
Nazvala
pak kjmeno
va, nebyla
porodila Abramo
dětí: ale dina,
mluvil
ní: TyHospo
B h,
majic děvku egyptskou jmenem jenž jsi viděl mne. Nebo řekla:
ar
Jistě jsem tuto viděla záda vidou
2. ,řekla manželu svému: Hle cího mne.
zavřel mne Hospodin, abych ne
14. Protož nazvala studnici tu,
rodila: vejdi k děvce mé, zdabych studnicí živého [Boha] avidouciho
snad aspoň z ni dostala synů. A mne. Tat jest mezi KádesaBarad.
když on přivolil prosící,
15. I porodila Agar Abramovi
3. vzala [Sáraj] Agar, egyptskou syna.: kterýž nazval jmeno jeho
děvku svou, po desíti letech, 'akž Ismael.
16. V osmdesáti a šesti letech
bydliti počali v zemi chananejské:
a dala ji muži svému za manželku. byl Abram, když porodila jemu
4. Kterýž všel k ni. Ale ona Ager Ismaele.
vidouc, že počala, potopila pani
svou.

5. I řekla Sáraj k Abramovi:
Nespravedlivě činiš proti mně: já
jsem dala děvku svou v lůno tvé,
kterážto vidouc, že počala, opovr
huje mne: sudiž Hospodin mezi
mnou a tebou.
6. Kterežto odpovidaje Abram,
řekl: Hle děvka tvá v ruce tvé
jest, užívej jí, jak se líbí. Když
ted j' trápila Sáraj, utekla.
75., A když ji našel anděl Ho

spodinův podle studnice vody na
poušti, kteráž jestna cestěkSur na
poušti,
8. řekl k ni: Ager děvko Sáraj,
odkud přicházíš? a kam se béřeš?
Kteráž odpověděla: Od tváři Sá
raj, pani své, já utíkám.
9. I řekl jí anděl Hospodinův:
Návrat se ku pani své, a pokořse
pod rukou její.
10. A opět řekl: Rozmnože roz
množím símě tve, a nebude poči
táno pro množství.
11. A potom řekl: Hle počala
jsi, a porodíš syna: anazůvešjme
Hospodin Abrahamovi a potomstvu jeho;
kteřížto národové potom, když se na
lnila míra nepravosti jejich , od
fsraelských na rozkaz Boží vyhlazeni
byli.

Kapitola 17.
Obnovení úmluvy, & ustanovení obřízky.
15. Isák zaslíben. 23. Abraham sebe ivšecky
své domácí obřezuje.

1. Potom
pak když
devadesáti
a devíti
letechv býti
počal,
ukázal se mu Hospodin: a řekl k
němu: J át Bůh všemohoucí: cho
diž přede mnou a budiž dokona
l
2. A učim'm smlouvu svou mezi
sebou a tebou a rozmnožím tebe
velice velmi.
3. I padl Abram ničí na. tvář *.
4. I řekl jemu Bůh: Ját jsem,a
úmluva má s tebou, abudeš otcem
národů mnohých.
ím. 4, 17.)
5. Aniž více slouti bude jmeno
tvé Abram: ale nazván budeš A
braham: nebo otcem mnoh ch ná
rodů ustanovil jsem [učiniti tebe*.
6. A s ůsobim, že se budeš mno
žiti řengramně, & položím tebe v
náro y, a králové z tebe vyjdou.
12) Ismael bude člověk neskrocený, a z něho
pojde národ nepokojný a bojovný, totiž“

arabský, kterýž bydleti bude na vý
chodě proti bratřím svým israelským,
přebývajícím v Chanaan.
3) Ničí, t. j. skloněn až k zemi.
5) Abram slove otec vznešený, Abraham
pak otec množství.

l. Mojžíšova 17. 18.
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7. A ustanovim úmluvu svou Sára, manželka tvá, porodí tobě
syna, a nazůveš jmeno jeho Isák,
mezi tsebou aotebou,
a mezii
nem
tobě po
ro ecsšme
je a ustanovím jemu smlouvu svou
jich, Éuvld věčnou, abych byl za úmluvu věčnou, i semeni jeho
Bohem tvým, i semene tvého po po něm.
tobě.
20. Také o Ismaele uslyšel jsem
8. A dám tobě a semeni tvému tebe. „Ellepožehnám jemu, a roz
zemi putování tvého, všecku zemi plodím, i rozmnožím ho velice:
chananejskou k vladařství věčné dvanácte knížat zplodí, a učiním
jej v národ veliký.
mu, a budu Bohem jejich.
21. mluvu pak svou ustanovím
9.Řekl opět Bůh kAbrahamovi:
A ty tedy ostříhati budeš úmluvy s Isákem, kteréhož porodí tobě Sára
mé, a símě tvé po tobě po rodech času tohoto, léta druhého.
22. A když dokonána byla řeč
svýc .
10. A totot jest úmluva má, kte mluvícího s ním, vstoupil Bůh od
rouž budete zachovávati, mezi mnou Abrahama.
23. Vzal pak Abraham Ismaele,
a vámi, a semenem tvým po tobě:
Obřezán bude každý z vás pohlaví syna svého i všecky služebníky
mužského:
zrozené v omě svém: i všecky,
11. a. obřežete tělo hanby své, kteréž byl koupil, všecky pohlaví
aby bylo na _znameníúmluvy mezi mužského ze všech mužů domu
mnou avvam1. _
svého: a obřezal tělo hanby jejich
(Rím. 4, 11. Luk. 2, 21.)
hned v ten den, jakž byl přikázal
12. Nemluvňátko osmého dne jemu Bůh.
24. A byl Abraham v devadesáti
obřezáno bude mezi vámi, každé
pohlaví mužského po rodech vašich: devíti letech, když obřezal tělo
tak služebník doma narozený, jako hanby své.
25. A Ismael syn třinácte let
koupený obřezán bude, a kdožby
dokonal v čas obřezání svého.
koli nebyl z kmene vašeho:
13. a bude úmluva má na těle
26. Téhož dne obřezán jest Abra
vašem v úmluvu věčnou.
ham, & Ismael syn jeho.
14. Pacholík, jehožto hanby tělo
27. I všickni muži domu jeho,
nebyloby obřezáno, vyhlazena bude tak doma zrození, jako koupení, a
duše ta z lidu svého: nebo úmluvu cizozemci spolu obřezáni jsou.
mou zrušil.
15.Řekl také Bůh k Abrahamovi:
Sáraj, manželce své, nebudeš říkati
Kapitola 18.
Sáraj, ale Sára*.
16. A požehnám jí, a z ní dám Abraham tří anděly hostil. 9. Sáře syn
tobě syna, jemužto ožehnání dám, zaslíben. 17. Zkažení Sodomy předpovědíno.
a bude v národy, a ' ové národů 1.
kázal se ak 'emu Hos din
vzejdou z něho.
U v údolípMamanre, sedíěímu
17. Padl Abraham na tvář svou, ve dveřích stanu svéhovnejvětším
a zasmál se*, řka v srdci svém: horku dne.
Zdali stoletému narodí se syn? a 2. A když pozdvihl očí, ukázali
Sára devadesátiletá porodí?
se mu tři muži stojíci blízko
18. I řekl k Bohu: 0 by jen něho: kteréžto když uzřel, běžel
Ismael živ byl před tebou!
19. I řekl Bůh k Abrahamovi: jim vstříc, ze dveří stanu, a poklonu
učinil až k zemi.
(Žid. 13, 2.)
15) t. kněžna, mnohých a velikých náro
dů matka.
17) však
ne: z nedůvěry, nýbrž :; podíve
'
mm. (Rím. 4, 19.)

3. ApřŠikl:
Pane, našel-lí
milost
očimat
&,ne l];lsíem
jej
služebníka svého: vým
po
4. ale přinesu trochu vody, a u
2
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mejte nohy své, a odpočiňte pod
stromem.
5. Apoložim skývu chleba, apo
silňte srdce svého, potom půjdete:
nebo jste se proto uchýlili k slu
žebniku svému. Kteříž řekli: Učiň,
jakž jsi mluvil.
6. Pospíšil Abraham do stanu
k Sáře, a řekl jí: Pospěš tři mír
mouky bělné směs, a nedělej po 

popelných
chlebů.
. Sám pak
k stádu běžel, a vzal
odtud tele mladistvé a nejlepší, a
dal služebníku: kterýžto pospíšil,
a uvařil 'e.
8. Vza také máslo, a mléko, i
tele, kteréž byl uvařil, a oložil
před ně: sám pak stál podl nich
pod stromem.
9. A když pojedli, řekli k němu:
Kde jest Sára, manželka tvá? On
odpověděl: Hle v stanu jest.
10. J emužto řekl: Navracuje se
přijdu k tobě času tohoto, za živo
bytí*, abudet míti synaiSára, man
želka tvá. Což uslyševši Sára, za
smála se za dveřmi stanu.
(Řím. 9, g.)

18. poněvadž bude v národ ve
liký a přesilný, a mají býti f,vněm
požehnání všickni národové země?
19. Nebo vím, že přikáže synům
svým, i domu svému po sobě, aby
ostřihali cesty Hospodinovy, a či
nili soud a spravedlnost: aby při
vedl Hospodin pro Abrahama vše
cko, což mluvil k němu*.
20. Protož řekl Hospodin: Křik*
Sodomských a Gomorrských roz

množen jest, ahřich jejich obtížen

jest příliš**.

21. Sstoupím & pohledim, zdali
křik, kterýž přišel ke mně, skutkem
na lnili: čili tak není, abych věděl*.
2. I obrátili se odtud, &.odešli

do Sodomy: Abraham pak ještě stál
před Hospodinem.
23. A přiblíživ se, řekl: Zdali
zahubíš spravedlivého s bezbož
n ?
24. Bude-li padesáte spravedli
vých v městě, zahynou-li spolu?
a neodpustíš-li místu tomuto pro
padesáte spravedlivých, budou-li
v nem
25. Odstup to od tebe, abys tv.

11, Byli pak obe. staří, &.sešlého věc učinil, a zabil spravedlivého

věku, a přestal byl Sáře běh ženský.
12.Kterážto smála se tajně, řkouc:
Když jsem se sstarala, a pán můj
kmetem jest, rozkoše hleděti budu?
13. Řekl pak Hospodin k Abra
hamovi: Proč se smála Sára, řkouc :
Zdaliž o ravdu roditi budu bába?
14. Z aliž jest Bohu co nesnad
ného? K určitému [dni] nevrátím
se ktobě právě toho času, za živo
bytí [vašeho], a Sára bude míti
syna.
15. Zapřela Sára, řkouc: Nesmála
'sem se: bázní přestrašena jsouc.
os odin pak řekl: Není tak: ale
sma a jel se.
16. Když tedy odtud vstali muži
ti, obrátili. oči proti Sodomě: a
Abraham šel spolu provázeje je.
17. I řekl Hospodin: Zdali moci
budu tajiti před Abrahamem, což

dělati budu:

10) vašeho t. j. o tento čas přes rok.

s bezbožným, a byl spravedlivý
jako bezbožný; nenit to [jednání]
tvé: jenž soudiš všecku zemi, ni
koli neučiníš soudu toho.
26. I řekl Hospodin k němu:
Jestliže naleznu v Sodoměpadesáté
spravedlivých u prostřed města,
odpustím všemu místu pro ně.
.
27. A odpovídaje Abraham řekl:
e jsem jednou počal, budut [dále]
mluviti ku Pánu svému, ačkolijsem
prach a popel.
28. Což kd by bylo bez pěti pa.

desáte sprave 'vých ? Zkazíš-li pro
čtyřicetl pět všecko město? Iřekl:
19) Aby naplnil Hospodin Abrahamovi
všecko, což mu zaslíbil.
20) t. nad nestydatosti —-** volá ]: nebi
o

omstu.

21 v Ačkoli Bůh všecko napřed ví, avšak

tuto po lidsku tak mluví, aby Abra
hamovi spravedlivým soudcem, jenž
dříve právem rozeznává, nežli tr esce,
býti se ukázal.

1. Mojžíšova 18. 19.
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Nezkazím, jestliže tam najdu čtyři

6. Vyšed k nim Lot, zavřev po
sobě dvéře, řekl:
ceti pět.
_
29. A opět mluvůkněmu: Jest— 7. Nechtějte, prosím, bratří moji,
liže pak čtyřiceti tam nalezeno bude, nechtějte činiti zlého toho.
co učiníš? Řekl: Nebudu bíti pro
Mamt dvě dcery, kteréž jeětě
čtyřiceti.

'

„

_

nepoznaly muže: vyvedujek vám,

30. Fromm, nehnevej se, Pane, a požívejte jich, jak se vám bude
budu-li [dále] mluviti: Což, bude—li líbití*, toliko když mužům těmto

tam nalezeno třiceti? Odpověděl: nic zlého neučiníte, nebot vešli pod
Neučiním toho, naleznu-li tam tři stín střechy mé.
.
„
9. Ale oni řekli: Odejdíž tam*.
31. Rekl: Poněvadž jsem jednou A opět řekli: Všel jsi [sem] jako
počal, ještě mluvíti budu ku Panu příchozí; zdali aby [nás] soudil?
svému: Co, 'estliže tam nalezeno Protož tebe samého více nežli je
bude dvaceti Rekl: Nezabiji pro trapiti budeme. A činili násilí Lo
dvaceti.
tovi náramně: a již blízko bylo,
32. Řekl: Prosím, nehněvej se, žeby byli vylomili dvéře.
10. A hle vztáhli ruku ti muži,
Pane, budu-lí ještě jednou mluvíti:
Co, jestliže tam nalezeno bude de a uvedli k sobě Lota, a zavřeli
set? I řekl: Nezahladím pro deset. dvéře.
11. A ty, kteříž vně byli, ranili
33. I odšel Hospodin, když pře
stal mluviti k Abrahamovi: a on slepotou, od nejmenšího až do největ
navrátil se k místu svému.
šího, tak že dveří najíti nemohli.
12. ekli pak Lotovi: Máš-li zde
někoho z svych? zetě, neb syny,
neb
dcery, všecky, kteříž tvoji jsou,
Kapitola 19.
vyveď z města tohoto:
13. nebo zahladíme místo toto,
Let anděly přijav, pokoušeli byl od 80
domských. 20. Vysvobozen Lot, & Sodoma proto že rozmohl se křik j ejich před
podn-Acana. 26. ena Lotova v sloup sol
ný se obrátila. 31. Dcery Lotovy počaly : Hospodinem, kterýž poslal nás, aby
chom zahubili je.
otce svého.
14. Tedy vyšed Lot, mluvil k
zetům svým, kteříž měli pojmouti
LI přišli
dvaa andělé
do vSodomy
u večer,
Lot seděl
bráně dcery jeho, a řekl: Vstaňte, vyjděte
města. Kterýžto když uzřelje, vstal, z místa tohoto: nebo zahladí Ho
a šel jim vcestu: a poklonu učinil spodin město toto. I zdálo se jim,
jakoby žertem mluv11.
skloniv se k zemi,
15. A když bylo ráno, nutili ho
2. a řekl: Prosím, pani, uchylt-e
se do domu služebníka svého, & andělé, řkouce: Vstaň, vezmi ženu
zůstaňte tam: umejte nohy své, a svou, a dvě dcery, které maš: abys
ráno půjdete na cestu svou. Kte i ty spolu nezahynul v nešlechet
říž řekli: Nikoli, ale na ulici zů nosti města.
staneme.
16. A když on prodléval, chopili
3. I nutil je velmi,ab seuchýlili ruku jeho, a ruku ženy, i dvou
k němu: a když vešli o domuje dcer jeho, proto že odpouštěl Ho
ho, udělal hody, a napekl chlebů spodin jemu.
přesných: i jedli.
V nouzi a úzkosti postaven jsa Lot,
4. Prvé pak než šli spat, muži 8) ze
dvou zlých věcí menší vyvoliti my
města oblehli dům od acholete až
slil, aby svaté právo pohostinství zru
šeno nebylo. K tomu se domýšlel, že
do starého, všecken li spolu.
ten divoký lid takto uhocen bude
5. I zavolali Lota, a řekli 'emu:
(Ang. Hiei-.).
Kde jsou muži, teříž vešli tobě 9 Odejdiž tam — totiž pryč ode dveří.
Jiní kladou: Přístup blíže; pojď sem.
v noci? vyveď je sem, at poznáme je.
cetl.

V
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17. I vyvedlijej, a postavili vně
za městem: a tam mluvilik němu,
řkouce: Zachovej duši svou: ne
ohlédej se zpět, ani stů' na vší této
krajině vůkol: ale na oře se za
chovej, abys ity spolu nezahynul.
18. I řekl Lot k nim: Prosim,
pane můj,
19. poněvadž nalezl služebník
tvůj milost před tebou, a zvelebil
jsi milosrdenství své, kteréž jsi uči
nil se mnou, abys zachoval duši
mou, aniž mohu na hořezachován
býti, aby snad mne nezachvátilo

a zůstal v jeskyni on, a. dvě dcery
jeho s nim.
31. I řekla větší k menší: Otec

náš již starý jest, a žádného zmu
žů nepozůstalo na zemi, kterýžby
mohl vjíti k nám podlé obyčeje vši

zeme.
32. Pojď, opojme ho vínem, a
spěme s nim, abychom zachovati
mohly z otce svého símě.
33. Daly tedy otci svému pití

vína noci té: i vešla větší, a spala
s otcem: ale on necítil, ani když
přilehla dcera, ani když vstala.
34. Druhého také dne řekla vět
zlé, &.umřelbych:
20. jest město toto blizko, do ši k menší: Hle spala jsem včera

něhož mohu uteci, malé, &.budut
zachová-n v něm: zdaliž neni mali
čké, a živa. bude duše má.?
21. I řekl k němu: Hle také v
tom řijal jsem prosby tvé, abych
nepo vratil města, o *kterémž jsi

mluvil.'

s otcem svym, dejme mu

i_tivína

také této noci a budeš spat1sním,
abychom zachovaly símě z otce
svého.

_

'

35. I daly také té noci otci sve
mu píti vína, &.všedši menší dcera

spala s ním: a ani tehdáž necítil,
22. Pospěšiž, a zachovej se tam: když s ním ležela, aneb když ona
nebotl nebudu moci ničehož učiniti, vstala.
dokud nevejdeš tam. Proto nazváno
36. Počaly tedy dvě dcery Lo-v
jest jmeno města toho Ségor*.
tovy z otce svého.
23. Slunce vzešlo nad zemi, & 37. I porodila větší syna, a na
Lot všel do Ségor.
zvala ,jmeno jeho Moab: ont j'est
24. Tedy Hos odin dštil na So otec Moabských až do dnešmho
domu a Gomorr u sírou a ohněm
e.
od Hospodina s nebe:
38. Menší také porodila syna a
25. a podvrátil města ta, i vše nazvala jmeno jeho
. on, to
cku vůkol krajinu, všecky ob atele jest, syn lidu mého: ont jest otcem.
[těch] měst, i všecky věci zeřehajicí Ammonských až do dnes.
se na zemi.
26. A ohlédši se žena jeho za
sebe, obrácena jest v sloup solný.
Kapitola 20.
27. Abraham pak vstav rano, kdež
byl stál rve s Hospodinem,
Abimeleeh vzal manželku Abrahamova..
28. po eděl na Sodomu a Go 9. Vinil Abrahama, že ji za sestru svou vy—
morrhu, i na všecku zemi krajiny dával, 14. I zase mu ji navrátil.
tě: a uzřel pýř vystupujícíz země,
jako dým z peci.
1. Odšed
odtudbydlil
Abraham
poledni,
mezr_dozemě
Kades

29. Když
pakJodvracoval
města
krajiny
, rozpomenuvBůh
se
na Abrahama, vysvobodil Lota z
podvracení měst v nichž bylbydlil.
30. I vstoup' Lot z Ségor, a
zůstal na hoře, dvě také dcery jeho
s nim (nebo se bál zůstati v Ségor),
22) t. Malé, jenž sloulo prvé Bála. (1. Mojž.
14, 2.)

a Sur: a byl pohostinquerarach.

2. I pravil o Sářemanželce své:
Sestra má.jest. Tedy poslal ěbime
lech,
kral gerarský,
vzal ji.echovr_
3. Přišel
pak Bůh k&Abim'e

ve snach v noci, a řekljemu: Ele
umřeš pro ženu, kterouž js1 vzal:

nebot má. muže.
4. Abimelech pak nedotekl se
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jí, i řekl: Pane, zdali národ ne ných dal jsem bratru tvému, to
vědoucí a spravedlivý zabiješ?
bude tobě k zastření očí přede vše
5. Zdaližmi on nepravil: Sestra mi, kteříž s tebou jsou,akamžkoli
má. jest: a ona [též] pravila: Bratr půjdeš: a pamatuj, žes byla posti
můj jest? V sprostností srdce své—žena*.
17. Když pak se modlil Abraham,
ho, a. v čistotě rukou svých, učinil
uzdravil Bůh Abimelecha, i' ženu,
jsem to.
_
6. I řekl k němu Bůh: Ijá. vím, í děvky jeho, a porodily:
18. nebo. byl zavřel Hospodin
že jsi sprostným srdcem to učinil:

a proto jsem ostříhal tebe, abys
nezhřešíl proti mně, a nedopustil
jsem, abysí se jí dotekl.
'
7. Nyní tedy navrat ženu muži
jejímu, nebo prorok jest: a modliti
se bude za tebe a živ budešzpakli
nebudeš chtíti navrátiti, věz, že
smrtí umřeš ty, i všecko, což tvé
ho jest.
8. A hned v noci vstav Abime
lech, svolal všecky služebníky své:
a mluvil všecka slova tato v uši
jejich, i báli se všickni ti muži

každý život ženskýv domě Abime

i voly, a služebníky i děvky,adal

16) |:. za ty stříbrné at tobě způsobí man
žel tvůj zástěru na oči, k zahalení

lecho vě pro Sáru manželku Abraha—
movu.

Kapitola 21.
Narození, obřezéní,iodstavení Ieáka. 10.
Vyhnání Ager. 22. Abrahamova smlouva s
Abimelecbem.

1. Navštívil
pakzaslíbilzanaplnil,
Hospodin Sáru,
jakož byl

což mluvil.
2. I počala a porodila syna v
velm1.
starosti své, v čas, kterýž byl před
9. Povolal pak Abimelech také pověděl jí Bůh.
Abrahama, a řekl jemu: Cojsi uči
3. I nazval Abraham jmeno syna
nil nám? a co jsme zhřešili proti svého, jehož mu porodila Sára,
“tobě, že jsi uvedl na mne, a na Isak*;
království mé hřích veliký? Čeho 4. a obřezal ho osmého dne, ja
jsi neměl učiniti, učinil jsi nám. kož byl přikázal jemu Bůh,
10. A opět domlouvaje, řekl: Cos
5. když byl ve stu letech: v tom
_viděl, žes to učinil?
zajisté věku otcovu, narozen jest
11. Odpověděl Abraham: Myslil Isék.
6. I řekla Sára: Smích mi učinil
_'sem sobě, řka: Snad není bázně
iBoží na místě tomto; a zabijí mne Bůh: kdožkoli uslyší, bude se smati
pro ženu mou:
spolu. se mnou.
12. jinak pak i. v pravdě sestra
7. A opět řekla: Kdoby byl u
má. jest, dcera otce mého, a ne věřil, že uslyší Abraham, že Sára
dcera matky mé, a pojal jsem-ji kojí syna, kteréhož porodila jemu
za manželku.
'iž starému?
13. Když pak vyvedl mne Bůh J 8. Rostlo tedy pachole, a odsta
z domu otce mého, řekl jsem k veno jest: i udělal Abraham veliké
ní: Toto milosrdenství učiníš se hody v den odstavení jeho.
mnou: na každém-místě, do které
(Gal. 4, 29.)
9. A když uzřela Sára, že syn
hož vejdeme, díš, že bratr tvůj
jsem.
14. Vzal tedy Abimelech ovce
je Abrahamovi: a navrátil mu Sá.—
ru manželku jeho,
15. a řekl: Země před vámijest,
kdež_se koli líbiti bude tobě, pře
ývej.

_

'

16. Sářepak řekl: Hle tisíc stříbr

tváří, jakž to u nás obyčej jest; na
znamení \\šem, kteříby tě viděli, že
vdané jsi, i na památku, žes bylajed
nou již polapena, bys se budoucně v
takové nebezpečenství nevydávala.
3) t. smích.
9) t. že posmívá se jemu
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Agar egyptské pohrává s Isákem
synem 'ejím*, řekla k Abrahamovi:
10. yvrz děvku tuto, i syna
jejího: nebot nebude dědicem syn
děvky s synem mým Isákem.
11. Těžce to vzal Abraham pro
syna svého [Ismaele]. '
12. Jemuž řekl Bůh: Nezdejž se
tobě stížné o dítěti, a o děvce tvé:
všecko, což tobě dí Sara, slyš hlas
její: [nebo,t v Isakovi bude tobě

milosrdenství, kteréž jsem učinil
s tebou, učim'š se mnou, i 8 zemí,

v kteréž jsi bydlil pohostinu.
24.I řekl Abraham: J at přisahnu.
25. A domlouval Abimelechovi
pro studnici vody, kterouž mocí
byli mu odjalí služebníci jeho.
26. I odpověděl Abimelech: Ne
věděl jsem, kdo učinil tuto věc:
ale aniž jsi ty mi oznámil, a já ne

slyšel 'sem o tom kromě dnes.
27. zal tedy Abraham ovce a
13. Ale i syna děvky učiním v voly, a dal Abimelechovi: a vešli
národ veliký, protože símě tvé jest. obadva v smlouvu.
14. Vstal tedy Abraham ráno, a
28. A postavil Abraham sedm
vzav chléb a léhvici vody, vložil jehnic ze stáda obzvlášt.
na rameno její, a dal jí pachole, 29. Jemuž řekl Abimelech: K
&pro ustilji. Kteražto když odešla, čemu jest sedm jehnic těchto, kteréž
jsi postavil obzvlášt?
blou ila na poušti Bersabé.
30. Ale on řekl: Sedm jehnic
15. A když byla stravena voda
vlahvici, položila pachole pod jed vezmeš z ruky mé: aby mi byly
nim ze stromů, kteří tam byli,
na svědectví, že jsem já, kopal
16. a odešla, a sedla naproti po studnici tuto.
31. Proto nazváno jest to místo
dal, coby mohl zlučiště dostřeliti,
nebo řekla: Nemohu se dívati na Bersabé* : že tu obadva přisahli.
32. A vešli vsmlouvu o studnici
to dítě, an umírá.; a seděci naproti
pozdvihla hlasu svého a plakala. přísahy.
33. Povstal pak Abimelech, a
17. Vyslyšel pak. Bůh hlas pa
cholete: a zavolal anděl Boží s nebe Fikol, kníže vojska jeho, a navrátili
na Agar, řka: Co činíš, Agar? Ne se do země palestinské*. Abraham
boj se; nebo vyslyšel Bůh hlas pak štípil háj v Bersabé, & vzýval
pacholete zmísta, na kterémž jsem. tam jmeno Hospodina Boha věč
18. Vstaň, vezmi pachole, a drž ného.
ruku jeho*: nebo v národ veliky 34. A byl obyvatelem země pa
lestinské za mnoho dní.
učiním je.
19. A otevřel Bůh oči její: tak
nazvano s1mě.

že uzřevši studnici vody, šlaana
plnila lahvici, a dala pacholeti píti.
20. A byl [Bůh] s ním: kteréž
rostlo, a bydlilo na poušti, aučiněn
jest [z něho] mládenec střelec.

Kapitola 22.
Zkušení Abrahama při obětování Iséka.
15. Potvrzení předešlých slibů. Rodina
Náchorova.

21. A bdeil na poušti Faran, &
ž se staly,&.
pojala mu matka jeho manželku z 1. Kteréžto
zkoušelvěci,
Bůhkd brahama,
země egy tské.
řekl k němu: Abrahame, Abrahame.
22. Télgož času řekl Abimelech, A on odpověděl: Tu jsem.

aFikol, kníže vojska jeho,kAbra
hamoví: Bůh s tebou jestvevšech

(Žid. 11, 17.)

2. Řekl jemu: Vezmi syna svého
věcech, kteréž činíš.
iednorozeného, kteréhož miluješ,
23. Přisahni mi tedy skrze Boha, Ísaka, a. jdi do země vidění*: a
že nebudeš škoditi mně, a' potom—

kům mým, arodu mému: ale podlé
18) t. veď je za ruku.

31) t. studnice přísahy.
83) jinak Elistinské.
2) Hebr. Morija.
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tam ho budeš obětovati v obět zá
15. Povolal pak anděl Hospodi
alnou, na jedné hoře, kterouž u nův Abrahama podruhé s nebe, řka:
káží tobě.
16. Skrze sebe samého přisáhl
3. Tedy Abraham v noci vstav, jsem, praví Hospodin: že jsi učinil
osedlal osla svého: veda s sebou tu věc, aneodpustil jsi synu svému
dva mládence, a Isáka syna svého: jednorozenému pro mne:
(Luk. 1, 73. Žid. 6, 13.>
a když nasekal dříví k oběti zá
17. požehnám tobě, a rozmnožím
palné, odšel k místu, kteréž byl
símě tvé jako hvězdy nebeské, a
přikázal jemu Bůh.
4. Dne pak třetího, pozdvih očí jako písek, kterýž jest na břehu
mořském: vládnouti bude símě tvé
uzřel to místo zdaleka:
5. a řekl k služebníkům svým: branami nepřátel svých.
18. A požehnání budouvsemeni
Počekejtež tuto s oslem: já a. pa
chole až tamto pospíšíce, když po— tvém všickni národové země, že jsi
klonu učiníme, navrátíme se k vám. uposlechl hlasu mého*.
19. Navrátil se Abraham k slu
6. Vzal také dříví k zápalné obětí,
a vložil je na Isáka syna svého: žebníkům svým, a odešli do Ber
sám ak nesl v rukou oheň ameč. sabé spolu, a bydlíl tam.
20. Když se tak tyto věci staly,
A k yž [sami] dva šli spolu,
7. řekl Isák otci svému: Otče zvěstováno jest Abrahamovi, že
můj. On pak odpověděl: Co chceš, Melcha také porodila syny Nácho
synu? Rekl: Ei oheň adříví: kdež rovi, bratru jeho,
jest zápalná obět?
21. Husa prvorozeného, a Buza
8. Abraham pak řekl: Bůh opatří bratra jeho, a Kamuele otce Syr
sobě zápalnou obět, synu můj. Šli ských,
tedy spolu:
22. a Kaseda, a Azau, Feldasa
9. a přišli na místo, kteréž byl také i Jedlafa,
23. a Batuele, z něhož narozena
ukázal jemu Bůh, na němž vzdělal
oltář, a svrchu dříví srovnal: a když jest Rebeka: osm těchto porodila
svázal Isáka syna svého, položil Melcha Náchorovi, bratru Abraha
movu.
ho na oltář na hranici drev.
10. I vztáhl ruku, a uchopil meč, 24. Ženina pak jeho, jmenem
aby obětoval syna svého*.
Roma, porodila Tabé, a Gahama,
11. A hle anděl Hospodinův s a Tahasa, &.Machu.
nebe volal, řka: Abrahame, Abra
hame. Kterýžto odpověděl : Tujsem.
Kapitola 23.
12. I řekl jemu: Nevztahuj ruky
Smrt Sáry. 3. I pohřeb její.
své na pachole, aniž mu co čiň:
nynít jsem poznal, že se bojíš Boha, 1. Ziva pak byla Sára sto a sedm
mecítma let.
a.neodpustil jsi j ednorozenému synu
svému pro mne.
2. A umřelavměstě Arbé, kteréž
13. Pozdvihl Abraham očí svýc , jest Hebron v zemi chananejské:
a uzřel za sěbou skopce vězícího
aby kvílil apla
ji.
mez1 trním za rohy, kteréhožyzav ik dlřišelAbraham,
3. A když vstal od služby těla
obětoval v obět zápalnou místo syna.
14. A nazval jmeno místa toho: mrtvého, mluvil k synům Heth, řka:
Hospodin vidí. Odkudž říká se až do 4. Příchozí jsem a pohostinu u
dnes: Na hořeHospodín viděti bude*. vás: dejte mi právo k hrobu s vámi,
abych pochoval mrtvého svého.

10) Tímto vyobranil Bůh, že sám jediného
Syna svého nenlituje, ale vydá. jej, by 18) Toto místo vykládá se o Kristu, Spa
každý, kdo věří v něho, nezahynnl,
siteli světa, jenž byl dle člověčenství
ale měl život věčný. (Jan 3, 16.)
símě Abrahamova (Skutk. 3, 26. Galat.
14) Na kteréž hoře, nazvané Morija, Vy
3, 16); v něm opravdu všichni náro
stavěn byl potom chrám jernsalémaký.
dové semě požehnání jsou.
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18. Abrahamovi k vládnutí, před
Heth ,

očima synů Heth, a všech, kteříž
6. Slyš nás, pane, kníže Boží jsi vcházeli do brany města toho.
unás: vvýborných hrobích našich 19. A tak pochoval AbrahamSá
pochovej mrtvého svého; a žádný ru manželku svou v jeskyni toho
tobě nebude moci zabraniti, abys pole dvojité, kteráž ležela proti
v hrobě jeho nepochoval mrtvého Mambre, to jest Hebron v zemi
svého.
chananejské.
7. Vstal Abraham, a poklonil se 20. I utvrzeno jest pole to, i
jeskyně, kteráž byla na něm,Abraha
lidu země, totiž synům Heth;
8. a řekl k nim: Líbí-li se duši movi k držení hrobu od synů Heth.
vaší, abych pochoval mrtvého svého,
slyšte mne, a přimluvte se za mne
Kapitola 24.
k Efronovi, synu Seor:
Abraham poslal služebníka hledati man
9. aby mi dal jeskyni dvojitou, želku
Isékovi. 33. On namluvil Rebeka.
kterouž ma na. poslední straně pole 62. Kterouž Isák za manželku sobě pojal.
svého: za peníze slušné at mi ji
dá, před vámi k držení hrobu.
1. yl ak Abraham již starý, a
B dnpů mnohých: a Hospodin
10. Bydlil pak Efron u prostřed
synů Heth. A odpověděl Efron k ve všech věcech požehnal jemu.
2. I řekl k služebníku staršímu
Abrahamovi, an to všickni. slyšeli,
kteříž vcházcli do brány města to domu svého, kterýž ustanoven byl
ho, řka:
nade všemi věcmi, kteréž měl: Po
11. Nikoli se tak nestane, pane lož ruku pod bedro mé*,
můj, ale ty raději poslechni, což 3. abych tě zavázal přísahou skr
mluvím: pole odevzdávám tobě, i ze Hospodina, Boha nebe i země,
jeskyni, kteráž na něm jest. 11při abys nebral manželky synu mému
tomnosti synů lidu svého, pochovejž ze dcer chananejských, mezi nimiž
mrtvého svého.
' bydlím:
12. Poklonil se Abraham před 4. ale abys do z<řmě,apříbuzen—
lidem země té.
ství mého šel, a odtud vzal man
13. A mluvil k Efronovi před želku synu mému Isakovi.
obecným lidem vůkol stq'ícím: Pro 6. Odpověděl služebník: Nebu
sím, abys uslyšel mne. ámt pení de-li chtíti žena přijíti se mnou do
ze za pole: vezmi je, a. tak pocho země této, zdali zase uvesti mam
vám mrtvého svého na něm.
syna tvého na místo, z kteréhož
jsi ty vyšel?
14. I odpověděl Efron:
15. Pane můj, slyš mne: země, 6. I řekl Abraham: Hleď, abys
kteréž žádáš, stoji za čtyři sta lotů nikdy zase neuvodil syna mého tam.
stříbra: tat jest cena mezi mnou 7. Hospodin Bůh nebe, kterýž
& tebou: ale jak mnoho jest to? vzal mne z domu otce mého, a ze
Pochovej mrtvého svého.
země narození mého, kterýž mlu
16. Což když uslyšel Abraham, vil mi & přisahl mi, řka: Semeni
odvážil penize, kterých požádal tvému dam zemi tuto: ont pošle
Efron, an to slyšeli synové Heth, anděla svého před tebou, avezmeš
čtyři sta lotů stříbra dobré mince odtud manželku nu mému.
obecné.
8. Paklíby žena nechtěla jíti s
17. I utvrzeno jest pole někdy
Efronovo, na němž byla jeskyně
dvojitá., ležící proti Mambre, tak 2) Praotcové přísahévali dotýkáním beder,
protože jim bylo zaslíbena, že z beder
ono, jako jeskyně, a všecko stro—
jejich vyjde síně, v němžto všickni
movi jeho po všech mezech jeho
národové požehnání budou. (Hieron.
vůkol,
br.)
5.

Odpověděli

řkouce:

synové
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tebou, nebudeš zavázán přísahou: 21. On pak díval se na ní mlče,
toliko syna mého neuvoď tam zase. věděti chtěje, zdařil—li Hospodin
L::9. Tedy vložil služebník ruku pod cestu jeho, čili ne.
bedro Abrahama pana svého, apří
22. Potom pak, když se napilí
sahl jemu na tu řeč.
velbloudové, vyňal muž náušnice
10. A vzal deset velbloudů ze zlaté, jenž vážily dva loty, a také
stáda pana svého, a odšel, ze všech tolik naramnic z tíží lotů desíti.
dobrých věcí jeho nesa s sebou, a
23. A řekl k ní: Cí jsi dcera ?
bere. se řijel do Mesopotamíe, k Oznam mi: jest—li v domě otce tvé
ho místo k zůstání?
městu áchorovu*.
11. A když nechal velbloudů odpo
24. Kteraž odpověděla: Dcera
činouti před městem u studnice "sem Batuele, syna Melchy, které
vody večer, toho času, kterého oby ož porodila Nachorovi.
čej mají ženy vychá-zeti k vážení
25. A přidala řkouc: Slámy ta—
vody, řekl:
ké &-sena hojně jest u nás, a mi
12. Hospodine, Bože pána mého sto prostranné k zůstání.
Abrahama, potkej se, prosím, se 26. Sklonil. se člověk, a poklonu
mnou dnes, a učiň milosrdenství s učinil Hospodinu,
pánem mým Abrahamem.
27. řka: Požehnaný Hospodin
13. Hle já. stojím blízko studnice Bůh pána mého Abrahama, kterýž
vody, a dcery obyvatelů tohoto mě neodjal milosrdenství a pravdy své
sta vyjdou vážit vodu.
od pana mého, &přímou cestou mne
14. Protož děvečka, kteréž ja přivedl do domu bratra pána mého.
dím: Nachyl věderce svého, at se 28. %Tedyběžela děvečka, a zvěsto
napiji: a ona odpoví: Pí, ano i vala v domu matky své všecky
velbloudům tvým dám nápoj: tat věci, kteréž byla slyšela.
jest, kterouž jsi připravil služeb 29. Měla pak Rebeka bratra jmer
níku svému Isakovi: a. skrze to nem Lábana, kterýž spěšné vyšel
porozumím, že jsi učinil milosrden k člověku, kdež byla studnice.
ství s imeni mým.
30. A když uzřel náušnice, &
15. eště v sobě slov nedokonal, náramnice v rukou sestry své, a
a hle Rebeka vycházela, dcera Ba. slyšel všecka slova povídaiící: T 
tuele, syna Melchy, manželky Na—to věci mluvil mi člověk; řišel k
chora bratra Abrahamova, mající
věderce na rameni svém:
muži,
kteláýž
stál přivody:
velb oudích,
a. blízko
o studnice
16. děvečka příliš krásná., a pan
31. i řekl k němu: Vejdi pože
na přepěkná.,a od muže nepoznané.: hnaný Hospodinův: proč stojíš vně?
sstoupila pak k studnici a naplnila Připravil jsem tobě dům, a. místo
věderce, a navracovala se.
velbloudům.
17. I běžel proti ní služebník, a
32. I uvedl ho do hespody*: &
řekl: Dej mi pití maličko vody z odsedlal velbloudy, a dal slámy i
věderce svého.
sena, i vody k umytí noh jeho, i
18. Kteráž odpověděla: Pí, pane mužů, kteříž byli přišli 8 mm.
můj, a rychle _složila věderce na
33. A položen jest před obličejem
loket svůj, &.dala mu pití.
jeho chléb. Kterýž řekl: Nebudu
19. A když se on napil, přidala: jís ti, dokudž nevypravim řečísvých.
Ano i velbloudům tvým navážím Odpověděl jemu: Mluv.
34. A on řekl: Služebník Abraha—
vody, dokudž se všickni nenapijí.
20. A vylivši z věderce svého mův jsem: '
do koryt, zase přiběhla k studnici,
35. a Hospodin požehnal panu
aby važila vodu : &navaživši všech
něm velbloudům dala [píti].
10) t. Hárau.

32) t. do domii svého, aby u něho byl ho
spodou, či hostem.

26

1. Mojžíšova 24.

mému velmi, a zveleben jest: a rova, jehož mu porodila Melcha.
dal mu ovce a voly, stříbro a zla Protož zavěsil jsem naušnice k o
to, služebníky a děvky, velbloudy zdobení tváři její, a naramníce dal
jsem na ruce jeji.
& osly.
A skloniv se poklona jsem
36. A porodila Sára, manželka
pana mého, syna pánu mému v učinil Hospodinu, dobrořeče Ho
starosti své, a dal mu všecky věci, spodinu Bohu pána mého Abraha
kteréž měl.
ma, kterýž přivedl mne přímou
37. I zavázal mne přísahou pan cestou, abych vzal dceru bratra
můj, řka: Nevezmeš manželky sy pana sveho synu jeho.
49. Protož učiníte-li milosrden
nu mému ze dcer chananejských,
v jejichžto zemi bydlím:
ství a pravdu s panem mým, o
38, ale do domu otce mého pů znamte mi: pakli se jiné líbí, 1 to
jdeš, a z příbuzenství mého vezmeš povězte mi, abych šel na pravo
neb na levo.
manželku synu mému.
50. I od ověděliLaban aBatuel:
39. Já. ak odpověděl jsem panu
svému:
ož nebude-li chtíti žena Od Hospo ina vyšla řeč tato: ne
se mnou přijíti?
můžeme proti libosti jeho nic ji
40. Rekl: Hospodin, před jehož ného mluviti s tebou.
to obličejem chodím, pošle anděla
51. Ai, Rebeka před tebou jest,
svého s tebou, a spraví cestu tvou: vezmi ji a jdi, & at jest manžel
a vezmeš manželku synu mému z kou syna pana tvého, jakož mluvil
příbuznosti mě, a z domu otce Hospodin.
mého.
52. Což když uslyšel služebník
41. Nevinen budeš od zlořečen Abrahamův, padna poklonil se Ho
ství mého, kdyžbys příšelkpříbuz spodinu až k zemi.
n'm mým, a'nedaliby tobě.
53. A vyňav nádoby stříbrné a
42. Přišel jsem tedy dneskstud zlaté, a oděv, dal je Rebece za dar,
nici vody, a řekl jsem: Hospodine, bratrům také jejím, a matce dary
Bože pána mého Abrahama, jestliže obětoval.
jsi spravoval cestu mou,po jdu,
54. Začavše hody, jedouce spolu
43. hle, stojím u studnice vody, a pijíce, zůstali tam. Vstav pak
a anna, kteráž vyjde k vážení rano, mluvil služebník: Propustte
vo y a uslyší ode mne: Dej mi mne, at jdu k pánu svemu.
55. Iodpověděli bratří její a ma
maěllíčko
sv
0 . vody k pití z věderce tka: Nech, at pozůstane děvečka
44. a řeklaby mi: I ty pí,ivel aspoň deset dní u nás, a potom
bloudům tvým navažím: tat jest pů) e.
žena, kterouž připravil Hospodin
56. Řekl: Nezdržujte mne, nebot
synu pana mého.
Hospodin spravoval cestu mou:
45. A když jsem ty věci mlče propusttež mne, at jdu k panu
s sebou rozjímal, ukázala se Re svému.
beka přicházející s vědercem, kte
réž nesla na ramenu: a sstou ila 57. I řekli: Zavolejme děvečku,
' k studnici a navážila vody. I ím a zeptejme se na vůli její.
58. A když jsouc povolána při
k ní: Dej mi maličko pití.
46. Kteráž spěšně složila věder šla, ptali se: Chceš—li jíti s člově—
co s ramena, a řekla mi: I ty pí, kem tímto ? Kteražto řekla: Půjdu.
i velbloudům tvým dám napoj. Pil
59. Tedy propustili ji, a chovač
ku její, islužebnika Abrahamova., i
jsem, a na jila velbloudy.
47. I pta jsem se jí,ařek1 jsem: tovaryše jeho,
Čí jsi dcera? Kteraž odpověděla: 60. žádajíce šťastných věcí sestře
Jsem dcera Batuele, syna Nacho své, a řkouce: Sestranaše jsi, mno
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žiž se v tisíc tisíců, avládm'ž símě
tvé branami nepřátel svých.
61. Tedy Rebeka a děvečkyjejí,
vsedše na velbloudy, následovaly
muže: kterýž rychle se navracoval
ku panu svému.
62. Toho pak času procházel se

6. s nům pak ženin dal dary, a
odděl' je od Isaka, syna svého,
když ještě sam živ byl, k straně
vychodni.
'
7. Byli pak dnové života Abra
hamova sto sedmdesate a pět let.
8. A zcházeje umřel v starosti
Isak po cestě, která. vede k stu— dobré, a věku sešlého, aplnýdnů:
dnici, jejížto jmeno jest, ivého a a připojen jest k lidu svému.
vidoucího; nebo bydlel vzemi po 9. A pochovali ho IsakaIsmael,
lední:
synové jeho, v jeskyni dvojité,
63. a vyšel k přemyšlování na která. leží na poli Efrona, syna
pole, když se byl den _již schylil: Seor Hethe'ského, naproti Mambre,
10. kter ž byl koupil Abraham
a když pozdvihl očí, uzřel velblou
od synů Heth: tam pochován jest
dy přicházející z daleka.
64. Rebeka také uzřevši Isáka, on, i Sára manželka jeho.
ssedla s velblouda,
11. A po smrti jeho požehnal
65. a řekla k služebníka.: Kdo Bůh Isakovi synu jeho, kterýž
jest ten člověk, kterýž jde po poli bydlil podlé studnice jmenem i
vstříc nám ? I řekl jí: To jestpan vého a vidoucího.
můj. Ona pak vzavši rychle plášt,
12. Tito jsou rodové Ismaele,
přistřela se*.
syna Abrahamova, jehož mu poro
66. Služebník pak. všecky věci, dila Agar egyptská, děvka Sáry:
kteréž byl spůsobil, vypravoval
13. a tato jmena synů jeho, ve
Isakovi.
. .
jmeních a rodech svych. Prvoro
67. Kterýž uvedl ji do stanu zený Ismaelův Nabajoth, potom
Sáry matky své, a vzal ji za man Cedar, a Adbeel, &.Mabsam,
želku: a tak velice ji miloval, že 14. Masma také, a Duma, a
bolesti, která. z smrti matky jeho Massa,
se mu přihodila, sobě umenšil.
15. Hadar, a Thema, & J ethur,
a Nails a Cedma.

Kapitola 25.
Synové Abrahamovi z Cetnry, i smrt jeho.
12. Rodina Ismaelova. 19. Rodové Isakovi.
20. Esan prodal prvorozenství.

1.

braham pak pojal sobě jinou
manželku, jmenem Ceturu:
2. kteráž porOdila jemu Zamra
na, &.Jeksana, a Madana, a Ma
diána, a Jesboka, &.Sue.

_

16. Ti jsou synové Ismaelov1:
a ta jmena po hrádcích a městeč
kách 'ejich, dvanactero knížat po
kolem jejich.
17. 1 bylo života Ismaelova sto
třiceti a sedm let, azchazeje umřel,
a přiložen jest k lidu svému.
18. Bydhl pak od Hevilah až do
Sur, jenž leží proti Egyptu, kde
se vchází do Assyrie: apřede vše
mi bratry svými umřel*.
19. Tito také jsou rodové Isaka,
syna Abrahamova: Abraham zplo

'3. Jeksan také zplodil Sábu, a
Dádana. Synové Dádanovi byli,
Assurim, a Latusim, a Loomim.
Ale z Madiana pošel Efa, & dil Isaka:
_
Ofer, a Henoch, a Abida a Eldaa:
20. kterýž když byl v'čtyřicíti
všickni ti synové byli Cetury.
letech, pojal manželku Rebeku,
5. I dal Abraham všecky věci, dceru Batuele Syrského z Meso
kterýmiž vládl, Isakovi:
potamie, sestru Labanovu.
.
21. I modlil se Isak Hospodmu
65) t. zahalila se, aby nespatřil tváři její;
poněvadž tehda ženich a nevěsta za manželku svou, proto že byla
neměli se v tvář spatřiti, leč až
byli skutkem manželským sňatek svůj iB) t. n přítomností všech bratří svých,
synů Abrahamových, umřel.
potvrdili. (Viz níže 29, M.)
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neplodná.: kterýž vyslyšel ho, a dal mi. Přisahl jemu Esau, &.prodal
početí Rebece.
_
_ mu prvorozenství.
22. Ale potiskali se v životě je? 34. A tak vzav chléb a krmí z
jím maličcí, tak že řekla: Mělo-11 šocovice, jedl a pil, a odšel, malo
se mi tak díti, co bylo potřebí po sobě váže, že prvorozenství prodal.
číti? I šla, aby se poradila s Ho
spodinem*.
Kapitola 26.
23. Kterýž odpovídaje, řekl: Bydlení & příhody Isákovy v Gerarách.
Dva národové 'sou v životě tvém,
a dvůj lid z života tvého se roz
se pak opět začal hlad
dělí, a lid přemůželid, avětší slou- 1. Když
na. zemi, po té neúrodě, kte
žiti bude menšímu.
ráž se byla přihodila ve dnech A—
24. Již byl čas porodu přišel, a brahamových, odšel Isak k Abi
hle, blíženci v životě jejím nale melechovi, králi palestinskému*,
do Gerar.
zem' jsou.
25. Který první vyšel, ryšavý
2. I ukázal se mu Hospodin, a
byl, a všecken jako kůže chlupatý: řekl: Nesstupuj do Egypta, ale od
a nazváno jest jmeno jeho Esau. oěiň v zemi, kterouž povím tobě.
Hned druhý vychazeje,patu bratra
3. A bud' vní pohostinu, abudu
držel rukou: a proto nazvala ho s tebou a požehnam tobě: nebo
Jakobem*.
tobě a semeni tvému dám. všecky
26. V šedesáti letech byl Isak, krajiny tyto, plně přísahu, kte
když se mu narodili ti maličcí.
rouž jsem slíbil Abrahamovi otci
27. Kteříž když dorostli, učiněn tvému.
jest Esau muž umělý lovu, a člo 4. A rozmnožím símě tvé jako
věk chodící po polích: Jakob pak hvězdy nebeské: a dám potomkům
muž prostý 'bydlil v staních*.
tyto:
po
že nanivšecky
budou krajiny
v semeni
tvéma vši
28. Isak miloval Esau, proto že „tvym
z lovu jeho pokrmů užíval: a Re chni národové země:
beka milovala Jakoba.
5. protože uposlechl Abraham
29. Uvařil pak Jakob krmi: k hlasu mého, & ostříhal poručení, a
němuž když přišel Esau s pole přikazaní mých, iposvatné obyčeje
zemdlený,
a zákony mé zachoval.
30. řekl: Dej mi z vaření toho
6. :Zůstal tedy Isak v Gerarách.
ryšavého, nebo jsem náramně ze 7. Kterýžto, když byl tazan od
mdlený. Pro kteroužto příčinu na mužů místa toho o manželce své,
zváno jest jmeno jeho Edom*.
odpověděl: Sestra má. jest: nebo
31. Jemuž řekl Jakob: Prodej se bál vyznati, žeby sním spojena
mi prvorozenství své*.
byla manželstvím, mysle sobě, aby
82. On odpověděl: Hle umíram, snad nezabili ho pro její krásu.
k čemuž mi tedy bude prvorozen— 8. A když prošlo velmi mnoho
ství? v
dnů, a na témž místě bydlil, vy
33. Rekl Jakob: Přisáhni tedy hlidaje Abimelech kral palestinský
oknem, uzřel ho pohrávajícího s
Rebekou manželkou svou.
22) Pravdě podobne, — na modlitbě &
9. A povolav ho, řekl: Zřejmě
p 0 tl.
jest,
že manželka tvá. to jest: proč
25) t. který drží druhého za patn, podtr
jsi
zklamal, žeby sestra tvá. byla?
huje, podráží mu nohu, aby padl.
27) Eeau byl rolník e lovec zvěře, Jakob Odpověděl: Bal jsem se, abych ne
byl pes ř, přebývaje v eteních.
umřel pro ni.
80) t. ryěavý.
10. I. řekl Abimelech: Proč jsi
31) t. pravo prvorozenství, jenž zavíralo
vrchní moc soudní :. kněžskou v ro
ln .

1) Jinak íilistínekému.
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nás podvedl? Mohl někdo z lidu &.rozmnožím simě tvé pro služeb
sjíti se smanželkou tvou, &.bylbys níka svého Abrahama.
uvedl na nás veliký hřích. I při 25. Protož vzdělal tu oltář: a
kázal všemu lidu, řka:
vzývaje jmeno Hospodina rozbil
11. Kdoby se dotekl člověka to stan: a rozkázal služebnikům svým,
hoto manželky, smrtí umře.
aby kopali studnici.
_
12. el pak Isák v zemi té, & 26. Na kteréžto místo když přišli
shledal v tom roce stokrát tolik: a z Gerar, Abimelech, a Ochozath
požehnal mu Hospodin.
'eho,
13.Aobohacen jest člověk, a šel EřitelJjeho,
a Fikol vůdce vejska
27. mluvíljim Isák: Cojste přišli
Erospívaje,
vzhůru 'est:
rosta, až ve ke mně, člověku, jehož jste nená
kým velmia učiněn
14. měl také vla ařstvi ovcí i viděli, a vyhnali jste od sebe':> _
skotů, a čeledi velmi mnoho. Proto
28. Kteřiž odpověděli: Viděli
závidíce jemu Palestiuští,
jsme, že s tebou jest Hospodin, a
15. všecky studnice, kteréž byli my proto jsme řekli: Buď přísaha
vykopali služebníci otce jeho Abra mezi námi, a vejděme v smlouvu,
29. abys neučinil nám nic zlého,
hama, toho času zařítíli, naplnivše
]e zem1:
'
jako i my ničehož z tvých věcl
16. tak velmi, že sám Abimelech jsme se nedotkli, ani jsme činlll,
řekl k Isákovi: Odejdi od nás, nebo coby tebe urazilo: ale s pokojem
mnohem mocnější než my učiněn jsi. propustili jsme tě rozmnoženého
17. A on odešed, aby přišel k po požehnáním Hospodina.
toku* Gerary, a bydlil tam:
30. Tedy učinil jim hody, a po
18. opět kopal jiné studnice, kte jídle a pití
._
réž byli vykopali služebníci,once 31. vstavše ráno, zapřisáhh se
jeho Abrahama, a kteréž po jeho sobě vespolek: i propustil je Isák
smrti někdy zařítili Filistinští: a pokojně na místo jejich.
nazval je týmiž jmeny, kterými 32. A hle přišli v ten den slu
je prvé otec byl nazval.
žebníci Isákoví, oznamujíce mu o
1 I kopali v údolí, a nalezli studnici, kterouž byli kopali, a
vodu živou.
řkouce: Nalezli jsme vodu.
20. Ale i tam byl svár pastýřů 33. Odkudž nazval ji, Hojností :
gerarských proti pastýřům Isáko a jmeno městu dáno jest Bersabe,
vým, řkoucích: Naše jest voda, ro až do dnešního dne*.
kteroužto věcjmeno studnice, z to o, 34. Esau pak jsa čtyřicetiletý
co se bylo přihodilo, nazval Haněni. pojal manželky, Juditu, dceru Beery
21. Kopali pak i jinou studnici: Hethejského, a Basemathu dceru
a o tu také se svěřili, a nazval ji Elonovu téhož mista:
Ne řátelství.
35. kteréž obě byly urazily mysl

2. Odšed odtud kopal jinou stud Isákovu, a Rebeěinu.
nici, o kterouž se nevadili: rotož
Kapitola 27.
nazval jmeno její, Rozšiřem, řka:
Nyní rozšířil nás Hospodin, a učinil Jakob z návodu Rebeky uchvátiv pože
růsti na zemi.
hnání, před bratrem svým v nebezpečen
23. Vstoupil pak z toho místa ství byi.
do Bersabé,
24. kdežto ukázal se mu Hospo 1. Sstaral se ak Isák, . a pošly
byly očije o, a viděti nemohl:

din v tu noc, řka: Já jsem Bůh

Abrahama otce tvého, neboj se, ne 33) Nazval Isák studnici Hoiností, kteráž
ale prvé od Abrahama nazvána jest:
bot já s tebou jsem: požehnám tobě,
17) Jinak: do údolí.

Studnici přísahy, odkndž itomu místu
jmeno přišlo a zůstalo Bersabé, t. ].
studnice přísahy.
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18. Kteréžto když vnesl, řekl:
i povolal Esau, syna svého většího,
a řekl jemu: Synu můj. Kterýžto Otče mů_'. On pak odpověděl: Sly
ším. K ož jsi ty, synu můj?
odpověděl: Tu jsem.
2. J emuž otec řekl: Vidíš, že jsem
19. [ řekl Jakob: Já. jsem prvo
se sstaral, a nevím dne smrti své. rozený tvůj Esau* : učinil jsem,
3. Vezmi zbraň svou, toul & lu jakož jsi mi rozkázal: vstaň, sedni,
čiště, a vyjdí ven: a když něco a jez z lovu mého, aby mi pože
hnala duše tvá..
ulovíš,
20. A opět řekl Isak k synu
4. udělej mi z toho krmí, jako
víš, že já. chci, a přines, at pojím: svému: Kteraks tak brzo nalézti
a at požehná. tobě duše má, prvé mohl,s nu můj? Kterýž odpověděl:
než umru.
Vůle oží byla, aby se mi brzo
5. Což když uslyšela Rebeka, &. nahodílo, co jsem chtěl.
21. [ řekl Isák: Přistup sem, at
on odšel na pole, aby rozkázaní
otce naplnil,
se tebe dotknu, synu můj, a zkusím,
6. řekla synu svému Jakobovi: jsi-lí ty syn můj Esau, čili ne.
22. Přístou il on k otci, & oma
Slyšela jsem otce tvého mluvícího
s Esau bratrem tvým, &.řkoucího kav ho řekl sak: Hlas jistě, hlas

jemu:

Jakobův jest: ale ruce jsou ruce
7. Přínes mi zlovu svého, a na— Esau.
23. A nepoznal ho, nebo chlupaté
dělej pokrmů, at poiím, a požehuam
tobě před Hospodinem, prvé než ruce měly podobenství většího. Že
hnaje tedy jemu, 
unŠru'N
.
m' ted
s nu mů' ovo1 24. řekl: Ty-líjsi syn můj Esau?
radám šly-m: y, y
J, P
Odpověděl: Jat jsem.
'
9. a jdakstádu, přines mně dva 25. ;A on řekl: Přínos mi krmě
kozelce nejlepší, at nadělam z nich z lovu svého, synu můj, aby po
pokrmů otci tvému, kteréž rád jída: žehnala tobě duše ma. Kterýchžto
10. které když mu přineseš, a podaných když po'edl, podal mu
jisti bude, at požehná. tobě prvé, také vina: jehož k yž se napil,
než umře.
26. řekl kněmu: Přístup ke mně,
11. Kteféžto on odpověděl: Víš, a dej mi políbení, synu mů'.
27. Přistoupil a políbil 0. A
že Esau bratr můj člověk chlupatý
hned, jakž ucítil vůni roucha jeho,
jest, a ja hladký:
12. jestliže omaka mne otec můj, žehnaje mu, řekl: Hle vůně syna
a ucítí, bojím se, aby se nedomní
vůně Hospo
pole 31126110,
kte
rémuž jako
požehnal
' .
val, že jsem si z něho chtěl po mého
směch udělati, a uvedu na sebe
28. Dejž tobě Bůh z rosy nebe
ské, a z tučnosti zemské, hojnost
zlořečení místo požehnání.
13. K němuž matka řekla: Na obilí a vína.
29. A at tobě slouží lidé, a kla—
mne buď to zlořečení, synu můj:
toliko uposlechní hlasu mého, a nějí se tobě pokolení: budiž pá.
nem bratří svých, a at se skloňují
jde. přines, co jsem řekla.
14. Odšel & přinesl, adal matce.
Připravila ona pokrmy, jakož znala, 19) Ačkoli tato odpověď Jakob0va a. ten
že chce otec jeho.
celý skutek jeho nemůže od víny číst
prohlášen býti, a však nejedny okolič
15. A v šaty Esau velmi dobré,
nosti při něm se'nalézají, jenž vinu
kteréž u sebe měla doma, oblékla ho :
jeho zlehčují. Jestliže pak které chyby
16. a kožkami kozelčímí obvinula
mužů, jinak šlechetných :. svatých, v
rucei
kry a.jeho, a díl nahý hrdla za
17. I dala krmí, i chlebů, kterýchž
byla napekla, podala.

Písmech se přivodí, ty na k následo
vání, ale buď k výstraze naší, aneb k
pozorování proařetedlnosti Boží, jenž i
zlé věci v dobré obracetí umí, zazna
menány jsou.

1. Mojžíšova 27. 28.
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řed tebou synové matky tvé.
%doby zlořečil tobě, ten buď zlo
řečený: a kdo by dobrořečil tobě,
dobrořečeními naplněn buď.
30. Sotva. Isák řeč dokonal: a
když Jakob vyšel ven, přišelEsau,
31. a vařené pokrmy z lovu
vnesl k otci, řka: Vstaíí, otče můj,
a jez z lovu syna svého: aby po
žehnala mi duše tvá.
32. I řekl "emu Isák: I kdo jsi

svržeš & sejmeš jho jeho 3 šíje

34. Uslyšev Esau řeči otcovy, za
řval křikem velikým: &.zděšen jsa,
řekl: Požehnej také i mně, otče
muj.
35. Kterýž řekl: Přišel bratr
tvůj lstivě, 'a vzal požehnání tvé.

&.zapomenulby na to, cos učinil

své*.

41. Protož nenáviděl vždycky
Esau Jakoba ro požehnání, kte
rýmž byl pože nal mu otec: ařekl
v srdci svém: Přijdou dnove' smu
tku otce mého, a zabíjí Jakoba
bratra svého.
42. Oznámeno jest to Rebece:
kteráž poslavši a povolavši Jakoba
syna svého, řekla k němu: Hle,
ty? Kterýžo pověděl: Já jsem syn Esau bratr tvůj hrozí, žetě zabije.
tvůj prvorozený Esau.
43. Nyní tedy, synu můj, po
33. Lekl se Isák zděšením ná slechni hlasu mého, & povstana
ramným: a více než můž věřeno utec k Lábanovi bratru mému do
býti, divě se, řekl: Kdož tedy jest Háran:
ten, kterýž dávno uloviv [zvěř]při 44. a bydliti budeš s ním ne
nesl mi, a jedl jsem ze všeho, prvé mnoho dnů, až by se upokojila
než jsi ty přišel? I požehnal jsem prchlívost bratra tvého,
mu, &.budet požehnaným.
45. a přestalo rozhněvání jeho,

proti němu:
já pošli,
apří
vedu
tebe opotom
tud sem;
pročbych
obou synů zbavena býti měla je

dnoho dne*
46. I řekla Rebeka k Isákovi:
36. Ale on doložil: Právět na Stýště mi se živu býti pro dcery
zváno jest jmeno jeho Jakob: nebo Heth: vezme—liJakob ženu z ná
podtth" mne, hle podruhé: prvo—roda této země, nechci živa býti.
rozenstvi mé prvé odjel, a nyní
podruhé uchvátu požehnání mé. A
Kapitola 28.
o ět k otci řekl: Zdaliž jsi neza
Jakob utíkal do Mesopotamie. 10. Bůh
c oval i mně požehnání?
mu ve snách zjevil. 16. Jemnž se Jakob
37. OdpovědělIsák : Pánem tvým se
slibem zavázal.
jsem ho ustanovil a všecky bratry
jeho službě jeho jsem poddal: obi
tedyjemu,
Isák aJakoba,
lím & vínem zmocnil jsem ho, a 1. Povolal
požehnal
přikázala
tobě po těchto věcech, synu můj, mu, řka: Nepojímej_ manželky z
co více učiním?
pokolení chananejského,
38. Jemuž Esau řekl: Zdaliž to—

liko jedno požehnání máš, otče?
Mně také rosím, abys požehnal.
A když lk m'm velikým plakal,
39. hnut jsa Isák, řekl k němu:
V tučnosti země, a v rose nebeské
s hůry
40. bude požehnání tvé. Živ bu
deš od meče, a bratru svému slou
žiti budeš: ale přijde čas, když

2. ale jdi, a beř se do Mesopo
tamie syrské, do domu Batuele,
otce matky své, apojmí sobě „odtud
manželku ze dcerLábana ujce svého.
3. Bůh pak všemohoucí pože
hnej tobě, &.dej tí zrůst, arozmnož
tě, abys byl v zástupy lidí.
4. A dej tobě požehnání Abra
hamova, i semem' tvému po tobě:
abys vládl zemí putování svého,
kterouž zaslíbíl dědu tvému.

36) podvedl, podskoěil.
40) To se stalo za času Jorama. 4. Král. l 45) Kdyby Esau bratra svého Jakoba. byl
usmrtil, bylby též musel usmrcen býti.
8, 20—22.
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18. Vstav tedy Jakob rano, vzal
5. A když ho propustil Isák, jda
řišel do Mesopotamíe syrské k á.
L - kamen,
hlavu
anovi, synu Batuele syrského, bra
svou, akterýž
vyzdvibyl podložil
jej na pod
znamení
tru Rebeky matky své.
[památnéL poliv ho olejem svrchu.
6. Vida pak Esau, že požehnání
19. I nazval jmeno města Béthel*,
dal otec jeho Jakobovi, a že poslal kteréž prvé sloulo Luza.
20. Zavázal se také slibem, řka:
ho do manže
Mesoůptamie
odtud
u sobě syrské,
vzal; aaby
že Bude-lí Bůh se mnou, a bude-li
mne ostříhatí na cestě, kterouž já
šloepojmeš
požehnání
řka: jdu, a dá.—límí chléb k pokrmu, &.
ženypřikázal
z dcer jemu,
chananej—
ských:
roucho k oděvu,
21. a navratím-lí se štastně do
7. a že poslušen jsa Jakob rodičů
svých šel do Syrie:
domu otce svého: bude mi Hospo
8. zkusiv také, že nerad vidí dcer din za Boh
chananejských otec jeho:
22. a kamen tento, kterýž jsem
9. šel k Ismaelovi, a pojal ženu, vyzdvihl na znamení, bude slouti
mimo ty, kteréž prvé měl, Mahe dům Boží: a ze všech věcí, kteréž
letu, dceru Ismaela, syna Abraha mi dáš, desátky obětovati budu tobě.
mova, sestru Nabajotovu.
10. Tedy vyšed Jakob z Bersabé,
Kapitola 29.
šel do Haran.
přišed do Haran od Lábana přijat
11. A když přišel na jedno místo, byl.Jakob
18. Slouživ Lábanovi dcery jeho po
a chtěl na něm odpočinouti po zá. jal. Bl. Lie rodina. _
padu slunce, vzal zkamenů, kteříž
tu leželi, a podloživ pod hlavu svou, 1. Odšed tedy Jakob přišel do
spal na témž místě.
země východní.
12. I viděl ve smích řebřík, sto
2. I uzřel studnici na poli, též
jící na zemi, a vrch jeho dotýkající tři stáda ovcí, ležící podlém': nebo
se nebe: anděly také Boží vstu z ní napájen býval dobytek, a
svrchek její velikým kamenem se
pující a sstupující po něm,
13. a Hospodina, an spoléhl na zavíral.
řebřík, řkoucíhojemu: Já.jsem Ho
3. A byl obyčej, že když všecky
spodin Bůh Abrahama otce tvého, ovce shromáždili, odvalovali kamen,
a Bůh Isaka. Zemi, na kteréž spíš, a když se napojila stáda, opět [ho]
na vrch studnice kladli.
tobě dam i semeni tvému.
14. A bude simě tvé jako prach
4. I řekl k pastýřům: Bratří,
země: rozšířen budeš na západ, i odkud jste? Kteříž odpověděli: Z
na východ, i na půlnoc, i na po Haran.
ledne: a požehnana budou v tobě 5. Jichžto táže se, řekl: Znáte-lí
&.v vsemeni tvém všecka pokolení
zeme.
15. A budu strážce tvůj, kam
koli půjdeš, a přívodu tě zase do
země této: aniž opustím, leč napl
ním všecky věci, kteréž jsem pravil.
16. A když procítil Jakob ze sna,
řekl: V pravdě Hospodin jest na
místě tomto, a ja jsem nevěděl.

Labane, syna Nachorova? Řekli:

Známe.
6. Di: Zdrév-li jest? Pověděli:
Zdrav; & hle Rachel dcera jeho
přichází s stádem svým.
.
7. Iřekl Jakob: Ještě mnohodne
pozůstavé, aniž jest čas, aby zase
vedena bylastada do chlívů: dejtež
prvé napoj ovcím, a tak je na pa
17. Alekaje se řekl: Jak hrozné stvu zase veďte.
jest místo toto! 'Nenít tu jiného, 8. Kteříž odpověděli: Nemůžeme,
jediné dům Boží a brána nebeská.*. dokudž se všecken dobytek ne

shromaždí, &.neodee

17) t. místo, kdež se mi Bůh zvláštním
způsobem, jako nebesa otevřev, zjevil. 19) t. dům Boží.

kamene
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26. I řekl k testi svému: Co
od svrchu studnice, abychom napo
jili stáda.
jest to, co jsi mi učiniti chtěl?
9. Ještě mluvili, a hle Rachel Zdali za Rachel nesloužil jsem to
přicházela s ovcemi otce svého: bě? Proč jsi mne oklamal?
nebo stádo ona pásla.
26. Odpověděl Laban: Není na
10. Kterouž když uzřel Jakob, místě našem obyčej, abychom men
a zvěděl, že jest sestra jeho ujčená.*, ší prvé vdavali.
27. Vyplň týden dnů této svad
aovce [že jsou]Lá.bana ujce jeho:
odvalil kámen, kterýmž se studnice by*: i tuto také dam tobě za prá.
zavírala.
ci. kterouž sloužiti mi budeš jiných
11. A napojiv stádo, políbil ji: sedm let.
28. Přivolil žádosti: a kdyz" mi
a pozdvih hlasu plakal,
12. a oznámil jí, že jest bratr nul týden, pojal Rachel za man
otce jejího, a s Rebeky: a ona želku*:
29. kteréžto otec dal služebníci
pospíchajíc oznamila to otci svému.
13. Který když uslyšel, že přišel Bélu.
Jakob, syn sestry jeho, běžel vstříc 30. A naposledy došed požadané
jemu: a objav ho, a v líbání se svadb , větší lasku měl k druhé,
první, slouže u něho sedm
dav, vedl ho do domu svého: Vy nežli
let jiných.
slyšev pak příčiny cesty,
31. Vida pak Hospodin, žeby opo
14. odpověděl: Kost má jsi, a
tělo mé. A když se naplnili dnové mítal Liu, otevřel život její, ješto
měsíce jednoho,
sestra zůstala neplodné,.
32. Kteražto počavši porodila sy
15. řekl jemu: Zdali že bratrmůj
jsi, darmo mi sloužiti budeš? Po na, a nazvala jmeno jeho Ruben,
věz. co za mzdu vezmeš?
řkouc: Viděl Hospodin snižení mé:
16. Měl pak dvě dce , jmeno jižt mne bude milovati muž můj.
33. A opět počala, a porodila
větší Lia, menší pak slou aRachel.
17. Ale Lia byla krhavých* očí: syna, i řekla: Poněvadž uslyšel Ho
Ráchel [pak] krásné tváří, a pěk spodin, že jsem byla v potupě, dal
ného vzezření.
mi také tohoto: i nazvala jmeno
18. Kterouž miluje Jakob, řekl: jeho Simeon.
Budu sloužiti tobě za Rachel dceru 34. I počala potřetí, a porodila
tvou menší sedm let.
jiného syna, a řekla: Nyní také
19. OdpovědělLaban : Lépet jest, spojí se se mnou manžel můj, pro
abych ji dal tobě, nežli jinému mu to že jsem mu porodila tři syny:
ži, zůstaň u mne.
a proto nazvala jmeno jeho Lévi.
35. Po čtvrté počala, a porodila
20. Sloužil tedy Jakob zaRáchel
sedm let: a zdálo se mu to málo syna, a řekla: Nyní vyznavati se
budu Hospodinu: a proto ho na
dnů
velikost
lásky. Labanovi: zvala Jůda: i přestala roditi.
21.pro
I řekl
[potom]
Dej mi ženu mou: nebo již čas vy
plněn jest, abych všel k ní.
Kapitola 30.
22. Kterýž svolav mnohé zástupy Ženy, isynové Jakobovi. 22. Narození
Josefa. 26. Smlouva Jakobova s Lábanem.
přátel k bodům, učinil svadbu.
23. Ale u večer Liu dceru svou
1. idouc pak Rachel, žeby ne
uvedl k němu,
plodná. byla, zaviděla sestře
24. dav děvku dceři,jmenem Zel
fu. Ku kteréžto když podlé obyčeje 27) Svatební veselí trvalo u starých sedm

ix;.kob
u. všel, když bylo rano, uzřel
10) t. jeho sestřenice, dcera ujce jeho.
17) t. slzavých.

28) Více žen pojíti promíjelo se tehdáž pro

rozmnožení pokolení lidského: ale na
počátku nebylo tak, s. v Zákoně No
vém se mnohoženství docela zavrhuje
& zakazuje.
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své, a řekla manželi svému: Dej Necht spí s tebou této noci za.
mi děti, 'inak umru.
mandrago syna tvého.
2. Na terouž rozhněvav se J a— 16. A k yž se navracovalkveče
kob, odpověděl: Zdali já. jsem za rou Jakob s pole, vyšla v cestu
Boha, kterýž tebe zbavil plodu ži jemu Lia, a řekla: Ke mně vejdeš;
vota tvého?
nebo mzdou najala 'sem tebe za
3. Ale ona řekla: Mam děvku mandragory syna sv ho. I spal s
Bélu: vejdiž k ní, at rodi na ko
milliocité'
lena má., a mam z ni syny*.
. vysl še1 Bůh rosbyjeji:
m4. I dala mu Balu za manželku: i počala a pyérodila sylna pátého.
kteráž
18. I řekla: Dal mi Bůh mzdu,
5. když všel k ní muž, počala, že jsem dala děvku svou muži své
a porodila syna.
6. I řekla Rachel: Přisoudil mi mu. I nazvala jmenojeho Issachar.
19. Opět Lía počavši, porodila
Hospodin, & vyslyšel hlas můj, dav šestého syna,
20. a řekla: Obdařil mne Bůh
mi
sšna;
a
proto
nazvala
jmeno
jeho an.
věnem dobrým: také této chvile
7. %0)opět Bala počavši porodila se mnou bude muž můj, proto že
jsem mu porodila šestsynů: a pro
8. pro něhož řekla Rachel: Srov
nalt mne Bůh s sestrou mou, a to nazvala jmeno jeho Zabulon.
zmocnila jsem se: a nazvala ho 21. Po kterémžto porodila dceru,
jmenem Dínu.
Nefthali.
9. Citic Lia, žeby roditi přestala, 22. Rozpomenuv se také Hospo
Zelfu, děvku svou, manželu dala. din na Rachel, vyslyšel ji, a ote
10. Kteraž po početí, když po vřel život její.
23. Kteraž počala, a porodila
rodila syna,
11. řekla: Šťastně, a proto na syna, řkouc: Odjal Bůh pohanění mé:
24.
i nazvala jmeno jeho Josef,
d.
zvala jmeno jeho
12.
druh o.Přidejž mi Hospodin syna
a. Porodila také Zelfa druhého řkouŽh
25. Když pak narodil se Josef,
BleB. I řekla Lia: To pro mé blaho
slavenství : nebo blahoslavenou mne řekl Jakob testi svému: Propustiž
at se navratím do vlasti, a
budou nazývati ženy: proto nazvala mne,
do země své.
ho Aser.
26. Dej mi ženy i děti mé, za
14. Vyšed pak Růben času žni
pšeničné na pole, nalezl mandra kteréž jsem sloužil tobě, at odejdu:
znáš službu, kterouž jsem slou
gory*: kteréž matce Lie řinesl. ty
žil tobě.
I řekla Rachel: Dej mi častka z
27.
Řekl jemu Laban: Necht na
mandragor s na svého.
15. Ona o pověděla: Malo-li se jdu milost před obličejem tvým:
nebo
zkušeností
jsem poznal, že mi
tobě zdá., že jsi mi předchvatila
muže, že také mandragory syna Bůh požehnal pro tebe:
28.
ustanov
mzdu
svou, kterouž
mého vzíti chceš? Řekla Rachel:
bych dal tobě.
29.
On
ak
odpověděl:
Ty víš,
3) Totiž, st rodi z tebe děti, kteréž bych
ji. přijala za své vlastní, berouc je při jak jsem s oužil tobě, a jak veliké
porodu na klín svůj. Takt zajisté při v rukou mých bylo jmění tvé.
jímaly neplodné ženy rozeňatka svých
30. Malo jsi měl rvé, než jsem
služek za své, a tím způsobem či ob
bohat
uči
řadem přijímaly se vůbec děti cizí za přišel k tobě, a n
vlastní. Viz kap. poslední, v. 10. 12. něn jsi: a ožehnal tobě ospodin
14v t. kořeni byliny lékařské, nazvané
ku vjití m mu. Protož s ravedlivé
Atropa Mandragora, mající podobu těla
člověčího, o níž se myslilo, že působí

plodnost.

„léčit,
]. abych jednou opat

také dům
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31. I řekl Lában: Což tobě dám? kosti sjití, ovce patřilynaty pruty,
A on řekl: Nic nechci : než učiniš-li, a rodily pstrylavé &.proměnné, a.
čehož žádám, opět budu pásti, a rozličnou barvou okropené.
40. I rozdělils o Jakob akladl
ostříhati dobytka tvého.
(32332.Obejdi všecka stáda svá, & pruty v žlabích před očima sko ců*:
odděl všecky ovce peřesté, a vlny bylo pak všecko bílé a čern Lá
pstrylavé*: a cožkoli bude hnědého, banovo: ostatní pak J akobovo,
a pstrylavého, a proměnného, tak když byla rozdělena mezi sebou
mezi ovcemi, jako mezi kozami, stáda.
bude mzda. má.
41. Protož když prvního času
33. A ukáže se mi potom spra řipouětěni bylo k ovcim, kladl
vedlnost má, když čas smlouvy akob pruty v žlabích vodních
přijde, před tebou: a všecko, co před očima skopců &.ovcí, aby v
nebude proměnné, a pstrylavé, a patření na ně počínaly:
hnědé, tak v ovcích,jakovkozách,
42. když pak pozdní připouštění
z krádeže mne trestati bude*.
bylo, & početí poslední, nekladl
34. I řekl Lában: Za vděk při jich. I učiněny jsou ty, kteréž byly
pozdní, Lábanovy: & které času
jímám, což žádáš.
35. A oddělil v ten den, kozy prvního, Jakobovy*.
43. I zbohacen jest člověk nad
i ovce, i kozly, i skopce proměnné
a. pstrylavé: všecko pak stádo bar míru, a měl stáda. mnohá, _děvky,
vy [ne] jednostejné', to jest, bílé i služebníky, velbloudy, i osly.
a. černé vlny, dal v ruce synů svých.
36. A uložil místo cesty tří dnů
Kapitola 31.
mezi sebou a zetěm, kterýž pásl Odchod Jakobův od Lábana. 22. Lábu
ostatní stáda jeho.
novo jej honění, i nesnáz jejich. 44.0bou
37. Nabrav tedy Jakob prutů dvou smlouva a pokojné rozejitf.
topolových zelených, &mandlovych,
a javorovych, z částky obloupal
když uslyšel
synů pak
Lábanových.
jenžslova
pra
je: a. když obloupány byly kůry, 1. Potom
na těch místech, kteráž byláoblou— vili: Pobral Jakob všecko, co bylo
otce našeho, a. z jeho statku obo
pána,
se ukázala:
ta pak, hacen jsa, učiněn 'est slavným;
teráž bělost
celá byla,
zelená zůstala:
2. znamenal ta é, že tvář Lá
& tím způsobem barva učiněna jest
rozličná.
banova nebyla k němu jako včera
38. I kladl je v žlaby, kdež se a před včerejškem* ;
vylévala voda: aby, kdyžby přišla. 3. zvlášť když mu řekl Hospo
stáda k pití, před očimaměla pruty, din: Navrat se do země otců svých,
a k rodině své, a. budu s tebou:
& v potření na. ně počínala.
39. I stalo se, že právě v hor
4. poslal a. povolal Ráchel aLíu
na pole, kdež pásl stáda,
32) t. ovce strakaté, s vlnou kropenatou a
5. a řekl jim: Vidím tvář otce
nestejné barvy.
33) t. pakliby nalezeno bylo v stádu mém
40) t. beranů.
vlastním.
42) Tento zchytralý skutek Jakobův dá se
35)
toliko tím omluviti, že tehdá. nebylo
km]tomu
iednosteíně,
Vulgata,
jednosteiné.
poznamenání:
Ovce
tam byly
žádného veřejného soudu, aby se byl
a jsou dosaváde, obyčejně a, nejvíce
mohl kdo právně hájiti; hleděl tedy
celé bílé, a kozy celé černé. Ze čtení
každý jak nejlépe sám mohl, i lstí a
hebr. se vyrolumívé, že Lébsn odděliv
schytralostí proti cizí nespravedlnosti
.nejprvé všecko strakaté a hnědé, jak
se opatřiti; jakož i tuto Jakob proti
z ovcí a beranu tak : koz a kozlů; a
neuznalému a podvodnému nici Laba
déle | ovcí všecko černé, a : koz všecko
novi. VZákoně Novém, dokonalém, ta
bílé, odevzdal to kpasení svým synům
kové schytralosti a podvody dokonce
a nechal Jakobovi toliko stádo celých
se zakazují.
bílých ovcí a beranu, &celých černých
2) t. jako vždy jindy.
„koz a kozlů.
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vašeho, že není ke mně jako včera
a před včerejškem: Bůh pak otce
mého byl se mnou.
6. A samy víte, že vší silou svou
sloužil jsem otci vašemu.
7. Ale otec vaš oklamal mne, a
změnil mzdu mou desetkrát-,e: a
však nedopustil mu Bůh, aby mi
uškodil.
8. Jestliže kdy řekl: Peřestě
budou mzda tvá.: všecky ovce ro
dily peřestý plod. Když pak na
proti řekl: Bílé všecky vezmeš za
mzdu: všecka stáda bílé porodila.
9. I vzal Bůh statek otce vaše-'
ho, a dal ho mně.
10. Nebo když čas počínání ovcí
přišel, pozdvihl jsem očí svých a
viděl jsem ve snách, že samcové
vstupují na samice roměnní, a

strakatí a rozličných arev.

11. I řekl anděl Boží ke mně
ve snách: Jakobe! A já. odpověděl:
Tu jsem.
12. Kterýž řekl: Pozdvihni očí
svých a viz, jak všickni samcově
vstupují na samice, proměnm', stra
katí, a pokropení. Nebo viděljsem
všecko, co tobě Lában dělal.
13. Já. jsem Bůh zBéthe1*, kdež
jsi pomazal kamene, a slib zaslíbil
mi. Nyní tedy vstaň, a vyjdi z
země této, navratě se do země na
rození svého.
14. I odpověděly Rachel a Lia:
Zdaliž co ostatního mamev statku
a dědictví domu otce našeho?
15. Zdaliž jako za cizí neměl
nás? i prodal nás, i jedl mzdu
naši*?
16. Ale Bůh vzal zboží otce na
šeho, a dal je nám, a synům na
šim: protož všecko, co přikázal
tobě Bůh, učiň.
17. Vstal tedy Jakob, a vsadiv
děti i manželky své na velbloudy,
odšel.
18. A vzal všecken statek svůj,
i stáda, a čehožkoli v Mesopota

mii nabyl, jda k Isakovi otci své
mu do země Chanaan.
19. Toho času byl odšel Laban
k stříhání ovcí, a Ráchel ukradla
modly otce svého*.
20. A Jakob nechtěl vyznati
testi svému,. žeby utíkal.
21. A když odšel tak on. jako
všecko, což jeho rava bylo, apře
plaviv se přes ře u* šel proti hoře
,

22. zvěstovanojest Labanovi dne
třetího, žeby utíkal Jakob.
23. Kterýž vzav bratry své, ho
nil ho za dnů sedm, a postihl ho
na hoře Galaad.
24. I viděl ve snach Boha řkou
cího jemu: Varuj se, abys nic ostře
nemluvil proti J akobovi.
25. A již byl Jakob rozbil stan
na hoře: a když on dohonil ho s
bratřími svými, na též hoře Galaad
rozbil stan.
26. I řekl k Jakobovi: Proč jsi
tak učinil, žes bez vědomí mého
odvedl dcery mě, jako zjímané
mečem?
27. Proč jsi bez vědomí mého
uteci chtěl, aniž jsi mi oznámil,
abych tě provodil s veselím a s
písněmi, a s bubny a s citarami?
28. Nedopustils, abych políbil
synů svých a dcer: bláznivě jsi
udělal: a nyní jistě
29. mohlaby ruka má. navrátiti
tobě zlé: než Bůh otce vašeho
včera řekl mi: Varuj se, abys nic
tvrdeho nemluvil proti Jakobovi.
30. Buď tak, že jsi k svým jíti
chtěl, & žádOstiv byl domu otce

svého: proč jsi ukradl bohy má?
31. Odpověděl Jakob: Že jsem
bez vědomí tvého odšel, balt jsem.
se, abys mi násilně neodjal dcer
svých.
32.0.Že
mne
z krádeže
ceš:
ke pak
okoli
nalezneš
bohytres
své,
19) Učinila tu Ráchel, jako mnohé děti,
jenž myslí, že není tak veliký hřích
nblrati rodičům. Ale nemame-li nikomu
cizímu nic bráti, tím méně smíme hrásti
svému vlastnímu, &nadto rodičům, nej?
větším svým dobrodincůml
t. Eufrat.

13) t. jenž se ukázal tobě v Béthel.
15) t. prodal nás tobě za službu, & jedl :
mzdy naší, jelikož sobě přivlastnil, cos
21)
ty svou prací zasloužil sobě.
_
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at jest zabit před bratřími našimi.
Hledej, a cožkoli z svých věcí u
mne nalezneš. vezmi. To mluvě,
nevěděl, že Ráchel ukradla modly
jeho.
33. Tedy všed Lában do stanu
J akobova, a Líe, i obou děvek,
nic nenašel. A když všel do sta

mé, a na práci rukou mých vzhlédl
Bůh, & potrestal tebe včera**.
43. Odpověděljemu Lában: Dce
ry mé, a synové tito, a stáda tvá
ivšecko, což vidíš, mé jest: což
mohu učiniti synům a vnukům
svým?
44. Protož pojď, a vejděme v
smlouvu: aby byla na svědectví
nu34.
Ráchel,
ona pospich aj icsk la modly mezi mnou a tebou.
pod nastlání velbloudi*,rš osadila 45. Vzal tedy Jakob kámen, a
se svrchu a když přehled veške vyzdvihl jej na znamení:
46. a řekl bratřím svým: Při
ren stan, a nic nenašel,
35. řekla: Nechť se nehněvá neste kamení. Kteříž nashromá
pán můj, že před tebou povstati ždivše udělali hromadu, a jedli na
nemohu; nebo vedlé obyčeje žen—m.
47. kterouž nazval Lában, Hro
ského nyní mi se přihodilo. Tak
zklamána jest bedlivost hledajícího. madou svědka: a Jakob Hroma
36. I osupiv se Jakob s domlou dou svědectví, obadva podlé vlast
váním řekl: Jaká jest vina má, a nosti jazyka svého*.
jaký hřích můj, že tak jsi se roz 48. I řekl Laban: Hromada tato
bude svědkem mezi mnou a tebou
pálil po mně,
37. a přehledal jsi veškeren ná dnes: a proto nazváno jest jmeno
bytek můj? Co jsi nalezl ze všeho její Galaad, to jest hromada svědka.
statku domu svého? Polož to zde 49. Necht pohledí a soudí Ho
před bratřími mými i bratřími spodin mezi námi, když se roze
svými, a necht soudí mezi mnou jdeme od sebe.
a tebou.
50. Budeš—litrápiti dcery mé, a
88. Proto li jsem dvaceti let byl uvedeš-lijiné ženy na ně*; žádného
u tebe? Ovce tvé a kozy nebyly svědka řeči naší není kromě Boha,
neplodné, skopců stáda tvého jsem kterýž jsa přítomen patří [na nás].
nejedl:
51. A řekl opět kJakobovi: Hle
39. ani polapeného od zvěři jsem hromada tato, a kámen, kterýž jsem
tobě ukazoval, já jsem škodu vše—vyzdvihl mezi mnou a tebou,
cku nahražoval: cožkoli krádeží 62. svědek bude: hromada, pra
zhynulo, ode mne si vyhledával: vím, tato a kámen at jsou na svě
40. dnem i nocí vedrem jsem se dectví, 'estližebych nebo já pominul
trápil a zimou, & odcházel sen od jej, jda k tobě, nebo ty šelbys mimo,
očí mých.
zle o mně mysle.
41. A tak za dvaceti let vdomě 53. Bůh Abrahamův, a Bůh Ná
tvém sloužil jsem tobě, čtrnácte chorův at soudí mezi námi, Bůh
let za dcery tvé, a šest za stáda otcejejich. Tedy přisáhlJakob skrze
tvá: změnil jsi také mzdu moupo bázeň otce svého Isáka,
desetkráte.
54. a obětovav obětí na hoře,
42. Kdyby byl Bůh otce mého ovolal bratří svých, aby jedli chléb.
Abrahama, & bázeň Isákova ne teřížto když pojedli, zůstali tam.
byla se mnou*, snad nyní bylbys 55. Lában pak vnoci vstav, po
nahého mne propustil; na trápení
** jenž tě ve snách varoval, abys nic
ostře nemluvil proti mně.
34) t. pod příkrov neb sedlo velblouda, na
němž se cestou vezla.
47) Lában mluvil po chaldejskn, e Jakob
42) t. Bůh, kteréhož ctil Abraham, děd
po hebrejeku.
'
můj, & jehož se bál Isák, otec můj. -— 50) t. pojmeě-li jiné manželky mimo ně.
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líbil synů a dcer svých, a požehnal písek mořský, kterýž pro množství
jich: a navrátil se na místo své. sečten býti nemůže.
13. A když tu byl s al noci té,
oddělil z těch věcí, kter ž měl, dary
Kapitola 32.
Esau bratru svému:
Jakob : anděly Božími se potkal. 3. Vy
slal posly :; dary k bratru svému Esau. 24.
14. koz dvě stě, kozlů dvaceti,
Zápasil s andělem a obdržel jmeno Israel. ovec dvě stě, a skopců dvaceti,
15. velbloudic po mladých s mla
1. akob také odšel cestou, kterouž dými jich třiceti, krav čtyřiceti, &
,jiti byl počal: i potkali se s býků dvaceti, oslio dvaceti, a oslá—
ním andělé Boží.
tek je'ich deset.
2. Ktere když uzřel, řekl: Vojska
16. poslal po služebnicích svých
Božíjsou tato. I nazval jmeno místa jednokaždé stádo obzvláštně, a.řekl
toho Mahanaim, to jest, Vojska.
služebnikům svým: Jděte přede
3. Poslal pak i posly před sebou mnou: a buď prostranství mezi
k Esau bratru svému do země Seir, stádem a stádem.
do krajiny Edom:
17. I rozkázal přednímu, řka:
4. a přikázal jim, řka: Takto Potká—lisestebou bratr můj Esau:
mluvte pánu mému Esau: Toto a optá-li se tebe: Či jsi? anebo:
vzkazuje bratr tvůj Jakob: U Lá Kam jdeš? nebo: Či jsou tyto věci,
bana jsem pohostinu bydlil, a byl
jsem až do tohoto dne.
za18.
kteigmi-jdeš?
d ovíš: Služebníka tvého
5. Mám voly iosly, iovce, i Jakoba, dary oslal pánu mému
služebníky, i děvky: a posílám nyni Esau: sám taká) za námi jde.
poselstvi ku pánu svému, abych
19. Podobné přikázani dal dru
našel milost před obličejem tvým. hému, itřetimu, &.všechněm, kteříž
6. I navrátili se poslové k Ja šli za stády, řka: Týmiž slovy
kobovi, řkouce: Přišli jsme kEsau mluvte k Esau, kdybyste ho našli.
bratru tvému, a hle pos ichá v ce
20. A přidáte: Sám také služeb
stu proti tobě se čtyřmi sty mužů.
7. I bál se Jakob velmi: a pře ník tvůj Jakob za námi touž ce
stou
jde; nebo pravil: Ukrotim ho
strašen jsa rozdělil lid, kterýž s ním
byl, stáda také, i ovce, i voly, i dary, kteříž předcháze'i, a potom
uzřím ho, snad mi bu e milostiv.
Velbloudy, na dva pluky,
21. Předešli tedy datové před
8. řka: Jestližeby přišel Esau k
sám pak zůstal noci tě v
jednomu pluku, apobilby jej, pluk ním,
staních.
grulhý,
n e. kterýž zadni jest, zachován
22. Akdyž časně vstal, vzal dvě
9. I řekl Jakob: Bože otce mého
s je enáctisvé,s na také
, a tolik
řeše1děvek
řes
Abrahama, a Bože otce mého Isáka: manželky
P
P
Hospodine, kterýž jsi mi řekl: Na—brod Jábok. y y
23.
A
přepraviv
všecky
věci,
vrat se do země své, a na místo
narození svého, a dobřeučinim tobě: kteréž k němu přináležely,
24. zůstal sám: a hle muž zápasil
10. menší jsem všech slitování
tvých, a pravdy tvé, kterouž jsi s ním až do rána.
25. Kterýž když viděl, žeby ho
učinil s služebníkem svým. S holí
svou přešel jsem Jordán tento: a přemoci nemohl, dotekl se žíly
stehna
'eho, a hned uvadla.
nyní se dvěma pluky zas se vracuji.
26. řekl k němu: Pust mne;
11. Vytrhni mne z ruky bratra
nebo
již
vstupuje dennice. Odpo
mého Esau, nebot se ho velmi bo
jim: aby snad přijda nepobil mne věděl [Jakob]: Nepustím tebe, leč
mi
požehnání
dášjt
i matku s syny.
12. Ty jsi mluvil, že mi dobře 27. Řekl tedy: Které jest jmeno
učiníš, & rozšíříš símě mě, jako tvé? Odpověděl: Jakob.
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28. Ale on řekl: Nikoli nebude
slouti jmeno tvé Jakob, ale Israel:
nebo poněvadž proti Bohu silný
jsi byl, čímž více lidí přemůžeš?
29. Otázal se ho Jakob: Pověz
mi, které jmeno máš? Odpověděl:

a náležejí-li k tobě? Odpověděl:
Jsou dítky, kteréž dal mi Bůh slu
žebníku tvému.
6. A přiblíživše se děvky, i sy
nové jejich, sklonili se.
7. Přistoupila. také Lia s dětmi
Proč se ptáš na jmeno mé? I po—svými: a když podobně se poklo
žehnal jemu na témž místě*.
nili, nejposléze Josef a Ráchel po—
_
30. I nazval Jakob jmeno místa klonili se.
toho Fanuel, řka: Viděl jsem Boha 8. I řeklEsau: Jací jsou to hou
tváří v tvář, aspasena jest učiněna fové, které jsem potkával? Odpo
duše má*.
věděl: Abych nalezl milost před
31. I vzešlo mu hned slunce, pánem mým.
když přešelFanuel: sám pak kulhal 9. Ale on řekl: Mám [sám] velmi
na nohu.
mnoho, bratře můj : měj sobě své.
10. I řeklJakob: Ne tak, prosím:
32. Pro kteroužto příčinu nejedí
synové Israelští žily, kteráž uvedla ale jestliže jsem nalezl milost před
v stehnu Jakobovu, až do-dnešniho očima tvýma, přijmi ten dárek z
dne: protože se dotekl žíly stehna rukou mých: nebo tak 'sem uzřel
tvář tvou, jakobych viděl)tvář Boží,
jeho, a zmrtvěla.
buď mi milostiv,
11. a přijmi požehnání, kteréž
Kapitola 33.
'sem přinesl tobě, a kterýmž mne
Jakob koří se před svým bratrem Esau. obdařil Bůh, dávající všecko. Sotva,
16. Obadva se pokojně rozcházejí. Jakob
jsa přinucen od bratra, to přijav,
béře se do Sokoth, & potom do Sálem.
12. řekl: Jděme spolu, a budu
tovaryšem cest tvé.
1. Pozdvih
pak
Jakob
očí-svých
13. I řekl Ja ob: Víš, pane můj,
uzřel přicházejícího Esau, a
s ním čtyři sta mužů: i rozdělil že dítky mám útlé, a ovce ikrávy
syny Lie a Ráchel, a oboudvou březí s sebou: kteréž přinutim-li
děvek,
více v chůzi se uhnati, pomroujed
2. a postavil obědvě děvky, i noho dne všecka stáda.
syny jejich napřed: Liu pak a syny
14. Nechť předejde pán můj před
jeji na druhém místě: Ráchel pak služebníkem svym: a já poznenáhla
a Josefa nejposlednější.
půjdu za ním po šlepějích jeho,
3. A sám napřed jda oklom'l se jakž uhlídám možnost dítek svých,
schýliv se k zemi pose krát, až až při'du ku pánu svému do Seir.
15. ódpověděl Esau: Prosím tebe,
se přiblížil bratr jeho.
4. Běže tedy Esau vstříc bratru aby z lidu, kterýž se mnou iest,
svému, objal ho: a stiskaje šíji aspoň tovaryši zůstali cest tvé.
Rekl: Není potřebí: toho je ' ého
jeho, a líbaje plakal.
5. A pozdvih očí, uzřel ženy a toliko potřebuji,abych nalezl milost
maličké jejich, ařekl: Cojsou tito? před obličejem tvým, ane můj.
16. Navrátil se te y toho dne
29) Větší část svýOteů znamenali v tom Esau, cestou, kterouž byl přišel,
muži samého Syna Božího, jenž v způ do Seir.
sobě lidské s Jakobem zápasil, aby ho
17. A Jakob přišel do Sokoth:
přesvědčil, že ani od Esaua ani od ji
ných nepřátel svých přemožen nebude,
poněvadž i proti vyšší moci dosti silným
se dokázal.
30) T. ačkoli jsem viděl Boha tváří vtvář,
přec jsem zachoval život a neumřel
jsem. Věřilit staří Otcové, že kdobykoli
Boha tváří vtvář umřel, hned na místě
umříti by musil.
'

kdežto
stany,,
nazval vzdělav
jmeno dům,
místa a.rozbiv
toho Sokot
to jest, stany.
18. I přišel do Sálem města
Sichemských, kteréž jest v zemi
Chanaan, když se vrátil z Meso
potamie syrské: a bydlil při městě.
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13. Odpověděli s ové Jakobovi
19. I koupil díl pole, na kterémž
byl rozbil stany, od synů Hemora Sichemovi a otcije olstivě,rozlíti
otce Sichemova, za sto beránků. vše se pro porušení sestry:
20. A vyzdvih tu oltař, vzýval
14. Nemůžeme učiniti, čeho žá.
na něm nejsilnějšího Boha israel— date, ani dáti sestry své člověku
ského.
neobřezanému: což neslušné a ha
nebné jest u nás.
15. Ale v tom budeme se moci
Kapitola 34.
smluviti, budete-li chtíti býti po
Poskvrnění Díny. 8. Smlouva Sichem dobní nám, a bude-li obřezán mezi
ských i obřezaní jejich. 25. Zkaženíměsta.
vámi každý mužského pohlaví;
16. tehdáž dávati budeme & bra
1. Vyšla
pak
Dina,
dcera
Líe,
aby
ti vespolek dcery vaše, &.naše: &.
spatřila ženy krajiny té.
2. Kterouž když uzřel Sichem, bydliti budeme s vámi, a budeme
syn Hemora Hevejského, kníže ze jeden lid:
17. pakli se nebudete chtíti obřec
mě té, zamiloval ji: i uchvátil ji,
a spal s ní, nasili učiniv panně. zati, vezmeme dceru svou a ode
3. I připojila se duše jeho k ní, J'deme.
18.Zalíbilo se podání jejich Hemo
a smutnou ochlacholil lahodnymi
rovi, &.Sichem-avi synu jeho:
slovy.
4. A šed k Hemorovi otci své
19. aniž meškal mládenec, což se
mu, řekl: Vezmi mi děvečku tuto žádalo, naplniti: nebo miloval dě
za manželku.
večku velmí, a on byl slavný ve
5. Což když uslyšel Jakob, v všem domě otce svého.
20. I všedše do brány města, mlu
nepřítomnosti synů, a na pastvě
dobytka zaneprázdněnych, mlčel, vili k lidu:
až se navrátili.
21. Muži tito pokojni j sou,a chtějí
6. Když pak
šel Hemcr, otec bydliti s nami: necht obchod ve—
Sichemův, aby m uvil k Jakobovi, dou v zemi, a dělají ji, která. pro
7. hle synové jeho přicházeli s stranná, a široké,jsouc dělníků potře

buje: dcery jejich bráti budeme

pole:
uslyševše, se
co velmi,
se byloproto
při za manželky, a své jim děvati bu.
odilo,a.rozhněvali
že hanebnou věc učinil v Israeli, deme.

a zprzniv dceru Jakobovu, věc
neslušnou spáchal.
8. Mluvil tedy Hemor k nim:
Sichema syna mého duše přidržela
se dcery vaší: dejte ji jemu za
manželku:

22. Jedno jest, čím se prodléva

tak veliké dobré: budeme-li obřezo—

vati acholíky své, obyčeje lidu
nasle ujíce.
23. I statek jejich, i dobytek, i
všecko, což maji, naše bude: toliko
9. a spojujme se vespolek manžel— v tom povolme, a bydlíce spolu,
stvím: dcery své dávejte nám, a budeme jeden lid.
24. I povolili všickm', obřezavše
dcery naše ojímejte sobě.
10. A bydlete s nami: země v se všickni muži.
25. A hle dne třetího, když jest
moci vaší jest, dělejte, kupčte a
vladněte ji.
nejtěžší bolest ran: uchopivše dva
11. Ale i Sichem k otci akbra— synové Jakobovi, Simeon a Lévi,
třím jejím řekl: Nechť naleznu mi bratří Díny, meče, vešli do města
lost před vámi: a cožkoli uložíte, směle: a pobivše všecky mužského
dům:
pohlaví.
26. Hemora a Sichema rovně též
12. pov šte věna, a požádejte
darů, a rá. dam, zač žádati budete: zavraždili, vzavše Dínu z domu
toliko dejte mi děvečku tuto za Sichemova, sestru svou.
manželku.
27. Kteříž když vyšli, obořili se

1. Mojžíšova 34. 35.
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7. I vzdělal tu oltéř, a nazval
jmeno místa toho, Dům Boží: nebo
tu ukázal se jemu Bůh, když utí
kal před bratrem svým.
8. Téhož času umřela Debora
chůva Rebeky, a pochována jest
pod Béthel pod dubem: a nazváno
jest jmeno mista toho: Dub pláče.
9. Ukázal se pak opět BůhJako
bovi, když se byl navrátil zMeso
potamie syrské, a požehnal jemu,
10. řka: Nebudeš slouti více J a
kob, ale Israel bude jmeno tvé. I
nazval ho Israelem,
11. a řekl mu: Já. Bůh všemo
houcí, rostiž a množ se: národové
a lidé národů budou z tebe, akra
lové z beder tvych vyjdou.
12. A zemi, kterouž jsem dal
Abrahamovi a Isékovi, dám tobě,
Kapitola 35.
i
semeni
tvému po tobě.
Odchod Jakubův do Béthel. 9. Bůh se
13. I odšel [Bůh] od něho.
mu ukazal, a Israelem ho nazval. 16. Ré..
14. On pak vyzdvih znameni
chel porodila Benjamina. 19. Smrt Rachel
& Isaka.
kamenné na místě, na kterémž mlu
vil jemu Bůh, obětoval na něm
1. atím mluvil Bůh k Jakobovi: oběti mokré, a polil je olejem:
Vstaň a vstup do Béthel7 a
15. a nazval jmeno mista toho,
bydlí tam, a učiň oltář Bohu, kte Béthel.
rýž se tobě ukazal, když jsi utíkal
16. Vyšed pak odtud, přišel jar
před Esau bratrem svým.
ního času do země, kteráž vede do
2. Jakob pak svolav všecken dům Efraty: v nižto když ku porodu
svůj, řekl: Odvrzte bohy cizí, kte pracovala Rachel,
réž mate mezi sebou, a očistte se,
17. pro těžkost porodu počala v
a změňte roucha sva.
nebezpečenstvi býti. I řekla jí ba
3. Vstaňte, a vstupme do Béthel, ba: Neboj se, neb i tohoto syna
abychom udělali tam oltař Bohu: míti budeš.
kterýž vyslyšel mne v den souženi
18. Když pak duše vycházela
mého, a byl tovaryšem cesty mé. pro bolest, a již smrt nastávala,
4. Dali tedy jemu všecky bohy nazvala jmeno syna svého Benoni,
cizí, kteréž měli i naušnice*, kte to jest, Syn bolesti mé: otec pak
réž byly na ušlch jejich: on .pak nazval ho Benjaminem, to jest Syn
zakopal je pod terebintem, kterýž pravice*.
jest za městem Sichem.
19. Umřela tedy Ráchel, a pocho
5. A když šli, strach Boží vpadl vana jest na cestě, kteráž vede k
na všecka města vůkol, a nesměli Efratě, tat jest Bethlehem.
honiti odchaze'ícich.
20. I vyzdvihl Jakob znameni
6. Přišel tedy Jakob do Luzy, nad hrobem jejím. Totjest znameni
kteréž jest v zemi Chanaan, pří—hrobu Ráchel, až do dnešního dne.
jmím Béthel: on, i veškeren lid 21. Vyšed odtud, rozbil stany za
s nim.
věží stáda.

na zavražděné i ostatní synové
Jakobovi: a vzebrali město na po
mstu porušené panny.
28. Ovce jejich, i skoty, i osly,
i všecko zhubivše, což v domích
i na polích bylo:
29. dítky také jejich, a ženy za
vedli zjimané.
30. Které věci když učinili smě
le, Jakob řekl k Simeónovi a Lé
ví: Zkormoutilijste mne, a zoškli
vili jste mne chananejským a ferezej
skym obyvatelům země této. My
nemnozí jsme: oni shromaždice se
potepou mne a zahlazen budu já,
i dům můj.
'
31. Odpověděli: A což měli jako
nevěstky zle užívati sestry naší?

4) Naušnice bývaly bohům pohanským 18) Jinak: Syn šťastný, jenž při všem ne
zasvěceny, pověra pak držela je za
bezpečenství dósti Mastné na svět při
šel.
prostředek proti čarém.
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22. A když bydlil v té krajině, nanejské: a odšel do jiné krajiny,
šel Růben, a spalsBálou, ženinou a odstoupil od bratra svého Jakoba.
otce svého: což ho tajno nebylo.
7. Nebo bohatí byli velmi, a
spolu bydliti nemohli: 'a nesnášela
n cte pak synů J akobových dva jich země putování jejich pro množ
Bylo
23. Synové Líe: Prvorozený Bů ství stád.
ben, & Simeon, &. Lévi, a Jůdas,
8. I bydlil Esau na hoře Seír,
a Isachar, a Zabulon.
ten jest Edom.
24. Synové Ráchel: Josef, a
9. Tito pak 'sou rodové Esau,
Benjamin.
otce Idumejských, na hoře Seir.
25. Synové Bély děvky Ráchel:
10. A tato jmena synů jeho:
Dan &.Neftalí.
Elifaz, syn Ady, ženy Esau: Ra
26. Synové Zelfy děvky Lie:
Gad a Aser: tít jsou synové Jako hiiel
e 0. také, syn Basemathy, ženy
bovi, kteříž jsou zrození jemu v
11. I, byli synové Elifazovi:
Mesopotamii s rské.
Theman, Omar, Sefo, a Gatham, a
27. Přišel také [Jakob] kIsakovi Cenez,
*
otci svému do Mambre, do města
12. Byla pak Thamna, ženina
Arbé, tot jest Hebron: vněmž byl Elifaza, syna Esau: kteráž porodila
pohostínu Abraham a Isák.
mu Amalecha. Ti jsou synové Ady
28. I naplnilo se dnů Isaka sto manželky Esau.
_
osmdesáte let.
13. Synové pak Rahuelovi [t1to]:
29. A jsa věkem sešlý, umřel a Nahath, a Zára, Samma a Meza.
přiložen jest k lidu svémn,stá.rjsa, Ti byli synové Basemathy, man
a plny dnů: i pochovali ho Esau želky Esau.
_
a Jakob synové jeho.
14. Tito také byli synové 0011
bamy, dcery Any, dcery Sebeonovy,
Kapitola 36.
manželky Esau, kteréž porodila
Vyčítají se synové a potomci Esau. 13. jemu: Jehus, a Ihelon, a Kore.
Knížata & králové z toho rodu pošli.
15. Tato knížata synů Esau: Sy
nové Elifaza, prvorozeného Esau:
1. íto pak jsou rodové Esau, jenž kníže Theman, kníže Omar, kníže
jest Edom.
Sefo, kníže Cenez,
2. Esau pojal manželky z dcer
16. kníže Kore, kníže Gatham,
chananejských: Adu, dceru Elona kníže Amalech. Ti [jsou] synové
Hethejského, &. Oolibamu, dceru Elifaza v zemi Edom, a ti synové
Any, dcery Sebeona Hevejského*: Ad
3. Basemathu také dceru Isma
15:7.Tito také synové Rahuele,
elovu, sestru Nabajotovu.
syna Esau: Kníže Nahath, kníže
4. Porodila pak Ada Elifaza: a Zára, kníže Samma, kníže Meza:
Basemath porodila Rahuele:
Ta [jsou] knížata z Rahuele v zemi
5. Oolibama porodila J ehusa, a Edom: a ti [jsou] synové Basemathy
Ihelona, a Kore. Ti jsou synové manželky Esau.
_
Esau, kteřížjsou mu zrození v zemi 18. Tito pak synové Oohbamy
chananejské.
manželky
Esau:
Kníže
J
ehus,
6. Pobral pak Esau manželky Ihelon, lmíže Kore. Ta [jsou]kníže
km
své, i syny, idcery, ivšelíkou duši žata z Oolibamy dcery Any, man
domu svého, i statek, i dobytek, í želky Esau.
všecko, což míti mohl vzemi cha—
19. Ti jsou synové Esau, a tato
2) Nahoře 26, 84. mají jeho manželky knížata jejich: ont jest Edom.
jina jmena, proto ale nejsou to jiné
20.
Tito jsou synové Seir Hor
manželky; nebot často shledáno, že
některé osoby v Písmě sv. více jmen rejského, obyvatelé země [té]Lotan,
mají, jako k. p. Jakob, jinak Israel. a Sobal, a Sebeon, a Ana,
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jeho Meetabel, dcera Matredy, dcery
Mezaaby.
40. Tato tedy jsou jmena knížat
Esau, po rodinách, & místech, a
jmeních svých: Kníže Thamna,
kníže Alva, kníže J etheth,
41. kníže Oolibama, kníže Ela,
kníže Fínon,
42. kníže Cenez, kníže Theman,
kníže Mabsar,
AjaaAna. To jest ten Ana, kterýž 43. kníže Magdiel, kníže Hiram:
nalezl vody teplé na poušti, když tato jsou knížata edomská, bydlící
v zemi panování svého; tent jest
pásl osly Sebeona otce svého:
25. a měl syna Disona, a dceru Esau, otec Idumejských.
Oolíbamu.
26. A tito synové Disonoví:
Kapitola 37.
Hamdán, a Eseban, a Jethram, a
Sny Josefovy, nenávidění ho od bratři, a.
Cháran.
uvržení do studnice. 26. Vysvobození Jeho,
27. Tito také synové Eser: Ba— & prodání Mgdianitským. 34. Pláč Jako
]: ův.
laam, a Zavan, a Akan.
28. Měl pak syny Dísan: Husa,
& Arama.
1. Bydlil
pak Jakob
v zemi
nanejské,
v nížto
otec cha
]eho
29. Tato knížata Horrejských:
_
Kníže Lotan, kníže Sobal, kníže pohostinu byl.
2. A tito jsou příběhové jeho:
Sebeon, kníže Ana,
30. kníže Dison, kníže Eser, kníže Josef, když mu bylo šestnácte l_et,
Disan: ta [jsou] knížata Horrej pásl stádo s bratřími svým1 jsa
ských, kteráž panovala v zemi Seir. ještě pacholíkem: a byl s syny
31. Králové pak, kteříž kralovali Bály aZelfy žen otce svého: a ob
v zemi Edom, dříve než měli krále žaloval bratry své 11 otce z hřlchu—
nejhoršího.
synové israelští, byli tito:
3. Israel pak milovalJosefa nade
32. Béla syn Beorův, a jmeno všecky syny své, rotože v sta.-_
města jeho Denaba.
rosti
zplodil ho: au ělal mu sukm
33. Umřel pak Béla, a kraloval
barev.
_
místo něho J obab, syn Záre z Bosry. rozličných
4. Vidouce pak bratří Jeho, žeby
34. A když umřel J obab, kraloval od otce nade všecky syny v1c_e
místo něho Husam z země the milován byl, nenáviděli ho, aniž
manské.
mohli k němu co pokojně mluv1t1.
5. Přihodjlo se také, že [Josef]
35. Když ten také umřel, kralo
val místo něho Adad, syn Badadův, sen, kterýž měl, vypravoval bratřím
kterýž porazil Madíánské v krajině svým: kterážto příčina větší nena
Moabské: a jmeno města jeho Avith. visti původem byla.
36. Akdyž umřelAdad, kraloval
6. Neb
k niní;
místo něho Semla z Masreka.
můj
kterýžřekl
_'sem
mě : Slyšte sen_
7., Zdálo lili se, že jsme vázah=
87. Když ten také umřel, kra
loval místo něho Saul z řeky Ro snopy na poli: a jakoby povstal
hobothu.
snop můj, a stál, &.vaši snopové
38. A když i ten umřel, přišel vůkol stojíce klaněli se snopu mému,
po něm na království Balanan, syn 8. Odpověděli bratří jeho: Zdahž—
králem naším budeš? aneb zdall
Achoborův.
39. Když ten také umřel, kra budem poddání panství _tvému ?
loval místo něho Adar, a jmeno Ta ted příčina snů, ařeči, zametl
města jeho Fan: a sloula manželka a nen visti zápalu přidala.

21. aDison, a Eser, a Disan. Ta
[jsou] knížata Horrea, syna Seír,
v zemi Edom'.
22. B li pak synové Lotana:
Hori a eman. Byla pak sestra
Lotanova, Thamna.
23. A tito synové Sobalovi: Al
van, a Manahat, a Ebal, a Sefo,
a Onam.
24. A tito synové Sebeonoví:
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9. Jiný také sen měl, kterýž vy
pravuje bratřím, řekl: Zdálo mi se
ve snách, jakoby slunce a měsíc,
a hvězd jedenácte, klanělo se mi.
10. Což když otci svému i bratrům
vypravoval, domlouval mu otec
jeho, a řekl: 00 znamenati má
tento sen, kter ž jsi měl? Zdaliž

bratřím svým, svlékli ho s sukně
dlouhé až do pat, a rozličných barev:
24. a spustili jej do cisterny staré,
kteráž neměla vody. '
25. A sedíce. aby jedli chléb, u
zřeli ismaelitské pocestné, přicháze
jící z Galaad, a velbloudy jejich,

viti: Pojďme do Dothain. Šel tedy
Josef za bratřími svými, a našel
je v Dothain.
18. Kteřížto když ho uzřeliz da
leka, prvé než k nim došel, myslili

ji neslikotci, a pravili: Tutojsme
nalezli: pohleď, jest-li to sukně

nesoucí vonné věci, & kadidlo, &
já, a matka tva, i bratři tvoji bu— myrru do Egypta.
deme se tobě klaněti na zemi?
26. Řekl tedy Jůdas bratřím
11. Záviděli tedy mu bratříjeho: svým: Což nám prospěje, zabije
me—li bratra svého, a zatajíme-li
otec pak mlče věc tu rozjímal.
12. A když bratří jeho, pasouce krve jeho?
stáda otce, zdržovali se v Sichem, 27. Lépet jest, aby byl prodán
13. řekl k němu Israel: Bratří Ismaelitským, a ruce naše nebyly
tvoji pasou ovce v Sichem: pojď, poskvrněny: nebo bratr, a tělo naše
pošlu tebe k nim. Který když od—jest. Povolili bratří řečem jeho.
28. A když mimo šli madiánští
pověděl:
14. Tu jsem; řeklmu: Jdi,aviz, kupci, vytáhše ho z cisterny, pro
dali
ho Ismaelitským, za dvaceti
všecko-li se šťastně děje při bratřích
tvých, i dobytku: a pověz mi, co stříbrných: kteříž vedli ho do E
pta.
_
_
se děje. A poslán jsa z údolí Hebron, gy 29.
A navrátiv se Růben k 01
přišel do Sichem:
15. i našel ho muž bloudícího po sterně, nenalezl pacholete:
30. a roztrh šaty*, jda k bratřím
poli, a otázal se ho, coby hledal.
svým, řekl: Pacholete není viděti,
16. On pak odpověděl: Bratří & já kam půjdu?
31. Vzali pak sukni jeho, a v krvi
sgdch
s
a. hledám, pověz mi, kde pasou
17. I řekl jemu muž: Odešli z či
kcízelce,
kteréhož byli zabili, smo
i:
místa tohoto: slyšel jsem pak jepra
32. poslavše ,[některé], kteřížby

syna tvého, čili ne.
33. Kterouž když poznal otec,
řekl:
Sukně syna mého jest, zvěř
ho zabit-i:
nejhorší snědla ho, šelma sežrala
19. a vespolek mluvili: Hle snář Josefa.
přichází:
34. I roztrh roucha, oblékl se v
20. pojďtež, zabijme jej, a vrzme
do cisterny staré: a díme: Zvěř Šinř,
as. pláče syna svého za dlouhý
nejhorší sežrala jej: a tehdáž ukáže 35. Když pak se shromáždily
se, co mu prospějí snové jeho.
všecky děti jeho, aby ukojily bolest
21. Uslyšev pak to Růben., usi otcovu, nechtěl potěšení přijíti, ale
loval vysvoboditi ho z rukou je řekl: Sstoupím k synu svému pláče
jich, a říkal:
do hrobu. A když on trval vpláči,
22. Nezabijejte duše jeho, aniž
36. Madiánští prodali Josefa v
vylévejte krve: ale uvrzte jej do Egyptě Putifarovi dvořenínu Fara
cisterny této, kteráž jest na poušti, onovu, správci vojska.
a ruce své zachovejte bez viny:
to pak pravil, chtě ho vytrhnouti

z rukou jejich, a navrátiti otci

30) t. na znamení smutku a truchlivosti.
svému.
va. 4. Moji. 14, a. Mat. 23, 66.
23. Protož hned, jakž přišel k 34) t. v roucho smutku žíuěuě.
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vdovské, vzala plášt letní: a změ
nivši oděv seděla na rozcestí té
Kapitola 38.
cesty, kteráž vede do Thamnas:
Jůdas pojal sobě manželku, a měl s ní protože dorostl Séla a nedostala ho
tři syny. 6. Dal Herovi Thámar za man
želku. Her a Onan trestání jsou od Boha za manžela.
smrti. 16. Thámar oklamala Jůdu, a poro
15. Kterouž když uzřel Jůdas,
dila blížence, Faresa a Záru.
domníval se, žeby byla nevěstka:
nebo byla zakryla tvář svou, aby
1. Téhož
sstupuje
od nebyla poznana.
bratříčasu
svých,
uchýlil Jůdas
se k muži
16. I všed k ní, řekl: Dopust
odollamitskému, jmenem Hiram.
2. I uzřel tam dceru člověka mí, at se .se-jdus tebou: nebo ne
věděl, žeby nevěsta jeho byla. Kte
chananejského, jmenem Sue: a po raž když odpověděla: Co mi dáš,
iav ji za ženu, všel k ní.
užil sňatku mého?
3.Kteražto počala a porodila syna, abys
17. Rekl: Pošlu tobě kozelce ze
i nazvala jmeno jeho Her.
4. A opět počavši plod, naroze stád. A kd ž opět ona řekla: Str
ím, co c ceš, dáš—li mi zaklad,
ného syna nazvala Onan.
5. Třetího také porodila: kteréhož gokudž nepošleš, co slibuješ:
18. řekl Jůdas: Co chceš, aby ti
nazvala Séla, který když se na
bylo dáno v základ? Odpověděla:
rodil, roditi více přestala.
Prsten
tvůj, & halži, a hůl, kterou
6. Dal pak Jůdas manželku He—
rovi prvorozenému svému, jmenem vruce držiš. Tedy po jediném sjití
Thamar.
žena počala-,
19. a vstavši odešla: a složivši
7. Byl také Her prvorozený Jů
dův, nešlechetný před obličejem oděv, kterýž byla vzala, oblékla
Hospodina.: a od něho zabit jest. se v šaty vdovské.
20. Poslal pak Jůdas kozelce po
a. Řekl _tedyJůdas k Onanovi
synu svému: Vejdi k ženě bratra pastýři svém odollamitském, aby
vzal
zase zaklad, kterýž byl dal
svého, 9. spoj se s ní, abys vzbudil
símě bratru svému.
ženě. Který když ji nenalezl,
21.
tázal se lidi místa toho: Kde
9. On věda, že se jemu nenarodí
synové, všed k ženě bratra svého, jest žena, kteráž seděla na rozcestí?
Když
odpověděli všickni: Nebyla
símě vyléval na zem, aby se děti
na místě tomto nevěstka;
jmenem bratr'a nerodili.'
22.
navrátil
se k Jůdovi, &.řekl
10. A proto zabil ho Hospodin,
že věc ohavnou učinil.
jemu: Nenalezl jsem jí: ale i lidé
11. Pro kteroužto věc řekl Jůdas mista toho pravili mi, že tam nikdy
Thamar, nevěstě své: Buď v domu neseděla nevěstka.
23. Řekl Jůdas: Necht sobě to
otce svého vdovou, dokudž nedo
roste Séla syn můj: nebo se bál, má, jistě z klamu nás trestati ne
aby i on neumřel, jako bratří jeho. může: jat jsem poslal kozelce, kte
Kteraž odešla, a bydlila v domu réhož jsem slíbil, a ty jsi nena
otce svého.
lezl jí.
24. Hle pak po třech měsících
12. Když pak přeběhlo mnoho
dní,- umřela dcera Sue manželka oznámili Jůdovi řkouce: Smilnila
Jůdova: kterýž po smutku vzav Thamar nevěsta tva, a zdá. se, že
potěšeni, vstupoval k střihačům jí život roste. Iřekl Jůdas: Vyveď—
ovec svých, on a Hiras, ovčák tež ji, at jest u alena.
25. Kteráž k yž vedena byla k
stáda cdollamitský, do Thamnas.
13. I oznámeno jest Thamar, že trestáni, poslala k tchána svému
tchán její vstupuje do Thamnas k řkouc: Z muže, jehož tyto věci
stříhání ovec.
jsou, počala 'sem: poznejž, čí jest
14. Kteražto složivši s sebe šaty prsten, a h že, a
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26. Kterýž oznav dary řekl:
Spravedlivě'ší jest, nežli já.: nebo
'sem ji ne al Sélovi synu svému.
šak ale více ji nepoznal.
27. Když ak přišel čas porodu,
ukázali se bříženci v životě jejím:
&.když se již nemluvňátka rodila,
jeden vyskytl ruku, na kteréž bába
uvázala červenou nitku, řkouc:
28. Tento vyjde prvnější.
29. Když pak on zasevtáhlruku,

vyšel druhý: iřekla žena: Proč

.se rozdělila mázdřice pro tebe? A

pro
tu příčinu nazvala jmeno jeho
áres*.
30. Potom vyšel bratr jeho, na

Éožto
byla
červená
réhož ruce
nazvala
Záru.
(1. Par.nitka:
2, 4.)
Kapitola 39.
Putifar koupív Josefa učinil jej správcem
svých statků. 7. Téhož pokušení, 13. ob
žalováni, a do žaláře uvržení.

paní jeho očima svýma na Josefa,
a řekla: Spí se mnou.
8. Kterýž nikoli nepřivoliv k
skutku nešlechetnému, řekl k ní:
Hle pán můj, všecky věci mně ode
vzdav, neví, co má v domu svém:
9. aniž co jest, cožby nebylo v
mé moci, neb mně byl neodevzdal,
kromě tebe, jenž manželka jeho
jsi: kterak tedy mohu tozlé učiniti,
a hřešiti proti Bohu svému?
10. Takovými slovy den po dni,
i žena obtižna byla mládenci, ion
odpíral cizoložstvu.
11. Přihodilo se ak jednoho dne,
že všel Josef do omu, a dílo ně
jaké bez přítomnosti jiných dělal:
12. a ona chopivši se podolku
roucha jeho, řekla: Spí se mnou.
Kterýžto nechav vruce její pláště,
utekl, a vyšel ven.
13. A když viděla žena roucho
vrukou svých, a že jest potu ena,
14. svolala k sobě lidi omu
svého, a řekla k nim: Hle, uvedl
muže hebrejského, aby nám po
směch učinil: všel ke mně, aby se
sešel se mnou: a když jsem já
zkřikla,
15. a on slyšel hlas můj, nechal
pláště, kterýž jsem držela, a utekl

1. Tedy
Josef veden
jest dodvořenín
Egypta,
i koupil
ho Putifar,
Faraonův, kníže vojska, muž egypt
.ský, z ruky Ismaelitských, od ktev
.rýchž byl přiveden.
2. I byl Hospodin s ním, a .byl
muž všecko šťastně číně: a bydlil
v domu pána svého,
3. kterýž výborně věděl, že Ho ve 11 .
16. K důvodu tedy víry zadr—
spodin
sním,
že všecko,
což
činí, o(jest
něho
se aspravuje
v ruce
ževši plášt, ukázala jej manželovi,
jeho.
se navracoval domů,
4. I nalezl Josef milost před pá když
17. a řekla: Všel ke mně služeb
nem'svým, a sloužil jemu, od něhož
představen jsa všemu, spravoval ník hebrejský, kteréhož jsi přivedl,
sobě svěřený dům, i všecko, což aby mi posměch učinil:
18. a když slyšel, že jsem křičela,
mu vzdáno bylo.
5. I požehnal Hospodin domu nechal pláště, kterýž jsem držela,
Egyptského pro Josefa, a rozmnožil a utekl ven.
19. Ty věci uslyšev pán, apříliš
tak doma, jak na poli všecken jeho
věře slovům manželky, rozhněval
statek:
se
velmi:
6. aniž o čem jiném věděl, je—
20. a dal Josefa do žaláře, “kdež
diné o chlebě, kterýž jedl. Byl pak
vězňové
královští ostříhání bývali,
Josef krásné tváři, a sličného vze
a byl tam zavřín.
zřeni.
21.
Byl
pak Hospodin sJosefem,
7. Po mnohých tedy dnech vrhla
a slitovav se nad ním, dal mu mi
lost u vladaře nad žalářem.
22. Kterýžto dal v ruku jeho
29) Ten tedy se stal prvorozeným, a pra
otcem Davida i samého Krista.
všecky vězně, kteříž u vězení byli

47

1. Mojžíšova 39. 40. 41.

držáni: & cožkoli se dělo, pod ním
12. Odpověděl Josef: Tento jest
bylo,
výklad snu: Tři ratolesti, jsouještě
23. aniž o čem věděl, svěřiv tři dnové:
13. po kterých rozpomene se Fa
jemu všecko: nebo Hospodin byl

s ním, a všecky skutky jeho spra rao na službu tvou, a navrátí tebe
k úřadu ředešlému: a budeš mu
voval.
podávati oíiíku podlé úřadu svého,
Kapitola 40.
jakož 'si prvé obyčej měl činiti.
14. ohko pamatuj na mne, když
Faraonův číšník a pekař dání jsou do se tobě dobře povede, a učiň se
žaláře. Josef jim jejich sny vyložil, a to,
mnou milosrdenství: abys vnukl
což pravil, skutkem se naplnilo.
Faraonovi, aby vyvedl mne z to
1.
dyž se to tak dálo, přihodilo hoto žaláře:
15. nebo kradmo jsem vzat z
se, že provinili dva úředníci,
číšník krále egyptského, a pekař, země hebrejské, a zde nevinný do
proti pánu svému.
jámy v uštěn jsem.
2. —Irozhněvav se na ně Farao
16. ida správce nad pekaři, že
moudře sen vyložil, řekl: I mně
523%ýjeden
vládl nad čišníky, a se zdálo, že jsem měl tři koše
nad pekaři),
3. vsadil je do žaláře knížete mouky na hlavě své:
17. a v jednom koši, kterýž byl
vojska, vněmž byl vězněmiJosef.
4. Ale strážný žaláře dal je Jo vyšší, že jsem nesl všecky pokrmy,
sefov1, kterýž i přisluhoval jim. kteříž se stroji řemeslem pekařským,
Něco času bylo přeběhlo, a oni u a že ptáci jedli z něho.
vězení držám' byli.
18. OdpovědělJosef: Tentot jest
5. I měli obadva sen noci jedné, výklad snu: Tři košové jsou ještě
tři dnové:
podlé výkladu příslušného jim:
6. knimžto když všel Josef ráno, 19. po nichž odejme Farao hlavu
tvou, a oběsí tebe na kříži, a bu
a uzřel je smutné,
7. tázal se jich, řka: Proč jest dou trhati ptáci maso tvé.
20. Potom dne třetího byl den
smutnější dnes tvář vaše, nad 0
byčej?
památný narození Faraonova: kte
8. Kteříž odpověděli: Sen jsme rýž učiniv veliké hody služebníkúm
měli, a není, kdoby nám vykládal. svým, rozpomenul se při hodování
I řekl k nim Josef: Zdaliž Boží na správce nad čišm'ky, a na vla
neni vykládání? Povězte mi, co daře pekařů.
se vám zdálo*.
21. aby
I navrátil
na místo
9. Vypravoval první, úředník jeho,
podávajednoho
mu koňiku:
čišm'ků, sen svůj: Viděl jsem před 22. druhého ak oběsil na šibe
nici, aby prav a. vykladače doká
sebou vinný kmen,?
10. na němž byly tři ratolesti, zána b la.
růsti poznenáhlu v pupence, a po 23. Švšak úředník nad číšniky,
květu hrozny dozrávati:
když se mu štastně vedlo, zapo
11. a koíiík Faraonův v ruce menul na vykladače svého.
mé: vzal jsem tedy hrozny, & vy

tlačil
do koňiku,
kterýž
'sem 'sem
žel, je
a podal
jsem koňi
araonovi.

Kapitola 41.
Snové Faraonovi. 26. Které vyloživ Josef
učiněn jest nejvyšším po králi v Egyptě.
47. I opatřil potravu na sedm neúrodných let.

8) t. vykládání snů jest dar Boží, a Bůh
dvou
mi dá. tu milost, abych vaše vyložití
mohl. — Snů vykladači podle zjevení
Zdálo
Božího byli Josef eDaniel. Jinak tázati
se hadačů, a šetřiti snů zapovědíno bylo řekou,

I.Po

v 6. kn. Mojž. 18, 10.

letech měl Farao sen.
mu se, že stojí nad

2. z kteréž vystupovalo sedm

48

1. Mojžíšova 41.

krav pěkných a příliš tlustých: a
pásly se na mokřinách:
3. jiných také sedm vycházelo
z řeky, šeredných a hubených: a
pásly se na samém břehu řeky na
místech zelených:
4. i sežraly ty, jichžto divná
krása. a tlustost těl byla. Procítiv
Farao,
5. o ět usnul, a měl druhý sen:
Sedm asů vyrostlo na stéblu je
dnom plných & krásných:
6. jiných také tolik klasů tenkých
a rzí zkažených vycházelo,
7. sžirajících všecku krásu prv
ních. Procítiv Farao po odpočinutí,
8. a když bylo ráno, strachem
se zhroziv, poslal ke všem hadačům
egyptským &.ke všem mudrcům:
&.povolav
by,
kdoby jich
jej vypravoval
vyložil. sen, aniž
9. Te
teprv rozpomenuv se
úředník nad číšníky, řekl: Vyzná

vám hřích svůj.
10. Rozhněvav se král naslužeb
níky své, mne a správce pekařů
vsaditi rozkázal do žaláře knížete

vojska:

la: kteréž pasoucese na mokřinách
zelenou trávu škubaly.
19. A hle po nich šlo jiných
sedm krav, tak velmi šeredných a
hubených, že jsem nikdy takových
v zemi egyptské neviděl:
20. kteréžto, když sežraly astrá
vily [ony] prvnější,
'
' 21. žádneho znamení sytosti ne
ukazovaly: ale touž hubeností a.
šeredností neduživěly. Procítiv, &
opět spaním obtížen,
22. měl jsem sen: Sedm klasů
vyrostlo na stéblu jednom plných
a velmi pěkných.
23. Jiných také sedm tenkých
&rzí zkažených vycházelo ze stébla:
24. kteříž prvních krásu sežraly.
Vypravoval jsem hadačům sen, &
žádného není, kdoby jej vyložil.
25. Odpověděl Josef: Sen králův
jednostejný jest; co Bůh činiti bu
de, ukázal Faraonovi.
26. Sedm krav pěkných, a sedm
klasů plnýchzsedm let úrodyjest:
a jednostejnou moc snu obsahují*.
27. Sedm také krav tenkých a.
hubených, kteréž vystupovaly po
nich, a sedm klasů tenkých a rzí

11. kdežto jedné noci obadva
měli jsme sen, znamenající budoucí lzlllxažených:jest
sedm let budoucího
& u.
12. Byl pak tam mládenec hebrej 28. Kteráž léta se tímto pořád
ský, téhož vůdce vojska služebník: kem vyplní:
29. Hle sedm let přijde úrody
jemuž vypravivše sny,
13. slyšeli jsme, což jest se po veliké ve vší zemi egyptské:
30.
po kterýchžto přijde sedm
tom v skutku stalo: nebo já na
vrácen jsem k úřadu svému: a on let jiných tak veliké neúrody, že
v
zapomenutí
přijde všecka prv
oběšen jest na. kříži.
14.Hned k rozkázaní královskému hojnost: nebo zhubi hlad všecku
zemi,
vyvedše z žaláře Josefa oholili jej:
31. a velikost hojnosti zkažena
a davše mu roucho jiné, postavili bude
velikostí nedostatku.
[ho] před ním.
32. Že jsi pak viděl podruhé k
15. Jemuž on řekl: Měl jsem
též
věci
příslušející sen: znameni
sny, a není, kdoby mi je vyložil:
slyšel jsem, že ty je umíš velmi jest utvrzení, proto že se [jistě]
stane 'řeč Boží, a [co nejspíše] se
moudře vykládati.
m.
16. Odpověděl Josef: Beze mnet vypl
33. Nyni tedy at opatří král mu
Bůh odpoví šťastné věciFaraonovi.
že
moudrého
a opatrného, a usta
17. Vypravoval tedy Farao, což noví ho nad zemi
egyptskou:
viděl: Zdálo mi se, že jsem stál
34. kterýžby ustanovil úředníky
veci.

na. břehu řeky,
18. a sedm krav z řeky vystupo-w

valo pěkných příliš a tlustého tě 26) t. jednostejný význam asmyllsnu mají.
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po všech krajinách: a pátý díl 47. I přišla úroda sedmi let: a
užitků po sedm let úrody,
obilí v snopysvazané shromážděno
35. která. již hned budou, at jest do stodol egyptských.
shromáždí do stodol : avšecko obilí
48. Všecka také hojnost obilí v
at jest pod mocí Faraonovou sklá jednomkaždém městě složena jest.
dáno, a chováno v městech.
49. A byla tak veliké. hojnost
36. A at se při ravuje k sedmi obilí, že se pískumořskému přirov
letům budoucího ladu, kterýž má. návala, a množstvím míru převy
utiskovati Egypt, a nebude zka šovala.
žena země nedostatkem.
50. Narodili se pak Josefovi sy
37. Zlibila se Faraonovi rada, i nové dva prvé nežli přišel hlad:
všechněm služebnikům jeho:
kteréž mu porodila Aseneth, deux-a,
38. i mluvil k nim: Zdaliž bu Putifara, kněze heliopoliténského.
deme moci takového muže najíti,
51. I nazval jmeno prvorozeného,
kterýžby ducha“ Božího pln byl? Manasses, řka: Způsobil to Bůh,
39. Protož řekl kJosefovi: Poně abych zapomenul na všecky těž
vadž Bůh ukazal tobě všecko, co kosti své i na dům otce svého.
jsi mluvil, zdaliž moudřejšího, & 52. Jmeno také druhého nazval
podobného tobě budu moci najíti? Efraim, řka: Učinil Bůh, abych
40. Ty budeš nad domem mým, rostl v zemi chudoby své.
a k rozkazu úst tvých všecken lid 53. Tedy když pominulo sedm
oslouchati bude: jednou toliko let hojností, jenž byly v Egyptě:
alovskou stolicí tebe převyšovati 64. počalo přicházeti sedm let
budu.
nedostatku, kteréž byl předpověděl
41. I řekl opětFaraokJosefovi: Josef: a ve všem světě rozmohl se
Hle, ustanovil jsem tě nade vši hlad, ve vší pak zemi egyptské byl
c hl'b
e .
zemí egyptskou.
42. A vzal prsten* s ruky své, 55. Kteréž když laěněla, volal
a dal jej na ruku jeho: &.oblékl lid k Faraonovi, žádaje pokrmů.
ho v roucho kmentové, a_ vložil Jimž on odpověděl: Jděte k Jose
fovi: a cokoli onvam řekne,učiňte.
zlatý řetěz na hrdlo [jeho].
43. A kázal mu vstoupiti na svůj
56. Rozmahal se pak každodenně
vůz druhý, a služebníku volati, aby hlad po vší zemi: i otevřel Josef
všickni před ním koleno klonili, všecky stodoly, a prodával Egypt
a. znali, že jest ustanoven nade vší ským: nebo i je byl svíral hlad.
zemí egyptskou.
57. A všecky krajiny přicházely
44. Řekl také král k Josefovi: do Egypta, aby kupovaly pokrmy
Já. jsem Farao: bez tvého rozká a zlého toho nedostatku poněkud
zaní nehne žádný rukou ani nohou ukrotily.
ve vší zemi egyptské.
45. I změnil jmeno jeho, a. na
Kapitola 42.
zval ho jazykem egyptským, Spasi
telem světa*. A dal mu manželku Josefovi bratři šli do Egypta pro obilí.
7. Příhodyjejich v Egyptě. 29. Kteréž zvěděv
Aseneth, dceru Putifara, kněze Jakob,
rmoutil se.
heliopolitanského. Vyšel tedy Josef
na zemi egyptskou,
1.
Uslyšev
pak Jakob, žeby se
46. (v třiceti pak letech byl, když
potravy
prodávaly
stál před obličejem krále Faraona,) řekl synům
svym:
Proč vEgyůtě,
zane á.
a obšel všecky krajiny egyptské. vate?
2. Slyšel jsem, žeby se obilí proda
tě: sstupte, a nakupte
42) Vprstenu byla pečet se jmenem králo valo v E
vým. Měl-li kdo tento prsten s pečetí, ném potře ných věci, abychom
mohl ve jmenu krále rozkazy vydavati.
mohli
živi
býti
a nezhynuli nedo
45) t. zachovatelem země, jinak zjevitelem
statkem.
skrytých věcí.
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3. Sstoupivše tedy deset bratrů vyvedení z žaláře, řekl: Uěiňte,
Josefových, aby nakoupili obilí v co jsem pověděl, a budete živi:
nebot seBoha bojím.
Egyptě,
_ _
,
.
4. (Benjamin zdržan jest doma 19. Jste-li pokojní, “necht bratr
od Jakoba, kterýž byl řekl bratrům váš jeden svázán jest v žaláři: vy
'eho: Aby snad na cestě něco zlé pak odejděte, a doneste obilí, které
0 netrpěl :)
jste koupili, do domů svých,
5. vešli do země egyptské s ji
20. a bratra svého nejmladšího
nými, kteříž jeli na kupování. Byl ke mně přiveďte, abych mohl zku
pak hlad v zemi Chanaan.
siti řeči vašich, a abyste nezemřeli.
6. A Josef byl knížetem v zemi Učinili, jakž byl řekl,
egyptské, a k jeho povolení obilí 21. &.mluvili vespolek :' Hodně
se lidem rodávalo. A když poklonu toto trpíme, nebo jsme provinili
mu uě' ' ' bratří jeho,
bratrukd
svému,
vidouce
soužení
7. & poznal je, jako k cizím tvr groti
uše jeho,
ž prosil
nás, anevy
ději mluvil, táže se jich: Odkud slyšeli jsme 0: proto přišlo na
jste přišli? Kteříž odpověděli: Z nás toto soužení.
země Chaaaan, abychom nakoupili
22. Z niohžto jeden, Růben, řekl:
Zdaliž jsem vám nepravil : Nehřešte
potřebných věci k živnosti.
8. A však on poznav bratří, ne proti pacholeti: a neposlechli jste
byl poznán od nich.
mne? Hle krve jeho vyhledává se.
9. I rozpomenuv se na sny, kte
23. Nevěděli pak, žeby rozuměl
réž byl někdy měl, řekl k nim: Josef: proto že skrze tlumaěemlu
Vyzvědačij ste, abyste shlédli mdlej vil nim.
24. I odvrátil se maličko, a pla
ši místa země, přišli jste.
10. Kteříž řekli: Není tak, pane, kal: a navrátiv se mluvil k nim.
ale služebníci tvoji přišli, aby na— 25. A vzav Simeona, a svázav
koupili pokrmů.
před nimi, rozkázal služebníkům,
11. Všickni my synové jednoho aby naplnili jejich pytle obilím, a
muže jsme: pokojní přišli jsme, zase vložili peníze jednohokaždého
aniž čeho služebníci tvoji ukládají do p tlíků jejich, a' nad to [aby]
zlého.
_
.
jim ali otravy na cestu: kteříž
12. Kterýmž on odpověděl: Jiná učinili tak.
ěet jest: přišli jste, abyste shlédli 26. A oni nesouce obilí na oslích
neohražená místa země této.
svých, brali se odtud.
'
13. Ale oni řekli: Dvanácte jest
27. A jeden rozvázav pytel, aby
nás bratrů, služebniků tvých, synů dal obroku hovadu v hospodě, u
muže jednoho vzemi chananejské: zřev peníze na vrchu pytlíku,
nejmenší s otcem naším jest [do 28. řekl bratřím svým: Navrá
ma], druhý není na živě.
ceny jsou mi peníze, hle jsou v
14. ekl: Tot jest, co jsem mlu pytli. A užasše se, a ředěšenijsou
vil: Vyzvědaěi jste.
ce, vespolek řekli: ož jest to, co
15. Již nyní zkusím vás: Skrze nám učinil Bůh?
zdraví Faraonovo nevy'dete odsud, 29. I přišli k Jakobovi otci své
dokudž ne řijdebratrv šnejmladši. mu do země chananejské,avypravo
16. Poš ete z sebe jednoho, a at vali jemu všecko, co se jim při
přivede ho: vy pak budete u vě hodilo, řkouce:
zení, dokudž se nezkusí to, cožjste
30. Mluvil k nám pán té země
pravili, pravé-li 'est, čili křivé: ji tvrdě, a domníval se, žebychom
nak skrze zdraví araonovo,vyzvě byli vyzvědaěi krajiny.
dači jste.
31. Jemuž jsme odpověděli: Po
17. Dal je tedy do žaláře za tři kojní jsme, aniž kterých úkladů
m.
strojíme.
32. Dvanácte jest nás bratrů od
18. Dne pak třetího, když jsou
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jednoho otce zplozených: jednoho
5. pakli nechceš, nepůj deme: nebo
není více, nejmladší s otcem naším muž ten, jak 'sme často pravili,
nám oznámil, ř a: Neuzříte tváří
jest v zemi Chanaan.
33. Kte ž řekl nám: Takto zku mé bez bratra svého nejmladšího.
sím, že po ojni jste; bratra vašeho 6. ekl jim Israel: K mé bídě
jednoho zanechte u mne, a potrav jste to učinili, že jste mu oznámili,
potřebných do domů svých nabeřte, že ještě jiného bratra máte.
a odejděte,
7. Ale oni odevěděli: Vytazoval
34. a bratra svého nejmladšího se nás člověk po pořádku na náš
přiveďte ke mně, abych poznal, že rod: jest-li živ otec: máme -li bra
nejste vyzvědači: a toho, kterýž tra: a my jsme odpověděli jemu
se u vězení drží, abyste zase pojíti pořádkem, podlé toho, co se '\byl
mohli, a potom co chcete, kupovati tázal. Zdaliž 'sme mohli věděti, že
di: Přiveďte ratra svého s sebou?
povolení ěli.
8. Jůdas také řekl otci svému:
35. To ověděvše když obilí vy
sejpali, je enkaždý nalezl přivrchu Pošli pachole se mnou, abychom
pytlů zavázané peníze: a když se šli, a mohli živi býti: abychom ne
zemřeli my i maličcí naši.
všickni spolu ulekli,
36. řekl otec Jakobž Způsobili
Jáhpřijímám
pachole:
z ruk '
edávej ho.
Nepřivedujste, abych bez synů byl; Josefa mé9. vy
není na živě, Simeon zadržán jest zase a nenavrátím-li ho tobě, budu
u vězení, a Benjamina vezmete: na vinen hříchem proti tobě každého
mnet se tyto všecky zlé věci svalily. času.
10. By nebylo odkládání, jižby
37. J emuž odpovědělRůben: Dva
syny mé zabij, nepřivedu-li ho zase chom se byli podruhé vrátili.
tobě: dej ho v ruce mé, a já ho “ll. Tedy Israel otec jejich řekl
tobě navrátim.
k nim: Jestližet tak býti musí,
38. Ale .on řekl: Nesstoupí syn učiňte, co chcete: nabeřte z ne'
můj s vámi: bratr jeho umřel, a lepších užitků země do nádob svých,
on sám pozůstal: přihodilo-Eby se a doneste [tomu] muži dary, něco
mu něco odporného v zemi, do kte kadidla, a medu, a storaxu, myrro
réž jdete, uvedete šediny mé s bo vého gummi, a terebintu, a mandlí.
lesti do hrobu.
12. Peníze také dvoje neste s
sebou: i ty, kteréž jste našli vpy
tlících, zase doneste, aby snad omy
Kapitola 43.
lem se to bylo nestalo:
Jakob podruhé poslal syny své do Egypta.
13. ale i bratra svého vezměte,
19. Kdežto se vymlouvali a strany peněz.
a jděte k muži tomu.'
26. Josef je přátelsky přijal.
14. Bůh ak můj všemohoucí u
činiž vám 1ho dobrotivého: a at
1. Zatím
zemi._byl hlad veliký po vší zase pošle s vámi bratra vašeho,
2. A když vytrávili pokrmy, kte kteréhož drží, i tohoto Benjamina:
réž z Egypta přinesli, řekl Jakob já pak jako osiřalý bez dětí budu.
k synům svým: Jděte zase, a na
15. Tedy vzali muži dary, a pe
níze dvoje, a Benjamina: a sstou
kupte nám něco potravy.
3. Odpověděl Jůdas: Přísně řekl pili do Egypta, a postavili se před
nám muž ten pod osvědčením pří Josefem.
16. Kteréž když on uzřel, aBen
sahy, řka: Neuzříte tváři mé, leč
bratra svého nejmladšího přivedete jamina s olu, rozkázal úředníků
s sebou.
domu sveho, řka: Uveď ty muže
4. Chceš-li tedy poslati ho s ná do domu, a zabij hovada, a přístroj
mi, půjdeme spolu, a nakoupíme hody: nebot budou se mnou jisti
tobě potřebných [potrav] ;
o poledni.
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17. Učinil on, což mu b 10 při a řekl: Tento»li jest bratr vaš ma
kázáno, & uvedl muže do omu.
ličký*, o němž jste mi pravili? A
18. A tam ulekše se, řekli mezi opět řekl: Bůh smiluj se nad tebou,

sebou: Pro,"peníze, které jsme prvé synu můj.
zase odnesli v pytlích svých, sem 30. I pospíšil, nebo se byla po
uvedeni jsme: aby uvedl na nás hnula. střeva* jeho nad bratrem
pohanění, &. násilně podmanil k jeho, a vyražely se slzy: i všed
službě i nás, i osly naše.
do pokoje, plakal.
31. A opět vyšel umyv tvář, zdržel
19. Pro kteroužto příčinu hned
ve dveřích přistoupivše kúředníku se, a řekl: Klaďte chleby*.
domu,
32. Kteřižto, když položení byli
20. mluvili: Prosíme, pane, abys zvláště Josefovi. a zvláště bratřím,
slyšel nás. Již prvé jsme byli při Egyptským také, kteříž spolu jedli,
obzvlášt [nebo neslušné jest Egypt
šli, abychom nakoupili potrav:
21. kterých nakoupivše, když jsme ským jisti s Hebrejskými, & za po
přišli do hospody, rozvázali jsme skvrněné maji takové hody]:
pytle své, a našli jsme peníze na. 33. seděli před ním, prvorozený
vrchu pytlů: kteréž nyní v též vaze podlé prvorozenství svého, &.nej 
mladší podlé věku svého. I divili
zase jsme přinesli.
22. Ale ijiného jsme přinesli se náramně,
stříbra, abychom nakoupili, čehož 34. vzavše dily, kteréž od něho
nam potřebí jest: neni v našem byli přijali: a větší díl přišel na
vědomí, kdo je položil do měšců Benjamina, tak že pětkrát jiné
našich.
převyšoval. I pili, a opojili se s
23. Ale on odpověděl: Pokoj s min*.
vámi. Nebojte se: Bůh váš, aBůh
otce vašeho dal vam poklady do
Kapitola 44.
ytlů vašich: nebo dobré penize,
teréž jste mi dali, já. mám. I Vy— Koňík tajně do pytle Benjamiíiova vložen,

12. i nalezen. Navracem' bratří Josefcvých
vedl k nim Simeona.
do města. 15. Vinění jich, i cdprošování.
24. A uved je do domu, přinesl
vodu, 1 umyli nohy své, a dal
]. Rozkazal
pak řka:
JosefNaplň
úředniku
obrok oslům jejích.
domu svého,
pytle
25. Oni pak ch stali dary, do jejich obilím, jak mnoho do nich
kavadž nevšel Jose o poledni: nebo může vjíti: a polož penize jednoho
byh slyšeli, žeby tu mělijisti chléb*. každého na vrch pytle.
26. Tedy všel Josef do domu 2. Koňík pak můj stříbrný, a pe—
svého, 1 obětovali mu dary, držíce nize, kteréž dal za obilí, vlož na
je v rukou svých : a klaněli se sklo vrch pytle [nej]mladšího. I stalo
mvše se k zemi.
'
se tak .
__27. A on, milostivě pozdraviv
3. Akdyž přišlo rano, propuštěni
jich zase, tézal sejich, řka: Zdrév-li jsou s osly s
'.
_
jest otec váš starý, o němž jste mi 4. A již byli "z města vyšh, a
maličko odešli: tehdy Josef povolav
byh pravili? Ještě-li jest živ?
28. Kteříž odpověděli: Zdrav jest úředníka domu, řekl: Vstaň, &.hoň
služebník tvůj otec náš, a ještě muže ty: a dohoně jich rci: [Proč
jest živ. A sklonivše se, klaněli se jste se odplatili zlým za dobré?
jemu.
5. Koůík, který jste ukradli, tent

29_.Pozdvih pak Josef očí, uzřel

Benjamina, bratra svého vlastního,
25) t. obědvati.
29) t. nejmladší.

30) t. vnitřnosti či srdce.
31) t. noste jídla.
34) To znamená v Písmě, že napilí se do
sytosti. Žalm 64, 10. Jan 2, 10.
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'est, z kterého pije an mů' a na
.hěmž obyčej má. fádatiťhvelmi
zlou věc jste učinili.
6. Učinil on, jakož mu rozkázal.
A dostih jich pořádkem mluvil [jim
slova ta].
7. Kteřiž odpověděli: Proč tak
mluví pán náš, jakoby služebníci
tvoji tak velikou nešlechetnost spa
chali?
8. Peníze, které jsme našli na
vrchu pytlů, zase jsme přinesli k
tobě z země chananejské: i kte
rakžby
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mne, abych tak učinil: kdo ukradl
koíiík, ten at jest služebníkem mým:
vy pak odejděte svobodní k otci
svému.
18. Přistoupiv pak Jůdas blíže,
směle řekl: Prosím, pane můj, at
mluví služebník tvůj slovo v uši
tvé, & nehněvej se na služebníka
svého: nebo ty jsi po Faraonovi
19. pan můj. Tazal jsi se prvé
služebníků svých: Mate—liotce, neb

bratra?

20. A my jsme odpověděli tobě
to mělo býti, ab chom u—panu mému: Máme otce starého,

kradli z domu pana tveho zlato
nebo stříbro?
9. U kteréhožkoli z služebníků
tvých nalezeno bude, což hledáš,
at umře, a my budeme služebníci
pana našeho.
10. Kterýž řekl jim: Staň se
odlé vašeho rozsouzeni: u koho
oli se nalezne, ten buď služební
kem mým, vy pak budete nevinní.
11. Protož spěšně složivše na zem
pytle, každý rozvázal [svůj].
12.Kteréž přehledava'e, počav od
staršího, až' do nejmla šiho, našel
koňík v pytli Benjaminovu.
13. Oni pak, roztrhše roucha své,
a vloživše opět břemena na osly,
navrátili se zase do města.
14. A první Jůdas s bratřími
všel k Josefovi (nebo byl ještě z
místa neodše1): a všíckni spolkem

a pachole maličké, jenž v starosti

jeho
se narodilo;
jehož mě.má.
vlastní
ratr umřel:
a jej samého
teř jeho*, otec pak z srdce miluje ho.
21. I řekljsi služebníkům svým:
Přiveďte ho ke mně, apoložím oči
své na něho.
22. Napověděli jsme panu mé
mu: Nemůže pachole opustiti otce
svého: nebo opustí—li ho, on umře.

23. I řekljsi služebníkům svým:
Nepřijde-li bratr vaš nejmladší s
vámi, neuzříte více tváři mé*.
24. Protož když jsme vstoupili
k služebníka tvému, otci našemu:
vypravovali jsme jemu všecko, což
mluvil pan můj.
25. I řekl otec náš: Navratte se
zase a kupte nám něco málo obilí.
26. J emužjsme řekli: Nemůžeme
jíti; sstoupí-li s nami bratr naš
ne'mladší, půjdeme spolu: jinak bez
před
15. ním
Jimžnaonzem
řekpadli.
: Proč jste tak ně o nesmíme viděti tváři muže
učinili? Zdaliž nevíte, že není mně toho.
rovného v umění hádání?
27. Načež on odpověděl: Vy vi
16. Jemuž Jůdas řekl: Což od te, že dva syny porodila mi man
povíme pá-nu mému? neb co mlu želka má.
viti budeme, aneb čím spravedlivě
28. Vyšel jeden, a pravili jste:
budeme se moci ohraditi? Bůh Šelma sežrala ho, a až dosavad se
našel nepravost služebníků tvých: neukazuje.
29. Vezmete-li i tohoto, a něco
hle, všickni jsme služebníci pana
mého, i my, iten, u koho jest na—se mu na cestě přihodí, přivedete
lezen koííík.
šediny mě s žalostí do hrobu.
30. Protož přijdu -1ik služebníka
17. Odpověděl Josef: Odstup ode
tvému, “otci našemu, a pacholete
5) Josef mluvi na způsob Egyptanů, kteří
ho za hadače měli [Ang-J.

teme o

mnoha starých národech, že nádoby ta 20) Rozuměj: z máteře jeho. Dle hebr. On
sám zůstal po máteři své. Můteř Ráchel
kóvé měli, o nichž se domýšleli, žeby
umřela již při porodu Benjamina.
na jich dně, když byly naplněny, bu
23) t. nechcďte mi více na oči.
doucí tajemstvi uhodnouti se mohla.
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7. I předeslal mne Bůh, abyste
zachovani byli na zemi, a pokrmy
k živnosti míti mohli.
8. Ne vaši radou, ale vůlí Boží
sem poslanjsem: kterýž učinil mne
jako otcem Faraonovým, &.pánem
všeho domu jeho, a knížetem po
vší zemi egyptské.
víře
slíbil jsem,
Nepři—
vedu-přijal,
' ho azase,
vinen řka:
budu
hři 9. Pospěšte, a vstuptek otci mé
chem proti otci svému každého mu, a rcete jemu: Toto vzkazuje
času.
syn tvůj Josef: Bůh učinil mne
33. Zůstanu tedy, služebník tvů',
země egyptské: sstup
misto pacholete v službě pana m  pánem
e mně,vší
neprodlévej,
10. a budeš bydliti v zemi Ges
ho, a_pachole ať vstupuje s bratry
1.
sen: a budeš při mně ty, i synové
34. Nebot se nemohu navrátiti tvoji, i synové synů tvých, ovce
k otci svému bez pacholete, ab ch tvé, i skoty tvé, i všecko, což maš.
bídy, kteráž zachvátí otce m ho, 11. A tam tebe krmiti budu, [ne
svědkem nebyl.
bo ještě pět let hlad býti má.,]abys
nezahynul i ty, i důmtvůj, & vše

nebude [poněvadž duše jeho spo
jena jest s duší tohoto*],
31. a uzří-li, že ho s námi neni,
umře, a uvedou služebníci tvoji
šediny jeho s bolestí do hrobu.
32. Já. vlastně nechtjsem služeb
níkem tvým, kterýž jsem ho k své

Kapitola 45.
Josef oznámil se bratřím. 17. Obdaroval
je, a pro otce svého poslal. 25. Radost Ja
kobova.

1.
emohl se déle zdržeti Josef
před mnohými přístojícími:
protož rozkázal, aby všickni vyšli
ven, a. žádný cizí nebyl při jejich
společném oznam'.
2. I poz vihl hlasu s pláčem:
kterýž slyšeli Egyptští, i všecek
dům Faraonův.
3. A řekl bratřímsvým: Já.jsem

Josef ;híleště-li
otec můj
živ příliš
jest?
Nemo
' odpověditi
bratří,
ným strachem jsouce přestrašeni.
4. K nimžto on dobrotivě řekl:
Přistupte ke mně. A když přistou
pili blízko, řekl: Já. jsem Josef

cko, což máš.

12. Hle oči vaše, a oči bratra
mého Benjamina, vidí, že ústa má
mluví
vám*.
13. Zvěstujte otci mému všecku
slávu mou, i všecko, což jste vi
děli v Egyptě: pospěštež, a při
veďte ho ke mně.
14. A když objímaje bratra své
ho Benjamina padl na šíji [jeho],
plakal: on také podobně plakal na
šíji jeho.
, 15. I políbil Josef všech bratři
svých, a plakal nad každým; a
otom smělost vzali sobě mluviti
němu.
16. I slyšéno jest, a slavnou řečí
rozhlašeno ve dvoře královském:
že přišli bratří Josefovi: i zrado
val se Farao, i všecka čeleď jeho.

bratr vaš, kteréhož jste prodali do 17. A řekl k Josefovi, aby při—
Egypta.
kázal bratrům svým, řka: Naložíce
5. Nelekejte se, ani sobě ztěžujte na. hovada, jděte do země chana
toho, že jste mne prodali do těch—nejaké,
to krajin: nebo ro zachovani vaše 18. a vezměte odtud otce svého.

poslal mne Bů

před vámi do i rodinu svou, a přijďte ke mně:
a já. vám dám všecko dobré Egypta,
6. Nebo dvě létě jsou, jakž po abyste jedli tuk země.
čal hlad býti v zemi: a ještě pět
19. Přikaž také, aby vzali vozy
let pozůstavé, v nichžto seani orati z země egyptské, k vezeni dítek
nebude moci, ani žíti.

Egypta.

30) t. otec ho jako duši svou miluje: ne
může bez něho býti.

12) t. ne více skrze tlumaěe, nýbrž vlast
ními ústy, &nám společným mateřským
jazykem mluvím.

1. Mojžíšova 46. 46.
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svých, i manželek : a rci: Vezměte
4. Já, sstoupím s tebou tam, a
otce svého, & pospěšte, abyste co já. odtud přívodu tebe zase navra
cujícího se: Josef také vloží ruce
nejdříve přišli.
20. Aniž [tam] čeho nechávejte své na oči tvé*.
z nábytku svého: nebo všecka zboží 5. Vstal pak Jakob od studnice
přísahy: i vzali ho synové s mali
egyptská. vaše budou,
21. I učinili synové Israele, 'a čkými, a s ženami svými na vozy,
kož jim přikázáno bylo. Jimžto al kteréž byl poslal Faraokpřivezení
Josef vozy, podlé rozkazu Farao starého,
6. i všeho, což mělvzemí chana
nova: i okrmy na cestu.
22. Je nomukaždému také roz— nejské; i přišel do Egypta se vším
kázal přinesti dvoje roucho: Ben— semenem svým,
jaminoví pak dal tři sta stříbrných 7. synové jeho, ivnukové, dcery
i všecek spolu rod.
s paterým rouohem nejlepším:
. Tato pak jsou jména synů
23. tolikéž peněz i šatů poslav
otci svému, přidav i oslů deset, Israelových, kteříž vešli do Egypta,
kteřížby vezh ze všeho zboži egypt on s syny svými. Prvorozený Rů
ského, a tolikéž oslic, obilí na ce- b en.
stu a chleby nesoucích.
9. Synové Růbenovi: Henoch, a
24. Propustíl tedy bratry své, a Fallu a Hesron, a Charmi.
10. Synové Simeonovi: J amuel,
když šli, řekl: Nehněvejte se na
cestě.
a Jamin, a Ahod, a Jachin, a S0
25. Kteříž vstoupivše z Egypta, har, a Saul syn Chananejské.
11. Synové Léví: Gerson, a
přišli do země chananejské k otci
svému Jakobovi.
Kaath, a Merari.
26. A zvěstovali jemu, řkouce:
12. Synové Jůdovi: Her, a Onan,
a Sela a Fáres, a Zára. Zemřeli
Josef ve
syn_vší
tvůjzemi
živ egyptské.
jest: a on čia
nuje
ož pak Her a Onan v zemi chana
uslyšev Jakob, jako z těžkého sna nejské. A Faresovi narodili se sy
nové: Hesron, a Hamul.
procítiv, však nevěřil jim.
27. Oni naproti vypravovali vše 13. Synové Issacharovi: Thola,
cek pořádek věcí. A když uzřel a Fua, a Job, a Semron.
vozy, i všecky věci, kteréž byl po
14. Synové Zabulonovi: Sared,
slal [Josef], ožil duch jeho,
'
a Elon, a J ahelel.
28. a řekl: Dostitmijest,jestliže
15. Ti [jsou] synové Lie, které
ještě Josef syn můj živ jest: pů
v Mesopotamii
syrské
ínou dcerou
svou. Všech
dušís
jdu, a uzřím ho prvé, než umru. porodila
synů jeho, a dcer, třiceti tři.
16.Synové Gad: Seňon, a Haggi,
Kapitola 46.
a Suni, a Esebon, aHeri, aArodi,
Jakob stěhoval se do Egypta a rodinou & Areli.
svou. 29. Josef mu vstříc vyjel, & pří

17. Synové Aser: Jamné, a Je
sua, a J essui, a Beria, Sára také
sestra
jejich. Synové Beriovi: He
1. I jda
Israel
se vším,přísahy:
což měl,
přišel
k studnici
a ber a Melchiel.
zabiv tam oběti Bohu otce svého
18. Ti ['sou] synové Zelfy, kte
Iséka,
rouž dal aban Líe dceři své, a
2. slyšel ho u vidění nočním, an ty porodila J akobovi šestnácté duší.
volá. ho, a dí jemu: Jakobe, Jako
be. Jemuž odpověděl: Aj, tu jsem.
3. Řekl jemu Bůh: Já.jsem nej
přívodu tě v potomcích tvých a jako
silnější, Bůh otce tvého: nebo' se, 4) t.veliký
lid opět do této země. Josef pak
sstup do Egypta, nebo v lid veliky
bude s tebou až do smrti tvé, a při
učinim tebe tam.
smrti bude u tebe, zavra oči tvé.
vital ho.
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19. Synové Rachel manželky J & 34. odpovíte: Muži pastýři jsme
služebníci tvoji od dětinství svého
až do této chvíle, i my, i otcové
naši. To pak díte, abyste mohli

kobovy: Josef a Benjamin.
20. A Josefovi narodili se sy
nové v zemi egyptské, kteréž mu
orodila Aseneth, dcera Putifara

bydliti v zemi Gessen: nebo v
ěze heliopolského: Manasses a ošklivosti mají Egyptští všecky
Efraim.
pastýře ovcí.
21. Synové Benjaminovi: Bela
a Bechor. a Asbel, a. Gera, aNaa
man, a Echi, a Ros, a Mofím, &
06111, a. Ared.

22 Ti [jsou] synové Rachel,
kteréž porodila Jakobovi: všech
duší čtrnácte.
'
23. Synové Dan: Husím.
24. Synové Neftali: Jasiel a Guni,
a Jeser, a Sallem.
25. Ti [jsou] synové Bály, kte
rouž dal Laban Rachel dceři své:
a gym.porodila
se

Jakobovi: všech duší
26. Všech duší, kteréž vešly s

Jakobem do Egypta, a vyšly z
bedr jeho, kromě žen synů jeho,
šedesáté šest.
2-7. Synové pak Josefovi, kteříž
narodili se mu v zemi egyptské,
duše dvě. Všech duší domu Jako
bova, kteréž vešly do Egypta, bylo
sedmdesáte.
28. Poslal pak J ůdu před sebou
k Josefovi, aby oznámil jemu, aby
vyjel proti němu do Gessen.
29. Kamž když přišel, zapřah
Josef svůj vůz jel vstříc otci své
mu, na též místo: auzřev ho, padl
na šíji jeho, a mezi objímáním
plakal.
30. I řekl otec k Josefovi: Jižt
veselý umru, že _jsem uzřel tvář

tvou, a živého tebe zůstavají.
31. Ale on mluvil kbratříms m,
i ke všemu domu otce své o:
Vstoupím, a zvěstuji Faraonovi. a
dím jemu : Bratří moji, adům otce
mého, kteříž byli v zemi chana
nejské, přišli ke mně:
32. a. jsou muži pastýři ovec, a
péči mají o chování stád: hovada
své, a skoty, i všecko, což míti
mohli, přivedli s sebou.
33. A kdyžby povolal vás, a
řekl: Jaký jest obchod váš?

Kapitola 47.
Josef uvedl otce svého k Faraonovi. 515.
Egyptští hladem přinuceni přišli kJosefovi.
29. Pornčení Jakobovo o pohřbu těla svého.

1. Všedraonovi,
tedy Josef
Fa—
řka: oznámil
Otec můj
i
bratří [moji], s ovcemi svými, a
skoty, a se vším, což mají, přišli
z země chananeiské: a hle zasta
vili se v zemi Gessen.
2. Posledních také bratří svých
pět mužů postavil před králem:
3. kterýchž on tázalšse: Co máte
za prací? Odpověděli: Pastýři ovcí
jsme služebníci tvoji, i my, i ot
cové naši.
4. Abychom pohostinu byli v
zemi tvé, přišli jsme: nebo není

byliny stádům služebníků tvých,
proto že se rozmáhá. hlad Šv zemi

chananejské: a prosíme, abys nam
služebníkům svým kázal býti v
zemi Qessen.
5. Rekl tedy kral k Josefovi:
Otb'eg tvůj a bratři tvoji přišli k
_ 6. Země egyptská. před obliče

jem tvým jest: v nejlepším místě
kaž jím bydliti, & dej jim zemi
Gessen. Pakli znáš, žeby mezi nimi
byli muži rozšafní, ustanov je ú
ředníky nad dobytkem mým.
7. Potom uvedl Josef otce svého
řed krále, a postavil ho před nim:
terýž dobrořečiv mu,
_
8. a tazan jsa. od něho: Kolik

jest let života tvého?
9. odpověděl: Dnův putování
mého jest sto třiceti let malých a
zlých, a nedošli až ke dnům otců
mých, v nichž putovali.
10. A požehnav krale, vyšel ven.
11. Josef pak otci a bratřím
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svým dal vladařství* v Egyptě, v ných se davaly, a proto nebyli
nejlepším místě země, Ramesses,
přinuceni
vladařství
své.
23. Bekprodati
tedy Josef
k lidem:
jakož byl rozkázal Farao.
12. A živil je, ivšecken dům Hle jakž vidíte, i vámi, i zemí
otce svého, davaje pokrmy jedno vaší Farao vladne: vezměte se
mukaždému.
mena, a sejte pole,
13. Nebo v celémokršlku chleba
24. aby obilí míti mohly. A
nebylo, a hlad soužil zemi, nej date pátý díl králi: čtyřostatních
více egyptskou a chananejskou.
vam nechávám k semenu & pokr
14. Z kterýchžto všecky peníze mu čeledem a dětem vašim.
shromáždil za obilí, kteréž prodá,— 25. Kteříž odpověděli: Život naš
val, a vnesl je do pokladnice kra v ruce tvé jest: at toliko vzhlédá.
lovsk .
na nás pan náš, a rádi budeme
15. Když se pak nedostalo pe sloužiti králi.
26. Od toho času až do dnešní
něz kupujícím, přišel veškeren lid
egyptský kJosefovi řka: Dej nám ho dne ve vší zemi egyptské krá.
chleba. Proč mřeme před tebou lům se pátý díl platí, a. učiněno
pro nedostatek eněz?
J“est to jako za pravo, kromě země
16. Jimž ono pověděl: Přiveďte kněžské, kteráž svobodná. od toho
dobytky své, a dám vám za ně zavazku b la.
27. Bydlviltedy Israel v Egyptě,
pokrmy, jestliže peněz nemáte.
17. Kteréžto když přivedli, dal to jest v zemi Gessen', a vládl jí;
jim potrav za koně, a za ovce, a i rozmohl se a rozmnožen jest
za voly a "za osly: a živil je toho příliš.
28. A byl živ v ní sedmnácté
roku za. odměnu dobytka.
18. Přišli také druhého léta a. let: a bylo všech dnů života jeho
řekli jemu: Nebudeme tajiti před sto čtyřiceti sedm let.
panem svým, že nemajíce peněz, 29. A když viděl, že se přibli
také i dobytka nemáme: amž jest žuje den smrti jeho, povolal syna
tebe tajno, že kromě těla. a země svého Josefa, a řekl
němu:
ničehož nemame.
Jestliže jsem nalezl milost před
19. Proč tedy máme zemříti, an obličejem tvým, vlož ruku svou
ty na to hledíš? Imy, izeměnaše pod bedro mé, a učiníš mně mii
tvoji budeme: kup nás v službu losrdenství a pravdu, abys mne
královskou, a dej nám semena, aby nepochovaval v Egyptě:
země nespustla, kdyžby nebylo,
30. ale at spím s otci svými, a
kdoby ji zdělával.
vyneseš mne ze země této, a po
20. Koupil tedy Josef všecku chováš v hrobě předků mých. Je
zemi egyptskou, když prodával je— muž odpověděl Josef: Ját učiním,
denkaždý vladařství své pro veli co jsi rozkázal.
31. A on řekl: Tedy přisahni
kost hladu. I podmanil ji Farao
now,
mi. A kd ž on přisáhl,poklonil se
21. i všecky h'dij ejí, od poslednich Israel Bo u, obrativ se k hlavě
mezi egyptských, až do posledních lůžka.
koačin jeho,
22. kromě země kněžské, kteréž
Kapitola 48.
od “krále byla dána jim, kte mž
Jakob rozstonav se, syny Josefovy za své
i uložené potravy ze stodol o ec přijal.
14. Oběma požehnání dal. 21.0dkůzal
Josefovi díl pole v chananejské zemi.

ll) Vladařstvím rozumí se vlastní statek a.
mohovitost; vykázalt jim zvlaětní zemi,
v nižby se jako ve vlastní usadili &.jí
dle libosti užívali.

1.
dyž tyto věci tak se staly,
povědino jest Josefovi, že
jest nemocen otecjeho: kterýž po
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jav dva syny, Manassesa & Efrai
ma, v dal se na cestu.
2.
povědíno jest starci: Hle
n tvůj Josef přichází k tobě.
terýž posílniv se seděl na lůžku.
3. A když všel k němu Josef,
řekl mu: Bůh všemohoucí ukázal
se mi v Luza, kteráž jest v zemi
chananejské: a požehnal mi,
4. a. řekl: Ját tebe rozplodím, a

12. A když je vzal Josef z lůna
otcova, poklonu učinil skloniv se
k zemi.
13. A postavil Efraima na pra
vici své, to jest, na levici Israe
lově: Manassesa pak na levici své,
totiž na pravici otcově, & připojil
obadva k němu.
14. Kterýžto vztéh ruku pravou,

vložil ji na hlavu Efraima mlad

rozmnožím, & učiním toho v zá. šího bratra: levou pak na hlavu
stupy lidí: a dám tobě zemi tuto, Manassesa.,kterýž starší věkem byl,
i semeni tvému po tobě, k vládnutí přeloživ ruce*.
věčnému*.
'
15. I požehnal Jakob synům Jo

sefovým, ařekl: Bůh, před jehožto
tváří chodili otcové moji Abraham
a. Isák, Bůh, kterýž krmí mne od
mladosti mé až do dnešního dne:
16. anděl*, kterýž vytrhl mne ze
všeho zlého, požehnejž dítek těchto:
a at jest vzýváno nad nimi jmeno
mé, jmena také otců mých Abra
hama a Isáka, a at rostou v množ
ství na zemi.
17. Vida. pak Josef, že vložil otec
jeho pravou ruku na hlavu Efrai
movu, těžce to přijal: a chopiv
ruku otcovu, snažil se ji vyzdvih
nouti s hlavy Efraimovy, a pře
nesti na hlavu Manassesovu.
18. A řekl k otci: Ne tak při
lelšemÚ
. zřev ak s
'eho řekl' k sluší, otče: nebo tento jest rvo
němu: Kdo Ijsou Zing?
,
rozený, vlož pravici svou na avu
9. Odpověděl Josef: Synové moji 0 o.
jsou, kteréž mi dal Bůh na tomto
19. Kterýž odepřev, řekl: Vím,
místě. ekl: Příveď je ke mně, at synu můj, vím: i tento sice bude
v lidi, a rozmnožen bude: ale bratr
požehném jim.
10. Nebo oči Israelovy byly po jeho mladší větší bude nad něho:
šly pro přílišnou starost, a nemohl a símě jeho vzroste v národy.
jasně viděti. A když k němu při 20. I požehnal jim v čas ten,
vedeni byli, políbiv, & objav je,
řka: V tobě požehnán bude Israel.,
11. řekl k synu svému: Nejsem a bude říkano*: Učiniž tobě Bůh,
zbaven spatření tvého: a nad to jako Efraimovi, & jako Manasse
ukázal mi Bůh i símě tvé.
soví. I představil Efraima. Manas
sesovi.
21. A řekl k Josefovi synu
4) Vlastní potomci Jakobovi drželi zaslí
5. Dva tedy synové tvoji, kteříž
jsou se tobě zrodili v zemi egypt
ské, dříve než jsem k tobě sem
přišel, moji budou, Efraim a Ma
nasses, jako Růben a. Simeon po
čtení budou mi.
6. Ostatní pak, kteréž zplodíš po
nich, tvoji budou, a jmenem bratří
svých jmenováni budou v vladař
stvích svých*.
7. Nebo když jsem přicházel z
Mesopotamie, umřela m1 Rachel v
zemi chananejské na cestě, a byl
časjarní: a.vcházel jsem do Efraty,
&pochoval jsem ji u cesty k Efratě,
kteráž jiným jmenem slovo Beth

\—l

benou zemi Chanasn až do času Krista; svému: Hle já. umírém, &. bude
potomci Jakobovi v smyslu duchovním
— křesťané — drží ji věčně potud, 14) V písmě sv. jdou často bratří mladší
pokud jest vyobrazením církve a vlasti
před staršími. Tot bylo dle sv. Otců
nebeské.
předobrazem přednosti, které později
, Nebude po nich žádné pokolení nazý
pohané před Židy účastni byli.
váno, ale připojí se k Efraimovi aneb 16) t. Bůh, který se mi viditelně ukázal.
Manassesovi, a. při těch, když dělena 20) t. kdo v Israeli někomu žehnatí bude,
řekne; Učiniž tobě Bůh, jako Efraimoví.
bude země chananejsků, díly vezmou.
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Bůh s vámi, a přivede vas zase do
jsi (j;ko
země otců vašich.
zbu
ho*?lev, a jako lvice, kdož
22. Dávám tobě díl jeden nad
10. Nebude odjata berla od J ůdy,
bratry tvé, kteréhož jsem dosáhl a kníže z bedr jeho, dokavadž ne
z ruky Amorrhejského mečem a přijde, který má. poslán býti, a on
bude očekávaní narodů*.
lučištěm svým.
11. Uvažuje kvinici oslétko své,
a
ke kmenu vinnému, ó synu můj,
Kapitola 49.
oslici svou. Préti bude v víně
Jakob požehnání dává synům svým a před roucho své, a v krvi hroznové
povídá. jim, co se s jejich potomky díti bude.
plášt svůj*.
29. Poroučí o svém pohřbu.
12. Krásnější jsou oči jeho nad
1. ovolal pak Jakob
ů svých, víno, a zubové jeho nad mléko
P a řekl jim: Shržšnliažďtese, bělejší*.
13. Zabulon na břehu mořském
ať zvěstuji, co se s vámi díti bude
v posledních dnech.
bydliti bude, a na přístavu lodí,
2. Shromažďte se, a slyšte sy dosahuje až k Sidonu.
nové J akobovi, slyšte Israele otce 14. Issachar osel silný ležící mezi
mezemi.
sv 0.
15. Viděl odpočinutí, žejest dobré :
3. Růben prvorozený můj, ty síla
a zemi, že jest nejlepší: a podložil
a počátek
mé: první rameno své knošení, a učiněn _šjest
vmá,
daříc
, větší vbolesti
panování*.
4. Rozlit jsi jako voda, nerostiž: daněmi sloužíci*.
16. Dan souditi bude lid svůj,
neb jsi vstoupil na lože otce svého
a poskvrm'l jsi ostele jeho*.
jako i jiné pokolení v Israeli.
5. SimeonaL vibratří*: nádoby 17. Budiž Dan jako had na cestě,
nepravosti bojující. (Viz 34, 25.) jako had rohatý na stezce, štípaje
6. Do -rady jejich nepřicházej kopyta koně, aby spadl jezdecjeho
duše má, a v shromáždění jejich N"U ět*
nebuď slava má.: nebov rchlivosti
18. Spasení tvého budu očeká
své zabili muže, a v sv vůli pod vati, Hospodine.
ko ali zeď.
19.Gad, vypravený bojovati bude
Zlořečené. prchlivost jejich, před ním: a on se
raví zzadu.
20. Aser, tučný chl b jeho, a on
nebo neustupná: &. hněv jejich,
nebo tvrdý: rozdělím 'e vJakobu, dávati bude rozkoše krélům*.
a rozpt lím je v Israeli*.
8. Jů o, tebe chváliti budou bratří
tvoji: ruka tvá. bude na šíjích ne
přátel tvých, klaněti se budou tobě 10) Dokavad nepřijde Messiéš. Co tu před
povědíno, naplnilo se skutečně za času
synové otce tvého*.
Krista ; nebot právě před narozením jeho
9. Lvíče Jůda: na loupež, synu
ztratili Židé berlu vlády, an cízosemec,
můj, vstoupil jsi: odpočívaje lehl
Heródes idumejský, na trůn dosedl.

ll Vypsání hojnosti vína v dědičném vla.
dařství Jůdově.
8) Práva prvorozenství měla tvá býti.
4) Připravil jsi se tím o všecka práva 12 v t. pokolení Jůdovo bude míti hojnost
vína a mléka.
prvorozenství svého.
6) Právě bratří, jak podlé rodu, tak v 15) t. Issacharovu pokolení nebude se sic
ukrutností.
nedostávati síly, avšak pokoj milovatí,
7v Nebudou míti dědictví svého v zemi
těžké práce konati, i jiným poddůn bude.
spolu: ale budou rozsézení arozptýleni 17) Danovo pokolení, jsouc malé, ne tak
mocí, jako lstí nad nepřátely svými
mezi lidem israelským.
zvítězí.
Z tvého pokolení králové, jímž se lidé
klauí, pojdou.
20) Aserův kraj bude na výborné pokrmy
ůrodný; co on obyčejně jísti bude, to
83 Jako lvíče z loupeže zrůst béře, tak
od něho králové na svůj stůl kupovatí
budou.
;ydslšwnými
vítězstvími svými velikým
n e .
V
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1. Mojžíšova 49. 50.

21. Neftali, jako jelen vypuštěný, ského, aby ji měl k dědičnému
& vydávaje výmluvnosti. krásné*. pohřbu.
22. Syn rostoucí Josef, syn ro
31. Tam pochovali ho, i Sáru
stoucí, & krásného vzezření: dcery manželku jeho: tam pochován jest
běhaly po zdi*.
Isák s Rebekou, manželkou svou:
23. Ale rozhněvali ho, a vadili tam i Lía ohřbena leží.
se, a záviděli mu mající střely*.
32. A k yž dokonal přikázání,
24. Zpolehlo na. silném lučiště kterýmiž syny učil, složil nohy své
jeho, a rozvázání jsou svazkové na lůžko, &.umřel: i přiložen jest
ramen, i rukou jeho, skrze ruce k lidu svému.
mocného Jákobova: odtud pastýř
vyšel, kámen Israelův*.
Kapitola 50.
25. Bůh otce tvého bude spomoc
pohřben, 15. Josef bratry své těšil.
ník tvůj, a všemohoucí požehná 25.Jakob
I umřel.
tobě požehnáními nebeskými s hů—
ry: požehnánimi propasti ležící
uzřev pláče,
Josef, apadl
tvář
dole: požehnáními prsů & života.. 1. Cožotcovu,
líbajena ho.
_ 26. Požehnání otce tvého zmoc
2. I přikázal služebníkům svým
nila se požehnánímí otců jeho: do. lékařům, aby vonnými věcmi poma
kudž nepřijde žádost ahrbků věč zali otce.
ných*: buďtež nad
avou Jose— 3. Kteřížto když rozkázaní vy
fovou, a na vrchu Nazarejského plňovali, pominulo čtyřiceti dní:
mezi bratřími jeho.
nebo ten obyčej byl při mazání
27. Benjamin vlk dravý, ráno těl mrtvých. I plakali ho Egyptští
jíst-i bude loupež, & večer děliti za sedmdesáté dní.
bude kořisti.
4. A když se vyplnil čas pláče,
28. Všech těchto pokolení israel mluvil Josef k čeledi Faraonově:
ských dvanácte: to mluvil jim otec Jestliže jsem nalezl milost před
jejich, apožehual j ednomukaždému, obličejem vaším, mluvte v uši
požehnánímí vlastními.
Faraonovy:
29. A přikázal jim, řka: Já se 5. Protože otec můj přísahou
shromažďují k lidu svému*: pocho mne zavázal, řka: Hle umírám; v
vejte mne s otci mými v jeskyni hrobě mém, kterýž jsem soběvyko
dvojité, kteráž jest na poli Efrona pal v zemi chananejské, pochováš
hethejského,
mne. Vstoupím tedy, a pochovám
30. proti Mambre v zemíchana otce svého, a zas se navrátím.
nejské, kterouž koupil Abraham
6. I řekl mu Farao: Vstup, &
spolu s polem od Efrona hethej pochovej otce svého, jakž jsi pří
sahou zavázán.
7. Kterýžto když vstupoval, šli
21) Podlé lepšího výkladu původního textu
smysl jest, že Nefcalinovo pokolení vzne s ním všíckni starší domu Farao
šené &jiným strašlivé bude.
nova, i všíckni starší země egyptské :
2 ) Jóaefovo pokolení se velmi rozplodí,
8. dům také Josefův s bratřími
N'

rovně tak, jako kdyby Josef syn matky
velmi plodné byl, tak že se ženy té jeho, kromě dítek, ». stád, & skotů,
kterýchž nechali v zemi Gessen.
plodnosti podiví.
23v t. nepřátelé. Tím se rozumí nenávidění
9. Měl také v komoustvu vozy

hoomošl. bratří, &pomlouvání qutifarově
a jpzdce:
a učiněn jest zástup ne
m
.
Skrze pastýře, hlídače kamene
10. I přišli k městišti Arad, kte
Israelova, t. skrze Boha, jenž Jakobovi,
na kameni ležícímu, svou ochranu slíbil. réž leží za Jordánem: kdežto slav
Výš 29, u. a t. d.
ně konajíce službu mrtvýchsveli
26) t. až přijde největší požehnání, Messiáš,
jehož čeká. všecko stvoření. Řím. 8,22. kým a náramným kvilem'm, vyplnili
sedm dní.
29) t. já umírám.
24) Lépe:
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11. Což když uzřeli obyvatelé
19. Kterýmž on odpověděl: Ne
země chananejské, řekli: Veliké bojte se. Zdaliž můžeme vůli Boží
to jest kvílení Egyptských. A ro odepříti?
to nazváno jest jmeno místato o:
20. Vy jste myslili o mně zlé:

Kvílení Egypta.
ale Bůh obrátil to v dobré, aby
12. Učinili tedy synové J akobovi, povýšil mne, jakož nyní vidíte a
zachoval mnohé lidí.
jakož byl rozkázal jim:
13. a donesše ho do země chana
21. Nebojtež se: já. budu krmiti
nejské, pochovali ho vj eskyni dvoji vás, a dítky vaše. I potěšil jich, &.
té, kterouž byl koupil Abraham s po lahodně i k upokojení jich mluvil.
lem, k dědičnému pohřbu, od Efrona
22. I bydlil v Egyptě se vším
hethejského naproti Mambre.
domem otce svého: a byl živ sto
(Sk. ap. 7, 16.)
deset let. A viděl syny Efraimovy
14. I navrátil se Josef do Egypta až do třetího kolena. Synové také
s bratřími svými, a se vším komon— Machíra, syna Manassesova, zrodili

stvem, pochovav otce.
15. Kte 'žto když umřel, bojíce
se bratří je o, a mezi sebou rozmlou
vajíce: Aby snad nepamatoval na
křivdu, kterouž trpěl, a neodplatil
nam všeho zlého, kteréž jsme uči
1

1,6. vzkázali jemu, řkouce: Otec
tvůj přikázal nam, dříve než umřel,
17. abychom tobě jeho slovy toto
řekli: Prosím. abys zapomenul na
hřích bratři svých, a na prohřešení

se na kolena Josefovať
23. Kteréžto věci když se staly,
mluvil bratřím svým: Po smrti mé
Bůh navštíví vás, a učiní, abyste
vstoupili z země této do země,
kterouž přisáhl Abrahamovi, Isa
kovi a Jakobovi.
24. A když je přísahou zavázal,
a řekl: Bůh navštíví vas: vyneste
kosti mě s sebou z místa tohoto:
25. umřel, vyplniv sto deset let
života svého. A pomazán jsa von

i na zlost, kterouž učinili proti
nými víšmi,
tobě: my také prosíme, abys služeb vEgyp
. vloženjest do truhly
níkům Boha otce tvého odpustil

nepravost
tuto. Což uslyěev Josef,
zp
a a.
_
18. I přišli k němu bratři jeho: 22) Od Josefa za jeho vlastní tím vyhlášeni

a klaníce se mu, sklonivše se k
zemi, řekli: Služebníci tvoji jsme.

jsou, že je Josef podlé tehdejšího oby
čeje na svůj klín vzal. Viz výš 48, 6.
12—15.

62

2. Mojžíšova 1.

Druhá kniha Mojžíšova.
(EXODUS.)
Druhů kniha Mojžíšova nadepséna jest řecky Exodus, t. j. vyjití, od onoho totiž zů
nračného vyjití, kterýmž synové israelěti, opustivěe Egypt, na svobodu propuštěni jsou.
Obsah té knihy vypisuje těžkou služebnost a zázračné osvobození lidu israelského, i
přikézsní Božího oznámeni jemu. Poělné od smrti Josefovy, a jde až do vyzdvižení
stánku Božího skrze Mojžíše. Jsou to události zběhlá časem let 145, t. až do léta 2514
od stvoření světa.

Kapitola 1.
Rozmnožení synů israelských. 10. I trápení
jich v Egyptě.

1. Tato
jsoukteříž
jmenavešli
synů
israel
ských,
do Egypta
s Jakobem: každý s čeledi svou
vešel:
2. Růben, Simeon, Lévi, Jůdas,
3. Issachar, Zabulon, a Benj amin,

13. I nenáviděli synů israelských
Egyptští, a trápili je posmívajíce
se jim:
14. a k hořkosti přivodili život
jejich robotami těžkými v hlíně &.
cihlách, i vší služebností, jížto po
robotágh země utiskáni byli.
15. Rekl pak kral egy tský ba

bam hebrejským, 2 nic
jedna
sloula Sefora, a druhá. Fua,
16. přikázav jim: Když budete
5. Bylo tedy všech duší těch, babiti ženám hebrejským, a přijde
kteříž vyšli z bedra J akobova, sedm čas porodu: bude-li pacholík, za
desate: Josef pak byl v Egyptě. bijte ho: pakli děvče, zachovejte [je].
6. Kterýž když umřel, í všickni
17. Bély se pak baby Boha, &
bratří jeho, i všecken ten rod*,
neučinily podlé rozkazaní krale e
7. rostli synové israelští, & jako gyptského, ale zachovaly pacholíky.
plod z země vycházející rozmnožení
18. Kterýchžto povolav k sobě
jsou: a zmocnivše se náramně na král, řekl: Což jest to, co jste uči
plnili zemi.
(Sk. ap. 7, 17.) niti chtěly, že jste pacholíky za
8. Mezi tím povstal král nový chovaly?
19. Kteréž odpověděly: Nejsou
a'.Egyptem, kterýž neznal J 0 ženy hebrejské,jako egyptské: nebo
nafd
se
9. a. řekl k lidu svému: Hle lid ony samy umějí babiti, a dříve,
synů israelských jest mnohý a sil než my k nim přijdeme, rodí.
nější nad nás.
20. Dobře tedy učinil Bůh babam :
10. Pojďte, moudře potlaěme jej, a rostl lid, a ssílil se náramně.
aby snad nerozmnožil se: a kdyby
21. Aže se baly báby Boha, vy
nastala proti nám válka, aby se stavěl jim domy*.
22. Rozkazal tedy Farao všemu
nepřipojil k nepřátelům našim, a
vyboluje nás vyšelby ze země.
lidu svému, řka: Cokoli mužského
11. Ustanovil tedy nad nimi úřed pohlaví se narodí, do řek uvrzte:
níky robot, aby je trápili břemeny: cokoli ženského, zachovejte.
ivystavěli města stanů* Faraonovi,
4. Dan, a Neftali, Gad, & Aser.

Fithom, & Ramesses.
12. A čím více utiskali je, tím
více se rozmnožovali, a rostli.
6) t. to první koleno.
11) t. skladu či obilníc.

Kapitola 2.
Mojžíš narozen i odchovén. ll. Když vy
il) Dal jim i hojnou rodinu. Via 5. Mojž.
25, 9.

2. Mojžíšova 2.
rostl, muže egyptského zabil. 15. Utekl, 2l.
manželku pojal.

1,

yšel potom muž zdomu Lévi,
a pojal ženu z rodu svého.
2. Která počala aporodila syna:
a. vidouc, že jest krasný, kryla ho
za tři měsíce.

(Žid. 11, 23.)
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i řekl tomu, kterýž činil křivdu;
Proč tepeš bližního svého?
14. Kterýž odpověděl: Kdo tebe
ustanovil knížetem a soudcím nad
námi? Zdalíž mne zabiti chceš,
jako jsi včera zabil Egyptského?
Bál se Mojžíš,a řekl: Kterak zjevné
učiněno jest slovo toto?

3. Když pak ho již déle tajiti
nemohla, vzala ošitku z sítí, a o 15. I uslyšel Farao řeč tuto, &.
mazala ji klím a smolou: a vložila hledal zabiti Mojžíše: kterýž uti
do ní nemluvňátko, a vyložila je kaje od tváři jeho, zdržoval se v
zemi madianské, a seděl podlé
v rákosí u břehu řeky:
studnice.
4. stála zatím zdaleka sestra jeho,
16. Měl pak kněz* madianský
a šetřila, co se bude díti.
5. Hle [pak v tom] dcera Farao sedm dcer, kteréž přišly, aby vá
nova sstupovala, aby se myla \? žily vodu : a naplnivše koryta chtěly
řece: a děvečky její chodily po napájeti stáda otce svého.
17. Na to přišli pastýři, a ode
břehu řeky. Kterážto když nzřela
ošitku v rákosí, poslala jednu z hnali je: i vstal Mojžíš, & obhájiv
služebnic svých, a když ona ji při děvečky, napojil ovce jejích.
18. Které když se navrátily k
nesla,
6. otevřevši, a uzřevši v ní pa Raguelovi*, otci svému, řekl k nim :
Pročjste
spěšnějipřišly nežli jindy?
oholátko, ano pláče, slitovavši se
19. Odpověděly: Muž egyptský
nad ním, řekla: Z dětí hebrejských
vysvobodil nás z ruky pastýřů:
jest toto.
7. Jížto sestra dítěte řekla: nad to i vážil vodu s námi, a na
Chceš-li, at jdu, a povolám tobě pojil ovce.
ženy hebrejské, kterážby odchovati 20. Ale on řekl: Kdež jest? Proč
jste pustily člověkatoho? Povolejte
mohla nemluvňátko?
8. Odpověděla: Jdi. I šla děvečka, ho, at pojí chleba.
21. Přisáhl tedy Mojžíš, že bude
a zavolala matky své.
9. K nížto promluvivši dcera bydliti sním. A vzal Seforu, dceru
_
Faraonova, řekla: Vezmi pachole jeho, za manželku.
toto, aodchovej mi je: já dám tobě 22. Kteráž porodila mu syna, je
mzdu tvou. Přijala žena, a chovala hož nazval Gersam, řka: Příchozí
pachole: & když dorostlo, dala je jsem byl vzemi cizí. Druhého pak
porodila, kteréhož nazval Eliezer,
dceři Faraonově.
10. Kteréhož ona vzala za syna, řkaz'Nebo Bůh otce mého spomoc
a nazvala jmeno jeho Mojžíš,řkouc: ník můj vytrhl mne z ruky Fara
onovy.
Neb jsem z vody vzala ho.
23. Po mnohém pak času umřel
11. V těch dnech když vyrostl
Mojžíš*, vyšel k bratřím svým: i král egyptský: a vzdychajíce sy
viděl trápení jejich, amuže egypt nové israelští, pro roboty křičeli:
ského, an tepe jednoho z hebrej a vstoupil křik jejich k Bohu od
robot.
_
ských bratří jeho.
24. I uslyšel lkáni jejich, &.roz
12. A ohledne. se sem i tam, a
vida, že žádného tu není, zabiv pomenul se na úmluvu, kterouž
učinil s Abrahamem, Isákem a Ja
Egyptského s l ho v ísku
13. A vyšed ruhého ne, uzřel kobem.
dva muže hebrejské, ani se vadí;
(6) t. kníže a spolu kněz, jako Melchisedech.
„u
11) albyl stár čtyřiceti let. (Sk. ap. 7, 23.) 18) Raguel jinak také Jethro.
„'Bm f_n.:_
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25. I'vzhlédl Hospodin na. syny raonovi, abys vyvedl lid můj, syny
israelské, z Egypta.
israelské, a poznal je.
(Zalm 104, 263

ll. I řekl Mojžíš k Bohu: Kdo

Kapitola 3.
Bůh se zjevil Mojžíšovi, & poslal ho k

Faraonovi k vysvobození lidu israelského.
11. Vymlouvajícímu se zprávu téhož posel
stvi dal.

jsemJe,
abych
šel k Faraonovi,
vyve
[ syny
israelské
z Egypta.? a
12. Kterýž řekl jemu: Já. budu
s tebou: atoto budeš míti znamení,
že jsem poslal tebe: Když vyvedeš
lid můj z Egypta, obětovati budeš
Bohu na hoře této.
13. Rekl Mojžíš k Bohu: Aj jé.
půjdu k synům israelským, & dím
jim: Bůh otců vašich poslal mne

1.
o'žíš pak ésl ovce Jethra
M Jtestě svéhld, kněze madían
ského: akdyž hnal stádo do vnitř
nosti pouště, přišel k hoře Boží
Horeb.
k vám. Řeknou-li mi: Které jest
2. I ukázal se mu Hospodin v jmeno jeho? což dim 'im?.a
14. Řekl Bůh k VMojžíšovi: Já
plemeni ohně z prostředku kře: a
viděl, Vžeby keř hořel, a neshořel. jsem, kterýž jsem. Rekl: Tak díš
3. Rekl tedy Mojžíš: Půjdu, &. synům israelským: Kterýž jest, po
spatřím vidění toto veliké, proč slal mne k vám.
neshoří keř.
15. I řekl opět Bůh k Mojžíšovi:
4. Vida. pak Hos odin, že jde, Toto díš synům israelským: Ho
aby se podíval, zvo al naň z pro spodin Bůh otců vašich, Bůh Abra
středku kře, a'řekl: Mojžíši, Moj hamův, Bůh Isákův, a. Bůh Jako
žíši. Kterýž odpověděl: Tu jsem. bův, poslal mne k vám: to jest
5. Ale on řekl: Nepřibližuj se jmeno mé na věky, a. to připomí
sem: zzuj obuvznoh svých: nebo náni mé do národu a národu.
16. Jdi & shromažď starší isra
místo, na kterémž stojíš, země
elské, a. řekneš k nim: Hospodin*
svatá. jest.
6. A řekl: Já. jsem Bůh otce Bůh otců vašich ukázal se mi, Bůh
tvého, Bůh Abrahamův, Bůh Isa Abrahamův, Bůh Isákův, a Bůh
kův, a. Bůh Jakobův. I zakryl J akobův : řka: Navštěvuje navštívil
Mojžíš tvář svou: nebo nesměl jsem vás, a viděl jsem všecko, což
se přihodilo vám v Egyptě:
patřiti proti Bohu.
17. i řekl jsem, že vyvedu vás
7. J emužto řekl HospodinzViděl
jsem trápení lidu mého v Egy tě, z trápení egyptského, do země Cha
a křik jeho slyšel jsem pro tvr ost nanejského, &. Hethejského, & A
těch, kteříž jsou ustanoveni nad morrhejského, &. Ferezejského, &
robotami:
Hevejského, a J ebusejského, do ze
8. a. znaje bolest jeho, sstoupil mě tekoucí mlékem a medem.
18. I poslechnou hlasu tvého: i
jsem, aby'ch vysvobodil jejzrukou
Egyptských, a vyvedl z země té vejdeš ty, a starší israelští, kkréli
do země dobré a prostranné, do země, egyptskému, a díš k němu: Ho
kteréž teče mlékem a medem, na mi spodin Bůh hebrejský povolal nas:
sta Chananejského, a. Hethejského, půjdeme cestou tří dnů na poušť-,
a Amorrhe'ského, a. Ferezejského, 16) Hospodin česky klade se místo hebrej
a Hevejsk ho, &.Jebusejského.

9. Křik tedy synů israelských
přišel ke mně: a. viděl jsem tré
pení jejich, kterýmž od Egyptských
potlačování jsou.
10. Ale pojď, a pošli tebe k Fa.

skéhogpodstatného &samému Bohu vlast—

ního jmena Jehova, t. on bude, aneb

jak jíní je vykládají, on byl, jest a
bude: protože již v zvyk přišlo, aby
to jmeno Hospodin samému Bohu věč
nému se přivlastňovalo s. jinému žád—
nému.
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abychom obětovali Hospodinu Bohu
7. Řekl: Vlož zase ruku svou
našemu.
za ňadra sva. Vložil ji zase, a

19. Ale já. vím, že nepropustí _řial zase, a byla podobná. tělu
jinému.
vás
skrzekral
rukuegyšltský,
s' on. abyste šli, leč 8. Řekl: Neuvěří-li tobě, a ne
20. Nebo vztahnu ruku svou, a uposlechnou-li řeči znamení rvní
bíti budu Egypt všemi divnými ho, uvěří slovu znamení drn ého.
věcmi svými, kteréž činiti budu u
9. Pakliby ani dvěma těmto zna
mením neuvěřili, ani neuposlechli
jich: a potomt propustí hlasu tvého: nabeřiž vody z řeky
vpzostřed
s.
21. A dam milost lidu tomuto a vylí ji na zem, a cožkoli [vody]
před Egyptskými: a když budete vezmeš z řeky, obráceno bude v
ev.
vychazeti, nevyjdete prazdní:
22. ale požádá. žena od soused
10. Řekl Mojžíš: Prosím, Pane:
své, a od hospodyně své nádob nejsem
uvný od včerejška, i
stříbrných a zlatých, a šatů: a od třetího dne: a od té chvíle, jakž
vložíte je na syny, a na dcerysve, jsi mluvil k služebníku svemu, ne
a obloupíte Egypt*.
způsobnějšího a zpozdilejšího jazy
ku jsem.
11. Rekl Hospodinkněmu: Kdo
Kapitola 4.
učinil ústa člověka? Aneb kdo udě
Bůh potvrdil poslání Mojžíšova, 10. Moj
lal
němého a hluchého, vidoucího
žíš se vymlouval. 19. Příhody navracujícího
se do Egypta.
a slepého? Zdali ne já.?
12. Jdi tedy, a já. buduvústeoh
1. Odpověděv
Mojžíš,
řekl: hla
Ne tvých: a naučím tebe, cobys mluvil.
uvěří mi, ani
uposlechnou
13. Ale on řekl: Prosím, Pane,
su mého: ale řeknou: Neukazal se
pošli, kohož poslati chceš*.
tobě Hospodin.
14. Rozhněvav se Hospodin na
2. Protož řekl k němu: Cožjest Mojžíše, řekl: Aron bratr tvůj le
víta,
vím, že výmluvný jest: hle
Hůfo držíš v ruce své? Odpověděl:
on vychází tobě v cestu, a vida
3. I řekl Hospodin: Vrz ji na tebe, radovati se bude srdečně.
zem. Vrhl ji, a obrácena jest v
15. Mluv k němu, a vlož slova
hada, tak že utíkal Mojžíš.
má. v ústa jeho, a já. budu vústeoh
4. I řekl Hospodin: Vztahni ru tvých, i v ústech jeho, a ukáží
ku svou, a chop ocas jeho. Vztahl vam, cobyste činiti měli.
ruku, a držel ho, i obrácen jest
16. On mluviti bude za tebe ]:
[zaseLv hůl.
' lidu, a bude tobě za ústa: ty pak
5. Rekl: Aby věřili, že se uka budeš jemu v tom, což k Bohu
zal tobě Hospodin Bůh otců jejich, přísluší.
Bůh Abrahamův, Bůh Isakův, a
17. Hůl také tuto vezmi v ruku
Bůh Jakobův.
svou, kterouž činiti budeš znamení.
6. I řekl opět Hospodin: Vlož
18. Odšel Mojžíš, a navrátil se
ruku svou za ňadra svá.. Kterou
k J ethrovi testi svému, a řekl je
když vložil za ňadra, vyňal ji malo mu: Půjdu a nevrátím se k bra
mocnou jako sníh*.
třím svým do Egypta, abych po
22) Vlastně zemi Gessen v Egyptě, v níž hleděl, 'sou-li ještě živi. Jemuž
mezi Egyptskými bydlíte. Což krádeží řekl Jet 0: Jdi v pokoji.
ani podvodem nějakým slouti nemůže,
19. Řekl tedy HospodinkMojží
protože Israelští za špatnější zboží, které šovi v zemi madianské: Jdi, a na
od sousedů svých egyptských vzali, jim

lepších a 11 vyšší ceně, vlastních

& dě—

cenství byla zla, nakažlivá. i nezhoji
dičných statků svých pozemských ne
telna prašivína.
chali. (Viz 1. Mojž. 47, 5. 6. ll.)
6) t. od malomocenstvi bílou. Malome 13) t. někoho jiného, schopnějšího.
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2. Mojžíšova 4. 5.

vrat se do Egypta: nebo zemřeli 31. i uvěřil lid. Aslyšeli, že b
všickni. kteříž hledali duše tvé.
navštívil Hospodin syny israelsk ,
20. Vzal tedy Mojžíš ženu svou, a že vzhlédl na trápení jejich: a
i syny své, a vsadil je na. osla, a sklonivše se, poklonu učinili.
navrátil se do Egypta, nesa hůl
Boží v ruce své.
21. I řekl _“emuHospodin navra

cujícímu se o EgyptazHleď, abys
všecky zázraky, které jsem složil
v ruce tvé, činil před Faraonem:
jat zatvrdím srdce jeho, a nepro
pusti lidu.

Kapitola 5.
Jednání s Faraonem o propuštění lidu
israelského, kterýž více jsa obtížen, 20.
reptal proti Mojžíšovi a Áronovi. 22. Moj
žíšova před Bohem naříkání.

22. A řekneš k němuzToto pra— 1. Potom vešli Mojžíš a Aron k
Faraonovi, a řekli: Toto
ví Hospodin: Syn můj prvorozený
pravi Hospodin Bůh israelský:
jest Israel*.
23. Řekl jsem tobě: Propust syna Prepust lid můj, at obětuje mina
mého, at slouží mi; a nechtěl jsi poušti.
pro ustiti ho: hle já. zabijí syna 2. Ale on od ověděl: Kdo jest
Hospodin, abyc poslechl hlasu
tvé o prvorozeného.
24. A když byl na cestě, na ho jeho, a propustil Israele? Neznámt
spodě potkal se s ním Hospodin, Hospodina., a Israele nepropustim.
a chtěl zabiti ho*.
3. I řekli: Bůh Hebrejských po
25. Vzala tedyrychle Sefora pře volal nás, abychom šli cestou tří
ostry kámen, a obřezala hanbu sy dní na poušt, a obětovali Hospo
na svého, a dotkla se noh jeho*, dinu Bohu našemu: aby snad ne
a řekla: enich krví
jsi mi**. přišel na nás mor neb meč.
26. I nechal ho*, když byla ře 4. Rekl k nim kral egy tský:
Proč Mojžíši a Arone odtr ujete
kla: Ženich krví, pro obřezaní.
27. ekl pak Hospodin k Áro— lid od prací jejich? Jděte k bře
novi: Jdi vstříc Mojžíšovi na poušť. menům svým.
Kterýž šel v cestu jemu na Horu 5. I řekl Farao: Mnohojest lidu
[toho] v zemi: vidíte, že zástupu
Boží, a políbil ho.
28. I vypravoval Mojžíš Aronovi přirostlo: čím více, date-li jim od
všecka slova Hospodinova, kterýmiž počinutí od robot?
6. Rozkázal tedy toho dne úřed
byl poslal ho, i znameni, kteráž
níkům robot, a nutítelům lidu, řka:
byl rozkázal.
7. Nikoli více nebudete dávati
29. I přišli spolu, a shromáždili
lidu slámy k dělání cihel, jako
všecky starší synů israelských.
30. I mluvil
on všecka slova, prvé: ale sami at jdou, a sbírají
kteráž byl řekl Hospodin k Moj
8.
ž četcie,
h 1 k terý žprv6
žíšovi: a činil znamení před lidem, strnišáě.tý
dělali, uložítieona ně, aniž čeho u

22) t. jako syn prvorozený zvláštními prá
vy :. přednostmi před jinými bratřími
svými předčí, takovou má u mne před
nost lid israelský před jiný-mi národy.
24 Anděl Páně hrozil Mojžíšovi smrtí,
protože dlouho prodléval s obřízkou
V

ngjmladšího
syna svého. (1. Mojž. 17,
1
26V t. noh Mojžíšových, prosío za odpu

štění, pro tak dlouhé prodlévání s ob
řízkou dítěte. — " Musím tě, ženicha
svého, krví dítěte vyplatiti, a tak s te
bou znova zasnoubena jsem.
26) Upnstil od něho Bůh, zdraví mu zase
navrátil.

menšíte: nebot zahálejí, a protož
volají, řkouce: Pojďme aobětujme
Bohu našemu.
9. At jsou obtíženi robotami,
a at je vyplní: aby nepovolovali
slovům lži
10. Protož vyšedše úředníci robot
a nutitelé k lidu řekli: Takto praví
Farao: Nedám vam slámy:
11. jděte [sami], a sbírejte, bu
dete-li kde moci nalézti, aniž co
ujato bude z díla vašeho.
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12. I rozběhl se lid po vší zemi
egyptské, k sbírání slámy.
Kapitola 6.
13. Úředníci také robot nastu
Bůh potěšil Mojžíše. 14. Bod Bůbenův,
ovali, řkouce: Vyplňte dílo své Simeonův, &Levi až do Árona aMojžíše vy
každodenně, jako jste prvé dělati psán.
přivykli, když byla dávána vam 1.
řekl Hos odin k Mo'žíšovi:
sláma.
I Nyní uzřlíš, co učiním Fa
14. I mrskáni jsou, kteří byli

ustanoveni nad robotami synů raonovi: nebo skrze ruku silnou
israelských, od nutitelů Faraono propustí je, a v ruce mocné vy
vých, řkoucích: Proč ne
lňujete žene 'e ze země své.
mluvil Hospodin k Mojží
počtu cihel jako prvé, am včera., 2.
ani dnes?
šovi, řka: Já. Hospodin,
3. kterýž jsem se ukázal Abraha
15. I přišli představení synů
israelských, a volali k Faraonovi, movi, Isákovi aJakobovi, za Boha.
řkouce: Proč tak činíš proti slu Všemohoucího: a jmena mého A
donai*, neoznámil jsem jim:
žebník'ům svým?
4. a učinil jsem úmluvu snimi,
16. Slámy se nam nedává, a
cihly jednostejně se přikazují: hle že jim dám zemi chananejskou,
služebníci tvoji bičmi mrskani bý zemi putování jejich, v nížto byli
váme, & nespravedlivě se děje proti příchozí.
lidu tvému.
5. Já. slyšel jsem lkání synů i
17. Kterýž řekl: Vzahálce jste, sraelských, jímž Egyptští potlačili
a. rozpomenul jsem se na úmlu
a proto pravíte: Pojďme a obětuj je:
vu svou.
me Hospodina.
18. Jdětež tedy, adělejte: sláma. 6. Protož pověz synům israel
vám dávána nebude, & budete od ským: Já. Hospodin, kterýž vyvedu
vás z vězeníegyptských, avytrhnu
váděti obyče'ný počet cihel.
19 I vi ěli představení synů z služebnosti: a vysvobodím vra
israelských, že jsou ve zlém, proto meni vyvýšeném a v soudech ve
že bylo praveno jim: Nebudet nic likých.
7. A přijmu vás sobě za lid, a
ujato cihel po všecky dny.
20. I potkali se s Mojžíšem a budu váš Bůh: azvíte, že já. jsem
Aronem, kteříž stali naproti nim, Hospodin Bůh váš, jenž 'sem vy
vedl vás z žaláře Egypts ých:
vycházejícím od Faraona:
8. a uvedl do země, nad kterouž
21. i řekli k nim: Pohlediž Ho
spodin a suď, že jste učinili, aby jsem zdvihl ruku svou*, že dam ji
vůně naše smrdě1a* před Faraonem Abrahamovi, Isákovi a. J akobov1:
a služebníky jeho, a dali jste mu' a dám ji vám k vládnutí, já. Ho
spodin.
máeč
n
s. do rukou, aby zavraždil
9. Vypravoval tedy Mojžíš všecko
22. I navrátil se Mojžíš k Ho 3) t. j. Plan, jenž se tuto klade místo o
spodinu, a řekl: Pane, proč 'si
noho podstatného, v původním textu
položeného jmena. Božího, Jehova, t.
ztrápil lid tento? Proč jsi poslal
mne?
Hospodin. Nebo to jmeno Boží Jehova
nejprve Mojžíšovi jest zjeveno. Smysl
23. Nebo od téchvíle, 'akž 'sem
jest: Praotcové znali mne sice jako
všel k Faraonovi, abyc
uvil
Všemohoucího Boha, ale jako Pána,
který jest nezměnitedlný a v zaslíbe
jmenem t
ztrapil lid tvůj: &
ních věrný; jako Hospodina nepoznali
nevysvobo ' jsi jich.

21) t. že jste nás zošklivili.

mne, protože vyplnění slibů se nedo
čkali. — Ačkoliv jmeno Jehova obsa
huje všecky časy, přece hlavní doba
jeho jest čas budoucí, t. j. bytost, kte
rá. slovo své v budoucnosti splní.
8) t. o kteréž jsem přísahal.
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2. Mojžíšova 6. 7.
rodila. mu Nédaba., a.Abiu, aElea—

synům
israelským:
s echli ho,
pro úzkostkteříž
ducha.neupo-_
& ro zora., &.Ithamara.
botu řetěžkou.
24. Synové také Kore: Aser &
10. mluvil Hospodin k Mojží Elkana., & Abiasaf. Tit jsou ro 0
šovi řka.:
vé Korýtských.
25. Ale Eleazar, syn Aronův,
11. Vejdi a. mluv k Faraonovi

králi egyptskému, at prapustí syny pojal jednu ze dcer Futielových
za. manželku: kteréž porodila.jemu
Fineesa. Ti jsou přední z čeledi
levítských po rodinách svých.
26. To jest ten Áron a. Mojžíš,
kterými přikázal Hospodin, aby
vyvedli syny israelské z země e
gyptské po houfích jejích.
27. To jsou ti, jenž mluvili k
šovi & Áronovi, a. 3.1přikázaní k
synům israelským, & k Faraonovi Faraonovi, králi egyptskému, aby
králi egyptskému, aby vyvedli syny vyvedli syny ismelské z Egypta.:

israelské z země své.
12. Odpověděl Mojžíš před Ho
spodinem: Hle synové israelští ne
poslouchají mne: ikterakž oslech
ne Farao, zvláště poněva
jsem
neobřezaných rtů*?
13. I mluvil Ho odin k Mojží

israelské z země 9

tské.
_ to jest ten Mojžíš a. Aron,
14. Tito jsou 5%
domů po 28. v den, v kterýž mluvil Ho
čeledech svých. Synové Růben pr
k Mojžíšovi v zemi egypt
s
vorozeného Israelova.: Henoch, a. spgdin
Fallu, Hesron s. Charmi.
29. A mluvil Hospodin k Moj
15. Ti jsou rodové Růbenovi.Sy žíšovi, řka.: Já. Hospodin:
uv k
nové Simeonovi: J amuel aJamin, Faraonovi, králi egyptskému, vše
& Ahod a. Jachin, & Soar, a. Saul cko, což já. mluvím k tobě.
30. I řekl Mojžíš před Hospo
syn Chananejské. Ty jsou rodiny
dinem: Hle já. neobřezaných rtů
Simeonovy.
16. A tato jsou jmenesynů Lévi jsem, kterakž poslouchati mne bude
po rodech jejich: Garson aKaath, Fax—ao ?
a. Merari. Let pak života. Lévi
bylo sto třiceti sedm.
Kapitola 7.
17. Synové Gerson: Lobni &Se Mojžíš opět ]; Faraonovi poslán. 10.Hůl
mej po rodinách svých.
Áronova v hada proměněna. 19. Vody v
18. Synové Heath: Amram, & krev obráceny, to jen první rána egyptská..
Isaar, & Hebron, a.Oziel. Let také
života. Kaath bylo sto třiceti tři. 1. I řekl Hospodin k Mojžíšovi:
ustanovil jsem tebe za.
Synové Merari: Moholi, &. Boha.Hle
Faraonova*: a. ron bratr
Musi.
[jsou rodové Lévi o
.
čeledecl'fyé 'ch. ]
P tvůj bude prorokem t
20. Poja.
ak Amram sobě za. 2. Ty budeš mluviti jemu všecko,
což
přikazuji
tobě:
a.
on
mluviti.
manželku Joc abed strejčenou se
stru svou: kterážto porodila. mu bude k Faraonovi, aby épropustil
syny
israelské
z
země
sv
.
ona. a. Mojžíše. A bylo letživota.
3. Ale já. zatvrdím srdce jeho, &
Amramova. sto třiceti sedm.
21. Synové také Isaar: Hore, & množiti budu znamení své., & zá.
zraky
své v zemi egyptské,
Nefeg, & Zechri.
4. & neuposlechne vás: &.vztáhnu
22. S ové také Oziel: Misael,
ruku
svou
na. Egypt, a.vyvedu vaj—
a. Elisa. an, a. Sethri.
23. Pojal pak Áron Alžbětu, sko, a. lid svůj syny israelské z
země
egyptské
skrze soudy pře
dceru Aminadabovu, sestru Naha. veliké.
sonovu za. manželku, kteréžto po
12) t. nejsem výmluvný.

1) t. dal jsem tobě plnou moc, abys po
trestal ho, tak jako já. sám, & divy:
před ním činiti mohl.
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5. A zvědí Egyptští, že 'á jsem spodin: aj udeřím holí, kteráž jest
Hospodin. kterýž jsem vztá ruku v ruce mé, vodu řeky, a obrátí se
svou na Egypt, a vyvedl jsem syny v krev.
israelské z prostředku jich.
18. Ryby také, kteréž jsou vřece,
6. Učinil tedy Mojžíš a Aron, omrou, a nasmr
se vody, a bu
jakož byl přikázal Hospodin: tak
z ou
ře lže. trápiti Egyptští pijíce vodu
činili.
7. Byl pak Mojžíš v osmdesáti
19.yŘek1 také HospodinkMo'ží
letech, a Aron v osmdesáti třech, šovi: Rci k ronov1: Vezmi ůl
když mluvili k Faraonovi.
svou a vztáhní ruku svou navody
8. I řekl Hospodin k Mojžíšovi, egyptské. i na řeky jejich: i na
ronov1:
&
potoky, i na louže, i na všecka
9. Když řekne vám Farap : Ukaž jezera vod, aby se obrátilyvkrev:
te znamení: tedy díš k Aronovi: a at jest krev po vší zemi egypt
Vezmi hůl svou, a vrz j i před Farao ské, tak v dřevěných nádobách,
nem, i obrátí se v hada.
jako v kamenných.
20. I učinili Mojžíš a Aron, jakž
10. Všedše tedy Mojžíš a Aron
k Faraonovi, učinili tak, jakž byl byl rozkázal Hospodin: a zdvihna
rozkázal Hospodin: i vzal Aron hůl, udeřil vodu řeky před Farao
hůl svou před Faraonem, a služeb ínem, a služebníky jeho: kteráž
níky jeho, a obrácena jest v hada. obrátila se v krev.
11. Povolal pak Farao mudrců
21. A ryby, kteréž byly v řece,
a čarodějníků: i učinili také oni pomřely: a nasmradila se řeka, &
skrze čáry egyptské,anějaké tajné nemohli Egyptští píti vody z řeky,
věci, nápodobně.
a byla krev po vší zemi egyptské.
12. I vrhli jedenkaždý z nich
22. I učinili podobně čarodějnici
hole své, kteréž jsou obráceny v egyptští čarami svymi; a zatvrzeno
hady* : ale sežrala hůl Áronova jest srdce Faraonovo, aniž uposlechl
hole jejích.
jich, jakž byl předpovědělHos odin.
28. A odvrátil se, a všel 0 do
13. I zatvrzeno jest srdce Farao
novo & neuposlechl jich, jakož byl mu svého, aniž přiložil srdce také
té chvíle.
předpověděl Hospodin.
14. ekl pak Hospodink Mojží 24. Kopalí pak všickní Eg t
šovi: Obtížilo se srdce Faraonovo, ští vůkol řeky vody ku pití: ne o
nechce propustiti lidu.
nemohli píti vody z řeky.
6. J ' k němu ráno, hle vyjde
25. I vyplnilo se sedm dní, jakž
k vodě: a budeš státi naproti ně ranil Hospodin řeku.
mu na břehu řeky: a hůl, kteráž

Kapitola 8.
obráceno;
ruky
sv . byla v hada, vezmeš do
16. A díš k němu: Hospodin Druhá, třetí a čtntá rána egyptské.: 5.
Bůh Hebrejských poslal mne k to žáby, 16. stěnice, 20. všelijaké mouchy.
bě, řka: Propast lid můj, at mi
ekl také Hospodin k Mojží
obětuje na poušti: a až dosavad 1.
šovi: Vejdi k Faraonovi, &
uposlechnouti jsi nechtěl.
17. Toto tedy praví Hospodin: řekneš k němu: Toto praví Ho
spodin:
Propast lid můj, at obě
Po tomto poznáš, že já jsem Ho
tuje mi:
2. paklí nebudeš chtití propustiti,
12) Podle výkladu sv. Otců kejklíři egypt
ští tu nečinili žádných zázraků, nýbrž hle já bíti budu všecky končiny
jen věci přirozené, tak že se ti, jenž tvé žabami.
se tu dívali, jen domýšlelí, něco zá
3. A vydá řeka žáby: kteréž
zračného viděti. Uměli na místě holi
přinešeně hady rychle házeti. (Biom: vystoupi, a vejdou do domu tvého,
a
do pokoje lůžka tvého, a na po
ehoř Nysa.)
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2. Mojžíšova 8.
stel tvou, a do demů služebníků a udeř v prach země: a at jsou
tvých, i na lid tvůj, a do pecí stěnice* po vší zemi egyptské.
17. I učinili tak. A vztahl Áron
tvých, & na ostatky pokrmů tvých:
4. i k tobě, i k lidu tvému, i k ruku, drže hůl: a udeřil v prach
země, i učiněny 'sou stěnice na
služebnikům tvým vejdou hdech i na hovadec : všecken prach
žvšem
b
5.yI řekl Hospodin k Mojžíšovi: země obrácen byl v stěnice po vši
Roi k Áronovi: Vztáhni ruku svou zemi egyptské.
,
na řeky, a na potoky, a na louže, 18. I čmili nápodobně čaroděj
a vyveď žáby na zemi egyptskou. m'ci čarami svými, aby vyvedli
6. I vztáhl Áron ruku na vody stěnice, a nemohli: i byly stěnice
egyptské, i vystoupily žáby, a při jak na lidech, tak na hovadech.
19. I řekli čarodějnici k Farao
kryly zemi egyptskou.
7. Učinili pakičarodějníci skrze novi: Prst Boží jest toto. I zatvr
své čáry napodobně, a vyvedli žáby zeno jest srdce Faraonovo, & ne
na zemi egyptskou.
uposlechljich, jakož byl předpověděl
8. Povolal pak Farao Mojžíše, 8. Hospodin.
Arena, a řekl jim: Proste Hospo 20. ekl také HospodinkMojží
dina, at odejme žáby ode mne, a šovi: Vstaň na úsvitě, &.stůj před
od lidu mého: a propustím lid, aby Faraonem; nebot vyjde k vodě:
& díš k němu: Totot praví Hospo
obětoval Hospodinu.
9. I řekl Mojžíš k Faraonovi: din: Propust lid můj,at obětujemi.
Ulož mi, kdybych se modlil za te
21. Pakli nepropustíš ho, hle já
be, a za služebníky tvé, i za lid pošlu na tebe, i na služebníky tvé
tvůj, aby byly zahnány žáby od i na lid tvůj, i na domy tvé, vše
tebe, i od domu tvého,iod služeb liký plod much: &.budou naplnění do
níků tvých, i od lidu tvého: a move Egyptských muchami rozlič
toliko at v řece zůstanou.
ného pokolení, i všecka země, v
10. Kterýžto odpověděl: Zejtra. které [Egyptští] budou.
22. A učinim divnou v ten den
On pak řekl: Podle slova tvého
učiním: abys věděl, že není tako zemi Gessen, v niž jest lid můj,
vého], jako jest HospodinB naš. aby tam nebyly mouchy: a abys
11. I odejdou žáby od tebe, i věděl, že já. Hospodin u prostřed
od domu tvého, i od služebníků země.
tvých, i od lidu tvého: a toliko v
23. I položím rozdil mezi lidem
řece zůstanou.
mým, a lidem tvým: zejtra bude
12. I vyšli Mojžíš a Áron od znamení toto..
Faraona.: a volal Mojžíš k Hos o 24. I učinil Hospodin tak. A
dinu pro slib, kterýž byl o žabfch
přišly
mouchy i přeobtižné
domůi
přiřekl Faraonovi.
araonových
služebníkůdojeho,
13. I učinil Hospodin podle slo na všecku zemi egyptskou: i na
va. Mojžíšova: a vymřely žáby z kazila se země od takových much.
domů, a ze vsi, i z OH.
25. I povolal Farao Mojžíše &
14. .A shromáždili je na nesmírné rona, a řekl jim: Jděte a. obě
tujte Bohu svému v zemi této.
hromady, a napáchla tim země.
15. Vida pak Farao, žeb dáno
26. I řekl Mojžíš: Nemůže se
bylo odpočinutí, obtížíl“ sr ce své, tak stati: nebo obětovati budeme
a. neuposlechl jich, jakož byl před Hospodinu Bohu našemu ohavnosti
pověděl Hospodin.
Egyptských. Jestliže zabijeme před
16. I řekl HospodinkMojžišovi:
Mluv ]: Áronovi: Vztáhni hůl svou, 16) Tím slovem nemají se našich zemi
15) t. zatvrdil srdce své, vida, že se stalo
ulevení.

stěnice rozuměti, ale jest to jistý druh
vos neb komárů egypt ských, přeostrým
žahadlem opatřených.

2. Mojžíšova 8. 9.

nimi to, co ctí Egyptští, kamením
nas uhazejí*.
27. Cestou tří dnů půjdeme na
poušť: a obětovati budeme Hospo
dinu Bohu našemu, jakož přikázal
nám.
28. I řekl Farao: Já. propustím
vas, abyste obětovali Hospodinu
Bohu svému na poušti: ale však
dale neodcházejte, proste za mne.
29. I řekl Mojžíš: Vyjda od tebe
modliti se budu Hospodinu: a ode
jdou mouchy od Faraona, i od
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5. A uložil Hospodin čas, řka:
Zejtra učiní Hospodin slovo toto
na zeml.
6. Učinil tedy Hospodin věc tu
druhého dne: i pomřela všecka

hovada Egyptských: z hovad pak
synů israelských nic dokonce nel
zahynulo.
'
7. I poslal Farao k spatření:
aniž jest co bylo umřelo z toho,
čímž vládl Israel. A obtíženo jest
srdce Faraonovo, a nepropustil lidu.

8. I řekl —Hospodin k Mojžíšovi,
služebníků jeho, i od lidu jeho zej— a Aronovi: Vezměte plné hrsti po

tra: ale však nezklamavej více,
žebys nepropustil lidu obětovati
Hospodinu.
30. I vyšed Mojžíš od Faraona,
modlil se Hospodinu,
31. kte ž učinil podle slova je
ho, a odja mouchy od Faraona, i
od služebníků jeho i od lidu jeho:
a nepozůstala ani jedna.

pela z peci, a at jej sype Mojžíš
k nebi před Faraonem.
9. A budiž prach po vší zemi
egyptské: nebo budou na lidech,
i na hovadech vředové, a prysky
řové napuchlí po vší zemí egyptské..
10. I nabrali

popela z peci, &.

stáli před Faraonem, & sypal jej
Mojžíš k nebi: a učinění jsou vře
82. I obtíženo jest srdce Farao— dové pryskýřů napuchlych na li
novo, tak že ani tentokrát nepro dech i na hovadech:
pustil lidu.
11. aniž mohli čarodějníci stati
před Mojžíšem pro vředy, kteří na
' Kapitola 9.
nich byli, i ve vší zemi egyptské.
Pátá rána, mor všelikého dobytka. 8.
12. A zatvrdil Hospodin srdce
Šesté. vředová & pryskýřové. 23. Sedmá.,
krupobití :; ohněm smíšené. 27. Zatvrzelost Faraonovo, a neuposlechl jich,jakž
Faraonuvs.
mluvil Hos odin k Mojžíšovi.
13. I ře HospodinkMojžíšovi:
Rano vstaň, a stůj před Faraonem,
1. Řeklšovi:
pakVejdi
Hospodin
k Mojži-l
k Faraonovi,
a a řekneš k němu: Totot praví Ho
mluv k němu: Toto pravi Hospo spodin Bůh Hebrejských: Propust
din Bůh Hebrejských: Propustlid lid můj, at obětuje mi.
můj, at obětuje mi.
14. Nebo v této chvíli pošlu vše
_ 2. Pakli ještě odpíraš,a zdržuješ cky rány své na srdce tvé, a na
e:
služebníky tvé, a na lid tvůj : abys
J 3. hle ruka má. bude na pole věděl, že není podobného mně na
tvé: a na.koně, i osly, ivelbloudy, vší zemi.
i voly, i ovce, mor velmi těžký.
15. Nebo nyni vztahna ruku bíti
4. A učiní Hospodin divnou věc budu tebe, i lid tvůj morem, &
mezi nabytky Israelských, a né. zahyneš z země.
bytky Egyptských, aby nic dokonce 16. Proto pak postavil jsem te—
nezahynulo z toho, což přináleží be, abych ukázal na tobě sílu svou,
k synům israelským.
a aby vypravováno bylo jmeno mě
na vší zemi.
26) t.. Obět naše muselaby před očima
Egyptěanů býti ohavnosti; neb my
17. Ještě zdržuješ lid můj: &
zubíjíme &.obětujeme zvířata, která! nechceš propustiti ho?
oni ctí za bohy. Egyptští měli a. ctili
18. Hle dštíti budu zejtrav touž
za boha černého, bíle znamenaného
býka, Apia nazvaného, a všecken do hodinu krupobitím mnohým naram
bytek hovězí byl mu pósvěcen.
ně, jakéhož nebylo v Egyptě ode
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2. Mojžíšova 9. 10.
dne, jak založen jest, až do přítom 39. vím pak, že i ty,islužebníoi
ného času.
tv0ji, ještě se nebojíte Hospodina

19. Protož již nyni pošli, ashromažď hovada své, a všecko, což
máš na poli: nebo lidé i hovada,
i všecko, což bude nalezeno vně,
a nebude shromážděno s polí, a
spadne na ně krupobití, pomrou.
20.Kdo z služebniků Faraonových
bál se slova. Hospodinova, učinil,
aby utekli služebníci jeho i hovada
domů:
21. kdo pak zanedbal řeči Ho
spodinovy, nechal služebníků svých
i hovad na poli.
22. I řekl HospodinkMojžišovi:
Vztáhni ruku svou k nebi, at se
stane krupobití po vší zemi egypt
ské, na lidi i na hovada, i na všeli
kou bylinu polní v zemi egyptské.
23. I vztáhl Mojžíš hůl k nebi,
a Hospodin dal hřímání a krupo
bití, i blýskaní běhající na zemi:
a dštil Hospodin krupobitím na
zemi egyptskou.
24. A kroupy, i oheň smíšený
spolu padaly: a tak veliké byly,
jak veliké prvé nikdy se neukázaly
ve vší zemi egyptské, jakž národ
tento založen jest.
25. I potloukly kroupy ve vší
zemi egyptské všecko, což bylo
na. poli, od člověka až do hovada:
i všecku bylinu polní potloukly
kroupy, i všeliké stromoví krajiny
zpřerážely.
26. Toliko v zemi Gessen, kdež
byli synové israelšti, kroupy ne
spadly.
27. I poslal Farao, a povolal
Mojžíše a Árona, řkaknim: Zhře
šil jsem také nyni: Hos odin jest
spravedlivý: ale já., a li můj bez
božní jsme.
28. Modlte se Hos odinu, at pře
stanou hřímání Boží i krupobití:

Boh a.
_ 31. Len tedy a ječmen potlačen
jest, proto že ječmen byl zelený*,
a len již hlávky vypouštěl:
32. pšenice pak, &.špalda nebyla

uražena; nebo pozdní byly.
33. I vyšed Mojžíš od Faraona
z města, vztáhl rucek Hospodinu:
a přestala hříméníikrupobití, aniž
více krapěl déšt na zem.
34. Vida pak Farao, že přestal
déšt, i krupobití, i hříméni, při
množil hříchu:
35. a obtíženo jest srdce jeho, i
služebniků jeho, a zatvrzeno přiliš:
aniž propustil synů israelských, jaa
kož byl přikázal Hospodin skrze
ruku Mojžíšovu.

Kapitola 10.
Osmé.rána: kobylky. 21. Devátá rána:
přehrozné tmy. 27. Farao trval v své za.
tvrzelosti.

1.
ekl Hospodin k Mojžíšovi:
Vejdi k Faraonovi: nebo já.
jsem zatvrdil srdce jeho i služeb—

níků jeho: abych učinil znamení
má. tato na něm,

2. a abys vypravoval v uši syna
svého, a vnuků svých, kolikrátjsem
potřel Egyptské, a znamení má.
činil jsem na nich: a abyste vě
děli, že já. jsem Hospodin.
3. Vešli tedy M0jžíš a Aron k
Faraonovi, a řekli jemu: Totot pra
ví Hos odin Bůh Hebrejských:
Dokav ž nechceš poddati se mně?
Propust lid můj, at obětuje mi.
4. Pakli odpíráš, a nechceš pro
pustiti ho: hle já. uvedu zejtra ko
bylky do končin tvých:
5. kteréžby přikryly svrchek ze
mě, aby se jí nic neukázalo, ale
sněděno bylo, copozůstalo po krupo
abňch
vás, a abyste ni—bití: nebo zhryzou všecky stromy,
ko ' zdepropustil
více nezůstávali.
kteříž se puči na poli.
29. Rekl Mojžíš: Kd ž vyjdu z
6. A na lní domy tvé, a služeb
města, vztáhnu ruce sv k Hospo níků tvýc , i všech Egyptských;
dinu, & přestanou hřímani,akrup0v jakýchž neviděli otcové tvoji, 1
bití nebude: abys věděl,že Hospo
dinova jest země:
31) a vymetnný.
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2. Mojžíšova 10.
dědové, jakž se zrodili na zemi, až
17. Ale nyní odpust-te mi hřích
do tohoto dne. Iodvratil se, a vy také této chvíle, a proste Hospo
šel od Faraona.
dina Boha vašeho, at odejme ode
7. Řekli pak služebníci Farao mne smrt* tuto.
novi k němu: Dokavadž trpěti bu
18. I vyšed Mojžíš od Faraona,
deme tento úraz? Propust ty lidi, modlil se Hospodinu.
at obětují Hospodinu Bohu svému.
19. Kterýž učinil, aby val vítr
Zdaliž nevidíš, že zahynul Egypt? od západu velmi prudký, a ten
8. I zavolali zase Mojžíše a ro zachvátiv kobylky, uvrhl [je] do
na k Faraonovi: kterýž řekl jim: mořerudého: a nezůstalo ani jedné
Jděte, obětujte Hospodinu Bohu ve všech končinách egyptských.
svému. Kteří jsou, jenž jíti mají? 20. I zatvrdil Hospodin srdce
9. Řekl Mojžíš: s ditkami svý Faraonovo, aniž propustil synů
mi, i staršími půjdeme, 5 syny i israelských.
21. Rekl pak Hospodin k Moj
s dcerami, s ovcemi, iskoty: nebo
jest slavnost Hospodina Boha na žíšovi: Vztahni ruku svou k nebi:
šeho.
a buďte tmy na zemi egyptské
10. I odpověděl Farao: Tak Ho tak hustě, aby makany býti mohly.
22. I vztáhl Mojžíš ruku knebi:
spodin at jest s vámi, jako já. pro
pustím vás, i dítky vaše: kdož a staly se tmy hrozné po vší zemi
pochybuje, že velmi zle myslíte? egyptské, za tři dny.
23. Žádný neviděl bratra sveho,
11. Nestane se tak, ale jděte toli
ko muži, a obětujte Hospodinu: ani se nehnul z místa, na kterémž
neb za to jste i sami prosili. A byl: kdekoli pak bydlili synové
hned vyhnaní jsou od tváři Farao israelšti, světlo bylo.
24. I povolal Farao Mojžíše a
no .
;; Rekl pak Hospodin k Moj Arona, a řekl jim: Jděte, obětujte
Hospodinu:
ovce toliko vaše, a
žíšovi: Vztáhni ruku svou na zemi
egyptskou pro kobylky, at vystoupí skoty at zůstanou, ditky vaše necht.
jdou
s
„vámi.
na ni, a sežerou všecku bylinu,
25. Rekl Mojžíš: Oběti také a
která. zůstala po krupobití.
13. I vztáhl Mojžíš hůl na zemi zapaly dáti musíš nam, kteréž
bychom
egyptskou: a Hospodin uvedl vítr našemu. obětovali Hospodinu Bohu
žhoucí celého dne toho i [celou] 26. Všecka stáda půjdou s námi:
noc: a když ráno bylo, vitr žhouci a nezůstane z nich ani kopyta:
vyzdvihl kobylky.
14. Kteréž vystoupily na všecku kteráž potřebná. jsou ku octě Ho
spodinu Bohu našemu: zv aště, po
zemi egyptskou: a posadily se ve něvadž
nevíme, coby mělo oběto
všech končinách egyptských ne vano býti,
dokud na to místo ne
sčíslné, jaké před tím časem ne
přijdeme.
byly, ani potom budou.
27.
Zatvrdil
pak Hospodin srdce
15. I přikryly veškeren svrchek
země, hubice všecko. Sežrana tedy Faraonovo, anechtěl propustiti jich.
28.
I
řekl
Farao
k Mojžíšovi:
jest bylina země, a cožkoli ovoce
Odejdi ode mne, a varuj se, abys
na stromích bylo, kteréž pozůstalo více
neviděl tváři mě: kteréhožkoli
po krupobití: a nic dokonce zele dne ukažeš se mně, umřeš.
ného neni zanechano na stromích,
i na bylinách země, ve všem 29. Odpověděl Mojžíš: Tak se
stane, jak jsi mluvil, neuzřím více
Egyptu.
tváři tvé.
16. Pro kteroužto věc spěšně
Farao povolal Mojžíše a Arona, a
řekl jim: Zhřešil jsem proti Ho
spodinu Bohu vašemu, i proti vám. 17) t. j. tuto ránu ěi zůhubu.
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2. Mojžíšova 11. 12.

Kapitola 11.

Kapitola 12.

Ustanovení hodu beránka. 29. Desštá
Rozkaz Boží o zloupení Egyptu. 4. Hro
žení Mojžíšova poslední ranou.
rána: pobití prvorozených. 30. Vyjití Israel.
ských z Egypta.

LI

řekl
k Mojžíšovi:
JeštěHospodin
jednu ránu
dopustím 1. Rekl také Hospodin k Mojží
šovi a. Áronovi v zemi e
gyptské:

na Faraona a [na-]Egypt, a. potom
propustí vás, i přinutí vyjíti.
2. Díš tedy všemu lidu, at po
žádá muž od přítele svého, a žena
od sousedy své nádob stříbrných
& zlatých.
3. Dát pak Hospodin milost lidu

2. Měsíc tento vám [bude] po
čátek měsíců: první bude mezi
měsíci ročními.
3. Mluvte ke všemu shromáždění
synů israelských, &.rcete jim: De
sátého
dne měsíce tohoto vezmi
svému před Egyptskými. I byl
Mojžíš muž veliký velmi v zemi jedenkaždý beránka, po čeledech
egyptské před služebníky Farao— a domích svých.
4. Pakli menší jest počet, žeby
novými, i přede vším lidem.
4. [ řek1*: Toto praví Hospodin: dostačíti nemohl k.snědení beránka,
přijme souseda svého, kte 'ž při
O půl noci vyjdu do Egypta:
5. & pomře všecko prvorozené
jest domustačiti
jeho, mohly
podl ksně
počtu
uší, kteréžby
v zemi egyptské, od prvorozeného sojen

Faraonova, jenž sedí na trůnu jeho,
až do prvorozeného děvky, kteráž
jest při žernovu, i všecko prvoro
zené hovad.
6. A bude křik veliký po vší
zemi egyptské, jakéhož ani prvé
nebylo, ani [kdy] potom bude.
7. U všech ak synů israelských
nezaskučí pes , od člověka až do
hovada: abyste věděli, jak zname
nitým divem rozdíl činí Hospodin
mezi Egyptskými a Israelskými.
8. I sstoupí všickni tito služeb
níci tvoji ke mně, a budou se kla
něti mně, řkouce: Vyjdi ty, ivše
oken lid, kterýž poddán jest tobě:
& potom vyjdeme.

9. I vyšel od Faraona hněvaje
se velmi. Řekl pak Hospodin k
Mojžíšovi: Neuposlechne vás Farao,
aby mnohá znamení stala.se v zemi
egyptské.
10. Mojžíš pak 8. Aron učinili
všecky zázraky, kteříž tuto psání
'sou, řed Faraonem. I zatvrdil
ospo 'n srdce Faraonovo, aniž
prgpustil
synů israelských ze země
sv
.
4) t. Mojžíš ještě dále k Faraonoví.
7) t. nebude tam žádného, ani nejmen
šího bědování, ani jaké ktomu příčiny.

dení beránka*.
5. Bude pak beránek bez po
skvrny, sameček, roční: podlé kte
réhožto řádu vezmete i kozelce*.
6. A budete chovati ho, až do
čtrnáctého dne měsíce tohoto: i
bude jej obětovati všecko množ
ství synů israelských k večerou*.
7. A vezmou z krve jeho, a po
loží na obě veřeje, a na podvoje
domů, v nichž jisti jej budou.
8. A budou jísti noci té maso
pečené ohněm, a přesné* chleby
s saláty polními.
9. Nebudete jísti z něho nic sy
rového, ani vařeného vodou, ale
toliko pečeného ohněm: hlavu s
nohami jeho i droby sníte.
10. Aniž co pozůstane z něho
až dojitra: jestližeby co pozůstalo,
ohněm spálíte.

___

11. Takto pak budete jisti je) _:
Bedra svá přepášete, a obuv mí
budete na nohách, držíce hole v
rukou, a jisti budete pospěšně:
4) t. přivezme tolik osob zdomu souseda
svého, kolikžby jich snísti mohlo be—
ránka.
'
5) t. kozlátko místo beránka.
6) Hebr. mezi dvěma večery, t. mezi zá.
padem slunce a počátkem nocí.
8) t. nekvašené.
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20. Nic kvašeného j ísti nebudete:
nebo jest fáse (to jest přejití) Ho
ve všech příbytcích vašich jistí
spodinovo*.
12. Ipůjdu řes zemi egyptskou budete chleby přesné.
21. Povolal pak Mojžíš všech
noci té, a bu u bíti všecko prvo
rozené v zemi egyptské, od člo—starších synů israelských, &.řekl
věka až do hovada: a nade všemi k nim: Jděte, vezmouce hovado
bohy egyptskými učiním soudy, já po čeledech svých, aobětujte fase.
Hospodin.
22. A svazeček yzopu omočte v
13. Budet ak krev [ta] vám na krvi, kteráž jest na prahu, a po
znamení na omích, v nichž bu kropte jí podvoje, a obě veřeje:
dete: a uzřím krev, apominu vas: žádný z vás nevycházej ze dveří
aniž bude mezi vámi rana zahu
svého až do jitra. (Zid. 11,
.)
bující, když bíti budu zemi egypt 2dgmu
skou.
23. Nebo půjde Hospodin bije
14. Budete pak mít-i tento den Eg ptské: a když uzří krev na
na památku: a slaviti jej budete pošvoji, a na obou veřejích, po
slavný Hospodinu v rodech svých, mine dvéředomu, a nedopustí bijci,
vjiti do domů vašich, a škoditi.
poctou věčnou.
24. Ostříhejž slova tohoto za
15. Sedm dní přesné chleby jisti
budete: v první den nebude kvasu právo tobě i synům tvým až na
v domích vašich: kdožbykoli jedl věky.
kvašené, od prvního dne až do 25. A když vejdete do země,
dne sedmého, zahyne duše ta z kterouž Hospodin dá. vam, jakož
Israele.
slíbil, zachovávati budete obyčeje
16. Den první bude svatý a posvátné t to.
slavný, a den sedmý touž slavno— 26. A k yžby řekli vam synové
sti ctěn: žádného díla nebudete vaši: Jaké jest to náboženství?
27. Díte jim: Obět přejití Ho
dělati v nich, kromě toho, což k
spodinova jest, když pominul domy
jídlu příleží.
17. A zachovávati budete přesní synů israelsk ch v Egyptě, bije
ce: nebo v tentýž den vyvedu Egyptské, a om;r naše vysvobo
vojsko vaše z země egyptské, a. zuje. I skloniv se lid, poklonu u
budete zachovávati den ten po ro činil.
28. A vyšedše synové israelští
dech- svých řádem věčným.
18. Prvního měsíce*, čtrnáctého učinili, jakož by1,přiká.zal Hospo
dne téhož měsíce k večerou, jisti din Mojžíšovi a Aronovi*.
budete chleby přesné, až do dne
29. Stalo se pak o půl noci, o=
jedenmecítmého téhož měsíce k bil Hospodin všecko prvorozene v
večerou.
zemi egyptské od prvorozeného
19. Za sedm dní nebude nalezeno Faraonova, kterýž seděl na trůnu
kvasu v domích vašich :' kdoby jeho, až do prvorozeného jaté, kte
jedl kvašené, zahyne duše jeho ze ráž byla v žaláři, a všecko prvo
shromáždění israelského, tak z pří rozené hovad.
chozích, jako z zrozených v zemi. 30. I vstal Farao v noci, ivšickni
služebníci jeho, i všickní Egypt
11) t. máte hotoví býti na cestu, nebot ští: a vzešel křikvelikývEgyptě:
potom brzy stane se přejití Hospodi nebo nebylo domu, v němžby ne
novo, po kterém odtáhnouti musíte. ležel mrtvý.
Pro toto přejití domů, v kterých be
ránka jedli, nazván jest ten beránek 28) Obět beránka velikonočního byla před
obrazeui oběti J. Krista. Ont jest ten
sům přejitim; v hebrejském jazyku
Pesach, cbald. Pascha, řecky a latin
beránek nevinný a neposkvrněný (i.
sky též Paseka, česky Velikonoc.
Petr. 1, 19.), v jehožto krvi zbileni
18V Jmenuje se Nisan a. padá na polovici
(Zjev. 7, 3. M.) ujdeme otroctví hří
chu a smrtí věčné. (Aug.)
našeho břesna, &.na polovici dubna.
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31. A povolav Farao Mojžíše a
Atona. v noci, řekl: Vstaňte avy
jděte od lidu mého, vy i syn ové
israelští: jděte, obětujte Hospodinu,
jakož pravíte.
32. Ovce vaše i skoty vezměte,
jakož jste žádali, aodchazejíce po
žehnejte mi.
' 33. I nutkali Egyptští lid, abyz
země vyšel rychle, řkouce: Všickni

44. Každý pak služebník kou
geny obřezan bude, a tak bude

]lsti.

45. Příchozí a nájemník nebude
jisti z něho.

_

46. V jednom domě jísti se bude,
aniž vynesete ven z masa jeho,
aniž kosti jeho zlámete.
(Jan 19, 36.)

47. Všecko shromáždění synů
israelských učiní to.
34. Vzal tedy lid skropenou 48. Jestližeby ak kdo zpřícho
mouku, prvé než zkvašena byla: zích do vaší os y chtěl přejití, a
a svazav [ji] v pláště, vložil na držeti fase Hospodinu, obřezan bude
ramena své.
prvé každý mužského pohlaví jeho,
35. I učinili synové israelští, a tehdáž řádněslaviti bude: a bude
jakož byl rozkázal Mojžíš: a vy jako zrozený v zemi: jestližeby
žádali od Egyptských nádob stří—pak kdo nebyl obřezan, nebude
brných & zlatých, a šatů velmi jisti z něho.
mnoho.
49. Týž zakon bude tu zrodilé
36. Hospodin pak dal milost lidu mu, a příchozímu, kterýž jest po
před Egyptskými, aby půjčili jim: hostinu u vas.
50. I učinili všickni synové isra
1 oblou ili Egyptské. (Viz “výš3, 22.)
37. Fšli synové israelští z Ra elští, jakž byl přikázal Hospodin
messe do Sokoth, okolo šestkrát Mojžíšovi a
onovi,
51. a téhož dne vyvedl Hospo
sto tisíc pěších mužů kromě dětí.
38. Ale i všelijaký obecný lid din syn israelské z země egypt
bezčíslný vstoupil s nimi, ovce i ské po ouiích jejich.
skoty, i hovada rozličného plodu
mnohá. náramně.
Kapitola 13.
39. I pekli z mouky, kterouž Rozkaz Boží o posvěcení všeho prvoro
před tím z Egypta skropenou byli zeného a slavení Velikonocí. 17. Cesta lidu
přinesli, a nedělali podpopelných israelského : Egypta..
chlebů přesných: nebo nemohli
zkvašení býti, proto že je nutili 1. I mluvil
vi, řka'. Hospodin k Mojžíšo
vyjití Egyptští & nedali činiti žá.
dného prodlévání: aniž napadlo, 2. Posvět mi všeho prvorozené
aby sobě jaký pokrm připravili. ho, což otvíra život mezi syr;
israelskýmí, tak zlidí 'akozhov :
40. Čas pak bydlení synů isra nebot mé jest to všec o. (Luk. 2,
elských, kterýž zůstávali v Egyptě, 23.)
.
byl čtyři sta třiceti let.
3. I řekl Mojžíš k lidu: Pamap
41. Po kterýchžto vyplnění, té tujte na den tento, v kterémž jste
hož dne vyšlo všecko vojsko Ho vyšli z Egypta, a z domu služeb
spodinova z země egyptské.
nosti, že v ruce silné vyvedl vas
42. Noc tato ostříhana býti má. Hospodin z místa tohoto: abyste
Hospodinu, když
edl je z země nejedli kv'ašeného chleba.
egyptské; tét ostříhati maji vši 4. Dnes vycházíte měsíce nové
ckni synové israelští po národech ho obilí'*.
svých.
5. A když uvede tebe Hospodin
43. I řekl Hospodin kMojžíšovi do země Chananejského, a Hethej
a Aronovi: Tento bude zakon fase:
žadný cizozemec nebude jisti z 4) t. prvního podletního měsíce, kdy! na
zemřeme.

něho.

východě klasy ječné již zralé jsou.
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ského, a Amorrhejského, a Hevej a všecko prvorozené z synů svých
ského, a. J ebusejského, kterouž při vyplacuji.
16. Bude tedy jako znamení na
sáhl otcům tvým, že ji dá. tobě,
zemi tekoucí mlékem a medem, ruce tvé, a jako zavěšeného něco,
slaviti budeš tento obyčej slavno pro památku, mezi očima tvýma:
sti v tento měsíc.
proto že v ruce silné vyvedl nas
6. Sedm dni jisti budeš chleby Hospodin z Egypta.
přesné: a v den sedmý bude sla— 17. Tedy když ropustil Farao
lid. nevedl jich B po cestě země
vnost Hospodinova.
7. Přesné chleby jisti budete za filistinské, kteréž blízká. jest: roz
sedm dní: nebude spatříno utebe jímaje, aby snad nepykal, kdyby
nic kvašeného, ani ve všech kon vidél proti sobě války povstávati,
činéch t ch.
& nevrátil se do Egypta.
8. A ,udeš vypravovati synu
Ale obvedl
cestěčerve
pou
svému v ten den, řka: Totot jest, ště,18.kteráž
jest pojdl é po
moře
což učinil miHospodin, když jsem ného: a v oděni vstoupili synové
vyšel z Egypta.
israelští z země egyptské.
19. Vzal také Majžíš kosti Jo
9. A bude jako znamením. ruce
tvé, a jako památka řed očima sefovy s sebou: proto že byl při
tvýma*: a aby zákon ospodinův sahou zavázal syny israelské, řka:
vždycky byl vústech tvých: nebo Navštíví vas Bůh, vyneste kosti
v ruce silné vyvedl tebe Hospo mé odsud s sebou.
din 2 E
ta.
20. A vyšedše z Sokoth rozbili
10. Osgtšihati budeš takové pocty “stany vEtham na posledních kon
v určeny čas ode dnů do dnů.
činách pouště.
11. A když uvede tebe Hospo
21. Hospodin pak předcházel.je
din do země Chananejských, jakž k ukázání cesty, přesden v sloupu
přisáhl tobě a otcům tvý-m, &.dá. oblakovém, a přes noc v sloupu
tobě ji:
ohnivém: aby byl vůdce cesty 0
12. oddělíš všecko, což otvírá. bojího času.
(1. Kor. 10, 1.3
život, Hospodinu, a což prvoroze
22. Nikd nezmizel sloup obla
ného jest mezi hovadytvými: což kovy přes en, ani sloup ohnivý
kolivěk míti budeš samců, posvě přes noc, před lidem.
tíš Hospodinu.
13. Prvorozené osla změníš za
Kapitola 14.
ovci: paklibys nevyplatil, zabiješ.
Všecko ak prvorozené člověka z Honění synů iai-selských. 21. Rozdělení
synů svgch, penězi vyplatiš.
moře rudého. 24. Egyptští ztopeni.
14. A kdyžby se tazal tebe syn
tvůj zejtra, řka: Co jest to? od

povíš jemu: V ruce silné vyvedl
nás Hospodin z země egyptské, z
domu služebnosti.
15. Nebo když se byl zatvrdil
Farao, a nechtěl nas propustiti,
pobil Hospodin všecko prvorozené
v zemi egyptské, od prvoroze
ného z lidí, až do prvorozeného
z hovad: protož obětují Hos odinu
všecky samce, kteříž otvíraj život,
9) t. budeš to sobě tak připomínati, ja
kobys to měl na ruce a na čele za
znamenéno.

1. Mluvil
pakřka.:
Hospodin k Moj
žíšovi,
2. Mluv synům israelskym, at'
navrátice se, rozbíjí stany naproti
Fihahiroth, kteréž jest mezi Mag
dalum, a mořem proti Bélsefon:
naproti němu položíte vojska nad
mořem.

_

3. I řekne Faraoosynech israel
ských: Souženi jsou na zemi, se
vřela je poušť.

4. A zatvrdím srdce jeho,abude
honiti vás: a budu oslaven v Farao
novi, a ve všem vojsku jeho. A
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zvědí Egyptští, že já, jsem Hospo sku jeho, a. v vozich, i v jezdcích
din. I učinili tak.
e:.o.
5. A zvěstovano jest králi egypt— 18. A zvědí Egyptští, že já. jsem
skému, že utekl lid: a změněno Hospodin, když budu oslaven v
jest srdce Faraonovo, & služebníků
& v vozích,
i v jezdcích
je o.
'
jeho, nad lidem, a řekli: Co jsme Eiraonovi,
chtěli učiniti, že jsme propustili
19. A pozdvih se anděl Boží, kte
Israele, aby nesloužil nám?
rýž předcházel vojska israelské,za
6. Zapřáhl tedy do svého vozu, šel za. ně: a. s ním spolu slou
a. veškeren lid svůj vzal s sebou. oblakový, odstoupiv z místa př 
7. A vzal šest set vozů výbor ního, z zadu
ných, a cožkoli v Egyptě vozů 20. stál mezi vojsky Egyptských,
a vojsky Israelských: & byl oblak
bylo: 'a. vůdce všeho vojska.
8. I zatvrdil Hospodin srdce temný, a osvěcujicí noc, tak že k
Faraona krále egyptského, i honil sobě vespolek celý čas noční při
syny israelské: ale oni byli vyšli stoupiti nemohli.
v ruce vyvýšené.
21. A když vztáhl Mojžíš ruku
9. A když honili je Egyptští po na moře, odjal je Hospodin vějícím
nich se pustivše, našli je v staních prudkým a. horkým větrem řes
nad mořem: všickni jezdci i vo celou noc, a. obrátil moře v suc 0:
zove Faraonovi, a všecko vojsko i rozdělena jest voda.
bylo v Fihahiroth proti Bélsefon. 22. I vešli synové israelští pro
10. A když se přiblížil Farao, středkem suchého moře: nebo byla
pozdvihše synové israelští očí,uzřeli voda jako zeď po pravé straně je
(Žid. 11, 29.)
Egyptské za sebou: i báli se vel—jich i po levé.
mi: a. volali k Hospodinu,
23. A honice [je] Egyptští, ve
11. a řekli k Mojžíšovi: Snad šli za nimi do prostřed moře, &
nebylo hrobů v Egyptě, proto jsi všecka. jízda Faraonova, vozové je
vyvedl nás, abychom zemřeli na. ho, i jezdci.
poušti? Co jsi to učinil., že jsi vy
24. A již bylo bdění jitřní, a
vedl nás z Egypta?
, hle pohleděv Hospodin na vojska.
12. Zdaliž jsme toho nemluvili Egyptských skrze sloup ohně &
tobě v Egyptě, řkouce: Odejdi od oblaku, pobil vojsko jejích:
nás, at Sloužíme Egyptským? Ne 25. a. zpřevracel kola „vozů, ine
bo mnohem lépe bylo sloužiti jim, seni jsou do hlubiny. Rekli tedy
nežli zemříti na poušti.
Egyptští: Utecme před Israelem:
13. I řekl Mojžíšklidu: Nebojte nebot Hospodin bojuje za ně proti
se: stůjte, &. vizte veliké skutky nam.
Hospodinovy, kteréž učiní dnes:
26. I řekl HospodinkMojžíšovi:
nebo Egyptských, kteréž nyní vi Vztáhni ruku svou na moře, at se
díte, nikoli více neuzříte na věky. zase vrátí vody na Egyptské, na
14. Hospodin bude bojovati za vozy, i jezdce jejich.
vás, a. vy budete mlčeti.
27. A když vztáhl Mojžíš ruku
15. I řekl Hospodin kMojžíšovi: proti moři, navrátilo se hned na
Co volaš ke mně? Mluv synům
israelským, at jdou.
uslyšíš1' kEgprvnímu
ut
tští, potrtg-elm:
y je&.kdiyž
ve y,
16. Ty pak zdvíhni hůl svou, a
vztáhní ruku svou na moře, a roz val n.uvalil jeypHospodin do prostřed
děl je: aby šli synové israelští u 28. I navrátily se vody, a při
prostřed moře po suše.
kryly vozy i jezdce všeho vojska.
17. Já. pak zatvrdímsrdoe Egypt Faraonova, kteříž následujíce byli
ských, aby honili vás: a oslaven vešli do moře: ani jeden nezůstal
budu v Faraonovi, i ve všem voj z nich.
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29. Synové ak israelětí „šlipro
11. Kdo podobný tobě mezi sil
středkem such ho moře,a vody jim nými, Hospodine? Kdo podobný

jako za zeď po pravé i po tobě, tak velebný v svatosti, hroz
ný a chvalitebný, činící divné věci ?
12. Vztáhl jsi ruku svou, i po
zřela je země.
13. Vůdce jsi byl v milosrdenství
svém lidu. kterýž jsi vykoupil: &
nesl jsi jej v síle své ku příbytku
svatému tvému.
14. Vstoupili lidé, a hněvali se:
bolesti zachvátily obyvatele ňli
stinské.
15. Tehdáž zkormoucena jsou kní
Kapitola 15.
žata edomská., silné moabské pod
Píseň Mojžíšova. 23. Oslazení hořkých jalo třeseni: ztrnuli všickni oby
vod. 27. Příchod synů israelských do Elim.
vatelé chananejští.
16. Připadniž na ně stracha le
1. ehd z íval Mo'žíš i synové
T isršelštpípíseň tuto Hospodinu, kám' pro velikost ramene tvého:
a řekli: Zpívejme Hospodinu: ne at jsou nepohnutedlní jako kamen,
bo slavně zveleben jest, kcně i dokud nepřejdelid tvůj, Hospodine,
dokud nepřejde lid tvůj tento, kte
jezdce uvrhl do moře.
2. Síla má., i chvála má, Hospo rýž jsi opanoval.
din, a učiněn jest mi k spasem':
17. Uvedeš je, a štípíš na hoře
tent jest Bůh můj, aoslavovati bu dědictví svého, na. přepevném pří
du ho: Bůh otce mého, a vyvyšo bytku svém, kterýž jsi vzdělal, Ho
vati budu ho.
spodině: svatyně tvá., Pane, kte
3. Hospodin jako muž bojovník, rouž tvrdily ruce tvé.
všemohoucí jmeno jeho.
18. Hospodin kralovati bude na
4. Vozy Faraonovy, i vojsko je věky i více.
ho uvrhl do moře: výborná. knížata
19. Nebo vjel jezdec Farao s
jeho ztopena jsou v moři rudém. vozy i s jezdci svými do moře, &
5. Propasti přikryly je, sstoupili obrátil na ně Hospodin vody moř
do hlubiny jako kámen.
ské: synové pak israelští šli po
6. Prav1ce tvá., Hospodine, zvele suše, u prostřed jeho.
bena. jest v síle: pravice tva, Ho
20. Vzala tedy Maria, prorokyně,
spodine, pobila nepřítele.
7. A v množství slávy své ssadil sestra Áronova, buben vruku svou :
a. vyšly všecky ženy za ní s bub
jsi
protivníky
jsi hněv
svůj,
kterýžto své:
sežrapustil
je jako
oheň ny, a. houfy zpívajícími,
21. jimžto začínala., řkouc: Zpí
strniště
8. A duchem prchlivosti tvé shro vejmež Hospodinu, nebo slavně
zveleben
jest, koně i jezdce jeho
mážděn jsou vody: stála tekutá. uvrhl do moře.
voda, s omážděny jsou propasti
u rostřed moře.
22. Hnul pak Mojžíšlidem israel
Řekl nepřítel: Honiti budu, ským od moře rudého, &. šli na
y po
& dohoním se [jich], děliti budu poušť Sur: i chodili tři
kořisti, naplní se duše má.: vytrhnu poušti, a nenalezli vody.
23. A přišli do Mara, aniž mo
iZnĚOŠWmeč svůj, pobijet je ruka hli píti vod z Mara, proto že byly
10. Val vítr tvůj, & řikrylo je hořké: odkudž i příhodné jmeno
moře: poto eni jsou ja o olovo v místu tomu dal, nazvav je Mara,
to jest hořkost.
vodach pru
ch.
byl

levš straně:

30. i vysvobodil Hospodin v ten
den Israele z ruky Egyptských.
31. 1 viděli Egyptské mrtvé na
břehu mořském, a ruku velikou,
kterouž byl prokázal Hospodin na
nich: i bál se lid Hospodina, a
věřili Hospodinu, iMojžíšovi služeb
níku jeho.
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24. I reptal lid proti Mojžíšovi, 6. I řekli Mojžíš aÁron ke všem
řka: Co budeme pití?
synům israelským: Večer poznáte,
25. Ale on volal k Hospodinu, že Hospodin vyvedl vás z země
kterýž ukázal mu dřevo: kteréžto egyptské: '
jakž vložil do vod, v sladkost obrá.— 7. a ráno uzříte slávu Hospodi
ceny jsou. Tu ustanovil jemu při novu: nebo slyšel reptaní vaše
kazam', & soudy, a tu zkoušel ho, proti Hospodinu: my pak co jsme,
26. řka: Uposlechneš—li hlasu že jste reptali proti nám?
Hospodina Boha. svého, a což pra
8. I řekl Mojžíš: Dat vém Ho
vého jest před ním, budeš-li činiti,
večer
maso protože
jisti, &.slyšel
rano
a. budeš-li
slouchati přikazaní spodin
c leby do
sytosti:
jeho, a ostří ati všech ustanovení
vaše,my
jímžcojste
reptali
němu: nebo
jsme
anižproti
jest
jeho: žádného neduhu, kterýž jsem reptáni
vložil na Egypt, neuvedu na tebe; proti nám reptaní vaše, ale proti
nebo já. Hospodin uzdravitel tvůj. Hospodinu.
,
9. Řekl také Mojžíš k Aronovi:
27. Přišli pak do Elim synové
israelští, kdež b 10 dvanacte stud Roi všemu shromáždění synů isra
nic vod, a sedm esate palm: i roz—elských: Přistupte před Hospodina:
nebo sl šel reptaní vaše.
bili stany podlé vod.
10. X když mluvil Áron ke
všemu shromážděni synů israel
Kapitola 16.
ských, ohlédli se na poušt: a hle
Příchod Israelských na poušť Bin, a re
pténí jejích. 12. Bůh jim dal křepelky, a slava Hospodinova ukázala se v
mannu. 14. Zpráva o sbírání & 32. zacho oblaku.
v
manny.
11. Mluvil pak Hospodin k Moj
žíšovi, řka:
12. Slyšeljsem reptani synů isra
1. I množství
šli z- Elim,
a
přišlo
všecko
synů israelských na elských,
mluv 1: mm: Večer bu
poušt Sin, kteráž jest mezi Elim dete jísti maso, a ráno nasycení
a Sinaj: patnáctého dne měsíce budete chleby: a zvíte, že já. jsem
druhého, po vyjití jejich ze země Hos din Bůh vaš.
13. Stalo se tedyuvečer, že při
egšptské.
. I reptalo všecko shromáždění letěvše křepelky přikryly ležení:
rano také rosa ležela vůkol ležení.
„Ě
israelských
proti Mojžíšovi
a
onovi
na poušti.
(4. Mojž. 11, Bl.)
3. Ařekli synové israelští k nim:
14. A když přikryla svrchek
O bychom byli zemřeli skrze ruku země, ukázalo se na poušti cosi
Hospodinova v zemi egyptské, když drobného, a jako v stou ě ztluče
jsme sedávali nad hrnci masa, a ného, napodobného k j ' na zemi.
najidali se chleba do sytosti: proč
(Jan. 6, Bl.)
jste nás vyvedli na poušt tuto,
15. Což když uzřeli synové isra
abyste zmořili všecko množství elští, pravili vespolek: Man hu?
hladem?
což znamenava: Cojest to? Nebo
4. Řekl ak Hospodin k Mojží nevě ěli, coby bylo. Jimžto řekl
šovi: Aj, ja dštíti budu vám chleby Mojžíš: To „jest ten chléb, kterýž
s nebe: at vychází lid, a sbírá, Hospodin dal vám k jedení.
což stačí na jedenkaždý den: abych
(1. Kor. 10, B.)
zkusil ho, chodí-li v zákoně mém,
čili ne.
16. Hospo
Tatot 32:15
řeč,nasbíraj
kterouž en—
ři
kazal
' : At
5. Dne pak šestého* at připraví, každý z něho, jak mnoho stačí k
coby vnesli: a at jest dvakrát více, jedení: gomor* na jednohokaždého
než co sbíravali na.jedenkaždý den.
5) Šestý den, náš pátek, jmenoval se od
16) t. míra, která. vážila asi osm liber a'
tud den připravování (Parasceve).
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člověka, podlé počtu duší .vašioh, stane j edenkaždý sám u sebe*,žadný
kteréž bydlí v Stanu, tak vezmete. at nevychází z místa svého dne
17. I učinili tak synové israel sedmého.
ští: a nasbírali jiný více, jiný méně. 30. I odpočinul lid dne sedmého.
31. A nazval dům israelský jmeno
18, I měřili na miru gomor: aniž
měl více, kdo více nasbíral: ani toho [pokrmu] Man: kterýž byl
kdo méně byl při ravil, nalezl jako símě kolíandrové bílé, a chut
méně; ale jedenkaž , podlé toho, jeho jako chleba bílého s medem.
32. ekl pak Mojžíš: Tatot “est
což snisti mohl, shromáždil.
řeč, kterouž přikázal Hospodin:
(2. Kor. 8, 15.)
19. I řekl Mojžíš k.nim: Žádný Naplň gomor z něho, a at jest
chován ]: budoucím pořad rodům:
at z toho nepozůstavuje k jitru.
20. Oni pak neuposlechli ho, ale aby znali chléb, kterýž _'sem vam
zanechali sobě [z toho] někteří z daval jísti na. poušti, dyž jste
nich až do jitra, ipočalo rozle'zati vyvedení byli z země egyptské.
se červy, a shnilo: i rozhněval se 33. I řekl Mo'žíš k ronovi:
Vezmi nádobu je nu, a naklad do
na ně Mojžíš.
21. Sbírali pak rano jedenkaždý, ní manny, jak mnoho může vjíti
jak mnoho stačiti mohlo k jedení: do gomor: a slož před Hospodinem
a když se zahřílo slunce, rozpou k zachování rodům vašim,
štělo se to.
34. jakož přikázal Hospodin Moj
22. V den pak šestý nasbírali žíšovi. I položil ji Áron v stánku
pokrmu dvojnásobně, to jest dvé k chovám.
gomor na jednohokaždého člověka: 35. Synové pak israelští jedli
přišla pak všecka knížata množ mannu za čtyřiceti let, dokudž ne
ství, a vypravovali [to] Mojžíšovi. řišli do země obyvatelné: tím po
23. Kterýž řekl jim: Tot jest, krmem krmeni byli, dokudž ne
což mluvil Hospodin: Odpočinutí přišli k končinam země chananej
soboty posvěceno 'est Hospodina m “u
36..Gomor pak jest desátý dil Efy.
zejtra. Cožkoli má. ělano býti, dě
lejte: a co má. vařeno býti, vařte
Kapitola 17.
[dnes]: cožkoli pak zbude, odložte
až do rána.

_

24. I učinili tak, jakž byl roz
kázal Mojžíš, a neshnilo to, aniž
červ nalezen jest v tom.
25. I řekl Mojžíš: J eztež to dnes,
nebo sobota jest Hospodinova: ne
bude to nalezeno dnes na poli.
26. Po šest dní sbírejte: v den
pak sedmý sobota jest Hospodinova,
protož nebude to nalezeno.
27..I přišel sedmý den: a vy

Reptáuí Israelských v Raňdim pro nedo
statek vody. 6. Vydání vody z skály. 8.
Boj s Amalechitskými.

1. Tedy
vyšedši
všeckomnožství
synů
israelských
z pouště
Sin, po stanovištích svých podlé
řečiHospodina, rozbili stany v B.a
íidim, kdež nebylo vody k napojí
,.1 u.
2. Kterýž, domlouvaie se na Moj
žíše, řekl: Dej nám vody, abychom
na
.
šedšlšle[někteří]
z lidu sbírat, ne pili. Jimž odpověděl Mojžíš: Co
28. Řekl pak Ho odin _k Moj—se domlouvate na mne? Proč po
žíšovi: Dokavad nec cete ostříhati koušíte Hospodina?
3. Žíznil tedy tam lid pro nedo
přikázani mých, a zákona mého?
29. Viztež, že Hospodin dal vam 29) Sám u sebe, t. doma, jako se říká:
sobotu, a proto dne šestého dal
„U nás, u vás.“
vam pokrmů dvojnásobně: at zů 35) Učí sv. Otcové, že manna byla před
postaěila, že i největší jedlík msycen
býti mohl.

obrazení večeře Páně, ježto se Kristus
sám nazýval pravým chlebem s nebe,
kterýž dává. život světu. (Jan 6, BB.)
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statek vody, a reptal na Mojžíše, 15. I vzdělal Mojžíš oltář: a
řka: Proč jsi vyvedl nászEg ta, nazval jmeno jeho: Hospodin po
ab s zmořil nás i děti naše, i o výšeni mé, řka:
v & žízní?
16. Že ruka Hospodina na trůnu,
4. Volal pak Mojžíš k Hospodi a boj Hospodinův bude proti A
nu, řka: Co učiním slidemtimto? malechovi, od národu do národu.
Ještě maličko a. ukamenuje mne.
5. I řekl Hospodin kMojžíšovi:
Kapitola 18.
Jdi před lidem, a pojmi s sebou Jethro přišel ]: Mojžíšovi, 14. jehožto
z starších israelských: & hůl, kte rady uposlech Mojžíš, 24. ustanovil soudce
lidu.
rouž jsi udeřil řeku,vezmi do
své, a jdi.

(1. Kor. 10, 4.)

b'. Aj já. státi budu tam řed
tebou, na skále Horeb: i u eříš
skálu, a vyjde z ní voda, aby pil
lid. Učinil Mojžíš tak před star
šími israelskými:
7. a nazval jméno mista toho:
Pokušení, pro svar synů israelských,
a že pokoušeli Hospodina., řkouce:
Jestli Hospodin mezi námi, čili
ne*?
8. Přišel pak Amalech, &.bojo

val proti Israelovi v Rafidim.
9. I řekl Mojžíšk Josue: Vybeř
muže: a vytáhne bojuj proti Amalechovi: zejtra jé, stati budu na

vrghu
sv
. hory, maje hůl Boží v ruce

1. 'A když
uslyšelpříbuzný
Jethro, Mojží
kněz
madianský,
šův všecky věci, kteréž byl učinil
Bůh Mojžíšovi, a Israelovi lidu
svému, a že vyvedl Hospodin I
sraele z Eg ta.:
2. vzal Sšžéru manželku Mojží
šovu, kterouž byl odeslal:
3. a dva syny její, z nichž je
den sloul Gersam, neb řekl otec:
Příchozí jsem byl v zemi cizí;
4. druhý pakEliezer: nebo řekl:
Bůh otce mého spomocník můj, a
trhl mne z meče Faraonova.
vy5. Přišel tedy Jethro, příbuzný
Mojžíšův, a. synové jeho, i žena
jeho k Mojžíšovi na oušt, kdež
byl vojsko položil po é hory Boží

10. Učinil Josue tak, jakž byl [Horeb, výš 3, 1.].
mluvil Mojžíš, a bojoval proti A
6. A vzkázal Mojžíšovi, řka: Já,
malechovi: Mojžíš pak a
on, a Jethro příbuzný tvůj jdu k tobě,
Hur vstou ili na. vrch hory .
i žena tva, i dva synové tvoji
11. A k yž pozdvihoval Mojžíš s n .
rukou, přemahal Israel: pakli ma 7. Kterýž vyšed vstříc příbuz
ličko upouštěl, přemáhal Amalech. nému svému, oklonil se a políbil
. Ruce pak Mojžíšovy byly ho: i pozdravili se vespolek slovy
těžké: vzavše tedy kámen, podlo—pokojnými. A když vešel do stanu,
žili pod něj, na němž se posadil:
8.
ravoval Mojžíš příbuzné
on pak a Har zdržovali ruce mu sv mu všecko, což učinil Ho
jeho z obou stran. I stalo se, že spodin Faraonovi a Egyptským
ruce jeho neustály, až do západu pro Israele; i všecku praci, kte
slunce.
13. I zahnal Josue Amalecha a ráž se jim přihodila na cestě aže
vysvobodil je Hospodin.
lid jeho mečem.
9. I radoval se Jethro ze všeho
14.
kl pak Hospodin k Mo' dobrého, kteréž byl učinil Hospo
žíšovi: Vpiš to na amétku o din Israelovi, roto že vytrhl jej
knihy, a vlož v uši osue: nebo z ruky Egypts ých,
vyhladim pamatku Amalechovu pod
10. ařekl: PožehnanýHospodin,
neb em.
kterýž vysvobodil vás z ruky E
7) t. jest to vyvedení nás z Egypta Ho

v? skutek, či toliko vlastni Moj
sžpšaálinův

gyptských, a z ruky Faraonovy,
kterýž vytrhl lid svůj z ruky E
gypta.
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viděli lakomství, a ustanov z nich
tisícníky, i setníky, i padesátníky,
a desátník ,
22. kteřižby soudili lid každého
času: cožbykoli pak většího bylo,
at vznášejí na tebe, a sami menší
věci toliko necht soudí: a polehě
sobě, děle břímě mezi jiné.
23. Jestliže to učiníš, vyplníš
rozkézaní Boží, a přikézaní jeho
budeš moci snésti: a veškeren tento
lid navracovati se bude k místům
svým v pokoji'.
24. Což uslyšev Mojžíš, učinil
všecko, což on poradil.
25. A vybrav muže statečné ze
všeho Israele, ustanovil je knížaty
lidu, tisícníky, a setníky, a pade
sátníky, a desatní .
26. Kteříž soudili lid každého
času: cožkoli pak těžšího bylo,
vznášeli na něho, snadnější toliko

2. Mojžíšova 18. 19.

11. Nyní jsem poznal, že [jest]
veliký Hospodin nade všecky bohy*:
proto že pyšně činili proti nim.
12. Obětoval tedy Jethro pří
buzný Mojžíšův zápaly & oběti
Bohu: a přišliAron, ivšickni starší
israelští, aby jedli chléb s ním
před Bohem*.

13. Druhého
dnekterýž
posadilstál
se
Mojžíš,
aby sousak
il lid,
před Mojžíšem od jitra až do ve
čera.
14. Což když viděl příbuzný

'eho, řekl:
totiž Co
všecku
jehoděéš
při
lidu,
jest práci
to, což
s lidem? Proč sám sedíš, avšecken
lid čeká od jitra až do večera?
15. Jemužto odpověděl Mojžíš:
Přichází ke mně lid hledaje vy

řčení Božího.
16. A když mají nějakou roze
při, přicházejí ke mně, abych soudil
mezi nimi, a ukázal přikazaní Boží, věci soudíce.
a ustanovení jeho.
27. I propustil příbuzného svého:
17. Ale on řekl: Nedobře to kterýž vracuj e se odšel do země své.
děláš:
18. bláznivou prací chřadneš i_ty,
Kapitola 19.

i lid tento, kterýž s tebou jest:
nad možnost tvou jest práce, sám
ji nebudeš moci snésti.
19. Ale poslechni slov mých, a
rad, a bude Bůh s tebou. Buď ty
lidu v tom, což k Bohu přísluší,
abys donášel k němu, co se praví*:
20. a ukazoval lidu posvátné
obyčeje, a řád pocty Boží i cestu,
o kteréžby choditi měli, a dílo,
Eteréžb dělati měli.
21. patř pak ze všeho lidu
muže mocné, a bohabojné, v nichž
by byla pravda, a kteřížby nena
11)

12)

Příchod Israele na poušt Sinaj, aůmluva
Boží s nim. 14. Lid posvěcen. 20. Bůh
sstoupíl na horu Sinaj.

1.
ěsíce třetího po vyjití Israele
M z země egyptské, v ten den
přišli na poušt Sinaj.
2. Nebo téhnouce z Raňdim, “'a
přišedše až na poušt Sinaj, položili
se na témž místě, a tam Israel
rozbil stany naproti hoře.
3. Mojžíš pak vstoupil k Bohu.
I povolal ho Hospodin s té hory,
a řekl: Toto díš domu J akobovu,
a zvěstuješ synům israelským:
4. Sami jste viděli., co jsem uči
t. nade všecky domnělé bohy jiných
národů. Ostatek rozuměj tak: Protože nil Egyptským, kterak jsem nesl
Egyptští proti Israelským pyšně sobě vás [jako] na křídlech orličích, &
počínali: podobným způsobem ponížení pojal k sobě.
budou. Jako Farao chtěl dítky židov
5. Jestliže tedy poslouchati bu
ské utopiti, tak onsům svojskem svým
dete hlasu mého, &budete-li ostří
u vodách ztopen jest.
t. aby s ním bodovali při obětí, jakž hati úmluvy mé, budete mi za
byl obyčej při obětech, zvláštní aneb vlastní nabytek ze všech lidí: nebo
posvátné hody držeti (Vis 5. Mojž. má. jest všecka země.

19) t. ,nesnadné věci, o něž se jedné, a
kteréž podlé zákona Božího, až dotud 23) t. nebude mu třeba čeksti od rána až do
večera, a bude spokojen.
vydaného, rozhodnout“ se nemohou.
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stupoval dým
6. A vy budete mi za království na ni v ohni, a
kněžské, a národ svatý. Tat jsou z ní, jako z peciŽ-yi byla všecka
slova, kteréž mluviti budeš k synům hora hrozná.
israelským.

_

7. Přišel Mojžíš, a svolav starší
lidu, předložil jim všecky řeči ty,
kteréž byl rozkázal Hospodin.
8. I odpověděl všecken lid spo
lečně: Všecko, co mluvil Hospodin,
budeme činiti. A když vnesl zas
Mojžíš slova lidu k Hospodinu,
9. řekljemu Hospodin: Již nyní
přijdu k tobě v mrakotě oblakové,
aby mne slyšel lid mluvícího k
tobě, a věřil tobě na věky. Zvě
stoval tedy Mojžíš slova lidu Ho
odinu.
10. Kterýžto řekl jemu: Jdi k
lidu, a posvět jich dnes a zejtra,
a at zeperou roucha svá..
11. A at jsou hotovi ke dnitře
tímu: nebo v den třetí sstoupí
Hospodin přede vším lidem na horu
Sinaj.
12. A ustanovíš meze lidu vůkol,
a díš k nim: Varujte se, abyste
nevstoupili na horu, ani nedotýkali
se krajů jejich: každý, kdožby se
dotekl hory, smrtí umře.
13. Ruka nedotkne se ho, ale
kamením uházen, nebo ustřílen
střelami bude: buď žeby bylo ho
vado, neb člověk, nebudet živ.
Když počne troubiti trouba, tehdáž

at oni vstoupí na horu.
14. I sstoupil Mo'žíš s hory k
lidu, aposvětil ho. když vyprali
roucha své,
15. řekl k nim: Buďtež hotovi
ke dni třetímu, a nepřibližujte se
k manželkám svým.
16. A již byl přišel třetí den, a
jitro se osvětlilo: ahle počala sly
šana býti hříméní, a osvěcovati se
blýskání, a oblak velmi hustý při
krývati horu, a zvuk trouby více
a více zněl: i bál se lid, kterýž
byl v ležení.
17. A když vyvedl je Mojžíš
vstříc Bohu z místa ležení, stali

19. A zvuk trouby pomalu roz—

máhalMojžíš
se více,
a daloa-B
seůprotaho
val:
mluvil,
odpo
vídal jemu.
20. I sstou il Hospodin na horu
Sinaj na sam vrch hory, apovolal
Mojžíše navrch její. Kamžto když
vstoupil,
21. řekl kněmu: Sstup, aosvědč
lidu: aby snad nechtěl přestoupiti
mezí k vidění Hospodina, a zhy
nuloby z nich veliké množství.
22. Kněží také, kteříž přistupují
k Hos odinu, at se posvětí, aby
nezabil) jich.
23. I řekl Mojžíš k Hospodinu:
Nebudet moci lid obecný vstoupiti
na horu Sinaj: nebo ty jsi osvěd
čil, &. přikázal

řka: Polož meze

okolo hory, a posvět ji.
24. Jemuž řekl Hospodin: Jdi,
sstup: &[potom] vstoupíš ty aAron

s tebou: kněží pak a lid at ne
přestu u_jí mezi, ani vstupují ]:
Hospoginu, aby snad neusmrtil jich..
25. I sstoupil Mojžíš k lidu, &.

všecko vypravoval jim.

Kapitola 20.
Desatero Božích přikázaní. 18. Strach
lidu. 24. Rozkaz o vzdělání oltáře.

1. I mluvil
t y to .' Hospodin všecky řečí
2. Já. jsem Hospodin Bůh tvůj,
kterýž jsem vyvedl tebe z země
egyptské, z domu služebnosti.
B.Nebudeš míti bohů cizích přede
mnou.
4. Neučiníš sobě rytiny ani žád
ného podobenství, kteréž jest na.-.
nebi svrchu, a kteréž na zemi dole,
ani těch věcí, které jsou uvodach
pod zemí.
5. Nebudeš se jim klaněti, ani.
jich ctíti: já. jsem Hospodin Bůh
tvůj silný, horlivý, navštěvující ne
ravost otců na synech, do třetího

dole pod samou horou.
18. Všecka pak hora. Sinaj kou 1 čtvrtého pokolení
řila se: protože sstoupil Hospodin nenávidí mne:

těch, kteříž..
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6. a činící milosrdenství nad ti—Vy jste viděli, že s nebe mluvil
síci, těm, kteříž milují mne, a 0- jsem vám.
stříhají přikézaní mých.
23. Nebudete dělati bohů stří
7, Nevezmeš jmena Hospodina brných: ani bohů zlatých neuči
Boha svého nadarmo, nebot nebude níte sobě.
24. Oltář z země uděláte mi, a
míti za nevinného Hospodin toho,
kdoby vzal jmeno Hospodina Boha budete obětovati na něm zapaly,
svého nadarmo.
a okojné oběti své, ovce své, i
8. Pomni, abys den sobotní světil. ve y, na každém místě, na němž
9. Šest dní budeš pracovati, a památka bude jmena mého: přijdu
dělati všecka díla své.
k tobě, &.požehném “tobě.
25. Uděláš-li pak mi oltář ka
10. Sedmého pak dne sobota
Hospodina Boha tvého jest. Ne menný, nevzdělaš ho z tesaného
budeš dělati žádného díla v něm, kamení: nebo jestliže pozdvihneš
ty, isyn tvůj, i dcera tvá., služeb nože na něj, poskvrněn bude.
26. Nebudeš vstupovati po stup
ník tvůj, i děvka tvá., hovado tvé,
i příchozí, kterýž jest v branach ních k oltáři mému, aby nebyla
odkryta hanba tvář.
tvých.
11. Nebo v šesti dnech učinil
Hospodin nebe i zemi, i moře, i
Kapitola 21.
všecko, což vnich jest, aodpočinul Práva. soudně. od Boha lidu israelskému
v den sedmý: protož požehnal ustanovené..
Hospodin dne sobotního, & posvě
til ho.
jsou pak
12. Cti otce svéhoimatku svou, 1. Titopředložíš
jim.soudové, kteréž
2. Koupíš-li služebníka hebrej
abys dlouho živ byl na zemi, kte
rouž tobě dá. Hospodin Bůh tvůj. ského, šest let bude sloužiti tobě:
13. Nezabiješ.
sedmého odejde svobodný darmo.
14. Nesesmilníš.
3. S jakým oděvem vejde, s ta.
15. Nepokradeš.
kovým at odejde: jestližeby měl
16. Nepromluvíš proti bližnímu ženu, i žena vyjde spolu.
svému křivého svědectví.
4. Jestliže pan dá. jemu ženu, a
17. Nepožadaš domu bližního [ona] zrodí syny a dcery: žena i
svého: aniž požadáš manželky jeho, děti její budou pana jeho: on pak
ani služebníka, ani děvky, ani vola, vyjde s oděvem svým.
ani osla, ani ničehož, cožjeho jest.
5. Pakliby řekl služebník: Miluji
18. Veškeren pak lid viděl hlasy, pána svého, i manželku, i děti,
nevyjdu
svobodný*:
'
a. světla, a zvuk trouby, i horu
6. podá. ho án bohům*, i bude
kouřící se: a přestrašeni, i hrůzou
postaven
ke
veřům,
a
veřejům,
poraženi jsouce, stali zdaleka,
19. řkouce Mojžíšovi: Mluv ty a probodne ucho jemu šídlem**:
&
bude
mu
služebníkem
na
věky.
s námi, a slyšeti budeme: necht
nemluví ném Hospodin, abychom 7. J estližeby kdo rodal dcem
svou za děvku, nevyj e [ze služby],
snad nezemřeli.
20. I řekl Mojžíš k lidu: Ne jako děvky vycházejí.
bojte se: nebo aby zkusil vas, při 8. Nelíbila-liby se očím pana
šel Bůh, a aby strach jeho byl svého, kterémuž dana byla, pro
mezi vami, &.abyste nehřešili.
26) t. abys neobnažil se, krůčeje po stupních.
21. I stal lid zdaleka. Mojžíš 6) t. raději volím tu zůstati v službě,
bez nich svoboden bytí.
pak přistoupil k mrakotě, v kteréž 6) t.nežpostaví
ho před soudci, jakožto Boží
byl Bůh
místo držícími. — '" Na znamení, že
22. Řekl nad to Hospodin ]; Moj
vždy potom k domu jeho přinéležeti
bude.
žíšovi: Toto díš synům israelským:
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pusti ji; lidu pak cizímu nebude
25. spáleninu za spéleninu, ranu
míti moci prodati ji, jestliže jí za ranu, modřínu za modřínu.
pohrdl.
(Mat. 5, 38.)
26. J estližeby kdo udeřil služeb
_ 9. Pakliby synu svému zasnoubil
níka
svého
v
oko,
anebo děvku,
J_i_vPadlé obYĚeJ'e 99.93 začíná ji:.
10. Pakliby druhou“'j emu. pojal, a učinilby je jednooké, propusti je
svobodné
za
oko,
kteréž
vyloupil.
opatří děvce svadbu, iroucha, ani
27. Zub také jestližeby vyrazil
213de poctivosti neodepře.
služebníku, nebo děvce své, též
11. Jestližeby těch třech věci [jí] pro usti je svobodné.
neučinil, vyjde darmo bez peněz.
2%. Jestližeby vůl utrkl muže
12. Kdoby udeřil člověka, chtěje neb ženu, a umřeliby, ukamenovan
ho zabiti, smrtí at umře.
bude, a nebude jedeno maso jeho:
13. Kdo ak nečinil ůkladu, ale ale pan vola nevinný bude.
Bůh jej vy al vruce jeho: uložim 29. Pakli vůl trkavý byl od vče
tobě místo, do něhožby uteci měl. rejška, ipřed včerejškem, &.osvěd
14. J estližeby kdo z úmysla zabil čiliby to panu jeho, a. nezavřelby
bližního svého a skrze úklady: i ho, a zabilby muže neb ženu: i
od oltáře mého odtrhneš jej, aby vůl ukamenován bude, i pána jeho
umřel.
za ijí.
30. Pakliby penize jemu uloženy
15. Kdoby udeřil otce svého,
neb matku, smrtí at umře.
byly, dá. za duši svou, cožbykoli

16. Kdoby ukradl člověka, apro požádáno bylo.
31. Syna také a dceru jestližeby
dal ho, přesvědčen jsa v vině, smrti
at umře.
utrkl, podobnému soudu poddan
u e.
17. Kdoby zlořečil otci svému, b “1
32.J estližeby služebníka, a děvku
neb matce, smrtí at umře.
ztrkal, třiceti lotů stříbra* pánu
(Mat. 15, 4.)
[jejich] dá.: vůl pak kamením uha
18. Jestližeby se svadili muži, zen 11 e.
a udeřilby který bližního svého 33. Jestližeby kdo otevřel ci
kamenem nebo pěstí, a tenby ne sternu aneb vykopal, a nepřikryl
umřel, ale leželby na lůžka:
by ji, a upadlby vůl neb osel
19. _'estližeby povstal a chodil do ní,
vně o holi své, nevinný bude, kdo
34. dá.pán cistern cenu hovad:
udeřil, však tak, aby race jeho, co pak jest umrtvené o, jeho bude.
i náklady na lékaře nahradil.
35. J estližeby vůl cizí vola ně
20. Kdoby udeřil služebníka své čího ranil, a ten umřelby: prodaji
ho, neb děvku holí, a umřelib v vola živého, a rozdělí peníze, maso
rukou jeho, hříchem vinen bu e. pak mrtvého mezi sebou rozdělí.

21. J estližeby pak jeden den, neb
dva na to živ byl, nebude poddén
pokutě, nebo peníze jeho jsou.
22. Jestližeby se svadili muži, a
udeřilby někdo ženu těhotnou, a
potratilaby sice, než sama živaby
zůstala: poddan bude škodě, jak
velikéby muž ženy té požádal, a
soudcové usoudili.
23. Pakliby smrt její potom při

36. Pakli věděl, že vůl trkavý
byl od včerejška a před včerejškem,
a neostříhal ho an jeho: da vola
za vola, a zabit ho celého vezme.

Kapitola 22.
Úsudkové Boží při :lodějství a. škodě, :
některých jiných věcech.

1.

estližeby kdo ukradl vola, neb

ovcí, a zabilby ]6 neb pro
šla, dá. duši za duši,
32) t. usi patnécte alaiých; tet byla cena
24. oko za oko, zub za zub, ruku
za otroka. Asi za tolik Jidáš Krista

za ruku, nohu za nohu,

prodal..
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dal: pět volů za jednoho vola na
12. Pakliby krádeží bylo vzato,
vrátí, a čtyry ovce za jednu ovci. nahradí škodu pánu.
2. Jestliže zloděj vylamuje dům,
13. Pakliby udáveno bylo od zvě
nebo podkopávaje bylby zastižen, ři, at vznese na něho, co jest udá
a jsa raněn umřelby: ten, kdo ho veno, a nebude platiti.
ranil, nebude vinen krví.
14. Kdoby od bližního svého ně
3. Pakliby po vyjití slunce to co z těch věcí vypůjčil, a byloby
učinil, vraždu spáchal, i on at zemdleno, neb umřelo v nepřítom—
umře*. Neměl-liby, coby navrátil nosti ána, navrátiti přinucen bude.
za krádež, sám rodán bude.
15. akliby přítomen byl pán,
4. Jestliže na ezeno bude u ně nenavrátí, zvláště jestliže přišlona
ho, co ukradl, živé, buď vůl, neb jaté za mzdu díla svého*.
16. J estližeby kdo podvedl pannu
osel, neb ovce: dvojnásobně navrátí.
5. Učinil-liby kdo škodu na poli, ještě nezasnoubenou, a spalby s
neb na vinici, & pustilby hovado ní: dá jí věno, a bude ji míti za
své, aby spáslo cizí: cožkoli nejlep manželku.
17. J estližeby otecpanny nechtěl
šího míti bude na poli svém, neb
na vinici, za škodu, jakžby se uvá jí dáti, dá peníze podlé způsobu
žila, nahradi.
věna, kteréž panny mají obyčej
6. Jestližeby vyjda oheň našel bráti.
trní, a zachvátilby stohy obilí, neb
18. Čarodějníkům nedopustíš ži
stojící osení na poli, nahradí škodu vu býti.
19. Kdoby se sešel s hovadem,
ten, kdoby oheň zapálil.
7. Jestližeby kdo poručil příteli smrtí at umře.
20. Kdo obětuje bohům, kromě
peníze, neb nádobu k ostříhání, a
tomu, kdo přijal, bylyby ukradeny : Hospodinu samému, usmrcen bude.
jestližeby nalezen byl zloděj,dvoj 21. Příchozího nezarmoutíš, ani
násobně navrátí.
ho sužovati budeš: nebo jste i sa
8. Pakliby nebyl zjeven zloděj, mi příchozí byli v zemi egyptské.
pán domu pohnán bude k bohům*, 22. Vdově &. sirotku nebudete
a přisáhne, že nevztáhl ruky své škodíti.
k věci bližního svého,
23. Urazíte-li je, volati budou
9. by učinil lest tak na volu,jak ke mně, a já budu slyšeti křik
na oslu, a ovcí, a rouchua cožkoli jejích:
škodu přinésti může: před bohy* 24. a rozhněvá se prchlivost má,
a zbiji vás mečem, a budou man
ge, dvojnásobně
obou přijde: ajestliže
usou želky vaše vdovy, a synové vaši
navrátí oni
bližnímu
svému.
sirotci.
10. Poručí-li kdo bližnímu své 25. Půjčíš-li peněz lidu mému
mu osla, vola, ovci, a všeliké ho chudému, kterýž bydlí s tebou, ne
vado k ostříhání, aumřeloby, nebo budeš naň nastupovati jako dráě,
zemdlelo, nebo od nepřátel zajato ani ho lichvami obtižíš.
26. Jestliže v základu od bliž
bylo, a žádnýby toho neviděl:
11. přísaha bude prostředkovati, ního svého vezmeš roucho, před
že nevztáhl ruky své k věci bliž zá adem slunce zase mu je navrátíš.
ního svého: i přijme pán přísahu,
57. Nebo
ten samý
a onen nebude nucen k navrácení. 'eho,
kterýmž
se řijest ožěv
v , atší;'

iná jiného, v němžblysg:

bude-li

3) Tuto má z hebr. doloženo býti: „Má
(zloděj) nan-Mitt" Neb v takové při
padnosti, totiž za dne li se dobýval 15) Jestliže bylo najaté, ». dříve času toho
nájmu padlo, tedy ve mzdu nájmu ta
zloděj, měl toliko k navrácení přidr
žen, a nikoli zabit býti.
škoda přijde. t. ten, kdož najal, nebude
8) t. k soudcům.
povinen tak mnoho platiti, : čehož
9) t. soudce.

na)

.
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volati ke mně, vyslyším ho, nebo
mílosrdný jsem.
28. Bohům* utrhati nebudeš: a
knížeti lidu svého zlořečitinebudeš.
29. Desátků svých a prvotin svých
neobmeškáš dáti: prvorozeného z
synů svých mně dáš.
30. S voly také a s ovcemi též
učiníš: sedm dní at jest s matkou
svou, dne osmého mně je odevzdáš.
31. Muži svatí budete mi: masa,
kteréž od zvěři bylo najedeno, ne
budete jísti, ale psům je vrhnete.

Kapitola 23.
0 soudech. 14. O třech největších slav
nostech v roce. 20. O zaslíbeních Israelovi
učiněných.

1. Nebudeš
přijímatihlasu
aniž spojiš
ruky své,]živého:
abys za
bezbožného pravil křivé svědectví.
2. Ne ostoupiš po zástupu kuěi
nění zl ho: ani v soudu povolíš
usouzení mnohých, abys se od
pravdy
3. adodchýlil.
chudým také nesmíluješ
se v soudu.
4. Trefil—libys na vola ne řítele

svého, aneb na osla,an blou , za
se přiveď ho k němu.
5. Uzřelvlibys, an osel toho, jenž
tě nenávidí, leží pod břemenem,
nepomineš, ale pozdvihneš ho s
m.
6. Neuchýlíš se k odsouzení chu
dého*
7. Lži se vystříhati budeš. Nevin

ného a s ravedlivého nezabiješ*:
nebo v oš 'vosti mámbezbožného.
8. Aniž bráti budeš darů, kteříž
také oslepují opatrné, a podvracují
slova spravedlivých.
9. Příchozímu obtížným nebudeš:
nebo víte příchozích duše*: poně
vadž i sami byli jste příchozí v
zemi egyptské.
10. Po šest let osivati budeš ze
mi svou, & shromáždíš úrodu jeji.
2

3333

_

11. Leta pak sedmého ponecháš

ji,
odpočine,
abš' jedli
chudí li
du at
tvého:
a cožko
pozůstane,
at
jedí zvířata polní: tak učmiš na.
vinici, a na olivoví svém.

12. Šest dní dam budeš: sed
mého dne přestaneš, aby odpočmul
vůl i osel tvůj: a občerstvil se syn
děvky tvé, a příchozí.
13. Všech věcí, kteréž jsem pra
vil vám, ostříheíte. A skrze jmeno
cizích bohů přisáhati nebudete, amž
bude slyšáno z úst vašich.
14. Třikrát svátky na každý rok
slaviti mi budete.
15. Slavnosti Přesnic ostříhati
budeš. Sedm dní jisti budeš chleby
přesné, jakž jsem přikázal tobě,_v
čas měsíce nových úrod, když js1
vyšel z Egypta: neukážeš se před
obličejem mým prázdný.
.
16. A [držeti budeš] slavnost žm
prvotin práce své, cožkolí jsi v_sel
na. pole. Slavnost také při vylití
roku, když shromáždíš všecky úro
dy své z le.
17. Třikrát v roce ukáže se kaž
dý z tvých pohlaví mužského před
Pánem Bohem tvým.
18. Nebudeš obětovati krve oběti
mé při kvasu, aniž pozůstane tuk
slavnosti mé až do rána.
_
19. Prvotiny ůrod země své při
neseš do“ domu Hospodina Boha
svého. Nebudeš vařiti kozelce v
mléku mateře jeho.
20. Aj já pošlu anděla svého, kte
rýžby šel před tebou, a ostříhal na
cestě, a uvedl tě na místo, kteréž
jsem připravil tobě.
_
21.

etřiž ho, &.poslouchej hlasu

jeho, aniž se domnívej, žeby směl
potupen býti : nebo neodpustí, když
prohřešíš, a jest jmeno mé v něm.
22. Pakli uposlechneš hlasu je
ho, a učiníš všecko, což mluv-lm,
nepřítelem budu nepřátel tvých &
sužovati budu sužujíci tebe.
23. I půjde řed tebou anděl můj,
a uvede tebe % Amorrhejskému, a
. soudcům, představeným.
Hethejskému, a Ferezejskému, &
. k vůli bohatému.
Chananejskému, & Hevejskému, a
. neodsoudíš k smrti.
. víte, jak jest jim usrdce, že teskno. J ebusejskému, kteréž já. potru.
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24. Nebudeš se klaněti bohům lid jedním hlasem: Všecka slova
jejich, ani jich ctíti: nebudeš činiti Hospodinova, kteréž mluvil, uči
skutků jejich., ale kaziti je budeš, ní me.
4. Napsal pak Mojžíš všecky řeěi
a ztroskoceš obrazy jejich.
25. I budete sloužiti Hos dinu Hospodinovy: &.rano vstav vzdělal
Bohu svému, ab ch požehn ohle oltář pod horou, a dvanácte napi
bům tvym, i vo am, aabych odjal sů* podlé dvanactera pokolení i
sraelského.
nemoc z prostřed tebe.
6. A poslal mládence z synů i
26. Nebudet bezdětkyně, ani ne
lodné v zemi tvé: počet dnů tvých sraelských, i obětovali zápalné o
běti, a obětovali obětipokojné Ho
doplním.
27. Strach svůj pustím před te spodinu, telata.
6. Vzal tedy Mo'žíš polovici
bou, a pobiji všeliký lid, ku které
muž vejdeš: a všech nepřátel tvych krve, a vlil do koíiiku: díl pak
ostatní vylil na oltář.
před tebou hřbety obratím:
7. A vzav knihu úmluvy, četl,
28. vypustě sršně napřed, kteříž
zaženou Hevejského, a Chananej an lid poslouchal. Kteříž řekli:
Všecko,
což mluvil Hospodin, uči
ského, a Hethejského, prvé než
níme, a budeme poslušni.
vejdeš.
8. On pak nabrav krve, pokro
29. Nevyženu jich od tváři tvé
v jednom roce: aby země neobra pil lidu, a řekl: Tato jest krev ú
tila se v poušť, a nezrostla proti mluvy, kterouž učinil Hospodin s
tobě zvířata.
vámi, o všech řečech těchto*.
30. Pomalu vyháněti budu je od 9. I vstoupil na horu Mojžíš a
tváři tvé, dokudž se nerozmnožíš, Aron, Nadab, a Abiu, a sedmde
sate z starších israelských:
a neopanuješ zemi.
10. a viděli Boha israelského:
31. Položímt pak meze tvé od
moře rudého, až k moři palestin a pod nohama jeho bylo jako dílo
skému, a od pouště až k řece: z kamene safírového, a jako nebo
dům v ruce vaše obyvatele země, když jasné jest.
& vyženu je od tváři vaší.
11. Aniž na ty, kteříž byli po
32. Nevejdeš s nimi v smlouvu, dal odešli z synů israelských, vztahl
ani s bohy jejich.
ruky své*, i viděli Boha, a jedli
33. At nebydlí v zemi tvé, aby |.. 111.
nepřivedli tě k hříchu proti mně, p12. Řekl pak Hospodin k Moj
kdybys sloužil bohům jejich: což žíšovi: Vstup ke mně na horu, a
tobě jistě bude osidlem.
buď tam; a dám tobě tabule ka
menné, a zákon i přikazaní, kte
réž jsem napsal: abys učil je.
Kapitola 24.
13. Vstali MojžíšaJosue služeb
Mojžíš oznámil lidu přikésaní Boží, 4.
i v spis uvedl. 12. Vstoupil zase na horu
inej.

ník jeho:

a vstupuje Mojžíš na

horu Boží,
14.starším řekl: Poěekejtež tuto,
ojžíšovi také řekl: Vstup k dokudž se nenavrátíme k vám.

1.
Hospodinu t , aAron, Na
dab & Abiu, asedm esáte starších
israelských, a klaněti se budete z
daleka.
2. A sam Mojžíš vstoupí k Ho
spodinu, a oni se nepřiblíží: aniž
11d vstoup

s ním.

3. Přišel tedy Mojžíš, a vypra
voval lidu všecka slova Hospodi
nova, isoudy: iodpověděl všecken

4) t. památných znamení aneb sloupů s
n pi sy.

8) Mojžíš zpečetil Starý Zékon krví obětní,
jako Kristus zakon Nový svou vlastní
krví.
ll) t. nic se jim zlého nestalo, živi zú
stsli, ačkoli Boha osobně viděli, : če
hož staří obyčejně smrtí se na dali.
(Viz 1. Mojž.

23. — 13, za)

32, 30. SJuclc. 6, 22.
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Máte Árona. a Hurá s sebou:
vznikne-li jaká nesnáz, vznesete
na ně.
15. A když vstoupil Mojžíš na
horu, přikryl oblak horu:
16. a přebývala sláva Hospodi
nova nad Sinaj, kryjící jioblakem
za. šest dní: sedmého pak dne po
volal ho z prostřed mrá'koty.
17. Byla. pak tvářnost slávy Ho
spodinovy jako oheň hořící na
vrchu hory před obličejem synů
israelských.
18. I všed Mojžíš do prostřed
mlhy, vstoupil na horu, a tambyl
čtyřiceti dní, a. čtyřiceti nocí.

12. a čtyry kruhy zlaté, kteréž
přiděláš k čtyřem úhlům té archy:
dva. kruhy at jsou po jedné straně
a dva po druhé.
13. Uděláš také sochory z dříví
Setim, a. obložíš je zlatem.
14. I uvlečeš [je] do ln'uhů,kte
říž jsou po stranách archy, aby
bývala nošena na nich:
15. kteříž vždycky budou vkru:
zích, aniž kdy budou vytahovám
z nich.
16. A vložíš do archy to svě
dectví*, kteréž dám tobě.
17. Uděláš i slitovnici* z zlata.
nejčistšího: půl třetího lokte bude
držeti dlouhost její, apůl druhého
lokte širokost.
Kapitola 25.
18. Dva. také cherubíny zlaté a
Rozkaz o sbírce a vzdělání stánku, 10.
kované uděláš, s oboudvou stran
též archy úmluvy, a slitovnice, 23. stolu, slitovnice*.
& svícnu.
19. Cherubín jeden at jest na.
straně 'edné, a druhý na. druhé.
1. I vi,uvil
řka:Hospodin k Mojžíšo 20. badva. kra'e slítovnice at
2. - Mluv synům israelským, at zastírají, roztahujíce křídla, a za
vybírají mi prvotiny: od každého stírajíce slitovnici, a ať vespolek
člověka, jenž dobrovolně obětovati hledí na sebe, majíce obrácené
tváři k slitovnici, kterouž se má
.bude, budete bráti je.
_
3. Tyto pak jsou věci, kteréž přikrýva-ti archa.
21. Do kteréžto vložíš svědectví,
bráti máte: Zlato a stříbro aměď,
4. postavec modrý, a. šarlat a kteréž dám tobě.
_
červec dvakrát barvený, a. kment,
22. Odtud budu přikazovati, a.
mluviti k tobě nad slitovnici, a z
srsti kozí,
a kůže skopců na červeno prostředku dvou cherubínů, kteříž
barvené, a kůže barvy fialové, & budou nad archou svědectví, o
dříví Setim:
všecko, což budu oroučeti skrze
6. olej k připravení světel: tebe synům israels ým.
.
vonné věci k masti, a kadidla do 23. Uděláš i stůl z dříví Setnn,
bré vůně:
mající dva. lokty z délí, a. na šíř
7. kamení onyxové, a drahé ka loket, a na. Výsost půl druhého
mení k okrášlení roucha kněžské lokte.
_ _
ho, & náprsníku.
24. A okuješ jej zlatem nejčist
8. I udělají mi svatyni, a budu ším: a. uděláš mu okolek zlatý
bydliti u prostřed nich:
vůkol,
25. a tomu okolku korunu vy
9. Vedlé všeho podobenství stán
ku, kterýž ukáží tobě, ivšech ná
dob k službě jeho: atak uděláteji.
16) t. přikázaní, lákon.
_
_
10. Archu z dříví Setim udělejte, 17)
jinak odpovědnici, t. přikryvadlo či
'ejížto dlouhost at má půl třetího
víko na. archu zvýšené, a jako min,
odkudž odpovědi Boží vycházely. Vm
okte: širokost půl druhého lokte:
níže 20. a. 30, 6.
_
vysokost též půl druhého lokte.
8 Cberubíni byli vyobrazení, mající po

ll. A pozlatíš ji zlatem nejčist
ším vnitř i zevnitř: a uděláš nad
ní korunu zlatou vůkol:

H

v

dobu člověka,

orla,

lva a hovada.

Představovalit zvláště všemohoucnost
& moudrost Boží. (E:ech. 1.)

2. Mojžíšova 25. 26.
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rytou, zvýší čtyř prstů a nad ní mi nádobamí 'eho míti bude hřivnu
druhou korunu zlatou. ,
zlata nejčistší o*.
40. Vzhlédni, a učiň podlé způ
26. Čtyry také kruhy zlaté pli—isobu, kterýž tobě na hoře ukázán
pravíš,
a vložíš
čtyry noze.
ú ly jest.
téhož stolu,
jeden jepřiv každ
27. Pod korunou budou kruhové
Kapitola 26.
zlatí, aby provlačováni byli socho
rové skrze ně, a mohl se stůl no
Vypisuje se způsob stánku.
sítí.
28. Ty také sochory uděláš z 1. Stánek pak takto uděláš: De
set koltr z bílého lnu pře
dříví Setím, a obložiš zlatem k
sukovaného, a z postavce modrého,
nošení stolu.
29. Připravíš i misky, i baňky, a šarlatu, a červce dvakrát bar
kadidlnice, a koflíky, v nichž mají veného, uděláš proměnných barev,
se obětovati oběti mokré, z zlata dílem vyšívaným.
2. Dlouhost koltry* jedné bude
nejčistšího.
30. A klasti budeš na stůl chle míti osmmecítma loket: šiř čtyř
loktů bude. Jedné míry budou
by předložení, před obličejem mým všecky koltry.
vždycky..
3. Pět koltr spolu s sebou spo
31. Uděláš i svícen kovaný z jeno bude, a jin'ch pět týmž spo
zlata nejčistšího, sloupec jeho, a jem'm spolu se žeti bude.
pruty, číše, a kuličky, a lília z 4. Oka z hedbáví modrého udě
něho vycházející.
láš po stranách, a při vrších koltr,
32. Šest prutů vycházeti bude z aby še mohly vespolek spojovati.
5. Padesáte ok koltra míti bude
bokůé: tři s jedné strany, a tří s na obou stranách, tak zdělaných,
aby
oko proti oku přicházelo; a
33. Tři číše jako na způsob o
k druhému mohlo se připo
řecha na každém prutu, akulíčka jedno
1t1.
spolu í lilium: a též tři číše ná.
6. Uděláš i padesáte kroužků
podobné
k ořechu
ém, a kulička
spolunai prutu
lílium. dru
To zlatých, jimiž ostření koltr spojo
vati se mají, aby jeden stánek u
bude dílo šesti prutů, kteříž mají činěn b 1.
býti vyvedení z sloupce.
7. Naděláš i houní z srstí kozích
34. Na samém pak svícnu bu jedenácte, k přikrytí střech stánku.
dou číše čtyry na způsob ořecha, 8. Dlouhost houně je é bude
a kuličky na každé znich, a lílía.
třiceti loktů,
a šírokost čtyrš:
35. Kuličky od dvěma pruty míti
'edno'stejná
míra budevšech
[těc
na třech místec , kterých spolu oum.
šest jest, vycházejících z sloupku 9. Z níchžto pět spojíš obzvlášt
ně, a šest k sobě vespolek připo
jednoho.
36. I kuličky tedy i prutové z jíš, tak abys šestou houní v čele
něho budou, všecko kované z zlata střechy na dvé přehnul.
10. Uděláš i padesáté ok pokraji
nejčistšiho.
37. Uděláš i lamp sedm, a po houně jedné, aby se s druhou spo
stavíš je na. svícen, aby svítily na jovatí mohla: & padesáte ok po
proti.
38. Utěradla také, i kdeby se to, 89) Cena všeho zlata obnášela asi 4397'/,
d u 1!
.
což utřeno jest, hasilo, at se udě
2) U nás tomu říkáme čaloun, visí-li na
lají z zlata nejčistšiho.
zděcb, koberec, prostírá-li se na stůl
39. Všecha váha svícna se vše
neb na zem.
©.:
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kraji houně druhé, aby se s dru
25. 1 bude spolu desk osm, od
hou spo'ila.
stavků 'ejich stříbrných šestn te,
11. dělaš i padesate spinadel dva podstavky pod jednu desku
měděných, kterýmižby se spojovala počítaje.
26. Uděláš i svlaků z dříví Se
oka, aby ze všech jedno přikrytí
tim pět k zdržování desk na jedné
učiněnobelo.
12.
oby pa k zb va 1o ho
straně stánku,
které se připravují kýstřeše, tgtfiž 27. a pět jiných na. druhé, a v
témž očtu k straně zapadni:
jedna
kteráž zbývá.,
z po 28. teřížto provlačovani budou
ovice houně,
její přikryješ
zadní stranu
stánku.
druhému. desk od jednoho konce
13. A loket s jedné strany pře prostředkem
visne, a druhý s druhé, který zbý 29. Ty také desky zlatem oku
vá. při dlouhosti houní, obadva ješ, a sliješ na nich kroužky zlaté
boky stánku přikrývaje.
skrze kteréžby svlakové opaže
14. Uděláš ijiné přikrytí střechy zdržovali: kteréžto obložíš plechy
z koží skopových rudých: &.nad zlatými.
30. A v_vzdvihneš stánek podlé
iinšiopět
jiné přikrytí z modrých způsobu, kterýž tobě na hoře u—
o .
15. Nadělaš i desk ksténku sto kazan jest.
jatých z dříví Setim,
31. Uděláš i o onu z postavce
16. z nichž jednakaždá. deset lo modrého, a z šar atu, a z červce
ket na dlouhost at má, a na šiř dvakrát barveného, & z bílého lnu
půl druhého lokte.
přesukovaného, dílem vyšívaným,
17. Na stranách [každé] desky & pěknou rozličností setkanou*:ř
dvoje vydražení bude, jimižby de 32. kterouž zavěsíš před čtyřmi
ska [jedna] s druhou deskou se sloupy z dříví Setim, jenž i ti
sami zlatem obložení budou, a bu
spojovala:
a na tenbu on.
ůsobvšecky dou míti makovice zlaté, ale pod
esky připraveny
18. Jichžto dvaceti bude k stra stavky stříbrné.
33. Provlečena pak bude opona
ně polední, jenž se chýlí k větru
skrze kroužky, za kterouž vnitř
polednímu.
postavíš
archu svědectví, kterouž
19. K nimž čtyřiceti podstavků
i Svatyně, i Svatyně svatých dě
stříbrných sliješ, aby dva podstav liti
se budou.
kové pod každou deskou pode dvě 34. Položiš i slitovnici na archu
ma20.
úhllša podloženi
druhé takébyli.
straně stánku, svědectví v Svatyní svatých:
kteréž se chýlí k půlnoci, dvaceti 35. a stůl vně před oponou: a
naproti stolu svícen v straně po- '
desk bude,
lední stánku: nebo stůl stati bude
21. ma'ících čtyřiceti podstavků na straně ůlnoční.
stříbrných. Dva podstavkové pod
jednukaždou desku podloženi bu 36. Udě aš i zastření tu, kdež
se vchází do stánku, z postavce
dou.
22. K západní pak straně stan modrého, a z šarlatu, a z červce
dvakrát barveného, & bílého lnu
ku uděláš šest desk:
23. a opět jiné dvě, kteréž v přesukovaného, dílem vyšívaným.
úhlech at jsou vyzdviženy z zadu 37. A pět sloupů z dříví Setun
zlatem obložíš, před kteréžto pře
za stánkem.
opona: 'ichžto budou
24. A budou spojeny z důlu až tažena bude
zlaté, a po stavkové mě
k vrchu, & všecky jedno spojení makovice
dění.
držeti bude. Dvou také desk, kte
réž v úhlech postaveny býti ma'í, 31) s obrazy cherubínů buď vyšívanými
neb vetkanými.
podobné spojení zachováno bude.

2. Mojžíšova 27. 28.

Kapitola 27.
Oltář k obětem zápalným. 9. Síň stánku.
20. Olej k roasvěcování lamp.
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ny k straně jedné dány budou, &
sloupové tři, a podstavků tolikéž:
15. a na straně druhé budou o
pony patnácti loktů zdélí, sloupo—
vé tři, a podstavků tolikéž.
16. Kdež se pak vcházeti bude
do síně, bude opona loktů dvacíti,
z postavce modrého a šarlatu, a z
červce dvakrát barveného, abílého
lnu přesukovaného, dílem vyšíva
ným: sloupy bude míti čtyry, také
s tolika podstavky.
17. Všickni sloupové síně vůkol

1. Uděláš
z dříví
kterýži oltář
bude míti
pětSetim,
loket
na dlouhost, a tolikéž na šiř, to
jest, čtverhranný, a tří lokty na
sost.
2. Rohové pak na čtyřechúhlech
z něho budou: apřikryješ jej mědí.
3. I uděláš ku potřebám jeho
pánvice k brání popela, a kleště, obložení budou stříbrnými plechy,
i vidličky, a nádoby k brání ohně: s makovícemi stříbrnými, a po 
stavky měděnými.
všecky nádoby z mědi zkuješ.
18. Na délku bude míti síně
4. A rošt měděný na způsob sítí:
loktů
sto, na šíř padesát. Výsost
na jehož čtyřech úhlech budou
pěti
loktů bude: a bude učiněna.
čtyři kruhové mědění:
z
bílého
lnu přesukovaného, amíti
5. kteréž položíš pod ohniště
oltáře: & bude rošt až do prostřed bude podstavky měděné.
19.
Všecky
nádoby stánku ke
ku oltáře.
6. Uděláš i dva sochory koltáři všem potřebám, a řádům osvát—
ným,
tak
kolíky
jeho, jako [kolíky]
z dříví Setim, kteréž přikryješ síně, z mědi uděláš.
plechy měděnými:
20.
Přikaž
synům
israelským, at
7. a provlečeš [je] skrze kruhy,
a budou na obou stranách oltáře nanesou tobě oleje z stromů oli
vo
ch
nejčistšího
a
vstoupě ztlu
k nošení.
8. Ne celistvý, ale prázdný & čen ho: aby hořela lampafvždycky
21.
vstánku
svědectví,
vně před
dutý vnitř uděláš jej, jakž jest
oponou, kteráž přetažena jest před
tobě na. hoře ukázáno.
svědectvím.
A
stavěti
budou
jí
9. Uděláš síň stánku, na jejížto
polední straně proti poledni budou Aron a synové jeho, aby až do
jitra
svítila
předHospodinem.
Usta
opony ze lnu bílého přesukovaného:
sto loket jedna. strana bude míti vičná bude služba ta u potomků
jejich mezi syny israelskými.
na dlouhost.
10. A sloupů dvaceti s tolika
Kapitola 28.
podstavky měděnými, kteří mako—
více s rytinami jejich budou míti
Vypínuje se roucho nejvyššího kněze.
stříbrné.
11. Podobně i na straně půlno 1.Přijmi také k soběArona bratra
svého s syny jeho z synů
ční na dýl budou opony sto loket,
sloupů dvaceti, a podstavkové mě israelských, aby mi úřad kněžský
dění v témž počtu, a makovíceje konali Áron, Nádab, a Abiu, Ele
azar, a Ithamar.
jich s rytinami svými stříbrné.
2. A uděláš roucho svaté Aronovi,
12. Na šíř pak [té] síně, kteráž
patří k západu, budou opony po bratru svému k slávě a okrase.
padesáti loktech, a sloupů deset, 3. I budeš mluviti se všechněmi
a podstavků tolikéž.
moudrého srdce, kteréž jsem naplnil
13. Při té také širokosti síně, duchem opatrnosti, aby udělah
která patří k „východu, padesáté roucha Aronovi, v nichzby posvě
loktů bude.
cen jsa sloužil mi.
14. Kdežto patnácti loktů opo 4. Tato pak budou roucha, kte
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ráž udělají: Náprsník, a náramen
m'k, sukni lněnou úzkou [sukni],
čepici a pás. Udělají roucha svatá
bratru tvému Aronovi, a synům
jeho, aby úřad kněžský konali mi.
5. A vezmou zlato, a modrý po
stavec, & šarlat, a červec dvakrát
barvený, a kment.
6. Udělají pak náramenník z
zlata, a postavce modrého, a šar
latu, a z červce dvakrát barveného.
a lnu bílého přesukovaného, dílem
rozličných barev.
7. Dva kraje spojené míti bude
na obou stranách vrchních, aby se
v jednom sešli.
8. Samo také setkání, i všecka
proměna díla bude z zlata, a po
stavce modrého, a šarlatu, a červce
dvaln'át barveného, a. bílého lnu
přesukovaného.
vezmeš dva kameny ony
xové, &
'eš na nich jmena
synů israelských:
10. šest jmen na kameni jednom
a šest ostatních na druhém, podlé
pořádku narozeni jejích.
11. Dilem v
vače, a rytím ry.

jícího kameníygahé vyry'eš na
nich jmena synů israelskýcln, vsa
zených do zlata, & [zlatem] obklí

čenýchf

12. A. položíš na obou krajích
náramenm'ku na památku synům
israelským. A nositi bude ron
jmena jejich před Hospodinem, na
obou ramenách, pro připomínám'.
13. Uděláš i háčky z zlata,
14. a dva řetíz zzlata nejčist
šího vespolek se žící, kteréž za
věsíš na háčky.
15. Náprsm'k také soudu* uděláš
dílem rozličných barev podlé se
tkání náramenm'ka, z zlata, z po
stavce modrého, a šarlatu, a červce
dvalnát barveného, a bílého lnu
přesukovaného.

16. Čtverhranný bude advojitý:

míru pídi míti bude tak na dlou
host, jako na širokost.
17. A oložíš na něm čt y řady
kamenů ahých: v prv
řadu
bude kámen sardius, a topazius, a
smaragdus:
18. v druhém karbunkulus, safír
&jaspis:
19. v třetím, ligurius, a achát,
a ametyst:
20. v čtvrtém, chrysolít, onyx,
a. beryll. Vsazeni budou do zlata.
v pořádcích svých.
21. A budou míti jmena synů
israelskych: dvanácti jmeny vy
rytí budou, každý kámen jedním
jmenem jednoho z dvanáctera po
kolení.
22. Uděláš k náprsníku řetězy
vespolek se držící z zlata nejčist
šiho:
23. a dva kroužky zlaté, kteréž
vložíš na obadva kraje náprsníkaj:
24. a řetězy zlaté spojíš s kroužky,
kteříž jsou na krajích jeho:
25. a těch řetězů konce spínati
budeš dvěma háčky na obojí straně
náramennika, jenž hledi k náprs
níku.
26. Uděláš i dva kroužky zlaté,
kteréž vložíš na kraje náprsníka,
na krajích, kteříž jsou naproti ná
ramenm'ku, a k jeho zadní straně
patří.
27. Ano i jiné dva kroužky zlaté,
kteříž se dáti mají na obě stran
náramenm'ka zespod, jenž hledll
proti spojeni dolejšímu, aby se spo
jiti mohlo s náramenníkem,
28. a aby byl přitažen náprsník
kroužky svymi s kroužky náramen
níka tkanící z postavce modrého,
aby zůstalo spojení pevné, a na.
různo od sebe náprsník a nára
menník nemohly se o děliti.
29. I bude nositi
on jmena
synů israelských na náprsníku sou
du na rsech svych, když vchá
zeti bu e do Svatyně na památku
před Hos odinem na věky.
30. Po ožíš pak na náprsníku
soudu Učení, a Pravdu*, kteréž

15) Byla ozdoba zevnitřní na prsech kněze,
a sloula náprsník soudu, protože kněz
jej na sebe bral, kdykoli soud, neb
vůli Boží o věci veliké těm, kdož se
s ním radili, oznámiti měl.
30) Dle hebrejského Urím a. Thumim t.
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budou na prsou Aronovych, když
vcházeti bude před Hospodina: i
bude nositi soud synů israelských
na prsech svých, před obličejem
HOSpodina vždycky.
31. Uděláš i sukni náramennika
všecku z postavce modrého,
32. v jejímž prostředku nahoře

lněné ři ravíš, a ás a če ice
k slávěpapozdobě. P y
P
, 41. A oblečeš všemi těmi věcmi

Arana bratra svého, i syny jeho
s ním, a všech posvětiš rukou, a
posvětiš
jich, aby úřad kněžský
onali m1.
42. Naděláš i nohavic lněných,

bude dira _a prým vůkol ni vy— aby přikrývaly tělo hanby své od

tkaný, jako bývá obyčejně po kraj
ních stranách roucha, aby se snadně
netrhala.
33. Dole pak při podolku též
sukně vůkol, jako jablka granátová
uděláš, z modrého postavce, a šar
latu, az červcedvakrát barveného,
proměšu'e u prostřed zvonečky,
34. ta aby byl zvoneček zlatý,
a 'ablko granátové: a opět zvone
čelí jiný zlatý, a jablko granátové.
35. I bude se obláčeti vni Aron
při úřadu služebnosti, aby byl sly
šán zvuk, když vchází a vycházÍ
z Svatyně před obličejem Hospo
dinovým, a aby neumřel.
36. Uděláš i plech z zlata nej
čistšího: na.kterémž vyryješ dilem

ledvin až do stehen:
43. a budou jich užívati Aron,

i synové jeho, když budou vchá—
zeti do stánku svědectví, nebo
když řistupují k oltáři, aby slou

žili v vatyni, aby nepravosti vinni
jsouce nezemřeli. Za právo věčné
to bude ronovi, i semeni jeho
po něm.

Kapitola 29.
Rozkaz Boží o svěcení kněží, 36 a 01
tšře. 35. I 0 oběti ustavičně.

1. Ale kněžství
i to učiníš,
abyyli.
miVez
na
posvěcení
mi tele z stáda, a skopoe dva ne
poskvrněné,
vyrývajíciho kamení: Svaté Hospo— 2. a chleby přesné, a koláč bez
dz'nu.
kvasu, kterýžby byl skro en ole
37. A uvážeš jej tkanicí z po jem, oplatky také přesn olejem
stavce modrého, a bude na čepici, pomazané: z běli pšeničné všeho
38. visíc nad čelem biskupovým. naděláš.
I bude nositi on nepravosti těch 3. A do koše vložené obětovati
věcí, kteréž obětovali, a posvětili budeš: tele pak &.dva skopce,
synové israelští, při všech dařich 4. iArona, asyny jeho přivedeš
& obětovám'ch svých. Budet pak ke dveřím stánku svědectví. A když
plech vždycky na čele jeho, aby umyješ otce 3, syny jeho vodou:
milostiv byl jim Hospodin.
5. oblečeš Arena v roucha jeho,
39. I přivážeš sukni z kmentu, to jest v lněné, a sukni, a nára
&.čepici z kmentu uděláš, i "pás menník, a náprsnik, který stáhneš
dílem vyšívaným.
asem,
40. Synům pak Aronovým sukně P 6. avstaviš čepici na hlavu jeho,
a lech svatý na čepici,
E. a olej pomazání vleješ na
světlost :: dokonalost. Tato slova byla
zaznamenána na náprsníku. Vyobraze hlavu jeho: a tim řádemposvěcen
valat umění & svatost, jakýmižto nej bude.
vyšší kněz měl ozdoben býti. Skrze ně,
8. Syny také jeho řivedeš, a
jak Písmo sv. častěji svědčí, zjevoval
Bůh nejvyššímu knězi vuli svou, ne zobláčiš v sukně lněn , a opášeš
sice tak, žeby na nich zevnitř vídi- pas em),
tedlno bylo, co Bůh chtěl, nýbrž tak,
9. Arona
že nejvyšší kněz vždycky v pochybných vstaviš 'im
záležitostech byl vnitř osvícen, když v

plném

oděvu kněžském před Hospodi—

nem stoje, také tato slova nasobě měl.

totiž isyny 'eho, &
čepice: i bu on mi
kněží ná oženstvim věčným. Když
posvětiš rukou jejich,
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10. přivedeš i tele před stánek staven jest před obličejem Hospodi
svědectví. I vloží
on i synové novým:
24. a dáš vše v ruce Arona, &
jeho ruce na hlavu jeho.
11. a zabiješ je před obličejem synů jeho, a posvětíšjich, zdvihaje
[to] před Hospodinem“.
Hcšsipodinovým,
u dveří stánku
sv ectví.
25. A potom přijmeš všecko z
12. A nabera krve z telete,polo
a zapálíš na oltáři
v
žíš na rozích oltáře prstem svým: rukopdjejich,
zápa
obět, vůninejchutnější
před
obličejem Hospodinovým, nebo obět
osňatní
pak krev vyleješ k . spodku jeho jest.
e 0.
26. Vezmeš také hrudíčko ze
13. Vezmeš i tak všecken, kte
rýž přikrývá droby, a bránící ja skopce, kterýmž posvěcen jest on,
a posvětíš ho pozdvižením před
ter,
a dvě
kterýž
na nich
jest,ledvinka,
a. bn eši totuk,
obětovati
Hospodinem,
a ibudet
na posvěce
dil tvůj.
2 . A posvětíš
hrudíčka
v zápal na oltáři:
14. maso pak z telete i kůži, i ného, i plece, kterouž jsi od skopce
hnůj spálíš vně za stany, proto že oddělil,
28. jimžto posvěcen jest Aron i
jest to za hřích.
(Žid. 13, 12.)

15. Jednoho také skopce vezmeš, synové jeho, a budou na díl
na jehožto hlavu vloží Áron, isy na a synů jeho právem věčným od
nové jeho ruce.
synů israelských, nebo prvotiny jsou,
16. Kteréhož když zabiješ, na a počátkové z obětí jejich pokoj
béřeš z krve jeho, a vyliješ okolo ných, kteréž obětují Hospodina.
oltáře.
_
29. Roucho pak svaté, jehož uží
17. Samého pak sko ce rozsekéš vati bude
on, budou míti synové
na. kusy; a vymyv
by jehoi jeho po něm, aby pomazovám' byli
nohy, vložíš je na rozsekané maso, v něm, a posvěcovány byly ruce
i na hlavu jeho.
'ejich.
18. A obětovati budeš celéhoJ 30. Sedm dni užívati bude ho,
kdo biskupem místo něho bude
skol-ge
v zápal na
oltáři:
obět jest ustanoven z synů jeho, a kdo bude
to
ospodinu,
vůně
nejchutnější
vcházeti do stánku svědectví, aby
oběti Hospodinovy.
19. Vezmeš také skopce druhého, sloužil v Svatyni.

na jehožto hlavu
on, i synové 31. Skopce pak posvěcení vez
jeho vloží ruce.
meš, a. uvaříš maso jeho na místě
20. Kteréhož když zabiješ, vez svatém:
meš z krve jeho, a položíš na ko
32. kteréž jísti bude Aron, i sy
nec ucha pravého
ona, i synů nové jeho. Chleby také, kteřížjsou
v koši, v síňci stánku svědectví,
jeho,
alcekrev
rukyna
jejich
nohy. budou 'ísti,
pravé,a i na
vy iješ
oltářivůko
33. a y byla obět milostivá, a
21. A když vezmeš z krve, kte
ráž jest na. oltáři, & z oleje oma posvěceny byly ruce obětujících.
zání, pokropíš
ona, i rouc a je Cizinec* nebude jísti z nich, nebo
ho, synů, i roucha jejich. A když svatí jsou.
34. Pakliby [co] zůstalo z masa
budou posvěcení oni, i roucha,
22. vezmeš tuk z skopce,a.ocas, posvěceného, nebo z chlebů až do
a. tuk, jenž přikrývá droby, a brá

nici jater, a dvě ledvinky, i tuk, 24) Skrze zdvihání rozumí se zdvihání &
kterýž na. nich jest, a. plece ravé,
jako podávání Bohu oběti nakříž proti
čtyřem větrům; byl to obřad, jimžto
protože jest skopeo posvěce :
Bohu, jakožto Pánu světa, obětní dar
23. a jeden pecník chleba, a ko
přinášeli byl.
láč pokropený ole'em, a oplatek z 33) Cizinec — kdo není kněz : rodu Á
ronova.
koše přesných c ebů, kterýž po
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jitra, spálíš ostatky ohněm: nebu
dout jedení, nebo posvěcení jsou.
35. Všecko, což jsem přikázal
tobě, učiníš s Aronem, i 5 y jeho.
Sedri
e 10 : dní posvěcovati bu cš rukou
] J36. a tele za hřích obětovati bu
deš každého dne k očistění, a oči
stíš oltář, když obětovatí budeš
obět očistění, a pomažeš ho ku
posvěcení jeho.
37. Sedm dní očistovati budeš
oltář, a posvěcovati, a bude svato
svatý: každý, kdož se ho dotkne,
posvěcen bude.
38. Totot jest, co obětovatí bu
deš na oltáři: Beránky roční dva
na každý den ustavičně,
39. jednoho beránka ráno, a druhé 
ho k večerou,
40. desátý díl [míry Eíy] běli
skropeně olejem tlučeným, jenžby
měl na míru čtvrtý díl Hín*, a
víno k oběti mokré v jednostejné
míře na beránka jednoho.
41. Druhého pak beránka oběto
vafn' budeš k večerou podle řádu
ranního obětování, a. podle toho,
což jsme pověděli, k vůní řechutné :
42. obět [ta]jest Hospo 'nu oběto

Kapitola 30.
Oltář. 12. Bemě na stánek. 18. Umy
vadlo. 23. Olej svatý. 34. Zpráva o kadidla.

1. Uděláš také oltář,kpálení von
ných věcí, z dříví Setím,
2. mající loket z dělí, a druhý
z šíří, to jest, čtverhranný, a dvou
loket z výší. Bohovézněho vychá
zeti budou.
3. A obložíš jej zlatem nejčist
ším, tak mřížku jeho, jako stěny
vůkol, i rohy. A uděláš mu korunu
zlatou vůkol,
4. a dva kroužky zlatě pod koru
nou na každé straně, aby provle
čení b lí skrze ně sochorové, &
[tak] o tář nošen býval.
5. Ty také sochory uděláš z dří
ví Setím, &.zlatem obložíš je.
6. A postavíš oltář proti oponě,

kteráž visí před archou svědectví,
před slítovnící, kterouž se přikrývá
svědectví, kdež mluviti budu k tobě.
7. I bude pálíti na něm Áron
zápal libě vonný ráno. Když zpra
ví lampy, zapálí jej:
. a když vstaví je k večerou
pálíti bude kadidlo z vonných věc1
věčné před Hospodínem v národech
vašich.
9. Nebudete obětovati na něm
vonné věci složení jiného, ani da
ru a oběti hovad, aní obětí mo
krých obětovati budete.
10. I bude se modlíti Aron nad
rohy jeho jednou v roce, v krvi',
kteráž obětována jest za hřích, &.

váním věčným v národech vašich
u dveří stánku svědectví před Ho
spodinem, kdež uložím, abych mlu
vil k tobě.
43. A tam přikazovati budu 
nům israelským, a posvěcen bdde
oltář v slávě mé.
44. Posvětím i stánku svědectví
s oltářem, a
ona s syny jeho, bude krotiti“ na něm
rodech
aby úřad kněžský konah mi.
45. A budu bydliti u prostřed vašich. Svatosvatý bude ospodinu.
11. I mluvil Hospodin k Mojží
sg.? a israelských, a. budu jim za šovi, řka:
12. Kd ž vyzdvihneš summu 
46.0A zvědít, že já. [jsem] Ho
spodin Bůh jejich, kte ž jsem je nů israeřákých podle očtu,
jedenkaždý výplatu za uši svou
za? val z mezi
zeměnimi,
egypts
é, abych H ospodjnu, a nebude rány mezi
já, Hospodin
nimi, kdyžto sečtení budou.
Bůh jejích.
13. Toto pak dá každý, kterýž

jde k jmenu, půl lotu podle váhy
10) t. krví smíří oltář, totiž Boha Hospo
40) Eta byla min. na věci suché, & Hin
na věci tekuté.

dina, jednou za roknaveliký den smí
ření. — " t. mířili Boha : vámi.

7
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chrámové. Lot dvaceti hah'řů má.
Polovice lotu obětována. bude_Ho
spodinu.
14. Kdož jest v počtu, od dva
citi let a výše, dá plat.
15. Bohatý nepřidá k půl lotu,
a chudý nic neumenší.
16. A přijaté peníze, kteréž jsou
dány od synů israelských, vydávati
budeš na potřeby stánku'svědectví,
aby bylo připomínám jich před
Hospodinem, a aby se slitoval nad
dušemi jejích.
17. A mluvil Hospodin k Mojží
šovi, řka:
18. Uděláš i umyvadlo měděné
s podstavkem jeho k umývání: a
postavíš je mez1 stánkem svědectví,
a oltářem. A když naleješ [do ně
ho] vody,
19. umývati budou z něho Aron,
a synové jeho ruce své i nohy,
20. když budou míti vjíti do
stánku svědectví, &. když budou
míti přistupovati k oltáři,aby oběto
vali na něm kadidlo z vonných
věci Hospodinu,
'

29. A posvětíš všech těch věcí
a budou svatosvaté: kdo se dotkne
jich, posvěcen bude.
30. Arena a synů jeho pomažeš,
a osvětíš jich, aby úřad kněž

s 3fešák?
.

ta kéisrae lký
s m po
víš: Teige olej pomazání svatý
bude mi v národech vašich.
32. Tělo člověka nebude mazá
no jim, a podlé složení jeho nebu
dete dělati jiného, nebo posvěcený
jest, a svatý bude vám.
33. lověk, kterýbykoli takový
složil, a dal z něho cizímu*, vy
hlazen bude z lidu svého.
34. I řekl Hospodin kMojžíšovi:
Vezmi sobě vonných věcí, m o
vého gumi, a onyxu, galbanu obré
vůně &.kadidla nejsvětlejšího: jed

váhy budou všecky ty
vngstejné
01,
35. a uděláš kadidlo složené dí
lem lékárnickým, smíšené pilně, a
čisté a posvěcení přehodné.
36. A když v nejdrobnějši prach
všecko ztlučeš, položíšz něho před
21. aby snad nezemřeli. Za prá— stánkem svědectví, na kterém mí
va věčné bude to jemu, i semeni stě budu se ukazovati tobě. Svato
jeho v potomnich rodech.
svaté bude vám [to] složení ka
22. A mluvil Hospodin k Mojži- dldl a
37. Takového složení nebudete
ov1,
23. řka: Vezmi sobě vonné vě dělati ku požívání svému, nebo
ci, přední míry a výborné pět set svaté jest Hospodinu.
lotů, a skořice polovici, to jest, dvě
38. Člověk, kterýžbykoli udělal
stě a padesáte lotů, prustvorce po podobné, aby vůně jeho požíval,
dobně dvě stě padesáte,
zahyne z lidu svého.
24. kasie* pak pět set lotů na
váhu Svatyně, oleje z olivových
Kapitola 31.

zahrad míru Hin:
Beseleel, & Ooliab měli stánek dělati. 13.
25. a uděláš k pomazání olej Sobota
měla se světiti. 18. Pán Bůh dal
svatý, mast složenou dílem lékár Mojžíšovi dvě kamenné desky.
nick ,
26. a budeš mazati jím stánek
LI mluvil
řka: Hospodin k Mojžíšovi,
svědectví, a. archu zákona,
27. a stůl s nádobami 'eho, sví
2. Hle povolal jsem ze jmena
cen, inádoby jeho &.oltáře pro Beseleele, syna Un, syna Hur, z
kadění,
pokolení. J ůdova,
28. i pro zápalnou obět, ivšeoky
3. a naplnil “sem ho duchem
Božím, moudrosti, a rozumnosti, i
nádožiy,
příle . kteréž k služebnosti jich uměním ve vše]ikém díle,
24) t. koření : kúry jistého
stromu.

indického 83) t. kdoby nebyl kněz:
knězi.

jinému krom
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4. k vymyšlení, cožkoli řemeslně dvě desky svědectví kamenné, saně
uděláno býti může z zlata, a z stříbra, prstem Božím.
(Luk. 11, go.)
a. z mědi,

5. z mramoru, a drahého kamení
Kapitola 32.
a rozličného dříví.
Modlářství při teleti. 7. Boží hněv. 19.
6. A dal jsem mu tovaryše Oo Zkušení
telete, a pobiti modlářů. 31. M0
liaba, syna Achisamechova z o dlitba Mojžíšova.
kolení Dan. A v srdci každ ho
umělého složil jsem moudrost: aby 1. ida pak lid, žeby rodléval
Mojžíš ,sstoupiti s ory, se
udělali všecko, což jsem přikázal
tobě:
brav se proti Aronovi, řekl: Vstaň,
7. stánek úmluvy, a archu svě udělej nám bohy, kteřížby šli před
dectví, a slitovnici, kteráž jest nad námi: nebo Mojžíšovi tomu muži,
ní, i všecky nádoby stánku,
kterýž nás vyvedl z země egypt
8. a stůl i nádoby k němu, sví ské, nevíme, co se přihidilo.
Sk. 7, 40.)
cen nejčistší s nádobami jeho, i
2. I řekl k nim Aron: Vezměte
oltáře pro kadění,
náušnice zlaté s uší žen, a synů
9. i pro
zá ,alnou
obět, ivšeclšy
nádoby
jejic
umyvadlo
s po  a dcer vašich, a přineste ke mně.
3. I udělal lid, což byl rozkázal,
stavkem jeho,
10. roucha svatá k služebnosti snáše'e náušnice k ronovi.
4. kteréžto když on vzal, zfor
Aronovi knězi a synům jeho, aby
úřad svůj konali v svatých věcech. moval 'e dílem litým, a. učinil z
11. Olej 'pomazání, a složení von nich teíe slité. I řekli: Tito jsou
bohové tvoji, Israeli, kteříž tebe
%ýCh
kadění
v Svatyni.
šecko,věci
cožk jsem
přikázal
tobě, vyvedli z země egyptské.
udělají.
5. Což když uzřel Aron, vzdělal
12. I mluvil Hospodin k Mojží oltář před ním, a hlasem hlásného
šovi, řka:
volal, řka: Zejtra slavnost Hospo
13. Mluv synům israelským, &. dinova jest.
díš k nim: Vizte, abyste soboty 6. I vstavše ráno obětovali zá
mé ostříhali: nebo znamením jest palné oběti, ioběti pokojné, isedl
mezi mnou & vámi v národech
lidáliaby jedl, a pil, a vstali, aby
vašich: abyste věděli, že já [jsem] hr
Hospodin, jenž posvěcuji vás.
7. Mluvil pak Hospodin k Moj
14. Ostříhejte soboty mé; nebo žíšovi, řka: Jdi, sstup: zhřešil lid
svatá jest vám: kdožby ji poskvrm'l, tvůj, kterýž jsi vyvedl z země
smrtí umře: kdoby dělal v ni dílo, egyptské.
8. Sešli brzo s cesty, kterouž
zažlyne
sv
0. duše jeho z prostředku lidu jsi ukázal jim: a udělali sobě tele
15. Šest dni dělati budete dílo: slité, & klaněli se mu, -a obětujíce
v den sedmý sobota 'est, odpočinutí jemu oběti, řekli: Tito jsou bohové
svaté Hospodina: aždý, kdožby tvoji, Israeli, kteříž tebe vyvedli
dělal dílo v ten den, umře.
z země egyptské.
16. At ostříhají synové israelští
9. A opět řekl Hospodin kMo'
soboty, a.slaví ji v národech svých. žíšovi: Vidím, že lid tento tvr é
mluva jest [to] věčná
šíje jest:
10. pust mne, at se rozhněvá
17. mezi mnou a
y israel
skými, a'znamení věčn . Nebo šest prchlivost má proti nim, aízahladím
je, a tebe učiním v národ veliký.
dní
činil Hospůdin
nebe i zemi, a
v sedm
od 'a. přestal.
11. Bohu
Mojžíšsvému,
pak modlil
se Hogo
řka: Proč,
o
18.
dal Hospodin Mojžíšovi, dinu
dokonav tyto řeči na hoře Sinaj, spodine, hněvá se prchlivost tvá
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kte ž jsi vyvedl z

země egypltské, ry síle veliké, a v
ruce mocné?
12. Prosím, aby neřekli Egyptští:
Chytře vyvedl je, aby pobil [je]
nahorach, &.vyhladil zzemě: pře

staň hněv tvůj, abuď milostiv nad
nepravosti lidu tvého.
13. Roz omeň se na Abrahama,
Isaka, a sraele, služebníky své,
jimž jsi přisáhl skrze sebe samého,
řka: Rozmnožím símě vaše, jako
hvězdy nebeské: a všecku zemi
tuto, o kteréž jsem mluvil, dám
semeni vašemu, a budete jí vla
dnouti vždycky.
14. I ukrocen jest Hospodin, tak
že neučinil zlého, kteréž byl mluvil
proti lidu svému.
15. I navrátil se Mojžíš s hory
nesa dvě desky svědectví v ruce
své, popsané z obou stran,
16. a udělané dílem Božím: ísmo
také Boží bylo
té na ds ach.
17. Uslyšev pakílosue hluk lidu

23. Řekli mi: Udělej ném bohy,
kteřížby před námi šli: nebo tomu
Mojžíšovi, který nás vyvedl z země
egyptské, nevíme, co se přihodilo.
24. Jimž jsem já. řekl: Kdo z vas
má. zlato? Přinesli, a dali mi [je :

ivrhl jsem je do ohně, i vy o
toto tele.

25. Vida tedy Mojžíš lid, žeby
byl obnažen*: (nebo byl jej obloupil
on pro ohavnost mrzkosti, a mezi
nepřátely nahého postavil,)
26. a stoje v bráně ležení, řekl:
Jestli kdo Hospodinův, připoj se
ke mně. I shromáždili se k němu
všickni synové Lévi:
27. jimžto řekl: Toto dí Hospo
din Bůh israelský: At vloží muž
meč na bedro své: jděte, & vratte

se od brány až k bráně rostřed—
kem ležení, a zabij je enkaždý
bratra, i přítele, i bližního svého*.
28. I učinili synové Lévi podlé
řeči Mojžíšovy: i padlo jich v ten
den okolo třimeoítma tisíců*.
29. I řekl Mojžíš: Posvětili jste
křičícího, řekl k Mojžíšovi: Křik
boje slyšeti v staních.
rukou svých dnes Hospodinu, je
18. Kterýž odpověděl: Nenít to denkaždý na synu, a bratru svém,
křik ponoukajících kboji, ani křik aby vám dáno bylo požehnání.
dohanějících k utíkání: ale hlas 30. Když pak bylo druhého dne-,
mluvil Mojžíš k lidu: Zhřešili jste
zpívajících já. slyším.
19. A když se přiblížil k stanům, hříchem převelikým: vstoupím k
uzřel tele a tance: i rozhněvav se Hospodinu, budu-li jakým způso
velmi, hodil z rukou deskami, a roz bem moci modlitbou ho ukrotiti
razil je pod horou.
* pro hřích vaš.
31. I navrétiv se k Hospodinu,
20. A uchopiv tele, kteréž byli
učinili, spalil a zetřel [je] až na řekl: Prosím, zhřešili jest lid tento
rach*, kterýž vsypal do vody, a hříchem převelikým, a udělali sobě
al z něho ití synům israelským**. bohy zlaté: anebo jim odpusttuto
21. A ře k monovi: Co tobě vmu,
učinil lid tento, žes uvedl naň
32. anebo neučiníš-li toho, vy
hřích převeliký?
maž mne z knihy své, kterouž jsi
22. Jemuž on odpověděl: Ne napsal*.
hněvej se pan můj : nebo ty znáš
33. Jemuž odpověděl Hospodin-:
lid tento, že jest nakloněn k zlému.
25) t. že se zákona a Boha spustil, nebo
dle hebr., že byl rozpustilý, nevázaný.
20) Nemá. se tak ronuměti, jakoby to celé 27) Každého, který se Hospodina, pravého
tele zlaté bylo: neb z původního textu
Boha, nepřidrží,'byt on bratr, neb pří—
výš v. 4. rozuméti, že dřevěné a ple
tel, neb příbuzný byl. To pak slyěano
chem zlatým obložené bylo. Mohlo tedy
má býti na ty, kteříby vně
mě
stanů v skutečném modlařství postí
spáleno a na prach netříne býti. — “'
t. aby v ošklivost uvedl modloslužeb
žení byli.
nost, poněvadž pravý Bůh rozetřen 28) Dle hebr. na tři tisíce mužů.
býti nemůže.
32) t. z knihy živých.
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Kdo zhřeší proti mně, toho vymaži

8. A když vycházel Mojžíš k
z knihy své:
stánku, povstával veškeren lid.,“a
34. ty pak jdi, a uveď lid tento, stál jedenkaždý ve dveřích stanu
kamž jsem mluvil tobě: anděl svého, & hleděli za Mojžíšem, až
tvůj půjde před tebou. Já pak v všel do stánku.
9. Když pak on všel do stánku
den pomsty navštívím i tento
úmluvy, sstupoval sloup oblaku, &
hřích jejích.
35. Pobil tedy Hos odin li pro stával u dveří, a mluvil s Moj
hřích telete, kteréž by udělal ron. žíšem,
10. ani viděli všickni, že sloup
oblakový stál u dveří stánku. I
Kapitola 33.
stávali om', & klaněli se ze dveří
Bůh hrozil lidu, že s ním nepůjde. 15. stanů svých.
Mojžíš však předce vyžádal od Boha toho,
11. Mluvil pak Hospodin k Moj
aby ráčil při lidu zůstati. 18. Týž žádal
na tvář Boží petřlti: ale to jemu odepříno. žíšovi tváří v tvář, [tak] jako má
obyčej člověk mluvití k příteli
svému. A když se on navracoval
LI řka:
mluvil
Hospodin
Mojžíšovi,
Jdi,
vstup z k
místa
tohoto do táboru, služebník jeho Josue,
ty, i lid tvůj, kterýž jsi vyvedl z syn Nun, mládenec, neodcházel z
země egyptské, do země, kterouž stánku.

jsem přisáhl Abrahamovi, Isákovi,
12. Řekl pak Mojžíš k Hospo
a Jákobovi, řka: Semeni tvému dinu: Veliš, abych vyvedl lid tento,
dám ji:
a neoznamuješ mi, koho pošleš se
2. a pošlu předchůdce tvého an— mnou, ješto jsi řekl: Znám tebe
děla, abych vyvrhl Chananea, a ze jmena, analezl jsi milost přede
Amorrhea, a Hethea, & Ferezea, a mnou.
Hevea, a Jebusea,
_13. Jestliže tedy nalezl jsem
3. a abys všel do země tekoucí Eldest před obličejem tvym, ukaž
mlékem &.medem. Nebot neVstou—
mi tvář svou, abych znal tebe, &
pím s tebou, nebo lid tvrdé šíje nalezl milost před očima tvýmaz'
jsi: abych snad nezahubil tebe na pohled na. lid svůj, národ tento.
cestě*.
14. I řekl Hospodin: Tvář má
4. Auslyšev lid řečtuto přezlou, půjde před tebou, a odpočinutí
kvilil: a žádný podlé obyčeje ne dám tobě.
oblékl se v ozdobné roucho své.
15. I řekl Mojžíš: Jestli ty sám
5. I řekl Hospodin k Mojžíšovi: nás nepředejdeš, nevyvozuj nás z
Mluv synům israelským: Lid tvrdé místa tohoto.
šíje jsi, jednou vstoupím u prostřed
tebe, a zahladím tě. Již nyní slož 16. Nebo po čem poznati budeme
okrasu svou, abych věděl, _couči moci, já ili tvůj, že jsme nalezli
milost před obličejem tvym, leč
ním tobě.
.
6. Složili tedy synové israelští půjdeš s námi, ab chom oslaveni
byli :ode všech li , kteříž bydlí
okrasu svou u hory Horeb.
na zemi?
7. Mojžíš také vzav stánek, roz
17. Řekl ak Hospodin ]: Moj
bil [jej] vně za stany podál, a na
zval jmeno jeho, Stánek úmluvy. žíšovi: I s ovo toto, kteréž jsi
A veškeren lid, kterýž měl ně mluvil, učiním; nebo jsi nalezl
jakou otázku, vycházel k stánku milost přede mnou, a tebe znám
ze jmena.
úmluvy, ze. stany.
18. Kterýž řekl: Ukaž mi slávu
svou.
3) t. Kdybych sám táhl s vámi bez an
19.
Odpověděl: Já ukáží všecko
děla, jakožto prostředníka & přímluv
čiho, bylbych nucen vás pro hříchy
na cestě nahubiti.

dobré tobě, pře
&(povolám
jmenu
Hospodina
tebou: ve
a smiluji
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se, nad kým budu chtítí, a milostiv vost otců na synech, ivnucích,__do
budu, komu mi se bude bití.
. třetího i čtvrtého kolena.
20. A opět řekl: Nebudeš mOOI 8. A pospíšiv Mojžíš sklonil se
viděti tváři mé: nebot neuzří mne padna na zemi, a pokloniv se,
člověk, a živ bude*.
9. řekl: Jestliže jsem nalezl mi
21. A o ět řekl: H]e jest místo lost před obličejem tvým, Pane,
u mne, & udeš stati na skále.
prosím, abys šel s nami (ač lid
22. A když tudy půjde sláva. má., tento tvrdé šíje jest), a abys odjal
postavím tebe v rozsedlině skál , nepravosti naše, i hříchy, a známí
a zakryjí tě pravicí svou, doku vládl.
nepřejdu:
10. Odpověděl Hospodin: Já. ve
23. a pak odejmu ruku svou, a jdu v úmluVu před očima všech,
uzříš hřbet můj: tváři pak má vi učinim znameni, kteráž nikdy ví
děti nebudeš moci.
dana ne'sou na zemi, ani v kterých
narodec : aby viděl lid tento, mezi
nímž
jsi, skutek Hospodinův hrozný,
Kapitola 34.
kterýž učinim.
(Jer. 32, 40.)
Obnovení přikázani Božích. 29. Stkvě
11.
Zachovej všecko to, což dnes
lost a zastírání tváři Mojžíšovy.
přikazuji tobě: já. sám vyženu
před tváří tvou Amorrhea, &Cha
1. A potom řekl: Vyteš sobě dvě nanea, & Hethea, Ferezea také, i
desky kamenné, podobné
Hevea,
i Jebusea.
rvnim, a napíši na nich slova,
12. Varuj se, abys nikdy s oby—
erá. měly desky, kteréž jsi roz
razil.
'
vateli země té nevchazel v přátel
2. Budiž hotov rano, abys vstou ství, kteréžby bylo tobě ku pádu:
13. ale oltáře jejich zboř, modly
pil
hned
na horu
Sinaj, hory.
a státi zlamej, a haje posekej:
udeš
se mnou
na vrchu
14. neklaněj se bohu cizímu, Ho
3. ádný at nevstupuje s tebou,
aniž kdo buď vidin po vší hoře: spodin horlivý jmeno jeho, Bůh
jest
horlivý*.
volové také, a ovce at se nepasou
15. Nevchazej v smlouvu s lidmi
naproti.
4. Vytesal ted dvě desky ka těch krajin: aby, kdyžby smilnili
menné, jaké prv byly: a v noci s bohy svými*, a klaněli se obra
povstav vstou il na horu Sinaj, zům jejich, nepovolal tebe někdo,
jakož byl přik zal jemu Hospodin, abys jedl z obětovaných věci.
16. Ani manželky z dcer je'ich
nesa s sebou desky.
5. A když sstoupil Hospodin v nevezmeš synům svým: aby, k yž
oblaku, stal Mojžíš s ním, vzývaje
by
ong tvoji
smilm'ly,
neučinily,
aby i
synov
smilm'li
s bohy jejích.
jmeno Hos odinovo.
6. Kte žto když pomíjel před 17. Bohů slitých neučim'š sobě.
18. Slavnosti přesnic ostřihati
ním, řekl : Panující Hospodine Bože,
milosrdný, a milostivý, trpělivý, a budeš. Za sedm dníjistibudeš chle
mnohého slitování, a pravdomluvný by přesné, jakož jsem přikázal to
7. kterýž ostříháš milosrdenstvi bě, v čas měsíce novotin*: nebo
nad tisíci: kterýž odjímáš nepra
vost, a nešlechetnosti, i hříchy, a
žádný sám od sebe není u tebe 14) t. tolik co žárlivý Bůh; nebo tak mi
nevmný. "Kterýž odplacuješ nepra
luje duši, jako ženich nevěstu, který
též nikoho jiného podle sebe nestrp .
15) Modlářstvi vPísmích'uečesté smilstvím
20) t. aby živ zůstal: sic jinak kdyby mne
: cisoložstvím se nazývá., protože jim
viděl, smrt by z toho měl. Žádný pak
láska a čest, kteráž jedinému pravému
mne nemůže viděti, dokavsdž na zemi
Bohu přísluší, na jiné věci se přenáší.
žije; neb patřeni na tvář mou jest aův 18) t. nového obilí v počátek žní ječné—
o velikonoci.
stsveno vyvoleným v nebi. (kon.)
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měsíce podletního času vyšel jsi z tvář jeho ze společného rozmlou
vání s Hospodinem.,
19. Všecko z pohlaví samcového,
30. Uzřevše pak Aron, a synové
což otvírá život, mé bude: ze všech israelští rohatou Mojžíšovu tvář,
hovad, tak z volů, jako z ovcí, mé báli se blízko k němu přistoupiti.
bude.
31. A povoláni jsouce od něho,
20. Prvorozeného osla vyplatíš navrátili se, tak Aron,jako knížata
ovcí: paklibys ani té ceny zaň ne shromáždění. A když mluvilknim,
dal, zabit bude. Prvorozeného z
32. přišli k němu také všickni
synů svých vyplatíš: ani se uká— synové israelští: jimž přikázalvše
žeš před obličejem mým prázdný. cko, což byl slyšel od Hospodina
21. Šest dní pracovati budeš, dne na hoře Sinaj.
sedmého přestaneš orati i žíti.
33. A. dokonav řeči položil zá
22. Slavnost týhodnů* učiníš so stěru na tvář svou. (2. Kor. 3, 13.)
bě v prvotinách obilí žni tvé pše— 34. Kterouž vcházeje k Ho o—
ničné: a slavnost, když opět při dinu, a mluvě s ním, odjímal, o
chází čas roku, a všecko se skli kudž nevyšel, a pak mluvil k sy
nům israelským všecko, což bylo
zu'e**.
Výš 23, 15.)
23. Po tři časy v roce ukáže se jemu rozkázáno.
každý z tvých pohlaví mužského 35. Kteřížto viděli tvář vycházejí
před obličejem Všemohoucího Ho— cího Mojžíše, že byla rohatá.: než
spodina Boha israelského.
zakrýval on opět tvář svou, jest
24. Nebo, když odejmu národy liže kdy mluvil k nim.
před tváří tvou, a rozšířím meze
tvé, žádný nebude úklady činiti
Kapitola 35.
zemi tvé, když budeš vstupovati, O sobotě, a o vzdělání stánku. 20. O
a ukazovati se před obličejem Ho ochotném dávání potřeb 1:stánku. 30. Bese
spodina Boha svého třikrát v roce. leel a Ooliab k dělání stánku zřízeni jsou.
25. Nebudeš obětovati ři kvasu
krev oběti mé: aniž [co zůstane 1. rotož když se shromáždil vše
cken zástup synů israelských,
do jitra z obětí slavnosti fáse.
26. Prvotiny úrod země tvé oběto řekl k nim: To jest, což přikázal
vati budeš v domu Hos dina Bó Hospodin učiniti.
ha svého. Nebudeš vařiti kozelce 2. Šest dm' dělati budete dílo:
v mléku mateře jeho.
sedmý den bude vám svatý, sobo—
27. I řekl Hospodink Mojžíšovi: ta, a od očinutí Hospodina: kdoby
Napiš sobě slova tato, jimiž is dělal ' o v něm, zabit bude.
3. Nezanítíte ohně ve všech pří
tebou, i s Israelem učinil jsem
smlouvu.
bytcích svých přes den sobotni.
28. Byl tedy tam s Hospodinem 4. I řekl Mojžíš ke všemu zástupu
čtyřiceti dní, a čtyřiceti nocí: chle synů israelských: Tatot jest řeč,
ba nejedl, a vody nepil, a napsal kterouž přikázal Hospodin, řka:
na deskách slov úmluvy deset*. 5. Oddělte u sebe prvotiny Ho
s odinu. Každý dobrovolný a né.
(5. Mojž. 4, 13.)
29. A když sstupoval Mojžíš s chylnou myslí at je obětuje Ho
hory Sinaj, držel dvě desky svěde spodinu: zlato a stříbro, a měď,
6. postavec modrý, a šarlat, a
ctví, a nevěděl, žeby rohatá* byla
červec dvakrát barvený, a kment,
srsti kozí,
22) t. letnice. — "' t. slavnost stánků.
7. a. kůže skopců na červeno, &
28) t. desatero přikázaní, o něž Bůh a li na modro barvené, dříví Setim,
dem izraelským smlouvu učinil.
8.
a olej ku přípravě světel, a
29) t. rohatá. září a stkvělostí. Dle habr.:
Nevěděl, žeby se stkvěla tvář jeho; i k udělání masti, &. věc vonnou k

Egypta.

viděli tvář jeho stkvělon.

kadění nejchutnější:
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9. kamení onyxové,ikamen1' dra. napředly, daly postavec modrý,
hé k ozdobě náramenníka, a náprs šarlat, a červec, a kment,
a..
26. a srsti kozí, dobrovolně vše
10. Kdožkoli z vás moudrý jest, cko dávajíce.
27. Knížata pak obětovali kame
at přijde, a dělá, co Hospodin při
kázal:
ní onyxové, i kamení drahé k
11. totiž stánek, a střechu jeho, náramenníku, a náprsníku,
i řikrytí, kroužky, a opažení se 28. a vonné věci, i olej kzpůso
svílaky, kolíky, a podstavky:
bení světel, a k připravení masti.,
12. archu a sochory, slitovnici, & [věci] k složení kadidla vůně
a oponu, kteráž se před ní rozta nejchutnější.
huje:
29. Všickni muži i ženy myslí
13. stůl s sochory i nádobami, nábožnou obětovali dary, aby byla
udělána díla, kteráž byl přikázal
i s chleby předložení:
14. svícen, na němžby se světla Hospodin skrze ruku Mojžíšova.
stavěla, nádoby jeho i lampy, a Všickni synové israelští dobrovolné
olej k chování ohně:
věci Hospodinu oddali.
30. I řekl Mojžíš ksynům israel
15. oltář pro kadění, a sochory
[jeho], a olej pomazání, a. kadidlo ským: Hle povolal Hospodin ze
z vonných věcí: oponu ke dveřím jmena Beseleele, syna Uri, syna

stánku:

16. oltář k zápalni oběti, a rošt
jeho měděný s sochory,inádobami
jeho: umyvadlo, i podstavekjeho:
17. koltry síně s sloupy a pod
stavky, zastření ve dveřich síně,
18. kolíky k stánku a k síni s
provázky jejích:
19. roucha, jichž se užívá při
služebnosti Svatyně: roucha Arona
biskupa, a synů jeho, aby úřad kněž
ský konali mi.
20. A když vyšlo všecko množ
ství synů israelských od obličeje
Mojžíšova,
21. obětovali velmi ochotnou my
slí i nábožnou rvotiny Hospodinu,
k dělání díla stžnku svědectví. Což
koli k službě, a k rouchům svatým
potřebí bylo,
22. muži s ženami dali náramen

Hur z pokolení Jůdova.
31. A naplnil ho duchem Božím,
moudrostí a rozumnosti, i uměním,
i všelikým naučením,
32. k vymyšlení, a udělání díla

na zlatě, i stříbře, i mědi,
33. i při rytí kamenů, a díle
tesařském, cožkoli řemeslně může
nalezeno býti,
34. dal v srdcejeho: Ooliaba ta

lňé
syna Achisamechova zpokoleni
an:
35. obadva vyučil moudrosti, aby
dělali díla tesařská, krumpéřská,
vyšívané, z postavce modrého, &
šarlatu, a červce dvakrat barveného,
&.kmentu, a aby tkali všecky vě
ci, i všeliké nové věci nalézali.

Kapitola 36.
Lid více obětóval, než bylo potřebí. 8.

jest stánek se všemi k němu pří
nice, anáušnice, prsten , azáponky Udělán
slušejícími věcmi.
z pravých rukou: vše 'ká nádoba
zlatá k darům Hospodinovým oddě
l. Dělal
tedy Beseleel
a Ooliab,
lena jest.
i všeliký
muž moudrý,
jimž
23. Měl-li kdo ostavec modrý, dal Hospodin moudrost, a rozum
& šarlat, a červec vakrát barvený, nost, aby uměli řemeslně dělati ty
kment, a srsti kozí, kůže skopců věci, kteréž k službám Sva ě
na. červeno, a na modro barvené, potřebné jsou, a kteréž přik al
24. stříbra a mědi kovy, oběto Hospodin.
vali [to] Hospodinu, a dříví Setim
2. A když povolal jich Mojžíš,
k rozličným potřebám.
i všelikého umělého muže, které
25. Ale i ženy umělé, což byly muž byl dal Hospodin moudrost
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a kteříž dobrovolně podvolili se k sate, jimižby se spínala střech
dělání díla,
aby jedno přikrytí ze všech hou
3. daljim všecky dary synů israel učiněno bylo.
19. Udělal i přikrytí stánku z
ských. Kteříž když s pilností děla
li, na každý den ráno dobrovolné koží skopových na červeno barve
ných: a jiné svrchu přikrytí z koží
dary lid obětoval.
4. Protož řemeslníci přinuceni modrých:
20. Nadělal idesk stánkuz dříví
jsouce přijíti,
5. řekli Mojžíšovi: Více obětuje Setim stojatých.
21. Desíti loktů byla. dlouhost
lid, nežli jest potřebí.
6. Přikázal tedy Mojžíš hlasem desky jedné: a půl druhého lokte
širokost
držela.
vyvolavače provolati: Ani muž,
ani žena ničehožneobětuj více k 22. Dvoje vydražení bylo v jedné
dílu Svatyně. A tak přestalo oběto každé desce, aby se jednas druhou
spojovala. Tak udělaluvšech desk
vání darů,
7. protože obětovaných věcí dosti stánku.
23. Z nichžto dvaceti k straně
bylo a zbývalo.
8. I dělali všickni srdcem moudří polední bylo proti větru poled
k vyplnění díla stánku, koltr de nímu,
set ze lnu bílého přesukovaného, 24. s čtyřiceti podstavky stříbr
a. z postavce modrého, a šarlatu, a nými. Dva podstavkové pod jednou
z červce dvakrát barveného, dílem deskou kladení bývali z obojí strany
rozličně protykovaným, a řemeslem, úhlů, kdežto vydražení boků v
úhlech se skonavají.
jímž se proměny vyšívají:
9. znichžto jedna měla na dlou 25. K straně také stánku, kteráž
host osmmecítma loket, a na šíř patří k půlnoci, udělal dvaceti desk,
čtyry: jedna míra byla všech koltr. 26. s čtyřicíti podstavky stříbr
10. I spojil pět koltr, jednu s nými, dva podstavky pod jednu
každou desku.
druhou,5 o"
i Ljiných
pět vespolek s 27. Proti zapadu pak, to jest, k
sebou
.
11. adělal také ok z postavce té straně stánku, kteráž k moři
modrého po kraji koltry jedné z patří, udělal šest desk,
obo'í stran , a po kraji koltry 28. advě jiné přijeduomkaždém
úhlu stánku z zadu:
é tolik ž,
12. aby se proti sobě vespolek
29. kteréž spojeny byly z důlu
scházela oka, a. vespolek spojovala. až kvrchu, a vjedno spojení spolu
13. Protož i padesate slil kroužků se scházely. Tak udělal z obojí
zlatých, jenžby spínaly oka koltr, strany o úhlech:
a [aby] učiněn byl jeden stanek.
30. a y osm desk bylo spolu, a
14. Udělal i houní jedenácté z měly podstavků stříbrných šest
srstí kozích ku přikrytí střechy nacte, totiž dva. podstavky pod
stánku:
jednoukaždou deskou.
15. jedna houně na dlouhost
31. Udělal i svlaky z dříví Se
měla loktů třiceti, a na šiř lokty tim, pět k zdržování desk jedné

strany stánku,
32. a pět jiných k spojení desk
druhé strany: a ln'omě těch, pět
jiných svlaků k západní straně
stánku roti moři.
33. U ělal také svlak jiný, kte
rýžby šel po prostředku desk od
úhlu až do úhlu.
vespolek
spojovaly.měděných pade— 34. Ta pak opažení desk obložil
1 . A spínadel
čtyry: jedné míry byly všecky
houně'
16. znichžto ět spo'il obzvlášt
ně, a šest jinýc obzvláštně.
17 A udělal ok padesáté po
kraji houně 'edné, a padesáté po
kraji houně
é, aby se s sebou
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10. Udělal i stůl z dříví Setim
na dýl dvou loket, a na. šiř lokte

zlatem, sliv podstavky jejich stří
brné. A kruhy jejich udělal zlaté,
skrze kteréžby sochorové' povla
čovam' býti mohli: & i ty plechy
zlatými přikryl.
35. Udělal i oponu z postavce
modrého, a šarlatu, červce, a lnu

'eduoho, kterýž měl zvýší půl dru
ého lokte.
11. A obložil jej zlatem nejčist
ším, a udělal mu okolek zlatý
vůkol.
bílého přesukovaného, dílem krum— 12.A tomu okolku komun zlatou
péřským, proměnnou, a. protyko řimsovou, čtyř prstů, a nad touž,
vanou.
druhou korunu zlatou.
36. A čtyry sloupy z dříví Setim,
13. Slil ičtyry kruhy zlaté, kte—
kteréž s makovicemi pozlatil, sliv réž vložil do čtyř úhlů, jeden při
každé noze stolu
podstavky jejich stříbrné,
37. Udělal i zastření ke dveřím
14. proti koruně: iuvlékl do nich
stánku z postavce modrého, šarlatu, sochory, aby mohl stůl nošen býti.
15. Ty také sochory udělal z
červce, a lnu bílého přesukovaného,
dříví Setim, a obložil je zlatem.
dílem vyšívaným,
38. a sloupů pět s makovicemi
16. Astolu,
nádoby
k rozličným
misky,
baňky, a po
o
jejich, kteréž přikryl zlatem, apod třebám
stavky jejich slil měděné.
ílíky, a. kadidlnioe, z zlata čistého,
v nichžto obětovati se mají oběti
mokré.
Kapitola 37.
17. Udělal i svícen kovaný z
Dělí; se archa úmluvy. 10. Též stůl. 17.
zlata nejčistšího. Z jehožto sloupu
Svícen, 25. a oltář pro kadění.
prutové, číše, a kuličky, ililia „vy
chézeli:
1. Udělal
Beseleel
archu
z
dřívípak
Setim,
majícíi půl
tře
18. šest [prutů] po obojí straně,
tího lokte na dlouhost, a půl dru tři prutové s strany jedné, a tři
hého lokte na šiř,
sokost také s druhé:
půl druhého lokte by a.: a. obložil
19. tři číše na způsob ořechu
]i zlatem nejčistším vnitřizevnitř.
a kuličky
2. A udělal jí korunu zlatou na
spojednomkaždém
u, i lilia: &tři prutu,
číše napodobné
ořechu na prutu druhém a kuličky
vůkol,l
3. s iv čtyry kmh zlat é k ečty spolu, ililia. Jednostejné bylo dílo
řem úhlům jejím: %va kruhy po šesti prutů, kteříž vycházeli z sloupu
svícnu.
jedné straně, a dva po druhé.
4. Sochory také udělal z dříví 20. Na samém pak sloupu byly
Setim, kteréž obložil zlatem,
čtyři číše na způsob ořechu, aku
5. a kteréž uvlekl do kruhu, kteříž ličky na každé spolu i lilie.:
byli po stranách archy knošem' ji.
21. akuličky pode dvěma pruty
6. Udělal i slitovnici, to jest, na třech místech, kterých
olu
místo, z něhož Bůh odpovědi daval, šest jest prutů vychazejicio z
z zlata nejčistšího, půl třetího lokte sloupu jednoho.
na dýl, a půl druhého lokte na šiř. 22. I kuličky tedy, i prutové z
7. Dva. také cherubíny z zlata téhož byli', všecko Zcela kované
taženého, kteréž postavil z obojí z zlata neičistšího.
strany slitovnice:
23. Udělal ilamp sedm s utě
8. oherubína jednoho na konci radly jejich, i nádoby, v nichžby
jedné strany, &chembína druhého se oharkové hasili, z zlata ne)
na konci strany druhé: dva. che čistšího.
rubíny na obou koncích slitovnice
24. Hřivnu zlata véžil svícen se
9. roztahující křídla a kryjící všemi nádobami svými.
slitovm'ci, a na sebe vespolek, ina.
ni patřící.
22) t. z jednoho kusu se sloupem svícnu.

2. Mojžíšova 37. 38.
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25. Udělal i oltář pro kadění z
11. Podobně k půlnoční straně,
dříví Setim, mající na čtyry hrany opony, sloupové, &.podstavkové, a.
makovice sloupů, jedné míry, a
go
loktu,
na vysokost
va:jednom
z jehožto
úhlůa pocházeli
ro—díla, i kovu, byly.
hové.
12. Na té pak straně, kteréž pa
26. A obložil jej zlatem nejčistším, tří k západu, byly koltry padesáti
loktů, sloupů k nim měděných de
s roštem, &.s stěnami, i s rohy.
27. I udělal jemu korunu zlatou set s podstavky svými,a makovice
vůkol, a dva kruhy zlaté pod ko sloupů, i všecka rytina. díla, stříbrná..
13. Proti východu pak padesáti
runou při každém boku, aby byli
uvlačovéni do nich sochorové, & loktů připravil koltry:
14. z nichžto patnécte loktů s
oltář mohl nošen býti.
28. Ty pak sochory udělal z dříví sloupy třemi, & s podstavkyjejich,
Setim, &.obložil je plechy zlatými. jedna. strana. měla:
29. Složil i olej, k masti osvě
15. a na straně druhé (nebo u
prostřed obojí [strany] vcházení do
covéní, a. kadidlo
z vonnšcým.věcí stánku udělal) též patnácti loket
nejčistších,
dílem lékárnic
byly koltry, & sloupové tři a pod
stavků tolikéž.
Kapitola 38.
16. Všecky koltry síně ze lnu
Udělán jest oltář k zápalným obětem. 8.
Umyvadlo, 9. Síň. 24. Summa všeho ná bílého přesukovanéhosetkány byly.
kladu na stánek.
17. Podstavkové sloupů byli mě
děm', makovice pak jejich, se vše
1. Udělal
i
oltář
k
zápalné
oběti
mi
rytinami
mi, stříbrné: ano
z dříví Setim, pěti loket na
i sloupy síně ob ožil stříbrem.
čtyry hrany, a tří zvýší:
18. A kudy chodili do ní, dilem
2. jehož-to rohové z úhlů pochá
zeli, &obložil jej plechy měděnými. vyšívaným udělal zastření z po
3. A ku potřebám jeho při ravil stavce modrého, šarlatu, červce &
z mědi nádoby rozličné, kotly, lnu bílého přesukovaného, kteréž
kleště, vidlice, háky, a nádoby k mělo dvaceti loket na. dýl: Výsost
brání ohně.
pětivšecky
loktů byla,
míry,
terouž
opony podlé
síně měly.
4. A rošt jeho na způsob síti pak
19. Sloupové pak: kudy se vchá
udělal měděný, & pod ním 11pro
střed oltéře ohniště,
zelo, byli čtyři, s podstavky mědě
5. sliv čtyry kruhy, k tolika nými, a makovice jejich & rytiny
krajům roštu, aby uvléčíni byli do stříbrné.
20. Koli
také stánku i síně
nich sochorové k nošení:
6. a i ty udělal z dříví Setim, vůkol zděl měděné.
a obložíl je plechy měděnými:
21. To jsou částí stánku svě
7. &.uvlékl [je] do kruhů, kteříž dectví, kteréž vyčteny jsou podlé
na.bocích oltáře vynikali. Ten pak rozkázaní Mojžíšova.k služebnostem
oltář nebyl celistvý, ale udělený levítů skrze ruku Ithamara. syna
Arona kněze:
z prken,
& vnitř
prázdný.měděné s
22. kteréžto Beseleel, syn Uri,
. Udělal
i umyvadlo
podstavkem jeho z zrcadel žen na Hur, z okolení Jůde k roz
ských, kteréž ponocovaly při dve kazaní Hospo 'novu skrze Mojžíše,
ch stánku.
dokonal,
9. Udělal i síň, na jejížto straně
23. připojiv sobě tovaryše Ooliaba
polední byly koltry, ze lnu bílého syna. Achisamechova z pokolení
přesukovaného, loktů sto,
Den: jenž také řemeslnikemvýbor
10. sloupů [k nim] měděných dva ným v dříví byl, i krumpéřem, i
ceti s podstavky jejich, makovice vyšívati uměje z postavce modrého,
sloupů, 1všecka. rytina. díla, stříbrná.. šarlatu, červce &.kmentu.
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24. Všeho zlata, kteréž vynalo
ženo jest na dílo Svatyně,

6. Připravil i dva kameny ony—
& kte— xové, vložené a vsazené do zlata,

réž jest obětovano v dařích, de
větmecítma hřiven bylo, a sedm
set třiceti lotů, na vahu Svatyně.
25. Obětovano pak jest od těch,
kteří šli na počet od dvacíti let a
výše, od šesti set a tří tisíců, a
pěti set adeséti oděnců.
26. By 0 nad. to sto hřiven stří
bra, z nichžto slévání 'sou podstav
kové Svatyně, a vc azení, kdež
opona visí.
'
27. Sto podstavků uděláno jest
ze sta hřiven, jednu hřivnu na
každý podstavek počita'e.
28. Z tisíce pak, se mi set, a
sedmdesáti pěti lotů, udělal háky
na sloupy, a makovice sloupů, a i
ty obložil stříbrem.
29. Mědi také obětovano jest
sedmdeséte dva tisíce hřiven a nad
to čtyři sta lotů,
30. z nichž sliti jsou podstavkové
sloupů, kdež se vchází do stánku
svědectví, a oltář měděný s roštem
svým, a- všecky nádoby, kteréž ku
potřebě jeho příleží,
31. a podstavkové síně tak vů
kol, jako při viití jejím, ikolikové
stánku a síně vůkol.

a ryté řemeslem ryjícího drahé ka
meny, jmeny synů israelských.
7. I vložil je na vrchní kraje
náramennika, na památku synů
israelských, 'akož byl přikázal Ho
spodin Mojžíšovi.
8. Udělal i na rsník dílem krum
péřským podlé ldíla náramenníka,
z zlata, postavce modrého, šarlatu
a červce dvakrat barveného, alnu
bílého přesukovaného:
9. čtverhranný, dvojnásobný, na
míru pidi.
10. I_v10ži1 na něi drahých ka
menů řady čtyry. V prvním řadu
byl sardius, topazius, smaragdus.
11. V druhém, karbunkulus, sa
fír a jaspis.
12. V třetím, ligurius, achat, a
ametyst.
13. V čtvrtém chrysolit, onyx,
a beryll, obložení azavřeni zlatem
po řadech svých.
14. A těch kamenů dvanécte,
bylo ryto jmeny dvanácti pokole
ní israelských, každý jmenem je
dnoho.
15. Udělali k náprsníku i řetíz
ky s sebou vespolek spojené z
zlata nejčistšího:
Kapitola 39.
16. a dva héčky,a tolikéž krouž
Uděláno jest roucho kněžské. 31. a tak ků zlatých. Kroužky pak položili
celý stanek se všemi věcmi k němu pří na obou krajích néprsníku,
slušejícími dodělán byl.
17. z nichžby viseli dva řetězo
vé zlatí, kteréž vepnuli na hačky,
1. Z postavce
paka modrého,ašar
latu, červce
kmentu,udě1al jenž na úhlech náramenm'ka vy
_
roucha, v něžby se oblačel Áron, nikali.
když sloužil v Svatyni, jakož při 18. Ty věci i napřed i na zad
tak se s sebou scházely, že nara
k'zal Hospodin Mojžíšovi.
2. Udělal tedy náramennik z memnik a néprsník vespolek se va
zlata, postavce modrého, a šarlatu, z al“1,
19. přitaženi ku 11511,
a kroužky
a červce dvakrat barveného, a lnu
pevně spojeni,kter žs ojovala tka
bílého přesukovaného,
nice
z
postavce
modr
ho,
aby ne
3. dílem krumpéřským; i nastří
hal plíšků zlatých, a ztenčil na ni oslabli, a od sebe se neodhybovali, ja
kož
přikázal
Hospodin
Mojžíšovi.
ti, aby se mohly províjeti skrze
20. Udělali také sukni náramen
prvnějších barev osnovu,
4. a dva kraje vespolek sobě spo— nika všecku z postavce modrého,
jené na obou stranách konců,
81. 'a diru pro hlavu při svrchní
straně v prostředku, a prým vů
5. a pas
z týchž Mojžíšovi.
barev, jakož byl kol díry vytkaný:
přikaza
Hospodin
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22. dole pak při podolku jablka s podstavkem jeho: zastření síně,
átová z postavce modrého, a sloupy s podstavky jejích:
šarlatu, červce & lnu bílého přesu— 40. zastření k bráně té síně, a.
kovaného:
provázky je'í i kolíky. Žádné z.
23. a zvonečky z zlata nejčist nádob se ne ostávalo, které k služ
šího, kteréž zavěsili mezi jablk bě stánku, a pro příbytek úmluvy
granátovýmiupodolku sukně vůko : rozkázány jsou, aby učiněny byly.
24. pak zvoneček zlatý, a [zas
41. Bouche. také, kterých kněží
on a
jablko granátové, 'imiž okrášlen užívají v Svatyni, totiž
chodíval biskup, k ž službu Boží synové jeho,
42. obětovali synové israelští,
konal, jakož byl přikázal Hospodin
Mojžíšovi.
jakož byl přikázal Hospodin.
43. Což když viděl Mojžíš všecko.
25. Udělali i sukně kmentové,
_dílem tkaným Aronovi i synům vyplněné, požehnal jim.
e 0:



26. a čepice s korunkamí jejich

z kmentu:

Kapitola 40.

27. spodky také lněné, kmentové: Mojžíš vysdvihl stánek, a. všecko pořád“
28. pás pak ze lnu bílého pře ně postavil. 82. Velebnost Boží přikrývek
stánek v způsobu oblaku, kterýmž oblakem
sukovaného, postavce modrého, šar Israelští
v svých taženích se spravovali.
em a vyšívan
, 'akožbarveného,
b 1 ři
(llailfu,
červce šišakrát
kázal Hospodin Mojžíšovi. y P
29. Udělali i plech svaté pocti
vosti 'z zlata nejčistšiho, a napsali
na něm dílem ryteckým: Svaté
Hospodinu,
30. a přivázali jej k čepici tka
nicí z postavce modrého, jakož byl
přikázal Hospodin Mojžíšovi
31. Dokonáno jest tedy všecko
dílo stánku, i střechy svědectví:
a učinili synové israelští všecko,
což byl přikázal Hospodin Mojží
šovi.
82. A obětovali stánek, istřechu,
i všecko nádobí, kroužky, dsky,
svlaky, sloupy a podstavky,
33. přikrytí z koží skopových na
červeno barvených, a jiné přikrytí
z modrých koží,
34_.oponu, archu, sochory, slito
Vmcl,

35. stůl s nádobami jeho, a s
chleby předložení:
36. svícen, lampy, i nádobí je
jich s olejem:

_

LI mluvil
řka: Hospodin k Mojžíšovi,
2. Měsíce prvního, rvního dne
téhož měsíce, vyzdvi eš stánek
svědectví,
3. a postavíš

v něm archu, &.

spustíš před ní 0 onu:
4. a. vnesa st , položíš na něm,
co řádně přikázáno jest. Svícen
státi bude s lampami svými,
5. a oltář zlatý, na němž se
álí vonný zápal, před archou svě
gectví. Zastření ve dveřích stánku
zavěsíš,
6. a před ním [postavíš] oltář
zápalné oběti:
7. umyvadlo [také] mezi oltářem.
a stánkem, kteréž naplníš vodou.
8. A obestřeš síň zastřeními, i
kdež se do ní vchází,
9. a vezma olej pomazání po
mažeš stánek s nádobamí jeho, aby
posvěceny byly:
_
10. též oltář zápalné oběti, 1
všecky nádoby jeho,
11. umyvadlo [také] s podstav
kem jeho: všecky věci olejem po
mazání posvětíš, aby byly svato
svaté.

oltář věc
zlatý,: amast, akadidlo
z 37.
vonných
88. a oponu ku dveřím stánku:
12. A
Aro
a rozkážeš
synům jepřistoupiti
0 ke dveřím
39. oltář měděný, rošt, sochory, novi
a nádoby jeho všecky: umyvadlo stánku svědectví, a umyté vodou..
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13. oblečeš v roucha svatá, ab
27. a oltář zápalné oběti v síni
svědectví,' obětuje na něm obět
sloužili mi, & pomazání jeiích
věčnému kněžství aby sloužilo.
zápalnou, i jiné oběti, jakož byl
14. I učinil Mojžíš všecko, což Hospodin přikázal.
byl přikázal Hospodin.
28. Umyvadlo také postavil mezi
15. Protož měsíce prvního, léta stánkem svědectví & oltářem, na
druhého, prvního dne měsíce, po plniv je vodou.
staven jest stánek.
16. A vyzdvihl Mo'žíš jej, apo , 29. I umývali [z něho] Mojžíša

i synové jeho ruce svéi
ložil desky, ipodstav y, isochory, Aron,
nohy,
.a. postavil sloupy,
30. když vcházeli do stánku ú
17. a roztáhl střechu na stánek,
vloživ svrchu přikrytí, jakož Ho mluvy, a přistupovali k oltáři, ja
kož byl přikázal Hospodin Mojží
spodin byl přikázal.
šovi.
18. Vložil i svědectví do archy,
uvlék vespod sochory, & dav sli
tovnici svrchu.
19. A když vnesl archu do stán
ku, zavěsil před níoponu, aby vy
plnil přikázaní Hospodinova.
20. Postavil i stůl vstánku svě
dectví k straně půlnoční vně před
oponou,

,

21. spořádav chleby předložení,
jakož byl přikázal Hospodin Moj
žíšovi.
22. Postavil i svícen v stánku
svědectví naproti stolu na straně
polední,
23. vstaviv pořádně lampy, podlé
přikázaní Hospodinova.

24. Postavil i oltář zlatývstán
ku svědectví, proti oponě,
25. & pálil na něm zápal von
ných věcí: jakož byl přikázal Ho
spodin Mojžíšovi.
26. Pověsil i zastření ve dve
řích stánku svědectví,

31. Vyzdvihl i síň vůkol stánku
a oltáře, pověsiv, kdež se do ní
vcházelo, zastření. A když se vše
cky věci dokonaly,
32. přikryl oblak stánek svěde
ctví a sláva Hospodinova naplnila

jej.

33. Aniž mohl Mojžíš vjíti do
stánku svědectví, neb oblak při
střel všecko, a velebnost Hospo
dinova jako blesk svítila; neb vše
cko oblak byl přikryl.
34. Jestliže kdy oblak stánek
Opouštěl, brali se synové israelští
po houfích svých:
35. jestliže visel svrchu, zůstá
vali na témž místěo
36. Oblak zajisté Hospodinův
visel přes den nad stánkem, a.
oheň v noci, což viděli všickni
lidé israelští po všech taženích
svých.

3. Mojžíšova 1.
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Třetí kniha Mojžíšova,
(LEVITIGUS.)
Třetí kniha Mojžíšova nazývá se Leviticus, poněvadž se v ni jedná o způ—
sobu nařízení, kterážto náležejí k řádu a povinnostem levítů, jako k. p. oběti zápalné,
suché, pokojné a j. ; roadílové mezi živočichy čistými a neěistými; výroční slavnosti
a jiné obřady, jakéž bývaly v obyčeji u lidu Božího.

Kapitola 1.

5. I bude obětovati tele před
Hospodinem, & budou obětovati
synové Aronovi kněží krev jeho,
lijíce ji okolo oltáře, který jest před
dveřmi stánku.
6. A stáhše kůži z obětí, údy
1.
ovolal ak Mojžíše, a mluvil
'
ospodin z stánku svě na kusy rozsekají,
dectví, řka.:
7. a podloží na oltáři oheň, na
2. Mluv k synům israelským, & rovnavše prvé hranici dříví:
řekneš jim: Člověk, kterýžby z vás
8. a údy, kteříž jsou rozsekáni,
obětoval obět* Hospodinu z hovad, svrchu zpořadavše, totiž hlavu, 1
to jest, z volů, & ovcí přinášeje všecko, což přidrží se jater,
oběti,
9. droby i nohy vymyté vodou:
3. jestliže bude obět jeho zápal i zapálí to kněz na oltáři v zá
ná a. z skotu; samce neposkvrně— palnou obět a chutnou vůni Ho
ného obětovati bude u dveří stánku spodinu.
10. Jestliže pak z dobytka obět
Ěectví, k ukrocení sobě Hospo jest, z ovcí, aneb z koz, k oběti
4. a vloží ruku na hlavu oběti*, zápalné samce bez poskvrny obě
Ukazuje Pán Bůh Mojžíšovi způsob, kte
rýžby se zachovati měl při obětech zápal
ných

a. bude příjemná., &.k očistění jeho tovati bude.

prospívající.
2)

11. A zabije ho při straně oltáře,
kteráž hledi k půlnoci, před 0
s
odinem:
krev pak jeho vylijí na
Israelité měli dvé obětí: krvavé, z ži
ronovi vůkol:
vočichů, a ne dvě, z rostlin, jinak o tář synové
12. & rozdělí údy, hlavu, i vše
suché. První se takto dělily: a) Zá
palné, když zabitá zvířata celá, ale cko, což se přidrží jater: a vloží
bez kůže, na oltáři spálena. byla; tyto
oběti úplné se Bohu odevzdání vyobra na dříví, pod kteréž se má podlo
_
zovaly. b) Pokojné, prosebné a za dí— žiti oheň:
kučinění, když toliko částka spálena,
13. droby pak a nohy vymyjí
ostatní k bodům obětním dáno bylo, vodou. A všecky věci obětované
.na znamení Bohu povinných díků za
obdržená dobrodiní aneb k vyproěení zapálí kněz na oltáři v obět zá
budoucích. o) Oběti za hříchy a viny, palnou, a vůni nejchutnější Ho
.: kterých jeden díl na oltáři, druhý spodinu.
za stanem spálen byl, aneb kněžím se
14. Jestliže pak z ptactva, obě
dostal; a ty byly na smíření hříchů tování bude oběti zápalné Hospo
(k Žid. m.). Podlé téhož místa oběti
přinášely jen zevnitřní smíření. Vnitřní dinu, z hrdliěek, aneb z holoubat,
ospravedlnění před Bohem pocházelo
Israelitúm toliko ski-le víru v zaslíbení
Boží, ku kterýmžto zaslíbení Vykupi
tele hlavně náleželo.
(
na
t. aby nad ní hříchy vyznal; neb aě
koliv obět zápalná zvláště na znamení
.úplné poddanosti Bohu byla přineáena,

přece s ní též prosba na smíření spo
jena byla, jeáto člověk v porušeném
stavu svém žádného nábožného konání
předsevaíti nemůže. leěby při tom své
hříšnosti, smíření se s Bohem, a po
lepšení svého pamětliv byl.
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15. obětovati ji bude kněz na 9. Kterýž když obětovati bude
oltář: a. zatoče hlavu k krku, & ji, vezme památné z obětí, a páliti
potrhna. místo rány, vypustí krev je bude na oltáři, k vůni chutně
na. okolek oltáře:
Hospodinu;
16. vole pak hrdla, a peří o 10. cožkoli pak ostatního jest,.
' bude
onovo, i synů jeho, svato
vrže
oltáře
straně,blízko
na místo,
na kktervzchogm
ž popel svaté z obětí Hospodinových.
vysypává se,
11. Všeliká obět, kteráž se obě
17.' & zláme křidélka jeho, a ne tuje Hospodinu, bez kvasu bude:
bude sekati, ani železem děliti ho, aniž co kvasu &medu zapáleno bude
ale s álí je na oltáři, podlože oheň v obět Hospodinu*.
pod řívi. Zápalná obět jest to, a 12. -Prvotiny toliko těch věci
obětování nejchutnější vůně Ho obětovati budete a dary: na oltář
spodinu.
pak nebudou vloženy, vvůni chut-r
nou*.

13. Kteroužkoli obět obětovati
budeš, solí ji osolíš, aniž odejmeš
soli úmluvy Boha tvého od oběti
své. Při každé oběti své obětovati
budeš sůl*.
14. J estližebys pak obětoval dar
z prvotin obih svého Hospodinu,
z klasů ještě zelenych, upražíš je
ohněm, a zetřeš na způsob krupice
a tak obětovati budeš prvotiny svá
Hospodinu,
15. nalije svrchu oleje, akadidlov
vlože, nebo obět Hospodinova 'est:
16. z kteréžto kněz zap' na
památku daru, díl obilí zetřeného,
a oleje, i všecko kadidlo.

Kapitola 2.
Zpráva o obětech suchých.

1.

dyžby pak [kte ]člověk obě
K toval obět posvržtnou Hos o
dinu, _moukabělná bude obět je 0,
i polije ji olejem, a vloží kadidlo*,
2. & přinese [ji] k synům Áro
novým kněžím: z nichžto- jeden
vezme hrst plnou mouky bělné, a
oleje, i všecko kadidlo, & položí
památku na.oltáři, k vůni nejohut
nější Hospodinu*..
8. Cp pak ostatního bude z obětí,
bude Aronovo, i synů jeho, svato
svaté z obětí Hospodinovyoh.
4. Když pak obětovati budeš obět
Kapitola 3.
peěenou v peci: z mouky bělné,
totiž chleby bez kvasu, skropené Nařídil Bůh, jak se měly obětovati po—
olejem, a koláče přesné olejem kojne oběti.
pomazané budou.
5. Jestliže obět tvá bude z pán 1. Jestliže pak obět pokojná* bu-_
de obět jeho, a bude-li ohtítx.
ve,
jest] za mouky
bělné skro z volů obětovati, samce neb sami:
pen šatolejem,
bez kvasu*,
6. a_rozdělíš ji na drobné kousky, ci, ne skvrněné bude obětován
před ospodinem.
& naliješ na ni oleje.
7. Pakli z roštu bude obět, rov

nědmouka
bělná olejem skropena
11 e:
8. kterouž obětuje Hospodinu,
dáš v ruce kněze.
1) Kadidlo vyobrazovalo vzhůru ]: Bohu
vstupující modlitbu.
2) Obět se tu nazývá památkou, protože
Boha na jeho milosrdenství plná la
slíbení pematovati měla.
6) Pro význam obětujícího, že má číst
býti, jelikož kvas jest znamení nešlo
ehetnosti srdce. (l. Kor. 5, B.)

.

11) Hed jest obrazem tělesnosti & chlíp
ností, jejížto okušení sladké, ale vná—
sledcích hořké jest. Kdo obětuje, má.
jí prázden býti. (Theod.)
12) Israelité prvé, nežli z požitků svých
iedli, museli ! nich něco obětovati.
Tomu se říkalo prvotiny, & náleželo
vše kněžím.
13) Sůl vyobrazuje neporušitedlnost, stedy
spolu i trvanlivost úmluvy.
l) V hebr. jazyku se slovem pokojvšecko
dobré vyznačuje. Takové oběti měly
sloužiti k “buzení vděčnosti k Bohu.
a k roznícení lásky k bližnímu.
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2. I vloží ruku na hlavu oběti
své, kteráž zabita bude u dveří
stánku svědectví, a vylijí synové
novi kněží krev vůkol oltáře.
3. A obětovati budou z obětí
kojné v obět Hos odinovu tuk,
Egerýž přikrývá dro y, a cožkoli
tuku 'est vnitř:
4. vě ledviny s tukem, kterýmž
se při
aji slabiny, i bránící ja
ter s le vinkami.
5. I páliti to budou na oltáři v
obět zápalnou, podložíce oheň pod
dříví: v obět vůně nejchutnějši
Hospodinu.
6. Pakli z ovcí bude jeho obět
a obět pokojných, buď že samce,
neb samici obětovati bude, bez
poskvrny budou.
7. Bude-li beránka obětovati před
Hospodinem,
8. vloží ruku svou na hlavu oběti
své: kteráž zabita budevsíni stán
ku svědectví: a vylijí synové Áro
novi krev jeho okolo oltáře.

17. rávem věčným po rodech
[vašichí a ve všech příbytcích va
šich: ani krve, ani tuku nikoli ne

budete jísti.

Kapitola 4.
Způsob, kterýž se měl zachovati při obě
tování oběti za hříchy . nevědomí učiněné
při osobách rozdílných.

1. I mluvil
řka: Hospodin k Mojžíšovi,
2. Mluv synům israelským: Člo

kterýžby
z nevědonšíi
avěk,
učinilby
něcozhřešil
ze všech
přikáza
Hospodinových, což přikázal, aby
činěno nebylo:
3. jestližeby kněz, kterýž poma
zán jest, hřešil, číně aby hřešil i
lid, obětovati bude za svůj hřích
tele neposkvrněné Hospodinu,
4. a přivede je ke dveřím stán
ku svědectví před Hospodina, a
vloží ruku na hlavu jeho, a zabije
9. A obětovati budouz oběti po—je Hos odinu.
5. ezme také z krve telete,
koljné obět Hospodinu: tuk, i ocas vnesa ji do stánku svědectví.
ce
10. s ledvinami, a tuk, kterýž
6. A když omočí prst v té krvi,
přikrývá břicho, i všecky droby,
jí bude
před Ho
1 oboje ledvinky s tukem, kterýž kroglljli
spo ' em
roti sedmkrát
oponě Svatyně.
'est podlé slabin, i bránici jater s 7. A po oží z též krve na rohy
edvinkami.
oltáře, na němž se kadí vonnými
11. A páliti to bude kněz na věcmi nejpříjemnějšími Hospodinu,
oltáři k potravě ohně, a oběti Ho— kterýž jest v stánku svědectví. Vše
cku pak ostatní ln'ev vylije k od
spodinovy.
12. Bude-li koza jeho obět, & stavku oltáře zápalné obětí u ve
stán u.
bude-li 'i obětovati Hospodinu,
13. vloží ruku svou na hlavu
8. A tak telete odejme za hřích,

tak ten, kterýž droby přikrývá,ja
její:
a zabije
dveříAronovi
stánku ko všecko, což vnitř jest:
svědectví.
I vy ji'jí usynové
krev její vůkol oltáře,
14. a vezmou z ní k potravě
ohně Hospodinova, tuk, kterýž při
krývá břicho, a kterýž přikrývá
všecky droby:
15. dvě ledvinky s bránící, kte
ráž jest na nich podlé slabin, i

9. dvě ledvinky, a bránici, kte
ráž jest na nich podléslabin, i tuk
jater s ledvinkami,
10. jako se odjímá od telete obě
ti oko'né: a páliti to bude na
01 ři z palné oběti.

11. Kůži pak i všecko maso, s

hlavou, i s nohami, i s droby, i s
tuk jater s ledvinkami:
16. a páliti to bude kněz na hnojem,

12. i s ostatním tělem vynese
oltáři, k potravě, ohně, a nejchut
nější vůně. Všeliký tak Hospodi ven za stany, na místo čisté, kdež
nův bude
se popel vysýpá: a zapálí to na
8
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hranici drev, a na. místě vysypa
ného popele to spáleno bude.
13. Jestližeby pak veškeren zá
stup israelský nevěděl, a skrze ne
vědomost učinil, co proti přikázaní
Hospodinovu jest,
14. a potomby poznal hřích svůj,
obětovat1 bude za hřích svůj tele,
a přivede je ke dveřím stánku.
15. A položí starší lidu ruce na
hlavu jeho před Hospodinem. A
když bude zabito tele před obli
čejem Hospodinovým,
16. vnese kněz, který pomazán
jest, z krve jeho do stánku svědectví,
17. a omoče prst kropiti bude
[jí] sedmkráte proti oponě.
18. A položí z též krve na rohy
oltáře, kterýž jest před Hospodinem
v stánku svědectví: ostatní pak
krev vylije odlé podstavku oltáře
zápalných ogětí, kterýž jestu dve
ří stánku svědectví.
19. A veškeren jeho tuk'vezme,
a zapálí na oltáři:
20. tak čině i s tímto teletem,
'ak učinil i rvé: a když prositi
ude za ně něz, milostiv bude
jim Hospodin.
21. To pak tele vynese ven za
stany, a spálí je jako i prvnější
tele: nebo obět jest za hřích
množství.
22. Jestliže zhřeší kníže, a učiní

27. Jestliže pak zhřeší člověk z
lidu země z nevědomí, žeby učinil
něco z těch věcí, kteréž se zákonem
Hospodinovým zapovídají, a za
vinilby,
28. a poznalby hřích svůj, obě
tovati bude kozu bez oskvrny.
29. A položí ruku na hlavu oběti,
kteráž za hřích jest, a zabije ji
na místě zápalné oběti.
30. A vezme kněz z. krve na. prst
svůj : a dotkna se rohů oltáře zá
palné oběti, ostatek vylije k pod
stavku jeho.
31. Všecken pak tuk odejma,
jako odjat bývá ři obětech pokoj
ných, páliti jej ude na oltáři k

vůni chutné Hospodinu: a prositi
bude za něho, a odpuštěno bude
.
33. Pakli z bravu obětovati bude
obět za hřích, totiž ovci bez po

jemu.

skvrny;

33. položí ruku na hlavu její, a
zabije ji na místě kdež zabity
bývají oběti zápaln .
34. A vezme kněz z krve její
prstem svým, a dotkna se rohů
oltáře zápalné oběti, ostatek vylije
k podstavku jeho.
35. Všecken také tuk odejma,
jakož se odjímá tuk skopce, kterýž
zabit bývá při obětech pokojných,
spálí jej na oltáři v zápal Hospo
z—nevědomí něco ze všeho toho, dinův: a prositi bude za něho, a
což se zákonem Hospodinovým za za hřích jeho, &.odpuštěn bude j emu.
povídá,
23. a potom pozná hřích svůj:
Kapitola 5.
obětovati bude obět Hospodinu, Oběti za hřích poblouzení při věcech
kozlaz koz bez skvrny.
rozdílných.
24. A položí ru u svou na hlavu
jeho: a když zabije ho před Ho 1. Zhřešil-liby člověk, &slyšel-liby
hlas přisahajícího, & bylb
spodinem na. místě, kdež bývá za
bita obět zápalná, nebo za hřích svědek, že aneb sám viděl, ane
est
povědom jest: neoznámi-li to, po
J 23. omočí kněz prst v krvi oběti nese nepravost svou.
za hřích, dotýkaje se rohů oltáře 2. Člověk, kterýb se dotekl ně
zá alné oběti, a. ostatek vylije k čeho nečistého, bu to co od zvěři
pc stavku jeho.
zabito jest, nebo samo umřelo,nebo
26. Tuk pak páliti bude svrchu, kteréhokoli jiného zeměplazu: &
jako při obětech pokojných obyčej zapomenulby na nečistotu svou,
jest: i bude rositi za něj kněz, vinen jest, & zhřešil:
a za hřích je o, a odpuštěn bude “B. a jestližeby se dotekl něčeho
jemu.
z nečistoty člověka, vedlé všeliké
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nečistoty, kterouž se 'poskvrňuje, [to] knězi, kterýž prositi bude za
& zapomenuv by [to] poznal, pod— něj obětuje skopce, a bude odpu
dán bude hříchu.
štěno jemu.
4. lověk, kterýžby přisáhl, a. 17. Jestliby člověk zhřešil z ne
vědomí, a učinilby něco z těch
pronesl
rty svými,
učiní něco
nďto dobrého
nebože zlého,
a to věci, kteréž se zákonem Hospodi
samo přísahou a řeči potvrdilby, novým zapovídaji, a hříchem jsa
a zapomenuv potom poznalby hřích vinen, poznalby nepravost svou,
18. obětovati bude skopce bez
S
]1
poskvrny ze stáda knězi, vedlé
5. at činí pokání za hřích,
6. &. obětuje z stáda ovci neb míry auznání hříchu: kterýž mod
kozu, & modliti se bude za něj liti se bude za něho, neb nevěda
to učinil: &bude odpuštěno jemu,
kněz, i za hřích jeho:
19. nebo skrze poblouzem'* zhře
7. pakliby nemohl obětovati ho
vado, at obětuje dvě hrdličky, aneb šil proti Hospodinu.
dvé holoubátek Hospodinu, jedno
za hřích, a druhé v obět zápalnou,
Kapitola 6.
8. a dá je knězi: který když Obět za hřích vědomý. 9. Rád oběti zá
první obětovati bude za hřích, za palné, 14. suché, 20. při svěcení kněží,
točí hlavu jeho k křídlům, tak 26. obětí za hřích.
aby se hrdla držela, a nebyla. do
1.
uvil [opět] Hospodin k Moj
konce odtržena.
, žíšovi, řka:
9. A pokropí krví jeho stěny
2. Clověk, který by zhřešil, &
oltáře: cožkoli ak zůstane, nechá
potupě
Hospodina, zapřelby bliž
vykapati k zá edu jeho, neb za
nímu svému věc k schování danou,
hřích jest.
kteráž
jeho
víře svěřena byla, aneb
10. Druhé pak zapálí v obět zá
palnou, jak obyčej jest: a bude mocí něcoby vydřel, neb křivdu
učinil,
prositi za něho kněz i za hřích
3. buď žeby ztracenou věc na
jeho, a odpuštěn bude jemu.
11. J esth'žeby pak nemohla. ruka lezl, &.zapíraje, nad to falešně by
jeho obětovati dvou hrdliček, aneb přisáhl, a cobykoli jiného učinil
dvé holoubátek, obětovati bude za z mnohých věcí, v kterých hřeší
hřích svůj mouky bělné desátý díl vají lidé,
Efy. Nenaleje na ni oleje, ani co 4. jsa. přesvědčen ovině, navrátí
5. všecko, což ne rávě chtěl ob
kadidla vloží, nebo za hřích jest.
12. A dá 'i knězi: kterýž vezma držeti, zcela, & na to pátý díl
z ní plnou st, spálí ji na oltáři, pána
ři -.kterémuž byl škodu učinil,
na památku toho, kdož obětoval, lp6. a hřích pak svůj obětovati
13. prose za něho,_ a očistuje bude skopce bez poskvrny z stáda.,
[ho]: ostatní pak částku sám bude a dá jej knězi, vedlé ceny a míry
míti za dar.
provinění:
14. I mluvil Hospodin k Mojží 7. kterýž rositi bude za něho
šovi, řka:
řed Hospo inem, -a od uštěno
15. Člověk zhřešil-Eby, přestoupě ude jemu všecko, cožko' číně
posvátné obyčeje, z poblouzení, zhřešil.
při těch věcech, kteréž Hospodinu
8. I mluvil Hospodin k Mojží
řka:
.
Eau
obětovati
bude za šovi,
říchposvěceny,
svůj skopce
bez poskvrny
9. Přikaž Aronovi a synůmjeho:
ze stáda, kterýž může kou en býti Totot jest právo oběti zápalné:
za dva. loty, vedlé váhy vatyně:
16. a škodu, kterouž učinil, na 19) Lépe: Obět za provinění jest: nebo
zavinil Hospodina.
hradí, u.pátý díl nad to přidá, dada
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Pálena bude na oltáři celou noc lovici z ní ráno, a polovici z ní
večer:
? u ddo
0. jitra: oheň z téhož oltáře 2l. kteráž na pánvici olejemjsouc
10. Obleče se kněz v roucho pokropena, smažena bude. Oběto
lněné, ispodky lněné, a shrabe vati pak ji bude teplou, v vůni
popel, kterýž oheň stráviv [obět] nejchutnější Hospodinu
vypálil, a polože ho vedlé oltáře, 22. kněz, kterýby právem na
11. svleče se z prvních šatů, a místo otcovo postoupil, a celá spá
obleka se v jiné, vynese jej ven lena bude na oltáři.
z stanů, a na místě čistém až do 28. Nebo věeliká suchá obět kněž
ská celá ohněm spálena bude, aniž
pejří zmízetí nechá.
12. Oheň pak oltáře vždycky ho kdo bude jísti z ní.
řeti bude, jemuž potravy dodávati 24. Mluvil pak Hospodin kMoj
bude kněz, přikládaje dříví ráno žišovi, řka:
na každý den, a vlože naň obět 25. Mluv Aronovi a synům jeho:
zápalnou, páliti bude nad ní tuky Toto jest právo oběti za hřích:
Na místě, kdež obětuje se zápalná
pokojných oběti.
13. Oheň tento jest ustavičný, obět, zabita bude před Hospodinem.
kterýž nikdy neuhasne na oltáři. Svatosvatá jest.
14. Toto [pak] jest rávo oběti
26. Kněz, kterýž obětuje, jíst-í
suché, iobětí mokrých„ teréž obě—bude ji na místě svatém, v síni
tovati budou synové Aronovi před stánku
27. Cožby se koli dotklo masa
Hospodinem, & řed oltářem.
15. Vezme
ěz hrst mouky jejího, posvěceno bude. J estliby
bělné, kteráž jest pokropena olejem, krvi jeji roucho skropeno bylo, vy
a všecko kadidlo, které na mouce myto bude na místě svatém.
28. Nádoba ak hliněné, v níž
položeno jest: a páliti bude je na
oltáři, na panátku vůně nejchut— vařena jest, rozgita bude: a pakli
by nádoba měděná byla, vytřena
nější Hospodinu:
_
buď vodou.
16. ostatni pak částku mouky a
bělné, bude jisti Áron 3 syny
29. šeliký pohlaví mužského
svými, bez kvasu: a jísti ji bude z pokolení kněžského jisti bude z
na místě svatém v síni stánku.
masa jejího, nebo svatosvatá jest.
17. Proto pak nebude kvašena,
30. Nebo obět, kteráž zabita bývá
že díl její obětuje se v zápal Ho—za hřích, jejížto krev vnesena bývá
spodinův. Svatosvaté bude to, jako do stánku svědectví k očistěm' v
[obět] za hřích, a zavinu.
Svatym', nebude jedena, ale spálena.
18. Muži toliko z rodu Aronova ohněm*.
jísti to budou. Právo utvrzené a
věčné bude to o rodech vašich
Kapitola 7.
zobětí posvátn c Hos odinových. Řád oběti za provinění. 11. Řád oběti
Kdožby se ko ' dote toho, po pokojné.
svěcen bude.
19. I mluvil Hospodin k Mojží 1. oto také jest právo oběti za
šovi, řka:
proviněm, svatosvatá jest:
20. Tato jest obět Aronova, i
2. protož kde bude zabita obět
synů jeho, kterouž obětovati mají zápalná, zabita bude i obět za
Hospodina v den pomazání svého. provinění: krev její vůkol oltáře
Desátý díl Efy mouky bělné obě vylita bude.
3. Obětovati budou z ni ocas, &
tovati budou v obět věěnou*, po
tuk, kterýž přikrývá droby:
20) Ne jen v den pomazání, nýbrž každo 30) Protože tu nejvyláí kněz nestál co ná
denně od toho dne.
městek Boží, nýbrž také jako hříšník.,
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4. též dvě ledvinky, a tuk, kte
rýž jest podlé slabin, i bránící ja
ter s ledvinkami.
5. A páliti bude ty věci kněz
na oltáři: zápal jest to Hospodinův
za provinění.
6. Všeliký pohlavi mužského z
kněžského pokolení, na místě sva
tém 'ísti bude to maso, nebo svato
svat jest.
7. Jako za hřích obětuje se obět,
tak i za provinění: obojí oběti
jedno právo bude; knězi, kterýž
ji obětuje, přislušeti bude.
8. Kněz, který obětuje obět zá
palnou, bude míti kůži její.
9. I všeliká obět bělná, kteráž
se peče v peci, a cožkoli na roští,
neb na pánvici strojeno bývá, toho
kněze bude, kterýž to obětuje:
10. buďto olejem skropené, buďto

ale raději kdožbykoli takovým po
krmem se poskvrnil, přestoupenim
vinen bude.
19. Maso, kteréby se dotklo ně
čeho neěistého, nebude 'edeno, ale
spáleno bude ohněm: dož bude
číst, jisti bude z něho.
20. Člověk poskvrněný, kterýž
by jedl z masa oběti pokojné, kteráž
'est obětována Hospodinu, zahyne
z lidu svého.
21. A kdožby se dotekl nečistoty
člověka, neb hovada, neb kterékoli
věci, kteráž poskvrniti může, a jedl
by z takového masa, zahyne z lidu
svého.
22. I mluvil Hospodin k Mojží
šovi, řka:
23. Mluv k synům israelským:
Tuku ovce, a vola, a kozy, nebu
dete jisti.
suché bude; všechněm synům Áro— 24. Tuk mrchy zce enělé, a toho
no 111dil rovný jednomukaždému dobytčete, kterež o zvěři pola
roz ělen bude.
peno jest, budete míti k rozličným
11. To jest právo oběti pokojné, potřebám.
25. Bude-li kdo jisti tuk, kterýž
kteráž se obětu'e Hospodina.
12. Jestliže ude obět k díků má obětován býti v zápal Hospo
činěni, obětovati budou chleby bez dinův, zahyne z lidu svého.
kvasu, skropené olejem, a koláče 26. Krve také žádného živočicha
řesné pomazané olejem, a pečenou nebudete jisti, buďto z ptáků, neb
z hovad.
ěl, &. okruty skropené olejem:
13. c eby také kvašené, s oběti
27. Všeliký člověk, kterýžby jedl
za díky, kteráž se obětuje za po krev, zahyne z lidu svého.
28. I mluvil Hospodin k Mojží
kojné věci:
,
14. z kterýchžto jeden za prvo šovi, řka:
tiny obětován bude Hospodinu, & 29. Mluv synům israelským, řka:
bude toho] kněze, kterýž vylije Kdo obětuje obět pokojnou Hospo
krev
oběti,
dinu, at obětuje spolu iposvátnou
15. jejižto maso snědeno bude obět, to jest, mokré věci její.
téhož dne: aniž co zůstane z něho 80. Držeti bude rukama* tuk
až do 'itra.
oběti,?a hrudíčko: &když obou obě
16. estližeby z slibu neb dobro vaných Hospodinu posvětí, dá je
volně někdo obětoval obět, rovně knězi,
téhož dne jedena bude: aleji jest
31. kterýž páliti bude tuk na
oltáři: hrudičko pak bude Aronovo,
můyž
m e co
. do zejtři zůstalo, jisti se a synů 'eho.
17. cožby pak koli zůstalo do tře
32. dostane
]? ece také
z pokojiýoh
oběti
se pravé
v prvotiny
ězi.
tího dne, ohněm spáleno bude.
18. Pakliby kdo jedl z masa oběti 33. Kdo z synů
onových obě
poko'né dne třetího, zmařena bude tovati bude krev a tuk, ten bude
obět , aniž prospěje obětujícimu: míti i plece pravé na dil svůj.
18) t. ničím bude, anebude příjemný Bohu
80) t. svou vlastní rukou přinese obět.
ten, kdo ji obětoval.
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34. Nebo hrudíčko pozdvižení, k náprsníku, na němž bylo Učení
&plece oddělení vzal jsem od synů a Pravda.
9. Čepicí také přikryl hlavu: a
israelských z obětíj ejich pokojných,
& dal jsem [je] Aronovi knězi, i na ni, proti čelu, položil '-plech
synům jeho právem věčným, ode zlatý posvěcený v posvěcování, ja
všeho lidu israelského.
_ kož byl přikázal jemu Hospodin.
35. To jest pomazání Aronovo 1 10. Vzal iolej pomazání, jímž
synů jeho v obyčejích posvátných pomazal stánek se všelikým ná.—
Hospodinových, v den, v kterémž dobím jeho.
11. A když posvěcuje pokro il
obětoval je Mojžíš, aby úřad kněž
oltář sedmkrát, pomazal ho, i všecky
ský konali*,
86. a. což přikázal Hospodin, aby nádoby jeho, iumyvadlo s podstav—
jim dáváno bylo od synů israel kem jeho olejem a posvětil ho.
sk ch náboženstvím věčným po
12. Kterýž vliv na hlavu Aro
ro ech jejích.
novu, pomazal ho & posvětil:
37. To jest právo oběti zápalné,
13. syny také jeho obětovav zo—
a oběti posvátné za hřích, za prov bláčel v sukně lněné, &. opásal
vlnění, a za posvěcení, a obětí pasy, "a vstavil čepice, jakož byl
pokojných:
přikázal Hospodin.
38. kteréž ustanovil Hospodin
14. Obětoval i tele za hřích, &.
Mojžíšovi na hoře Sinaj, když při když na hlavu jeho vložil
on, i
kázal synům israelským, aby obě synové jeho, ruce své,
tovali oběti své Hospodinu na poušti
15. zabil je: vzav krev, a omo:
Sinaj.
čiv [v m'] prst, dotekl se rohů ol—
táře vůkol, který když očistil &
Kapitola 8.
posvětil, vylil ostatni krev k zá.
Svěcení Ároua na biskupství, s. synů kladům jeho.
jeho na kněžství.
16. Tak pak, kterýž byl na dro
bích, a bránící s jater, &. obědvě

s tučnostmi jejich, spálil
LI mluvil
řka.: Hospodin k Mojžíšovi, ledvinky
na oltáři:
2. Vezmi Arona s syny jeho,
17. tele pak s kůží, i s masem,
rouchafejich, a olej pomazání, tele i s hnojem, spálil vně za stany,
za hříc , a dva skopce, a koš s jakož byl přikázal Hospodin.
přesnými chleb ,
18. Obětoval i skopce v zápalnou
3. a shromáž 'š všecko množství
obět : na kteréhož hlavu když on,
ke dveřím stánku.
4. I učinil Mojžíš, jakž byl při i synové jeho vložili ruce své,
zabil jej, a vylil krev jeho
kázal Hospodin. A shromáždiv na'19.
oltář vůkol.
všecko množství před dvéře stánku,
5. řekl: Tato jest řeč, kterouž
přikázal vykonati Hospodin.
6. Ahned obětovalAronai ny
jeho. A když umyl je [vodogš
7. oblékl biskupa v košili lněnou,
opásav jej pasem, a oblék jej v
sukni z postavce modrého, a svrchu
náramenník dal,
8. kterýž stáhna pasem připojil

35) Tot jest an Ároua . synů jeho z obětí
Hospodinových, kterýž jím dáván býti
má od toho dne, v kterémž na kněž
ství pomazání jsou.

20; A toho skopce rozsekav na
kusy, hlavu jeho, a údy, a tuk
spálil ohněm,
21. vymyv rvé droby, a nohy:
a celého spo u skopce spálil na
oltáři, protože byla obět zápalná
nejchutnějšíyůně Hospodinu, jakož
byl přikázal jemu.
22. Obětoval i skopce druhého,
ku posvěcení, kněží: i vložili na
hlavu jeho Aron i synové jeho
ruce své.
23. Kteréhož když zabil Mojžíš,
vzav z krve jeho, dotekl se konce
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pravého ucha Áronova, a palce
ruky jeho pravé, též i nohy.
24. Obětoval i syny Aronovy:
a když z krve zabitého skopce do
tekl se konce ucha pravého kažw
dého z nich, i palců ruky, i nohy
pravé, ostatek vylil na oltářvůkol:
25. tuk pak, a ocas, i všecken
tuk, kterýž přikrývá droby, ibrá
nici s jater a obědvě ledvinky s

Hospodinovy, abyste nezemřeli:
nebo tak mi přikázáno jest.
36. I učinili on asynové jeho
všecky věci, kteréž mluvil Hospo
din skrze Mojžíše.

Kapitola 9.
Áron první obět obětuje, 7. nejprvé na
sebe samého, 15. potom za i .

byl osmý
po
tukhylr
dě ' . jejich, a splecem pravým od 1. Když
volalpak
Mojžíš
Arona,den,
i synů
jeho, i starších israelských, a řekl
26, byl
Vzav
z koše přesnic,
onovi:
kterýž
přepak
Hospodinem,
chléb k
bez kvasu, a pokrutu olejem skro— 2. Vezmi ze skotu tele [k oběti]
penou a koláč, vložil na tuky, a za hřích, a skopce k oběti zápalné,
na plece pravé,
obé bez poskvrny, aobětuj je před
Hospodinem. (2. Mojž. 29, l.)
27. dava spolu
věci 3. A k synům israelským mlu
Aronovi,
synůmvšecky
jeho. tá teříž
když pozdvihli jich před Hospodi viti budeš: Vezměte kozla [k oběti]
nem,
za hřích, a tele, a beránka, roční
28. opět vzav je z rukou jejich, a bez poskvrny, k zápalné oběti,
spálil na oltáři zapalné oběti, proto
4. vola a skopce k oběti okoj
že to byla obět posvěcení, u vůni né: a zabte je před Hospošinem,
chutnou, oběti posvátné Hospodinu. ři obětování každého znich mou
29. A vzal hrudíčko z skopce ku bělnou olejem skropenou obě
posvěcení, pozdvih ho před Hos tujíce: nebo dnes Hospodin ukáže
podinem, za díl svůj, jakož byl se vám.
5. PřivedJi tedy všecky ty věci,
přikázal jemu Hospodin.
30. A vzav mast, a krev, kteráž kteréž byl rozkázal Mojžíš, ke dve
řím
stánku: kdežto když všecko
byla na. oltáři, pokro il Arena i
roucha jeho, asynů je 0, i roucha množství stálo,
6.
řekl Mojžíš: Totot jest, což
jejích.
31. A když tak posvětil jich v přikázal Hospodin: Učiňte to, &.
ukáže
se vám sláva jeho.
rouše jejich, přikázal jim řka:
7. I řekl k
onovi: Přístup k
Vařte maso před dveřmi stánku, a
oltáři,
a obětuj za hřích svůj : o
tam jezte je: chleby také posvě
cení jezte, kteříž jsou položení v bětuj obět zápalnou, a modl se za
koši, jakož přikázal mi Hos odin, sebe, i za lid: a když zabiješ obět
řka:
on a synové jeho udou lidu, modl se za něj, jakož přiká
jisti je:
(2. Mojž. 29, 32.) zal Hospodin.
8. A hned Aron přistoupiv k
32. cožkoli pak zůstane masa a
oltáři, zabil tele za hřích svůj:
ohlebů, oheň stráví.
9. kteréhož krve podali mu sy
33. Ze dveří také stánku nevy nové jeho: v kteréžto omočiv prst,
'dete za sedm dní, až do dne, v dotekl se rohu oltáře, a vylil o
témž se vyplní čas svěcení va
šeho: nebo v sedmi dnech doko statek k podstavku jeho.
10. A tak, a ledvinky, a brání
nává se posvěcení:
oi s jater, kteréž jsou za hřích,
34. jakož i nyní stalo se, aby se
%álil
na oltáři,
jakož byl přikázal
řád posvátné oběti vyplnil.
ospodin
Mojžíšovi:
35. Ve dne i v noci zůstanete
11. maso pak a kůži jeho vně
v stánku, zachovávajíce ponůoky za stany spálil ohněm.
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12. Zabil i obět zápalnou, apo
dalí mu synové jeho krve její,
kterouž vylil na oltář vůkol.
13. Té také obětí na kusy roz
sekané, s hlavou mu, i se všemi
údy podali. kteréž všecky věcí na
oltáři spálil ohněm,
14. vymyv prvé vodou droby i
nohy.
15. A za hřích lídu obětuje, zabil
kozla: a očistiv oltář,
16. učinil obět zápalnou,
.i7. přidav k té oběti, suché o
bětí, kteréž spolu obětovány bý
vají, a spálív je na oltáři, krom

obyčieiů
'ítřn . posvátných oběti zápalné

18. Zabil ivolaa skopce, kobětí
pokojné lidu: í podali mu synové
Šikl?1krve,
kterouž vylil na oltář
o .
19. Tuk ak volový, a ocas sko

pový, a ledvinky s tuky jejich a
bránící s jater
20. vložili nahrudi. A když spá
lení jsou tukové na oltáři,
21. hrudi jejich, a plece ravé

vložili oheň, akadidlo svrchu, obě
tujíce před Hospodinem oheň cizi:
což jim přikázáno nebylo,
2. i vyšed oheň od Hospodina,
spálil je, a zemřeli před Hospodi
nem.

.

3. I řekl Mojžíš k Aronovi: Tot
jest, což mluvil Hospodin: Posvě
cen budu v těch, kteříž se přibli
žu'i ke mně, a předobličejem všeho
lí u oslaven budu. Což slyše Aron
mlčel.
4. Povolav pak Mojžíš Misae e, a
Elisafana. s ů Oziele, strýce ro
nova, řekl kunim: Jděte, a vezmě
te bratry své od Svatyně, a vy
neste je ven, za stany.
5. Ahmed jdouce,vzali je,jakž le
želi, oblečené v suknělněné, a vyvr
hlí ješven,jakož jim bylo přikázáno.
6. I mluvil Mojžíš k
onoví, &
k Eleazaroví, a Ithamaroví, synům

jeho:
svšch
neodkrývejte,
rouchaHlav
neroztr
ujte*,
abyste snad&
nezemřelí a aby na všecko shro
máždění nepřišlo rozhněvám'. Bra
tří vaší, a všecken dům israelský
at pláči ohně, kterýž Hospodin
vzbudil:
7. vy pak nevyjdete ze dveří
stánku, jinak zahynete: olej zajisté
svatého omazání jest na vás. Kte
říž učíniE všecko vedlé rozkázani

oddělil
on, pozdvíh je ře Ho
spodinem, jakož byl přikázal Moj
žíš
2'2. A vztáh ruce k lidu, dal mu
požehnání. A tak dokonav oběti
za hřích, a obětí zápalné, ipokoj
né, sstoupil*.
Mojžíšova.
23. Všedše ak Mojžíš a Aron
8._ Řekl také Hospodin k Aro
do stánku sv ectví*, a potom vy nov1:
šedše, dali požehnání lidu: i uká
9. Vína, a všeho, což opíjeti
zala se sláva Hospodinova všemu může, nebudete piti, ty i synové
množství:
tvoji, když vcházíte do stánku svě
24. a hle vyšed oheň od Hos o dectví, abyste nezemřeli: nebo při
dína, sehltíl obět zápalnou, itu y, kázaní věčné jest to po rodech
kteříž byli na oltáři. Což když u vašich.
zřeli zástupové, chválili Hospodi
10. A abyste měli umění roze
na, padše na tváři své.
znání mezi svatým & neposvěce
ným, mezi poskvrněným a číst :
Kapitola 10.
11. a abyste učili syny israe ské
kte
Nádsb & Abiu' ohněm spálení. 8. Víno všechněm ustanovením m
kněžím v stánku sloužícím zspovědíno, 12. ráž jsem mluvil k nim lj ]Hospo—
obětí jim ku pokrmu dány.
din skrze Mojžíše.
1.
uchopívše Nádab a Abíu sy

I nové Áronovi, kadidlníce,

22) t. dolů od oltáře.
23) Mojžíš viel s Áronem do Svatyně, aby

ho tam v úřad kněžskýuvedl. (2. Mojž.
7.

6) na, znamení smutku nad těmi mrtvými.
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12. I mluvil Mojžíš k Áronovi,
a k Eleazarovi, &.Ithamarovi, synům
Kapitola 11.
jeho, kteříž byli zůstali: Vezměte Rozdil mezi živočichy čistými, & neči
obět, kteráž zůstala zoběti Hospo- „tým1.
dinovy, a snězte ji bez kvasu po
1. mluvil Hos odin k Mo'žišovi
dlé oltáře, nebo svatosvatá. jest.
I a k Áronogi, řka:
J
13. Jísti pak budete na místě
2. Rcete synům israelským: Ti
svatém: cožkoli dáno jest tobě, i
synům tvým z obětí Hospodino to jsou živočichové, kteréž jisti má.
te, ze všech živočichů země*:
vých, jakož přikázáno jest mi.
3. Všeliké z hovad, kteréž má.
14. Hrudiěko také, které jest
obětováno, i plece, kteréž odděle kopyta rozdělena, a. přežívá., jisti
no* jest, jisti budete na místě či budete.

stém, ty i synové tvoji, i dcery 4. Cožkoli pak přežívá. sice, &
tvé s tebou: nebo to tobě i dě má. kopyto, ale nerozděluje ho, ja
tem t m odloženo jest z obětí ko velbloud, & 'iná, nebudete jisti
ho, a za nečist počtete.
spasite lných synů israelskýoh:
5. Králík, kterýž přežívá, a ko
15. proto že plece, &. hrudi, a
tuky, kteří půli se na oltáři, po—pyta neděli, neěistý jest.
6. Zajíc také: nebot i on pře
zdvihovali před Hospodinem, &.při
slušejí k tobě, a synům tvým,prá žívá., ale kopyta neděli.
Vem věčným, jakož přikázal H0
7. I svině: která., ač kopyto roz
5 odin.

děluje, nepřežíva'..

8. Těch masa nebudete jisti, ani
16. Zatím, když hledal Mojžíš
kozla, kterýž obětován byl za hřich, těl mrtvých se dotýkati, nebo ne—
shledal,'žeby již spálen byl: i roz čisté. jsou vám.
hněvay se na Eleazara,aIthamara,
9. Tyto věci jsou, kteréž se rodí
u vodách, a jisti můžete. Všecko,
syšilyAronovy,
kteříž byli pozůstalí,
ře .
což má.
a. šupiny,
tak jív
17. Proč jste nejedli oběti za. moři
jakoploutvy
v ře ach,
a jezeřich,
hřích na.místě svatém, kteráž svato sti budete.
svatá. jest, & dana vám, abyste ne
10. Cožkoli pak loutví a šupin
sli nepravost všeho množství, a nemá., z těch věcí, teré se hýbají
modlili se za ně před Hos dinem, & živé jsou_uvodách, ohyzdné vém,
18. zvláště poněvadž z ve její
11. a ohavné bude; masa jejich
není vneseno do vnitřku Svatyně, nebudete jisti, a. mrtvin se varo
a. měli jste jisti ji v Svatyni, ja vati budete.
kož mi řikazano jest?
12. Všecko tedy, což nemá. plou
19. O pověděl Aron: Obětována tví a šupin u vodách, poskvrněné
jest dnes obět za. hřích, a obět zá. bude.
13. Tyto věci jsou z ptactva,
palna
Hřed
mně pak kterýchž nemate jisti, ale varovati
příhod"o
se,Hospodinem:
což vidíš: kterakjsem
mohl jisti ii, aneb libiti se Hospo se jich máte: Orlice, &.noha, a or
dinu v posvátných obyčejích my lice mořské,
slí smutnou?
20. Což když uslyše_1_Mojžiš,při

jal dostiuěinění.

2) Příčina, že Bůh některé věci zákonem
na nečisté vyhlásil, může v tom shle
dána býti, že se jakýmsi zvláštním
způsobem porušenému stav-u hříšné při—

14) a posdviženim posvěceno.

rozenosti naší podobají. Mimo to ještě,
co se nečistých živočichů týče, mohl
Bůh požívání jich sakáseti. aby Israe
lity v udrženlivosti pocvičil, & od spo
lečnosti národů je odvrátil, kteří ty
živočichy, židům nečisté, jidali.
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14. & luňaka, a supa, podlé po

30. hranostejl,

a chameleon, &

křeček, &ještěrka, a krtice.
kolení jejich,
31. Všecky ty věci nečisté jsou:
15. i všeho pokolení krkavčího
kdoby se dotkl těl jejich mrtvých,
vedlé pokolení svého,
16. pštrosa, a sovy, & vodní ká, nečistý bude až do večera:
32. a věc, na kteroužby padlo
ně, i jestřaba. vedlé pokolení jejich:
17. vejra, i křehaře,iegyptského něco z jejich těl mrtvých, poskvr
něna bude, tak nádoba dřevěné., i
pa
18l i labuti, i bukače, iporííriona, roucho, jako kůžea žíně: a v čem
19. raroha, a kalandra vedlé po koli dílo se dělá, omočí se u vodě,
kolení jejich, dedka také, a. neto a poskvrněna budou až do večera,
a tak potom očistěna budou.
p ře.
20. Všecko z létavého, kteréž
33. Nádoba pak hliněné, do kteréž
chodí na čtyřech nohách, ohavné by vnitř něco toho upadlo, poskvr—
vam u e.
něna bude, a proto rozražena býti má..
21. Cožkoli pak chodí sice na
34. Všeliký pokrm, kterýž jísti
čtyřech nohách, ale má. delší zad budete, jestližeby vlita byla na
ni stehna, na nichž skáče po zemi, něj voda*, nečistý bude: a. všecko
22. jísti máte, jako jest chroust tekuté, což se pijezkaždé [takové]
v pokolení svém, aattakus, a oíio nádoby, nečisté bude.
machus*, a kobylka, každý vedlé
35. A cožbykoli z mrtvin tako
vých u adlo na něco, nečisté bu
pokolení svého.
23. Cožkoli pak létavého má.toli de: bu to ece, buďto kotlíkové,
ko čtyry nohy, ohavné bude vám: zkaženi bu on, & nečisti.
24. a kdožbykolivěk dotkl se je
36. Studnice pak a cisterny, i
jich mrtvin, poskvměn bude, a bu všeliké shromáždění vod čisté bu
de nečistý až do večera:
de. Kdoby se mrtviny jejich dotkl,
25. a jestližeby bylo potřebí, aby poskvrní se.
nesl z těch věcí něco mrtvého, vy
37. Jestližeby to padlo na seme
pere roucha své., a nečistý bude no, neposkvrní ho.
až do západu slunce.
38. Pakliby kdo vodou semeno
26. Všeliké hovado, které má. si polil, a potom mrtvínami dotčeno
ce kopyto, ale nerozděluje ho, ani bylo, hned poskvměno bude.
nepřežívá., nečisté bude: a kdoby
39. J estližeby umřelo hovado,
se ho dotkl, oskvrní se.
kteréž sluší vam jísti, kdoby se
27. Co cho [jako] na rukou, ze dotek! mrchy jeho, nečistý bude
všech hovad, kteráž chodí na čty až do večera:
řech nohách, nečisté bude: kdožby
40. a kdoby jedl z něho něco,
se dotkl jejich těl mrtvých, poskvr aneb nesl: vypere roucha. své, a
nečist bude až do večera.
něn bude až do večera.
28. A kdožby nesl takové umr
41. šecko, což se plazí po ze
mi, ohavné bude, aniž bude přijato
linš,e vypere
roucha nebo
své, atyto
nečistý
bu
až do večera:
vše—v pokrm.
42. Cožkoli na. rsech čtvermo
cky věci nečisté jsou vám.
29. Toto také za. poskvměné po chodí, a [neb] mno 0 má.noh, aneb
čteno bude z těch věcí, kteréž se po zemi se táhne, nebudete jisti,
hýbají na zemi: Kolčava, a myš, nebo ohavné jest.
a krokodíl, jednokaždé vedlé po 43. Ne oskvrňujte duší svých,
kolení svého,
aniž se otýkejte něčeho z těch
věcí, abyste nečistí nebyli.
22) Tito živočichové nejsou v našich kra
44. Nebo já. jsem Hospodin Bůh
jinách známi, jakož iněkteří jiní, níže

pokoření;
protož ani českých jmen ne 34) t. | takové nečisté nádoby.
maj
.
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váš: svatí buďte, nebo já. svatý
amodlitibude
se bu
e zaHospodinem,
ni, a tak očistěna
od
jsem. Neposkvrňujte duší svých žád před
ným zeměplazem, kterýž se hýbe toku krve své. Tent jest zákon, když
na zem1.
porodí pacholika, aneb děvečku.
8. Pakli nenalezne ruka její,
45. Nebo já. jsem Hospodin, kte
aniž bude moci obětovati beránka,
jsemvám
vás za;Boha.
z země egypt
sršžé, vyvedl
abych byl
Sva.—vezme dvě hrdličky, anebo dvé
tí budete, nebo ja svatý jsem.
holoubatek, 'edno v obět zápalnou,
46. To jest pravo z strany ho a druhé za řích: i bude se mod—
vad a ptactva, i všeliké duše živé, lití za ni kněz, atak očistěna bude.
kteráž se hýbe u vodě, a, se plazí
na zemi:
Kapitola 13.
47. abyste znali rozdíly čistého Vypisuje se sedmero rozdílů mslomocen
a nečistého, a věděli, co jisti, a co ství, a znamení jeho, na člověku a na rou
zavrci mate*.
chu.

Kapitola 12.

LI mluvil
Hospodin
a k Aronovi,
řka:k Mojžíšovi,
2.
lověk, na. kteréhož kůži
a těle vzešlaby rozličná. barva, neb
neštovice, neb něco jako leskna
1. I mluvil
řka' Hospodin k Mojžíšovi, tého, to jest, rána malomocenstvi,
2. Mluv synům israelským, a řek přiveden bude k Aronovi knězi,
k jednomu kterémukoli z synů
neš k nim: ena počnouc,porodi—li aneb
eho.
pacholika, nečisté bude za sedm
3. Který když uzři malomooen
dní, podlé dnů oddělení ženské
ství na kůži, a chlupy v bílou
nemoci.
'
3. A dne osmého obřezáno bude barvu proměněné, a samu tvářnost
malomocenství nižší nežli jest kůže
nemluvňétko:
(Luk. 2, 21. Jan 7, 22.) a jiné tělo, rána malomocenství
to
jest, a podlé usouzení jeho od
4. ona. pak za třiceti a tři dni
_zůstévati bude v krvi očistováni dělen bude.
4.
Pakliby lesknutá. bělost byla
svého. adné věci svaté nedotkne
se, aniž vejde do Svatyně, dokudž na kůži, ale nebylaby nižší než
'iné
tělo,
a chlupové byliby též
se nevyplní dnové očistěm' jejího.
5. Pakli porodí děvečku, nečisté. arvy jako prvé, zavře jej kněz
Jak se měly šestinedělky očistovati, aco
obětovati.

C_i

bude za dvě neděle, vedlé obyčeje za. sedm dní,
toku nemoci ženské, ašedesate šest 5. a pohledi na něj dne sedmé
dní zůstavati bude v krvi očisto—ho: a jestliže malomocenství více
neporoste, aniž vystoupí na kůži
váni svého.
6. A když vyplnění budou dnové déle než prvé, opět zavře jej za
očistěni jejiho, za syna," aneb za sedm dní.
6. A dne sedmého spatří: bude—li
.dceru, přinese beránka ročního k
zá, alné obětí, a holoubatko, aneb temnější malomoce'nstvi, a nezro
ste-li
na kůži, očistí ho, neb pra
hr 'čku za hřích, ke dveřím stán
šivost to jest: i vypéře člověk rou
ku svědectví, a dá. je knězi,
cha
své.,
a číst bude.
7. kterýž obětovati bude ty věci
7. Jestližeby pak potom. když
od
kněze
vidin jest, & navrácen k
47) Bůh zde vykládá zákon, čistých ane—
čistých živočichů se týkající. Chtělt, čistotě, opět malomocenstvi rostlo,
aby Israelité skrze čistotu zevnitřní, přiveden bude k němu,
zákonní, učili se čistotě vnitřní neboli
8. a bude odsouzen za nečistého.
mravní, a ošklivíce sobě jisté tvory,
9. Bude-li rana malomocenství
samého jediného zlého, totiž hříchu,
štitili se.
na člověku, přiveden budekknězi,
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10. a pohledí naň. A když bude
barva bílá.na kůži, &.promění barvu
vlasů, též i maso ukáže se živé:
11. za velmi zastaralé malomo
cenství souzeno bude, a řidržicí

nižší jest nežli 'íná kůže: za ne
čistého vyhlásí 0, nebo rána ma
lomooenství na prouze vzešla.
26. Pakli chlupů barva není změ
něna., aui rána nižší nežli jiné tělo,
se kůže. Protož poskvrní* _okněz a sama tvářnost malomocenství
a nezavře, nebo zjevně nečistý jest. jest zatemnělá, zavře jej za sedm
12. Jestližeb pak zkvetlo malo- dní ,
27. a dne sedmého ohledí naň:
mocenství roz 'vši se po kůži, a
přikryloby všecka kůži od hlavy jestliže vzroste na
i malomo
až do noh, oožkoli se může očima cenství, za nečistého vyhlásí ho:
spatřiti,
28. jestliže pak na místě svém
13. pohledí na něj kněz,'_ausoudí, bude státi bělost nevelmi jasná,
že má nejčistší malomocenství : pro rána spáleníny jest, a protož očístěn
tože všecko v bělost obráceno jest, bude, nebo jest prouha spáleniny.
a protož člověk číst bude.
29. Na hlavě aneb bradě muže
14. Když pak maso živé na něm neb ženy zroste-li něco, jako malo
se ukáže,
mocenství, pohledí na ně kněz,
15. tehdy rozeznánim kněze po 30. a budelí misto nižší nežli
skvrněn, a. mezi nečistýmí počten jiné tělo, avlas žlutý, anad obyčej
bude: nebo masó živé, jestliže ma—tenčejší: za nečisté vyhlásí je, nebo
lomocenstvím nakaženo jest, ne malomooenství na hlavě a na bradě
čisté jest.
'
est.
16. Jestližeby pak opět obrátilo ] 31. Pakli uzří místo té poskvrny,
se v bělost, a přikrylo celého člo [ano jest] rovné blízkému tělu, a
Věka,
17. spatří jej kněz, a usoudí, že vlas černý: zavře jej za sedm dní,
32. a dne sedmého pohledí naň.
jest číst.
18. Na těle ak a kůži, kdyžby Nepřirostlo-li poskvrny, a má.-livlas
svou barvu, a místo rány jest-li
vřed zrostl a zhojen byl,
19. a na místě vředu ukázalaby tělu jinému rovné:
se prouha bílá neb naryšavá, pří 33. oholen bude člověk krom
místa oskvrny, a zavřen bude za
veden bude člověk ku knězi,
20. kterýž když uzří místo malo sedm ..ni jiných.
34. Spatří-li se dne sedmého, že
mocenství nižší nežli tělo jiné, a
chlu y obrácené v bělost, za ne rána stojí na místě svém, a není
nižší
nežli 'iné tělo, očistí ho, a
čisté o vyhlásí ho: nebo rána ma
vypera rouc a svá, číst bude.
lomocenství vzešla na vředu.
35.J
estližeby pak po očístění opět
21. Pakli chlup jest prvnější
barvy, a rouha zatemnělá, a není rozmohla se poskvrna po kůži,
36.
nebude
více šetřití, zdali vlas
nižší než ' blízké tělo, zavře jej
v žlutou barvu jest proměněn,nebo
za sedm dní,
zřejmě
nečistý
jest.
22. a jestliže zroste [ta prouha],
37. Paklíb stála poskvrna, a
odsoudí ho za malomocn o.
vlasové
b
li
y
černí, at ví, že
23. Pakli stane na místě svém,
člověk uz aven jest, a směle at
grcáuha
n e. jest vředová, a člověk číst jej za čistého vyhlásí.
24. Tělo pak a kůže byla—liby 38. Na kůži muže aneb ženy
ohněm spálena, a jsouc zhojena ukáže-li se bělost,
39. pohledí na ně kněz: jestliže
mělaby prouhu bílou neb ryšavou:
25. pohledí na ni kněz, a hle uzří bělost zatemnělou, ana se
obrátila se v bělost, a místo její leskne na kůži, at ví, že není ma
11) t. za nečistého vyhlásí.

lomocenství, ale poskvrna barvy
bílé, a že jest člověk číst.
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40. Muž, z iehožto hlavy vlasy
línaji, lysý i čistý jest.
41. A budou-li s čela líněti vlasy,
5 předu lysý a čistý jest.
42. J estližeby pak na lysině, neb
na oblysení bílá neb ryšavá barva
vzešla,
43. a spath'lby to kněz, odsoudí
ho, že má. bez pochyby malomo
cenství. kteréž na lysině vyrostlo.
44. Kdožkoli tedy poskvrněn bu
de malomocenstvím, a oddělen jest
vedlé usouzení kněze,
45. bude míti roucha rozpáraná,
hlavu odkrytou, ústa šatem zakrytá,
a volati bude, že poskvrněný a

57. Jestližeby pak dále ukázalo
se na těch mistech, kteráž prvé
neposkvrněné. byla, malomocenství
létavé a toulavé to jest: má ohněm
spáleno býti.
58. Jestliže

nečistý jest.

46. Po všecken čas, vněmž ma—

lomocný jest a. nečistý, sám bude
bydliti venku za stan .
47. Bouche soukenš neb lněné,
kteréžby mělo malomocenství
48. na osnově aneb outku; aneb
jisté kůže, aneb cožkoli z kůže
uděláno jest,
49. jestliže bílou neb ryšavou
Eoskvrnou
bude poskvrněno,
držáno
ude za malomocenství,
aukázáno

přestane*,

vypere—

podruhé vodou ty věci, které čisté
jsou, a čisté budou.
59. Tent jest zákon o malomo
cenství na rouchu soukeném a
lněném, osnově, a outku, ina kte
rémkoli nábytku koženém, kterak
má se očistiti, neb poskvrniti.

Kapitola 14.
Kterak měl očištěn býti člověk, 34. i
od malomocenství.

LI mluvil
Hospodin k Mojžíšovi,
řk a.'

2. Tento jest řád při malomoc
ném, když má očistěn býti: Při
veden bude ku knězi:
3. kterýž vyjda z stanů, když
shledá., že malomocenství očistěno
Jest,
4. rozkáže tomu, který se oči
stuje, aby obětoval za sebe dva
vrabce živé, které sluší jisti, adře
bude
50. kKnězi.
te
s atře 'e zavře to vo cedrové, a červec, a yzop.
za sedm dlnýiz P
] ,
5. A jednoho z vrabců rozkáže
51. adne sedmého opět pohledě, zabiti v nádobě hliněné, nad vo
uzři-li, že ho řirostlo, malomocen dami ži
' ':
ství trvající jest: odsoudí roucho 6. druhého pak živého s dřevem
za poskvrněné, i všecko, na čemž cedrovým, a červcem, a yzopem,

bylo nalezeno:
52. a protož spáleno to bude
ohněm.
53. Pakli uzří, že ho nepřirostlo,
54. rozkáže, a zeperou to, na
čemž malomocenství 'est, a zavře
to za sedm dní jiných.
55. A když uzři, že tvář sice
prvnějši nenavrátila se*, však ani
malomocenství nepřirostlo, za ne
čisté to odsoudí, a ohněm spálí,
protože rozlitojest na svrchu roucha,
aneb po všem, malomocenství.
56. Pakli temnější bude místo
malomocenství
ze rám' roucha,
odtrhne je, a o celého oddělí.

omočí v krvi vrabce zabitého,
7. kterouž pokrop'í sedmkrát to
ho, kterýž má očistěn býti, aby
správně očistěn byl: & usti vrabce
živého, ab na pole 0 etěL
8. A ]: yž člověk zpéře roucha
svá, oholí všecky chlupy těla, a
umy'e se vodou: a jsa očistěn ve
J“de do ležení, toliko tak, aby zů
dtiží„vně před stanem svým za sedm
9.' a dne sedmého ohoh' vl
na

hlavě, ibradu, i obočí, ic

upy

68) t. polkvrna tn po seprůní.
5) Káže zabiti : vycediti krev z něho do
nádoby hliněné, v níž bude'voda živi.,
66) t. že pó leptání té věci polkvrna barvy
t. studniční, říční, čerstvá, & do ní ta
své nezměnila.
krev bude vysazena.
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po všem těle. A když opět vype holoubátek, z nichž jedno at jest
za hřích, a druhé vobět zápalnou:
re roucha, a umyje tělo,
(Luk. 2, 24.)
10. dne osmého vezme dva. be—
ránky bez poskvrny, a ovcí roční 23. a obětovati je bude dne
osmého
očistovám'
svého
knězi, u
bez poskvrny, & tři desetiny Efy
bělne mouky k oběti, kterážby dveří stánku svědectví před Ho
skropena byla olejem, a obzvláště spodinem.
24. Kterýž přijma beránka za
oleje mírku.
11. A když kněz očistující člo vinu, a mírku oleje, pozdvihne to
věka postaví ho, i tyto všecky spolu:
25. a když zabije beránka, z
věci před Hospodinem u dveří
krve jeho vloží na koneěek ucha
stánku svědectví,
pravého,
toho, kterýž se očistuje,i
12. vezme beránka, a obětovati
ho bude za vinu, a oleje mírku. na palce ruky jeho a. nohy pravé:
26.
díl
pak oleje nalije na ruku
A když všecko to obětovati bude
svou levou,
před Hospodinem,
27. v němž omoče prst rave
13. zabije beránka, kdež zabita
Ho
bývá obět za hřích, a obět zá. ruky,
pokropí sedmkrát př
spo inem:
palná, to jest, na místě svatém. 28. a dotkne se kraje pravého
Nebo jakož [obět] za hřích,“ tak i ucha toho, kte ž se očistuje, i
obět za vinu knězi přináleži: svato palců ruky a no y pravé namístě
svatá jest.
_
krve, kteráž vylita. jest za vinu:
14. I vezma kněz z krve oběti,
29. ostatní pak díl oleje, kterýž
kteráž zabita jest za vinu, položí jest v levé ruce, vylije na hlavu
na konec ucha pravého, toho, kte očistěného, aby upokojil za něho
rýž se očistuje, a na palce ruky Hospodina:
30. a hrdh'čku neb holoubátko
pravé i nohy :=
15. a z mírky nalije oleje na obětovati bude,
ruku svou levou,
31. jedno za.vinu, a druhév obět
'.
16. a. omočí prst pravý v něm zápalnou s jejich obětmi mo
32. Tat jest obět malomocného,
& pokropí sedmkrát před Hospo
dinem.
který nemůže míti všech věci k
17. To pak, což zůstane oleje na očistěni sebe.
levé ruce, vylije na koneček ucha
33. I mluvil Hospodin k Mojží
onovi, řka:
pravého, toho, kterýž se očistuje, šovi, a
a na palce ruky a nohy pravé, a 34. Když vejdete do země cha
na krev, kteráž vylita jest za vinu, -nanejské, kterouž já dám vám k
vládnutí, bude—lirána malomocen
18. i na hlavu jeho.
19. I bude prositi zaň před Ho ství na domě*,
35. půjde ten, jehož jest dům,
spodinem, a. učiní obět za hřích:
oznámiti to knězi, a dí: Zdá m1
potom zabije obět zápalnou,
jakoby b la rána malomocenství
20. a vloží ji na oltář s jejími se,
na domě m m.
obětmi mokrými, a [tak] člověk
36. Ale on rozkáže vynesti vše
řádně očistěn bude.
cky věci z domu prvé než vejde
21. Jestliže pak chudý jest, a do něho, a než spatří, jest-li malo
nemůže ruka jeho najíti těch věcí, mocný, aby nebyly učiněny ne
kteréž povědmy jsou, vezme za
vinu beránka k oběti, aby se zaň
Malomocenství na. domech bylo, jakožto
modlil kněz, a desátý díl mouky 34) trest
Boží. pro svou podobuosts oným
bělné skro' ené olejem k oběti su
lidským, kladena n nečistota,. Podo
ché, a mír
oleje,
balo se sanýtrově plísni v Egyptě, kte
22. a dvě hrdličky, aneb dvě
rá zeď rozežírá, až se zponenáhla zboří.
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čisté všecky věci, kteréž v domě cko omočí ve krvi vrabce zabité
jsou. A potom vejde, aby spatřil ho, a v vodách živých, a pokropí
dům sedmkrát,
malomocenství domu.
52. & očistí jej tak krví vrabce,
37. A když uzři na stěnách jeho
jako dolíčk , bledostí neb červe jako vodami živými, a vrabcem
ností škare é, a nižší, nežli [jest] živým, &dřevem cedrovým, ayzo
pem. &.červcem.
ostatni svrchek,
53. A když vypustí vrabce, aby
38. vyjde ze dveří domu, ahned
odletěl na pole svobodně, bude se
zavře jej za sedm dní,
39. & navrátě se dne sedmého, modliti za dům, a správně očistěn
spatří jej: uzři-li, ano se rozmohlo bude.
54. Tent jest zákon všelikého
malomocenstvi,
40. rozkáže vyniti kameni, na malomocenstvi, a rány:
55. malomocenství šatů, idomů,
nichž jest malomocenstvi, a vyvrci
56. _prouhy, a vyrážejicich se
je ven za město na místo nečisté:
neštovic,
lesknaté poskvrny, a když
41. dům pak ten vnitř vystrou
hati vůkol, a vysypati prach, kte se na rozličné tvářnosti barvy změ
Yo
rýž sstrouhén jest, vně za městem
57. aby se mohlo věděti, které
na místo nečisté,
času jest něco čistého, neb ne-_
42. a kameny jiné vsaditi na ho
čistého.
místo těch, kteříž vyňati byli, a
jinou hlínou vymazati dům.
Kapitola 15.
43. Pakh'by potom, když vybou
rání jsou kamenové, a prach jest O nečistotě mužské, 19. a ženské k o
čistování
jich.
'
vystrouhén, a jinou zemi vyma—
záno,
'1
Hospodin
kMojžíšovi
44. vejda kněz uzřel, že se na— 1. I mlu
a k ronovi, řka:
vrátilo malomocenstvi, a stěny že 2. Mluvte synům israelským a
jsou skropené poskvrnami, malo rcete jim: Muž, kterýž trpí tok
mocenství jest trvající a dům ne semene, nečistý bude.
čistý:
3. A tehdáž souzen bude, že
46. kterýž hned zboří, akameni tomu neduhu podroben jest, když
jeho a. dříví, i všecken prach vy každé chvíle přidrži se těla jeho,
vrhou ven za město na místo ne
a speče se mrzká. vlhkost.
čisté.
4. Každé lože, na kterémžby
46. Kdoby vše] do domu, když spal, nečisté bude, i všecko, na
zavřín jest, nečistý bude až do čemžby seděl.
večera:
5. Kdožby se z lidí dotekl lože
47. a kdoby spal v něm, &jedl jeho, zpéře roucha své.: a sám u
něco, zpéře roucha své..
myje se vodou, & nečistý bude až
48. Jestližeby pak kněz vejda do večera.
tam, uzřel, že malomocenství ne
6. Sedí-li by kdo tu, kde on
přirostlo v domě po novém vy seděl, iten zpéře roucha své: &
mazání jeho, 'očisti jej [jako] na um 'e se vodou, a nečistý bude
vrácený k zdraví.
až o večera.
49. A k očistění jeho vezme dva
7. Kdob se dotekl těla. jeho,
vrabce a dřevo cedrové, a červec,
zpéře
rouc a.a nečistý
svá.: &bude
sám umyje
a yzop:
se vodou,
až o
večera.
50.
a
kdšŠ-Izlabije
jednoho
vrabce
8.
J
estližeby
takový
člověk
slinu
v nadobě
' ěné nad vodami ži

hl na toho, kterýž čistý jest,

51., vezme dřevo cedrové ayzop, zpéře [tento] roucha své.: a umyt
& červec, a vrabce živého, & vše vodou, nečistý bude až do večera.
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9. Sedlo, na němžby seděl, ne zpéře roucha své: a sám umyje se
čisté bude:
vodou, & poskvrněný bude až do
10. a cožbykoli bylo pod tím, večera.
kdo tok semene trpí, poskvrněno
24. J estližeby sešel se s ní muž
to bude až do večera. Kdobyýjco v času krve měsíčně, nečistý bude
z toho nesl, zpéře roucha své.: a za sedm dní: a všeliké lože, na
sám umy'e se vodou, a nečistý němžby spal, poskvrní se.
bude až o večera.
25. Žena, která. po mnohé dny
11. Každý, \ kohožby se dotekl, trpí krvotok, ne v času nemocí
kdo takový jest, neumyv prvé ru ženské, aneb kteréž po ženské ne—
kou, zpéře roucha své.: a jsa umyt moci nepřestane krev téci,jak dlou
vodou, nečistý bude až do večera. ho podrobena jest tomu trpení, ne
12. Nádoba hliněné., kteréžby se čisté. bude, gakoby byla v času ne
žensk .
dotekl, rozbita bude: nádoba pak moci
dřevěná. vymyje se vodou.
26.
Každé
naseděla,
němžby
sada,
a nádoba,
na lože,
nížby
pos
vr
13. Jestliže uzdraven bude, kdo něna
bude.
trpí takovou nemoc, sečte sedm
27.
Kdožbykoli
dotekl
se
těch
dní po svém očistění, a když zpé
ře roucha, a zmyje celé tělo u vo věcí, zpéře roucha svá.: asam um 
je se vodou, nečistý bude až o
dach živých, čist bude. ,
večera
14. Dne pak osmého vezme dvě
28. Zastaví-li se krev, atéci pře
hrdličky, aneb dvé holoubátek, a stane, sečte sedm dní očistovaní
svého:
přijde
obličej
Hospodinův
veřimpřed
stánku
svědectví,
a dá. ke
je
29. a dne osmého obětovatibude
knězi.
za sebe knězi dvě hrdličky, aneb
15. Kterýž obětovati bude jedno dvé holonbétek, ke dveřím stánku
za hřích, a druhé v obět zápalnou: svědectví:
& bude prosíti za něho před Ho— 30. kterýž jedno obětovati bude
spodinem,aby byl očistěn od toku za hřích, &.druhé vobět zápalnou,
semene svého.
a modliti se bude za ni před Ho
16. Muž, z kteréhož vychází si spodinem, a za tak nečistoty její.
mě v scházení, zmyje vodou vše
31. Protož budete učiti syny
cko tělo své: a nečistý bude až israelské, aby se varovali nečistoty,
do večera.
& nezemřeli ro nečistoty své, když—
17. Boucho, i kůži, kterouž má., by poskvrm'fi stánku mého,kterýž
zpéře vodou, & nečisté. bude až do jest mezi nimi.
Večera.
32. Ten jest zákon toho, kterýž
18. Žena, s kterouž se sešel, um —trpí tok semene, a kterýž poskvr
je se vodou, & nečisté. bude až o něu bývá schazením,
Večera.

19. Žena, kteráž v navrácení mě
síce trpí tok krve, za sedm dní
oddělena bude.
20. Každ , kdožby se jí dotekl,
nečistý bu e až do večera.:
21. i na čem bude spáti, neb
seděti, ve dnech oddělení svého,
poskvrněno bude.
22. Kdoby se dotekl lože jejího,
zpéře roucha své.: a sám mne se
Vodou, nečistý bude až do večera.
23. Všeliké nádoby, na. kteréžb
ona seděla, kdobykoli se doteki:

33. a té, kteráž v časy nemoci
ženské oddělena bývá, neb z které
ustavičně teče krev, a. člověka,
kterýžby spal s ní.

Kapitola 16.
Kdy a jak měl kněs vchůseti do Svaty
ně, a jí očistiti s sthkem i s oltářem, a
svitek očistovůni světští.

1. I mluvil
k Mojžíšovi
po smrtiHospodin
dvou synů
ono
ch, když obětujíce oheň cizíza
bití jsou:
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2. a přikázal jemu, řka: Mluv
k Aronovi bratru svému, at ne
vchazí každého času do Svatyně,
kteráž jest za oponou p_ředslitov
nici, kterouž přikryta jest archa,
aby neumřel (nebo v oblace ukáží
se nad slitovnioí),
.
3. leč tyto věci prvé učiní: Tele
za. hřích obětovati bude, & skopce
v obět zápalnou.
4. V sukni lněnou obleče se,
nohavicemi lněnými hanbu přikry
'e: opáše se asem lněným, čepici
ěnou vstavx na hlavu: nebo ta
roucha jsou svatá.: v kteráž vše
cka, když se umyje, obleče se.
5. I přijme ode všeho množství
synů israelských dva kozly [k obě

slitovnici, kteráž jest nad svěde
ctvím, a aby neumřel.
14. Vezme také z krve telete, &
pokropí prstem sedmkrát proti.
slitovnici k východu.
15. A když zabije kozlazahřích
lidu, vnese krev jeho vnitř zaopo

nu,
jakož
jest oslitov
krvi
telete,
aby)přikázano
pokropilnaproti
mm,

16. a vyčistil Svatyniodnečistot

synů israelských,
a od gestoupem
jejich,
i všech hříchů.
edlé toho
řádu učiní [také] stánku svědectví,
kterýž postaven jest mezi nimi 11
prostřed nečistot příbytku jejích.
17. Žádný z lidí at není v stán
ku, když biskup vchází do Svaty—
t1] za. hřích, &. jednoho skopce v ně, aby se modlil za sebe a. za.
obět zá. alnou.
dům svůj, a. za všecko shromáždění
6. A Ikdyž obětovati bude tele, israelské, dokudžby nevyšel.
& _modlí

se za. sebe, i za &

18. Když
vyjde
oltáři.,
kterýž
řed ak
ospo
nem kjest,
at
7%,postaví ty dva kozly před Ho se modl za. sebe, a vezma krev
odinem ve dveřích stánku svě telete a kozla., at lije na rohy je
ho vůkol:
ectví:
8. & vrhne. los na oba, jedenHo—
19. a pokropě prstem sedmkrát,
spodinu, a druhý kozlu, který má at očistí a posvěti ho, od nečistot

vypuštěn býti:

9. na kterého padne los Hospo
dinu, toho obětovati bude za hřích:
10. na kterého pak kozla [los]
vypuštění, toho postaví živého před
Hospodinem, aby učinil modlitbu
nad ním, & vypustil ho na poušt*.
11. Když t to věci řadně vyplní,
obětovati bu e tele, & modle se za
sebe, a. za. dům svůj, zabije je:

synů israelských.
20. Když vyčistí Svatyni, i stá.
nek, i oltář, at obětuje kozla ži

vého:
21. a vlože obě ruce na hlavu
jeho, at vyznává.všecky nepravosti
synů israelských, a všecky viny i
hříchy jejich: kteréž přeje hlavě
jeho, vypustí ho skrze člověka

zřízeného na. poušt.
12. &.vezme. kadidlnici, kterouž
22. A když
ponese
uhlím z oltáře naplní, a. nabere. do nepravosti
jejich
do kozel
země všeclzz
pus ,
rukou složenéhokadidla z vonných & puštěn bude na. oušti,
věcí k zápalu, za oponu vejde do 23. navrátí se Žron do stánku
Svatyně:
svědectví, & svleka roucha, v kte
13. aby vlože na oheň vonné ráž byl prvé oblečen,když vcházel
věci, dým z nich & para. přikryla do Svatyně, a nechaje jich tam,
24. umyje tělo své na svatém
10) Způsob losování stával se takto: Nej místě, a obleče se zase v roucha.
vyšší kněz vyňal dvě dřívka z hrnce;
na. jednom : nich psáno bylo „Hospo své.. A kd ž vyjda obětovati bude
dinu“, na druhém „Asaselu“ . to stím obět zdp nou svou, i lidu, modliti
následkem, že los, který byl se dostal
do ruky pravé, platil kozlu stojícímu
na pravici, a los, jenž se dostal do
ruky levé, platil kozlu na levici sto
jícímu.

se bude tak za sebe, jako za lid:
25. &.tuk, kterýž obětován jest
za hříchy, páliti bude na oltáři.
26. Ten pak, kterýž vyvedl ko
9
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zla vypuštěného, zpéře roucha své., nim: Tato jest řeč,kterouž přikázal
a tělo vodou, a tak vejde do stanů. Hospodin, řka:
27. Tele pak a kozla,kteřížto za 3. Clověk každý z domu israel
hřích byli zabiti, a jichžto krev ského, zabije-li vola, aneb ovci,
vnesena jest do Svatyně, aby oči aneb kozu, mezi stany, aneb vně
stění vyplnilo se, vynesou ven ze za stany,
4. a neobětovalb ke dveřím
stanů, a spálí ohněm, tak kůže,ja
ko maso 'e'ich, i hnůj:
stánku oběti Hospo inu, vinen bu
28. a kdožkoli spali je, zpéře de krví: jakoby krev* vylil, tak
roucha své., a tělo vodou, a tak zahyne z prostředku lidu svého.
5. Protož knězi obětovati mají
vejde do stanů.
29. I bude vámtoza ustanovení synové israelští oběti své, kteréž
věčné: Měsíce sedmého, desátého zabijí na poli, aby posvěceny byly
dne téhož měsíce, trépiti budete
dveřmi stánku
duše své*, & žádného díla nebudete Hospodina
svě ectví, apřede
aby obětovali
je za
dělati, buď tu zrozený, buď pří—oběti pokojné Hospodinu.
6. I vylije kněz krev na oltář
jest pohostinu mezi Hospodinův u dveří stánku svěde
vclápšií,kterýž
.
30. V ten den bude očistovéní ctví, a palíti bude tuk vvůni chut
vás a očistění ode všech hříchů nou Hospodinu.
vašich: před Hospodinem očistěni 7. A nikoli více nebudou oběto

budete:

31. nebo sobota odpočinutí jest,
a trépiti budete duše své ustano
vením věčným.
32. Bude pak očistovati kněz,
kterýž jest pomazaný, & jehožto
ruce posvěcenyjsou, aby úřad kněž
ský konal místo otce svéhozaoble

vati obětí svých ďáblům*,snimiž
to smilnili**. Zákon ten věčný bu
de jim, i potomkům jejich.
8. A díš k nim: Člověk z domu
israelského, &.z příchozích, kteříž

jsou pohostinu u vás, kterýžby

ošětoval
obět zápalnou, aneb jinou
o ět,
čen bude v roucho lněné & v rou
9. a ke dveřím stánku svědectví
cha svatá,
nepřivedlby ji, aby obětovénab la
33. a očistí Svatym', a stánek Hospodinu, zahyne z lidu své o.
svědectví, i oltář, kněží také, i
10. lověk každý z domu israel
všecken lid.
ského, a z příchozích, kteříž jsou
34. A bude vémtoza ustanovení pohostinu mezi nimi, jestliže jísti
věčné, abyste se modlili za syny bude krev, zatvrdím tvář svou pro
israelské, 1 za všecky hříchy jejich ti duši jeho, a vyhladím ji z lidu
jednou v roce. Učinil ted MOjžíš, jeho,
jakož byl přikázal Hospo '
11. nebo duše těla ve krvi j

Kapitola 17.
Přikázal Bůh, aby Israelští jemu samému,
&'ne falešným bohům, obětovali: & to v
stánku. 10. Zapovědíno jim jisti krev, a.
cokoli samo od sebe umřelo, neb od svěří

a ja dal jsem ji vém, abyste se j
oěisfovalí na oltáři za duše vaše,
a krev aby byla za očistění duše.
12. Protož 'sem řekl synům israel
ským: Niž y z vas nebude jísti

udtveno jest.

1. I mluvil
řka: Hospodin k Mojžíšovi,
2. Mluv Aronovi i
ům jeho,
i všem synům israels
řka k
29) t. postem.

4) t. krev lidskou.
7) v bobr. stojí: koslům, t.zlým duchům,
kteřížto v způsobě koslů se ctili —"
t. zpronevěřili se Bohu pravému, kla
níce se bohům nepravým & ďáblům.
Hodloslniebnost se v písmech povs
žuje sa nečistotu .. spronevěřeníBohu,
jako smilství a cizoložství jest zpro
nevěření manželi neb ženichů.
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9. Hanby sestry své, zotce aneb
krve, ani z příchozích, kteříž jsou
ohostinu u vás.
z matky, kteréž doma neb vně
13. Člověkkterýkon synůisrael zplozena jest, neodkryjcš.
10. Hanby dcery syna svého,
ských, i z příchozích,_ kteříž jsou
pohostinu u vás, jesthžeby lovem neb vnučky z dcery neodkryješ:
a čižbou ulovil zvíře, neb ptaka, nebo hanba tvá. jest.
11. Hanby dcery manželky otce
kterých sluší jísti, at vylije krev
svého, kterouž porodila otci tvému,
jeho, a zakryje ji zemí.
14. Nebo duše všelikého těla ve a jest sestra tvá., neodkryješ.
krvi jest: protož řekl jsem synům 12. Hanby sestry otce svého ne
israelským: Krve žádného těla ne odkryješ, nebo tělo jest otce tvého.
3. Hanby sestry mateře své
budete jísti: nebo duše těla ve

krvi jest: a kdobykolivěkjedl ji,
negdkryješ,
protože jest tělo mateře
!;v .
zahyne.
14. Hanby strýce svého neod
15. Člověk, kterýžby jedl umrli
nu, neb popadené od zvěři, tak z
rodilých tu, jako z příchozích, zpé
ře roucha své, a umyje se vodou,
a poskvrněný bude až do večera:
a tím řádem číst učiněn bude.
16. Pakli nezpéře roucha svého
a neumyje těla, ponese nepravost
svou.

kry ješ, ani přistoupíš k manželce
jeho, kteréž s tebou příbuzenstvím
jest spojena.

_

15. Hanby nevěsty své neodkry
ješ, nebo manželka syna tvého jest,
aniž odkryješ hanby její.
16.Hanby manželky bratra svého
neodkryješ: nebo hanba bratra tvé
ho jest.
17. Hanby. manželky své a dcery
Kapitola 18.
Bůh zapovídš manželetvo skrevními přá její neodkryješ*. Dcery syna je
tely, 20. ivčeliké cizoložstvo, sodómský jího, a dcery její dcery nepojmeš,
hřích a hřích s hovadem.
abys odkryl hanbu jeji: nebo tělo
'ejí jsou, a takové sjití krve zprz
1.
luvíl Hospodin k Mojžíšovi, nění
]
jest.
řka
18. Sestry manželky své k sou
2. Mluv synům israelským, a ložení s ní, nevezmeš, aniž odkryješ
díš k nim: Já. Hospodin Bůh vaš: hanby její, dokudž ona ještě živa
3. vedlé obyčeje země egyptské, 'est.
v níž jste bydlili, nebudete činiti:
19. K ženě, kteráž trpí ženskou
& vedlé obyčeje krajiny chananej nemoc, nepřistoupíš, aniž odkryješ
ské, do kteréž já. uvedu vás, nebu mrzkosti její.
dete dělati; ani v ustanoveních 20. S manželkou bližního svého
jejich budete choditi.
nesejdeš se, ani semene smíšením
4. Budete činiti soudy mé, a s ni poskvrníš se.
přikázaní ma zachováte, a budete
21. Z semene svého nedáš, ab
choditi v nich. J á.Hospodin Bůh vaš. obětovéno bylo modle Moloch ,
5. Ostříhejte ustanovení mých,
i soudů, kteréž číně člověk, živ 17) Nebudeš provomvati mrzkosti s dee
bude v nich. Já. Ho odin.
rou manželky své, t. s dcerou svou
( ím. 10, 5.

al. 3, 12.)

6. Žádný člověk nepřistou i k
řítelkyni své krevní, aby o
1
anbu její. Jé. Hospodin.
7. Hanby otce svého, a hanby
matky své neodkryješ: matka tvé.
jest: neodkryjeě hanby její.
8._Hanby ženy otce svého neod
kryješ : nebo jest hanba otce tvého.

nevlastní, ani ji sobě za manželku
pojmeš, maje matku její za manželku.

» ... V t. žádného z dětí svých nedá.! oběto

vati modle Molochovi. Moloch byl smy
šlený Bůh Ammonitekých, syn slunce

a Bůh přírody, kterými, jako Satur
nem, vyobrazoval se čas jenž nade
vším vládne, všecko tvoří a opět mi
čuje. Ke cti jeho byly děti obětovůny
a spáleny. Měl prý podobu člověka |
hlavou býka. (8. Král. 11, č.)
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aniž tim poskvrníš jmena Boha
svého. Já. Hospodin.
22. S mužským pohlavím ne
směšuj se, scházeje se s ním jako
s ženou, neb to ohavnost jest.
23. S žádným hovadem nesejdeš
se, aniž se poskvrníš s nim. ena
nepodda se hovadu, aniž se s
ním spojí: neb to nešlechetnost
'est.
]
poskvrňujte se žádnou z
těch všech věci, kte
' poskvr
nění jsou všíckní národové, kteréž
já. vyvrhu před tváří vaši,
25. a kterými poskvrněna jest
země: jejížto nešlechetností 'a na
vštívim, aby vyvrhla obyvatele své.
26. Ostříhejte ustanoveni mých
a soudů, anečiňte nížádných ohav
ností těchto, tak tu rodilý, jako
přespolni,
kterýž jest pohostinu
u vas.
27. Nebo všecky ohavnosti tyto
činili obyvatelé země té, kteří byli
před vámi a poskvrnili jí.
28. Varujte se tedy, aby i vás
podobně
nevyvratila,
kdyžbyste
ta
ové věci
činili, jako
vyvrátila
národ, kterýž byl před vámi.
29. Každý člověk,kterýžby učinil
něco z ohavnosti těchto, zahyne
z prostředku lidu svého.
80. Ostřihejte přikázaní mých.
Nečiňte těch věcí, kteréž činili ti,
kteří byli před vámi, a ne oskvr
ňujte se jimi. J 15.
Hospodin

pokojnou Hospodinu, aby byl u—
krocen,
6. toho dne, kteréhož bude obě—

tována, jisti budete jí, i druhého
dne: cožkoli pak zůstane do dne
třetího ohněm spálite.
7. estližeby někdo po dvou
dnech jedl z ní, svatosti zbaven
bude, a vinen bezbožnosti:
8. a ponese nepravost svou: nebo
svaté věci Hospodinovy poskvrnil,
a zahyne člověk ten z lidu svého.
9. Když budeš žití obilí země
své, nesežneš až k samé zemí
svrchku země*, aniž budeš sbírati
pozůstalých klasů.

10. Ani na vinici své hroznů &
zrn padajících shromažďovati bua
deš, ale chudým a pocestným k se
brani necháš. J a Hospodin Bůhivaš.
11. Neučiníte krádeže. Nebudete
lháti, aniž kdo oklamá. bližního
svého.
12. Nebudeš křivě přísahatí ve
'meno mé, aniž poskvrníš jmena
oha svého. Ja Hospodin.
13. Neučiníš křivdy bližnímu
svému, aniž mocí utiskneš ho. N'e
zůstane mzda dělníka tveho u tebe
až do jitra.
14. Nebudeš zlořeěiti hluchému.,
aniž před slepým položíš úrazu:
ale bati se budeš Hospodina Boha
svého, nebo já. jsem Hospodin.

15. Nebudeš činiti, což nepra—
ůh váš. vého jest, aniž budeš nespravedlivě

soudíti. Nehleď na osobu chudého,
ani cti obličeje mocného. Sprave
dlivě suď bližnímu svému.
16. Nebudeš bance, ani tajný
utrhaě v lidu. Nebudeš stati“ proti
I.“ luvil Hos odin k Mo'žíšo ' krvi bližního svého'. Ja'Hospodin.
M řka.: p
J v1, 17. Nebudeš nenáviděti bratra
2. Mluv ke všemu shromáždění sveho v srdci svém, ale zjevně po
synů israelských, a diš k nim: tresci ho, abys neměl nad ním
Svatí buďte, nebo já. svatý jsem, hříchu.
Hospodin Bůh vaš.
18. Nehledej
aniž
3. Jedenkaždý boj se otce svého, matovati
budeš pomsty,
na křivdu
spopa
imatky své. Sobot mých ostři'hejte. měštanů svých. Milovati budeš při-—
Já. Hospodin Bůh vaš.
4. Neobracujte se k modlam, aniž 9) t. nechtě stati vyššího strniště, jímžby
se zas hnojíla země. Lépe dle habr.
bohů litých dělejte sobě. Já. Ho
nevyžneš rohů či koutů pole docelaP
spodin Bůh vaš.
.
nechaje něco statí pro chudé.
5. Jestliže obětovati budete obět 16) t. nebudeš stati o jeho hrdlo, živobytí...

Kapitola 19.

Po obětováni a vysvětlení některých při
kázali! přidávají se jina nova přikázaní.

3. Mojžíšova 19. 20.

tele svého, jako sebe samého. Ja
Hospodin.
19. Ustanovení mých ostříhejte.
Nedopustíš hovadu svému soházeti
se s živočichy jiného pokolení.
Pole svého neposeješ rozdílným
semenem. Vroucho, kteréž ze dvou
věcí setkano jest, neoblečeš se.
20. J estlížeby člověkspal s ženou
sjitím semene, kteražby byla. děvka
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abyste se neposkvrnili skrze ně.
Já. Hospodin Bůh vaš.
32. Před šedivou hlavou povstali,
a cti osobu starého: a boj se Ho
spodina Boha svého. Já. jsem Ho
spodin.
33. Bude—li bydliti

příchozí v

zemi vaší, a bude-li se zdržovati
mezi vámi, nevytýkejte mu*:
34. ale at jest mezi vámi jako
také na vdéní*, avšak mzdou ne—tu rozený: a budete jej milovati
vykoupena, ani svobodou darovaná: jako sami sebe: nebo ivy byli
biti budou obadva, ale neumrou, 'ste příchozí v zemi egyptské. Já.
Bospodin Bůh vaš.
nebo nebyla svobodná..
21. Za vinu pak svou obětovati 35. Nečiňte nic nepravého v soudu,
bude Hospodina ke dveřím stánku v loktu, v váze, v míře:
36. vaha spravedlivé, a rovné
svědectví skopce:
22. i bude se zaň modJiti kněz, at jsou závaží, spravedlivý korec,
a za. hřích jeho řed Hospodinem, & spravedlivý žejdlík. Jé. Hospodin
a smilujet se na ním, a bude mu Bůh vaš, kterýž jsem vyvedl vás
z země egyptské.
odpuštěn hřích.
23. Když vejdete do země, a
37. Ostříhejte všech přikázani
štípiti budete v ní stromy ovocné, mých, i Všech soudů &.čiňte je.
odejmete neobřezaní jich: ovoce, Já. Hospodin.
kteréž vydávají z sebe, nečisté
bude vám, &.nebudete jisti z něho.
Kapitola 20.
24. Čtvrtého pak léta všecko
Úsudkové Boží na rozličné hříšníky.
ovoce jejich posvěceno bude, chva- .
litebné Hospodinu.
řka' Hospodin k Mojžíšovi,
25. Patého pak léta jisti budete LI mluvil
ovoce, shromaždíce ovoce, kteréž
2. Toto mluviti budeš synům
vydávají. Já. Hospodin Bůh vaš. israelským: J estližeby který člověk
26. Nic nebudete jisti s krví. z synů israelských, a z příchozích,
Nebudete hadati po štěbetu ptačím, kteříž bydlí v Israeli, dal z se
ani budete šetřit1 snů.
mene svého modle Moloch, smrtí
27. Aniž budete stříhati vlasů at umře: lid země ukamenuje ho.
okrouhle: aniž budete holiti brady. 3. A já. postavím tvařjsvou proti
28. A nad mrtvým nebudete ře němu: a vyhladím ho zprostředku
zati těla svého, „aniž jakých zna lidu jeho, protože dal z semene
mem', neb jizvin budete sobě dě—
svého Molochovi,
zprznil Svagni
lati*. Já. Hospodin.
mou,
a poskvrnila jmena
sva ho
29. Nedavej dcery své k smil m ho.

stvu, aby nebyla poskvrněna země, 4. Jestližeby pak lid země za
a nebyla naplněna nešlechetností. nedbávaje, a jako málo sobě váže
30. Sobot mých ostříhejte, a Sva rozkazaní mého, propustil člověka
tyně mé bojte se. Jé. Hospodin. toho, kterýž dal z semene svého
31. Neuchylujte se k čaroděj Molochovi, a nechtělby ho zabiti:
níkům, ani se ptejte nač hadačů, 5. postavím tvař svou proti člo
věku tomu, a proti příbuznosti
20) dle hebr. děvka vdaná.
jeho, a vyhladím i jeho, i všecky,
28) Zapovída se tu pohanský obyčej, pro
smíření pekelných bohů řezati tělo :
nositi na něm vypálená znamení mo 33) t. toho, že cizinec jest. Dle hebr. ne
dlářské.
utiskujte ho.
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3. Mojžíšova 20.

18. Kdoby se sešel s ženou v
toku ženské nemoci, a odkrylby
sMoloc
em, zprostředku
6. Člověk,
kterýžby selidu
ucLeho.
ýlil mrzkost její, a ona otevřelaby stud
k čarodějnikům e.hadačům, a.smil nici krve své, zabiti budou obadva
nilby s nimi, postavím tvář svou z prostředku lidu svého.
proti němu, a vyhladím jej z pro
19. Hanby sestry matky své, a.
středku lidu jeho.
sestry otce svého neodkryješ: kdo
7. Posvěttež se a buďte svatí, by touěinil, hanbu těla svého ob
nebo já. jsem Hospodin Bůh vaš. nažil: ponesou obadva nepravost
8. Ostříhejte přikazani mých, a svou.
čiňte je: ja Hospodin, kterýž po— 20. Kdoby se sešel s manželkou
svěcu'i vás.
strýce, neb ujce svého, aodkrylby
9.
dožby zlořečil otci svému, hanbu řibuzenství svého, ponesou
neb mateři, at smrtí umře: otci a obadva řích svůj: bez dětí umrou*.
21. Kdoby ojal ženu bratra
mateři zlořečil, krev jeho at jest
na něho.
svého, věc nes usnou činí, hanbu
10. Zcizoloží-li kdo s ženou dru bratra svého odkryl: bez děti
hého, a cizoložstvo spáchá. 5 man budou.
želkou bližního svého, at smrti 11 22. Ostříhejte ustanovení mých,
mrou i cizoložník, i cizoložnice.
i soudů, & číňte 'e: aby i vás ne
11. Kdoby spal s macechou svou, vyvrátila země, do kteréž vejdete,
a.odkrylby hanbu otce svého, smrtí a v kteréž bydliti budete.
at umrou obadva: krev jejich bu 23. Nechoďte v ustanoveních ná,
diž na. ně.
rodů, kteréž já. vyženu před vámi.
12. Jestližeby kdo spal s ne Nebo všecky tyto věci činili, a. \?
věstou svou*, at obedva umrou, ošklivosti měl jsem je.
24. Vám pak mluvím: Vládněte
nebo hanebnost spáchali: krev je
zemí jejich, kterouž dám vám k
jich budiž na ně.
13. Kdoby spal s mužským o dědictví, zemi tekoucí mlékem &.
hlavím scházenim ženským, oba va medem. Jé. Hospodin Bůh váš,
spáchali ohavnost, at smrti umrou: kterýž jsem oddělil vás od jiných
národů.
budiž krev jejich na ně.
14. Kdoby nad manželku dceru, 25. Oddělte tedy i vy hovado
pojal matku její, nešlechetnost u—čisté od nečistého, a ptáka čistého
činil: za. živa hořeti bude s nimi: od nečistého: abyste neposkvrnili
aniž tak veliký hřích zůstane u duší svých hovadem, a ptactvem
prostřed vás.
i všemi věcmi, kteréž se hýbaji
15. Kdožby s hovadem, a s do na zemi, &.kteréž že jsou poskvr
bytčetem sešel se, smrtí at umře: něné, ukazal jsem vám.
26. Budete mi svatí, nebo svatý
hovado také zabijte.
16. Zena, kteráby se podložila jsem 'á. Hos odin, & oddělil jsem
kterémukoli hovadu, spolu zabita vás__o jinýc národů, abyste byli
bude s ním: krev jejich budiž na.ně. m0j1.
17. Kdoby pojal sestru svou, 27. Muž, neb žena, v nichžby
dceru otce svého neb dcem matky byl duch čarodějný, neb věští*, at

kteříž ovolili jemu, aby smilnil

smrtí umrou: kamením uházejí je:
své, & sgrtřilby
hanbuhanebnouívěc
její, a ona. krev jejich budiž na ně.
uzřelaby
anbu bratra,
učinili: zabiti budou před očima
lidu svého, protože mrzkost svou
vespolek odkryli, a. ponesou ne 20) t. buď tak, že jim Bůh dětí nedá, aneb
pravost svou.
že děti, kteréby spolu zplodilí, nebudou
jim, nýbrž dle zákona ujcovi přičteny.
12) t. s manželkou synovou.

21) 13613
hebr.: Jenžby mrtvě aaklinali neb
eli.
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3. Mojžíšova 21. 22.

13. Pannu pojme sobě za man

želku:

Kapitola 21.

14. vdovy pak a zapuzené, &
zprzněné, a nevěstky nepojme, ale
děvečku z lidu svého:
15. aby nesmísil kmene rodu
1. Řeklšovi:
také
Hospodin
Mojží svého s obcí národu svého*: nebo
Mluv
k kněžímk synům
Aronovým, a řekneš k nim: At je Hos odin, Ékterýž posvěcuji ho.
16. mluvil Hospodin k Mojží
se neposkvrňuje kněz při smrti
šovi, řka:
měšťanů svých,
2. jediné toliko při krevních, & 17. Mluv ]: Aronovi: Člověk z
příbuzných, to jest, při otci, & semene tvého po rodech, kterýžby
matce, a synu, a. dceři, a bratru měl na sobě poskvrnu, nebude obě
tovati chlebů Bohu svému:
také,
18. ani přistoupí k službě jeho:
3. a sestře panně, kteráž není
vdaná za muže*:
bude-li slepý, bude—likulhavý, bu
4. ale ani na knížeti lidu svého de -1i míti nos malý, nebo příliš
veliký, neb křivý,
neposkvmí se.
19. bude-li míti zlamanou nohu,
5.Nebudou holiti hlavy, ani brady,
ani na těle svém učiní řezání.
neb ruku,
20. bude-li hrbovatý, bude-li kr
6. Svatí budou Bohu svému, a
neposkvmí jmena jeho: nebo zápal havý, bude'li míti bělmo na oku,
Hospodinův, &.chleby Boha svého bude-li míti ustavičnou prašivost,
obětují, a protož svatí budou.
aneb lišeje na těle, neb bude-li
7. Nevěstky, amrzké kurvy* ne průtrž míti.
21. Nižédný, kterýžby měl vadu
ojmou sobě za manželku, ani té,
Eteraž zapuzena jest od manžela: z semene Arona kněze, nepřistoup
nebo posvěcení jsou Bohu svému, obětovati oběti Hospodinu, ani
8. a chleby předložení obětují. chlebů Bohu svému:
At tedy jsou svatí, neboi já.svatý 22. Však jisti bude chleby, kte
říž se obětují v Svatyni,
jseňn,
ic . Hospodin, kterýž posvěcuji
23. tak toliko, aby za 0 onu
] 9. Dcera kněze bude—lizastižena nevchazel, ani přistupoval k o taři,
v smilstvu, a zprzní-li 'meno otce nebo vadu má, aposkvrňovati ne
svého, ohněm upálena. ude.
má. Svatyně mé. Já. Hospodin.,
10. Biskup, to jest, kněz nejvyšší kterýž posvěcuji jich.
mezi bratřími svými, na jehožto
24. Mluvil tedy Mojžíš k Aro
hlavu vylít jest olej omazaní, a ronovi, a synům jeho, i ke všemu
jehož ruce v kněžstv posvěcen
Šsrpelovi
všecko, což mu přikázáno
y 0.
jšou,
jest neodkryje,
oblečenvroucha
lavy&.své
rouchasvata,
ne
Kněží čeho se měli verovati, 17. a kteří
nebyli způsobni k služebnoeti kněžské.

roztrhne:

gran-„- ;

Kapitola 22.

11. a dokonce k žádnému mrt
a cizozemci, neměli jisti z obětí.
vému nevejde, také nad otcem 18.Nečistí,
Vypisuji se vady, bez kterýchž měla
svým, a matkou neposkvmí se.
býti obět.
»
12. Aniž vyjde z Svatyň, aby
1.
luvil také Ho odin k Moj
neposkvrnil
Svatyně
Hospodinovy,
M žíšovi, řka.: Bp
ne o olej svatého
pomazání
Božího
2. Mluv k Áronovi, i k synům
na něm jest. Já. Hospodin.
jeho, at se varují těch věcí, kteréž
3) t. při těch se může poskvrniti, může
16) Lépe: s lůzou národu svého. Dle hebr.:
při jejich pohřbu býti.
Aby neposkvrnil potomstva svého v
národu svém.

17) dle hebr.: Nevěstky (kurvy) & zpraně—
né (padlé) osoby.
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3. Mojžíšova 22.

posvěceny jsou od synů israelských,
a at neposkvrňují jmena věcí po
svěcených, kteréž oni obětují. J a
Hospodin.
3. Rei k nim, i k potomkům
jejich: Všeliký člověk, kterýžby
přistoupil z rodu vašeho k těm
věcem, kteréž posvěceny 'sou. a
které obětovali synové israe tí Ho
spodinu, na kterém jest nečistota,
zahyne předHospodinem. Ját jsem
Hospodin.
4. lověk z semene Aronova,
kterýžby byl malomocný, aneb
trpící tok semene, nebude jisti z
těch věcí, kteréž mi posvěceny
,'sou, dokudž nebude uzdraven.
dožby se dotekl nečistého nad
mrtvým*, a z koho vychází símě
jako v scházení,
5. a kdo se dotýká. zeměplazu,

a čehokolinečistého, jehož dotknutí
nečisté jest,
6. nečistý bude až do večera, a
nebude jisti těch věcí, kteréž po
svěceny jsou: ale když umyje tělo
své vodou,
7. a za adne slunce, tehdáž oči
stěn jsa ]ísti bude z posvěcených
věcí, neb to pokrm jeho jest.
8. Umrliny, a popadeného od
zvěři nebudou jisti, ani se se jimi
poskvrní. Já. jsem Hospodin.
9. At ostříhají přikázaní mých,
aby nebyli poddání hříchu, a ne
zemřeli v Svatyni, kdyby ji po
skvrnili. Já. Hospodin, kterýž po
svěcuji jich.
10. Žádný cizí nebude jísti zpo
svěcených věcí: [ani] podruh kněze
a nájemník, nebudou jÍSti z nich.
11. Kohožby pak kněz koupil,
a kterýby v domě jeho zplozen
byl, tit budou jisti z nich.
12. J estližeby dcera knězova
vdala se za kohokoli z lidu: z těch
věcí, kteréž osvěceny jsou, a z
prvotin nebu e jisti.
13. Jestližeby pak jsouc vdova,
neb zapuzena, a bez dětí, navrátila

se zase do domu otce svého: jako
jsouc
zvykla.Žádný
bude jisti
krmy děvče
otce svého.
cizí jpec;
'
z nich nebude míti moci.

14. z Kdoby
jedl při
z posvěcených
věcí
nevědomí,
a pátý dll
nad to, což jedl, &. da knězi do
Svatyně.
16. At neposkvrní posvěcených
věcí synů israelských, kteréž obě
tují Hospodinu:
16. aby snad nesnášeli nepravosti
hříchu svého, kdyžby posvěcené
věci jedli. Já. Hospodin, kterýž po
svěcuji jich.
17. I mluvil Hospodin k Mojží
šovi, řka:
18. Mluv kAronovi, a k synům
jeho, i ke všem synům israelským,
a díš k nim: Kdožbykoli z domu
israelského, i z příchozích, kteříž
bydlí u vas, obětoval obět svou,
buď sliby plně, aneb dobrovolně
obětuje, cožkoli obětuje v zápalnou
obět Hospodinu,
19. aby se obětovalo skrze vas,
samečekneposkvrněný bude z volů,
& z ovcí, a z koz.

20. Jestliže bude míti poskvrnu,
nebudete ho obětovati, aniž bude
příjemné.
21. Clověk, kterýžby obětoval
obět pokojnou Hospodinu, buď
sliby plně, neb dobrovolně obětuje,
tak z volů, jako z ovcí, neposkvr
něné obětovati bude, aby bylo při
jemné:
na
nem. nebudet žadné poskvrny
22. Jestliže slepé bude, jestliže
polámané, jestliže šrém mající, jest
liže bude míti neštovice, aneb pra
šivost, aneb lišej: nebudete jich
obětovati Hospodinu, aniž paliti
budete z nich na oltáři Hospodi
novu.
23. Vola a ovcí s uťatým uchem
a ocasem, dobrovolně můžeš obě
tovati: slib pak z nich nemůže
placen b i.
'
24. Všelikého hovada, kteréž na

4) t. toho, kterýžby nečistýbyl od mrtvé- neb
ho, aneb pro dotknu“ se mrtvého.

zetřené,

neb

Ztlučenév

neb

utaté a odjaté nároky, nebudete
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obětovati Hospodinu, a. ovšem v téhož měsíce k večerou, jest fáse
Hospodinovo* :
zemi vaší toho nečiňte.
6. a patnáctého dne toho měsíce,
25. Z ruky cizozemce nebudete
obětovati chlebů Bohu svému, & slavnost Přesnic Hospodinovýoh
cožbykolí jiného dáti chtěl: nebo jest. Za sedm dní budete jísti pře
porušené aposkvrněné jsou všecky sné chleby.
7. Den první bude vám nejsla
věci: nepřijmete jich.
_'
26. I mluvil Hospodin k M01ž1 vnější, a svatý: žádného díla slu
žebného nebudete dělati v něm.
šovi, řka:
8. ale obětovati budete na ohni'
27. Vůl, ovce, a. koza, když se
urodí, za sedm dní budou pod ve obět Hospodinu za. sedm dní: den
pak
sedmý bude slavnější, a svě
menem mateře své, dne pak osmě
ho, a potom budou moci obětovány tější: a žádného dila služebného
nebudete
dělati v něm,
býti Hospodinu.
I mluvil Hospodin k Mojží
28. Buď ona kráva neb ovce,
šovi,
řka:
nebudou zabity jednoho dne 5 plody
10. Mluv synům israelským, a
29.Jestliže obětovati budete obět řekneš k nim: Když vejdete do
za díků činění Hospodinu, aby země, kterouž já dám vám, a žíti
budete obilí, přinesete snopy s
mohl ukrocen býti,
30. vtýž den sníte ji, nezůstane klasy, prvotiny žni vaší, k knězi:
11. kterýž pozdvihne snopku před
nic do jitra druhého dne.“ Já Ho
Hospodinem, aby příjemné bylo
spodin.
za
vás, druhého dne soboty, a po
31. Ostříhejte přikázaní mých,
světí ho*.
& čiňte je. Já Hospodin.
12.
A téhož dne, kterého posvě
32. Neposkvrňujte jmena mého
svatého, abych posvěcen byl u cuje se snopek, zabit bude beránek
bez
poskvrny
roční, v obět zápal
prostřed synů israelských. Já, Ho
nou Hospodina.
spodin, kterýž posvěcuji vás,
13. A suché oběti obětovány
33. a vyvedl jsem vás z země
egyptské, abych byl vám za Boha. budou s nim, dvě desetiny mouky
bělné skropené olejem k zápalu
Já Hospodin.

Kapitola 23.
O slavnostech výročních.

1. I mluvil ospodin k Mojžíšo
2 . hil,uvřka. ům israels m a
řekneš

k nisnyanz
Titot

jsodzýdnové

Hospodinovi, kteréž nazývati bu
dete svaté.
3. Šest dní budete dělati dílo:
den sedmý, že soboty od očinutí
jest, slouti bude svatý. žádného
dila nebudete dělati vněm: sobota
Hospodinova jest ve všech příbyt
cích vašich.
_4. Tito tedy jsou dnové Eos o
dmov1 svatí, kteréž slaviti m te
časy svými.
5. Měsíceprvního čtrnáctého dne

5) t. začíná se slavnost velikonoční. (2.
Mojž. 12, 3—21) Tato slavnost počnouc
na večer s jedením beránka, trvala 8
dní ; ustanovena jsouc na.památku vy
svobození lidu israelského : poddano
sti egyptské, předobrasovals vykoupení
celého pokolení lidského zmoci hříchu
& pekla skrze Beránka Božího Ježíše
Krista.. Toto vykoupení slavíme my
o velikonoci, i jíme též velikonočního
beránka, kterýž se ráčil za nás v obět
dáti, ; dle svého ustanovení při po
slední večeři vždycky s námi zůstává
i ]: požívání se nám dává.
v t. obět, která se na oheň klade, & za.
paluje, obět zápalnou. — (4. Mojž.
28, 19.)

t. druhého dne týdne velikonočního,
aneb na zejtří po sobotě, svátku prvním
velikonočním. O velikonoci počínala
se již v zemi zaslíbené žeň ječná, :
tedy v druhý svátek velikonoční při
nešen býval první suopek do chrámu,
kdež obyčejným pozdvihováním obě
tován jest od kněze Hospodinu. Tím
se zasvětil počátek žni.
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Hospodinovu, a. k vůni nejchut
22. Když pak budete žíti obilí
ně'ši: mokré také oběti vina, čtvrtý země vaší, nesežnete ho až k zemi:
ani pozůstalých hlasů nebudete sbí
dií [míry] Hin.
14. Chleba,

a. pražmy,

& krup tati, ale chudým, &.pocestuým za—

nebudete jisti z obilí, až do dne, necháte jich. Já jsem Hospodin
kd žto obětovati budete z něho Bůh váš.
Bo u svému'. Přikázaní to jest 23. I mluvil Hospodin k Mojží
věčné, v pronárodech, i všech při šovi, řka:
24. Mluv synům israelským:
bytcích vašich.
15. Počítati tedy budete od dru— Měsíce.sedmého, prvního dne téhož
hého dne soboty, v němž jste obě měsíce,budete míti sobotu,památku
tovali snop prvotin, Sedmtýhodnů zvučicími trubami, a slouti bude
svatá.*:
plných,
25. žádného dila služebného ne
16. až do druhého dne doplnění
sedmého týhodne, to jest, padesáté budete dělati v ní, a obětovati bu
dní: a tak obětovati budete obět dete obět zápalnou Hospodinu.
novou Hospodinu*
26. I mluvil Hospodin k Mojží
17. ze všech příbytků vašich, šovi, řka.:
27. Desátého dne tohoto sedmého
dva. chleby prvotip, ze dvou de
setin bělné mouky kvašené, kte měsíce, den očistování bude nej.
réž upečete za prvotiny Hospodinu. slavnější*, a slouti bude svatý: i
18. A budete obětovati s těmi trápiti budete duše své [postem]
chleby sedm beránků ročních bez v něm, a obětovati budete zápalnou
vady, a. tele ze skotu jedno, a. obět Hos odinu.
28. Žá ného díla služebného ne
skopce dva, a budou v zápalnou
obět s suchými a mokrými obětmi budete dělati v čas toho dne: nebo
svými k vůni nejchut-nějši Hospo jest den smilovani, aby se smiloval
nu.
nad vámi Hospodin Bůh váš.
19. Obětovati budete i kozla za. 29. Všeh'ká. duše, kterážby se
hřích, a dva. beránky roční k o netrýznila. v ten den, zahyne z
lidu svého:
běti pokojné.
20. A když kněz pozdvihne jich
30. a kdožby nějaké dilo dělal,
s chleby pi'votin před Hospodinem, vyhlad' ho z lidu jeho.
dostanou se ku požitku jeho.
31. adného tedy dila nebudete
21. I nazůvete ten den nejslav dělati v něm: ustanovení to věčné
nější, & nejsvětě'ší: žádného dila. bude vám ve všech pronárodech,
služebného nebu ete dělati v něm. &.přibytcich vašich.
Ustanovení to věčné bude ve všech 32. Sobota odpočinutí jest, a tré
přibytcich & pronárodech vašich*. piti budete duše své devátého dne

měsíce: a. od večera až do večera.

14) t. až o slavnosti týdnů či letnic, po
vykonané oběti, počnete jísti : nového
obilí.
16) t. obět z nového obilí, a to v první
svátek týdnů či letnic, jakožto den
padesátý po oběti prvního snopku. V
ten čas dokonala se téměřžeň, a pro
tož se slavnOst ta nazývala také sla
vností žní (požiuek). (2. Moji. 23, IS.)
Obětí : nového obilí zasvětila se celá
žeň, a počalo se jisti : nového..
21 V Tato slavnost, nazývaná slavnosti tý
dnů, poněvadž za 7 týdnů po veliko
nocí připadala, ustanovena jest zvláště
na památku přikázsuí, daného na hoře
Sinaj, na sedm týdnů po vyjití : E

světiti budete soboty své.

NJ

gypta. Bylat pěkným předobrazením
slavnosti naší: Seslání Ducha Svatého,
jímžto oznámen jest zákon nový, ui
koli na deskách kamenných , nýbrž
živě na deskách srdcí našich napsaný.
4\! Den nového roku obecného; památka
vděčná za dosažená dobrodiní roku mi
nulého, a k obdržení nových v roce
nastalém. Oznamoval se slavně trou
bením, jakož i zákon, to největší do
brodiní Boží, zvukem trub na hoře
Sinaj oznámen byl.
v Den smíření, teď dlouhý den. (3. Mojž.

IO —I

16,1-34.)
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33. I mluvil Hospodin k Mojží rodu israelského, bude zůstávati v
šovi, řka:

_

stanich:

34. Mluv synům israelským: Od 43. aby věděli potomci vaši, že
patnáctého dne měsíce tohoto sed jsem nechal v staních bydliti synů
mého budou svátkové stánků za israelskych, když jsem je vyvedl
sedm dm' Hospodinu*.
_ z země egyptské. J :S.Hospodin Bůh
35. Den první slouti bude nej váš.
44. I mluvil [tak] Mojžíš o slav
slavnější, a nejsvětější: žádného
dila. služebného nebudete dělati nostech Hospodinovych k synům
israelským.
v něm.
36. A za. sedm dní obětovati bu
Kapitola 24.
dete zápalné oběti Hospodinu: den
také osmý bude nejslavnější, a nej Olei pro lampy. 5. Chlebové posvátní.
světější, a obětovati budete zapal 10. Buhsč ukamenovén.=11. Trest na škůdce.
nou obět Hospodinu: nebot jest
sjití & shromáždění: žádného dila 1. I mluvil
řka: Hospodin k Mojžíšovi,
služebného nebudete dělati v něm.
2. Rozkaž synům israelským: at
37. Tit jsou dnové Hospodinovi,
kteréž nazůvete nejslavnější, &.nej přinesou tobě oleje z oliv nejčist
světější, a. budete obětovati v nich šiho & světlého, aby se připravo
oběti Hospodinu, zápalné oběti i valy lampy ustavičně
3. před oponou svědectvivstén
mokré oběti vedlé řádu jednoho
každého dne:
_
ku úmluvy. A postavi je ron od
38. kromě sobot Hospodinových, večera až do jitra před Hospodinem,
& darů vašich, & které věci oběto služebností s. řádem věčnymvpro
vati budete z slibu, neb které do národech vašich.
brovolně dávati budete Hospodinu. 4. Na svícen nejčistší staveny
39. Protož od patnáctého dne budou vždycky před obličejem Ho
měsíce sedmého, kdyžbyste shro spodinovym.
máždili všecky úrody země své, 5. Vezmeš také mouku bělnou,
světiti budete svátky Hospodinovy & napečeš z ní dvanácte chlebů,
sedm dní : dne prvního a dne osmého z nichž jedenkaždý bude míti dvě
bude sobota, to jest, odpočinutí. desetiny Efy:
6. kteréž dvěma řady, šest v
40. I vezmete sobě dne prvního
ovoce stromu nejpěknějšiho, a. ra řadu jednom, na. stole nejčistším
tolesti palmové, & větvoví stromů před Hospodinem položíš.
hustých ratolestí, avrby od otoka, 7. A vložíš na. ně kadidlo nej
& budete se veseliti před ospo světlejší, aby byl chléb napsmátku
oběti Hospodinovy.
dinem Bohem svym.
8. Na. každou sobotu proměňo
41. A budete světiti slavnost jeho
za. sedm dní v roce. Ustanovení vání budou před Hospodinem, při
to věčné bude v pronárodech va jati od synů israelských smlouvou
šich. Měsíce sedmého ty svátky věčnou:
9. i budou Áronovy &synů jeho,
světiti budete,
'
42. a. b dliti budetev stinidlách* aby jedli je na místě svatém: ne
za. sedm
'. Každý, kdož jest z bo svatosvaté jest to z obětí Ho
spodinových právem věčným.
10.Hle ak vyšed syn ženy israel
34) Jinak pod zelenou — na památku ce ské, které ož porodila z muže egypt
sty na poušti, kdež Israelité pod stánky
ského
mezi syny israelskými, va
bydleli. V2. Mojž. 28 16. nazývá se též
svátkem na vyjití či na konci roku, dil se v stanich s mužem israelským.
11. A když se rouhal jmenu* a.
kdež se dělo díkúčinění za sklizeň obilí,
ovoce a vína.
42) t. pod stínem zeleným — pod zelenou. 11) t. Božímu.
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2. Mluv synům israelskym, &díš
zlořečil mu, přiveden jest kMojží
šovi. (Sloula. pak matka. jeho Salu k nim: Když vejdete do země,
mith, dcera. Debri z pokolení Dan.) kterouž já dám vám, svět sobotu
12. I vsadili ho do žaláře, doku. Hospodinu.
vadžby nezvěděli, coby kázal Ho 3. Šest let osívati budeš roli svou,
a. šest let obřezovati budeš vinici
spodm.
13. Kterýž mluvil k Mojžíšovi, svou, a. sbírati budeš ovoce její:
14. řka.: Vyveď ruháče ven z
4. sedmého pák léta. sobota. bude
stanů, a. necht vloží všickni, kteříž zemi, odpočinutí Hospodinova.: pole
ho slyšeli, ruce své na. hlavu jeho, nebudeš osívati, &.vinice nebudeš
'
a. at jej ukámenuje veškeren lid. řezati.
15. A k synům israelským mlu— 5. Co země sama, od sebe urodí,
viti budeš: lověk, kterýžby zlo nebudeš žití: &. hroznů prvotin
řečil Bohu svému, ponese hřích tvych* nebudeš sbírati jako v sbí
]:
rání vína.: nebo rok odpočinutí ze
16. a. kdožby se rouhal jmenu mě jest:
Hospodinovu, at smrtí umře: kame
6. ale budou vám ku pokrmu,
ním uhází ho všecko množství: tobě i služebníku tvému, děvce i
buď žeby on byl domácí,buď host. nájemníku tvému, i příchozímu,
Kdožby se rouhál jmenu Hospodi kteříž pohostinu jsou u tebe:
novu, smrtí át umře.
7. hovadům tvým,idobytku, vše
17. Kdožby udeřil, & zabil člo cko, což se rodí, sloužiti bude ku
věka., smrti at umře.
pokrmu.
8. Sečteš také sobě sedm téhodnů
18. Kdožby zabil hovado, navrátí
jiné, to jest duši za. duši.
let, to jest, sedmkrát sedm, ješto
19. Kdožby učinil ohávu kterému spolu činí čtyřiceti devět let,
9. a budeš troubiti troubou sed
koli z spoluměštěnínů svých: jakž
učinil on, tak se stane jemu.
mého měsíce, desátého dne téhož
20. Zlámání za. zlámání, oko za. měsíce, času slitování po vší zemi
oko, zub za. zub nevrátí: jakou vaší.
ohávu učinil, takovou trpěti při 10. A posvětíš léta. padesátého,
nucen bude.
a. nazůveš [je] propuštění všem
21. Kdoby zabil hovado, navrátí obyvatelům země tvé: nebo tot
'iné. Kdoby zabil člověka.,*trestán jest léto milostivě. Navrátí se člo—
n e.
věk k vladařství svému*, &jeden
22. Jednostejné právo at jest káždý zase přijdekčeledi prvnější:
mezi vámi, buďto žeby příchozí, 11. nebo milostivě jest & páde
neb domácí zhřešil: nebo já jsem sáté léto. Nebudete síti, ani žíti
Hospodin Bůh váš.
toho, co se samo od sebe zrodí, &
23. I mluvil Mojžíš k synům prvotin vim'c nebudete sbíráti,
isráelským: &.vyvedli toho, který
12. pro svěcení léta. milostivého:
se byl rouhel, ven z stanů, &káme ale co se hned nahodí,jísti budete.
ním ho uházeli. I učinili synové 13. Léta. mílostívého navrátí se
israelští, jakož byl přikázal Hospo všickni k vladařstvím svým*.
din Mojžíšovi.
5) dle hebr. hroznů z tvé vinice, kterés
toho roku neobřezával.

Kapitola 25.
10) t. k statku dědičnému, který snad byl
Sedmý rok měl býti rok odpočinutí, 8.
prodal, a k čeledi své prvotní, : které
a. padesátý, léto milostivě. 10. Co sevnšm
pocházel.
zachovati mělo.
'
13) To mělo veliké & blahočinné následky.
Bylot to překážkou, že jedno pokolení
:! druhým se nesmísilo, & jednotlivé
1. I mluvil
k Mojžíšovi
rodiny nevyhynuly, tudy ani ta, : kte
na. hořeHospodin
Sinaj, řka.:
ré Messiáš pojíti měl; tím se bránilo
nezřínené žádosti po cizím jmění ala
21) t. 'smrtí.

_
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.14. Když prodáš něco měštěnínu ostatního jest navrátí kupci, a tak
svému, aneb koupíš od něho, ne zase vezme vladařství své.
zarmucuj bratra svého, ale vedlé 28. Pakliby nenalezla ruka jeho-,
počtu let milostivého léta koupíš aby navrátil cenu, bude míti ku
pec, což byl koupil, až do léta
od něho,
15. a vedlé počtu úrod, prodá. milostivého. Nebo v něm všeliké
tobě.
prodání navrátí se k panu, a k
16. Cím více let zůstane po
29. K prvnimu.
oby prodal dům ve zdech
milostivém létu, tím více vzroste vladaři
i cena: a čím méně času počítati města, bude míti svobodu k vypla—
budeš, tím méně i kou ě stati bu cení, dokud se nevyplní jeden rok.
30. Jestliže nevyplati, a celý rok
de: nebo čas úrod pro á. tobě.
17. Netrapte těch, kteří jsou z vyjde, kupec vládnouti bude jím,
i
potomci
jeho na věky, a nebude
okolení vašeho, ale jedenkaždý
Boj se Boha svého: nebo já. Ho moci vyplacen býti, takévmilostir
vém
létě.
'
spodin Bůh váš.
31. Jestliže pak ve vsi bude
18. Číňte přikázani má„ a soudů
dům,
kteráž
nema zdí, polním pra
ostříhejte, a plňte je, abyste mo
hli bydliti v zemi bez všelikého vem prodán bude. Jestliže prvé
vyplacen nebude, v milostivém lé
strachu,
19. a aby vydala vám země úrody tu navrátí se zase ku panu.
své, kteréžbyste jedli až do sytosti, 32. Domové levítů, kteříž jsou.
žádného útoku se nebojíce.
v městech, vždycky mohou vypla.
20. Pakli dite: _Cobudeme jisti ceni býti:
33. jestliže nebudou vyplacení,
léta sedmého, nebudeme-li síti, ani
v milostivém létu navracení budou
shromažďovati úrod svých?
21. Dům požehnání své vam lé pánům: nebo domové měst levít—
ta šestého, &.přinese úrody na tři ských jsou za vladařství mezi syny
israelsk '.
léta.'
34. Podměstí pak jejich at se
22. a budete síti léta osmého, a
budete jisti staré úrody až do deva—nepíodavají, nebo vladařství věčné
tého léta: dokavadž nezrpstou no 'est .
vé, budete jisti staré.
J 35. J estližeby zchudl bratr tvůj,
23. Země také nebude prodána a byl mdlý na ruce, a přijalbys.
na věky :. nebo má. “est, a vy jste ho jako příchozího & pocestného„
a živby byl s tebou,
příchozí, &.obyvatelé moji.
24. Protož všecka krajina vladař 36. nebeř lichev od něho, ani
ství vašeho
d výmínkou zpět víc než jsi dal. Boj se Boha svého,

vyglacení
pro ana
bude. bratr tvůj,
5. J estližeby
ochudna
rodal vladařstvíčko své, a chtěl
iby příbuzný jeho, může vyplatiti,
což on byl prodal.
26. Pakliby neměl příbuzného,
a sám mohlby shledati cenu ]:

aby živ býti mohl bratr tvůj u tebe.

37. Peněz svých nedaš mu na
lichvu, a z obilí nepožádaš pří.
davku.
38. Já. Hospodin Bůh vaš, kterýž-.
jsem vyvedl vás z země e
také,.
ab ch dal vam zemi chananejskou,
lacení:
a yl vaším Bohem.
7. sečtení budou užitkové od
39. Jestliže chudobou přinucen.
toho času, kteréhož prodal: a což jsa prodal se tobě bratr tvůj, ne
komosti; tím se udržovala jakási ro 34) dle hebr. Polnost v okolí jejich měst
]: pastvě dobytka nesmí prodána býti,
vnost mezi měětěníny, majícími vždy
poněvadž jim k dědictví věčnému dána.
pamatovatí, že nejsou pany, nýbrž jen
časnými vladaři země.
jest.
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budeš ho potlačovati službou pa
cholků,
40. ale jako nájemník, a obyvatel
ti bude: až do léta. mílostivého
dělati bude u tebe,
41. a potom vyjde s dětmi svý
mi, a navrátí se k příbuzenství, a
k vladařství otců svých.
42. Nebo moji služebníci jsou, a
já jsem vyvedl je z země egypt
ské: at nejsou prodávání obyčejem
služebníků.
43. Netrap ho skrze moc, ale
boj se Boha svého.
44. Služebníka a děvku mějte z
národů, kteříž vůkol vás jsou.
45. A z příchozích, kteříž po
hostinu jsou u vás, aneb kteříž se
z nich zrodili v zemi vaší, ty bu
dete míti za služebníky:
46. a právem dědičným je zů
stavíte potomkům, a vládnouti jimi
budete na věky. Bratří pak svých,
synů israelských, neutiskujte skrze
moc.
.
47. J estližeby se zmocnila u vás
ruka příchozího,a hostě, a ochudna
bratr tvůj prodalby se jemu, aneb
někomu z rodu jeho:
48. po prodání může zase vy
lacen býti. Kdož bude chtíti z
ratří jeho, vyplatí ho,
49. i strýc, i strýčený bratr*, i
krevní přítel, i příbuzný. Pakli i
on sám bude moci, vyplatí se,
50. počítaje toliko léta od času
prodání svého až do léta milosti
vého: a sečta peníze, za kteréž
byl prodán., podlé počtu let, a roz
vážení, co sluší na nádenníka.
51. Jestliže více bude let, kteříž
zůstávají až do léta milostivého,
vedlé nich dá i plat.
52. Jestliže málo, učiní počet s
ním podlé počtu let, a navrátí
kupci [za to], co pozůstává let,
53. spočta mzdu [za léta], v kte
rých prvé sloužil: nebude ho trá
piti násilně před obliče'em tvým.
54. Pakli těmi způsoby nebude

55. Moji zajisté jsou 'služebníoi
synové israelští, kteréž jsem vyvedl
z země egyptské.

Kapitola 26.
Příkázaní dvoje. 3. Slibové plnitelům sá
kona, 14. a pohrůžky přestupníkům.

1- JÉ Hospodin Bůh váš: neudě
_ láte sobě modly a rytiny,
am ná 1sů* vyzdvihnete, ani zna

menan ho kamene postavítevzemí

vaší, abyste se jemu klanělí. Nebo
]a jsem Hospodin Bůh váš.
2. Ostříhejte sobot mých a bojte
se Svatyně mé. Já Hospodin.
3. Budete-li choditi v přikáza
ních mých, & poručení mých bu
dete-li ostříhati, a činiti je, dám
vám deště časy svými,
4. a země vydá úrodu svou, a
stromové plní budou ovoce.
5. Mlácení obilí postihne vína
sbírání, a vína. sbírání postihne
setí: a budete jisti chléb svůj do
sytosti, &bez strachu budete by
dliti v zemi své.
6. Dám pokoj v končinách va
šich: budete spáti, a nebude, kdoby
předěsil. Odejmu zlá zvířata: a meč
nepřejde mezí vašich.
7. Honiti budete nepřátely vaše,
a padnou před vámi.
8. Pět vašich bude honiti sto
cizích, a sto vaších, deset tisíců.
Padnou nepřátelé vaši mečem před
obličejem vaším.
.
9. Hleděti budu na vás, a dám
zrůst: rozmnoženíbudete, autvrdím
úmluvu svou s vámi.
10. J ísti budete [úrody] nejstarší
ze starých, a když nové přijdou,
staré zavržete.
11. Postavím stánek svůi u pro
střed vás, a nezavrže vás duše má.
12. Choditi budu mezi vámi, a
budu Bohem vaším, a vy budete
lidem mým.
13. Já Hospodin Bůh váš: kte
ž vyvedl jsem vás z země.Egypt
moci
laoen býti, léta milosti— s ch, abyste nesloužilí jim, a kte
vého vyjde s dětmi svými.
49) t. strýcův syn.

1) t._znamení či sloupů památných s ni
prsy.
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šeho*: tak že deset žen v jedně
peci budou chleby péci, a dají je
na váhu; a jisti budete, a nebudete
nasycení.
27. Pakli ani tim nebudete o
přikázaní mych,
_
15. jestliže pohrdati budete usta slouchati mne, ale budete cho 'ti
noveními mými, a soudy mě po proti mně:
tupíte-li, tak žebyste nečinili těch 28. i já budu choditi proti vám
věcí, kteréž ode mne ustanoveny v rchlivosti odporné, a trestati
jsou, a zrušilibyste smlouvu mou: bu u vás sedmi ranami pro hříchy
16. já také toto učinim vám: vaše,
Navštívim vás rychle chudobou & 29. tak že jisti budete maso synů
horkostí, kterážby zkazila oči vaše, svých, &.dcer svých.
a. zhubila duše vaše. Nadarmo bu
30. Zkazím Výsosti vaše, a modly
dete síti semeno, kteréž od nepřátel ztroskotám. Paduete mezi zříceniny
sežráno bude.
modl vašich, a v ošklivosti míti
17. Postavím tvář svou proti bude vás duše má,
31. tak velice, že města vaše při
vám, a padnete řed nepřátely
svými, a budete poddání těm, kte vedu v zpuštění, a učiním, aby
říž nenávidí vás. . Budete utíkati, zpustly Svatyně vaše, aniž přijmu
ano vás žádný nehoní.
více vůně ne'chutnější.
18. Jestliže pak ani tak neupo 32. A zkazrm zemi vaši aztrnou
slechnete mne, přidám trestáni va nad ní nepřátelé vaši, když bydliti
šich sedmkráte více pro hříchy budou v ní.
vaše,
33. Vás pak rozptýlím mezi ná
19. a potru pýchu tvrdosti vaší. rody, a vytrhnu za vámi meč, a
A dám vám nebe svrchu jako že bude země vaše pustá, a města
vaše zbořená.
lezo, a zemi měděnou.
20. Nadarmo
aložena bude ' 34. Tehdy líbiti se budou zemi
práce vaše, nevy á země úrody, soboty jeji po všecky dny zpuště
ani stromové vydají ovoce.
ní jejího: když budete
21. Jestliže budete choditi proti
35. v zemi ne řátelská, míti
mně, &.nebudete chtíti poslouchati budete sobotu, a o počine v sobo
mne, přidám ran na vás sedmkrát tách zpuštění svého, proto že ne
více pro hříchy vaše:
odpočívala v soboty vaše, když
22. a pustím na vás zvířata polní, jste bydlili v ní*.
kterážby zhubila vás, i hovada 36. A kteří z vás pozůstanou,
vaše, a všech věcí umenšila, aby dám strach v srdce jeji-ch v kra
zpustly cesty vaše.
jinách nepřátelských: zastraší je
231 Jestliže pak ani tak nebudete chřest listu letícího, a tak budou
chtít). přijíti kázně, ale budete cho utíkati jako před mečem: a pad
diti proti mně:
nou, ano jich žádný nehoní,
24._já také vám se rotiviti budu,
37. a budou padati jedenkaždý
& bíti budu vás sedmkrát [více] na bratra svého, jako před bojem
pro hříchy vaše,
utíkající, žádný z vás nebude smi
25. 'a'uvedu na vás meč, jenž ti nepřátelům odepříti.
38. Zahynete mezi národy, a
pomstí
umluvy
o _mest,
pošlu mé.
morAkdyž
mezi utečete
vás, a sžíře vás nepřátelská země.
dám budete v ruce nepřátelům,
26. když zlámu hůl chleba var

rýž jsem zlámal řetězy hrdel va
šich, abyste chodili vyzdvižení*.
14. Pakli nebudete poslouchati
mne, a nebudete-li činiti všech

13) t. nikoli sbrbeni a sklíčeni, nýbrž
rovni, prosti a svobodní.

26) t. podpěra živnosti vaši, tak že pro
10 čeledí péci se bude v jedné peci.
36) Protože jste nedali zemí dle lákonn
odpočinoutí, budete s ni vyhnáni, by
potom puste. jsouc, odpočinula.
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léta, dá padesáte lotů stříbra vedlé
váhy Svatyně:
4. jestliže žena, [dá] třiceti.
5. Od pátého ak léta až do
dvacátého, mužsk ho ohlaví dá
dvacet lotů: ženského eset.
vosti svých, i ředků svých, kte— 6. Od jednoho měsíce až do léta
' přestoupili proti mně, acho pátého, za pachole dá se pět lotů-z
za děvče tři.
' ' proti mně.
41. Budu tedy i já choditi proti 7. Šedesátiletý a. výše, muž dá
nim, a uvedu je do země nepřá patnácte lotů, žena deset.
telské, dokavadž nezastydí se neob 8. Bude-li chudý, a ceny nebude
řezaná mysl jejich: tehdáž modliti moci dáti, stane před knězem: a
se budou za bezbožnosti své.
jak mnoho on usoudí, a viděti
42. A rozpomenu se na úmluvu bude, že může dáti, tak mnoho dá.
svou, kterouž jsem učinil s Jako
9. Hovado pak, které může obě—
bem, a s Isákem, a sAbrahamem. továno býti Hospodinu, slibil-liby
Také na zemi pamětliv budu:
kdo, svaté bude,
,
43. _kterážto, když bude zane
10. a nebude moci proměněno
chána od nich, bude se líbiti sobě býti, to jest, ani lepší za zlé, ani
v sobotách svých, trpíc zpuštěm' horší za dobré. J estližeby pak pro
pro ně. Oni pak modliti se budou měnil: i to, kteréž proměněnojest,
za hříchy své, proto že zavrhli i to, za kteréž proměněno jest, po
svěceno bude Hospodinu.
Šaldy
mé, & zákony mými pohr
1
11. Hovado nečisté, kteréž ne
44. Avšak také, když byli v může Ho odinu obětována býti,
zemi nepřátelské, nezavrhl jsem jestliže k o slíbí, přivedeno bude
jich dokonce, ani tak opovrhl, aby před kněze.
pohubeni byli, a abych zrušil smlou
12. Kterýž rozsoudě, dobré-li
vu svou s nimi. Nebo já jsem Ho jest, čili zlé, uloží cenu.
13. Kterouž bude-li chtíti dáti
spodin Bůh jejích,
45. a pamatovati budu na úmlu— ten., kterýž obětuje, přidá nad tu
vu svou první, když jsem vyvedl cenu pátý díl.
je z země egyptské řed očima
14. Člověk slíbil-liby dům svůj,
národů, abych byl Bů jejich. Já a posvětil
Hospodinu, ohledá jej
Hospodin. Tit jsou soudové, a při kněz, dobrý-li jest, čili zlý, a ve
kázaní. a zákonové, kteréž vydal dlé ceny, kteráž od něho bude u
Hospodin mezi sebou, a syny isra— ložena, prodán bude:
e.
Ékými
na hoře Sinaj skrze Moj 15. pakli ten, který byl slíbil,
chtělby jej vyplatiti, přidá pátý
díl nad cenu, a bude míti dům.
Kapitola 27.
16. J estližeby pak pole vladařství
39. Jestliže pak i z těch někte
ří zůstanou, chřadnouti budou ro
ne ravosti své, v zemi nepř tel
svých, a pro hříchy otců svých, i
své, trá ení budou:
40. okavadž nevyznají nepra

0 slibích rouličn ch, a

30. O dávání desátkýů.

vyp

luční 'ich. svého slíbil, & osvětil Hos odinu:'
J

1. I mluvil
vi, řka: Hospodin k. Mojžíšo
2. Mluv synům israelským, adíš
]: nim: Člověk kterýby slib uči
m'l a slíbilby Bohu duši svou, Ve

dlé3. ceny
Budedá
li výplatu.
po aví mužského, od
dvacátého léta, až do šedesátého

vedlé miry setí)uložena bu e cena.
Jestliže třiceti korců ječmene vseje
se na té roli, za padesáte lotů
stříbra prodána bude.
17. Jestliže hned od začínající
ho se léta milostivého slíbil pole,
zač státi bude, za to se bude ce
mti.
18. Jestliže pak po některém
času: sečte kněz peníze vedlé počtu
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let, kteráž ostatní jsou, až do léta. 28. Všecko, což Hospodinu po
milostivého, a ujato bude z .cen . svěceno bývá, buď člověk, buď
19. Chtěl-liby ak vyplatiti po e hovado, neb pole, nebude prodáno,
ten, kterýž je s íbil, přidá p átý amž bude moci vyplaceno býti.
díl peněz nad to, zaě ceněno jest, Cožkoli jednou bude tak posvěcena,
svatosvaté bude Hospodinu*.
a vládnouti bude jím.
29. A všeliké posvěcení, kteréž
20. Jestližeby pak nechtěl vy
latiti, ale komukoli jinému ro se obětuje od člověka, nebude vy
gáno bylo, ten, kterýž byl s bil, placeno, ale smrtí umře.
30. Všickni desátkové země,
více ho vyplatiti moci nebude:
21. nebo když přijde den léta buďto z obilí, neb zovoce stromů,
milostivého, posvěceno bude Ho Hospodinovi jsou, a jemu posvě
spodinu, a vladařství posvěcené ceni jsou.
přísluší k rávu kněžskému.
31. Jestližeby pak kdo chtěla-í
22. Jes ' e pole koupené jest,
e 10 . desátky své, přidá pátý
a ne z vladařství předků, [a] po platil?
] 132. Všech desátků vola, i ovce,
svěceno byloby Hospodinu,
23. seěte kněz cenu, vedlé počtu i kozy, kteréž jdou pod hůl pa
let, až do léta milostivého: a dá stýře, oožkoli desátého přijde, po
_
ji_ten, kterýž byl slíbil je Hospo svěceno bude Hospodinu.
nu.
33. Nebude vybráno ani dobré
24. V létě pak milostivém na ani zlé, ani bude proměněno za
vrátí se k prvnímu pánu, kte ž jiné. Jestliže kdo promění: i to,
byl prodal je, a měl v dílu v a kteréž proměněnojest, i to, za kte
dařství svého.
réž proměněno jest, svěcenobude
25. Všeliká cena bude vážena
Hospodinu,
nebu
e vyplaceno.
3 . Tat &
jsou
přikázaní,
kteráž
m
ŠátemáSvatyně.
Lot dvaceti halé řikázal Hospodin Mojžíšovi na
26. Prvorozených věcí, kteréž oře Sinaj pro syny israelské.

příslušejí
Hospodinu, žádný
e mocí posvěcovati:
buďto nebu
žeby
byl vůl, neb ovce, Hospodina jsou.
27. Jestli nečisté hovado, vy
platí je, který obětoval, vedlé ceny

tvé, a přidá pátýdilnad cenu. Je
stliže nebude chtíti
latiti, pro
dáno bude jinému, zakon odtebe
ceněno bude.

28) Totiž kletbou posvěcena, zakleno, ne
bude moci býti vyplaceno, protože ti
plně posvěceno n. oddáno jest. — Až
posud se jednalo o slibech obecných,
kde saslíbená věc zase penězi vyplacena
býti mohla; teď se činí zmínka 0 do
konalém oddání Bohu (kletbou, Che
rem), o zaklení, jukž se to dělo ve
vojnách s lidmi i věcmi, kdež žádná
výměna. místa neměla

10
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Čtvrtá kniha Mojžíšova.
(NUMERI.)
Čtvrté kniha Mojžíšova, řečená. Numeri, t. j. počty, obsahuje hned na začátku
ona. Vypravuje u
sečtení
synů
israelskýchnlpo
čeledech
s domích
skrze
Mojžíše
délostí a.
zákona
ozname hned
od druhého
měsíce,
druhého
rokua po vykročení : Egypta,
až do začátku měsíce jedenáctého, roku čtyřicátého, totiž příběhy asi 89 let.

Kapitola 1.

16.Tato jsou nejznamenitější kní

Sečtení synů israelských. 49. Kromě po žata množství po pokoleních, &.ro
kolení Lévi.
dech svých, a hlavy vojska israel

ského:
17. kteréž vzali Mojžíš a Aron
1. I mluvil
Hospodin
k
Mojžíšovi
na poušti Sinaj v sténku úmlu se vším množstvím obecného lidu:
18. i shromáždili je prvního dne
vš, prvního
lta
druhého,dne,
po měsíce
vyjití druhého,
jejich z měsíce druhého, čtouce je po ro
dech, a domích, a čeledech, a hla
Egypta, řka:
2. Sečtěte summu všeho shromaž vách a jmenách všech, od dvacátého
dění synů israelských po čeledech léta a výše.
19. jakož byl přikázal Hospodin
a domíchjejich, a jmenách jednoho
každého, cožkoli jest mužského Mojžíšovi. I sečtení jsou na poušti
Sinaj.
pohlaví,
20. Z Růbena prvorozeného Israe
3. od dvacíti let a výše, všech
mužů silných z Israele, a sečtěte lova po rodech a čeledech, a do
je po houfích jejich, ty a
On. mích jejích, a jmenach všech hlav,
4. A budou s vámi knížata po všecko, což jest pohlaví mužského
kolení, a domů v rodech svých,
léta a výše, jdoucích
op,
5. jichž tato jsou jmena: z po okdbdvacatého
21. čtyřiceti šest tisíců pět set.
kolení Růbenova, Elisur, syn Se
deurův.

22. Z synů Simeonových, po ro
6. Z Simeonova, Salamiel, syn dech, a čeledech, a. domích rodů
Suris
ajův.
7. Z Jůdova, Nahasson, syn Ami jsjich oěteni jsou po jmenéch, a
avacmužského
všech, všecko,
což 'est lgo
hlaví
od dvacátého
ta
nadabův.
8. Z Issacharova, Nathanael, syn s. výše, jdoucích k boji,
Suarův.
23. padeséte devět tisíců, a třista.
24. Z synů Gridových, orodech
9. Z Zabulonova, Eliab, syn
Helonův.
a čeledech &. domích ro ů jejich
10. Z synů .pak Josefových, z počtení jsou po jmenéch všech od
Efraimova, Elisama, syn
miu dvacíti let, a výše, všickni, kteřížby
dův: z Manassesova, Gamaliel, syn do boje šli,
25. čtyřiceti pět tisíců, šest set,
FafíssžrŠv'
'
Ab'da
.
en 'aminov
1 n, syn 8: adesét.
Gedeonův. ]
a,
26. Z synů Jůdo ch, orodech
12. Z Dan, Ahiezer, syn Ammi a čeledech a domíc ro ů jejich,
po jmenéch všech, od dvacátého
saddaj.
13. Z Aser, Fegiel, syn Ochranův. léta a výše, všickni, kteříž mohli
do boje jíti,
14.
Eliasaf, syn
Duelův.
27. počtení jsou sedmdeséte čty
15. ZZ Gadř
Ne talímova,
Ahira,
syn
Enanův.
ři tisíce, šest set.
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28. Z synů Issacharových, o a Áron, & dvanácte knížat israel
rodech, i čeledech, i domích ro u
jednohokaždého po domích
o ů jejích.
jejich, po všech jmenách cd dvacá—rskšch,
tého léta a výše, všickni,jenžby do 45. I byl všechen počet synů
israelských
po domích, a čeledech
boje šli,
,
_
29. počteni jsou padesate čtyři jejich od dvacátého léta a výše,
kteříž mohli do boje jíti,
tisíce, a čtyři sta.
46. šestkrát sto tisíc, atři tisíce,
30. Z synů Zabnlonových, 'po
rodech, i čeledech, i domích rodů pět set, a padesáte mužů.
47. Levítové pak vedlé pokolení
jejich,
počtení
jsou po
všech, od
dvacátého
éta jmenách
&.výše, čeledí svých nejsou počtení s nimi.
48.
mluvil Hospodin k Moj
všickní, kteříž mohli do boje jíti,
31. padesáte sedm tisíců, ačtyři žíšovi, řka:
_
sta.
49. Pokolení Lévi nepočítej, aniž
32. Z synů Josefo ch: synů položíš summy jejich s syny ísra
Efraimových, po rodechťýičeledech, elskýmí:
50. ale ustanov je nad stánkem
i domích rodů jejich očtení jsou
o jmenách všech, od) dvacátého svědectví, a nade všemi nádobamí
léta a výše, všickni, kteří mohli jeho, a cožkolí k řádům posvát
do boje jíti,
ným přísluší. Oni nositi budou
stánek, i všecko nádobí jeho: a
33. čtyřiceti tisíců, a pět set.
34. Synů pak Manassesových, budou v služebnosti jeho, a okolo
po rodech, i čeled ch, idomích stánku stany své rozbíjeti budou.
51. Když budete míti jíti, složí
rodů jejich počtení jsou po jme
nách všech, od dvacíti let a výše, levítové stánek: když se budou
všickni, kteříž mohli do boje jíti, míti stany rozbíjeti, vyzdvihnou
36. třiceti dva. tisíce, dvě stě. jej. Kdožbykoli z cizích přistoupil,
36. Z synů Benjamínových, o zabit bude.
rodech i čeledech, i domích rodů
52. Budou pak rozbíjeti stany
jejich, počtení jsou po jmenách synové ísraelští, jedenkaždý po
všech, od dvacátého léta & še, houfích, &.zástu ích, a vojsku svém.
53. Levítov pak okolo stánku
všickni, kteříž mohli do boje jíti,
37. třiceti pět tisíců, čtyři sta. rozbijí stany, aby nepřišlo rozhně
38. Z synů Dan po rodech ače vání na množství synů israelských,
ledech, a domích rodů jejich, po a budou stráž držeti ustánku svě
čtení jsou po jmenách všech, od dectví.
dvacátého léta a výše, všickni, 54. Učinili tedy synové israel
šti všecko tak, jakž byl přikázal
kteříž mohli do boje jíti,
39. šedesáté dva tisíce, sedm set. Hospodin Mojžíšovi.
Z synů Aserových, po ro
dech, a čeledech, i domích rodů
Kapitola 2.
jejich, počtení jsou po jmenách
Zšikování lidu iai-selského pod čtyry ko
všech, _od dvacátého léta a výše, rouhve.
všickm, kteříž mohli do boje jíti,
mluvil Hospodin k Mojžíšo
set.41. čtyřiceti jeden tisíc a pět 1.
ví, a k ronovi, řka:
42. Z synů Neftalímových, o 2. Všickni synové israelští o
rodech, a čeledech, &.domích ro ů houfich, znameních, akorouhvecgi,
]echh, počteni jsou po jmenách a domích rodů svých rozbíjí stany,
všech, _od dvacátého léta a výše, okolo stánku ůmluvy'.
všickm, kteříž mohli do boje jíti,
43. padesáte tři tisíce, čtyři sta. 2) Bylo totiž všeliké vojsko israelské roz
44. TI jsou, kteréž sečtli Mojžíš
děleno na čtvero ležení (táborů) aneb
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3. Na. východ Jůda. i'ozbije stany houfy jejich: kterak zdvižen bude,
houfích vo'ska. svého ; a. bude tak i bude složen. J edenkaždy \?
e synů je o Nahasson syn A místě a. v řadě svém půjde.
18. K ze, ední straně budou star
minadabův.

4. A všecka. summazrodu jeho, nové synů fraimových, jejichžto
bojovníků sedmdesáte čtyři tisíce,
v byl :Elisama, syn Ammiu
žgíže
a. šest set.
6. Podle něho rozbili stany z
19. Všecko vojsko bojovníků
kolení Issachar, jichžto kníže jeho, kteříž sečtení jsou, čtyřiceti
tisíců, a. pět set.
E31 Nathanael syn Suarův.
6 A všecken počet bojovníků
20. A podlé nich pokolení synů
jeho, padesáte čtyři tisíce, čtyři Manassesových, je'ichžto kníže byl
sta.
Gamaliel, syn Fa assurův.
7. V pokolení Zabulon kníže
21. A všecko vojsko bojovníků
jeho, kteříž sečtení jsou, třiceti
byl Eliab syn Helonův.
8. Všecko vojsko bojovníků z dva. tisíce, a. dvě stě.
22. V pokolení synů Benjami
rodu jeho, padesáte sedm tisíců,
& _čtyři sta.

kníže byl Abidan, syn
Ge eonův.
9. Všech, kteříž v ležení Jůdově nošych
sečtení jsou, bylo sto osmdesáte . 23. A všecko vojsko bojovníků
šest tisíců, čtyři sta: &. po hou jeho, kteříž sečtení jsou, třiceti
fích svych první vyjdou.
pět tisíců, a. č ' sta..
10. V ležení synů Růbenových
24. Všickní, kteříž sečtení jsou

k polední straně bude kníže Eli v ležení Efraimovu, sto osm tisíců
sur, kníže Sedeurův:
&.sto po houfích svých: ti třetí
11. &.všecko vojsko bojovníků pů'dou.
5. Kpůlnoční straně stany roz
jeho, kteříž počtení jsou, čtyřiceti
bili synové Dan: jejichžto kníže
šest tisíců, a. pět set.
12. Podle něho stany rozbili z byl Ahiezer, syn Ammisaddajův.
26. Všecko vojsko bojovníků jeho,
pokolení
Simeonovo.:
jichžto kníže kteříž sečtení jsou, šedesůte dva.
yl Salamíel
syn Surisaddajův.
13. A všecko vojsko bojovníků tisíce, a. sedm set.
27. Podle něho rozbili stany z
jeho, kteříž počtení jsou, padesůte
devět tisíců, & tři sta.
pokolení Aser: jejichžto kníže byl
14. V pokolení Gád kníže byl Fegiel. syn Ochranův.
Eliassf, syn Duelův.
28. Všecko vojsko bojovníků jeho-,
15. A všecko vojsko bojovníků kteří sečtení jsou, čtyřiceti jeden.
jeho, kteříž sečtení jsou, čtyřiceti tisíc, a. pět set.
pět tisíců, šest set a. psdesáte.
29. Z pokolení synů Neftalímo—
16. Všickní, kteříž sečtení 'sou vých kníže byl Ahira, syn Enanův.
v ležení Bůbenově, sto pades tea.
30. Všecko vo'sko bojovníků j ehm
jeden tisíc, čtyři sta., a. padesáte, padesáte tři tis ce, čtyři sta..

po houfích svých: a. ti na druhém
31. Všech, kteříž sečtení jsou v
místě pů'dou.
17. Z vižen pak bude stánek ležení Dan, bylo sto padesáte sedm
svědelctví skrze úřady levítů, &. tisíců, a. šest set: a. ti nejposled—
nější půjdou.
32. Ten očet
ů israelských;
nn čtvero hlevních pluků, z kterých
jedenksždý tři pokolení do sebe měl. po domích Bodů jšjildh, & po hou.
Každý pluk měl korouhev, každé po fíoh rozděleného vojska, šestkrát..
kolení opět menší vojenský znak. Ks
ždý Israelitů měl se ukoronhve své sto tisíců, tři tisíce, pět set, a. pa.
to.
ho pluku a u znaku pokolení svého
položiti.
33. Levítové pak nejsou počítáni
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mezi syny israelské: nebo tak byl israelských za všelikého prvoroze
ného, kterýž otvírá život mezi
přikázal Hospodin M01ž1š0v1.'
34. Iučinili synové israelštivše syny israelskými, a budou levítové
cko tak, jakž byl přikázal Hospo mo_]1.
13. Nebo mé jest všecko prvo
din. Rozbíjeli stany o houfich
sv ch, a táhli po čele ech a do rozené: od toho času, když jsem
pobil prvorozené v zemi egyptské:
mich otců svých.

Kapitola 3.
Sečtenl levítů & rozděleni jim povinnosti
jejích. 40. Vyplacení prvorozených israel—
ských.

posvětil “semsobě, cožkoli nejprv se
rodí v sraeli, od člověka až do

hovada, mojit 'sou: já Hospodin.
14. I mluvil ospodin k Mojží

šovi
poušti
15.naSečti
synySinai,
L ví,řka:o domich
ito jsou rodové Aronovi, a otců jejich, apo čeledec každého
Moižíšovi*, v den, v kterýž pohlavi mužského od jednoho mě
,
mluvil Hospodin k Mojžíšovi na síce a výše.
16. Sečetl je Mojžíš, jakož byl
hoře Sinaj.
2. A tato jmena synů Aronových: rozkázal Hospodin,
17. a nalezeni jsou synové Lévi
prvorozený jeho Nádab, potom Abiu,
a Eleazar, a Ithamar.
po jmenách svých, Gerson, a Kant,
3. Ta jsou jmena synů Arono a Merari.
vých kněží, kteříž pomazání jsou,
1_8.Synové Gerson: Lebni aSe
a jejichžto ruce naplněny a posvě—me).
19. Synové Kaat: Amram, aJe
ceny jsou, aby úřad kněžský konali.
4. Zemřeli pak Nádab a Abiu, saar, Hebrou, a Oziel.
20. Synové Merari: Moholi, &
když obětovali oheň cizí před obli
čejem Hospodinovým na poušti Si Musi.
naj, bez dětí: a konali úřad kněž— 21. Od Gersona byly čeledi dvě,
ský Eleazar a Ithamar před Áro—Lebnitská, a Semejská,
nem otcem s 'm.
22. z nichžto načteno jest lidu
5. 1 mluvil Hospodin k Mojží pohlaví mužského, od jednoho mě
šovi, řka:
síce a výše, sedm tisíců, apět set.
23. Ti za stánkem klásti se budou
6. Přiveď pokolení Lévi, & kaž
státi před Aronem knězem, aby na západ slunce,
přisluhovali jemu, a stráž drželi,
24. pod knížetem Eliasafem sy
7. &.ostřihali, cožkoli přísluší k nem Laelovým.
službě množství před stánkem svě 25. A budou míti stráž při stánku
dectvi.
úmluvy,
8. a aby ostřihali nádobí stánku,
26.. je
[opatrujíce]
týžkteréž
stánek,seipři
přisluhujíce v službě jeho.
krytí
o, zastření,
roz
9. I dáš za dar levíty
tahuje přededveřmi
stánku
síně: zastření
také,úmluv?
kter ž
10. Aronovi i synům jeho, jimž akoltry
to dání jsou z synů israelských. se zavěšuje u dveří síně stánkové,
ona pak i syny jeho ustanovíš a cožkoli k službě oltáře náleží,
nad službou kněžství. Cizí kdoby provazy stánku i všecky nádoby
eho.
k přisluhováni přistou il, umře.
11. I mluvil Hospo ' k Mojží ] 27. Rodina Kaat bude miti lidi
šovi, řka:
Amramitské, a J esaaritské, a He
12. Já jsem vzal levíty z synů bronitské, a Ozielitské. Tyto jsou
čeledi Kaatských sečtené po jme
nách svých:
1) Rod Áronův jmenuje se spolu rod Moj
28. všech pohlaví mužského od
žiěův, pokud synové ronovi byli po
sloupní v úřadu kněžském, jenž od jednoho měsíce a výše, osm tisíců,
šest set, budou míti stráž Svatyně,
Boha skrze Mojžíše zřízen byl.
1.
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29. astany rozbíjeti budoukpo

jednoho
dvamecítma
lední straně.
dvě stě, av
sevše,
mdesate
a tři. tisíců,
44. I mluvil Hospodin k Moj
80. A kníže jejich bude Elisafan
žišovi, řka:
syn Ozielův:
31. a budou ostříhati arch,
45. Vezmi levíty místo rvoro
zených synů israelských, a. ovada
štola,
olilzařl'lů,
i n on
dob, levítů, za hovada jejich, & budou
vat a.
ě, svícnu,
imiž se osu
uje,io
i všeylikéllo takovjého nádobí. p

y

já. jsem
Hospodin.
32. Kníže pak nad
aty levít levítovéZ
. Zamoji:
výplatu
pak těch
dvou
skými Eleazar syn
ona kněze, set sedmdesáti tří, kteříž převy
bude nad strážnými stráže Sva šují počet levítů z prvorozených
n.ě
synů israelský
ýhc
t5,33. Ale z Merari budou lidé Mo 47. vezmeš ět lotů z každé
hlavy,
vedlé
valy Svatyně. Lot
holitšti, aMusitští, sečtení po jme

má. dvaceti haléřů.
34. všech pohlaví mužského od 48. Idaš ty peníze Aronovi, &
jednoho měsíce a výše, šest tisíců, synům jeho, výplatu těch, kteříž
& dvě stě.
zbývaj i*.
35. Kníže jejich Suriel, syn Abi 49. Vzal tedy Mojžíš peníze od
hajelův: ti k straně půlnoční stany těch, kteříž zbývali, a kteréž byli
rozbíjeti budou.
vykoupili od levítů
36. Budou od strážíjejich desky 50. za prvorozené synů israel
stánku, &. sv _akové, i sloupové, i ských, tisíc tři sta, šedesate pět
nách svýchz'f“,;

lotů vedlé vahy Svatyně,
51. a dal je Aronovi, i synům
37. a sloupové síně vůkolspod jeho, vedlé slova, kteréž byl při
stavky svými, a kolíkové s provazy. kázal jemu Hospodin.
38. Rozbijí stany před stánkem
úmluvy, to jest, kvýchodni straně,
Kapitola 4.
Mojžíš a
on 5 synyysvými, ma. Povinnosti levítů, když mělo táhnouti
jíce stráž Svatyně u prostřed synů vojsko, i jindy. 4.6. Počet jich.
israelských: kdokoli cizí přistoupí,
umře.
1. mluvil Hospodin k Mojžíšo
39. Všech levítů, kteréž počítali
vi, & k Aronovi, řka:
Mojžíš a.
on, podlé přikazaní
2. Vezmi summu synů Kaat, z
Hospodinova
čeledech jeich po
hlaví mužské 0, od jedno o mě prostřed
levítů,
po domich a če
ledech e_j
ich,
síce &.výše, bylo dvamecítma tisíců.
odJtřicátého léta a výše, až
40. I řekl Hospodin kMojžíšovi: do3 adesátého léta, všech, kteříž
Sečti prvorozené pohlaví mužského vch zejí, aby stali a posluhovali
z synů israelských od jednoho mě v stánku ůmlu
u.vy
síce a výše,a budeš míti summu
K4at: Tato pak jest služba. synů
jejich.
5. Do stánku úmluvy aSvatyně
41. A vezmeš mi levíty za. vše
cky prvorozené synů israelských: svatých vejdouAron 1synovéjeho,
já. jsem Hospodin: a hovada jejich kdyžby se měla vojska hnouti, &
za všecka prvorozené. hovad synů sejmou oponu, kteréž visí přéde
israelských.
dveřmi, & obvinou v niarchu svě

podstavkovég
jeeich,
i všecko, což
službě takové
přísluší:

42. Sčetl Mojžíš, jakož byl při
6. aoětji
řikry]1 přikrytím
kázal Hospodin, prvorozené synů dectví,
israelských.
modrých pkoží, š) svrchu roztáhnou
43. A bylo jich pohlaví mužské
ho po jmenách jejich, od měsíce 48) rozuměj: nad počet lsgítů.
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plášt všecken z postavce modrého, 17. I mluvil Hospodin k Mojží
šovi, a k ronovi, řka:
a provlekou sochory.
_
18. Nevyhlazujte lidu Kaat z
7. Stůl také předložení obvrnou
v plášt z postavce modrého, a po prostřed levítů:
loží s ním kadidlnice, a moždířky,
19. ale toto učiňte jim, aby živi
koíiíky a číše klití mokrých obětí: byli a nezemřeli, 'estližeby se dotkli
on a synové
chlebové vždycky na něm budou. věcí svatosvatých.
8. A roztáhnou svrchu plášt z jeho vejdou, a sami zřídí dila je
červce, kterýž o ět přikryjí při dnohokaždého, a rozdělí, kdo co
krytím z modrýc koží a prostrčí má nésti.
20. Jiní žádnou všetečností at
sochory.
9. Vezmou i plášt z postavce nevidí věcí, kteréž jsou v Svatyni,
modrého, jímž přikryjí svícen s prvé než budou zavinuty, jinak
lampami, a utěradly jeho, a s né. zemrou.
21. I mluvil Hospodin k Mojží
dobami k oharkům, i se všemi ná
dobamí k oleji, kteréž k připra šovi, řka:
22. Vezmi také summu synů
vení lamp potřebné jsou:
10. a na všecko položí přikrytí Gerson, po domích, a čeledech &
,
!.modrýchákoží, a provlekou sochory. rodech jejich.
23. od třicíti let a výše, až do
11. Též i oltář zlatý obvinou
rouchem z ostavce modrého, a let padesáti. Sečti všecky, kteříž
svrchu roztá nou řikrytí z mo? vcházejí, a posluhují při stánku
drých koží, a prov ekou sochory. úmluvy.
12. Všecky nádoby, jimiž se po 24. Tento jest úřad čeledi Ger
sluhuje v Svatyni, obvínou v lášt sonitské,
z postavce modrého, a roztá nou 25.. aby nesli koltry stánku, a
svrchu přikrytí z modrých koží, a střechu úmluvy, přikrytí jiné, a.
nade všecko přikrytí z modrých
provlekou sochory.
13._Ale i oltář vyčistí od popela, koží, & zastření, kteréž visí ve
a obvinou jej šarlatovým rouchem, dveřích stánku úmluvy.
26. koltry síně, íoponu při vchá
14. & položí s ním všecky ná
doby, kterých v službě jeho užívají, zeni, ježto jest před stánkem. Vše
to 'est, nádoby, vněž oheň berou, cko, což řísluši k oltáři: prová
vi 'čky, a třírohé vidle, háky a zky, i n oby k služebnosti,
onova &.
lopaty. Všecky nádoby oltáře spo 27. vedlé rozkazu
lu přikryjí přikrytím z modrých synů jeho, ponesou synové Garson:
koží, a provlekou sochory.
a bude věděti jedenkaždý, kterému
droben býti.
15. A. kd ž obvinou Aron a sy břemenu měl by
nové jeho Svatyni, a všecky ná 28. Ta jest s užebnost čeledi
dob její v hnutí vojska, tehdy Gersonitských v stánku úmluvy,
vej ou synové Kaat, aby nesli věcí a budou pod rukou Ithamara, syna
ona kněze.
ty zavinuté: ale nedotknou se ná
dob Svatyně, aby nezemřeli. Ta
29. Syny také Merari po čele
'sou břemena synů Kaat, při stán dech a domích otců jejich sečteš,
úmluvy,
30. od třiceti let a výše, až do
16. nad kterýmiž bude Eleazar, let padesáti, všecky, kteříž vchá
syn Arona kněze, k jehož péči ná zejí k úřadu služebnosti své, a k
leží olej k připravování lamp, & službě úmluvy svědectví.
složení k kadidlu, a obět, kteráž
31. Tato jsou břemena jejich:
vždycky obětuje se, a olej oma Ponesou desky stánku, a. svlak'y
zání, a cožkoli k službě stánku jeho, sloupy a podstavky jejich,
přísluší, i všeliké nádoby, kteréž
32. sloupy také síně vůkol s
v Svatyni jsou.
podstavky, a kolíky, a provazy
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jejich. Všecky nádoby, a. potřeby sčetlje Mojžíšjeduohokaždého vedlé
v počtu vezmou, a tak ponesou. úřadu, & břemen jeho, jakož byl
33. Ten jest úřad čeledi Mera přikázal jemu Hospodin.
ritských, a služebnost při stánku

úmluvy: a budou pod rukou Itha
mara, syna
ona kněze.

Kapitola 5.
Způsob při vyobcování nečistých : stanů.

34. Sečtli tedy Mojžíš a Aron, 6. Při napravování vin, 12. též při ženě v
& knížata shromáždění syny Kaat, cizoložstvu podezřelé. '
po rodech a domích otců jejích,
35. od třicíti let a výše, až do 1. I
vi,uvil
řka:Hospodin k Mojžíšo
léta padesátého, všecky, kteříž
Vcházejí k služebnosti stánku 15. 2. Přikaž synům israelským, at
vyženou z stanů každého malomoc
u .
36. a nalezeno jich dva tisíce, ného, i toho, který tok semene
trpí, a poskvrněn jest nad mrtvým:
sedm set, padesáte.
3. tak muže jako ženu vyžeňte
37. Ten jest počet lidu Kaat,
kteříž vcházejí do stánku úmluvy: z stanů, aby neposkvrníli jich, po
něvadž
přebýval jsem s vámi.
tyt sěetl Mojžíš a Áron vedlé řeči
4. I učinili tak synové israelští,
Hospodinovy skrze Mojžíše.
&
vyhnali
je ven za stany, jakož
38. Sečteni jsou i synové Ger
sonovy po rodech, a domích otců byl mluvil Hospodin k Mojžíšovi.
5.
I
mluvil
Hospodin k Mojží
jejích.
39. od třicíti let a výše, až do šovi, řka:
6.
Mluv
]:
synům
israelským:
padesátého léta, všíckm', kteříž
Muž, nebo žena, kdyžby učinili
Éázejí,
aby posluhovali v stánku ze všech hříchů, kteříž se přihá
u
40.vyA nalezeno jich dva tisíce, zívají lidem, a. skrze nedbánlivost
přestoupiliby přikázaní Hospodi
šest set, třiceti.
41. Ten jest lid Ge onitských, novo, a proviniliby,
kteréž sečtli Mojžíš arzron vedlé 7. vyznají hřích svůj, & nevrátí
summu hlavní, a nad to pátý díl
slova Hospodinova.
42. Sečteni “sou isynové Merari tomu, proti komuž hřešili.
8. Pakliby nebyl, kdoby to měl
po rodech a domích otců jejích,
43. od třicíti let a výše, až do vzíti*, dají to Hospodinu, a bude
léta padesátého, všickni, kteříž knězovo, mimo skopce, kte ž oběto
bývá za. očistění, a y byla
vcházejí k vykonávání řádů stán ván
krotíci obět.
ku úmlu :
9. Všecky také prvotiny, kteréž
s těm.
. a nalezeno jich tři tisíce, dvě
obětují
synové israelští, knězi nále
e .
45. Ten 'est očet s ů Merari, j .
10. a. cožkoli do Svatyně obětuje
kteréž sečt'ii Mg'žíš &.52mm vedlé
se od jednohokaždého, a dává se
gšzkázaní
Hospo 'nova skrze Moj knězi do rukou, „jeho bude.
e
11. I mluvil Hospodin k Mojží
46. Všech, kteříž seěteni jsou
z levítů, a které sčísti dal zejména šovi, řka:
12.
Mluv k synům israelským,
Mojžíš a
on, aknížata israelská, &.řekneš
k nim: Muž, jehožby že
po rodech a domích otců jejich,

47. od třiceti let 'a výše, až do

na pobloudila. a'manžela potupíc,
13. spalaby s jiným mužem, a

49. Vedlé slova Hospodinova.

8) t. kdyžby již umřel ten, komuž něco
vzato bylo, a nepozůstavil by dědice,
jemužby ta škoda mohla nahražena
býti, což jen s cizincem státi se mohlo.

léta padesátého,vcházejících kslu
žebnosti stánku, a k nosení břemen,
48. spolu bylo osm tisíců, pět
set a osmdesáte.

4. Mojžíšova 5. 6.

manžel toho nemohlby dopadnouti,
ale tajné by bylo cizoložství, a
svědky nemohloby dovedena býti,
proto že není ostižena v cizoložství :
14. jestliže y duch vehké horli
vosti vzbudil muže proti ženě své,
kteráž aneb poskvrněna jest, aneb
křivým podezřením na m se sahá.,
15. přivede ji k knězi, a bude
obětovati obět za ni, desátý díl
měřice mouky ječné: nenaleje na
ni oleje, ani vloží kadidla.: nebo
obět veliké horlivosti jest, & obět
“vyhledávající cizoložstvo.

16. Bude tedy obětovati ji kněz
a postavi před Hospodinem:
17. a vezme vodu svatou do ná.
doby hliněné, a maličko země z
podlahy stánku vsype do ni.
18. A když státi bude žena před
obličejem Hospodinovým, odkryje
hlavu její, & položí na ruce její
obět rozpomenutí,

&. obět “veliké

153

veliké horlivosti, &. pozdvihne ji
před Hospodinem, a. vloží ji na

oltář: tak toliko, aby prvé
26. hrst oběti vzal z toho, což
se obětuje, a zapálil na oltáři: &
tak dal ženě píti vody nejhořčejší.
27. Kteréžto když se napl'e,

jestliže poskvrněna jest, a pohrdši
mužem vinna jest cizoložstvem,
rozejdou se po ní vody zlořečení,
a odme se břicho, a shnije stehno:
i bude žena v zlořečení, a na při
klad všemu lidu.
28. Pakli není poskvrněna, bude
beze škody, a loditi bude děti.
29. Ten jest zakon veliké horli
vosti. Jestližeby se uch lila žena
od muže svého, a byla-li y poskvr
něna,
30. a manžel duchem veliké
horlivosti vzbuzen jsa přivedlbý
ji před obličej Hospodinův, & uči
nilby jí kněz vedlé všech věcí,

horlivosti: on pak držeti bude .vo
tuto psány
du nejh.řčejší*, na kterouž s klat kteréž
31. manže
budejsou:
bez viny,aona
bou zlořečenstvi shrnul.
vezme nepravost svou.
19. I zaklínati bude ji, & dí:
Jestliže nespal muž cizí s tebou,
Kapitola 6.
a jestliže nejsi poskvrněna, opusti
vši manželské lože, nic tobě ne Zákon Nazareů 22. Způsob, jímž kněz
lidu požehnání dával.
uškodí vody tyto nejhořčejší,vkte
réž jsem zlořečení shrnul.
20. Pakli jsi se uchýlila od mu 1. I mluvil
řka: Hospodin k Mojžíšovi,
že svého, a. poskvrněna jsialežela
2. Mluv k synům israelským: a
jsi s jiným mužem:
díš k nim: Muž, aneb žena.kdyžby
21. těmto zlořečením poddéna učinili slib*, aby posvěcení byli,
budeš: Dejž tebe Hospodin v zlo a chtěliby se posvětiti Hospodinu:
řečení, a v příklad všech v lidu
3. od vína, i všeho, což opojiti
svém: učiň, aby shnilo stehno tvé, může, zdrží se. Octa z vína, a z
a aby naduté břichotvé rozpuklo se. jakéhokoli jiného nápoje, a cožkoli
22. At vejdou vody tyto zlořečené z hroznů se vytlačuje, piti nebudou.
do břicha tvého, & at se odme bři—Hroznů čerstvých, a suchých ne
cho & shnije stehno tvé. I odpoví budou jisti
žena: Amen, amen.
4. po všecky dny, v nichž ze
23. I napíše kněz na lístku ta slibu
Hospodinu posvěcení 'sou:
zlořečeni, a smaže je vodou nejhoř cožkoli z viniceb 'může,od roz
čejši, do kteréžto zlořečeni shrnul,
' ti.sušeného až o zrna, nebudou
24: a dá. jí piti, Kterouž když .)nil;
VYPIJG;

25. vezme kněz z ruky její obět
18) t. kteréž přinese | sebou hořkost, když
na ženu vinnou uvede to zlořečenství,
o němž níže.

2)

Naaareů- Namir neb Nssareus tolíkéž
jest, co oddělený, zdrželivý: slib Na
zareů učiniti, jest, Bohu se k službě
zvláštním mimo jiné způiobern odchti,

a od níže psaných všá

s: 51:2) ati.
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5. Po všecken čas odděleni jeho
břitva nevejde na hlavu 'eho, až
do vyplnění dne, [do]které ož Ho
spodinu posvěcen jest. Svatý bude,
a nechá růsti vlasů hlavy své.

mokré oběti, kteréž z obyčeje mají
b tl.
18. Tehdy oholí se Nazareovi
přede dveřmi stánku úmluvy kštice
posvěcení jeho: a vezme [kněz]
(Soudc. 13, 5.)
vlasy jeho, a vloží na oheň, kterýž
6. Po všecken čas posvěcení své jest pod obětí pokojnou.
ho nevejde k mrtvému,
19. A plece skopové vařené, a
7. nýbrž ani nad mrtvým tělem jeden koláč bez kvasu z koše, a
otce a matky, a bratra, a sestry líhanec přesný jeden, a dá v ruce
se neposkvrní, nebo posvěcení Bo
Nizarea,
když bude oholena hlava
ha jeho jest na hlavě 'eho.
je o.
20. A opět vezma ty věcí od
8. Po všecky dny o dělení své
ho svatý bude Hospodinu.
něho, pozdvihne [jich] před obli
9. J estližeby pak někdo umřel čejem Hospodinovým: a jsouce
vnáhle před ním, poskvrní se hla osvěceny knězo
budou, jako
díčko, kteréž odděliti přikázáno
va (posvěcení
jeho:
kterouž svého,
oholi jest, a stehno. Potom Nazareus mů
hne
v týž den
očistování
že píti víno.
a opět v sedmý.
21. Tent jest zákon Nazarea,
10. V osmý pak den obětovati
bude dvě hrdličky, aneb dvé holou—kdyžby slíbil obět svou Hospodinu,
času
posvěcení svého, kromě těch
bátek, knězi u dveří úmluvy svě
dectv1.
věcí, kteréž nalezne ruka jehoz“
11. I bude obětovati kněz jedno podlé toho, což byl v mysli slíbil,
za hřích, a druhé v obět zápalnou, tak učiní k dokonání posvěcení
a modliti se bude za něho, nebo svého.
zhřešilnad mrtvým: i posvěti hla 22. I mluvil Hospodin k Mojží—
šovi, řka:
vy jeho v ten den:
12. a posvěti Hospodinu dní oddě— 23. Mluv Aronovi, i synům je
lení jeho, obětuje beránka ročního ho: Takto budete dávati požehnání
za hřích: však tak, aby prvnější synům israelským, a díte jim:
dnové přišli v zmaření, poněvadž
24. Požehnejž tobě Hospodin, a
ostříhejž tebe.
poskvrněno jest posvěcení jeho.
13. Tento jest zákon osvěcení. 25. Ukažiž Hospodin tvář svou
Když dnové, kteréž by z slibu tobě, a smiluj se nad tebou.
uložil, vyplní se: přivede ho [kněz] 26. Obratiž Hospodin tvář svou
ke dveřím stánku úmluvy,
k tobě, a dej tobě pokoj.
14. a obětovati bude obět jeho
27. I budou vzývati jmeno mé
Hospodinu, beránka ročního bez nad syny israelskými, a já žehnati
poskvrny v obět zápalnou, a ovcí budu jim.
roční bez poskvrny za hřích, i skop
ce bez poskvrny, v obět pokojnou,
Kapitola 7.
15. koš také chlebů přesných,
kteřížby byli skropeni olejem, a Datové dvanácti knížat israelských při
koláče bez kvasu pomazané olejem, posvěcení oltáře.
i oběti mokré při jednomkaždém:
16. kteréžto věci obětovati bude
pak v ten
den,stánek,
které
hož sedokonal
Mojžíš
kněz před Hospodinem, a učiní 1. Stalo
[obět] tak za hřích, jako obět zá a vyzdvihl jej a pomazal i posvětil
palnou.
ho se všemi nádobami jeho, oltáře
17. Skopce pak obětovatí bude též i všech nádob jeho,
2. obětovali knížata israelská, &
v obět pokojnou Hospodinu, obě
tuje spolu koš chlebů přesných, i hlavy čeledí, kteříž byli nad kaž

4. Mojžíšova 7.

dým pokolením, apředstavení nad
těmi, kteříž byli sečtení,
3. dary před Hos odinem, šest
vozů přikrytých s vanácti voly.
Jeden vůz obětovalo dvé knížat
a každé po jednom volu, a oběto
vali je řed stánkem.
4. Ře pak Hospodin k Mojží
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thanael, syn Suarův, vojvoda zpo—
kolení Issachar:
19. mísu stříbrnou, vážící sto
třiceti lotů, šál stříbrný, mající
sedmdesáte lotů podlé váhy Sva
tyně, obé plné mouky bělné skro
pené olejem k oběti:
20. moždířek zlatý, mající deset
šov1:
lotů, plný zápalu:
21. vola zskotu, a skopce, abe
5. Přijmi [ty věcí) od nich, at
slouží ku potřebám stánkovým, a ránka ročního k oběti zápalné:
22. &.kozla 'za hřích:
dáš je levítům, vedlé pořádku slu
23. a k oběti pokojné voly dva,
žebnosti jejich.
6. Když tedy Mojžíš přijal vozy skopců pět, kozlů pět beránků
a voly, dal je levítům.
ročních pět. Ta byla obět Natha—
7. Dva vozy a čtyry voly dal naele, syna Suarova.
synům Garson, vedlé toho, což 24. Třetího dne kníže synů Za
bulonových, Eliab, syn Helonův,
potřebovali.
25. obětoval mísu stříbrnou vá.—
8. Čtyry jiné vozy a osm volů
dal synům Merari, vedlé úřadu a žíci sto třiceti lotů, šál stříbrný,
služby jejich, pod rukou Ithamara, mající sedmdesáte lotů podlé váhy
Svatyně, obé plné mouky bělné
syna Arona kněze.
skropené olejem k oběti:
9. Synům pak Kaat nedal v0zů 26. moždířek zlatý, vážící deset
a. volů: nebo v Svatyni slouží, a
nesou břemena na vlastních ra lotů, plný zápalu:
7. vola z skotu, a skopce, abe
menou.
ránka ročního k oběti zápalné:
10. Tedy obětovali vývodové ku
28. a kozla za hřích:
posvěcení oltáře. v ten den, když
29. a k oběti pokojných věcí
pomazán jest, obět svou před 01 voly dva, skopců pět, kozlů pět,
tářem.
beránků ročních pět. Ta jest obět
11. I řekl Hospodin kMojžíšovi: Eliaba, syna Helonova.
J edenkaždý vývoda jednohokaždé— 30. Dne čtvrtého kníže synů Rů
ho dne at obětuje dary ku posvě benových, Elisur, syn Sedeurův,
cení oltáře.
31. obětoval mísu stříbrnou, vá
12. Prvního dne obětoval obět žící sto třiceti lotů, šál stříbrný,
svou Nahasson, syn Aminadabův mající sedmdesáte lotů podlé váhy
z pokolení Jůdova:
Svatyně, obé plné mouky bělné
13. a byla. v ni mísa stříbrná skropené olejem k oběti,
sto třiceti lotů z tíží, šál stříbrný,
32. moždířek zlatý, vážící deset
kterýž vážil sedmdesáté lotů vedlé lotů, plný zápalu:
váhy Svatyně, obé plné bělnémouky
33. vola zskotu, a skopce, abe
pokropené olejem k oběti:
ránka ročního k oběti zápalné:
34. a kozla za hřích:
14. moždířek z desíti lotů zlata,
plný zápalu:
35. a k obětem pokojných věcí
15. vola zskotu, a skopce, abe voly dva, skopců pět, kozlů ět,
ránka ročního k oběti zapalné:
beránků ročních ět. Ta byla o ět
16. & kozla za hřích:
Elisura, syna Sedpeurova.
17. a k oběti pokojné voly dva, ' 36. Dne pátého kníže synů Si
skopců pět, kozlů pět, beránků meonových, Salamiel, syn Snrisad
ročních pět. To.jest obět Nahassona, dajův,
'
syna Amínadabova.
37. obětoval mísu stříbrnou, vá
18. Druhého dne obětoval Na žící sto třiceti lotů, šál stříbrný,
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mající sedmdeséte lotů vedlé vahy
Svatyně, obé plné mouky bělné,
skropené olejem k oběti:
38. moždířek zlatý vážící deset
lotů, plný zápalu:
39. vola z skotu, a skopce, abe
ranka ročního k zápalné oběti:
40. a kozla za hřích:
41. a k obětem pokojných věcí
voly dva, sko ců pět, kozlů pět,
beránků ročm'c pět. Ta byla obět
Salamiele, syna Surisaddajova.
42. Dne šestého kníže synů Gad,
Eliasaf, syn Duelův,
43. obětoval mísu stříbrnou, va
žící sto třiceti lotů: šal stříbrný,
mající sedmdesate lotů vedlé vahy
Svatyně, obé plné bělné mouky
skropené olejem k oběti:
44. moždířek zlatý, vážící deset
lotů, plný zápalu:
45. vola zskotu, a skopce, abe
ranka ročního k zápalné oběti:
46. a kozla za hřích:
47. a k obětem pokojných věcí
voly dva, sko ců pět, kozlů pět,
beránků ročníc pět. Ta byla obět
Eliasafa, syna Duelova.
48. Dne sedmého kníže synů
Efraimových, Elisama, syn Ammi
udův,
49. obětoval mísu stříbrnou, vá.
žící sto třiceti lotů, šal stříbrný,
mající sedmdesate lotů vedlé vahy
Svatyně, obé plné bělné mouky
skropené olejem k oběti:
50. moždířek zlatý, vážící deset

lotů, plný zápalu:
51. vola zskotu, a skopce, abe
ranka ročního k zépalné oběti:

52. a kozla za hřích:
53. a k obětem pokojných věcí,
valy dva, skopců pět, kozlů pět,
beránků ročních pět. Ta byla obět
Elisama, syna Ammiudova.
54. Dne osmého kníže synů Ma
nassesových, Gamaliel, syn Fadas
surův,
55. obětoval mísu stříbrnou, va
žící sto třiceti lotů, šál stříbrný,
mající sedmdesáté lotů vedlé vahy

Svatyně, obé plné bělné mouky
skropené olejem k oběti:
66. moždířek zlatý, vážící deset

lotů,
57. plný
ve azszápalu:
otu, a skopce, a be
ránka ročního k oběti zápalné:
58. a kozla za hřích:
59. a k obětem pokojných věcí
voly dva, skopců pět, kozlů pět,
beránků ročních pět. Ta byla obět
Gamaliele, syna Fadassurova.
60. Dne devátého kníže synů
Benjaminových, Abidan, syn Ge
deonův,
61. obětoval mísu stříbrnou, vá.
žíčí sto třiceti lotů, šál stříbrný,
mající sedmdesáte lotů vedlé váhy
Svatyně, obé plné mouky bělné,
skropené olejem k oběti:
62. a moždířek zlatý, vážící de

set lotů, plný zápalu:
63. volaz skotu, a skopce, a be
ránka ročního k oběti zápalné:
64. a kozla za hřích:
65. a k obětem pokojných věcí,
voly dva, skopců pět, beránků roč
ních pět. Ta byla obět Abidana,
syna Gedeonova.
66. Dne desátého kníže synů
Dan, Ahiezer, syn Ammisaddajův,
67. obětoval mísu stříbrnou, va
žící sto třiceti lotů, šal stříbrný,
mající sedmdesáté lotů vedlé vahy
Svatyně, obé plné bělné mouky
skropené olejem k oběti:
68. moždířek zlatý, vážící deset
lotů, plný zápalu:
69. volazskotu, a skopce, &.b'e
ránka ročního k zápalné oběti:
70. a kozla za. hřích:
71. a. k obětem pokojných věcí,
voly dva, skopců pět, kozlů pět,
beránků ročních pět. Ta byla obět
Ahiezera, syna Ammisaddajova.
72. Dne jedenáctého kníže synů
Aser, Fegiel, syn Ochranův,
73. obětoval mísu stříbrnou, vé
žící sto třiceti lotů, šál stříbrný,
mající sedmdesáté lotů vedlé vahy
Svatyně, obé plné bělné mouky
skropené olejem k oběti:
74. moždířek zlatý, vážící deset
lotů, plný zápalu:
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svědectví, mezi dvěma cherubíny,
_75.
z skotu,
& skogmefa
ránka vola
ročního
k zápaln
oběti:be odkudž i mluvíval jemu.
76. a kozla za hřích:_

,

77. a k obětem pokojných věci,
voly dva, skopců pět, kozlů pět,
beránků ročních pět. Ta byla obet
Fegiele, syna Ochranova.
78. Dne dvanáctého kníže synů
Neftali, Ahira, syn Enanův,
79. obětoval mísu stříbrnou, vá
žící sto třiceti lotů, šál stříbrný,
mající sedmdesáté lotů vedlé váhy
Svatyně, obé plné bělné mouky
skrOpené olejem k oběti:
80. moždířek zlatý, vážící deset

Kapitola 8.
Bpravování svícnu, a lamp. 6. Očistěni
levítú, . zavedení v službu. 24. Věk k tomu
úřadu npůsobný.

LI mluvil
řka: Hospodin k Mojžíšovi,
2. Mluv Aronovi, & řekneš k

němu: Když vstavíš sedm lamp,
svícen at jest vyzdvižen na po
lední straně. To tedy přikaž, at

lampy
k straně
proti
stolu chlebů
přB&MOČMpatří
ožení, k té straně,
lotů, plný zá alu:
81. volazs otu, a skopce, a be ku které svícen patří*, svititi mají.
3.
I
učinil
Áron,
&vstavil
lam
y.
ránka ročního k zápalné oběti:
na svícen, jakož byl přikázal o
82. &.kozla za hřích:

83. a k obětem pokojných věcí,
voly dva, sko ců pět, kozlů pět,
beránků ročníc pět. Ta byla obět
Ahiry, syna Enanova.
_
84. Tyto věci v osvěcení oltáře
obětovány jsou o knížat israel
ských, v ten den, kteréhož posvě
cen“jest: mis stříbrných dvanácté:
šálů stříbrných dvanácte: moždířků

zlatých dvanácte:
85. tak že sto třiceti lotů stříbra
měla jedna mísa, a sedmdesáté lotů
měl jeden šál: to jest, všecky spolu
nádoby z stříbra dva tisíce čtyry
sta lotů, vedlé váhy Svat č:
86. moždířků zlatých vanácte,

spodin Mojžíšovi.

4. Toto pak bylo dílo svícnu,
z taženého zlata tak prostřední
sloupek, jako všecko, což z obojího
boku ratolestí pocházelo; podlé 
dobenství, kteréž ukázal Hospodpm
Mojžíšovi, tak udělal svícen.
5. I mluvil Hospodin k Mojží
šovi, řka:

6. Vezmijlevíty z prostředku synů—»

israelských & očistíš 'e
7. podlé tohoto řádu: At se po
kropí vodou k očistění, a at oholí

všecky chlupy těla svého. A když
zperou roucha svá, a očistěni budou,
8. vezmou vola z skotu a obět
suchou jeho, mouku bělnou olejem
skropenou : vola ak druhého z skotu
ty vezmeš (k o ěti) za hřích:
9. ipostavíš levíty před stánkem.
úmluvy, svolaje všecko množství
synů israelských:

pilných
zápalu,
jedenkaždý
vážící
eset lotů,
na váhu
Svatyně:
to
jest, spolu zlata sto dvaceti lotů:
87. volů z skotu k oběti zápalné
dvanácté, skopců dvanácte, beránků
ročních dvanácté, a mokré oběti
10. a když levítové budou před;
jejich: kozlů dvanácte za hřích. Hospodinem, položí synové israel
88. K obětem pokojných věcí, ští ruce své na ně.
11. A obětovati bude Aron levíty>,
volů čtyřmecítma, skopců šedesáté,
kozlů šedesáté, beránků ročních v dar řed obličejem Hospodino
šedesáté. Ty věoi obětovány jsou vým o synů israelských, aby slom
_vposvěcení oltáře, když pomazán žili v službě jeho.
12. Levítové také vloží ruce svéš
jes (;.
89. A když vcházel Mojžíš do na hlavy těch volů, z kterýohž..
stánku úmluvy, aby se radil s Bo jednoho obětovati budeš za hřích„
hem, slýchal hlas mluvícího k sobě
se slitovnice,kteráž byla nad archou 2) t. hledí., obrácen jest.
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a druhého v obět zápalnou Hospo— čeny,'díla pak samého at nedělají.
Tak zřídíš levíty v strážích jejich.
dinovu, abys se modlil za ně.

13. I postavíš levíty před Aronem
Kapitola 9.
& před syny jeho a posvětíš jich
obětuje je Hospodinu,
Zpráva při slavení fése. 16. Vypsání o
14. a oddělíšje z prostředku synů
e sk .
israelských, aby byli moji.
bšaklýl,kterýž
na poušti předcházel lid isra
15. A potom vejdou do stánku
úmluvy, aby sloužili mně. A tak 1. Mluvil Hospodin k Mojžíšovi
na poušti Sinaj, léta dru
očistíš je a posvětíš vobět Hospo
dinovu: nebo darem dani jsou mi hého, když byli vyšli z země egypt
ské, měsíce prvního, řka:
od synů israelských.
2. At učiní synové israelští fase
16. Za prvorozené, kteříž otví
svým,
rají všeljký život v Israeli, Vzal časem
3. čtrnáctého dne měsíce toho k*
jsem je.
17. Nebo mé jsou všecky věci večerou, vedlé všech posvátných
prvorozené s nů israelských, tak obyčeljů, a spravedlností jeho.
4. přikázal Mojžíš synům isra
zlidí, jako z ovad. Ode dne, jakž
jsem pobil všecko prvorozené v elským, aby učinili fáse.
zemi egyptské, posvětil jsem jich 5. Kteříž učinili tak časem svým:
čtrnáctého dne měsíce k večerou,
sobě:
18. a vzal jsem levíty za všecko na hoře Sinaj. Vedlé všeho, což
byl přikázal Hospodin Mojžíšovi,
prvorozené synů israelských:
synové israelští.
19. adal jsem je darem Aronovi, učinili
6. Hle pak někteří nečistí nad
& synům jeho z prostředku lidu, duši
člověka*, kteříž nemohli uči—
aby sloužili mně misto Israele v niti fáse v ten den, přistoupivše
stanku úmluvy, a modlili se za ně,
Mojžíšovi, a k Aronovi,
aby nebyla v lidu rána, jestližeby k 7.
řekli jim: Nečistí jsme nad
se osmělili přistoupiti k Svatyni. duší člověka:
proč jsme zbaveni,
20. I učinili Mojžíš a Aron, i abychom nemohli obětovati oběti
všecko množství synů israelských Hospodinu v času svém mezi syny
s levíty, co byl přikázal Hospodin israelskými?
„
Mojžíšovi:
. Jimžto od ověděl Mojžíš:
21. a očistěnijsou, a zeptali roucha Stůjte, at se pora 'm, co přikazuje
sva. I pozdvihl jich ron před Hospodin o vás.
obličejem Hospodinovým, a modlil
9. I mluvil Hospodin k Mojží
se za ně,
šovi, řka:
22. aby jsouce očistěni vešli k
10. Mluv synům israelským: Clo
úřadům svym do stánku úmluvy, věk, kterýžby byl nečistý nadgduší,
aneb bylby na cestě daleké z né
před
Aronem, Hospodin
i syny jeho.
Jakož rodu vašeho, at učiní fase Ho
yl přikázal
Mojžíšovi
o levítech, tak se stalo.
spodinu,
23. I mluvil Hospodin k Mojží 11. měsíce druhého, čtrnáctého
šovi, řka:
eyne vašen
',asvenčůrou:
ty 01s
24. Tento jest zákon levítů. Od c
dllilebtéhožk
měsíc;111k
P
pětmecítma let a výše, vejdou, aby ními jisti budou je:
sloužili v stánku úmluvy.
12. nezanechají z něho ničehož
25. A když padesátý rok věku až do jitra a kostí jeho nezlamou,
všeh'ký řád fése zachovají.
vyplní, přestanou sloužiti:
13. Jestližeby pak kdo byl číst,
26. a budou služebníci bratří

83011
v stánku
aby poru
ostří
h i věcí,
kteréžúmluvy,
jim budou

6) t. poskvrnění při mrtvém.
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a na cestě nebyl, avšak by neuči
Kapitola 10.
nil fáse, hlazen bude člověk ten
zlidí svyc , nebo oběti Hospodinu Dvě trouby stříbrné. 12. Tažení synů
neobětoval časem svým: hřích svůJ is:-selských na pouštFárau. 29. Hobab pH
buzný Mojžfšúv. 36. Modlitba Mojžíšova.
on ponese.
14. Pocestný také a příchozí bu
dou-li uvás, učiní fáse Hospodinu, 1. I mluvil
vi řka:Hospodin k Mojžíšo
2. Udělej sobě dvě trouby stří
vedlé posvátných
obyčejů ajespra
vedlností
jeho. Přikázaní
no brné
kované, jimižbys mohl svo
stejné bude u vás tak příchozímu, lati množství, kdyžby se měla hnou
jako obyvateli země.
ti
vojska.
15. Tedy v ten den, v kterémž
3. A když zatroubíš v trouby,
vyzdvižen jest stánek, přikryl jej shromáždí
se k tobě všecken zá.
oblak. Od večera pak nad stánkem
bylo jako tvářnost ohně až do jitra*. stup ke dveřím stánku úmluvy.
4.
Jestliže
jednou zatroubíš, při
16. Tak bývalo ustavičně: přes
k tobě knížata, ahlavy množ
den přikrýval jej oblak, a přes jdou
ství lsraelského.
noc jako tvářnost ohně.
5. Jestližeby pak delší, a potr
17. A když odjat byl oblak, který hovaný
zvuk zavzněl, hnou stany
přikrýval stánek, tehdy šli synové první ti, kteříž jsou k východní
1sraelští: a na kterém místě stal
straně.
oblak, tu rozbíjeli stany.
18. K rozkazu Hospodinovu šli., 6. Kdyžby pak podruhé se trou
a k rozkazu jeho rozbili stánek. bilo týmž zvukem, hnou stany tíg
Po všecky dny, dokudž stál oblak kteříž bydlejí ku poledni, a vedl
nad stánkem, zůstali na témž místě: toho způsobu ostatní učiní, když
19. a jestliže se přihodilo, že za zvučeti budou trouby k jití.
7. Když pak má se shromážditi
dlouhý čas zůstal nad ním, byli
synové israelští na strážích Hospo lid, sprostý zvuk trub bude, a ne
budou s potrhováním zníti.
dinových, a nešli,
8. Synové pak
onovi, kněží
20. kolik dní byl oblak nad troubiti
budou trubami těmi: a
stánkem. K rozkazu Hospodinovu
bude
to
právo
věčné
v pronáro
vyzdvihovali stany, a k rozkazu dech vašich.
jeho skládali.
9.
Jestliže
vyjdete
na
vojnu z
21. Byl-li oblak od večera až do
jitra, a hned na úsvitě stánku za země své proti nepřátelům, kteříž
bojují
proti
vám,
troubiti
budete
nechal, šli: a jestliže po dny a
zvučně v trouby, a bude památka
noci odstoupil, skládali stany.
vaše
před
Hospodinem
Bohem
va
_ 22. Pakli za dva dny, aneb za
jeden měsíc, neb za delší čas byl šim, abyste byli vytržení z rukou
nepřáte
svých.
nad stánkem, zůstali synové isra
10. Jestliže kdy budete míti ho
elští na témž místě a nešli: hned
pak, jakž odstoupil, hnula se vojska. dy a dny sváteční i první den
'_23_.K slovu Hospodinovu roz měsíce, troubiti bu ete v trouby
bijelí stany, a k slovu jeho šli: nad obětmi zápalnými, a nad 0
a byli na strážích Hospodinových bětmí pokojnými, aby byly vám
k připomenutí Boha vašeho. Já
ššdlé
rozkázani jeho skrze Moj Hospodin Bůh váš.
B.
11. Léta druhého, měsíce dru
hého, dvacátého dne měsíce, vy
zdvihl se oblak s stánku úmluvy:
12. i brali se synové israelští po
houfích svých z pouště Sinaj, &
15) vu 2. Mojž. 13, 21. a co, se.
zastavil se oblak na poušti Fáran.
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13. I hnuli stany přední vedlé půjdu s tebou, ale nevrátím se do
rozkazu Hospodinova skrze Moj země své, vkteréž jsem se narodil.
31. A on řekl: Neopouštějž nás:
9)
14. synové J ůda po houfích svých': nebo ty znáš, na kterých místech
jichžto kníže byl Nahasson, syn na poušti mělibychom postaviti
Aminadabův.
stany, a budeš vůdce náš.
15. V pokolení synů Issachar byl
32. A když s námi půjdeš, což
kníže Nathanael, syn Suarův.
koli bude ne'lepšího z zboží, kte
16. V pokolení Zabulonbyl kní réž nám dá líos odin, dáme tobě.
že Eliab, syn Helonův.
33. Šli tedy s o Hospodinovy
17. I složen jest stánek, kterýž cestou tří dní, &.arc a.úmluvy Ho
nesouce synové Gerson, a Merari, spodinovy předcházela je, za. tři
brali se.
dni opatříc stanům místo.
34. Také oblek Hos odinův nad
18. I šli také synové Bůben, po
houfích ařadu svém: jejichžto kní nimi byl přes den, k yž šli.
že byl Helisur, syn Sedeurův.
85. A když zdvížena byla archa.,
19. V pokolení pak synů Si říkával Mojžíš: Povstaniž, Hospo-a
meon, kníže byl Salamiel, syn Su dine, a rozptýleni buďte nepřátelé
risaddajův.
tvojí, a. at utíkají před tváří tvou,
20. V pokolení pak Gad byl kní kteříž nenávidí tebe.
že Eliasaf, syn Duelův.
36. Když pak skládala. se dolů,
21. li také i Kaatští nesouce říkával: Navratiž se, Ho dine,
Svatyni. Tak dlouho stánek nesen k množství vojska israelské 0.
byl, dokudž nepřišli na místo po
stavení jeho.
22. Hnuli stan i synové Efraim
Kapitola 11.
po houfích svýc , v jejichžto voj
Reptání lidu proti Bohu. 11. Naříkšní
sku kníže byl Elisama, syn Ammio Mojžíšova.
16.
Zřízení starších. 31. Dání
udův.
křepelek.
23. V pokolení pak synů Ma—

nasse kníže byl Gamaliel, syn Fa 1. Mezi tím vzniklo reptání lidu
dassurův.
'
jako stýska'ících sobě pro
24. A v pokolení Benjamin byl práci, proti Hospo inu. Což když
vévoda Abidan, syn Gedeonuv.
uslyšel Hospodin, rozhněval se. A
25. Neiposledněiší ze všeho voj—za áliv se na ně oheň Hospodinův,
ska. šli synové Dan po houfích s til zadní díl stanů.
svých, v jejichžto vojsku kníže byl 2. A když volal lid kMo'žíšov'í,
Ahiezer, syn Ammisaddajův.
modlil se Mo'žíš k Hosp ' u a
26. V pokolení pak
& Aser udušen jest o eň.
byl kníže Fegiel, syn chranův. 3. I nazval jmeno místa toho,
27. A v kolení synů Neftali zapálení: rotože zapálil se proti
nim oheň os dinův.
kníže byl
'ra, s Enanův.
28. Ta 'sou vojs a atažení synů 4. Nebo li přímísený, kterýž
byl vstou il s nimi, náramně žádal
israííszkýc
o eh. po houfích jejich, když [masa.] se ě & pláče, připojiv sobě
29. I řekl MojžíšHobaboví, synu také syny israelské, a. řekl: Kdo
Baguelovu, Medianskému, příbu vám dá masa k jedení?
znému svému: My 'deme kmístu,
5. Rozpomínáme se na. ryby,
kteréž Hos din d nám: pojď s které jsme jídali v Egyptě darmo:
námi, abyc om dobře učinili tobě: na mysl nám přicházejí okurky,
nebo Hospodin dobrého zaslíbil & melounová, & por, a cibule, a
elovi.

_

30. Jemuž on odpověděl: Ne

česnek.
6. Duše naše vyprahlá jest, nic
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jiného nevidi oči naše než tu
mannu.
7. B la akmanna jako semeno
kolian ov , barvy jako bdellium.
8. I obcházel lid, a sbíraje ji,
mlel žernovem, aneb třel v mož

bylo v Egyptě. Aby dal vam Ho
spodin masa, a abyste jedli:

19.neb
ne &jeden
den,anianidvacet,
dva, neb
pět,
eset, ba
20. ale až do měsíce dnů*, až
vam chřípěmi poloze, a zošklivi
díři, vaře v hrnci, a dělaje z _ni se, proto že jste zahnali Hospodi
pokroutky, chuti jako chléb olejo na, kterýž jest u prostřed vás, a
lakali jste řed ním, pravice:
vaný.
oč jsme ši z Egypta?
9. A když sstupovala v noci na
stany rosa, sstupovala takéi manna. 2l. I ře Mojžíš: Šestkrát sto
10. Tedy uslyšel Mojžíš, an pláče tisíců pěších tohoto lidu jest, aty
lid po čeledech, každý ve dveřích pravíš: Dam jim jisti masa za celý
stanu svého. I rozhněvala se pr měsíc?
22. Zdali množství ovcí a volů
chlivost Hospodinova velmi: ale i
Mojžíšovi nesnesitedlná. věc zdala zbito bude, aby mohlo stačiti ku
se.
pokrmu? Aneb všecky ryby moř
11. I řekl k Hospodinu: Proč ské shromaždi se pospolu, aby je
jsi ztrapil služebníka svého? Proč nasytily?
nenalezám milosti řed tebou? A 23. Jemuž odpověděl Hospodin:
proč jsi vložil břímě všeho lidu Zdali ruka Hospodinova neni mo
tohoto na mne?
cná? Již nyní uzříš, zdaliž se má.
12. Zdaliž jsem já. počal všecko řeč skutkem naplní.
24. Přišel tedy Mojžíš, a
ra
toto množstv1, aneb zplodil jsem
je, abys řekl mně: nes je na pr voval lidu slova Hospodinova, s o
sech svých, jako nosíva chůva dě máždiv sedmdesate mužů z star
ťátko, a dones je do země, pro ších israelských, kterýmž kázal
kterouž přisahl jsi otcům jejích? stat-i okolo stánku.
25. I sstoupíl Hospodinv oblaku,
13. Odkud mam vzíti masa, abych
dal tak velikému množství? Pláčí & mluvil k němu, odjav z ducha,
na mne, řkouce: Dej nam masa, kterýž byl v Mojžíšovi,a dav sedm
desáti mužům. A když odpočinul
at jíme.
14. Nemohu sam snésti všeho na nich duch, prorokovali, aniž kdy
tohoto lidu, nebo těžký jest mi. přestali*.
26. Byli pak zůstali v staních
15. Pakli jinak tobě se vidí,
prosím, abys mne zabil, a abych dva muži, z nichžto jeden sloul
nalezl milost před očima tvýma, Eldad, a druhý Medad, na nichž
[také odpočinul duch, nebot i oni
at tak mnoho zlého netrpím.
16. I řekl Hospodin k Mojžíšo
byli, prorokovali
ale nevyšli vk stanich,
stánku.
A když
vi: Shromažď misedmdesate mužů naps7. ni
z starších israelských, kteréž ty běžel pacholik., a oznámil Mojžíšovi,
znáš, že jsou starší lidu, a mistři:
». přlvedeš je ke dveřím stánku
20) t. po celý měsíc.
úmluvy, a kéžeš jim tam stati s 26)
Dle habr.: A od té doby nikdy více,
tebou,
t. nikdy již s tak velikým účinkem,
17. abych sstoupil, a mluvil tobě:
ač duch moudrosti a. rady přebýval v
nich. Viz Skut. 10, 44—46. 19, s, uu
a odjal z ducha tvého, a dal jim,
žové ti měli poznati : vlastní zkuše
aby nesli s tebou břímě lidu, a.
nosti, kdoby Mojžíš byl co prorok, :
ty sam abys nebyl obtížen.
že nejedná. o své vlastní vůli, nýbrž
že všecko dle nařízení Božího řídí.
18. Lidu také diš: Posvěttež se
Mělit i lid o tom přesvědčili a upo—
zejtra budete jisti maso: “ac jsem
kojiti. Slovíčko prorokovati znameni
zajisté slyšel vás praviti: do nam
Ide: v svatých písních & řečeoh Boha
dá. pokrmů z masa? Dobře nam
& skutky jeho vyehvelovati.
11
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řka: Eldad a Medad prorokují v ku, zavolav Árona a Marie. Kteříž
stanich.
když šli,
28. Hned Josue, synNun, služeb 6. řekl k nim: Slyšte řeči mě:
nik Mojžišův, a vyvolený ze mno—Bude-li kdo mezi vámi prorokem ,
hých, řekl: Pane můj Mojžíši, za Hospodinovy-m, u vidění ukáží se
braň jim.
aneb ve snach mluviti budu
nemu.
29. Ale on řekl: 00 horlíš pro jipmu,
mne? Kdož dá., aby všecken lid
7. Ale není takový služebník
prorokoval, a dal jim Hospodin du můj Mojžíš, kterýž ve všem domě
cha svého?
mém nejvěrnější jest:
30. I navrátil se Mojžíš, a star
8. nebo ústy k ústům mluvím
ší israelští do stanů.
jemu: a zjevně,ane skrzepodoben
31. Vítr pak vyšed od Hospodina, ství, a figury Hospodina vidí. Proč
& zaohvátiv za mořem křepelky, tedy nebáli jste se utrhati služeb
přinesl
a spustil
na jeden
stany, den
tak
aleko, je,
coby
mohl za
cesty ujiti, ze všech stran vůkol
ležení, a lítaly v povětří na dva
lokty z vyší nad zemi.
32. Vstav tedy lid, celý ten den,
a celou nocidruhý den shromažďo
val křepelky, kdo malo deset měr:
a sušili je okolo stanů:

m'ku mému Mojžíšovi?
9. I rozhněvav se na ně odšel:
10. oblak také odstoupil, kterýž

byl nad stánkem: a aj Maria
zala se, bělejicí se malomocenstvím
jako sníh. A když pohleděl na ni
Áron a uzřel ji malomocenstvím
osypanou,
11. řekl k Mojžíšovi: Prosím,
33. ještě maso bylo v zubíchje— ane můj, nevzkládej na nás toho
hříchu, kteréhož jsme se bláznivě
Bah,
aniž přestal
takový pokrm:
e prchlivost
Hospodinova
vzbudia dopustili;
12. at není tato jako mrtvá, a
vši se na lid, bila jej ranou veli
kou přiliš.
34. I nazváno 'est to místo, HrOv
bové žádosti: ne o tam pochovali
lid, kterýž byl žádal. V) šedše pak
z Hrobů žádosti, přišli do Haseroth,
a zůstali tam.

jako nedochůdče,
mítá.
se z života kteréž
matky pryč
své: He
již polovice těla jejího zkažena jest
od malomocenství.
13. I volal Mojžíš k Hospodinu,
řka: Bože, prosím, uzdrav ji!
14. Jemuž odpověděl Hospodin:
Kdyby byl otec její plinul ji na
Kapitola 12.
tvář,
zdaližby se nemusila as oň
Beptání Marie s Áronem proti Mojžíšo'
vi; 9. pokuta na to. 13. Modlitba Mojží. za sedm dní styděti? At jesto dě
ova.
lena za sedm dni ven ze stanů., a
otom zase povolána buď.
1.
mluvila Maria a Aron proti P 15. Vyloučena tedy jest Maria
I Mojžíšovi, pro manželku jeho ven ze stanů za sedm dní: & lid
mouřenínku,
nehnul se z místa toho, dokavadž
2. a řekli: Zdaliž jen toliko skr nebyla zase povolána Maria.
ze Mojžíše mluvil Hospodin? Zda—
liž ne i nám odobně mluvil? Což
Kapitola 13.
když uslyšel ospodin,
Vyslání dvanacte knížat k spatření lemě
3. (nebo Mojžíš byl muž nejtišší chananejské;
26. navracení se jich nase a
nad_všecky lidi, kteříž bydlili na vypravování. 31. Řeč Kůleba.

mm,)

4. hned mluvil k němu,akAro
šel lid
Haseroth,
rozbiv sta
novi, i k Marii: Vyjděte vy toliko 1. I ny
na zpoušti
Faran.
tři k stánku úmluvy. Akdyž vyšli
2. A tam mluvil Hospodin k
5. sstoupil Hospodin v sloupu Mojžíšovi, řka:
oblakověm, a stal ve dveřích stan
3. Pošli muže, kteřížby prohlédli
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zemi chananejskou, kterouž dám a Sisaj, a Tholmaj, synové Ena
synům israelským, z 'ednoho kaž kovi*. Neb Hebron o sedmletprvé
dého pokolení jedno o z knížat. ustanoveno jest nežli Tanis město
4. Udělal Mojžíš, což byl rozká egyptské.
zal Hospodin, poslav z pouště _Fá 24. A jdouce až ku otoku hroz
ran muže knížata, jichž tato jsou nu, uřezali ratolest s oznem je
jím, kterouž nesli na sochoře dva
jmena.
5. Z pokolení Růben, Sammua, muži. Z jablek také granátových,
a z fiků místa toho nesli;
syna Zechurova.
25. jenž nazváno jest Neheleskol,
6. Z pokolení Simeon, Safata,
to jest, Potok hroznu, protožehro
syna Huri.
7. Z pokolení Jůda, Káleba, syna zen nesli odtud synové israelští.
J efonova.
26. A navrátivše se zase vyzvě
8. Z pokolení Issechar, Igala, dači té země po čtyřicíti dnech,
zchodivše všecku tu krajinu,
syna. Josefova.
9. Z pokolení Efraim, Osee, syna
27. přišli k Mo'žíšovi a k Aro
Nunova.
novi, i ke všemus omážděnísynů
10. Z pokolení Benjamin, Falti, israelských na poušt Fáran, kteréž
syna Rafu.
jest v Kádes. A vypravujíce jim,
11. Z pokolení Zabulon, J eddiele, i všemu množství, ukázali jim ovo
ce té země:
&. Sodi.
12. Z pokolení Josefa, z rodu
28. a
pravovali, řkouce: Při
Manasse, Gaddi, syna Susi.
' šli 'sme o země, do kteréž jsinés
13. Z pokolení Dan, Amiele, sy posíal, kteráž v pravdě teče mlé
na. Gemalli.
kem a strdí, jakož z těchto ovooí
14. Z pokolení Aser, Sthura, sy poznati se může:
na Michaelova.
29. ale obyvatele má. velmi sil
15. Z pokolení Naftali, Nahabi, né, a města převeliká a ohrazena.
syna Vapsi.
Rodinu Enakovu viděli jsme tam.
16. Z pokolení Gád, Guele, sy
30. Amalech bydlí na polední
na Machi.
straně, Hethejsk a Jebusejský &
17. Tat jsou jmena mužů, kteréž Amorrhejský na oréch: Chananej
poslal Mojžíš, aby shlédli zemi: i ský pak bydlí při moři, a okolo
přezděl Oseovi, synu Nun, Josue. řeky Jordánské.
18. Poslal tedy je Mojžíš, aby
31. Mezi tím Kaleb krotě rep
vyšpehovali zemi chananejskou, a téní lidu, kteréž vznikalo proti
řekl k nim: Vstupte po straně po Mojžíšovi, řekl: Vstupme a vlad
lední. A když přijdete na hory, něme zemí, nebo budeme moci
19. shlédněte zemi, jaká. jest: i opanovati ji.
32. Jiní ak, kteříž byli s ním,
_lid. kterýž bydlí v ní, silný—lijest,
čili mdlý: málo—lijich, či mnoho: pravili: Ni oli nemůžeme k tomu
20. země také, dobrá.—li,či zlá.: lidu vstoupiti, nebo silnější jest
města jaká., hrazené-li čili beze zdí: nežli my.
33. I utrhali zemi, kterouž shlédli
21. země, mastná-li či neúrodné.,
lesnatá—li čili beze stromů. Posilňte u synů israelských, řkouce: Země,
se, &.přineste nám z ovoce té ze kterouž jsme shlédli, sžírá. obyva
mě. Byl pak čas, když již ranní tele své: lid, kterýž jsme viděli,
vysoké postavy jest.
hroznové jedeni býti mohou.
34. Tam jsme viděli jakés po
22. A když vstoupili, vyšpeho
vali zemí od pouště Sin, aždo Bo tvory synů Enakovýoh z pokolení
hob, kudy se vchází do Emath.
_23. I vstoupili ku lední, a při 28) t. obr-ové, lidé velící a silní, jenž by
dlili v jeskyních.
šli do Hebron., kdež h(ýliAchiman,
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obrů: k nimžto přirovnání, zdáli hladím: tebe pak učiním knížetem.
nad národem velikým, a silnějším,
jsme se jako kobylky.
nežli jest tento.
.
13. I řekl Mojžíš k Hospodinu:
Kapitola 14.
FPláč . reptání lidu. 6. Káleb a Jesus Aby uslyšeli Egyptští, z jejichž
lid těšili. 13. Modlitba Mojžíšova. 45. Isra prostředku vyvedl jsi lid tento,
elětí od Amalechitskýoh poraženi.
14. a obyvatelé země této, kteříž
slyšeli, že ty, Hospodine, mezi li
dem
tímto jsi, a že tváří v tvář
1. Tedykalkřiče
všecken
zástup
pla
v tu noc,
2. a reptali proti Mojžíšovi a spatřován býváš, a oblak tvůj při
krývá
je, a v sloupě oblakovém
Aronovi všickni synové isrnclští,
jdeš před nimi ve dne, a v sloupě
řkouce:
ohnivém v noci:
3. () bychom b li zemřeli v E
15. že jsi pobil tak veliké množ
jednoho člověka, a řekli::
gyptě:
anebzhynuli,
na t toaveliké
& ychom
neuve oušti
nás ství16.jako
Nemohl uvesti lidu do země,
Hospodin do země té, abychom ne
0
kteréž
byl
přisáhl; proto pobil
padli od meče, a ženy a děti naše
nebyly odvedeny v zajetí. Zdaliž je na poušti?
není lé e navrátiti se zase do 17. At tedy jest zvelebena síla.
Páně, jakož jsi přisáhl, řka:
Egypta
4. I řekl jedenkdruhému: Usta 18. Hospodin trpělivý, a mnohého
milosrdenství, snímaje nepravost
Éovme
0 E y sobě
ta. vůdce, a navratme se a hříchy, ažádného nevinného ne
5. %02 uslyševše Mojžíš a Áron
navštěvuje!
hříi
c y otců kterýž
na synech
do třetího
padli na tvář na zem přede vším opouštěje;
čtvrtého kolena.
množstvím synů israelských.
19.
Od
ust,
prosím,
hříchy
lidu
6. Ale Josue, syn Nnnův, a
Káleb, syn Jefonův, kteříž i sami tohoto, po é velikosti milosrdenství.
také byli vyšpehovali zemi, roztrhli svého, jakož jsi milostiv byl vy
cházejícím z Egypta až do místa.
roucha svá,
7. a mluvili ke všemu množství tohoto.
20. I řekl Hospodin: Odpustill
synů israelských: Země, kterouž
jsem vedlé slova. tvého.
jsme obešli, velmi dobrá jest.
8. Bude-li milostiv Hospodin, 21. ivt jsem já: a naplněna bude
uvede nás do ni, a dá [nám] tu slávou Hospodinovou všecka země..
22. Však ale všickni ti lidé, kte
zemi, kteráž oplývá mlékem a strdí.
9. Nepozdvihujte se proti Ho říž viděli velebnost mou, a zna-
odinu: aniž se bojte lidu země mení, kteráž jsem činil v Egyptě,
to, nebo jako chléb tak je můžem a na poušti, a pokoušeli mne již
snísti: odstoupilat od nich všeliká desetkrát, aniž uposlechli hlasu
moc: Hospodin s námi jest, ne mého,
jte se.
23. neuzří země té, kterouž jsem
10. A když křičelo všecko množ
ství, a chtělo je kamením nházeti,
ukázala se sláva Hospodinova nad
stánkem úmluvy všem synům isra
elským.
11. I řekl Hospodin k Mojžíšovi:
Dokavadž utrhati mně bude lid
tento? Dokavadž nebudou věřiti
mně, při všech znameních, kteráž
jsem činil před nimi?
1
' tedy je morem, a za

s řísahou slíbil otcům jejich, aniž—

k o z těch, kteříž utrhali mně, u

hlédá ji.
24. Ale služebníka svého Káleba,
kterýž pln jsa jiného ducha, ná
sledoval mne, uvedu do země té,.
kterouž zchodil: a símě jeho vlád—

nouti bude jí.
25. Poněvadž Amalechitský i
Chananejský bydlí vúdolích těch :,
zejtra

hněte

se s vojskem, a na.-=
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vratte se zase na poušt cestou k tato ke všem synům israelským, i
rmoutil se lid příliš.
oři červeném .
_
_
40. A aj časně ráno vstavše
l-n26.
I
mluvil
Hosppdm
k
Majží
vstoupili
na. vrch hory, a řekli:
'
k Aronovi ř a:
'
šošl'žÍDokavadž množství toto zle Hotovi jsme vstoupiti na místo, o
kterémž
Hospodin
mluvil: nebo
repce proti mně? Naříkání synů
israelských slyšel jsem._ _
_, jsme zhřešili.
41.
Jimž
Mojžíš
řekl:
Proč pře
28. Rci tedy jím: Ž1V_]SOI_|1_]8.,
dí Hospodin: jakož jste mluvní, & stupujete slovo Hospodinovo, ješto
vam
to
na
dobré
nevyjde?
já, jsemjto slyšel, tak udělam vam.
42. Nevstupujte: nebo není Ho
29. Na poušti této ležeti budou
mrtvá. těla vaše. Všickni, kteříž spodinsvami: abyste nepadli před
jste sečtení od dvacíti let a výše, nepřátely svými.
43. Amalechitští & Chananejští
a reptali jste proti mně,
30. nevejdete do země, nad kte před vámi jsou, jichžto mečem pad
nete,
protože 'ste nechtěli uposlech
roužto zdvihl jsem ruku svou, že
vás osadim v ní, krom Káleba nouti Hospo ina, aniž bude Ho
spodin
s vámi.
syna Jefonova, & Josue syna Nu
44. Ale oni zatemnění jsouce
nova.
vstoupili
na vrch hory. Archa pak
31. Ale dítky vaše, o nichž jste
řekli, že v loupež budou nepřáte svědectví Hospodinova, a Mojžíš
lům, ty uvedu tam: aby viděli nevyšli z stanů.
45. I sstoupili Amalechitští, a.
zemi, kteráž se Vám nelíbila.
32. Vaše těla mrtvá. ležeti budou Chananejští, kteříž bydlili na hoře,
& tepouce ,'e a porážejíce, honih
na poušti.
33. Synové vaši budou tuláci na je až do orma.
poušti, čtyřiceti let, a ponesou smil
ství vaše*, dokavadž nevyhynou
Kapitola 15.
těla mrtvá. otců na poušti,
34. vedlé počtu čtyřiceti dnů, v Zřízení o některých obětech. 30. Pokutu,
nichžto vyšpehovali jste zemi: rok pyšně hřešícího. 32. Kamenování člověka.
zrušení soboty. 87. Boukal Boží o
za den počten bude. A čtyřiceti pro
premování roucha.
let vezmete za nepravosti své, a
poznáte pomstu mou:
opět Hos odin k Mo'
35. že, jak jsem mluvil, tak uči 1. M luvíl
žíšovi řka: p
J
m'm všemu množství tomuto zlému,
2.
Mluv
k,
synům israelským, &
kteréž povstalo proti mně: na.pou.
díš k nim: Když vejdete do země
šti této zahyne, a zemře.
36. Tedy všickni muži, kteréž přáebývani vašeho, kterouž já. dam
111,
byl poslal Mojíšk vyšpehování země V 3.
a budete obětovati obět Ho
té, a kteříž navrátivše se uvedli
vreptaní proti němu všecko množv spodinu vobět zá alnou, aneb po—
kojnou,
sliby pl ce, aneb dobro
ství, utrhajice zemi, žeby byla zlé.,
37. zemřeli &.poraženi jsou před volně obětujíce dary, aneb při slav
nostech
vašich zapalujíce libou
obličejem Hospodinovým.
vůni Hospodinu, z volů aneb z
38. Josue pak, syn Nunův, & ovcí:
Káleb, syn J efonův, živi byli ze
všech, kteříž byli šli k vyzvěděni 4. kdobykoli obětoval [krvavou]
obět, bude také obětovati obět
země.
39. I mluvil Mojžíš všecka slova mouky bělné desátý dílEfy, skro
pené olejem, jehož bude čtvrtý díl
míry Hin:
5. a. vína v obět mokrou touž
33) t. nevěrnost vaši, že jste se odtrhli
od Boha.
míru da k zápalné oběti, aneb k
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oběti pokojné. K jednomukaždému
berá u,
6. a skopci bude obět mouky
bělné dvě desetiny, kteréž buď
skropena olejem třetím dílem Hin:
7. a. vína k oběti mokré třetí
díl též míry obětovati bude u vůni
chutnou Hospodinu.
8. Když pak z volů učíníš obět
zá, alnou, aneb obět, k splnění
sli u, aneb
kojné oběti,
9. dáš s aždým volem tři de
setiny mouky bělné skropené ole
jem, jehožby byla půlka míry Hin:
10. vína k mokré oběti, touž
míru k oběti nejchutnější vůně
Hospodinu.
11. Tak učiníš
12. s každým 'volem i skopcem
i beránkem i kozlem.
13. Tak domácí, jako příchozí
14. týmž řádem obětovati budou
oběti.
15. Jednostejné přikázaní &soud
bude tak vám, jako příchozím země.
16. Mluvil také Hospodin k Mojží
šovi, řka:

obětují zá al Hospodinu za sebe,
i za hříc , i za. poblouzení své:
26. a bude odpuštěno všemu li—

du synů israelských i příchozím,
kteříž jsou ohostinu mezi nimi:
nebo vina jest všeho lidu skrze
nevědomí.
27. J estližeby pak člověk jeden
nevěda zhřešil, obětovati bude ko
zu roční za hřích svůj:
28. a bude se modliti zaň kněz,
že nevěda zhřešil předHospodinem:
&.vyprosí mu odpuštění, a budet
mu odpuštěno.
29. Tak domácím jako příchozím
jednostejný zakon budet všem, kte—
řížby zhřešili nevědouce.
30. Člověk pak, kterýby skrze
pýchu něčeho se dopustil, buď že
by on byl měšťan, neb příchozí,
(poněvadžon proti Hospodinu zpur
ný byl,) zahyne z lidu svého;
31. nebo slovo Hospodinovo po
tupil, a přikazaní jeho zrušil: pro
tož vyhlazen bude, a ponese nepra—
vost svou.
32. Stalo se pak, když byli sy

&. nové israelští na poušti, a nalezli
člověka sbírajícího dříví v den
18. Když přijdete do země, kte sobotní,
33; že přivedli jej k Mojžíšovi,
rouž dám vam,
17. Mluv synům israelským,

š k nim:

19. a jisti budete z chlebů kraji
ny té, oddělíte prvotiny Hospodinu
20. z pokrmů vašich. Jako z hum
na prvotiny oddělujete,
21. tak i z pokrmů dáteprvotiny
Hospodinu.
22. J estližebyste pak skrze nevě
domí opustili něco z těch věcí, kte
réž mluvil Hospodin k Mojžíšovi,
23. a přikázal skrze něho vám,
ode dne, kteréhož počal příkazo
vati, a dále,
24. a zapomněloby množství to
učiniti: obětovati bude tele ze sko
tů, v obětza alnouk vůnineichut
nější Hospo inu, a k tomu obět
suchou, i mokrou, podlé řádů po
svátných, a kozla za. hřích:

ak Aronovi, i ke všemu množství.
34. Kteříž zavřeli ho v žaláři,
nevědouce, coby s nim činiti měli.
35. I řekl HospodinkMojžíšovi:
Smrtí at umře člověk ten, necht
ho ukamenuje všecken zástup vně
za stany.
36. A když vyvedli jej ven, uhá
zelí ho kamením, a umřel, jakož
byl přikázal Ho din.
37. Řekl také ospodin kMojží
šovi:
38. Mluv synům israelským, a
řekneš k nim., aby dělali sobě tře
pení na ln'ajích plášťů, přišijíce je

tkauioemi mo
':
39. kteréžto když uhlídají, at
se rozpomenou na všecka přikázaní
Eos odinova, aby nenásledovali
25. &.modliti se bude kněz za myš ení svých, a oči, skrze věci
všecko množství synů israelských: rozličné smilníce*,
a odpuštěno bude jim, nebo ne
zhřešili z úmysla:

& však přece

39) t. Bohu se zpronevěřujíce.
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40. ale raději pamatujíce na: při
kézaní Hospodinova, aby ěmih je,
a byli svatí Bohu svému.
41. Já. Hospodin Bůh váš, kte
rýž vyvedl jsem vás z země egypt
ské, abych byl Bohem vašim.

Kapitola 16.
Povstání Kóre i jiných proti Mojžíšovi.
31. Pomsta Boží na ně. 41. Lid proto re
ptsv ohněm trestán.
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piti tobě, i všem bratřím tvym 
nům Lévi, abyste sobě také kněž
ství osobili,
11. a všecka rota tvé. aby po
vstala proti Hospodinu? Nebo co
jest ron, že repcete proti němu?
12. Poslal tedy Mojžíš, aby za
volali Datana a. Abirona, synů
Elíabovych. Kteřiž odpověděli: Ne
přijdeme.
13. Zdaliž málo jest tobě, že jsi
vyvedl nás z země, kteréž mlékem
a medem oplývala, abys zabil (nás)

1. Hle Kaat,
pak Kóre,
Isaara,
syna
syna. syn
Lévi,
& Dátan,
&. Abiron. synové Eliabovi, Hon na poPušti,že chceš i panovati nad
14. V pravdě uvedl jsi nás do
2. povstali proti Mojžíšovi, i ji— země, kteréž teče potoky mléka a.

také syn Feletův z pokolení Růben,

ných synů israelskych dvě stě a medu, a dal jsi nám vladařství
padesáté mužů znamenitých v li—polí a vinic: zdali i oči naše chceš
du, a kteříž v čas shromážděni ze vyloupiti“? Nepřijdeme.
15. [ rozhněvav se Mojžíš velmi,
jmena. byli povoláváni.
3. A když, postavili se proti řekl k Hospodinu: Nepatřiž na
Mojžíšovi, a Aronovi, řekli: Dosti oběti jejich; ty víš, že jsem ani
mějte na tom, nebo všecko množ oslíka nikdy nevzal od nich, ani
ství jest [množství] svatých, a mezi jsem koho z nich soužil.
nimi jest Hospodin: proč se vyzdvi
16. I řekl k Kóre: Ty, i všecko

hujete nad lid Hospodinův?
shromáždění tvé stůjte dne zejtřej
4. To když uslyšel Mojžíš, padl šího zvláště před Hospodinem, &

na zemi na. tvář:
5. a mluvil k Kóre, i ke všemu
množství, řka: Ráno známo učiní
Hospodin, kteří k němu příslušejí,
a. svaté připojí k sobě: a kteréž
vyvolí, přiblíží se k němu.
6. Toto tedy učiňte: at vezme
každý kadidlnici svou, ty Kóre, i
všecko shromáždění tvé:
7. a naberouce zejtra ohně, po

on zvláště.
17. Vezměte jedenkaždý kadidl
nici svou, a dejte do nich kadidla,
obětujíce Hospodinu dvě stě a pade
sate kadidlnic: Aron také at drží
kadidlnici svou.
18. To
Mojžíš
a. Žgyž
on, udělali, a.když' stéli

19. & shromáždili proti nim vše
cko množství ke dveřím stánku,

ložte svrchu kadidlo před Hospodi— ukázala se všem sláva. Hospodinova.
nem; &.kohožkoli vyvolí, ten bude
20. I mluvě Hospodin k Mojží

sva *: velmi se vyzdvihujete sy šovi a ronovi, řekl:
nov Lévi.
.
21. Oddělte se z prostředku

8. I řekl opět k Kóre: Slyšte,
synové Lévi:
9. Zdaliž malo vám to jest, že
odděhl vás Bůh israelský ode vše
ho hdu, a připojil sobě, abyste
posluhovah jemu v službě stánku,

shromáždění tohoto, at je v náhle
zahladím.
22. Kteřížto adli na zemi na
tváři své, & ře ': Nejsilně'ší Bože
duchů všelikého těla., zd i, když
jeden zhřeší, na. všecky hněv svůj
a_stali před množstvím lidu, &.slou vyliješ ?
žili jemu ?
23. I řekl HospodinkMojžíšovi:
10. Proto-li kézalksobě přistou 24. Rozkaž všemu lidu, at se
7) t. tomu úřad kněžský právně néležeti 14) Což mníš, že jsme slepí, abychom ne
bude.
viděli, oo dělbě?
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oddělí od stanů Kóre & Datan 'a oltáři, protože obětován jestvnich
Abiron.
zápal Hospodinu, a posvěcenyjsou,
25. I vstal Mojžíš, a šel k Data aby hleděli na ně jakožto na zna
novi & Abironovi: & když šli za mení, &.na památku synové israelští.
ním starší israelští,
39. Vzal tedy Eleazar kněz ka
26. řekl k zástupu: Odstupte od didlnice měděné, vnichž obětovali
stanů lidí bezbožných, aniž se ěe ti, kteréž oheň shltil, a rozkoval
ho dotýkejte, což jejich jest, aby je na plechy, přibiv k oltáři:
ste nebyli zachvácení v hříších 40. aby měli potom synové isra
elští, čímby napomenutí byli, aby
jejích.
27. A kd ž odstoupili od stanů žadný nepřistupoval cizí, a kterýž
jejich vůko : Datan a Abiron vy není z semene Aronova, k oběto
šedše stali ve dveřích stanů svých vání zápalu Hospodinu, aby ne
s ženami i s dětmi,ise vším množ trpěl, jako trpěl Kóre, i všecko
stvun.
shromáždění jeho, jakož mluvil
28. I řekl Mojžíš: Po tomto po Hospodin k Mojžíšovi.
znate, že Hospodin poslal mne, 41. Reptalo pak všecko množ
abych činil všecko to, což vidíte, ství synů israelských druhého dne
a že jsem z vlastního srdce nic proti Mojžíšovi a onovi, řkouce:
nečinil:
Vy jste zabili lid Hospodinův.
29. jestliže tak jako jiní lidé 42. A když vznikala bouře, a.
mrou, zemrou i tito, a. navštíví-li rozbroj se rozmáhal,
'e rana, kterou i jiní navštívení 43. Mojžíš a Aron utekli do
yvají, neposlal mne Hospodin:
stánku úmluvy. Do kteréhož když
30. pakli novou věo učiní Hospo vešli, přikryl jej oblak, a ukázala
din, že země otevrouc ústa svá. se sláva Hospodinova.
44. I řekl Hospodin kMojžišovi:
požře
i všecko,za což
nim
ná. 45. Vyjděte z prostředku toho
eží, a je,
sstoupí—li
živak do
pekla,
poznáte, že se rouhali Hospodina. množství, nebo ihned zahladím je.
31. Hned tedy jakž přestal mlu A když leželi na zemi*,
víti, rozstoupila se země pod noha
46. řekl Mojžíš k Áronovi: Vezmi
mi jejích:
kadidlníci, a nabera ohně s oltáře,
32. a otevřevši ústa sva, požřela vlož svrchu zápal, běže rychle k
je s stany jejich, i se vším statkem lidu, abys se modlil za ně: nebo
jejic ,
již vyšel hněv od Hospodina, a
33. i sstoupili za živa do pekla, rána* rozlítila se.
přikrytí byvše zemí, a zahynuli z 47. Což když učinil Áron, a bě
prostředku množství.
žel do prostřed množství, které
34. Všecken pak Israel, kterýž již hubil oheň, obětoval vonné věci:
stal vůkol, utekl, slyše křik hynou— 48. & stoje mezi mrtvymi a ži
oích, řka: Aby snadinas neshltila vými, za lid se modlil, a rána
země.
řestala.
35. Ale i oheň vyšed od Hospo- P 49. Bylo pak těch, kteříž pobiti
dína, zabil dvě stě a padesate mu jsou, čtrnácte tisíců lidí a sedm
žů, kteříž obětovali zápal.
set, krom těch, kteříž zahynuli v
36. I mluvil Hospodin k Mojží pozdvižení Kóre.
šovi, řka:
50. I navrátil se Aron k Mojží
37. Přikaž Eleazarovi, synu Áro šovi ke dveřím stánku úmluvy,
novu knězi, at sbéře kadidlm'ce, kdež přestala zahuba.
kteréž leží v ohni, &.oheň sem i
tam at rozmece: nebo posvěceny

jsou

38. v smrtech hříšníků: a at je
roztáhne na plechy, a přibije k

45) t. modlíce se za lid.
46) t. morová. rana.

& Mojžíšova 17. 18.

"'"-

Kapitola „_

Dvanácté prut-d od dvanácti knížat isra
elských. 8. Prut ronův zkvetl, 10. acko
ván jest v stánku svědectví.
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13. Kdožkoliumírá..
přistužaujekstánku
Hospodinovu,
daliž až do
posledního všickni mame vyhla
zeni býti?

Kapitola 18.

1. I mluvil
Hospodin kMojžíšovi., Povinnost kněží a levítú. 8. Opatření
řka.:
jich : obětí. 21. 0 desatcích jejich.
2. Mluv k synům israelským, &
vezmi od nich pruty, z každého
k Aronovi:
pokolení jeden., ode všech knížat LI řekl
Ty, iHospodin
synové tvoji
i dům
pokoleníáprutů dvanácté, &.jednoho  otce tvého s tebou, ponesete ne
každého jmeno napíšeš na prutu pravost Svatyně: a ty, i synové
jeho.
,

tvoji spolu ponesete hříchy kněž
3. Jmeno pak Aronovo bude na ství svého*.
(prutu) pokolení Lévi, a jeden prut
2. Ale i bratry své z pokolení
všecky čeledi zvláštně míti budou. Lévi, a berlu otce svého přijmí k

4. A položíšjevstánku úmluVY sobě, a at jsou při tobě, a poslu—

před svědectvím, kdežto mluviti
budu k tobě.
5. Koho z nich vyvolím, toho
prut zkvetne: & odvratím od sebe
naříkani synů israelských, který
miž proti vám repcí.
6. I mluvil Mojžíš ksynůmisra
elským: &.dali mu pruty všecka
knížata, jedenkaždy' z svého po
kolení: & bylo prutů dvanácté
kromě prutu
onova.
7. Kteréžto když položil Mojžíš
před Hospodinem v stánku svě
dectví,

'

8. druhého dne zase přišed na
lezl, ano vyrostl prut Aronův v
domu Lévi: a vypučili se pupenci
& vyšli květové, kteříž, když se
rozšířilo listí, v mandle se pro
měnili.
9. Vynesl tedy Mojžíš všecky

pruty od tváři Hospodinovy ke
všem synům israelským: i uzřeli
je, _azase vzali jedenkaždý prut
svůj.
10. I řekl Hospodin kMojžíšovi:
Vnes zase prut
onův do stánku
svědectví, aby chován byl tam na
znamení odbojných synů israel
ských, aat přestanou naříkaní je
jich na mne, aby nezemřeli.
11. I učinil Mojžíš, jakož byl
přikázal Hospodin.
12.. kli pak synové israelští
k Mmžíšovi: Hle pohubeni jsme,
všickni jsme zahynuli.

hnjí tobě: ty pak a. synové tvoji
sloužiti budete vstánku svědectví.
3. A bdíti budou levítové kpři
kazaním tvým, a ke všem pracem
stánku: tak toliko, aby k nadobam
Svatyně, & koltéři nepřistupovali,
aby i oni nezemřeli, i vy spolu
nezahynuli.
4. At pak jsou s tebou, &.bdí

v strážích stánku, i ve všech po
svátných obyčejích jeho. Cizí ne
bude se příměšovati k vám.
5. Bděte v stráži Svatyně, i při
službě oltáře: aby nevzešlo roz
hněvaní na syny israelské.
. 6. Já. jsem dal vám bratry vaše
levíty z prostředku synů israel—
ských, a dal jsem je v dar Ho
spodinu, aby sloužili v službách
stánku jeho.
7. Ty pak i synové tvoji ostří
hejte kněžství svého: &.všecky věci,
kteréž k službě oltáře příslušejí, &
za oponou jsou, skrze kněží spra

vovány budou. Jestliže kdo cizí
přistoupí, zabit bude.
8. I mluvil Hospodin k Áronovi:
Hle dal jsem tobě k ostříhání pr
votiny své. Všecko, což se osvě
cuje od synů israelských, 6. jsem
tobě, i synům tvým pro úřad kněž
ský právem věčným.
1) t. Vy budete vinni neb trestáni, jestli
že co nenálešitě od vás neb od íevítů
při službách stanku díti se bude.
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9. Tyto tedy věci vezmeš z těch,
kteréž
svěceny a obětovány jsou
Hospo 'nu. Všeliký dar a obět, a
cožkoli za hřích &.za vinu dává
.se mi, a dostává se do Svatyně
svatých, tvé bude, a synů tvých:
10. v Svatyni budeš jísti to:
pohlavi mužské toliko jisti bude
z toho, nebo posvěceno jest tobě.
11. Prvotiny pak, kteréžby sli
bovali a obětovali synové israelští,

tobě jsem dal, isynům tvým, i
dcerám tvým, právem věčným:
kdo čistý jest v domě tvém, jisti
bude je.
12. Všecken tuk oleje, i vína, i
obilí, všecky prvotiny, kteréž obě
tují Hospodinu, tobě jsem dal.
18. Všecky první úrody, kteréž

20. I řekl Hospodin k Áronovi :
V zemi jejich ničímž “nebudete
vládnouti, aniž budete miti dílu
mezi nimi: já díl a dědictví tvé u
prostřed synů israelských.
21. Synům pak Lévi dal jsem
všecky desátky v Israeli k vládnutí,
za službu, kterouž slouží mně v
stánku úmluvy:*
"
22. aby více nepřistupovali sy
nové israelští k stánku, & nedo
pouštěli se hříchu smrt přináše
jícího.
23. Samým synům Lévi, mně v
stánku sloužícím, a nesoucím hříchy
lidu, ustanoveni toto věčně bude v
pronárodech vašich. Ničímž jiným
nebudou vládn )uti,*
24. na. obětování desátků dosti
majíce, kteréž jsem k jejich užit

vydává. země, a Hospodinu přine
seny bývají, dostanou se ku potře kům. a potřebě oddělil.
bám tvým: kdo čistý jest v domě 25. I mluvil Hospodin k Mojží
šovi, řka:
tvém, bude jísti je.
26. Přikaž levítům, a oznam:
14. Všecko což z slibu dají sy
nové israelšti, tvé bude.
Když vezmete od synů israelských
15. Cožkoli první vychází z ži desátky, kteréž dal jsem vám, pr
vota všelikého těla, kteréž obětují votiny z nich obětujte Hospodinu,
Hospodinu, buď žeby to z lidí, neb to jest, desátý díl desátků,
z hovad bylo, tvé bude z práva.: 27. aby vám počten byl za obět
tak toliko, abys za prvorozeného prvotin tak z humen, jako z lisu:
člověka výplatu peněžitou vzal, a.
2%m; teze rvot'ny,
všech věšíě,
z ktůrýchž
každé hovado, kteréž nečisté jest, řij
o tujte
os 
vyplatiti kázal,
ginu, a dgjte Áronovi knězi. po
16. jehožto vyplacení bude po 29. Všecky věci, kteréž oběto
jednom měsíci, pěti lety stříbra vati budete z desátků, a k darům
vedlé váhy Svatyně. Lot dvaceti Hospodinovým oddělíte, nejlepší a
haléřů má.
výborné budou.
30. A díš k nim: Budete-liívše
17. Prvorozené pak vola, &ovce,
a kozy nedáš vyplatiti, nebo po cky výborné ale í věci oběto
svěceny jsou Hospodinu: krev to vati z desátků, bu e počteno vám,
liko jejich vyliješ na oltář, a tuky jakobyste z humna, & lisu dali

Báliti
budeš
o
u. v nejchutnější vůni
18. Maso pak k užitku tvému se
dostane, jako hrudí posvěcené, a
plece pravé, tvé budou.
19. Všecky prvotiny Svatyně,
kteréž obětují synové israelští Ho

prvotiny:

31. a budete je jísti na všech
místech vašich, tak vy, jako čeledi
vaše: nebo mzda jest to za službu,
kterouž konáte v stánku svědectví.
32. A nebudete hřešiti při tom,
výborné a tučné věci sobě zacho
spodinu, tobě jsem dal, & synům i vajíce, ab ste neposkvrnili obětí
dcerám tvým, právem věčným U synů israe ských, a nezemřeli.
mluva soli* jest to věčná před Ho
spodinem, tobě i synům tvým.
19) t. nozrušitedlná jako sůl.

21) Via s. Mojž. 27, 30.
23) Viz 5. Mojž. 13, l.; 1. Kor. 9, 13.

4. Mojžíšova 19. 20.
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stánku Hospodinova., a zahyne z
Israele: nebo vodou očistovaní není
Kapitola 19.
pokropen,
nečistý bude, a zůstane
Připraven! vody k očistovéní z popela
nečistota jeho na něm.
krávy ryšavé.
14. Tento jest zákon o člověku,
kterýž umírá. v stanu: Všichni,
LI mluvil
Hospodin
a k Aronov1,
řka:k Mojžíšovi., kteříž vcházejí do stanu jeho, i
2. Toto jest ustanovení oběti, všecky nádoby, kteréž tam jsou,
kteréž ustanovil Hespodin: Přikaž poskvrněné budou za sedm dní.
15. Nádoba, kterážby neměla
synům israelským, at přivedou k
tobě krávu ryšavou věku dospělého, svrchu říkryvadla, ani zavazadla,
na nižby nebylo žádné poskvrny, nečisté ude.
a kteraž nenesla jha:
16. Jestliže kdo na poli dotkne
3. a dáte _ji Eleazarovi knězi, se těla zabitého člověka, aneb toho,
kterýž vyvedenou ven z stanů, za který sám od sebe umřel, buďto
bije před obličejem všech:
kosti jeho, aneb hrobu, nečistý
'.
4. a omoče prst v krvi její, po bude za sedm
krop'í sedmkrát proti dveřím stánku,
17. A vezmou z popela spálení
5. a spálí ji před očima všech, a hříchu*, a dají ho do nádoby, &
tak kůži a. maso její, jako krev, a nalijí na. něj vod živých.
hnůj do ohně uvrha.
18. V kterýchžto člověk čistý
6. Dřevo také cedrové, a ýzop, omočiv yzop, pokro ízněho všeho
a červec dvakrát barvený, kněz stanu., i všeho nádo í, i lidí tako—
uvrže do plamene, v kterémž ta vým nakažením poskvměných:
krava hoří.
19. a tím způsobem čistý očistí
7. A potom teprv, vypera šaty nečistého třetího & sedmého dne:
a umyje tělo své, vejde do stanů, a. očistěný dne sedmého umyjei
a poskvrněný bude až do večera. sebe, iroucha svá. zpéře, a nečistý
8. Ale i ten, kterýž spalil ji, vy bude až do večera.
péře šaty své, a umyje tělo, a ne
20. J estližeby kdo tím řadem
čistý bude až do večera.
nebyl očístěn, zahyne duše jeho
9. Sebéře pak muž čistý popel z prostředku církve: nebo Svatyně
krávy, & vysype jej vně za stan Y Hospodinovy poskvrnil, a není vo
na místě čistém, aby byl všemul dou očisťovaní pokropen.
množství synů israelských
ostří— 21. Bude toto řikazanízaprávo
haní, a k vodě pokropení: nebo věčné. Ten také, který kropí vodou,
za hřích kráva spálena jest.
zpéře roucha své. Každý, kdožby
10. A když zpéře ten, který nesl se dbtkl vod očistovaní, nečistý
bude až do večera.
Eopel
rouchaBudou
své., nečistý
ude ažkrávy,
do večera.
to míti
22. Čehokoli dotklby se nečistý,
synové israelští, i příchozí, kteříž nečisté učiní: a člověk, kterýžby
bydlí mezi nimi, za svaté právem se dotkl něčeho z těch věcí, nečistý
věčným.
bude až do večera.
11. Kdoby se dotkl těla.mrtvého
člověka, a pro to byl nečistý za
Kapitola 20.
sedm dní:
Smrt Marie. 2. Bepténí pro nedostatek
12. pokropen bude z této vody vody.
9. Vyvedení vody a skály. 14. Jed—
dne třetího a sedmého, a tak oči nání s králem Edem o svobodnou cestu.
stěn bude. Jestliže dne třetího po 29. Smrt Áron0va.
kropen nebude, sedmého nebude
moci očistěn b ti.
1. I přišli
synové
množství
na israelští,
poušť Sin,i všecko
měsíce
13. Každý, kdožby se dotkl mrtr
vého těla lidské duše. a pokropen 17) t. : popela krávy, spálené za hřích, či
IB
nečistotu
lidu
israelského.
tun smíšením nebude, poskvrni
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prvního*: a zůstal lid v Hades: I vody velmi hojné, tak že pil lid i
'
umřela tu Marie..,a pochována jest hovada.
na témž místě.
12, I řekl Hospodin k Mojžíšovi
a kAronovi: Že jste neuvěřili mi,
2. se
A proti
když Moj
lid žpotřeboval
vody, abyste posvětíli mne před syny
sešli
šovi, &Áronovi:
3. a ztropivše pozdvižení, řekli: israelskými, neuvedete těchto lidí
Č bychom byli zahynuli mezi bra do země, kterouž dám 'im.
try svými před Hospodinem!
13. To jest ta voda dporovani,
4. Proč jste vyvedli církev Ho kdežto svéřili se synové israelští
spodinova na poušt, abychom i my, proti Hospodinu, a posvěcen jest
v 1110 .
i naše hovada zemřeli?
14. Zatím poslal Mojžíš posly z
5. Pročjste nás vyvedli z Egypta,
a přivedli na toto zlé místo, na Kades k králi Edom, kteřižby mu
kterémž se nemůže siti, kteréž ani řekli: Toto vzkazuje bratr tvůj
neplodí fiku, ani nemá. vinic, ani IsraeP: Znáš všecky těžkosti, kte—
'
jablek granátových, k tomu am réž přišly na nás,
vody k pití?
15. kterak otcové naši sstoupili
do
Egypta,
a
bydlili
jsme
tam za
6. I všed Mojžíš a Áron, ne
chavše množství, do stánku úmlu mnohý čas, a trápili nás Egyptští,
vy, padli na tvář na zem, a vo i otce naše:
16. a kterak jsme volali k Ho
lali k Hospodinu a řekli: Ho
spodine Bože, uslyš křik tohoto spodinu, a vyslyšel nás, a poslal
lidu, a otevři jim poklad svůj, anděla, kterýzby vyvedl nás z E
studnici vody živé, aby, když se gypta. Hle v městě Kades, kteréž
napiji, přestalo reptaní jejich. A jest v posledních končinách tvých,
ukázala se slava Hospodinova nad jsouce,
num.
17. prosíme, abychomjmohli pro
7. I mluvil Hospodin k Mojží jíti skrze zemi tvou. Nepůjdeme
šovi, řka:
přes rolí, ani přes vinice, nebudeme .
8. Vezmi hůl, shromažď lid, ty pití vody z tvých studnic, ale pů
iÁron bratr tvůj, amluvte k:,skale jdeme cestou obecnou, ani na pravo,
před nimi, aona dá. vod-y. A když ani na levo neuchylujice se, do
vyvedeš vodu z skály, bude píti kavadž nepřejdeme mezí tvých.
18. Jemužto odpověděl Edom:
“všecko množství, i dobytek jeho.
9. Vzal tedy Mojžíš hůl, kteréž Nepůjdeš skrze mne, jinak vojen
byla před obličejem Hospodinovým, sky vyjdu v cestu tobě.
19. I řekli synové israelští: Po
jakož byl přikázal jemu,
10. shromaždiv množství před silnici půjdeme: a jestliže se na
skálu, a řekl jim: Slyšte, odbojni, pijeme vody tvé my a hovada naše,
a nevěřící: zdali ze skály této bu dame, což spravedlivého jest: ne
deme moci vodu vyvesti?
budet žadná. nesnáz o zaplacení,
toliko abychom spěšné prošli.!
(Žalm 77, 20. 1. Kor. 10, 4.)
11. A když Mojžíš pozdvihl ruky,
20. Ale on odpověděl: Neprojdeš.
udeřiv holi dvakrát skálu, vyšly A hned vyšel proti nim s nesčísl
ným množstvím, a v ruce silné:
21. aniž chtěl přivoliti prosícímu,
1) Léta čtyřicátého po vyjití : Egypta, aby dopustil průchod skrze končiny
roku 2662 od stvoření světa, a roku své. Pro kteroužto věc uchýlil se
1462 před Kristem. An všecko předešlé od něho Israel.
se délo roku druhého, vynecháno tu
jest od Mojžíše 38 let, kterýmžto ča
sem vodil Bůh syny israelské na po
kutu tvrdošíjnosti jejich na poušti, jako 14) Edomští pošli z Esaua, Israelští z Ja
koba, dvou bratří, & u jednoho otce
žeení.škole mnohých nedostatků, & sou
- Isúka. Tou příčinou bratřími je nazývá.
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'22. A když hnuli stany z _Kades,Egypta, ab chom zemřeli na u
přišli na horu Hor, kteráž jest na šti? Neni chleba. neni vody: uše
naše již v ošklivosti má. pokrm
' mezech země Edom:
_
23. kdežto mluvil HOBpOdJn k tento ničemný.
6. Pročež poslal Hospodin na lid
Mojžíšovi, řka:
_
_
24. Nechť Aron jde k lidu svemu, ohnivé hady, pro jejichžto štípaní,
nebo nevejde do země, kterouž jsem a smrti mnohých,
7. přišli k Mojžíšovi, & řekli:
dal synům israelským, protože ne
věřil ústům mým u vod Odporo Zhřešilijsme, že jsme mluvili proti
vání.
Hospodinu, aproti tobě: modli se,
25. Pojmi Arona &.syna jeho s ať.odejme od nás hady. I modlil
se Mojžíš za lid.
ním,-a uvedeš je na horu Hor.
8. I mluvil Hospodin k němu:
26. A když svlečeš otcezroucha
Udělej
hada měděného, 8.polož ho
jeho, leečeš v ně Eleazara syna
jeho: Aron složí se, &.umře tam. na znameni*: kdožby ušknut jsa
27. Učinil Mojžíš, jakož byl při pohleděl na něho, živ bude.
kázal Hospodin: a vstoupili na horu 9.. Udělal tedy Mojžíš hada mč—
dčného, & oložil ho na znamení:
Hor přede vším množstvím.
28. A když Arona svlékl z roucha na nějž, k yž uštknutí hleděli, u
jeho, oblékl v ně Eleazara syna zdravení bývali.
10. I jdouce [odtud] synové isra
jeho.
29. A když on umřel na vrchu elští položili se v Oboth.
hory, sstoupíl [dolů] 5 Eleazarem.
11. Odkudž vyšedše rozbili stany
30. Všecko pak množství vidouce, v Jeabarim, na. poušti, kteráž leží
že umřel
on, plakalo ho za tři naproti zemi moabské k východní
ceti dní po všech čeledech svých. straně.
12. A odtud hnuvše se, přišli
k potoku Záred.
Kapitola 21.
13. Kteréhož nechavše, položili
Synové ísraelští poranili krále chananej
ského. 6. Reptavše proti Mojžíšovi, 6. od se proti [potoku] Amon, kterýž jest.
obnivých hadů štípáni, a zemeuzdravování na poušti, a
skytá se v končinách
byli. 2l. Přemohli BehOna, 33. & Og..
amorrhejskýc ; nebo Arnon jest
pomezí moabské, dělící Moabské
1. To král
kdyžv uslyšel
chananejský
Arad, kterýž
bydlil a' Amorrhejské.
14. Protož raví se v knize bojů
na poledne, totiž, že přišel Israel Hospodinovýc
*: Jakož učinil v
cestou vyzvědačů, bojoval proti
červeném, tak _učini v poto—
němu, a zvitěziv, pobral z něho moři
cích Amon.
loupež.
15. Skály vysedlé potoků naklo
2. Ale Israel zavázav, se slibem
Hospodinu, řekl: Jestliže dáš lid něny jsou, aby odpočinuly v Ar,
tento v ruku mou, zkazim města a leže y v končinách moabských.

16. Od toho místa ukázala se

jeho.
3. I vys 1yše1 Hospodin rosb studnioe, o kteréž mluvil Hospodin
k Mojžíšovi: Shromažď lid, a dám
Israele, & vydal mu Chanailíejskéy, jim vodu.

kteréž on pobil, podvrativ města 17. Tehdy zpíval Israel píseň.
jajich:
a nazval
jmeno mista toho
orma,_to
jest, prokletí.
tuatgzVystup
studnice. Spolu zpí
v
.
. li pak is hory Hor cestou, 18. Studnice, kterouž vykopali.
kteráž vede k moři červeném
aby obešli zemi Edom. I počal li
8) t. dej, vyzdvibni ho na sochu či bidlo.
teskliv býti pro cestu a nesnaz:

t. bojů znamenitých, paměti hodných.
5: &.mluvě proti Bohu a Mo'ží 14) Mluví
o nějaké knize, která. za našeho
včku známa není .
šov1, řekl: Proč jsi nás vyv
z
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knížata. a připravili vůdcové množ 31. Bydlil tedy Israel v zemi
'
ství s vydavatelem zákona, & ho amorrhejské.
lemi svými. Z pouště šli do Mat
32. I poslal Mojžíš [muže], kte
tana.
říby vyš ehovali Jázer: jehož mě
. 19. Z Mattana do Nahalíel: z stečka obyli, a opanovali oby
Nahaliel do Bamoth.
vatele.
33. I obrátili se a táhli cestou
20. Z Bamoth [do] údolí, [jež]
“est v krajině moabské, na vrchu k Basan: i vytáhl proti nim Og,
král Basan se vším lidem svým,
asga, kteréž leží proti poušti.

21. Poslal pak Israel posly k aby bojoval v Edraj.
Sehonovi, králi amorrhejskému, řka : 34. I řekl Hospodin kMojžíšovi:
22. Prosím, at se mi dopustí pro Neboj se ho, nebo v ruku tvou
jíti skrze zemi tvou: neuchýlíme dal jsem jej, i všecken lid, izemi
se na roli, ani na vinice, nebudeme jeho: a učiníš jemu, 'ako jsi učinil
pití vody z studnic, cestou králov Sehonovi, králi amorr ejskému, kte
skou půjdeme, dokavadž nepřejdeme rýž bydlil' v Hesebon.
mezi tvých.
35. Porazili tedy i toho s syny
23. Kterýž nechtěl dopustiti, aby jeho, i všecken lid jeho, až do po
prošel Israel skrze končiny jeho: sledního muže, a opanovali zemi
nýbrž sebrav vojsko,
táhl mu jeho.
v cestu na poušť, i přiše do Jasa,
& bojoval proti němu.
Kapitola 22.
24. Od něhož poražen jest me Balák poslal pro Baláma hadače. 22.
čem, a opanována jest země jeho Anděl Boží proti Balámovi stál. 28. Balá
od Arnon až do Jebok, a ksynům mova oslice mluvila. 35. Napomenutí'Ba—
Ammon: neb mocnou obranou osa lámovi dáno od anděla.
zeny byly meze Ammonitských.
25. Vzal tedy Israel všecka města 1. I tahše rozbili stany na olích
moabských, kdežto za orda
'eho, a bydlil v městech Amorr
hejskeho, totiž v Hesebon, a vmě— nem Jericho položeno jest.
2.
Vida
pak Balák, syn Seforův,
stečkach jeho.
26. Město Hesebon bylo Sehona všecko, což 'učinil Israel Amorr
hejskému,
krale amorrhejskeho, kterýž bojo
val proti králi moabskému: a vzal 3. a že se ho bojí Moabští, a
všecku tu zemi, kteráž pod jeho útoku jeho snésti nemohou,
4. řekl starším madianským : Tak
mocí byla, až do Arnon.
27. Proto se říká. v přísloví: zahladí tento lid všecky, kteříž
v našich končinách, jako
Po'ďte do Hesebon, at se staví a bydlí
ožírá. vůl travu až k kořenu. On
Vz ělá. město Sehon.
toho času králem v zemi mo
28. Oheň vyšel z Hesebon, pla— byl
abské.
men z města. Sehon, i shltil Ar
Moabských, i obyvatele výsostí
5. Poslal
tedyvěštci,
poslykterýž
k Balamovlií
synu
Beorovu,
bydl'
Amon.
nad řekou země synů Ammono
29. Běda tobě Moab, zahynul 'si
ch',
aby
zavolali
ho,
a
řekli:
lide Chamosův*. Dalt syny je o vý
v utíkaní, a. dcery v zajetí, králi Hle vyšel lid z Egypta, kterýž při
kryl
svrchek
země
,
sedě
proti
amorrhejskému Sehonovi.
mn ě .
30. Jho jejich zahynulo od He
6.
Přijď
tedy
a
zlořeělidu
tomu,
sebon až do Dibon: ustavše přišli
nebo silnější mne jest: zdalibych
do Nofe, & až do Medaba.
29) t. kterýž ctí! modlu Chůmos. Chůmós
byl jakýsi bůžek Moabských, &jak se
k víře podobá, na spůsob Molocha. (8.
Mojž. 18, 21.)

5) Hebr. Poslal . . . do města Petar. kte
réž jest při řece (t. Eufratu, v Meso
pohanů,) v zemi vlasti jeho, aneb od
kudž Balňm rodem byl.
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21. Vstal Balam ráno, a osedlav
kterak mohl poraziti a vyhnati jej
ze země své: vímt zajisté, že o oslici svou, jel s nimi.
'žehnaný jest, komu žehnáš, az 0 22. I rozhněval se Bůh. A stal
anděl Hospodinův na cestě proti
řečen ', komu zlořečiš.
7. l'šli starší moabšti, a starší Balémovi, kterýž seděl na oslici, &
madianští, majíce mzdu za věštba dva služebníky měl s sebou.
23. Vidouc oslice anděla stojí
v rukou. A když přišli kBalamo
ví, a vypravovali jemu všeckaslova cího na cestě, s dobytým mečem,
vyhnula se s cest , a šla polem.
Balákova,
'
8. odpověděl on: Zůstaňte zde Kterouž když bil alam, a chtěl
přes noc, &.odpovím, cožkoli mně na stezku navesti,
24. stal anděl v úzkém místě
řekne Hospodin. Když oni zůstali
u Balama, přišel Bůh, a řekl k mezi dvěma zídkami, jimiž vinice
němu:
ohrazeny byly.
9. Co chtí tito muži u tebe?
25. Kteréhož vidouc oslice při
10. Odpověděl: Balák, syn Se tiskla se ke zdi, apřitřela sedícímu
orův, kral moabsky poslal ke mně, nohu. Ale on opět bil ji:
26. a nicméně anděl na místo
11. řka: Hle lid, kte ž vyšel
2 E
ta, říkryl svrche země; úzké přešed, kdež ani na pravo ani
přij , a z ořeč jemu, zdalibych na levo nemohla se vyhnouti, stal
nějakým způsobem bojuje mohl v cestě.
27. A když uzřela oslice stojícího
jej zahnati.
12.—Iřekl Bůh k Balamovi: Ne anděla, padla pod nohama sedícího ;
choď s nimi, am' zlořečlidu tomu: kterýž rozhněvav se, toužeji bil ji
kyjem v boky její.
nebo požehnaný jest.
13. Kte ž rano vstav řekl k
28. I otevřel Hospodin ústa osli
knížatům: děte do země své, nev ce, a promluvila: Co jsem udělala
bo zapověděl mi Hospodin jíti s tobě? Proč biješ mne? Hle již
vámi.
potřetí?
14. Navrátivše se knížata řekli 29. Odpověděl Balam: Že jsi
zasloužila, a učinila jsi posměch ze
k'Balákovi:
Nechtěl
Balam
jíti
s
nami.
za 1 . ó bych měl meč, abych tě
15. Opět oslal mnohem více, a mielz'
znamenitěj š ch nežli byl prvé poslal.
30. Řekla oslice: Zdaliž nejsem
16. Kteříž když přišli k Bala hovado tvé, na němž vždyc sedá.
movi, řekli: Takto praví Balák1 vaš až do dnešního dne?
ověz,
synySeforův: Nemeškej přijíti ke co podobného kdy jsem učinila
mne;
tobě. Ale on řekl: Nikdy.
17. hotov 'sem ctíti tebe, a což 31. Hned otevřel Hospodin oči
koli budeš c titi, dam tobě; přijď, Balamovy, a uzřel anděla stojícího
a zlořeč lidu tomuto.
na cestě s dobytým mečem, i po
18. Odpověděl Balam: Byt pak klonil se jemu, nakloniv tváři k
dal mí Balák plný dům svůj stří N em1.
bra a zlata, nebudu moci změniti
32. Jemuž anděl řekl: Proč po
slova Hospodina Boha svého,abych třetí biješ oslici svou? Ja jsem při
nebo více, nebo méně mluvil.
šel, abych se protivil tobě, nebo
19. Prosím, abyste zde zůstali převrácené. jest cesta tva, a. mně
také _této noci, abych zvěděti mohl, odporná.:
co m1 Opět odpoví Hospodin.
33. a kdyby byla oslice nevy
20. _Pí'išeltedy Bůh k Balamovi hnula se s cesty, vyhnuvši se mi
v_nocí, a řekl jemu: Jestliže při naproti sto'ícímu, bylbych tebe za
šh_ povolati tebe lidé tito, vstaň, bil, a cna ylaby živa.
&igi
s nimi; učinil.
tak toliko, abys, co 34. Řekl Balam: Zhřešil jsem,
to přikaži,
nevěda, že ty stojíš proti mně: a
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nyní, jestliže se nelíbí tobě, abych
šel, navrátim se zase.
35. Rekl anděl: Jdi s těmito, a
hleď, abys jiného nemluvil., nežli
co tobě přikáži. Šel tedys knížaty.
36. To když uslyšel Balák, vy
šel proti němu do městečka moab
ského, kteréž jest na posledních
končinách Amon.
37. I řekl k Balámovi: Poslal
jsem posly, aby povolali tebe, proč
jsi hned nepřišel ke mně? . Zdali
roto, žebych mzdy za tvé příští
áti nemohl?
38. Jemuž on odpověděl: Hle
tu 'se'm; zdaliž budu moci mluviti
jiné, než co Bůh vloží v ůstamá?
39. Jeli tedy spolu, a přijeli do
města, kteréž na posledních kon
činách království jeho bylo.
40. A když nabil Balák volů a
ovec, poslal kBalámovi, a knížatům,
kteříž s nim byli, dary.
41. Když pak bylo ráno, vedl
jej na Výsosti Baal, a atřil na
nejdalši díl lidu israelské 0.

Kapitola 23,

7. a vzav podobenství své, řekl:
Z Aram přivedl mne Balák, král
moabský, z hor východních,iřekl:
Pojď, a zlořeč Jakobcvi: pospčš,
a proklň Israele.
8. Kterak budu zlořečiti, komu
nezlořečil Bůh? Pročbych proklí
nati měl, koho Hospodin nepro
klíná?
9. Z nej šěích skal uzřim 'ej
a z pahrbkůypohledim na něj. ]iad
ten sám bude bydliti, a mezi ná
rody nebude počtem
10. Kdož může sčisti prach Ja
kobův, a znáti počet rodiny Isra
ele? Necht umře duše má smrtí.
spravedlivých, a poslední věci mé
at jsou 'im podobné.
11. ÍJřekl Balák k Balámovi:
Co jest to, což děláš? Abys zlo
řečil nepřátelům mým, povolal.
jsem tebe: a. ty na opak 'dobroře
ěiš jim.
12. Jemuž on odpověděl: Zdaliž
mohu jiné mluviti, nežli co roz
káže Hospodin?
13. Řekl tedy Balák: Pojď se
mnou na. 'iné místo, odkudbysdil

Israele viděl, a celého viděti ne—
mohl, odtud zlcřeč mu.
14. A když vedl ho na místo
1. řekl Balákaalákovi: Vzdě vysoké, na. vrch hory Fasga, vzdě
lej mi tuto sedm oltářů, a lal Balám sedm oltářů, a vloživ
připrav tolikéž telat, a tolikéž svrchu tele a skopce,
15. řekl k Balákovi: Postůj tuto
skopců.
2. A když udělal Balák vedlé při zápalné oběti své, a_já půjdu
řeči Balámovy, vložili spolu tele vstříc [Hospodinu].
a skopce na oltáři.
16. S kterýmž když Hospodin
8. l řeklBalákaalákovi: Po potkal se, a vložil slovo v ústa jeho,
stůj málo při zápalné oběti své, až řekl: Navrat se k Balákovi, atoto
půjdu, zdaliby snad potkal se se mluviti budeš jemu.
17. Navrátiv se nalezl ho stojí
mnou Hos din, a cožbykoli roz
kázal, povim tobě.
cího při zápalné oběti své, a kní
4. A když odšel chle, potkal žata moabská s ním. K němuž
se s ním Bůh. I za uvě k němu Balák řekl: Cožmluvil Hospodin?
Balám, řekl: Sedm oltářů vyzdvihl
18. A on vzav podobenství své,.
jsem, a vložil jsem svrchu tele a řekl: Stůj, Baláku, a poslouchej,.
skopce.
slyš, synu Seforův:
19. není Bůh jako člověk, aby
5. Hospodin pak vložil slovo v
ústa jeho, a řekl: Návrat se k klamal: ani jako syn člověka, aby
Balákovi, a toto mluviti budeš.
se měnil. Řekl tedy, a neučiní?
6. Navrátiv se nalezl Baláka stojí Mluvil a nenaplní?
20. K dobrořečení přiveden jsem,.
cího při zápalné oběti své, i vše
cka knížata moabská.:
dobrořečení zabrániti nemohu.
Dvoje Balámovo požehnání lidu israel
skému dané, místo llořečení.
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21. Není modly v Jákobovi, ani kterýž vidění Všemohoucího viděl,
se vidí podobizna v Israeli: Ho ktlerýž padá, a tak otvírají se oči
spodin Bůh jeho sním1e_st,atrou— 0 0:
J 5. Jak krásní stánkové tvoji J ako
bení vítězství krále mem ním.
22. Bůh vyvedl jej z Egypta„ be, a příbytkové tvoji Israeli!
jehožto síla podobná jest nosorožci. 6. Jako údolí plné hájů, 'ako za
23. Není čarování v Jakobov1, hrady podléřekzvlažené,ja ostán
ani hádání v Israeli. asy svými kové, kteréž ostavil Hospodin, jako
povědíno bude J akobovi a Israelov1, cedrové blíz o vod.
co učiní Bůh.
7. Potečet voda z okovu jeho, a
símě jeho bude v vody mnohé.
24.
Aj
lid
(jako
lvice
povstane,
V
ýšen bude vedlé Agaga* král
a jako lev z vihne se: nelehne,
dokavadž nesní loupeže, a nena- jehč,
'
& odjato bude království jeho.
8. Bůh vyvedl jej z Egypta,
pije se krve zbitých.
25. I řekl Balák k Balámcvi: jehožto síla podobná jest nosorožci.
Ani nezlořeč mu, ani nedobrcřeč. Sežerou národy nepřátely své, a.
26. A on řekl: Zdaliž jsem ne kosti jejich zlámí, a prostřílí šípy.
pravil tobě, že cožkoli mi Bůh
9. Zpolehna spal jako lev, a jako
rozkáže, to učiním?
lvice, kteréžto žádný nebude smíti
27. I řekl Balák kněmu: Po'ď, zbuditi. Kdoby požehnal tobě, i
a povedu tebe na jiné místo:z a sám bude požehnaný: kdoby zlo
řečil, v zlořečenství počten bude.
libcř
snad líbilo
tu _zlořečil
jim. se Bohu, abys od
10. I rozhněvav se Balák proti
28, A když uvedl jej na vrch Balámovi, tleskna rukama řekl:
hory Fogor, kteráž leží naproti Abys zlořečil nepřátelům mým,
poušti,
povolal jsem tebe, ty pak dobro
29. řekl jemu Balám: Vzdělej řečils jim potřikrát:
11. navrat se k místu svému.
mi tuto sedm oltářů, a připravte
likéž telat, a tolikéž skopců.
Uminiljsem
byl zajisté
slavně
30. Učinil Balák, jakž byl Ba tebe,
ae Hospodin
zbavil
těctíti
cti
lám řekl: a vložil tele, a skopce připravené.
na každý oltář.
12. OdpovědělBalám k Balákovi :
Zdaliž jsem neřekl poslům tvym,
kteréž jsi poslal ke mně:
Kapitola 24.
13. Byt mi dal Balák plný dům
Třetí dobrořeěení Balámovo, | proroctví svůj stříbra a zlata, nebudu moci
o království israelském.
přestoupiti řeči Hospodina Boha
I.
když viděl Balá žeb se svého, abych něco buď dobrého
A líbilo Hospodind? abyydo nebo zlého pronesl ze srdce svého:
brořečil Israelovi, nikoli neodšel, ale cožkoli Hospodin poví mi, to
mluviti budu?
"akoaprvé
odšel, proti
aby věštby
14. Ale“však 'da k lidu svému,
ed : alebylobrátiv
poušti
dám radu, co lid tvůj lidu tomuto
tvář svou,
2. a pozdvih očí, viděl Israele v učiní v posledním čase.
15. Vzav tedy podobenství, opět
staních- b dlícího dle pokolení
řekl: Řekl Balám, syn Beorův:
svyáclzh:
pa ' ak yž duch Boží na něj při řekl člověk,jehož zacpáno jest oko:
16. řekl posluchač řečí Božích,
3. vzav podobenství své, dí:
Řekl _Balám, syn Beorův : řekl člo kterýž zná naučení Nejvyššího, &
věk, jehož oko zacpáno 'est*:
4. řekl posluchač řečí Božích, 7) t. více než Agag. Králová amnlechitšti
8) t. nehledí na dary, soudí spravedlivě.

byli jmenem Ages, jako egyptští jme
nem Farao nazýváni.
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4. Mojžíšova 24. 25.

vidění Všxmohoucího vidí, kterýž
3. I připojil se Israel k [modle]
padna otevřené má. oči:
Bélfegor: a rozhněvav se Hospo
17. uzřím ho, ale ne nyní: po- din)
hledím naň, ale ne z blízka. Vze 4. řekl k Mojžíšovi: Vezmi vše
jde hvězda z Jakoba, a povstane cka knížata lidu, a zvěšej je proti
slunci na šibenicích: aby se od—
prut z Israele:
a Fotepe
moabská.,
a zahub
všeckyknížata
syny vrátila prchlivost má. od Israele.
Seth*.
5. I řekl Mojžíš k soudcům i
18. A bude Idumea vladařství sraelským: Zabi jedenkaždý bližní
jeho: dědictví Seir dostane se nepřá své, kteříž se připojili k Bélfegor.
telům svým: Israel pak zmužile 6. A aj jeden z synů israelskych
činiti bude.
vyšel před bratřími
mi k ne
i9. Z Jakoba bude, kterýžby pa věstce madianske, an to viděl Mo'
noval, a zkazil ostatky města.
žiš, i všecken zástup synů israe 
20. A kd žuzřel Amalecha, vzav
dobenstv1 řekl: Počátek naro stíkáýntřlž'
u. kteříž plakali před dveřmi
ů Amalech, jehežto ostatkové 7. To když uzřel Finees, syn
zkaženi budou.
Eleazara, syna tona kněze, vy
21. Uzřel také Cinea avzavpo vstal z prostředku množství, a u
dobenství, řekl: Pevný zajisté jest chytív dýku,
8. všel za mužem israelským do
příbytek
: alesvbg, pak na ska domu nevěstčího, a probodl obadva
e položil tvůj
hnízdo
22. a byl vybraný z kmene Cín, spolu, muže totižto i ženu, v mí
'ak dlouho budeš moci zůstati? stech roditedlnych. I přestalarana
ebo Assur zajme tebe.
od synů israelských:
23. A vzav podobenství o ět 9. a zabito jest lidí čtyřmecítma
mluvil: Ah! kdo bude živ, k yž tisíců*.
tyto věci učiní Bůh?
10. I řekl Bůh k Mojžíšovi:
24. Přijdou na lodích ze Vlach,
11. Finees syn Eleazara, syna
přemohou Assyrské, azhubí Židy, Arona kněze, odvrátil hněv můj
a naposledy také sami zahynou. od synů israelskych: nebo horli
25. I vstal Balám. a navrátil se vosti mou pohnul se proti nim,
na. místo své: Balák také cestou, abych sam neshladil synů israel
kterouž byl přišel, navrátil se.
ských v horlivosti své.
12. Protož mluv k němu: Aj,
Kapitola 25.
davam jemu poko' úmluvy své,
Bmilství a modlařství lidu. &. Pomsta.
10. Ukrocení hněvu Božího. 17. Pobití Ma
dianských.

1.

ho
ak času zdržoval se
Israe v Setim. a smilnil
lid s dcerami moabskými,
2. kteréž povolal jichk obětem

svím.
Oni ak J'e ' a klaněli se
ho
ůmje'ich.
17) V Davidu bylo proroctví to vyplněno
(2. Král. 8, 2.), které se též spolu na
Krista, jehožto předobrasením David
byl., vztahuje, čehož důkazem jsou slo
va: „hvězda, prut“ (berla), jichžto se
v písmě sv. často o Messihši užívá.
(Isai. 11, 1. Mat. 2, 2. Zjev. 22, 16.)

13. a bude mti tak on, jako

símě jeho úmluvu věčnou kněžství:
proto že horlil pro Boha svého, a
vyčistil hřích synů israelských.
14. Bylo pak jmeno muže isra
elského, kterýž zabit jest s Madi
ankou, Zambri, syn Saulův, kníže
z rodu a pokolení Simeonova.
15. Žena pak Madianska, kteráž
spolu zabita jest, sloula Kozbi,
dcera Sur, jednoho velmi slovut
ného knížete madianského.
9) Zhynulo jich od té rány, jakž svědčí
sv. Pavel (1. Kor. 10, B.) třimecítma

tisíců, tisíc pak jich dřívemečemlbito,
a "potom svěšeno.
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16. I mluvil Hospodin k Mojží
šovi, řka:

.

_

17. At cítí Madianští, že ]ste
jejich nepřátelé, a. zbíte je:
18. nebot i oni nepřátelsky cho
vali se k vám, a oklamah vás u
klady skrze modlu Fogor, a skrze
Kozbi, dceru knížete madianského

11. že, kd ž Kóre zah

nové jeho nežahynuli.

ul



yn , sy

12. Synové Simeon po rodech
svých: Namuel, z toho čeleď Na
muelitských: Jamin, z toho čeleď

Jaminských: J achin, z toho čeleď
J achinských:
13. Záre, z toho čeleď Zéreit
sestru svou, kteráž zabita jest v ských: Saul, z toho čeleď Saulit
m
kých.
den rány pro modlařství Fogor.
14. Tyt jsou čeledi z rodu Si
meonova, jichžto všecken počet
Kapitola 26.
byl dvamecítma tisíců, a dvě stě.

Bečteni synů israelských, kteříž měli do
země zaslíbené vjíti.

1.

dyž krev vinných vylita byla,
K řekl Hospodin k ojžíšovi,
onovu,
& k Eleazarovi, synu
knězi:
2. Sečtěte všecka summu synů
israelských, od dvacítiletých &výše,

15. Synové
Sefon,
z toho Gad
[pošpo
a]rodech
čeleď svých:
Sefon
ských: Aggi, z toho čeleď Aggit

skýcš:
sk c . Suni, z toho čeleď Sanit
lili. Ozni, z toho čeleď Oznit

ských: Her, z toho čeleď Herit
ských:
17. Arad, z toho čeleď Arodit

padomích
a rodech
říž-mohou
k bojijejich,
jíti. všecky, sslĚýcĚ:
0 . Ariel, z toho čeleď Arielit
3. Mluvili tedy MojžíšaEleazar
kněz na polích moabských při 18. Tyt jsou čeledi Gad, jichžto
veškeren
počet byl, čtyřiceti tisíců,
Jordánu proti J erichu, ktěm, kte
pět set.
,
říž byli
19.
Synové
Her, aOnan,
4. od dvacíti let a. výše, jakož kteří obadva. Jůdovi,
umřeli v zemi cha
byl Hospodin rozkázal, jichž tento naneiské.
jest počet:
20. A byli synové Jůdovi po
5. Růben prvorozený Israelův,
toho syn, Henoch, z něhož čeleď rodech s ch: Sela, z něhož čeleď
Henochitských: & Falla, z něhož Selaitskýc : Fáres, z něhož čeleď
Fáresitsxých: Záre, z něhož čeleď
čeleď Falluitských:
6. a Hesron, z něhož čeleď Hes“ Záreitských.
ronitských: a Charmi, z něhož 21. Synové pak Fáresovi: Heston,
z něhož čeleď Hesronitských: &
čeleď Charmitských.
7. Tyt jsou čeledi z rodu Rů Hamul, z něhož čeleď Hamulit
henova: kterýchžto počet shledán ských.
22. Ty jsou čeledi Jůdovy, jichž
]est čtyřiceti tři tisíce, sedm set,
veškeren počet byl1 sedmdeséte šest
& třiceti.
tisíců,
pět set.
8. Syn Fallův Eliab.
23. Synové Issacharovi po rodech
9. Jeho synové Namuel, &.Da
svých:
Thola, z něhož čeleď Tho
than &.Abiron. To jsou ti Dathan
a Abiron knížata lidu, kteříž po—laitských: Fua, z něhož čeleď Fu
aitských:
vstali proti Mojžíšovi, a
noví
24. Jasub, z něhož čeleď Jasu
v bouřce Koré, když se Hospodinu
zprotivili:
bitských: Semran, z něhož čeleď
10. & otevřevši země ústa své, Semanitíkých.
pozřela Kóre, a velmi mnozí ze
25. Tyt jsou rodiny Issachar,
mřeh, když spalil oheň dvě stě jichž počet byl, šedesate čtyři ti
padeséte mužů. A stal se veliký síce, tři sta.
V)
26. Synové Zabulon po rodech
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svých: Sé"ed, z něhož čeleď Séred
ských: Elon, z něhož čeleď Elon
skych: Jalel, z něhož čeleď Jele
litských.
27. Ty jsou rodiny Zabulon,
jichžto počet byl, šedesáte tisíců,
pět set.
28. Synové Josefovi po rodech
svých, Manasses a. Efraim.
29. Z Manasse pošel Machir, z
něhož čeleď Machirských. Machir
zplodil Galaad, z něhož čeleď Ga.
laadských.
30. Galaad měl syny: Jezer, z
něhož čeleď J ezerských: & Holek,
z něhož čeleď Helekitských:

po rodech svých, jichž počet byl,
čtyřiceti pět tisíců., šest set.
42. Synové Den po rodech svých:
Suham, z něhož čeleď Suhamsk ch.
Tito jsou rodové Den po čel ech
&:

ch.

43. Všichni byli Suhamští, jichž
to počet byl, šedesáté čtyři tisíce,

čtyři sta.
44. Synové Aser po rodech svých :
J emna.,z něhož čeleďJ emnaitských :
J essui, z něhož čeleď J essuitských:
Brie, z něhož čeleď Brietských.
45. Synové Briovi: Heber, z ně—
hož čeleď Heberských: aMelchiel,
z něhož čeleď Melchielských.
46. Jmeno pak dcery Aser, bylo
31. &Asriel, z něhož čeleď Asri
elských: a. Sechem, z něhož čeleď Sára,.
47. Ti jsou rodové synů Aser,
Sechemských:
32. a. Semida., z něhož čeleď Se & počet jich, pedesáte tři tisíce,

mideitských:

&.Hefer, z něhož če- čtyři sta.

48. Synové Neftcli po rodech
leď Heferských.
33. Byl pak Hefer otec Salfádův, svých: Jesiel, z něhož čeleď Je
sielských:
Guni, z něhož čeleď
jenž neměl synů, ale toliko dcery,
'ichžto tato jsou jmena.: Maala, &. Gunitských:
49.
Jeser,
z něhož čeleď Jeser
oa., &.Hegla., & Melcha, &.Thersa..
34. Ty jsou čeledi Manessesovy, ských: Sellem, z něhož čeleď Sel—
lemských.
a. očet jejich padesáte dva. tisíce,
50. Ti jsou rodové synů Nefteli'
s m set.
35. Synové pak Efraim po ro po čeledech svých: jichž počet čty
dech svých, byli tito: Sutala., od řiceti pět tisíců, čtyři sta..
51. Tato jest snmma. synů isra
něhož čeleď Sutelcitských : Becher,
od něhož čeleď Becherských: The elských, kteřížto sečtení jsou, šest
krát
sto tisíců, &.tisíc, sedm set„
hen, od něhož čeleď Thehenských. třiceti.
36. Syn pak Sutalův byl Beran,
52. I mluvil Hospodin k Mojží—
od něhož čeleď Heranských.
šo v1,' ř k e.:
37. Tyt jsou rodiny synů Efrai
53. Těmto rozdělena. bude země.
mových, kterýchž počet byl, třiceti vedlé počtu jmen k vládnutí jejich..
dva. tisíce, pět set.
54. Kterých bude více, těm
38. Ti jsou synové Josefovi po dáš větší díl: a. kterých méně
menší: jednomukaždému,jakžn

čeledech
sviých.
SynovéBéla,
Benjami
novi
po ro
ech svých:
z ně Sečteni jsou, dáno bude vladařství:
hož čeleď Belaitských: Asbel, z 55. tak toliko, aby los rozdělil
něhož čeleď Asbelských: Ahiram, zemi pokolením &.čeledem.
z něhož čeleď Ahiramských:
56. Cožkoli dostane se jim losem—,
39. Sufam, z něhož čeleď Sufam to at vezmou, buď jich více neb
ských: Hufem, z něhož čeleď Hu méně.
famských.
57. Tento také jest počet synů
40. Synové Béla.: Hered, a. Noe Lévi po čeledech jejich: Gersom
man. Z Hered, čeleď Heredských: z něhož čeleď Gersonitských: Kant,
z Noeman, čeleď Noemanských.
z něhož čeleď Keatských: Merari,
41. Ti jsou synové Benjaminovi z něhož čeleď Merarských.

4. Mojžíšova 26. 27.

58. Tyto jsou čeledí Lévi: Čeleď
.Lobni, čeleď Hebroni, čeleď Mohoh,
čeleď Musi, čeleď Kóre. Kaat pak
zplodil Amrama:
59. kterýž měl manželku Jocha
bedu, dceru Lévi, kteráž se mu
narodila v Egyptě. Ta. porodila
Amramovi muži svému syny, Árona
a Mojžíše, & Marii sestru jejích.
60, ZArona pošli Nadab aAbiu,
& Eleazar, & Ithamar:
61. z nichž Nadab a Abiu ze
mřeli, když obětovali oheň cizí před
Hoz—:podínem.
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měl dětí mužského pohlaví. Proč
se vyhlazuje jmeno jeho z čeledi
jeho, že neměl syna? Dejte nám
vladařství mezi příbuznými otce
našeho.
4. I vznesl Mojžíš při jejich k
soudu Hospodinovu.
5. Kterýž řekl k němu:
6. Spravedlivét věci žádají dcery
Salfad: dej jim vladařství mezi
příbuznými otce jejich, a.at po něm
v dědictví nastoupí.
7. K synům pak israelským toto
mluviti budeš:
8. Kdyžby někdo umřel nemaje
syna, dceři jeho dostane se dě
dictví.
9. Paklíby ani dcery neměl, bude
míti nápadníky bratry své.
'
10. J estližeby pak ani bratří ne
bylo, dáte dědictví bratřím otce

62. I bylo všech, kteříž sečteni
jsou, třimecítma tisíců pohlaví muž
ského, od jednoho měsíce a výše:
nebo nejsou počítáni mezi syny
israelskými, aniž jim dano jest s
jinými vladařství.
63, Tento jest počet synů israel
ských,. kteříž popsáni jsou od Moj eho.
žíše, & Eleazera kněze, na polích ] 11. J estližeby pak ani strýců
moabských při Jordánu proti J e neměl, dáno bude dědictví těm,
richu.
kteříž jemu nejbližší jsou. A bude
64. Mezi nimiž nebyl žádný z to synům israelským ustanoveno
těch, kteříž prvé sečtení byh od zákonem věčným, jakož přikázal
Mojžíše a rona na poušti Sinaj. Hospodin Mojžíšovi.
(1. Kor. 10, B.)
12.
kl také Hospodin k Moj
65. Nebo byl předpověděl Ho žíšovi: Vstup na horu tuto Abarim,
spodin, že všickni zemrou na poušti. a spatř odtud zemí, kterouž dam
A žádný nepozůstal z nich, jediné synům israelským.
Káleb, syn Jefonův, a Josue, syn
13. A když spatříš ji, půjdeš i
Nunův.
ty k idu svému, jako šel brain

Kapitola 27.'
Právo dědictví dcer Salfádových. 12. Na.
místo Mojžíšova Josue za vůdce lidu zřízen.

1. Přístoupily
pak dcery
syna Hefer,
syna Salféda,
Galaad,
syna Machir, syna. Manasse, kterýž
byl syn Josefův: jichžto jsou jmena,
Maala, &.Noa, & Hegla, &.Melcha,
& Thersa.

2. I staly před Mojžíšem, a Elea
zarem knězem, a“přede všemi kni

žaty lidu, u dveří stánku úmluvy,

& řekly:
$. Otec naš umřel na. poušti,

aniž byl v pozdvižení, kteréž zbu
zeno jest proti Hospodinu pod Kóre,
ale v hříchu svém umřel: on ne

tvůj ron:
14. nebo rozhněvali jste mne na

poušti Sin při odporovaní [všeho]
množství, “aniž jste mne posvětiti
chtěli před ním při vodach. Týt
jsou vody Odporovaní v Hades na
poušti Sin.
15. Jemuž odpověděl Mojžíš:
16. Opatř Hospodin, Bůh duchů
všelikého těla, člověka, kterýžby
byl nad množstvím tímto:
17. amohl vychazeti, a vchazeti
přednimi, avyvesti je, neb uvesti:
aby nebyl lid Hospodinův jako
ovce bez pastýře.
18. I řekl Hospodin k němu:
Vezmi Josue, syna Nun, muže, V
němž jest duch, a vlož ruku svou
na něj.
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8. A druhého beránka též obě
tovati budete k večerou, vedlé
všeho pořádku k oběti jitřní, a o
bětí mo ch jejich, v obět nej
chutnější vůně Hospodina.
9. Dne pak sobotního obětovati
budete dva beránky roční bez po
skvrny, a dvě desetiny mouky
Eleazar
ěz oradí se s Hospo— bělné, ole'em skropené v obět su
dinem o něho.
slovu jeho vyjde, chou, a. o ěti mokré,
avejde on, ivšickni synové israel 10. kteréž řádně se liji na ka
ětí s ním, i ostatní množství.
ždou sobotu, v zápalnou obět

19. Kterýž státi bude před Ele
azarem knězem, a přede vším
množstvím:
20. a dáš mu přikázaní přede
vším lidem, & díl slá
své, aby
ho poslouchalo všecko s omáždění
synů israelských.
21. Kd ž se bude míti co činiti,

22. Učinil Mojžíš, jakož byl při věčnou.
kázal Hospodin. A kd ž pojal Jo
11. Na nov pak měsíců oběto
sue, postavil jej pře Eleazarem vati budete obět zápalnou Hospo
dinu, telata dvě ze skotu, skopce
1kšráězem,
i přede vším množstvím jednoho, beránků ročních bez po—
u.
23. nvloživ ruce na. hlavu jeho, skvrny sedm,
všecko opětoval, což byl přikázal
12. a tři desetiny mouky bělné
Hospodin. '
olejem skropené v obět suchou při
každém teleti: a dvě desetiny mou
ky bělné olejem skropené, při ka
Kapitola 28.
ždém skopci:
Nařízení o obětech, jaké kterého času
13. a desetinu desetiny* mouky
obětovati se měly.
bělné s olejem v obět suchou při
každém beránku. Zápalná obět
1. Rekl ěovi:
také Hospodin k Mojží—nejchutnějěí vůně a zápalu jest
2. Přikaž synům israelským, &. Hospodinu.
14. Oběti pak mokré vína, kte
řekneš k nim: Obět mou, a chleby,
i zápal vůně nejchutnější obětujte réž při jednékaždé oběti mají lity
časy svými.

.

3. Tyto jsou oběti, kteréž oběto
vati máte: Beránky roční bez po
skvrny dva každého dne v obět
zápalnou věčnou:
4. jednoho obětovati budete ráno,
a druhého k večerou.
5. Desátý díl Efy mouky bělné,
kterážb byla pokro ena olejem
nejčistš m, jenžb mě míryčt
dil Hín*
y
vrtý
6. Jest to zápalná obět usta
vičná, kterouž jste obětovali na

býti, tyto budou: Půl míry
při každém teleti, třetí díl
skopci, čtvrtý při beránka.
bude obět zápalná po všecky

Hin
při
Ta

mě
síce, kteříž řes rok po sobě jdou.
15. Kozel) také obětován bude

Hospodinu za hříchy v obět zá
paílnou
je
o. věčnou, s mokrými obětmi
16. Měsíce pak prvního, čtrná—
ctého dne měsíce, bude fáse Ho—
spodinovo,

17. a patnáctého dne slavnost':

dní budou jisti chleby
hoře Sinaj k vůni nejchutnější zá—za se
přesné.
palu Hospodinova.
18.
Z
nichž
rvni den slavný a
_?. A obětovati budete vína čtvrtý

dir Hin s každým beránkem v Sva svatý bude: žgdného díla služeb
ného nebudete dělati v něm.
tyni Hospodinově.
13)
6) Efa byla míra menší na věci sypané,
jsouc desátý díl větší míry Kor neb
Gomer. Hin, šestý dll míry Bath, byla
obyčejná míra na věci mokré či tekuté. 17)

t. Efy, jenž se nazývá desetinou, že
byla desátý díl míry Kor; aneb dle
čtení hebr.: Po [iedné]desetině na ka—
ždého beránka, jichž bylo 7.
t. velikonoční.

4. Mojžíšova 28. 29.

19. A obětovati budete obět zá
palnou Hospodinu, dvě telata ze
skotu, skopce jednoho, beránků
ročních bez poskvrny sedm:
20. &.oběti suché jednoho
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Kapitola 29.
Co se mělo obětovati na svátek troubení.
7. Co na den očistováni.

ka. vnost stánku.

12. Co na. slu.

ždého z mouky bělné, kterážby
ěsíce také sedmého první
byla olejem skropená, tři desetiny 1.
den slavný & svatý bude
při každém teleti, a dvě desetiny
vám: žádného díla služebného ne
při skopci,
21. a desetinu desetiny při ka budete dělati v něm, nebo jest
ždém beránku: to jest při sedmi den zvuku, a trub*.
beráncích.
2. A budete obětovati zápalnou
22. A kozla. za hřích jednoho, k obět k vůni nejchutnějši Hospo
dinu, tele ze skotu jedno, skopce
očistění vás,
23. mimo obět zápalnou jitřní, jednoho, a beránků ročních bez
kterouž vždycky obětovati budete. poskvrny sedm:
24. Tak činiti budete každého
3. a v obět suchou jejich, mouky
dne za sedm dní k podnětu ohně, bělné olejem skropené tři desetiny
a k vůni nejchutnějši Hospodinu, při každém teleti, dvě desetiny
kteráž půjde z obětí zá alné, a. z při skopci,
obětí mokrých k jedné ažde [zá 4. jednu desetinu při beránka,
kterých spolu jest beránků sedm:
palné náležejících].
25. Den také sedmý bude vám
5. a. kozla za hřích, kterýž obě
nejslavnější a svatý: žádného díla tuje se k očistění lidu,
služebného nebudete dělati vněm.
6. mimo obět zápalnou novo
26. Den také Irvotin, když o měsíčnou s obětmi suchými jejími,
bětovati budete nové úrody Ho a obět zápalnou věčnou s obětmi
mokrými obyčejnými. Těmiž řády
sspodinu,
avný &. po
svatý lnění
ude*: téhodnů,
žádného obětovati budete k vůni nejchut
díla služebného nebudete dělati v nější obět zápalnou Hospodina.
něm:
7. Den také desátý toho měsíce
27. a obětovati budete obět zá sedmého bude vám svatý a slavný,
palnou k vům' nejchutnější Hos & trápiti budete duše své*. Žádné
podinu, telata z skotu dvě, skopce ho dila. služebného nebudete dělati
jednoho, a. beránků ročních bez v něm.
8. A obětovati budete obět zá
poskvrny sedm:
28. a v obět suchou jejich, mou palnou Hospodínu vvůni nejchut
ky bělné olejem skropené tři de—ně'ší, tele ze skotu jedno, skopce
setiny při každém teleti, při skop—jednoho,
'
beránků ročních bez po
cích dvě,
skvrny sedm:
29.
ři beráncích desetinu de— 9. a. v obět jejich suchou, mou
setiny, terých spolu jest beránků ky bělné olejem skropené tři de
sedm, kozla také,
setiny při každém teleti, dvě de
30. kterýž zabit bývá k očistě setiny při skopci,
ní: mimo obět zápalnou věčnou,a
10. desetinu desetiny při každém
mokré oběti její.
beránka, kterých spolu jestberán—
31. Bez poskvrny všecky věci ků sedm.,
obětovati budete s mokrými obět—
11. kteréž
a kozlase za
hřích,za.mimo
mi jejich.
věci,
obětují
hřích ty

26) t. slavnost týhodnů, či letnic, aneb
prvotin žní.

1) t. den nového roku.
7) t. postem, ježto jest den smíření —
teď dlouhý den.
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očistění, a obět zápalnou věčnou, každém teleti, a skopci, aberánku
s obětí suchou, a s obětmi mokrý řádně zachováte:
25. a kozla za hřích, mimo obět
mi jejích.
12. Patnáctého pak dne měsíce zápalnou věčnou, a obět její su
“sedmého, kterýž den bude vám chou i mokrou. '
svatý, a slavný, žádného díla slu 26. Dne pátého obětovati budete
žebného nebudete dělati v něm, telat devět, skopce dva, a beránka
ale světiti budete slavnost Hospo—ročních bez poskvrny čtrnácte:
dinu, za sedm dm'*.
27. a suché oběti i mokré při
13. A budete obětovati obět zá—každém teleti, a skopci, a beránků
palnou, k vůni nejchutnější Ho—řádně zachováte:
spodinu telat z stáda třinácte, 28. a kozla za hřích mimo obět
skopce dva, beránků ročních bez zápalnou věčnou, & obět její su—
chou i mokrou.
_
poskvrny čtrnácte:
29. Dne. šestého obětovati bu
14. a v obět suchoujejich,mou—
ky bělné olejem skropené tři de' dete telat osm, skopce dva, beránků
setiny při každém teleti, kterých ročních bez poskvrny čtrnácte:
jest spolu telat třinácté: advě de— 30. a oběti suché i mokré při
setiny při každém skopci, to jest každém teleti, i skopci, i beránku
řádně zachováte:
z těch dvou skopců.
31. a kozla za'hI'ích, mimo obět
15. A desetinu desetiny* při ka
ždém beránku, kterých beránků zápalnou věčnou, a obět její su
chou i mokrou.
spolu jest čtrnácte:
32. Dne sedmého obětovati bu
16. a kozla za hřích, mimo obět
zápalnou věčnou, a obět suchou, dete telat sedm a skopce dva, be
ránků ročních bez poskvrny čtr
a mokrou její. _
17. V druhý den obětovati bu nácte:
dete telat zstáda dvanácté, skopce 33. a oběti suché i mokré ři
dva, beránků ročních bez poskvrny každém teleti &.skopci, a berán u
čtrnácte:
řádně zachováte:
34. a kozla za hřích, mimo obět
18. a. oběti suché a mokré při
každém teleti, a skopci, a berán zápalnou věčnou, & obět její su
ku řádně zachováte: '
chou i mokrou.
19. a kozla za hřích, mimo obět
35. Dne osmého, kterýž jest nej
zápalnou věčnou, a obět suchou a slavnější, žádného díla služebného
mokrou její.
nebudete dělati,
20. Dne třetího obětovati bu
36. obětujíce obět zápalnou k
dete telat jedenácte, skopce dva, vůni nejchutnější Hospodinu, tele
beránků ročních bez poskvrny čtr jedno, skopce jednoho, beránků
nácte:
ročních bez poskvrny sedm:
21. a oběti suché i mokré při 37. a oběti suché i mokré ři
každém teleti, & skopci, &beránku každém teleti, a skopci, &berániu
řádně zachováte:
' řádně zachováte:
—
38. a kozla za hřích, mimo obět
22. a kozla za hřích, mimo obět
zápalnou, věčnou, a. obět suchou i zápalnou, a obět její suchou i
mokrou.
mokrou její.
23. Dne čtvrtého obětovati bu
39. Tyto věci obětovati budete
dete telat deset, skopce dva., be Hospodínu o slavnostech vašich:
ránků ročních bez poskvrny čtr kromě slibů a obětí dobrovolných,
nácte:
v oběti zápalné, v oběti suché, v
24. a oběti suché i mokré při oběti mokré, a v obětech pokoj
ných.
12) t. slavnost stánků či pod zelenou.
15) po desetině.

& Mojžíšova 30. 31.

185

manžel odepřel, a'Hospodin jí mí
lostiv bude.
Kapitola 30.
14. J estližeby slíbila a řísahou
se zavázala, že postem, ne od ji
Ustanovení o slíbích. 6. Kterak může
otec slib své dcery zrušiti, 9. a muž své ných věcí zdrželivostí, _trapiti bude
duši svou, na vůli muže bude, bu
ženy.
de-li to míti udělati, čili nic.
15. J estližeby ak muž slyše to,
1,
pravoval Mojžíš synům
I igi-Zelskýmvšecky věci, kteréž mlčel, a do drn ého dne odložil
vyrčení:
cožkoli slíbila, a připově—
mu byl Hospodin přikázal:
2. & mluvil [také] k knížatům děla, splní: nebo hned, když usly
šel,
mlčel.
'
pokolení synů israelských: Totot
16. Pakliby odpíral, potom když
jest, což přikázal Hospodin:
3. Jestližeby kdo z mužů slib o tom zvěděl, ponese sám nepra
Hospodinu učinil, aneb zavázal se vost jeíi.
17. Tat jsou ustanovení, kteréž
přísahou: nezruší slova svého, ale
ustanovil Hospodin Mojžíšovi, mezi
všecko, což slíbil, naplní.
4. Žena jestližeby něco slíbila, mužem a ženou, mezi otcem a
a. zavázala se přísahou, kteráž jest dcerou, která. ještě v děvčím věku
v domě otce svého, a. ještě v děv jest, aneb která. zůstává. v domu
čím věku: jestližeby zvěděl otec otce svého.
o slibu., kterýž učinila, a o přísaze,
kterouž zavázala duši svou, a mlčel

by, zavázána bude k slibu:
5. cožkoli slíbila, a zapřiséhla,
v skutku splní.
6. Jestližeby pak otec, slyše slib
její, ihned odepřel: i slibové, ipří
sahy její zrušeny budou, aniž bude
zavázána k vyplnění slibu, proto
že odepřel otec.
7. Jestližeby manžela měla, a
něco slíbila, a slovo jednou z je
jich úst vyjdouc zavázaloby duši
její přísahou:
8. v kterýžkoli den uslyšelby to
muž, a neodpíralby, zavázána bude

Kapitola 31.
Porážka Mndíanských. 19. Očistění bo
jovníků. 25. Rozbitování kořistí. 50. Zlato
Pánu obětovéno.

LI mluvil
řka: Hospodin k Mojžíšovi,
2. Pomsti prvé synů israelských
nad Madianskýmí, a tak připojen
budeš k lidu svému.
3. Ihned Mojžíš řekl: V odění
oblecte muže ze sebe k boji, kte
řížby mohli učiniti pomstu Hospo—

dínovu nad Madianskými.
4. Tisíc mužů z každého pokolení
at se vybéře z Israele, kteřížby
lšlslibu,
a splní, cožkolí byla slí—poslani b li k boji.
1 a.
9. Pakli uslyšev to, hnedby od 5. I dai po tisíci z každého po
píral, a zrušil přípovědijejíislova, kolení, to jest, dvanácté tisíců způ
jimiž zavázala duši svou: milostiv sobných k boji:
jí bude Hospodin.
6. kteréž poslal Mojžíš s Fince
10. Vdova a žena zahnané, což sem, synem Eleazara kněze, ná.
kolí slíbí, splní.
doby také svaté, a trouby k trou
11. Manželka v domě muže svého bení dal jemu.
kdyžby se zavázala slibem & pří
sahou,
bojivlrfli
skšinA
, když
&. řemo
' 'e proti
všecMedian
ky po
12. jestližeby uslyšel muž a mlčel, mm mužlškého zbili:
&neodepřel slibovaní jejímu, splní,
8. i krale jejich. Evi, & Bekem,
cožkolí byla slíbila.
a Sur, a Har, a Rebe, pět knížat
13. Pakliby hned odepřel, nebude národu: Balama také syna Beoro
zavázána k vyplnění slibu: nebo va zabili mečem. (Jos. 13, 21.)
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9. A zajali ženy jejich, i děti, i
24. a zpéřete roucha svá v den
všecka hovada, i všecken nábytek: sedmý, a očistěni jsouce potom do
cožkoli míti mohli, pobrali:
stanů vejdete.
10. tak města jako vesnice, i
25. Řekl také Hospodin ]: Moj
íšovi:
hrádky oheň ztrávil.
26. Sečtěte su'nmu těch věcí,
11. A pobrali loupež, & všecko,
což byli zajali, tak z lidí, jako z které jsou zajaty, od člověka až
hova
do hovada, ty a Eleazar kněz a
12. &.přivedli k Mojžíšovi a k knížata lidu:
Eleazarovi knězi, i ke všemu množ 27. &rozdělíš rovně loupež mezi
ství synů israelských. Jiné pak ty, kteříž bojovali, &.vytáhli na.
domovní nábytky přinesli do ležení vojnu, a mezi všecko ostatní množ
na roviny moabské při Jordánu
28. A oddělíš dil Hospodinu, od
proti J erichu.
13. Vyšli pak Mojžíš a Eleazar těch, kteříž bojovali, a byli na
kněz, i všecka knížata shromáž vojně, jednu duši z pěti set, tak
děni proti nim ven za stany.
z lidí, jako z volů, a oslů., a ovcí,
14. I rozhněvav se Mojžíš na
29. & dáš ji Eleazarovi knězi,
knížata vojska, tisícniky, &setniky, nebo prvotiny Hospodinovy jsou.
kteříž přišli z boje,
30. Z polovice také synů israel
15.řekl : Proč jste zachovali ženy ? ských vezmeš padesátou hlavu z
16. Zdaliž ony nejsou, kteréž lidí, i zvolů, i oslů, iovci, avšeoh
oklamaly syny israelské ku po hovad, a dáš je levitům, kteříž
nuknutí Balámovu, &.učinily, aby drží stráž stánku Hospodinova.
31. I učinili Mojžíš a Eleazar,
ste zhřešili proti Hospodinu skrze
hřích Fogor, pročež i pobít jest lid? jakž byl rozkázal Hospodin.
17. Protož všecky pobi'te, což 32. Bylo ak loupeže, kteréž
koli 'est pohlavi mužské 0, také vojsko nabra o, oveo šestkrát sto
malič é: i ženy, kteréž poznaly sedmdesáte pět tisíců,
33. volů sedmdesáte dva tisíce,
muže v sjiti, zbijte:
34. oslů šedesáte a jeden tisíc:
18. děvčata pak, a všecky ženy
panny zachovejte sobě:
35. duší lidských pohlaví žen
19. & zůstaňte vně za stany za ského, kteréž byly mužů nepoznaly,
sedm dni. Kdoby zabil člověka, dva & třiceti tisíců.
neb zabitého se dotekl, očistí se 36. I dána jest polovice těm,
dne třetího a sedmého.
kteříž byli v bitvě, ovec třikrát
20. A všecka loupež, necht jest sto třiceti sedm tisíců, pět set:
37. z nichžto na dilHosPOdinův
roucho, neb nádoba, aneb něco pro
domovní nábytek připraveného, z počteno jest ovcí šest set sedm
kozích koží, srsti, i z dřeva, vy desáte pět.
čistěno bude.
38. A z volů třiceti šesti tisíců,
21. Eleazar také kněz, kmužům volů sedmdesáte & dva:
39. z oslů třiceti tisíců, pěti set,
vojska, kteříž bojovali, takto mlu
vil: Toto jest přikázani zákona, oslů šedesáte a. jeden:
za CF

40. z duši lidských šestnácté tisí—
cm: přikázal Hospodin Mojží—ců, dostalo se na dil Hospodinův
Šteréž
22. Zlato a stříbro, aměď, a že třiceti a dvě duše.

41. I dal Mojžíš počet prvotin
23. a všecko, což může projití Hospodinových Eleazarovi knězi,
skrze plamen, ohněm přečistěno jakž mu bylo přikázáno,
bude: cožkoli pak ohně nemůže 42. z polovice s ů israelských,
kterouž byl oddě ' těm, kteříž v
inédsti,
vodou očistění posvěcena bitvě byli.
11 e:
lezo, &.olovo, a cín,
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4. země, kterouž zbil Hos din
43. Z polovice pak, kteráž se
před
obličejem
synů
israels
ých.,
byla dostala ostatnímu množství,
to jest, z ovec třikrát sto t1síc,tř1 krajina velmi hojná jest k pastvě
dobytčat: a my služebníci tvoji
ceti sedmi tisíců pěti set,
.
44. a z volů třiceti šesti tlsíců, máme velmi mnoho dobytka:
5. & prosíme, jestliže jsme nalezli
45. a z oslů třiceti tisíců pěti
set
milost před tebou, abys jí dal nám
služebníkům svym k vládnutí, &
46. a z lidí šestnácti tisíců,
47. vzal Mojžíš padesátou hlavu, abys nevedl nás přes Jordán.
6. Jimžto odpověděl Mojžíš: Což
a dal ji levítům, kteříž stráž drželi
v stá-nku Hospodinovu, jakož byl bratří vaši půjdou k bitvě, a vy
zde seděti budete?
přikázal Hospodin.
48. A když přistoupili k Mojží 7. Proč podvracujete mysli synů
šovi knížata vojska, a tisícníci, & israelskych, aby přejití nesměli na
místo, kteréž jim dá Hospodin?
setníci, řekli:
'
8. Zdaliž tak neučinili otcové
49. My služebníci tvoji sečtli
jsme počet bojovníků, kteréž jsme vaši, když jsem je poslal zKádes
měli pod rukou naší: a ani jeden barne, aby vyšpehovali zemi?
9. A když přišli do údolí hroz
neubyl.
50. Pro tu příčinu obětujeme v nu, prohlédše všecku krajinu, odvrá
dar Hospodinujedenkaždy, cožjsme tili srdce synů israelských, aby
v loupeži zlata mohli naleznouti, nevešli do země, kterouž dal jim
sponky i zápony, prsteny, i náruč— Hospodin.
10. Kterýž rozhněvav se zapři
nice, i řetízky zlaté, abys se ma
sáhl, řka:
dlil za nás Hospodinu.
11. Neuzřít lidé tito, kteříž vstou
51. I přijali Mojžíš a Eleazar
kněz, všecko zlato v rozličných pili z Egypta od dvacítiletých a
tvářnostech,
výše. země té, kterouž pod přísahou
52. váhy šestnácte tisíců, sedm zaslíbil jsem Abrahamovi, Isákovi,
set, padesáte lotů, od tisícníků a a Jákobovi: a nechtěli následovati
setníků.
mne,
53. Nebo což 'edenkaždý v lou
12. kromě Káleba syna J efonova,
peži uchvátil, je o b 10.
Kenezejského, a Josue, syna Nun:
' 5 A vzavše vnes ' to do stán' tito jsou na lnili vůli mou.
lm svědectví, na památku synů
13. A roz něvav se Hospodin na
israelských před Hospodinem.
Israele, vodil jej vůkol po oušti
za čtyřiceti let, dokudž neza ynul
všecken ten národ, kterýž byl uči
Kapitola 32.
. Synové Růbenovi a Gádovi žádali nadě nil zlá před obličejem jeho.
14. A řekl: Hle vy jste povstali
dxctví zemi před Jordanem. 6. Mojžíš po
místo otců svých, přírostkové, &
trestav jich, 20. svolil k žádosti jejich.
zchovanci lidí hříšných, abyste
1. ynové pak Růben,aGád, měli rozmnožili prchlivost Hospodinovu
S drahně dobytka a nesčíslné proti Israelovi.
množství hovad. A když uzřeli 15. Jestliže nebudete chtíti ná
Jázer & Galaad země, že jsou k sledovati ho, na poušti lid opustí,
chování dobytka příhodné,
a vy příčinabudete zahynutí všech.
2: přišli k Mojžíšovi,akEleazav
16. Ale oni blíže přistoupivše,
row knězi, ak knížatům množství, řekli: Chlévy ovc-ím vzděláme, a
a řekli:
stáje hovadům, dětem také svým
3. Atarot, & Dibon. &. Jázer, & měst-a hrazená:
Nemra, Hesebon, a Eleale, a Sa
17. my pak sami zbrojí oděni &
ban, & Nebo, a Beon,
přepásánipůjdeme k boji před syny
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israelskými, dokavadž neuvedeme spodin služebníkům svým, tak uči
jich na. místa jejich. Ditky naše a níme:
cožkoli míti můžeme, budou v mě 32. myt půjdeme v odění před
stech hrazených, pro úklady oby Hospodinem do země Chanaan, a
vatelů.
přiznáváme se, že jsme již vzali
18. Nenavrátíme se do domů vládařstvi za. Jordánem.
svých, dokud nebudou vládnouti
33. Dal tedy Mojžíš synům Gád
synové israelšti dědictvím svým: a. Růben, & polovici pokolení Ma
19. aniž čeho hledati budeme za. nasse, syna Josefova, království
Jordánem, nebojiž máme své vladař Sehona krále amorrhejského, a
ství na východní straně jeho.
království Oga, krále Basen, i ze
20. Jimžto Mojžíš řekl: Jestliže mi jejich s městy jejími vůkol.
“učiníte, což slibujete, jděte vodění
84. Tedy synové Gád vzdělali
před Hospodinem k boji:
Dibon, a Ataroth, &.Aroer,
21.a každý muž bojovný at v odění 35. &.Ethroth, a Sofan, &.Jázer,
přejdeza Jordán, dokavadžby nepod a. J egbaa,
vrátil Hospodin nepřátel svých,
36. a Bethnemra, a Betharan,
22. a nebyla podmaněna jemu města hrazená, i chlévy dobytkům
“všecka země; tehdy budete bez svým.
'viny před Hospodinemi předIsrae
37. Synové pak Růben vystavěli
lem, a obdržíte krajiny, kteréž Hesebon, & Eleale, & Karjathaim,
chcete, před Hospodinem.
38. & Nabo, a Bálmeon, změni
23. Pakli neučiníte, co pravite, vše jmena, Sabama také: davše
bezpochyby, že zhřešite proti Bo jmena městům, kteráž vzdělali.
39. Synové pak Machir, syna
hu: & vězte, že hřích váš zachvátí
vas.
Manassesova, táhli do Galaad, a
24. Stavějte tedy města dětem vyhubili ji, zabivše amorrhejského
vašim, a. chlévy i stáje ovcím a obyvatele jejího.
dobytkům: & co jste slíbili, splňte.
40. Dal tedy Mojžíš zemi Galaad
25. I řekli synové Gád aRůben Machírovi, synu Manassesovu, kte
k Mojžíšovi: Služebníci tvoji jsme, rýž bydlil v ni.
učiníme, což rozkazuje pán náš.
41. Jair pak, syn* Manassesův,
26. Ditky své, i ženy, i hovada, odšel, & opanoval vsi jeji, kteréž
i dobytek zůstavime ve městech nazval Havoth Jair, to jest Vsi

Galaad:

J air.

27. my pak služebníci tvoji vši
42. Nobe také táhl, &*vzal Cha
ckní v oděni hotovi půjdeme k nath s vesnicemi jeho: a. nazval
boji, jakož ty pane mluvíš.
je od jmena svého Nobe.
28. Přikázal tedy Mojžíš Eleaza
rovi knězi, &. Josue synu Nun, &.

knížatům čeledi pokolení israel
ských, a řekl k mm:
29. Jestliže přejdou synové Gád,
a synové Růben s vámi Jordán,
všickni v odění k bo'i před Ho

Kapitola 33.
Stanoviště neb ležení ětyřicatero &dvoje
synů iaruelských v jejich putování k zemi
zaslíbené. 50. Rozkaz Boží ovyplenění Cha
nauejekých s modlami jejich.

spodinem, &.země bu e vám pod 1. ato jsou obývání synů israel
dána, dejte jim Galaad k vladařství.
ských,svých
kteřížpovévšli
z Egypta
po houfich
rukou
MOJŽÍ
30. Paklíby nechtěli přejití s
rona,
vámi v odění do země Chanaan, še,2.& kteráž
vypsal Mojžíš podlé
at mezi _vámi vezmou místa k by
o

.

31. I odpověděli synové Gád, a 41) t. vlastně pravnuk Macbirův, potomek

synové Růben: Jakž mluvil Ho

Mamasesův. Viz 1. Paral. 2, 21. 22.

4. Mojžíšova 33.

míst ležení, kteráž z rozkázaní
Hospodinova měnili.
3. Šedše tedy z Ramesse, měsíce
rvm'ho, patnáctého dne měsíce
rvního, druhého dne fáse, synové
israelští v ruce vyvýšené, před
očima. všech Egyptských,
4 pochovávajících prvorozené,
kteréž byl pobil Hospodin, (nebo
i na. boz1ch jejich učinil pomstu),
5. položili se v Sokkoth.
6. A z Sokkoth přišli do Etham,
jenž jest na. samých končinách
pouště.
7. Odtud vyšedše přišli proti
Fihahiroth, jenž patří k Bélsefon,
a. položili se před Magdalum.
8. A šedše z Fihahiroth, přešli
skrze prostředek moře na. poušt:
a. chodice tři dni cesty po poušti
Etham, položili se v Mars,.
9. A šedše z Mara.přišli do Elim,

kdežto bylo dvanácte studnic vody,
apalm sedmdesáté: & položili setu.
10. Ale i odtud vyšedše, rozbili
stany při moři červeném. A šedše
od červeného moře,
11. položili se na. poušti Sin.
12. Odtud vyšedše, přišli do
Dafka..
13. A šedše z Dafka., položili se
v
us,
, 14. & vyšedše z Alus, v Rafidim
rozbili stany, kdežto lid neměl vody

ku pití.

15. A vyšedše z Rafidim, polo
žili se na. poušti Sinaj.
16. Ale i z pouště Sinaj vyšed
še, přišli k Hrobům žádostí.
17. A vyšedše od Hrobů žádosti,
položili se v Haseroth.
18. A z Haseroth přišli do Rethma..
19. A bravše se z Rethma, roz
bili stany v Remmonfares.
20. Odtud vyšedše, přišli do
Lebna.
21. Z Lebna. [hnuvše se], rozbili
stany v Rossa.
'
22. A vyšedše z Bessa., přišli do
Ceelatha.
'
23. Odtud šedše, rozbili stanyna
hoře Sefer.
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24. Hnuvše se s hory Sefer, při
šli do Aradu.
25. Odtud jdouce, položili se v
Maceloth.
26. A bravše se z Maceloth, při
šli do Thahath.
27. Z Thahath položili se v Tháre.
28. Odtud vyšedše, rozbili stany
v Methka.
29. A z Methka položili se v

Hesmona..
30. A šedše z Hesmona, přišli.
do Moseroth.
31. A z Moseroth, položili se v

Benejékan.
32. A šedše z Benejékan, přišli
na. horu Gsdgad.
33. Odtud odšedše, rozbili stany
v J etebatha..
34. A z Jetebatha. přišli do
Hebron.
35. A vyšedše z Hebron, položili
se v Asiongaber.
36. Odtud bravše se, přišli na.
poušt Sin, ta. jest, Kédes.
37. A vyšedše z Kádes, položili
se na. hoře Hor, na. posledních
končinách země Edom.
38. I vstoupil Aron kněz na ho—

ru Hor, k rozkázaní Hospodinovu;
a. tam umřel léta. čtyřicátého

po
vyjití synů israelských z Egypta.,
měsíce pátého, prvního dne měsíce,
 39. když byl ve stu, třimecítma.
letech.

40. I uslyšel chananejský král
v Arad, kterýž bydlil na poledne,
že do země chananejské přišli sy
nové israelští.
'
41. A šedše z hory Hor, položili

se v Salmona..
.42. Odtud vyšedše,

přišli

do

Funon.
43. A bravše se z Funen, rozbili
stany v Oboth.

44. A z Oboth, přišli do Ijeaba—

rim, jenž j est na.pomezí Moabských:
45. A šedše z Ijeabarim, rozbili
stan v Dibon
.
465.,Odtud vyšedše, položili se v
Helmondeblathaim.
47. A vyšedše z Helmondebla—
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řišli na. hory Abarim proti ledne až do Kédesbarne, odkudž
vyjdou meze ke vsi jmenem Adar,
48. A šedše z hor Abarim, při a vztáhnou se až do Asemona.
šli na pole moabské, nad J ordén 5. A půjdou meze vůkol od Ase
mona až ku potoku egy tskému,
proti Jerichu.
49. A tam rozbili stany od a břehem moře velikého s onají se.
Bethsimoth až do Abelsatim, na
6. Strana pak západní od moře
rovnějších místech moabských.
velikého začne se, a týmž koncem
50. Kdež mluvil Hospodin k zavře se.
Mojžíšovi:
7. K ůlnoční pak straně od mo
51. Přikaž synům israelským, a ře velik ho začnou se meze, přichá
rci k nim: Když přejdete J ordén, zejíce až k hoře nejvyšší,
vejdouce do země chananejské,
8. od kteréž přijdou do Emath
52. vyhubte všecky obyvatele až k mezem Sedada:
země té; rozrazte kameny népisné, 9. i půjdou meze až do Zefrona,
.a obrazy ztroskotejte, a všecky vý a do vsi Enan: ty budou meze na
straně ůlnoční.
sosti zkazte,
53. vyčistíoe zemi, a přebývajíce
10. dtud vyměří meze proti
v ní; nebo jé. dal jsem vám ji k východní straně, od vsí Enan až
do Sefama,
vládnutí,
54. kteroužto rozdělíte sobě lo
11. a od Sefama sstou í meze
sem. Kterýchž jest více, těm širší do Rebla proti studnici afnim:
díl dáte: a kterýchž méně, užší. odtud přijdouproti východu k mo
Jednomukaždému, jak los padne, ři Cenereth,
12. a vztáhnou se až k Jordánu,
tak dano bude dědictví. Po pokole
ních, a čeledech vladařství rozdě a naposledy zavrou se nejslanějším
leno bude.
mořem. Tuto zemi budete míti po
55. Jestliže pak nebudete chtíti jejich omezíoh vůkol.
povražditi obyvatelů země: ti kte— 13. % přikázal Mojžíš synům
říž zůstanou, budou vém jako hře israelským, řka: Tat bude země,
bové v očích, a oštípové v bocích, kterouž obdržíte losem, a kterouž
& budou se protiviti vám v zemi rozkázal Hospodin dáti devateru
obydlí vašeho:
pokolení, a polovici pokolení.
56. a cožkoli jim jsem mínil uči
14. Nebo pokolení synů Růben,
niti, vém učiním.
po čeledechsvých, a pokolení synů
Géd podlé počtu rodin, polovice
také pokolení Manassesova,
Kapitola 34.
15. to jest, půltřetího pokolení,
Pomezí zaslíbené země, 17. a kteří ji Vzali díl svůj za Jordanem, proti
J
erichu
k straně východní.
děliti mají.
16. I řekl HospodinkMojžišovi:
17.
Tato
jsou jmena mužů, kte
1. I řka:
mluvil Hospodin k Mojžíšovi, říž vém zemi
budou děliti: Elea
2. Přikaž
ům israelským, a zar kněz, a J osue syn Nun,
.díš k nim: K yž vejdete do země 18. a jedno kníže z každého po
chananejské, a padne vém losem kolení,
k vládnutí, těmito mezemi skončí se.
19. jichžto
jmena:
Z
3. Strana polední počne se od pokolení
Jůda,tato
Ka jsou
eb, syn
Jefonův.
pouště Sin, kteréž jest podlé Edom:
20. Z pokolení Simeon, Samuel,
a bude míti meze proti východu, syn Ammiudův.
moře nejslanějši.
21. Z pokolení Benjaminova, Eli
4. Kteréžto obejdou polední stra dad, syn Chaselonův.
.nu skrze výšinu štírovou, tak aby
22. Z pokolení synů Dan, Bok
“přešly do Senna, a přišly od po ci, syn J ogh.

thaim

Nabo, p

4. Mojžíšova 34. 35.
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diš k nim: Když přejdete Jordán
do země chananejské,
ll. nařiďte, která města mají
býti k ochraně těch, kteříby ne
chtic prolili krev:
12. v kterýchž když bude ten,
Famachův.
830216.Z pokolení Issachar, kníže kterýž utíká, příbuzný zabitého
nebude
moci ho zabiti, dokavadž
Faltiel s n Ozanův.
.
27. Ž šokolení Aser, Ahiud, syn nestane před shromážděním, a pře
'eho
nebude
souzena.
Salomi.
_
13. Z těch pak měst, kteráž k
28. Z pokolení Neftah, Fedael,
pomocemutíkajících
oddělena jsou
syn Ammiudův.
.
_
14. tři budou za Jordánem, atři
29. Tijsou, kterýmž přlkázal Ho
odin, aby rozdělili synům israel— v zemi chananejské,
15. tak synům israelským, jako
gkým zemi chananejskou.
příchozím a přespolním, aby utekl
do nich, kdoby nechtě krev prolil.
Kapitola 35.
16. Jestližeby kdo ranil koho
23. Z synů J osefových z pokolení
Manasse, Hanniel, syn_Efodův.
24. Z pokolení Efraim, Kamuel,
syn Seftanův.
_
25. Z pokolení Zabulou, Ehsafan,

O městech levítských. 6. Z nichž bylo
šest ůtoěiětných. 30. O trestání vražedlní
ků vedlé svědků.

1. Tyto
také věci mluvil
Hospodin
k Mojžíšovi
na polích
moab
ských, nad J ordánem, proti J erichu :
2. Přikaž synům israelským, at
dají levitům z vladařství svých,
3. města k bydlení, a podměstí
vůkol nich, aby oni v městech
zůstávali, a podměstíaby byla pro
dobytky a hovada [jejich]:
4. kteréžto ode zdi měst zevnitř,
vůkol, vzdálí budou na tisíc kročejí.
5. Na východ slunce budou dva
tisíce loktů: a na poledne též bu
dóu dva. tisíce: k moři také, kte
réž jest na západ, táž míra bude,
a strana k půlnoci týmž cílem se
zavře; a budou města v prostřed
ku, a podměstí vně.
6. Z těch pak měst, kteráž le
vítům dáte, šest bude odděleno k
ůtočišti, aby utekl se do nich, kdo
by vylil krev: a krom těch, jiná
čtyzřiceti
dvě města,
. tojest,
s olu ě

'oeti osm

s podměstími „jeřjich tyh
8. A těch měst, kteráž dána bu

dou z vladařství synů israelských,
od těch, kteříž více mají, více
vzato bude: a kteříž méně, méně;
každé vedlé míry dědictví svého
dá města levítům.
ekl Hospodin k Mojžíšovi:
10. Mluv synům israelským, a

železem, & umřelby ten, kterýž

raněn jest: vinen bude vraždou, i

on umře.
17. Jestližeby kamenem hodil, a
udeřený umřelby: podobně trestán
bude.
18. J estližeby dřevem udeřený
zahynul: krví bitce pomstěno bude.
19. Příbuzný zabitého, zabije

vražedlníka: hned, jakž ho dostane,
zabije ho.
20. J estližeby kdo z nenávisti
někým strčil, aneb hodil něco na
něho z ůkladu:
21. aneb jsa jeho nepřítel, by
ho rukou udeřil, a onby umřel:
bitec ten vinen bude vraždou: pří
buzný zabitého, hned jakž jej na
jde, zabije ho.
22. J estližeby pak náhodou a bez
nenávisti
23. a nepřátelství něco z těch
věci učinil,
24. a dovedenoby to bylo před
lidem to slyšíoím, a bylaby mezi
bitcem a příbuzným zabitého pře
krevní souzena,
25. vysvobozen bude nevinný z
rukou mstitele, &.zase uveden bude
vý ovědi do města, do kteréhož
byi) utekl, a zůstane tam, dokudž
kněz veliký, kterýž olejem svatým
pomazán jest, neumře.
26. Jestliže pak ten, kte ž za.
bil, vně za mezemi měst,
ráž
oddána jsou k utíkání,
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27. byl nalezen, a zabit byl od pojmou lidé zjiného pokolení, pů
toho, kterýž mstitelem jest krve: jde za nimi vladařství jejich, a
bez vin bude, kdož jej zabije.
jsouc přeneseno do jiného pokolení,
28. ebo měl ten, kterýž byl z našeho dědictví ubude.
utekl, až do smrti biskupa v městě 4. A tak se stane, že když při
bydliti. Rdyžby pak on umřel, jde léto milostivě, to jest padesátý
vražedlnik navrátí se do země své. rok odpuštění, smísí se losů roz—
29. Tato [přikazaní] budou vam dělení, a vladařství jedněch přejde
věčné., a za ravo ve všech pří na druhé.
bytcích vašich.
5. _OdpovědělMojžíš synům isra
30. Vražedlník vedlé svědků tre elským, a zpřikazaní Hospodinova
stán bude: k svědectví jednoho řekl: Dobře pokolení synů Josefo
vých mluvilo.
žadný nebude odsouzen.
31. Nevezmete výplaty od toho, 6. A toto právo 0 dcerách Salfad
kterýž vinen jest krví: on ihned od Hospodina vyhlášenojest: Necht
umře.
se vdají, za kteréžkoli chtějí, toliko
32. Vypověděnci, a ti, kteří u at jsou lidé z jejich okolení:
7. aby se nesmis" o vladařství
tekli, žádným způsobem nebudou
se moci navrátiti do měst svých synů israelských jednoho pokolení
s druhým. Nebo všickni muži po
před smrtí biskupa.
33. Neposkvrňujtež země přebý jmou sobě ženy zpokolení a rodu
vání svého, kteréž krví nevinných svého*:
bývá. poskvrněna: aniž jinak můž 8. a všecky ženy, z téhož oko
očistěna býti, jediné skrze krev lení vezmou muže*: aby dě 'ctví
toho, kterýž druhého krev vylil. zůstalo v ěeledech.,
9. ani se směšovala pokolení, ale
34. A tak vyčistí se vaše vla
dařství, kdež já. přebývam svámi: tak zůstala,
nebo ja jsem Hospodin, kterýž pře 10. jakž od Hospodina oddělena
jsou. I učinily dcery Salfád, jakž
bývam mezi syny israelskými.
bylo rozkazéno:
11. a vdaly se, Maala, aThersa,
Kapitola 36.
a Hegla, a Melcha, a Noa, za :syny
Nařízení c vdéní dcer Balfádových, & strýce svého _
dědictví jejich.

12. z čeledi Manasse, kterýž b 1

syn Josefův: a vladařství, kter ž
1. Přistoupili
knížata čeledi
Galaad pak
syna i Machir,
syna 'im bylo oddano, zůstalo v poko
Manassesova, z rodu synů J osefo lení, a v čeledi otce jejích.
vých: a mluvili Mojžíšovi před 13. Tato jsou přikézaní & sou—
dové, kteréž přikázal Hospodin
knížafiy
synů
israelských,
a řekli: skrze Mojžíše k synům israelekým,
2. obě,
panu
našemu, rozkázal
Hospodin, abys losem rozdělil zemi na polích moabských nad Jordanem
ům israelským, a abys dcerám proti Jerichu.
alfada bratra našeho dal vladař
ství*, kteréž slušelo naotce jejich: 7) t. kdyžby chtěli vzíti sobě dcery dě
3. kteréž jestliže za gmanželky
dičky.
2) t. statek, polnost.

8) t. jsou-li dcery dědičky; neb dcery
druhé mohly se i v jiné pokolení vdůti.
Vis !. Kral. 18, 27.

Pátá kniha Mojžíšova,
(DEUTERONOMIUM)
Páté kniha Mojžíšova od řeckých vykladačů nadepsana jest Deuteronomium,
jakoby řekl: druhé přikaaaní: ne proto, že by jiné bylo, než ono na hoře Sinaj, nýbrž
ie opět a podruhé bylo oznámeno před syny těch, kteří po prvním zákona ohlášením.
poušti lahynnli. — Touto knihou končí se patero kněh Mojžíšových pode jmenem ře
, okým Pentateuch, t. pěti svazků nebo dílů, kteří se zase u idů dohromady nazývají
Thora, t. nikon. Knihy ty obsahují příběhy 2552 let a polovici jednoho od stvoř. světa.

otcům vašim, Abrahagmovi, Isako
ví, a Jakobovi, i semeni jejich po
nich.
9. I řekl 'sem vam toho času:
10. Nemo u sam snésti vás: nebo
Hospodin Bůh vaš rozmnožil vás,
1. TatoMojžíš
jsou slova,
kteráž
mluvil
ke všemu Israelovi a jest vas dnes velmi mnoho, jako
za J ordánem na poušti polní, proti hvězd nebesk ch.
moři červenému, mezi Féran, &. 11. (Hospo in Bůh otců vašich
Thofel, a Laban, aHaseroth, kdež přidej ktomu počtu mnoho tisíců,
jest velmi mnoho zlata;
a ožehnej vém, jakož mluvil.)
2. jedenácte dnigodHoreb, cestou
l132.Nemohu sam snésti praci va
přes horu Seir až do Kadesbame. šich, a břemena, a svérů.
3. Léta čtyřicátého jedenáctého
13. Vydejte z sebe muže moudré,
měsíce, vprvní den měsíce, mluvil a umělé, a kterych obcování bylo
Mojžíš k synům israelskym všecky by zkušeno v pokoleních vašich,
věci, kteréž mu byl přikázal Ho at ustanovim je nad vámi za kní
žata.
spodin, aby pověděl jim:
4. když b 1 zabil Sehona, krále
14. Tehdy odpověděli jste mi:
amorrhejské o, kterýž bydlil v He Dobré jest ta věc, kterouž chceš
sebon: &Oga, krále Basen, kterýž učiniti.
zůstával v Astaroth, &.v Edrai:
15. I vzal jsem z pokolení va
5. za. Jordanem vzemi moabské šich muže moudré, a znamenité,
&
ustanovil
jsem je knížaty, tisic
apošial
c1' Mojžíš vysvětlovati zákon, níky, a set ' , a padesat
, a
6. Hospodin Bůh naš mluvil k desátníky, kteřížby učili vás je é
nám na [hoře] Horeb, řka: Dosti každé věci.
jest vám, že jste na této hoře zů
16. I přikázal jsem jim, řka:
stévali'í
Slyšte je, a což spravedlivého jest,
7. Navratte se, a přijďte k ho suďte: necht jest on domací, neb
ře Amorrhejských, ana jiná.místa, příchozí.
kteréž blízko ní jsou, na pole, i
17. Nebude žádný rozdíl osob,
hory, i nižší místa proti poledni, tak malého vyslyšite jako veli
a vedlé břehu mořského, k zemi kého: aniž řijmete čížkoli osoby,
chananejské, a. libanské až křece nebo soud Bbží to jest. Jestližeby
veliké Eufrat.
pak něco nesnadného zdálo se vam,
8. Aj, řekl, dal jsem vám ji: vzneste na mne, a já. to
slyším.
vejděte & vlédněte 'í, kteroužto s
18. Apřikazal jsem všdcky věci,
přísahou zaslíbil ati Hospodin kterébyste měli činiti.
19. Šedše pak z Horeb řešli
6) t. skoro jeden rok.
jsme poušt hroznou, a převe ' ou,

Kapitola 1.

Mojžíš připomíná. to, co se synům isra
elským přihodilo na cestě od hory Horeb
až do Kadesbarne.
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33. kterýž předcházel vás na
cestě, a vyměřoval místo, na kte
Amorrhejských,
byl přikázal
nam
Hospodin 1jakož
ůh naš.
A když rémbyste měli stany rozbití, v noci
ukazuje vám cestu sln'ze oheň, a
jsme přišli do Kadesbarne,
20. řekl jsem vám: Přišli jste ve dne skrze sloup oblakový.
k hořeAmorrhejských, kterouž Ho
34. A když uslyšel Hospodin
hlas řečí vašich, rozhněvav se při
spodin Bůh naš dá. nám.
21. Pohleď na zemi, kterouž Ho sahl, a řekl:
35. Neuzří žádný z lidí pokolení
din Bůh tvůj dá. tobě: vstup a
v adni 'í, jakož mluvil Hospodin tohoto nejhoršího, země dobré, kte
Bůh n
otcům tvým: neboj se, rouž s přísahou zaslíbil jsem otcům
vašim:
ani se čeho strachuj.
22. I přistoupili jste ke mně vši 36. kromě Kaleba, syna J efonova:
ckni, a řekli ste: Pošleme muže, nebo on uzří ji, a jemu dém zemi,
kteříby shlédli zemi, a oznámili, po kteréž chodil, i synům jeho,
kterou cestou mame vstoupiti, a nebo následoval Hospodina.
do kte ch měst jíti.
37. Aniž jest tak divné to jeho
23.
když mi se líbila řeč ta, rozhněvém' na lid, oněvadž i na
poslal jsem z vas dvanácte mužů, mne rozhněval se ospodin pro
vás a řekl: Ani ty nevejdeš tam:
jednoho z každého pokolení.
38. ale J osue synNun, služebník
24. Kteřižto když šli, a vstoupili
na hory, přišli až k údolí hroznu: tvůj, on vejde místo tebe. Toho
a shlédše zemi,
napomeň, a posilň, a on rozdělí
_
25. vzali z ovoce jejího, aby uka zemi losem Israelovi.
39. Dítky vaše, o kterýchž jste
zali plodnost, a přinesli k nám, a
řekli: Dobrét jest země, kterouž řekli, že zjímény budou veden ,
Hospodin Bůh náš dá. nám
a synové, kteří dnes nevědí roz ' 11
26. I nechtěli jste vstoupiti, ale mezi dobrým a zlým, oni vejdou:
nevěříce řečiHospodina Boha svého, a jim dam zemi, a vladnouti bu
27. reptali jste v staních svých, dou ji.
a řeklijste: Nenávidí nás Hospodin, 40. Vy pak vratte se zase, a jděte
&. roto vyvedl nás z země egypt na poušt cestou moře červeného.
sk , aby nás dal v ruce Amorrhej 41. I odpovědělijste mi: Zhřešili
ského a zahladil.
jsme Hospodina: vstoupíme, a bu
28. Kam vstoupíme? Poslové deme bojovati, jakož rozkázal Ho
zsín'ašili srdce naše, řkouce: Né. spodin Bůh naš. Akdyž jste vzav
ramně veliké množství jest, a vyšší še na se oděm' šli na horu,
nežli my v zrostu; města veliká., 42.řeklmiHospodin: Rciknim:
a až k nebi hrazena, syny Enakim Nevstupujte, ani bOjujte, nebot ne
viděli jsme tam.
jsem s vami: abyste nepadli před
29. I řekl jsem vám: Nebojte
ne 3.
řately
se, ani se strachujte jich:
Miuzlými.
' jsem, a neuposlechli
30. Hospodin Bůh, kterýž vůdce jste: ale protivíce se rozkazu Ho
vaš jest, sám bojovati bude za spodinovu, a nadýmajíce se pýchou,
vás, jakož učinil v Egyptě, an vstoupili jste na horu.
všickni viděli.
44. Protož
šed Amorrhejský,
31. I na poušti (sém jsi viděl) který bydlil na oréch, apotkav se
nesl tebe Hospodin Bůh tvůj, jako [s vami], honil vas, jako honí včely:
nosívá. člověk maličkého syna své a bil vés od Seir, až do Horma.
ho, po vší cestě, po kteréž jste
45. Akdyž navrátivše se plakali
sli, až jste přišli na místo toto.
jste před Hospodinem, neuslyšel
32. Avšak ani tak neuvěřili jste
vař,
vo ti.am'ž chtěl hlasu vašemu po
Hospodina Bohu svému,

kterouž jste viděli, po cestě hory
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46. Sedělijste tedy v Kadesbarne jako učinil Israel v zemi vladař
ství svého, kterouž dal jemu Ho
za. mnohý čas.
spodin.
13. Vstavše tedy, abychom přešli
Kapitola 2.
potok
Záred, přišli jsme k němu.
Mojžíš připomíná. lidu to, co se dále po
vyjití jich : Kádesbame.
14. Času pak, v němž jsme šli
z Kádesbarne až k přejití potoka Zů
red, bylo let třiceti a osm: dokavadž
1. I pouět
ěedše [cestou],
odtud přišli
kterážjsme
vede nak nezahynul všeoken věk mužů bo
moři červenému, jakož mi byl řekl jovných z stanů, jakož byl přisahl
Hospodin: a obcházeli jsme horu Hospodin:
Seir, za dlouhý čas.
15. jehožto ruka byla proti nim,
2. I řekl Hospodin ke mně:
aby zahynuli z prostředku stanů.
3. Dosti jste obcházeli horu tuto:
16. Když pak padli všickni bo
jděte proti straně půlnoční:
jovníci ti,
4. a lidu přikaž, řka: Půjdete
17.mluvil Hospodin ke mně, řka:
18. Ty přejdeš dnes meze moab
%řes
bratřív Seir,
svých,a budou
synů
sau, pomezí
kteříž bydlí
ské, a město jmenem Ar ;
se báti vás.
19.
a přijda k končinam synů
5. Protož hleďte pilně, abyste
on, hlediž, abys nebojoval
nepovstavali proti nim; nebo ne
proti
nim,
ani pohnul se k válce:
dám vam z země jejich, ani coby
nebo nedám tobě nic z země synů
šlepěje nohy býti mohla, protože Ammon, poněvadž synům Lotovým
k vladařstv1 Esau dal jsem horu
dal jsem ji k vladařství.
Seir.
20. Ta za. zemi obrů držana
6. Pokrmů koupíte od nich za
peníze, a budete jisti: vodu kou byla: a vní někdy bydlili obrové,
kterýmž
Ammonitětí říkají Zom
penou budete važiti, a pití.
7. Hospodin Bůh tvůj požehnal z ommřfá
21.
'
ve11
'ký, a mno h y, a

tobě přivšeliké práci rukou tvych;
zna cestu tvou, kterak jsi šel přes sokého zrostu, jako Enakim, 1:3;
réž
zahladil
Hospodin
před
tváří
tuto poušť velikou, čtyřiceti let
přebývaje s tebou Hospodin Bůh jejich: a učinil, aby om' bydlili
místo nich,
__
tvůj, a nic se tobě nedostávalo.
8. A když jsme pominuli bratří 22. jakož učinil synům Esau,
kteříž
bydlí
v
Seir,
vyhladiv ro
našich synů Esau, kteříž bydlili
v Seir, cestou polní z Elath, a z ně Horrejské, a zemi jejich (fav
jim,
kterouž
vládnou
až do dneška.
Asiongaber, přišli jsme k cestě,
23. Hevejské také, kteříž bydlili
kteráž vede na poušt moabskou.
v
Haserim
až
do
Gazy,
Kappa
9. I řekl Hospodin ke mně: Ne
bojuj proti Moabským, ani vcházej doěští vyhnali: kteříž vyšedše z
Kappadocie
vyhladili
je,
a
bydlih'
proti nim vboj: nebo nedám tobě

ničehož zzemě jejich, nebo synům místo nich.
Lot dal jsem Ar k vladařství.
24. Vstaiíte, a přejděte potok
_ 10. Emim byli první obyvatelé Arnon: hle dal jsem v ruce tvé
její, lid veliký a. silný, a tak vy Sehona krale Hesebon Amorrhej
sokého zrostu, jako z rodu Ena ského, a zemí jeho poěni vladnouti,
m a
a bojuj proti němu.
11. tak že za obry drženi byli, 25. Dnes počnu pouštěti strach,
& podobm' byli synům Enakim. a lekaní se tebe na lidi, kteříž
Moabští pak říkají jim Emim.
bydlí pode vším nebem, aby slyěice
12. V Soir pak prvé 'bydliJi jmeno tvé ulekli se, a jako rodící
Horrejští, kteréž vyhnavěe &zahla třásli se, a bolest měli.
divše synové Esau, bvdlili tam, 26. Poslal jsem tedy posly :
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uště Kademoth k Sehonovi králi
esebon s slovy okojnými, řka:
27. Projdeme s e zemi tvou,
obecnou cestou půjdeme, neuchý
lime se ani na. pravo ani na. levo.
28. Pokrmu prodej ném za e
níze, at jíme: vodu za eníze db,
a tak píti budeme. oliko jest,
abys ném dopustil projíti:
29. jakož učinili synové Esau:
kteříž bydlí v Seir, aMoabští, kte
říž bydlí v Ar: dokavadž nepři
jdeme k Jordánu, a. ne řejdeme
do země, kterouž Hospo 'n Bůh
néš dá. nám.

30. I nechtěl Sehon král Hese
bon dáti nam projíti: nebo byl
zatvrdil Hospodin Bůh tvůj ducha
jeho, a ztužil srdce jeho, aby byl
dán v ruce tvé, jako nyní vidíš.
31. Iřekl Hospodin ke mně: Hle
počal jsem dávati tobě Sehona, i
zemi jeho, oční vládnouti jí.
32. Ivytá. lSehon se vším lidem

král Basen proti nám s lidem svým
k bojovaní do Edrai.
2. I řekl Hospodin ke mně: Ne
boj se ho, nebovruce tvé dan jest,
se vším lidem izemí svou: a u
činiš jemu, jakos učinil Sehonovi
králi amorrhejskému, kterýž bydlil
v Hesebon.
3. Dal tedy Hospodin Bůh náš
vruce naše také Oga krále Basen,
i všecken lid jeho: i zbili jsme je až
do posledního,
4. zpustivše všecka města jeho
'edním časem: nebylo městečka,
teréby nás ušlo: šedeséte měst,
všecku krajinu Argob království
Oga v Bésan.
5. Všecka města byla ohrazena
zdmi velmi vysokými, branami a.
závorami, krom městeček nesčísl
ných, kteráž neměla zdí.
6. I
lenili jsme je, jako jsme
byli učymíh Sehonovi, králi Hese
bon, vyhladivše všecka. města, i
muže i ženy, i dítky:

svým
k boji
do Jasa.
33. proti
dal nám
nám jej
Hospodin
Bůh
néš: a porazili jsme jej s syny 7. dobytky pak &.kořisti měst.
rozebrali jsme.
jeho, i se vším lidem jeho,
34. & všecka města v ten čas 8. I vzali jsme v ten čas zemí
z ruky dvou králů amorrhejských,
opanovali
povraždivše
vatele
jejic jlsme,
, muže
i ženy, i oby
děti, kteříž byli za Jordanem: od po
nezůstavili jsme v nich ničehož: toku Amon, až k hoře Hermon,
35. krom hovad, kteréž přišla 9. kteréž Sidonšti říkají Sarion,
nadil kořistníků: a loupeží z měst, a Amorrhejští Sanir:
10. všecka města, kteréž leží na
kterýchž jsme dobyli:
36. od Aroer, jenž jest na břehu rovině, a všecku zemi Galaad &
Basan až do Selcha & Edrai měst
potoka
Amon,
dolí leží,
až doměstečka,
Galaad. kteréž
Nebylov kralovstvi Oga v Bésan.
městečka, animěsta, kteréžby ušlo 11. Nebo sám Og kral Basan
rukou našich: všecka. dal nám Ho pozůstal byl z pokolení obrů. Uka
zuje se lože jeho železné, kteréž
spodin naš.
37. Krom země synů Ammon, jest vRabbath synů Ammon, ma'e
ku kteréž jsme nepřistoupili: a zdélí devět loket, zšíří čtyry, po é
všech [krajin], kteréž leží při po míry lokte mužské ruky.
toku Jebok, aměst horních, ivšeoh 12. I obdrželi jsme zemi v ten
míst, kteréž ném zapověděl Ho čas od Aroer, jenž jest na břehu
potoka Amon, až do polovice hory
spodin Bůh míš.
Galaad: a městajejí dal jsem Bů

Kapitola 3.
Co se dělo od války s králem Og až do
zřízení Josue na místo Mojžíšovo.

benovi, a Gédovi.2
i_3. Ostatní pak díl Galaad, &

všecku [zemi]Basen kralovstvi Oga,
dal jsem polovici pokolení Manas
sesova, všecku krajinu Argob: a
1. Tedy
obrátivše
se vstoupilijsme
cestou
k Bésan:
i vyše Og ta všecka Básan slovo země obrů,
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26. I rozhněval se Hospodin na
14. Jair, syn Manasse, opanoval
všecka krajinu Argob až k mezem mne pro vas, aniž vyslyšel mne,
Gessuri, a Machati. A nazval Básan ale řekl mi: Dostit jest tobě: ni
od jmena svého, Havoth Jair, to koli nemluv více o té věci ke mně.
27. Vstu na vrch Fasga, a oči
jest, Vsi J airovy, až do dnešního
své obrat
západu, a k půlnoci,
dne.
_.
15. Machirovi také dal jsem a ku poledni, a k východu, a po
Galaad.
hleď*; nebo nepřejdeš Jordánu to
16. A pokolením Růben a Gád hoto.
28. Přikaž Josue, a posilií ho, a
dal jsem z země Galaad, až do
potoka Arnon, polovici potoka, a zmocní: nebot on pů'de před li
pomezí až do potoka Jebok, kterýž dem tímto, a rozdě jim zemi,
kterouž spatříš.
jest meze synů Ammon:
29. I zůstali jsme v údolí proti
17. a rovinu pouště, a Jordan,
a končiny Cenereth* až do moře chrámu Fogor.
ouště, kteréž jest nejslanější, pod
horou Fasga proti východuu
18. A přikazal jsem vám v ten
Kapitola 4.
čas, řka: Hospodin Bůh vaš dava Napomína Mojžíš k ostříhání zákona. 41.
vam zemi tuto za dědictví: vez—Vysazuje tří města ]: utíkání těch, kteříž
mouce odění jděte před bratřími nechtíce člověka zabili.
vašimi, syny israelskými, všickni
muži silní:
1. A nyní
Israeli
slyš přikazani
a soudy,
kterýmž
ja učím
19. bez žen a dětí, a dobytka.
Nebo vím, že mnoho mate dobytka, tebe: abys plně je, živ byl, avejda.
zemí, kterouž Hospodin Bůh
a zůstati musejí v městech, kteráž vládl
otců vašich dá. vam.
jsem dal vám,
2. Nepřidate k slovu, kteréž vam
20. dokudžby Hospodin nedal
mluvím,
aniž ujmete od něho: o
odpočinutí bratřím vašim, jakož
vam dal: a oni také vladliby zemí, stříhejte přikazaní Hospodina Boha
vašeho,
kteráž
ja přikazuji vam.
kterouž dá.jim za J ordanem: tehdy
navrátí se jedenkažd ]: vladařství 3. Oči vaše viděly všecky věci,
kteréž
učinil
Hospodin
roti Bél
svému, kteréž jsem al Vám.
21. Josue také v ten čas přika fegor, kterak setřel všec y ctitele
jeho
z
prostředku
vašeho.
zal jsem, řka: Oči tvé viděly, kte—
ré věci učinil Hospodin Bůh vaš
4. Vy p?.ak,kteří
oha vaše řidržíte
o, živise Ho
jste
těmto dvěma králům; tak učiní spodina
všechněm královstvím, do kterýchž všickni až do dnešního dne.
5.
Víte,
že
jsem
učil
vas
přika
půjdeš.
22. Nebo' se jich: nebo Hospo zam'm as ravedlnostem, jakož při
din Bůh vd bojovati bude za vás. kázal mi ospodin Bůh můj : tak
23. A prosil jsem Hospodina v činiti budete je v zemi, kterouž
vladnouti budete:
ten čas, řka:
6. a zachováte i naplnite 'e v
24. Pane Bože, ty jsi počal uka
zovati služebníka svému velikost skutku. Nebo to jest vaše mou ost
svou, a ruku nejsilnější; nebo není a rozum před lidmi, aby slyšice
jiného Boha buď na nebi, aneb na všecka přikázani tato, řekli: Aj,
zemi, kterýžby mohl činiti skutky lid moudry a rozumný, národ ve
tvé, a přirovnati se síle tvé.
7.' Aniž jest jiný národ tak ve
25. Přejdu tedy, & uzřím zemi
tu výbornou za J ordanem, a horu liky, kterýžby měl bohy k sobě
tu ušlechtilou, i Liban.

\

“) 12.krajina u jezera Genesaretského.

27) t. odtud na zemi zaslíbenou.
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přibližující se, jako Bůh náš pří jsa klamán, klanělbys se jim, &
tomen jest všem prosbám našim. ctilbys věci, kteréž stvořil Hospo
& Nebo který jest jiný národ din Bůh tvůj k službě všem ná
tak slavný, aby měl obyčeje po rodům, kteříž pod nebem jsou.
svátné, a spravedlivé soudy, a ve
20. Vás pak vzal Hospodin, a,
škeren zákon, kterýž já dnes před
vyvedl
železné jakož
z Egypta,
ložím před očima vašima?
aby mělz Keci
'd dědičný,
jest
9. Ostříhej tedy sebe samého, a to dnešní den.
duše své pečlivě. Nezapomínej na
21. I rozhněval se Hospodin na.
věci, kteréž viděly oči tvé, a at mne pro řeči vaše, a zapřisáhl, že
nevypadají z srdce tvého po všecky nepřejdu Jordánu, ani nevejdu do
dny života tvého. Učiti budeš jim země výborné, kterouž dá vám.
syny i vnuky své,
22. Hle umirám v této zemi, &
10. ode dne, v kterémž jsi stál nepřejdu Jordánu: vy přejdete, &
před Hos odinem Bohem svým na vládnouti budete zemí tou vý
Horeb, k yž Hospodin mluvil mně, bornou.
řka: Shromažď ke mně lid, aby
23. Hlediž, abys nikdy nezapo
slyšeli řeči mé, a aby učili ísebáti menul na úmluvu Hospodina Boha
mne po, všecken čas, kteréhož živi svého, kterouž učinil s tebou: a
jsou na zemi, aaby učili syny své. nedělal sobě rytého podobenství
11. A přistoupili jste pod horu, těch věcí, kteréž činiti Hospodin
kteráž hořela až k neb1: a byly zapověděl:
.
na. ní tmy, a oblak, a. mrákota.
24. nebo Hospodin Bůh tvůj jest
12. I mluvil Hospodin k vám z oheň sžírajíoí, Bůh horlivý.
prostředku ohně. Hlas slov jeho
25.Jestliže zplodíte syny &vnuky,
slyšeli jste, ale způsoby dokonce
a bydliti budete v zemi, a jsouce
jste neviděli.
zklamáni
uděláte sobě nějaké po
13. I ukázal vám úmluvu svou,
kterouž přikázal, abyste plnili, a dobenství, páchajíce zlé před Ho
deset slov, kteráž napsal na dvou spodinem Bohem vaším, abyste jej
k hněvu popudili:
deskách kamenných.
14. A mně přikázal v ten čas, 26. svědky vzývám dnes nebe
abych učil vás posvátným obyče i zemi, že brzy zahynete z země,
jům a soudům, kteréžbyste činiti kterouž přejdouceJordán vládnouti
měli v zemi, kterouž vládnouti budete; nebudete v ní bydliti za
dlouhý čas, ale zahladí vás Ho
budete.
15. Ostříhejte tedy pečlivě duší spodin,
svých. Neviděli jste žádného podo 27. a rozptýlí mezi všecky ná
benství v ten den, v kterémž mlu rody, a zůstane vás málo v národech,
vil vám Hospodin na Horebězpro do kterýchžto zavede vás Ho
spodin.
středku ohně:
28. A tam sloužiti budete bohům,
16. abyste snad 'souce zklamáni,
neudělali sobě ry ho podobenství, kteříž rukou lidskou udělání jsou,
dřevu a kameni, ješto nevidí, ani
aneb obrazu muže neb ženy,
17. podobenství nějakého hovada, neslyší, ani nejedí, ani neěijí.
29. A když tam hledati budeš
kteréž jest na. zemi, nebo ptáků
pod nebem léta'ícíoh,
Hospodina Boha svého, najdeš jej:
jestliže ho však celým srdcem hle
a zeměp
se 18.
na zemi,
anebazů,
ryb,kteříž
kteréžhýba'í
ydli dati budeš, avší skroušenosti duše
své.
v vodách pod zemi:
19. abys snad zdvihna. oči k
30. Když na tebe přijdou všecky
nebi, neuzřel slunce a měsíce, i ty věci, kteréž předpovědíny jsou,
všech hvězd nebeských, & bludem v nejposlednějším času navrátíš se

_
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k Hospodinu Bohu svému, a. po
Šechttě)
bliřnůlilo
ne zlabil
ne říte
'e 0 sve'ho,
řed 'e 'ešto
ním
slouchat-i budeš hlasu jeho.
31. Nebo Bůh milosrdný Hospo iydruhšm d.)nem,Ja dd) některého
z
těch
měst
mohl
se
uchýliti.
din Bůh tvůj 'est: neopustí tebe,
ani dokonce za adí, ani zapomene 43. Bosor na poušti, kteréž leží
se na smlouvu, v kteréž přisahl na rovině pokolení Růben: a Ra
moth v Galaad, kteréž jest v po
otcům tvým.
'
32. Ptej se na dny staré, kteříž kolení Gad: a Golan v Básan,
b li řed tebou ode dne, v kte kteréž jest v pokolení Manasse.
ršmž ůh stvořil člověka na zemi,
44. Tent jest zakon, kterýž před
a od svrchu nebe až do vrchu ložil Mojžíš synům israelským,
45.
a tato svědectví, a.obyčejové
jeho, stala-li se kdy taková. věc,
posvatní, i soudové, kteréž mluvil
aneb bylo-li kdy poznáno,
k
synům
israelským, když vyšli
33. aby slyšel lid hlas Boha mlu
vícího z prostřed ohně, jako jsi ty z Egypta,
46.
za
J
ordánem v údolí proti
slyšel, a živ jsi byl.
34. Učinil-li Bůh, aby všel, a chrámu Fogor, v zemi Sehona krále
amorrhejského,
kterýž bydlil v He
vzal sobě národ z prostředku ná.
rodů, skrze zkušovaní, znamení, a sebon, jejž porazil Mojžíš. Synové
zázraky, skrze boj, a silnou ruku, také israelští vyšedše z Egypta
a vztažené rameno, a hrozná. vi— 47. vládli zemí jeho, izem1 Oga,
dění, „jako učinil všecko toto pro krale Básan, dvou králů amorrhej
vas Hospodin Bůh váš v Egyptě, ských, kteříž byli za Jordanem k
východu slunce:
před očima tvýma:
48. od Aroer, jenž leží na břehu
35. abys věděl, že Hospodin sam
jest Bůh, a není jiného kromě něho. potoka Arno, až k hoře Sion*,

kteráž jest i Hermon,

36. Dal tobě snebe slyšeti hlas
svůj, aby vyučil tebe, a na zemi
ukazal tobě oheň svůj převeliký,
&slyšel jsi slova jeho z prostředku
ě.1
0
37. nebo miloval otce tvé, avy
volil símě jejich o nich. A vy
Vedl tebe předchazeje v moci své
veliké z Egypta,
38. ab zahladil národy převe
liké, a si nější, nežli jsi ty, k při

49. všecku rovinu za Jordanem
k východní straně, až kjmořipouště,
a až pod horu Fasga.

dal tobě zemi jejich k vladařství,
jakož vidíš dnešního dne.
39. Věziž tedy dnes, a myslí v
srdci svém, že Hospodin sám jest
Bůh na nebi svrchu, i na zemi
dole, a neni jiného.
40. Ostřihej přikázaní jeho a
ustanOVeni, kteráž já. přikazuji
tobě: aby dobře bylo tobě, i sy
nům tv m po tobě, a abys zůstal
za mno ý čas vzemi, kterouž Ho
spodin Bůh tvůj dá. tobě.l
41. Tehdy oddělil Mojžíš tři mě
sta za J ordanem k východní straně,
42. aby utekl do nich, kdožby

kteréž já. dnes mluvím v uši vaše:
naučte se jim, a v skutku [je]
lňte.
P 2. Hos odin Bůh naš učinil s
nami ům mm na Horeb.
3. No s otci našimi učinil úmluvu,
ale s nami, kteříž jsme nyní, &
živi jsme.
4. Tváří v tvář mluvil nám na
hoře z prostředku ohně.
5. Já. jsem byl smlouvce, afpro
středek mezi Hospodinem a vami
v ten čas, abych oznámil vam

Kapitola 5.
Mojžíš opakuje a vykládá desatero Bo
žích přikázali.

LI

svolal Mojžíš veškeren lid

israelský, i řekl k němu: Slyš,

jití tvému, &. aby uvedl tebe, „a Israeli, posvátné obyčeje, a soudy,

48) Na tě, na níž hrad Davidův vzdělán
byl; ta sloula hebr. Zion, a. ne Sion.
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21. Nepožédéš manželky bližního
svého: ani domu, ani pole, anislu
žebníka, ani děvky, ani vola, ani
osla, ani cožkoli jeho jest.
.
22. Tato slova mluvil Hospodin
ke všemu množství vašemu na hoře,
z prostřed ohně a oblaku, a má
koty, hlasem velikým, nepřidav
nic více: a napsal je na dvou ka
mennych deskách, kteréž dal mně.
23. Vy pak když jste uslyšeli
9. Nebudeš se jim klaněti, a ne— hlas z prostředku tmy, a horu vi
budeš jich ctíti. Nebo já. 'sem Ho
děli jste
hořeti,
řistoupili
všecka
knížata
poko 1jste
ení, kea_
spodin Bůh tvůj: Bůh hor 'vý, tre mně
stající nepravost otců na synech starší, a řekli jste:

slova jeho: nebo jste se báli ohně,
a nevstoupili jste na horu, i řekl:
9:16.J a Hospodin Bůh tvůj, kterýž
vyvedl jsem tebez země egyptské,
z domu služebnosti.
7. Nebudeš míti bohů cizích před
obličejem mým.
8. Neučiniš sobě rytiny, ani po
dobenství všech věcí, kteréž jsou
na nebi svrchu, a které na zemi
dole, a které u vodach pod zemí.

do třetího &čtvrtého pokolení, těch,
kteříž nenávidí mne,
10. a činicí milosrdenství nad
mnoha tisíci, těm, kteříž milují
mne, a ostříhají přikázaní mých.
11. Nevezmeš jmena Hospodina
Boha svého nadarmo: nebot ne
bude bez pomsty, kdožby ku věci
marné vzal jmeno jeho.
12. Zachovej den sobotní, abys
jej světil, jakož přikázal tobě Ho
spodin Bůh tvůj.
13. ;Šest dní pracovati budeš, a

24. Aj ukazal nam Hospodin"
Bůh naš velebnost, a.velikost svou.
Hlas jeho slyšeli jsme z prostředku
ohně, &.zkusili jsme dnes, že když
mluvil Bůh s člověkem, živ zůstal
člověk.

25. Proč tedy zemřeme, a spali
nás oheň tento převeliký? Nebo
budeme-li déle slyšeti hlas Hospo
dina Boha našeho, zemřeme.
26. Co jest všeliké tělo, aby sl 
šelo hlas Boha živého, mluvic' o
z prostředku ohně, jakož my jsme
dělati budeš všeliké. dila své...
slyšeli, a mohlo živo býti?
14. Sedmý den jest sobotni, to
27. Ty raději řistup: a slyš
jest, odpočinutí Hospodina Boha. všecky věci, kter ž praviti bude
tvého. Nebudeš v něm.dělati žád tobě Hospodin Bůh naš: a mluviti
ného díla: ty, i syn tvůj, i dcera, budeš k nám, a my slyšice, činiti
služebník i děvka, i vůl i osel, i budeme je.
28. To když uslyšel Hospodin,
všeliké hovado tvé, ipřichozí, kte
rýž jest v branach tvých: ab od řekl ke mně: Slyšel jsem hlas slov
počinul služebník tvůj, i ěvka lidu tohoto, kteréž mluvili tobě;
dobřet všecko mluvili.
tvé, jako i ty.
15. Pomni, žes i ty sloužil vfsE 29. Kdo jim da, aby takovou
tě, a vyvedl tebe Hospodin mysl měli, aby se báli mne, a ostři
B tvůj v ruce silné, a vramem' hali všech řikézaní mých po vše
vztaženém. Protož přikázal tobě, liký čas, a y dobře bylo jim, i
abys zachoval den sobotni.
synům 'ejich na věky?
16. Cti otce svého, i matku, ja
30. .Í]di, a mi jim: ,Navratte se
kož přikázal tobě Hos odin Bůh do stanů vašich.
ak stůj tu se mnou, a
tvůj, abys živ byl za ouhý čas, 31. T
a dobře bylo tobě v zemi, kte' mluviti šugu tobě všecka přikázaní
rouž Hospodin Bůh tvůj da tobě. má„ a obyčeje posvátné, i soudy:
17. Nezabiješ.
kterýmž ]e učiti budeš, aby činili
18. Nesesmilniš.
je v zemi, kterouž dém jim k vla
19. A krádeže neučiníš.
' dařstvi.
20. Aniž promluvíš proti bliž
32. Ostřihejtež tedy, a. čiňte,
nímu svému křivého svědectví.
které věci přikázal vam Hospodin
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Bůh: neuchylujte se ani na pravo,
9. A napíšeš je na. prahu, a na
dveřích domu svého.
ani na levo:
33. ale po cestě, kterouž přikázal
10. Akdyž uvede tebe Hospodin
[vám] Hospodin Bůh vaš, choďte, Bůh tvůj do země, ro kterouž
abyste živi byli, a dobře bylo vám, přisahl otcům tvým, brahamovi,
a prodloužili se [vam] dnové v zemi Isakovi, a J akobovi, a dá.tobě města
vladařství vašeho.
veliká. a velmi dobré, kterýchž jsi
nestavěl,

Kapitola 6.

11. domy plné' všelikého zboží,
kterýchž jsi nevzdělal, cisterny,
kterýchž jsi nekopal, vinice a za
hrady olivové, kterýchž jsi neštipil,
jeho zakon nezapomínal.
12. a jedlbys a nasytilbys se:
13. varuj se pilně, aby nezapo
1. Tatojové
jsouposvatní,
přikézam',a asoudové,
obyče-_ menul na Hospodina, kterýž vy
kteréž přikázal Hospodin Bůh vaš, vedl tebe z země Egyptské, z do
abych učil vás, a abyste činili je mu služebnosti. Hospodina Boha
v zemi, do kteréž přecházíte, k dr svého báti se budeš, & jemu sa
žení ji:
mému sloužiti, a skrze jmeno jeho
2. Abys se bál Hospodina Boha přisahati budeš.
svého, a ostříhal všech ustanovení
14. Nepůjdete po cizích bozích
a přikazani jeho, kteráž já. přika všech národů, kteříž okolo vas jsou:
zuji tobě, i synům, i vnukům tvým,
15. nebo Bůh horlivý, Hospodin
po všecky dny života tvého, aby Bůh tvůj u prostřed tebe: aby
se prodloužili dnové tvoji.
někdy nerozhněvala se prchlivost
3. Slyšiž, Israeli, a hled', abys Hospodina Boha tvého proti tobě,
činil, co přikázal tobě Hospodin, a shladilby tebe se svrchku země.
aby dobře bylo tobě, a abys roz
16. Nebudeš pokoušeti Hospo
množen byl více, jakož slíbil Ho dina Boha svého, jako jsi pokou
spodin Bůh otců tvých tobě zemi šel na místě pokušení.
mlékem a strdí oplývající.
(Viz 2. Mojž. 17, 7.)
4. Slyš, Israeli, Hospodin Bůh
17. Ostřihej přikazaní Hospodina
náš, Hospodin jeden jest.
'
Boha svého, a svědectví, aposvat
5. Milovati budeš Hospodina Boha. ných obyčejů, kteréž přikázal tobě:
svého z celého srdce svého, a ze
18. a číň, což libého a dobrého
vší duše své, a ze vší síly své.
6. A budou slova tato, kteréž jest před obličejem Hospodinovým,
aby
obře bylo tobě: a vejde. abys
já.. přikazuji, tobě dnes, v srdci
vládl zemi výbornou, o kteréž za
tvém:
přisahl
Hospodin otcům tvým,
7. a budeš vypravovati je synům
svým, a je rozjimati sedě v domě 19. aby zahladil všecky nepřá
svém, &jda cestou, léhaje i vsta tely tvé před tebou, jakož mluvil.
vaje.
20. A kdyžby se otázal tebe syn
8. A uvažeš je jako znameni na tvůj zejtra, řka: Co znamenají
ruce své, a budou mezi očima svědectví tato, a obyčejové osvatní,
tvýma hýbati se*.
a soudové, kteréž přikaza Hospo
din Bůh náš nám?
21. Povíš mu: Služebníci jsme
7) t. máš je míti vždycky před očima a byli Faraonovi v Egyptě, ivyvedl
v paměti své. Pozdější Židé brali to nás Hospodin z Egypta v ruce
do slova, a udělavše sobě pergaméuo silné:
Mojžíš napcmíná. lid, aby miloval Pana
Boha a celého srdce svého, & bál se ho,
10. aby v zaslíbené zemi na P. Boha, a

vé cedulky, na nichž napsano bylo to
přikázaní, nosili je ustavič ně na čele
a na rukou.

22. & činil znamení a zazraky

veliké a nejhorší v Egyptě proti
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Faraonovi, a všemu domu jeho,
před obličejem naším,
23. a vyvedl nás odtud, aby uveda
dal nám zemi, o kteréž přisáhl
otcům našim.
24. A přikázal nám Hospodin,
abychom činili všecka ustanovení
tato, & báli se Hospodina svého,
aby dobře bylo nám po všecky
dny života našeho, jakož jest dnes.
25. A bude nám milostiv, jestliže
budeme ostříhati a činiti všecka
šřikázaní
jeho,jakož
před přikázal
Hospodinem
ohem naším,
nám.

Kapitola 7.
Poroučí Chananejské s jejich modlami
vyhladiti. 12. Plnitelům přikázaní Božích
slibuje odplatu.

1. Když
uvede tebe HospodinBůh
tvůj do země,do kteréž vchá
zíš, abys vládl jí, a vyplení národy
mnohé před tebou, Hethea, a Ger
ezea, a Amorrhea, Chananea, a
erezea, &.Hevea, aJebusea, sedm
národů mnohem větších v počtu,
nežli jsi ty, a silnějšíchnežlijsi ty:
2. a dá je Hospodin Bůh tvůj
tobě,
je ažv do
posledního.
NeVejgobiješ
eš s nimi
smlouvu,
aniž
slituješ se nad nimi,
3. ani se spřízníš s nimi manžel
stvím. Dcery své nedáš synu 'eho,
ani dcery jeho vezmešsynu svému:
4. nebot svede syna tvého, aby
nenásledoval mne, a aby raději
sloužil bohům cizím. I rozhněvá

a ostříhal přísahy, kterouž přisáhl
otcům vašim: a vyvedl vás v ruce
silné, a vykoupil z domu služeb
nosti, z ruky Faraona, krále egypt
ského.

9. A zvíš, že HospodinBůhtvů',
ont jest Bůh silný a věrný, ost 
hající úmluvy a milosrdenství těm,
kteříž milují ho, atěm, kteříž ostří
hají přikázaní jeho, do tisícího
kolena:
10. a odplacující těm, kteříž ho
nenávidí, hned, tak že zahladi je,
a déle neprodií, i hned jim odplatě,
což zasluhují'h
11. Ostříhejž tedy přikázaní a
posvátných obyčejů, a soudů, kte
réž já přikazuji tobě dnes, abys
činil je.
12. Jestliže, když uslyšíš tyto
soudy, budeš jich ostříhati a je
činiti, ostříhati bude také Hospodin
Bůh tvůj tobě úmluvy, a milosrden
ství, kteréž přisáhl otcům tvým:
13. a bude milovati tebe, &.roz

množi tě, a ožehná plodu života
tvého, i ůro ě “země tvé, obilí tvé
mu, i vína sbírání, oleji, skotům,
stádům ovcí tvých, v zemi, o kte
réž přisáhl otcům tvým, že ji dá
c'

ob ě .

14. Požehnaný budeš mezi vše
mi národy. Nebude u tebe neplodný
obého pohlaví, tak v lidech, jako
v stádech tvých.
15. Odejme od tebe Hospodin
všeliký neduh: a nemocí egypt
ských nejhorších, kteréž znáš, ne
dopustí na tebe: ale na všecky
nepřátely tvé.
16. Zahladíš všecky národy, kte
réž Hospodin Bůh tvůj dá tobě.
Neodpusti jim oko tvé, aniž budeš
sloužiti bohům jejich, aby nebyli
tobě ku pádu. '
'
17. Díš lí v srdci svém: Většít

se (prchlivost
Hospodinova, a za
hla
tebe brzo.
5. Ale raději toto uděláte jim:
Oltáře jejich podvratte, a modly
ztroskotejte, a háje posekejte, a
rytiny spalte,
6. Nebo lid svatý jsi Hospodinu
Bohu svému. Tebet vyvolil Hospo
din Bůh tvůj, abys byl jemu lid
tito, nežli
udu národové
moci zahladiti
je? já, kterak
zvláštní ze všech lidí, kteříž jsou jsou

. eejsevec
“72331112
't
š ky nro
á d o
ětem převyšovali, připojil šepk
vám Hospodin, a vyvolil vás, nebo
méně vás jest, nežli všech národů:
8..ale, že miloval vás Hospodin,

10) Bůh nečeká vždycky, aby bezbožných
teprv v druhém životě potrestal; on
trestá již i zde, & pakli trest ten ča
stěji nebývá vidiu, tím hroznější jest.
Nebo zaslepenost ducha a tvrdost srdce,
které Bůh co tajné pokuty hříchů do
pouští, jsou všech trestů nejkrutější.

5. Mojžíšova 7. 8.

18. Neboj se, ale pamatuj,
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co cku cestu, kterouž vedl tebe Ho
spodin Bůh tvůj za čtyřiceti let
přes poušt, aby trápil tebe, a zku
sil, a známé bylo, co bylo v tvém
srdci, budeš-li ostříhati přikazani
jeho, čili nic.

učinil Hospodin Bůh tvůj Farao
novi, i všem Egyptským,
19. rány největší, které viděly
oči tvé, a znamení, i zázraky, i
ruku silnou, a raměvztažené, aby
vyvedl tebe Hospodin Bůh tvů',
takt učiní všechněmlidem,kterýc
se obavaš;
20. Nad to i sršně pošle Hospo
din Bůh tvůj na ně, dokudžby
nezahladil všech & nevyplenil,kte
řížby před tebou utekli, amohliby

3. Trápil tebe nedostatkem, a
dal tobě pokrm mannu, kteréžs ty
neznal ani otcové tvoji: aby uka
zal tobě, že ne samým chlebem
živ jest člověk,ale každým slovem,
kteréž vychází z úst Božích.
4. Bouche tvé, jimž jsi se odí
val, nikoli nezetlelo starosti,anoha

se s
ti.
21. ebudeš se jich báti, nebo tvá. nem' otřína, hle čtyřicáté léto

Hospodin Bůh tvůj u prostředtebe 'est:
jest, Bůh veliký a hrozný:
J 5. abys myslil v srdci svém, že
22. on zkazí národy tyto před jako učí syna svého člověk, tak.
obličejem t m pomalu, a po čast Hospodin Bůh tvůj učil tebe,
kách. Nebu eš moci „jich shladiti
6. abys ostříhal přikazaní Hospo
pojednou: aby snad nerozmnožila dina Boha svého, a chodil po ce
se proti tobě zvířata země.
stách jeho, a bál se ho.
23. A dá. je Hospodin Bůh tvůj
7. Nebo Hospodin Bůh tvůj uve
řed obličejem tvým: pobije je, až de tebe do země dobré, do země
onečně shlazeni budou.
potoků a vod a studnic: na jejichžto
24. A
dá. krale jejich v ruce polích a horách vypryštují se pro
tvé, a vy ladíš jmena jejich pod pasti řek:
nebem: žádný nebude moci odo 8. do země obilí, ječmene a ví—
lati tobě, dokavadž nepotřeš jich. nic, v nížto fikové, a jablka grana
25. Rytiny jejich ohněm spalíš: tová, a olivovi rostou: do země
nepožadaš stříbra „a zlata, z kte— oleje a medu.
rýchž učiněny 'sou, aniž co vezmeš
9. Kdežto beze všeho nedostatku
sobě z toho, a y nebylo tobě k jisti budeš chléb svůj, a všech vě
úrazu, proto že ohavnost jest Ho cí hojnosti poživati budeš: jejížto
spodinu Bohu tvému.
jest železo, a z horjejíchž
26. Aniž co z modly vneseš do kamení
dobývaj1 se měděné rudy:
domu svého, abys nebyl proklatý,
10.
aby
kdyžbys _jedl a nasycen
jako i ona jest. Jako nečistotu v byl, dobrořečil
Hospodinu Bohu
ošklivosti, a jako poskvrnění a ne svému za zemijsi
výbornou, kterouž
řád v ohavnosti míti ji budeš, ne dal tobě.
bo proklatě. jest.
11. Budiž pilen, a vystřihej se,
abys někdy nezapomenul na o
Kapitola 8.
spodina Boha svého, a nezanedbaval
Napcmenutí hu poslouchání Boha,'a ]! přikazaní jeho, a soudů, a posvat:
vděčnosti : dobrodiní jeho.
'
ných obyčejů, kteréž já. přikazujr
1.
šeliké přikázaní, kteréž já. tobě dnes:
12. aby kdyžbys jedl, a nasycen
_přikazuji tobě dnes, hleď pil
ně, abys vyplnil: abyste mohli byl, domů pěkných nestavěl, &.
bydlil
v nich,
živi býti, &. rozmnožení byli, &
13. a mělbys skoty volů, a ovcí
ve'douce vládli zemi, kteroužto s
p ahou zaslíbil Hospodin otcům stáda, stříbra a zlata, i všech věcí
vašim.
hojnost,
2. A pamatovati budeš na vše
14. nepozdvihlo se srdce tvé, že
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bys nezpomenul na Hospodina Boha. před tváří tvou rychle, jakož mlu
' tobě.
svého, kterýž vyvedl tebe z země v11
4. Neříkej v srdci svém, kdyžby
egyptské, z domu služebnosti:
15. a vůdce tvůj byl na. poušti je shladil Hospodin Bůh tvů' před
veliké a hrozné, na kteréž byli obličejem tvým: Pro sprave nost
hadové, jenž dýcháním pálili, a mou uvedl mne Hospodin, abych
štírové, a dypsas', a dokonce žád touto zemí vládl, ješto pro nepra
ných vod nebylo: kterýž vyvedl vosti své tito národové shlazeni
jsou.
potoky z skály řetvrdé,
16. a krmil te emannounapou
5. Nebo ne pro spravedlnosti své,
ští, o kteréž nevěděli otcové tvoji. a pravost srdce svého vejdeš, abys
A když tebe potrápil, a zkusil, vládl zemí jejich: ale že oni ne
naposledy smiloval se nad tebou, šlechetně činili, zahlazení 'sou,
17. abys neřekl v srdci svém: když jsi vcházel: a aby spl ' slo
Síla má, a moc ruky mé, toto vše vo své Hospodin, kteréž pod ří
sahou slíbil otcům tvým, Abra a
vckomi způsobily:
18. ale abys pamatoval na Ho movi, Isákovi, &.Jákobovi.
spodina Boha svého, že on moc 6. Věz tedy, že ne pro spravedl
tobě dal, aby naplnil úmluvu svou, nosti tvé Hospodin Bůh tvůj dal
bornou, abys
kterouž přisáhl otcům tvým, jakž tobě zemi tuto
to ukazuje dnešní den.
vládl jí, poněvadž přetvrdé šije
19. Jestliže pak zapomena se na jsi lid.
Hospodina Boha svého, následoval
7. Pamatujž, anezapomínej, kte
bys bohů cizích, a ctilbys je, a rak jsi k hněvu popouzel Hospo
klanělbys, se jim: aj nyní před dina Boha svého na poušti. Od
povídám tobě, že konečně zahyneš. toho dne, kteréhož 'si vyšel z
20. Jako národové, kteréž za Egypta až na toto misto, vždycky
hladil Hospodin při vjití tvém, tak jsi se proti Hospodinu na odpor
i vy zah nete, jestliže nebudete stavěl.
poslušni hlasu Hospodina Boha 8. Nebo i na Horebě popudiljsi
vašeho.
ho, že rozhněvav se chtěl tebe
shladiti,
Kapitola 9.
9. když jsem vstoupil na horu,
Mojžíš připomíná lidu israelskému roz abych vzal desky kamenné, desky
ličné jeho hříchy, zvláště pak ten, že se úmluvy, kterouž učinil s vámi Ho
klaněli zlatému teleti.
spodin: a trval jsem na hořečtyři
ceti dní a noci, chleba nejeda, a
1. lyě, Israeli: Ty přejdeš dnes vody nepije.
Jordán, abys vládl národy _
10. I dal mi Hospodin dvě desky
velmi velikými, a silnějšími, nežli
jsi ty, městy velikými a ozděnými kamenné psané prstem Božím, a
obsahující
všecka slova, kteráž vám
až
nebi,
2. lidem velikým a vysokým, mluvil na hoře z rostředku ohně,
y Enakim, kteréž jsi sám vi kdlyž množství li u shromážděno
y 0.
děl, a o kterých jsi slyšel, před b 11. A když pominula čtyřiceti
mmiž žádný nemůže ostáti.
3. Zvíš tedy dnes, že Hospodin dní, a tolikéž nocí, dal mi Hospo
Bůh tvůj sám půjde před tebou, din dvě desky kamenné, desky
jako oheň spalující,asžírající, kte úmluvy,
12. a řekl mi: Vstaňasstup od
rýž setře je a zahladí, i vyplení
sud rychle; nebo lid tvůj, kterýž
jsi vyvedl z Egypta, opustili brzy
15) Byli to hadí, jejichžto uštknutí ná cestu, kterouž jsi ukázal jim, &
učinili sobě slitinu.
ramnou žíleň způsobilo.
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205

26. a modle se řekl jsem: Pane
13. I řekl opět Hospodin ke mně:
Vidím, že lid tento tvrdé šíje jest: Bože, nezahlazuj lidu svého, o.
dědictví svého, kteréž jsi vykoupil
14.dípust mne, at setru jej, a v velikosti své, kteréž jsi vyvedl
m jmeno
nebem, z Egypta v ruce silné.
azahla
ustanov
m tebejeho
na (podnárodem,
27. Roz cmeň se na služebníky
jenžby byl větší a silnější nežli
své, Abra ama, Isáka, a Jakoba:
jest tento.
15. A když jsem sstu oval s ho nehleď na tvrdost lidu tohoto, &
ry, kteráž hořela,a dvě desky úmlu na bezbožnost jeho & hřích:
vy držel jsem v obou rukou,
28. aby snad neřekli ob atelé
16. a viděl jsem, že jste zhřešili země té, z kteréž jsi vyve nás:
Hospodina Bohu svému, a udělali Nemohl Hospodin uvesti jich do
“ste sobě tele slité, a opustili jste země, kterouž zaslíbil jim, a měl
brzo cestu jeho, kterouž vám byl je v nenávisti: proto vyvedl je,
ukázal:
aby je pobil na poušti.
17. povrhl jsem desky z rukou
29. Onit jsou lid tvůj,adědictví
svých, a rozrazil jsem je před očima tvé, kteréž jsi vyvedl v síle své
vašíma.
veliké, a v rameni svém vztaženém.
18. A. padl jsem před Hospodi
nem jako prvé, čtyřiceti dní a no
Kapitola 10.
cí, chleba nejeda &' vody nepije,
O druhých deskách. 8. 0 zvolení levítů
pro všecky hříchy vaše, kteréž jste !: službě Boží. 12. Napomenutí k milování
činili proti Hospodinu, &jej khně Boha.

vu popudili:
19. nebo bál jsem se prchlivosti
a hněvu jeho, kterýmž proti vám
opuzen jsa, zahladiti vás chtěl.
ll vyslyšel mne Hospodin také
tehdáž.
20. Na Arona také náramně se

1. Toho
řekl sobě
Hospodin
ke
mně:času
Vyhlaď
dvě desky
kamenné, jako první byly, a vstup
ke mně na horu: a uděláš archu
dřevěnou,

2. a na íši na deskách slova,
kteráž by a na těch, kteréž jsi
prvé rozrazil, a vložíš je do té
archy.
3. Udělal jsem tedy archuz dří
ví Setim. A když jsem vyhladil
dvě desky kamenné na ůsob prv
ních, vstoupil jsem na cru, maje
je v rukou
4. I napsal na deskách, tak jakž
22. aVpři
zap: obích
ení také,
a popudili
v poku prvé byl napsal, slov deset, kteráž
šení,
žádosti
mluvil
Hospodin k vám na hoře
jste Hos odina:
23. a dyž poslal vás z Kádes z prostředku ohně, když lid shro
mážděn
byl: a dal je mně.
bame, řka: Vstupte a vládněte ze—
mi, kterouž jsem dal vám: i po— 5. A navrátiv se, sstoupil jsem
s
hory,
a vložil jsem desky do
tupili jste rozkázaní Hospodina
Boha vašeho, a nevěřili jste jemu, archy, kterouž jsem byl udělal,
ani jste chtěli slyšeti hlasu jeho: kteréž až posavad tam jsou, jakož
24. a vždycky jste byli odporní, mi přikázal Hospodin.
ode dne, jakž jsem vás znáti očal. 6. Synové pak israelšti hnuli
25. I ležel jsem před Hospo ' em stany z Beroth synů Jakan doMc
on umřel, a: pocho»
čtyřiceti dní a nocí, v nichžtojsem sara, kdežto
ho pokorně prosil, aby nezahladil ván 'est, místo něhož úřad kněž
ský onal Eleazar syn jeho.
vás, jakž byl hrozil:

rozhněvav, chtěl jej setříti, i za
něho též také prosil jsem.
21. Hřích pak váš, kterýž jste
byli učinili, to jest, tele, uchopiv,
ohněm jsem spálil, a. na kusy
zdrobiv, a dokonce v prach obrá
tiv, uvrhl jsem do potoka, kterýž
s hory sstupu'e.
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7. Odtud přišli do Gadgad: od 20. Hospodina Boha svého báti
kteréhož místa odšedše, položili se se budeš, a jemu samému sloužiti
v Jetebatha, v zemi vod a potoků. budeš; jeho se přidržeti budeš, pří
8. Toho času oddělil pokolení sahati budeš ve jmenu jeho.
Lévi, aby nosili archu úmluvy
21. Out jest chvála tvá, a Bůh

Hospodinovy,
a stáli vepřed
nímjev
služ ě, a dobrořečili
jmenu
ho až do dnešního dne.
9. Pročež neměl Lévi dílu, ani
vladařství s bratřími svými: nebo
sám Hospodin vladařství jeho 'est.

tÍŠĚOŽ
].. slíbil jemu Hospodin Bůh
10. Já pak stál jsem na hoře
jako prvé, čt iceti dní a nocí: i
vyslyšel mne ospodintaké tehdáž,
a nechtěl tebe zahladiti.
11. I řekl mi: Jdi, a předcházej
lid, aby všel, &.vládl zemí, kterouž
jsem s přísahou zaslíbil otcům je
jich, že jim ji dám.
2. A nyní Israeli, čeho Hospo
din Bůh tvůj žádá od tebe, jediné
abys se bál Hospodina Boha své
ho, a chodil po cestách jeho, a
miloval ho,. a' sloužil Hospodinu
Bohu. svému z celého srdce svého,
a ze vší duše své:
13. a abys ostříhal přikázání
Hospodinových, i obyčejů posvát
ných jeho, kteréž já dnes přikazuji
tobě, aby dobře bylo tobě?
14. Aj Hospodina Boha tvého
jest nebe, i nebesa nebes, země i
všecky věci, kteréž na ní jsou:
15. a však s otci tvými spojil
se Hospodin, a miloval je, a vy
volil símě jejich po nich, to 'est,
vás, ze všech národů, jakož se nes

tvůg',věci
kterýža hrozné,
učinil tobě
ve
lik
kteréžtyto
viděly
oči tvé.
22. V sedmdesáti dušech sstou
pili otcové tvoji do Egypta: ahle
nyní rozmnožil tebe Hospodin Bůh
tvůj, jako hvězdy nebeské.

Kapitola 11.
Napomenutí ]: ostříhání zákona, připo—
menutím znamení Božích, 9. a slíbením
všeho dobrého v zaslíbené zemi. 26. Po
n
m.
žšhnání
poslušným, a zlořečení neposluš

1. Milujž
Hospodina
Boha
svého,t'edy
a zachovej
přikázání
jeho, i řády posvátné, soudy, iroz
kazy po všecken čas.
2. Poznejte dnes věci, kterýchž
neznají synové vaši, a kteříž ne
viděli kázně Hospodina Boha va
šeho, velikých věcí jeho, a silné
ruky, a vztaženého ramena,
3. znamení a skutků, kteréž či
nil u prostřed Egypta Faraonovi
králi, i vší zemi jeho,
4. i všemu vojsku egyptskému,
i koňům, i vozům: kterak přikry
ly je vody moře červeného, když
vás honili, a zahladil je Hospodin
až do dnešního dne:
6. i které věci vám učinil na
poušti, dokudž jste nepřišli na toto
místo
dokazu_'e.
6. a Dátanovi, a Abironovi sy
16. óbřežtež tedy neobřízku srd nům Eliabovým, kterýž byl Syn
ce svého, a šíje své nezatvrzujte Růbenův: jež země, otevřevši ústa
více:
svá, pozřela, s domy i stany, i se
17. nebo Hospodin Bůh váš, sám vším statkem jejich, kterýž měli u
fest Bůh bohů, a Pán panujících, prostřed Israele.
ůh ve '
a mocný, a
ozný, 7. Oči vaše viděl všecky skutky
kterýž oso y nepřijímá, ani darů. Hospodinovy velik , kteréž činil,
18. Ciní soud sirotku ivdově,
miluje také příchozího, a dává 8. abyste ostříhali všech pařiká
zaní
kterážmohli
já dnes
vám, jeho,
a abyste
vjíti,přia..vngi
jemu živnost i oděv.
19. I vy tedy milujte říchozí, dnouti zemí, do kteréž vcházíte:
9. a abyste za mnoh čas živi
nebo i. v'ybyli jste přícho vzem1
byli v ní: kterouž po přísahou
egyptské.
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22. Nebo jestliže Ostříhati budete
zaslíbil Hospodin otcům vašim, i
semeni jejich, oplývající mlékem přikázaní, kteráž _já přikazuji vám,
a strdí.
a budete li je činiti, abyste milo
10. Nebo země, do které vcházíš, vali Hospodina Boha. svého, acho
abys jí vládl, není jako země e dili po všech cestách jeho, přidr
gyptská, z níž jsi vyšel, kdežto žíce se ho,
23. zahladí Hospodin všecky ná—
když se rozseje semeno, jako vza
hradách vody vedeny bývaji svla—rody tyto před tváří vaší, a vlád
nouti budete jimi, ješto jsou větší
žující:
11. ale hornatá jest, i polní, s a silnější nežli vy.
nebe čekající deštů:
24. Všeliké místo, po kterémž
12. kterouž Hospodin Bůh tvůj šlapati bude noha vaše, vaše bude.
vždycky navštěvu'e, a oči jeho na
Od pouště
říkiy
ní jsou od počátku roku až do veliké
Eufrata od
až Libanu,
do mořeodzáp
ního budou meze vaše.
konce jeho.
13. Jestliže tedy budete poslou 25. ádný nebude státi proti
chati přikázaní mých, kteráž já vám: strach váš a bázeň dá Ho
dnes přikazuji vám, abyste milo spodin Bůh váš na všecku zemi,
vali Hospodina Boha svého, a slou kterouž šlapati budete, jakož mlu
žili jemu z celého srdce svého, a vil vám.
ze vší duše své:
26. Hle předkládám před obli
14. dá déšt zemi vaší časný i čejem vaším dnes požehnání izlo
pozdní, abyste sklízeli obilí, ivíno, řešení:
i ole'
27. požehnání, budete-li poslou
lči'i seno z políkpokrmení do chati přikázaní Hospodina Boha
bytků, a abyste i vy jedli a na svého, kteráž já dnes přikazuji
v m.
sycení byli.
28. zlořečení pak, jestliže byste
16. Vystříhejte se, aby snad ne
bylo svedeno srdce vaše, a abyste neposlouchali přikázaní Hospodina
neodstoupili od Hospodina, a ne Boha svého, ale sešlibyste s cesty,
sloužili bohům cizím, a klaněli se kterouž já nyni ukazují vám, &
chodilibyste po bozích cizích, kte
17. a Hospodin rozhněvaje se rýchž neznáte.
29. Když pak uvede tebe Ho—
zavřelby nebe, a dešťové by ne
pršeli, a země nedávalaby úrody s odin Bůh tvůj do země, do kte
své, a zahynulibyste rychle z ze—r ž jdeš, abys v ní bydlil, polo
mě výborné, kterouž Hospodin dá žíš* požehnání na hoře Garizim, &
zlořečeni na hoře Hebal:
v .
18. Složte tato slova má v srd
30. kteréž jsou za J ordánem, za
cích a v myslích svých, a zavěšte cestou, která se chýlí k západu
slunce,
v zemi Chananejského, kte
je za znamení“ na rukou, a mezi
rýž bydlí na rovinách na roti Gal
očima svýma položte je.
gala,
jenž
odlé údo ' kteréž
19. Vyučujte syny své, at je se táhne a jest
vah zí daleko.

31. Nebo
půjdete přes Jor
přemyšlug'í,
seděti
budeš
omě sv m, když
a půjdeš
cestou,
i lev
dán, abyste v ádli zemí, kterouž
hneš, i vstaneš.
Hospodin
Bůh
váš
dávám, abyste
20. Na íšeš je na veřejích, &.na
ji měli, a jí vládli.
dveřích omu svého:
32.
Hleďtež
tedy,
abyste napl
21. aby byli rozmnožení dnové
tvoji, i synů tvých, v zemi, kte réž
nili jářáděnes
posvátné,
a před
soudy,obliče
kte
položim
muž s přísahou zaslíbil Hospodin jem vaším.

otcům tvým, že dá jim ji, dokudž
nebe stojí nad zemí.

29) t. vvřkneš, oznámíš.
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Kapitola 12.
Rozkaz o kažení modlářství. 5. 0 obě
tování na místě od Boha vyvoleném. 23.
O zdržení se od krve, 29. a nenásledovéní
pohanů.

1. Tato
jsou činiti
přikázam'
kteréž
máteasoudové,
v zemi,
kterouž Hospodin Bůh otců tvých
dá tobě, abys vládl jí po všecky
dny, v nichž budeš po zemi cho
2. Zkazte všecka místa, na kte
rých ctili národové, kterýmiž vlád
nouti budete, bohy své na horách
vysokých, a na pabrbcích, a pod
každým dřevem ratolestným.
3. Zbořte oltáře jejich, a polá
mejte obrazy, háje ohněm spalte,
a modly ztroskotejte: vyhlaďte
jmena jejich z míst těch.
4. Neučiníte tak Hospodinu Bohu
vašemu:
5. ale na místo, kteréž vyvoli
Hospodin Bůh váš ze všech po
kolení vaších, aby položil jmeno
své tam, a bydlil na něm, přijdete:
6. a obětovati budete na místě
tom oběti zápalné, i oběti vaše,

desátky
rukou vašich,
i sliby, ii (prvotiny
, prvorozené
z volů
i ovcí.
7. A jistí budete tam před obli
čejem Hospodina Boha vašeho: a
veseliti se budete ve všech věcech,
k kterýmžto vztáhnete ruku vy, a
domové vaši, v nichž požehná vám
Hospodin Bůh váš.
8. Nebudete dělati tam věcí,
kteréž my tuto děláme dnes, 'e
denkaždý, což se mu dobrého z á.
9. Nebo až dosavad nepřišlijste
k odpočinutí, a vladařství, kteréž
Hospodin Bůh váš dá vám.
10. [Ale] přejdete Jordán, a b 
dliti budete v zemi, kterouž o
odin Bůh váš dá vám, abyste
oěinuli ode všech ne řátel vů
ko : a beze všeho strac u bydljli
12. na místě, kteréž vyvolí Ho
spodin Bůh váš, aby bylo jmeno
aha,
něm: tam
všeckybudete,
věci,
eréžnapřikazuji,
snášeti

zápalné oběti, i jiné oběti, i de
sátky, i prvotiny rukou vašich: a
cožkoli předního 'est v dařích, kte
réž slíbíte Hos inu.
12. Tam ho ovati budete před
Hospodinem Bohem svým, vy,i
synové vaši, i dcery vaše, služeb

níci, i děvky, ilevíta, kterýž v
městech vašich bydlí: nebo nemá
jiného dílu a vladařství mezi vámi.
13. svých
Vystříhej
se, abys na
zápalných
obětí
neobětoval
kaž ém
místě, kteréž uzříš:
14. ale na tom, kteréž vyvolí
Hos din, v jednom z pokolení
tv'ýc , obětovati budeš oběti, a u—

činíš, cožkoli přikazuji tobě.
15. Jestližeby pak chtěl jisti, a
zalíbiloby se tobě jedení masa,
zabí, a jez vedlé požehnání Ho
spodina Boha svého kteréž dal

tobě v městech tvých: buď žeby
bylo nečisté, to jest oskvměné
a mdlé: neb čisté, to jest, celé a
bez poskvrny, kteréž se obětovatn'
může, jako srnu, a jelena, jisti
bu deš
16. 'toliko bez krve, kterouž jako
vodu vycedíš na zem.
'
17. Nebudeš moci jísti v mě
stečkách svých desátku obilí, a
vína, a oleje svého, rvorozenýoh
skotů a bravů, ivšecE věci, kteréž
slíbíš, a dobrovolně chtíti budeš
obětovati, a prvotin rukou svých:
18. ale před Hespodinem Bohem
svým jísti je budeš, na místě,kte
réž vyvolí Hos odin Bůh tvůj, ty
i syn tvůj, i cera tvá, i služeb
ník, i děvka, i levíta, kterýž zů
stává v městech tvých: a budeš
se veseliti, i nasytíš se před Ho
spodinem Bohem svým ve všech
věcech, k kterýmžto vztáhnešruku
svou.
19. Vystříhej se, abys neopou
štěl levítů o všecken čas, které
hož přebýv v zemi.
20. Když rozšíří Hospodin Bůh

tvů' pomezí tvé, jakož mluvil tobě,
a c tělbys jisti maso, kteréhož žádá

e tvá:

dně
21. místo pak,

kteréž vyvoli
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32. Co přikazuji tobě, to toliko
Hospodin Bůh tvů', aby bylojme
na jeho tam, bylo- 'by daleko, za učiň Hospodinu: nepřidávej niče
biješ ze skotů, abravů, kteréž míti hož, ani neujimej.
budeš, jako jsem přikázal tobě a
Kapitola 13.
jisti budeš v městečkách tvých,
jak se tobě líbí.
0 zavraždění falešného proroka, asnáře.
22. Jakž se jidá srna a jelen, 18. 0 zahlazení města, jenžby k modlář

tak jisti budeš je: i čistý, ine

ství přistoupilo.

čistý jednostejně jisti budou.
l.
ovstal—liby u prostřed tebe
23. Toho toliko vystřihej se, abys
prorok, aneb kterýby pravil,
krve nejedl: nebo krev jejich misto že sen viděl, a předpovědělby zna
duše jest*: a protož nemáš jisti meni, a zázrak,
duše s masem:
2. a staloby se, což mluvil, a
24. ale na zem vycediš ji jako řeklby tobě: Pojďme, anásledujme
vodu,
bohů cizich, kterýchž neznáš, a
25. aby dobřebylo tobě, isynům služme jim:
tvým po tobě, kdyžbys činil, co 3. neuposlechneš slov proroka
se libi- před obličejem Hospodi toho, aneb snáře: nebo zkušuje vás
novým.
Hospodin Bůh váš, aby známé bylo,
26. Kterýchž pak věci posvětiš milujete-li ho z celého srdce, a z
a slibiš Hospodinu, vezmeš “e, a celé duše své, čili nic.
přijdeš na místo, kteréž vyvo Ho
4. Hospodina Boha svého násle
spodm,
dujte, a jeho se bojte, a přikázani
27. a obětovati budeš oběti své, jeho
ostřihejte, a slyšte hlas jeho:
maso a krev na oltáři Ho odina
jemu sloužiti budete, ajeho se při
Boha svého: krev oběti vyliješ na držeti.
oltář: maso pak jisti budeš.
5. Prorok pak ten, aneb kterýž
28. Zachovej, a slyš všecky věci, sobě smyslil sen, zavražděn bude:
kteréž já přikazuji tobě, aby dobře nebo mluvil, by vás odvrátil od
bylo tobě, a synům tvým po“tobě Hospodina Boha vašeho, který vy
na věky, kdyžbys čim'l, což dobré vedl vás z země egyptské, a vy
ho jest, a libého řed obličejem koupil vás z domu služebnosti:
Ho dina Boha tv ho.
aby tě svedl s ces , kterouž tobě
2 . Kdyžby zahladil Hospodin
Hospodin
ůh tvůj:
Bůh tvůj před tváři tvou národy, sřikázal
ejmeš zlé
z prostředku
svého.a o
k nimž vejdeš, abys jimi vládl, a 6. Jestližeby tebe chtěl namlu—
jimi vládnouti budeš a bydliti bu viti bratr tvůj, syn matky tvé,
deš v zemi 'ejich:
aneb syn tvůj, aneb dcera, aneb
. vystři ej se, abys jich nená manželka, kteráž 'est v lůně tvém,
sledoval, kdyžby byli při vjiti tvém
přítel, kterélmž miluješ jako
vyhlazeni, a abys se ne
tával aneb
duši svou tajně řka: Pojďme, a
na obyčeje jejich, řka: Ja o ctili služme bohům cizím, kterýohž ne
národové tito bohy své, takt i já znáš ty, i otcové tvo'i,
otiti budu.
7. všech vůkol
dů, kteříž
31. Neučiniš tak Hospodinu Bohu jsou blízko aneb podál, od počátku
svému. Nebo všecky ohavnosti, až do druhého konce země:
kterých nenávidí Hospodin, činili 8. nepovoluj jemu, aniž ho slyš,
bohům svým, obětujíoe syny i dcery, aniž odpust jemu oko tvé, abys se
a v ohni je pállce.
slitoval, a zatajil ho,
9. ale hned zabiješ jej. At jest
ruka tvá nejprv na něj, a potom
23) t. krev jest hlavní sídlo života jejich.
Srovnej [. Moji. 9, 4. — 8. Moji.
17, 11.

všgken
lid at vztáhne [na něj)
ru
.
14
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10. Ukamenován bude až do
smrti: neb chtěl tebe odtrhnouti
od Hospodina Boha tvého, kterýž
vyvedl tebe z země egyptské, z
domu služebnosti:
11. aby všechen Israel slyše bál
se, a nikoli více nečinil něco po
dobného této věci.
12. J estližebys uslyšel v jednom
z měst tvých, kteráž Hes odin
Bůh tvů' dá tobě k bydle , ani
pravi ně teří:
13. Vyšli synové Belial z pro
středku tvého, a odvrátili ob va

byl mu za lid zvláštní ze všech
národů, kteříž jsou na zemi.
_ 3. Nejezte věcí, kteréž nečisté
jsou.
4. Tato jsou hovada, kteráž jisti
máte: Vola, a. ovcí, a kozu,
5. jelena, a srnu, bůvola, kozo
rožce, kamzíka, jednorožce, kamelo
ardala.
6. Všeliké hovado, které na dvě
strany rozděluje kopyto, &přežívá,
jisti budete.

_ _

7. Z těch pak, kteráž přežívají,
& kopyta nerozděluji, jisti nemáte:

tele města svého, a. řekli: Poj e,
velblouda,
zajíce,
ta že
a služme bohům cizím, kterýchž jako
přežívají,
a kopyta
ne gežka:
ěli, nečistá
budou vám.
14. vyhledávej pečlivě a pilně,
8. Svině také, poněvadž dělí ko
poznaje té věci pravdu, nalezneš-li, pyto, a nepřeživá, nečisté. bude:
že jisté jest, což se pravi, a že maso jejich nebudete jisti a mrch

neznáte:

ohavnost ta v skutku učiněna jest,
15. hned zabiješ obyvatele města
toho mečem, a zkaziš je, i všecky
věci, kteréž v něm jsou, až do
hovad.
16. Cožkoli také nábytku bude,
shromáždiš u prostřed ulic 'eho, a
is tím městem za álíš, ta ab s
všeCky věci zkazil ospodinu Bo u
svému, a aby byla hromada věčná:
nebudet více staveno.

nedotknete se.
9. Ze všeho, což ve vodách jest,
toto jisti budete: Cožkolimá ploutve

a šupiny, jezte:

10. co nemá ploutví &šupin, ne
jezte, nebo nečisté jest.
11. Všecky ptáky čisté jezte.
12. Nečistých nejezte, totiž orla,
a noha, a sahana,
13. yriona, a supa, a luňáka,
vedlé pokolení jeho:
14. i všeho pokolení havraniho,
ělii.
Aklnepřídrži
se
nic
zbtěch
VO pro atýc rukytv:ayse
15. i pštrosa, i sovy, i vodní káně,
odvrátil Hospodin od hněvu prchli
i
jestřába
vedlé pokolení jeho,
vosti své, a smiloval se nad tebou,
16. raroha, ilabuti, iegyptského
aotcům
rozmnožil
tebe,
jakož
přisáhl
č
úpe .
.
.
tvým,
17. 1 křehaře, poríinona, 1 noč
18. když poslouchati budeš hlasu
Hos odina Boha svého, ostřihaje ního krkavce, _
18. bukače, i kalandra, jednoho
všec přikázani jeho, kteráž já dnes
každého vedlé pokoleníjeho: dedka
Hřikazuji tobě, ab s ěim'l, což se také i netopýře.
19. A všecko, což se plazi, a
ospodina Boha
tvbšhpředobličejem
0.
křidélka má, nečisté bude, a ne
bude
jedeno.
Kapitola 14.
20. Všecko, což čisté jest, jezte.
Bondi! mezi živočichy čistými . nečistý
21.
Cožkoli pak umrlina jest, ne
mi. 22. Desátkové.
jezte z toho. Přichozimu, kte ž
v hranách tvých jest, dej ji, a y
1. Buďte
synové
Hospodina
Boha 'edl, aneb rodej 'emu: nebo ty
vašeho:
nebudete
se řezatí,
ani sobě neuděláte lysiny nad lid svatý jsillíospo ' Boha svého.
Nebudeš vařiti kozelce v mléku
2. ebo lid sva jsi H odinu, matky ]'eho.
Bohu. svému: a te e vyvodit abys: 22. Desátý díl odděliš ze všech
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2. kteréž tímto řádem bude sla
veno. Kdo má dluh na příteli, aneb
bližním a bratru svém, nebude ho
mooiu omínati, neb léto odpuštění
Hospo ' a jest.
3. Od cizozemce, apříchozího po
žádáš: měštěm'na,abhžniho upomí—
nati moci nebudeš míti.
věci se
z skotů,
z ovcí svgch:
abys
učil bátia Hospodina
oha 4. A ovšem nuzného a žebráka
svého po všecken čas.
nebude mezi vámi*: aby požehnal
24. Jestližeby pak delší byla ce tobě Hospodin Bůh tvůj v zemi,
sta, a místo, kteréžby vyvolil Ho kterouž dá tobě k vladařství.
spodin Bůh tvůj, a požehnalby to 5. Jestliže však poslouchati bu
bě, anižby mohl donesti k němu deš hlasu Hos odina Boha svého,
a ostříhati bu eš všech věcí, kte
všech těch věcí*,
25. prodáš všecky věci, a na réž přikázal, a kteréž já dnes ři
peníze uvedeš, a rukou svou je kazuji tobě, požehná tobě, j ož
zaslíbil.
poneseš,
& půjdeš
na místo,
kteréž
6. Půjčovatí budeš národům mno
y vyvolil
Hospodin
Bůh tvůj:
26. a koupíš za. ty peníze, což—hým, a sám od žádného nic ne 
koli se tobě bude líbiti, buď ze půjčíš. Panovati budeš nad nár y
skotů, neb z ovci, víno také a né. mnohými, & nad tebou žádný ne
oj opojný, i všecko, čehož žádá bude panovati.
uše tvá: a jisti budeš před Ho 7. J eetližeby někdo z bratří tvých,
spodinem Bohem svým., a budeš kteříž přebývají v hranách města
tvého, v zemi, kterouž Hospodin
hodovati ty i dům tvůj:
27. i levíta, kterýž v branách Bůh tvůj dá tobě, ochudl: neza
tvých jest: hlediž, abys neopouštěl tvrdíš srdce svého,aniž skrčíš ruky,
ho, nebot nemá jiného dílu v vladař 8. ale otevřeš 'i chudému, apůj
ství tvém.
číš, čehožbys vi ěl., že potřebuje.
9. Vystříhej se, aby ti snad ne
28. Léta třetího oddělíš jiný de
sátý díl ze všech věcí, kteréž rodí tanulo na mysl bezbožné myšlení,
se tobě toho času: a. složíš v bra a řeklbys v srdci svém: Blíží se
sedmý rok odpuštění; a odvrátilbýs
náoh svých.
'
29. I přijde levíta, kterýž nemá oči své od chudého bratra svého,
jiného dilu, ani vladařství s tebou, nechtěje mu, čehož žádá, půjčiti:
a příchozí, a sirotek, a vdova, kte ab nevolal roti tobě kHospodinu,
říž 'v branách tvých jsou, a jisti a yloby tobě k hříchu.
budou, a nasytí se: aby požehnal 10. Ale dáš jemu: aniž co lstivě
tobě Hospodin Bůh tvůj ve všeli učiníš v ulevování potřeb jeho:
aby požehnal tobě Hospodin Bůh
ŠŠŠ-ll.díle rukou tvých, kteréžbys tvůj v každém času, a ve všem,
k čemuž vztáhneš ruku.
11. Nebude se nedostávati chu
Kapitola 15.
dých v zemi přebývání tvého: pro
Odpuštění dluhů, a chudých opatrování.
tož
já přikazuji tobě, abys otevřel
12. Blužebníků a děvek propouštění. 19.
ruku bratru svému potřebnému &
Nařízení o prvorozených.
chudému, kterýž s tebou přebývá
v zemi.
1. Sedmého léta uěiníš odpuštění, 12.Kdyžby tobě prodán byl bratr
5. Mojžíšova 14. 15.

užitků svých, kteříž rodí se na ze
mi každého roku.
23. A jisti budeš před obličejem
Hospodina Boha svého, na místě,
kteréžby vyvolil, aby na němjmeno
jeho vzýváno bylo: desátý dil obilí
svého, 1 vína, i oleje, iprvorozené

24) A požehnalby tobě tak hojně, žebys
všech desátků | těch věcí nemohl tam
danosti.

4) Dle hebr.: Lečby žádného chudého ne
bylo mesívánni1kterýby odpuštění dluhů
potřebí měl. 00! se srovnává s v. ll.
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tvůj Žid, nebo Židovka, a šest let
sloužilby tobě, v sedmé léto pro
pustíš jej svobodného.

Kapitola 16.
O slavnostech fése, 9. letnic, 13. a sta—

13. A koho svobodou obdaříš, nů. 18. O ustanovení „soudců.

nikoli nepustíš ho .prazdného:
14. ale dáš na cestu ze stád, a
z humna, a z lisu svého, těch věcí,
kterýchž Hospodin Bůh tvůj pože
hnal tobě.
.
15. Pamatuj, žes také sám slou
žil
zemi egypšské,
a vysvobodil
tebev Hospodin
ůh tvůj,
a protož
ja to nyní přikazuji tobě.
16. Pakliby řekl: Nechci vy'íti;
.proto žeb miloval tebe, i ům
tvůj, a vi ělby, že mu dd'bře jest

u tebe:

17. vezmeš

šídlo, &. probodneš

ucho jeho ve dveřích domu svého,
a sloužiti bude tobě až na věky:
děvečce také též učiníš.
18. Neodvracuj od nich očí svých,
když je pustíš svobodné: nebo po
dlé mzdy najemníka šest let slou
žil tobě: aby požehnal tobě Ho
spodin Bůh tvůj ve všech skutcích,
kteréž činíš.
19. Z prvorozených věcí, kteréž

se rodí v skotech,ív:ovcích tvých,
cožkoli jest pohlaví samcového,
plosvětíš
Hospodinu
Bohu svému.
ebudeš dělati
prvorozeným
volem,

1. achovévej měsíc nových úrad,
& první čas podletní, abys
slavil fése Hospodina Bohu svému:
neb v ten měsíc vyvedl tebe Ho
spodin Bůh tvůj z Egypta v noci.
2. A budeš obětovati fáse Ho
spodinu Bohu svému z ovcí, a z
volů, na místě, kteréžby vyvolil
Hospodin Bůh tvůj, aby tam pře
bývalo jmeno jeho.
3. Nebudeš jisti v něm chleba
kvašeného: sedm dní jísti budeš
bez kvasu, chléb trápení, nebo v
strachu vyšel jsi z Egypta.: abys
pamatoval na den vyjití svého z
E
ta, po všecky dny života
své o.

4. Neukáže se kvas ve všech
končinách tvých za sedm dní, a
nezůstane z masa toho, kteréž o
bětovano jest u večer prvního dne,
až do jitra.
5. Nebudeš moci obětovati fase
v každém městě svém, kteréž Ho
spodin Bůh tvůj dá. tobě;
6. ale na místě, kteréžby vyvolil
Hospodin Bůh tvůj, aby přebývala
tam jmeno jeho: obětovati budeš
fése, a to u večer při západu slunce,

c
& neindeš
holiti prvorozených ovec
20. Před obličejem Hospodina kdyžÍjsi vyšel z Egypta.
Boha svého jisti budešjena každý 7. budeš péci, ajísti na místě,
rok, na místě, kteréžby vyvoljí kteréžby vyvolil Hospodin Bůh
tvůj, a ráno vstana půjdeš do
Hospodin, ty i dům tvůj.
21. Pakliby mělo poskvrnu, žeby stanů svých.
kulhavé bylo, aneb slepé, aneb na 8. Šest dní jisti budeš přesnice:
některé straně škaredé, nebo mdlé, & v den sedmý, že jest shromáž
dění Hospodina Boha tvého, neo
nebude obětovénoHospodinu Bohu budeš
dělati díla.
tvému*:
22. ale v branéch města svého 9. Sedm téhodnů sečteš sobě od
toho
dne,
kteréhož jsi srp k obilí
sníš je: tak čistý, jak nečistý rovně

řiložil.

10. A slaviti budeš svatek té—
jlísti
ena. budou je, jako srnu aneb je
23. Toliko to zachovéš, abys krve hodnů Hospodinu Bohu svému, obět
dobrovolnou ruky své, kterouž obě
nejedl, ale vycedíš ji na zem tovati budeš vedlé požehnání Ho-
jÍĚCh
o vodu.
spodina Boha svého:
11. a hodovati budeš před Ho
spodinem Bohem svým, ty, syn-.
tvůj, i dcera tvé, služebník tvůj,
21) Vi. &. Moji. 22, 20. 22.

5. Mojžíšova 16. 17.
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i děvka tvá, i llevíta, kterýž jest
22. Aniž uděláš sobě, ani posta:
v branách
ch, příchozí, i siro víš obrazu: kterýchžto věcí nená
tek, ivdova, teříž bydleji s vámi :, vidí Hospodin Bůh tvůj.
na místě, kteréžby vyvoljl Hospo
din Bůh tvůj, aby přebývalojmeno
Kapitola 17.
jeho tam:
a Eamatovati
budeš, že
jsi
byl12.slnže
m'kem v Egyptě:
ostří
hati budeš, a učiníš ty věci, které
přikázány jsou tobě.
13. Slavnost také stánků světiti
budeš za sedm dní, kdyžto sbéřeš
z humna a lisu úrody své:
14. &.hodovati budeš vslavnosti
své, ty, Syn tvůj, i dcera, služeb
ník tvůj, i děvka, levíta také, i
příchozí, sirotek i vdova, kteříž
v branách tvých jsou.
15. Sedm dni Hospodinu Bohu
svému svátky světiti budeš na mí
stě, kteréžby vyvolil Hospodin: a
požehná tobě Hospodin Bůh tvůj
ve všech úrodách tvých, i ve vše
likém díle rukou tvých, & budeš
v veselosti.
16. Třikrát v roce ukáže se každý
z tvých pohlaví mužského před
obličejem Hospodina Boha tvého,
na. místě, kteréžby vyvolil: na
slavnost přesnic, na. slavnost té
hodnů, a na slavnost stanů. Ne
ukážet se předHos odinem prázdný:
17.ale jedenkažgý obětovati bude
podlé toho, což bude míti vedlé

Hospodin nechce obětí a poskvrnou. 5 .

Velí modloslužebníky kamením uháaeti. 14.
O ustanovení krále.

1. Nebudeš
obětovati
Hospodinu
Bohu svému
ovce,
a vola,
na kterémž jest poskvrna, aneb
nějaká vada: nebo ohavnost jest
to Hos odinu Bohu tvému.
2. K yžby nalezeni byli utebe,
v jedné z bran tvých, kteréž Ho
spodin Bůh tvůj dá tobě, muž neb
žena, kteřížby činili zlé před obli
čejem Hospodina Boha tvého, a
přestupovali úmluvu 'eho,
3. aby šli, a slouží ' bohům ci

zím, a klaněli se jim, slunci, &
měsíci, a všemu vojsku nebeské
mu*, čehož jsem nepřikázal:
4. a tobě byloby to zvěstováno,
a slyše o tom, vyptal bys se pilně,
a našel bys, že jest to pravda, a
že ohavnost se stala v Israeli:
5. vyvedeš muže i ženu, kteříž
tu věc nejnešlechetnější spáchali k
branám města svého, a kamením
uházeni budou.
6. V ústech dvou aneb tří svě
dků, zahyne, kdož zabit bude.
Žádný at neni usmrcen, když je
požehnání
Boha svého, den roti němu praví svědectví.
teréž jemuHospodina
da.
18. _Soudce a. správce ustanovíš
7. uka svědků první zabije ho,
ve všech hranách svých, kteréž a ruka ostatního lidu poslední vzta
Hospodin Bůh tvůj dá tobě, v je žena bude: abys odjal zlé z pro
dnomkaždém _pokolení tvém: aby středku svého.
soudili lid spravedlivým soudem: 8. Jestližebys znamenal, že ne
19. aniž se na jednu stranu 11 snadný a pochybný soud u tebe
chylovali. Nebudeš přijímati osoby, jest, mezi krví a krví, pří a při,
ani darů: nebo darové oslepují oči malomocenstvimamalomooenstvím:
moudrých, a změňují slova spra— a vidělbys, že slova soudců vbra
vedlivých.
nách tvých měnise: vstaň avstup
20. Spravedlivě, což spravedli na místo, kteréžby vyvolil Hospo
vého jest, učiníš: abys byl živ, a din Bůh tvůj.
vládl zemí, kterouž Hospodin Bůh
9. A řijdeš k kněžím pokolení
levitskéšo, a k soudci, kterýžby
tvůj dá tobě.
21. Nevysadíš háje, ani kterého
stromu u oltáře Hospodina Boha
svého.
3) t. hvězdám na nebi.
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a obyčejů posvátných jeho, kteříž
v zákoně přikázání jsou.
20. Ani se pozdvihu'srdce jeho
pýchou nad bratry je o, aniž se
uchyluj na pravo aneb na levo,
aby za dlouhý čas kraloval, on, i
11. vedlé zákona jeho: a násle— synové jeho nad Israelem.
dovati budeš výpovědi jejich, ne
uchýlíš se ani na pravo, ani na
Kapitola 18.
levo.
12. Kdoby pak zpýchal, nechtě Kněží a levítově jaké dědictví měli míti.
9. Ohavnosti pohanské :apovědíny. 15.
poslechnouti rozkázaní kněze, kte— Prorok
veliký zaslíben.
rýž toho času posluhuje Hospodi
nu Bohu tvému, a výpovědisoud
míti kněží
levíto
ce, umře člověk ten, a odejmeš 1. Nebudou
vé, i všickni,
kteříža ztéhož
zlé z Israele:
—
pokolení jsou, dílu a dědictví s
13. a všecken lid uslyše to báti ostatním lidem israelským, nebo
se bude, aby žádný potom nena oběti Hospodinovy, i dary jeho
dýmal se pýchou.
jísti budou,
_
14. Když vejdeš do země, kte— 2. a nic jiného nevezmou zvla
rouž Hospodin Bůh tvůj dá tobě, dařství bratří svých: nebo Hos o
a vladnouti budeš jí, a. budeš by din sám jest dědictví jejich, ja ož
dliti v ní, & řekneš: Ustanovím mluvil jim.
nad sebou krále, jako mají všickni 3. Toto bude právo kněžím od
vůkol nás národové:
lidu, i od těch, kteří obětují oběti:
15. toho ustanovíš, kohožby Ho buďto že vola aneb ovci obětovali
spodin Bůh tvůj v volil z počtu by, dají knězi plece, & žaludelč:
bratří tvých. Nebu eš moci z ji
4. prvotiny obilí, vína, a oleje,
ného národu člověka učiniti krá. a díl vlny z stříže ovec*.
lem, kterýžby nebyl bratr tvůj.
5. Nebo jej vyvoh'l Hospodin
16. A když bude ustanoven, ne Bůh tvůj ze všech pokolení tvých,
rozmnoží sobě koní, aniž zase u aby stůl, a sloužil jmenu Hospo
vede lidu do Egypta, pozdvižen dinovu on, i synové jeho navěky.
'sa počtem jezdců, zvlášť.poněvadž
6. Jestližeby vyšel levíta z ně
ospodin přikázal vám, abysteni— kterého města tvého ze všeho I
koli touž cestou se nevracovali.
sraele, v kterémž bydlí, a ohtělby
17. Nebude míti mnoho žen, přijíti, žádaje na místo, kteréžby
kteréžby přiloudily k sobě mysl vyvolil Hospedin
jeho, aniž příliš mnoho stříbra a
7. sloužitl bude ve jmenu Ho
zlata.
spodina Boha svého, jako všickni
18. Když ak sedne na stolici bratří jeho levítové, kteří stati bu
království své o, vypíše sobě Deu dou toho času řed Hospodinem.
teronomium zákona tohoto do kni
8. Díl pokrm týž vezme, jako
tehdáž byl: i otěžeš se jich, kte
říž oznámí tobě pravdu soudu.
10. A učiníš, cožkoli řeknou ti,
jenž jsou představeni místu, kte
réžby vyvolil Hospodin, a čemuž
by učil tebe

hy, vezma
řípis
lení
levítsk ho
. od kněží poko je
i jiní:
kromě toho,
cožjemu
v městě
o z dědictví
po otci
pří
19. A budet míti při sobě, a čí—sluší.
sti 'cj bude po všecky dny života
9. Když vejdeš do země,kterouž
své 0, aby se naučil bati Hospo Hospodin Bůh tvůj dě. tobě, vy
dina Boha svého, & ostříhati slov,
18) t. král sobě da zhotoviti od kněží vý
pis zákona : knih Mojžíšovýcb, aby
3:11!lanal,

& dle něho se v kralování

8) V původním textu ještě přidáno jest:
obojí čelist.
4) Kromě desátku mají Israelitě dáti
kněžím ještě prvotiny. Dle sv. Hiero
nyma zůležely : 40—60110dílu příjmů.
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stříhej se , abys nenásledoval

o—aneb [mluvil-liby] ve jmenu cizích

havnosti těch národů;
10. aniž buď nalezen u tebe,
kterýžby očistoval syna svého, neb
dceru, veda [je] skrze oheň, aneb
kterýžby se tazal hadačů, a šetřil
snů, a štěbetání ptačího: aniž buď
[u tebe] kouzedlník,
11. ani zaklínač, ani 'eštoby se
s věštci neb hadači rad' aneb od
mrtvých vyptával se na pravdu.
12. Nebo všecky tyto věci v o
havnosti má. Hos odin, a pro ta
kové hříchy zahladí je u vjiti
tvém.
13. Dokonalý budeš a bez 0
skvrny s Hospodinem Bohem světu.
14. Narodové tito, jejichžto zemí
vladnouti budeš, ěarodějníků 8.ha
dačů poslouchají: ty pak od Ho
spodina Boha svého jinač vyučenj si.

bohů, zabit bude.
21. Pakli díš sám v sobě: Kte
rak mohu poznati, kteréhož slova
Hospodin nemluvil?
22. Toto budeš míti znamení:
Cožby ve jmenu Hospodinovu pro
rok ten předpověděl, a nestalo se:

toho
z pš:
chy Hospodin
mysli svénemluvil,
to prorokale
smys'
a protož nebudeš se ho bati.

Kapitola 19.
Oddělení měst ůtočištných.
na svědka falešného.

10. Pomsta

1. dyžby zahladil Hospodin Bůh
tvůj národy, jejichžto zemi
tobě dá., & vladlbys jí, a bydlilbys

v městech a v domich jejich:
2. tři města oddělíš sobě u pro
střed země, kterouž Hospodin Bůh
tvůj dá. tobě k vládnutí,
3. spravě pilně cestu: a na tři
rovné dily všecku krajinu země
rozdělíš: aby měl z blízka, kdo
pro vraždu utíká., kamby se mohl
uteci.
4. Toto bude pravo vražedlnika
utíkajícího, 'ehožto život zachován.
neumřel.
_ býti má.:
doby zabil bližního
17. I řekl mi Hospodin: Dobřet svého nevěda, ao kom se dokazuje
všecko mluvili.
že včera a před včerejškem žádn
18. Proroka. vzbudím jim zpro nenavisti k němu neměl:
středku bratří je'ich, podobného 5. ale, že šel s ním sprostně do
tobě: a vložím síova má. v ústa lesa sekat dříví, a v sekani dřev
jeho, a bude mluvitik nim všecko, sekera vypadla z ruky, a železo
což mu přikaži.
spadnoucztopořiště,přitele jeho u
19. Kdožby pak nechtěl slyšeti deřilo a zabilo: ten uteče do ně
slov jeho, kteráž mluviti bude ve kterého z měst svrchu pověděných,
a. živ bude:
jmenu mém, já. budu mstitelem.
20. Prorok pak. kterýžby pýchou 6. aby snad přítel toho, 'ehož
ut,
nakažen jsa chtěl mluviti ve jme— vylita jest krev, žalostí jsa
nu mém věci, kterýchž jsem já. nehonil, a nedohonil ho, jestližeby
nepřikázal jemu, aby “je pravil, další cesta byla, a nezabil duše
jeho, ješto není vinen smrtí: nebo
15) Místo toto vykládá se také o Kristu, není dokázáno, žeby kterou ne
proroku největším (Jan 6, 14. Skutk. navist prvé měl k tomu, kterýž
ap. 3, 22; 7, 37.), jenž více nežli o zabit jest.
statní proroci podoben byl Mojžíšovi
7. Protož přikazuji tobě, abys
jako učitel, prostředník, vůdce, divo
tvorca a přítel Boží (4. Mojž. 12,6—8.), tři města oddělil jedno od druhého
zaroveň vzdali.
' i ho daleko převyšoval.
15. Praroka z národu tvého, &

z bratři tvých, jako mne, vzbudí
tobě Hospodin Bůhtvůj* : jeho po
slouchati budeš,
16. jakož žádal jsi od Hospodi
na Boha svého na Horebu, když
množství shromážděno bylo, ařekl
jsi: At více neslyším hlasu Ho
spodina Boha svého, aohně tohoto
převelikého vice neuhlídam, abych
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8. Když pak rozšíří Hospodin
Bůh tvůj meze tvé, jakož přisáhl
otcům tvým, a dá tobě všecku
zemi, kterouž jím slíbil,
9. (jestliže však budeš ostřihati
říkázaní jeho, a činiti, které věci
es přikazují tobě, abys miloval
Hospodina Boha svého, & chodil
o cestách jeho každého času) při
gáš sobě jiná tři města, aby jich
bylo s výš řečenými městy v po
čtu šest:



10. aby nebyla vylíta krev ne
vinná, u rostřed země, kterouž
Hos odin ůh tvůj dá tobě, abys
vlá jí, abys nebyl vinen krvi.
11. Jestližeby pak kdo maje v
nenávisti bližního svého, úklady
činil životu jeho, a vstana zbilby
ho, žeb umřel, a uteklby se do
některého z svrchu pověděných
měst:
12. pošlou starší města toho, a
vezmou jej z místa ůtočištného, a
vydají ho v ruku bližního [toho],
jehož krev vylíta jest, a umře.
13. Neslítuješ se nad ním, ale
odejmeš nevinnou krev z Israele,
aby dobře bylo tobě.
14. Nevezmeš anepřeneseš mez
níků bližního svého, kteréž položili
ředkové v vladařství tvém, kteréž
ospodinBůh tvůj dá tobě vzemi,
kterouž vezmeš k vládnutí.
15. Nebude státi svědek jeden
pšpti
jakýžbykoli
byl to
ch někomu,
aneb ohavnost:
ale v ústech
dvou, aneb tři svědků stane vše

liké slovo.
16. Stál-líby svědek lživý proti
člověku, žaluje naň přestoupeni,
17. státi budou obadva, kteříž
rozepři mají, před Hospodinem,

sieti
kněžmi
ů těch
byli.a soudci, kteřížby za
18. A kdyžby co nejpilněji se
vyptávajice poznali, že svědek fa
lešný mluvil proti bratru svému lež:
19. oplatí jemu, jakž uminil on
bratru svému učiniti, a odejmeš
zlé z prostředku sebe:
20. aby slyšice to jíní, bázeň

měli, a nikoli nesměli takových
věcí činiti.
21. Nesmíluješ se nad ním, ale
života za život, oka za oko, zubu
za zub, ruky za ruku, nohy za
nohu požádáš.

Kapitola 20.
Řád při tažení na vojnu, a při dobývá—
ní měst.

1. ytáhneš-lí na vojnu proti ne
přátelům svým, a uzříš-li
jezdce a vozy, a větší množství
nepřátelského vojska, nežli ty máš,
nebudeš se bátí jich: nebo Hospo
din Bůh tvůj s tebou jest, kterýž
vyvedl tebe z země egyptské.
2. Když by pak j iž nastávala bitva.,
státi bude kněz před spořádauým

u.
1vicájskem
a takto

mluviti bude k

3. Slyš, Israeli, vy dnes s ne
přátely svými máte se bití, ne
strachuj se srdce vaše, nebojte se,
neustupujte, aniž se jich lekejte;

4. nebo HospodinBůh vášupro
střed vás jest, a za vás proti ne
přátelům bojovatí bude, aby vás
vysvobodil z nebezpečenství.
5. Vůdcové tak v každém houfě
volatí budou, aby vojsko to sly
šelo: Který jest člověk, ješto vy
stavěl dům nový, a neposvětíl ho ?
At jde, a navrátí se do domu své—
ho, aby snad neumřel v boji, a
jiný neposvětíl ho.
6. Který jest člověk, ješto štípíl
vinici, a ještě neučinil, aby byla
obecná, z nížby všechněm slušelo
jisti? At jde, anavrátí se do domu
svého: aby snad neumřel v boji,
a jiný člověk konalby povinnost
jeho.
7. Který jest člověk, ješte za
snoubil sobě manželku, a ne ojal
jí? At jde, a navrátí se do omu
svého, aby snad neumřel v boji,
a jiný člověk ojalby ji.
8. To pově ěvše přidají ostatní
věci,a mluvíti budou klidu: Který
jest člověk bázlivý, a srdce leka
vého? At jde anavrátí se do domu

5. Mojžíšova 20. 21.
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svého, aby nestrašil srdce bratří 20. Jsou-li pak některá. dříví ne
svých, jako sám strachem předě
plodná.,
a plané.,ta a.posekej,
k jin a udělej
potře
šen jest.
ém způsobné.,
9. A když umlknou vůdcové voj nástroje válečné, dokudž nedobu
ska, aučiní konec mluvení, jeden deš města, kteréž proti tobě bojuje.
každý své houfy k bitvě připraví.
10. Jestliže kdy přistoupíš k do
Kapitola 21.
bývání města, podéš jemu nejprvé O člověku tajně zabitém. 10. O pojetí
pokoje.
ženy zajaté. 16. O prvorozenství, že se :
11. Jestliže přijme, aotevře tobě nemilých na milé přenéšeti nema. 18. O

brany, všecken lid, který jest v
něm, zachován bude, a. sloužiti
bude tobě pod daní.
12. Pakh'byv smlouvu vejíti ne
chtělo, &.počaloby proti tobě boj,
dobývati budeš ho.
13. A kdyžby dal je Hospodin

Bůh tvůj v ruku tvou, pobiješ
všecko, což jest v něm pohlaví
mužského, mečem,
14. kromě žen s. dítek, hovad i
'iných věci, kteréž v městě jsou.
šecku lou ež vojsku rozbituješ*,
a. jísti bu eš z. kořistí nepřátel

svých, kteréžby Hospodin Bůh
tvůj dal tobě.
15. Tak učiniš všem městům,
kteráž velmi daleko od tebe jsou,
a nejsou z těch měst, kteréž vez
meš k vládnutí.
16. Z těch měst, kteráž budou
dána tobě, dokonce žádného ne
necháš na živě:
'
17. ale pobiješ mečem, Hethea
totižto, a Amorrhea, &.Chananea,
'Ferezea, &.Hevea., &J ebusea, jakož

synuězpurném.
22. O pohřbu oběšeného na
dřev
.

1. Kdyžby
nalezeno
byloBůh
v zemi,
kterouž
Hospodin
tvůj
dá. tobě, tělo člověka zabitého,

&.

nevěděloby se, kdoby byl vinen
vraždou,
2. vyjdou starší, a.soudcové tvoji,
& měřiti budou od místa mrtvého
těla ke všem vůkol městům zdáli,
3. a které poznají býti nejbližší
z nich, starší města toho vezmou
jalovici ze stáda, kteráž netáhla
jho, ani země nekrojila radlici,
4. a. povedou ji do údolí ostrého
a kamenitého, kteréž nikdy nebylo
oráno, ani přijalo semene: a setnou
na něm šíji jalovice.
5. I přistoupí kněží synové Lévi,
kteréž vyvolí Hospodin Bůh tvůj,
aby přisluhovali jemu, a. dav '
požehnání ve jmenu jeho, a k slovu
jejich aby všeliký skutek, a což
koli čistého neb nečistého jest, sou
zeno bylo.
6. I přijdou starší města toho k
zabitému, a umyjí ruce své nad
jalovicí, kteréž v údolí zabita jest,
7. a řeknou: Ruce naše ne lily
krve této, aniž to oči naše vi ěly.
8. Milostiv buď lidu israelskému,
jejž jsi vykoupil, Ho odine, a nepři
čítej krve nevinnéli usvému israel
skému. I odjata bude od nich vina

přikázal tobě Hospodin Bůh tvůj:
18. aby snad neučili vás činiti
všech ohavnosti, kteréž oni činili
bohům svým: a hřešilibyste proti
Hospodinu Bohu svému.
19. Když oblehneš město za
dlouhý čas, a ohradami obklíčíš,
abys dobyl ho, neposekáš stromů,
z nichž může se jisti, aniž máš se krve:
kerami vůkol pohubiti krajinu : nebo 9. ty pak budeš čist od krve
dřevo jest, a.ne člověk, aniž může nevinného, kteráž vylita jest, když
proti tobě rozmnožiti počet boju— učiníš, co přikázal Hospodin
jících.
10. Kdyžbys vytáhl na vojnu pro
ti nepřátelům svým, &. al by je
Ho
odin Bůh tvůj v ruce tvé, a
14) t. rozdělíš spravedlivě mesi vojsko
všecka kořist: ženy, děti, hovadai Vedl ys jaté,
ostatní věci.
11. a uzřelbys v počtu zajatých
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ženu pěknou, a zamilovalby ji, &

chtělby ji míti za manželku,
12. uvedeš ji do domu svého:
kteráž ostříhá sobě vlasy, a obřeže
nehty,
13. a složí roucho, v kterémž
jata jest: a seděci v domě tvém,
plakati bude otce i matk své za
jeden měsíc: a potom vej eš k ní,
a spáti budeš s ní, a bude man
želkou tvou.
14. Pakliby se potom nelíbila
tobě, propustíš ji svobodnou, aniž
budeš moci prodati ji za peníze,
ani _utisknouti mocí: nebo jsi poní

Kapitola 22.
Jak se k věcem bližního chovatí. 13. Trest
toho, kdo na poctivosti neprávě nařkl ne
věstu svou, 22. ciaoložníka a cizoložnice.
28. Též itoho, jenž násilí učinil panně
svobodné.

1. Nepomineš vola aneb ovcebra
tra svého, když uhlídáš, že
bloudí: ale přivedeš je k bratru
2. t
nám?

ak neblbliký
z

bra tr

tvů', Š bgt ho iyneznal: uvedeš

je o domu svého, abudou u tebe,
žil 1i.
dokudžby jich nehledal bratr tvůj,
15. Měl-liby kdo dvě ženy, jed a zase nevzal.
3. Též učiniš s oslem, i s rou
nu milou, a druhou nemilou, a
zplodily-liby z něho děti, a byl-liby chem, i se všelikou věcí bratra
svého, kterážby se ztratila: nalez
syn nemilé prvorozený,
16. a chtěl—libystatekmezi syny neš-li ji, nezanedbávej jí jako cizí.
své rozděliti: nebude moci syna 4. Uzříš li osla bratra svého, neb
milé učiniti prvorozeného, a před vola, an padl na cestě, nepohrdneš,
ale pozdvihneš ho s nim.
ložiti
17. jeli
a e synu
synanemilé:
nemilé uzná za 5. Neobleče se žena v roucho
prvorozeného, a dá jemu z těch mužské, ani muž užívati bude rou
věcí, kteréž má, všeho dvojnásob: cha ženského: nebo ohavný před
nebo on jest počátek dětí jeho, a Bohem jest, kdo ty věci činí.
6. Jestliže chodě cestou nalezneš
jemu přísluší prvorozenství.
18. Zplodil-liby člověksyna zpnr na stromu, aneb na zemi hnízdo
ného, a protivného, ještoby nepo ptačí, a matku sedící svrchu na
slouchal přikázaní otce neb mateře, mladých, aneb na vejcích: nevez
a jsa trestán nechtělby poslouchati, meš ji s mlad ':
7. ale odletěti necháš, ptačátka
19. uchopí ho, a přivedoukstar—
ším města toho, a k bráně soudu, vezme sobě: aby dobře bylo tobě,
20. a řeknou k nim: Syn náš a abys za dlouhý čas živ byl.
tento protivný a zpurný jest, na 8. Kdybys stavěl dům nový, udě
napomínání naše nic nedbá, hledí láš zeď vůkol střechy: aby nebyla.
žrání i smilstva a hodování:
vylita krev v domu tvém, a byl
21. kamením jej uhází lid mě bys vinen, kdyžby kdo upadl, a
sta: a umře, abyste odjali zlé z dolů se svalil.
prostředku vás, & všecken Israel
9. Neposeješ vinice své druhým
slyše to aby se bál.
semenem: aby i semeno, kteréž jsi
22. Kdyžby zhřešil člověk, žeby sil, i ty věci, kteréž se rodí z vi
měl smrtí trestán býti, a odsouzen nice, s lu svěceny nebyly'.
jsana smrt, oběšenby byl na šibe— 10. ebu eš orati spolu volem
mci .
a oslem*.
23. nezůstane tělo jeho na dřevě,
ale v týž den pochován bude: ne 9) t. abys snad nepřinesl prvotin úrad, :
té špatné směsice rozličného semene
bo zlořečený jest od Boha, kdož
pošlých, s ostatními užitky vinice neb
visí na dřevě: a nikoli neposkvr
své. do Svatyně.
níš [tak] země své, kterouž Hospo 10) zahrady
Proto že osel, mdlejší jsa než vůl, ne
din Bůh tvůj dá tobě k vládnutí.
mohlby zároveň s volem táhnouti, a
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11. Neoblečeš se v roucho, kte
réž z vlny a ze lnu setkano jest.
12. Provazky zděláš na podolku
po čtyřech rozích pláště svého,
jímž se odívati budeš.
13. Poial-liby muž ženu, a po

tom mělby ji v nenavisti,
14. a hledalby příležitosti, kterak
by jí odbyl vyčítaje jí jmeno nej
horší, a řeklby: Ženu tuto ojal
jsem, a všed k ní, nenalezl jsem
11 pannou:

15. vezmou ji otec a matka její,
a přinesou s sebou znamení panen
ství jejiho k starším města, kteříž
v bráně jsou*.
16. A di otec: Dceru svou dal
jsem muži tomuto za manželku:
kterouž že má v nenávisti, .
17. připisuje jí jmeno nejhorší,

tak že praví: Nenalezl jsem dcery
tvé pannou: a hle tato jsou zna
mení panenství dcery mě; i roz
táhnou roucho předstaršími města:
18. a starší města toho popadnou
muže, a zbijí ho,
19. odsoudíce nad to ke stu lotů
stříbra, kteréž dá otci děveěky:
nebo uvedl jmeno nejhorší na pan
nu israelskou: a bude ji míti za
manželku, a nebude jí moci pro
pustiti po všecky dny života svého.
20. Jestliže pak pravda jest, což
Vytýka, a při děvečce není nale
zeno panenství:
21. vyvrhou ji ven za dveře do
mu otce jejího, a kamením ji uha
zejí muži města toho. a umře,-ne
bo dopustila se nešlechetnosti v
Israeli, že smilnila v domu otce
svého: a odejmeš zlé z prostředku
sebe.
22. Bude-li spáti muž s manžel
kou druhého obadva umrou, to
jest cizoložník i oizoložnice: aode
jmet zlé z Israele.
'
23. Jestliže děvečku pannu za

snoubí muž, a nalezne-li ji 115de
v městě, a ležeti bude s ní,
24. vyvedeš obadva k bráně mě
sta toho, a kamením uhávzeni bu
dou: děveěka, že nekřičela, když
byla v městě: a muž, že ponížil
manželku bližního svého, a. ode
jmeš zlé z prostředku sebe.
25. Pakliby na poli nalezl muž
děvečku, kteráž jinému zasnoubena
jest, a popadne. leželby s ní, on
umře sam:
26. děvečka nic trpěti nebude,

aniž povstává.
jest hodna
smrti:
nebo
lotr
proti
bratru
sv(jako
mu,
a vraždí život jeho, tak i tato dě
večka trpěla.
27. Sama byla na poli: křičela,
a žádný tu nebyl, kdoby vysvo
bodil ji.
28. J estližeby nalezl muž děvečlm
pannu, kteráž nemá.ženicha, a po
padna leželby s ní, a věc přišlaby
k soudu:
29. dá, ten, kdož spal s ní, otci
děvečky padesate lotů stříbra, a
bude míti ji za manželku, nebo
ponížil ji: nebude moci propustiti
ji po všecky dny života svého.
30. Nevezme člověk manželky
otce svého, aniž odkryje přikrytí
jejího.

Kapitola 23.
Kteří neměli do církve israelskě připu
štěni býti. 10. Izraelští měli se všelíké ne
čistoty, 17. emilstva, 19. a na lichvu půj
čování varovati. 21. Slibovó Pánu Bohu u
činění měli se časně plniti.

1. Nevejde
kleštěnec nároky,
s potřenými
neb utatými
a s
uřezaným ůdem mužským do cír
kve Hospodinovy.
2. Nevejde nemanželsk , tojest,
z nevěstky zplozený, o církve
Hospodinovy, až do desátého kolena.
3. Ammonitský, a Moabský také
po desátém kolenu nevejdou do

přes svou sílu a moc bylby nhnán.
Učí se tím přívětivosti a lítostí, neto— církve Hospodinovy navěky:
liko aby k lidem, ale i k hovádkům
4. že nechtěli proti vám vyjití
prokazována byla náležitě & v čas s chlebem & vodou na cestě, když
slušný.
jste
vyšli z Egypta: a že najali
15) t. ku právu. Nebo tehdáž naveřejném
proti tobě Balama, syna Beor z
místě před branou soudy držívali.
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Mesopotamie syrské, aby zlořečil
tobě.
5. I nechtěl Hospodin Bůh tvůj
slyšeti Baláma, ale obrátil zlořečení
jeho v požehnání tvé, proto že

Hospodina Boha. svého, cožkoli
jest to, což jsi slíbil: nebo ohav
nost jest obé před Hospodinem
Bohem tvým.
19. Nedáš bratru svému peněz
miloval tebe.
_
_ na. liohvu, ani obilí, ani kterékoli
6. Neučiníš s nimi pokoje, aniž jiné věci:
hledej jejich dobrého po všecky
20. ale cizímu. Bratra pak své
dny života svého na věky.
mu bez lichvy, toho, čehož potře
7. Nebudeš mitivohavnosti Idu:
buje, lpůjčíš:
tobě
in Bůh aby
tvů' požehnal
vkaždém skut
mejského, nebo bratr tvůj jest: _am Hospo
Egyptského, nebo jsi bylpohostmu ku' tvém v zemi, o kteréž vejdeš,
v zemi jeho.
abys jí vládl.
8. Kteří se z nich narodí, v tře 21. Když slib učiníš Hos odinu
tím kolenu vejdou do církve Ho Bohu svému, nebudeš pro évati
spodinovy.
splniti ho: nebo vyhledávati bude
9. Kdyžbys vytáhl proti nepřá toho Hospodin Bůh tvůj: abudeš
telům svým na vojnu, ostříhati se li meškati, bude tobě počteno za.
budeš od všeliké věci zlé.
hřích.
22. Jestliže nebudeš chtíti slí
10. Budevli mezi vámi člověk,
kterýžby poskvrněn byl nočním biti, bez hříchu budeš.
snem, vyjde ven ze stanů,
23. Což pak jednou vyšlo ze rtů
11. & nenavrátí se, dříve než se tvych, zachováš, &učiníš, jakož jsi
umyje vodou ]: veče'rou: a. po zá. slíbil Hospodinu Bohu svému, &
padu slunce zase vejde do stanů. z vlastní vůle, a. ústy svými mlu—
12. Budeš míti vně za stany vil jsi.
místo, na kteréábys vycházel na. 24. Vejde. do vinice bližního
potřebu přirozenou,
svého, jez hrozny, jak mnoho se
13. nesa kolík za pasem: akdyž ti bude líbiti: ven pak nevynášej
sedneš, kopati budeš vůkol, & vy s sebou.
hrabanou zemi přikryješ to,
25. Všel-libys do obilí přítele
14. od čeho ti polehčeno; (nebo svého, natrhéš klasů a rukou vy
mneš: ale srpem nebudeš žíti.
Hospodin
chodí u tebe,
pro—
stře stanů,Bůhabytvůj
vysvobodil
a. dal tobě nepřátely tvé) at jsou
Kapitola 24.
stanové tvo'i svatí, a. žádné mr
zkosti v nic at není spatříno, aby O lístku zapuzení. 6. 0 nákladu, 14.
placení dělníkům, 19. &zanechávéui paběrků.
neopustil tebe.
15, Nevydaš služebníka ánu
jeho, kterýžby se k tobě ute :
1. Pojal-liby
manželku,mi
a
měl by člověk
ji, anenalezlaby
16. ale bydliti bude s tebou na
místě, kteréžby se mu líbilo, a v losti před očima jeho pro některou
některém městě tvém odpočine: mrzkost: napíše lístek zapuzení, &
dá. v ruku její, a propustí ji z domu
nezarmucuj ho.
17. Nebude nevěstka zdcer isra
sváhoňkd
b
.a yžy
šedšiv dalaseza
elskych, ani smilník z synů isra
druhého muže, vy
elských.
3. a ten také mělby ji v nena
18. Nebudeš obětovati mzdy ne
věstky, ani mzdy psa*, v domu visti, a dalby jí lístek zapuzení,
18;- t. mzdy za hřích sodomský. To činí
vali pohané, jižto se za mzdu všeli
kému smilství oddávali, a z té mzdy
svým bohům obětovali.

1) To propouštění manželky, Židům : pří
činy tvrdosti srdce jejich od Mojžíše
dopuštěné. nemá. více místa mezi křo
stany; viz Mat. 19, 3—9; 6, 31.
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14. Nezapřeš mzdy potřebného,
a propustilby
ane
umřelby: jí z domu svého, a. chudého bratra svého, aneb pří
4. nebude moci první manžel chozího, kterýž s tebou bydlí v

zase vzíti ji za manželku: nebo zemi, a v branách tvých jest:
poskvměna jest, aohavná učiněna 15, ale téhož dne dáš jemu mzdu
jest před Hospodinem, abys neu za práci jeho před západem slun
činil, aby hřešila země tvá, kte ce, nebo chudý jest, a tím zdržuje
rouž Hospodin Bůh tvůj dá tobě duši svou: aby nevolal proti tobě
k vládnth
k Hospodinu, a počtenoby bylo
5. Kdyžby pojal člověk nedávno tobě za hřích.
16. Nebudou usmrcováni otcové
ženu, nepůjdet na vojnu, aniž na
něj vzkládáno bude něco z obecné za syny, ani s nové za otce, ale
jedenkaždý za ích svůj umře.
potřeby,
prázdnost
míti za
bude
17. Nepřevrátíš soudu příchozího
ez viny ale
v domě
svém, aby
je
den rok veselil se s manželkou & sirotka, aniž vezmeš v základ
svou.
roucha vdovy.
6. Nevezmeš místo základu, spod
18. Pamatuj, že jsi sloužil v E
ního a svrchního žernovu': nebo
tě, a vysvobodil tebe Hospodin.
duši svou zastavil tobě.
?!; tvůj odtud. Protož přihazují
7. Byl-liby postižen člověk po tobě, abys činil tuto věc.
_
noukaje bratra svého z synů isra
19. Kdyžbys žal obilí na poh
elských*, a prodav jej vzalby cenu svém, a zapomenulbys snopu, ne
[za něj], zabit bude, a odejmeš zlé vrátíš se, abys jej vzal; ale ne
z prostředku sebe.
Šetř se pilně, abys neupadl
v ránu malomocenství, ale učiníš,
cožkoli naučí tebe kněží levítské
ho pokolení, vedlé toho, což jsem
přikázal jim, &.naplň to snažně.
9. Pamatujte, které věci učinil
Hospodin Bůh váš Marii na cestě,
když jste vycházeli z Egypta.
10. Kd ž upomínati budeš bli
žního své o z některé věci, kte
rouž jest tobě dlužen, nevejdeš do
domu jeho, abys základ odnesl:
11. ale státi budeš _vně, a on
tobě vynese, což bude míti.
12. Jestliže pak chudý 'est, ne
bude přes noc u tebe 2 ad,
13. ale hned vrátíš mu před zá
padem slunce: aby spě v rouchu
svém dobrořečil tobě, a mělbys
spravedlnost před Hospodinem Bo
hem tvým.
6) Žádné věcí nevezmeš do zástavy, bez
níž bližní bel škody své v domě býti
nemůže, jakož Israelští bez žernovu
býti nemohli, jímž sobě každodenně,
jak nnoho chleba k živnosti své po
třebí měli, namlelí, & pak napekli.
7) t. k prodání se do služby. Dle bobr.
Kterýby bratra ukradl, & za služební
ka užíval i dále prodal.

cháš, at vezme příchozí, a sirotek,
a vdova: aby ožehnal tobě Ho
spodin Bůh tvůj při všelikém díle
rukou

ch.

_

20. Kdyžbys sbíral ovoce oh
vové, cožkoli zůstane na stromích,
nevrátíš se, abys to sebral: ale
necháš toho příchozímu, sirotku, a
vdově.

_

21. Kdyžbys sbíral víno na vi
nici své, nesbéřeš pozůstalých pa
běrků, ale dostanou se k užitkům
příchozího, sirotka, a vdovy. _
22. Pamatuj, žes i ty sloužil v
Egyptě, a protož přihazují tobě,
abys učinil tuto věc.

Kapitola 25.
0 spravedlivém soudu. 6. 0 vzbuzení
semene bratru svému. 13. 0 míře sprave
dlivé & pomstě nad Amalechitskými.

1. ude-li pře mezi některými, a
podah'by se na soudce: ko
hož uzří býti s ravedlivého, tomu
almu raved 'vosti dají: kohož
ezbožn ho, za bezbožného odsoudí.
2. Jestliže pak uzří, že ten,_kdo
zavinil, hoden jest bití: at jej po
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loži a před sebou káži bíti. Vedle
míry hříchu bude i počet ran:
3. ale tak, aby nebylo ran více
než čtyřiceti: aby šeredně zedraný
před očima tvýma neodšel bratr

tvů'

41.Nezavížeš úst vola vymínaji
cího na humně obilí tvé*.
5. Kdyžby bydlili bratři spolu:
a jeden z nich umřelby bez dětí,
žena mrtvého nevdá. se za jiného:
ale pojme ji bratr jeho, a vzbudí
símě bratra svého:
6. a prvorozeného syna z ní na
zůve jmenem jeho, aby nebylo vy.
hlazeno jmeno jeho z Israele.
7. Jestližeby pak nechtěl pojíti
manželky bratra svého, kteráž pra
vem k němu sluší, půjde žena ta
k bráně města, a mluviti bude k
starším, & řekne: Nechce bratr
muže mého vzbuditi jmena bratra
svého v Israeli: ani mne za man
želku vziti.
8. Ihned povolati ho dají, &otaží
se ho. Jestliže odpoví: Nechci ji

15. Závaží budeš míti spraved
livé a pravé, a korec jednostejný
a pravý budeš míti: abys za mnohý
čas živ byl na zemi, kterouž Ho
spodin Bůh tvůj dá. tobě:
16. nebo v ohavnosti má. Hospo
din Bůh tvůj toho, kterýž takové
věci činí, a protiví se všeliké ne
spravedlnosti.
17. Pamatuj, které věci učinil
tobě Amalek na cestě, když jsi vy
cházel z Egypta:
18. kterak vyšel tobě v cestu, a
zadní houfu tvého, kteříž ustavše
seděli, pobil, když jsi ty byl hla—
dem a prací ztrapen: a nebal se
Boha.
19. Když ted Hospodin Bůh
tvůj dá, tobě o počinutí, a pod
mani všecky vůkol národ , v zemi,
kterouž tobě zaslibil: za adlš jme
no jeho od nebem. Hlediž, abys
nezapo nal.

Kapitola 26.
0 obětování prvotin, 12. a desátků.

za 9.manželku
přistonpFojíti:
žena k němu před
když vejdešBůh
do země,
kterouž
staršími, a szuje střevíc z nohy 1.A Hospodin
tvůj dá.
tobě,
'eho, apline mu na tvář, a řekne: abys jí vládl, a obdržíš ji, a bydliti
ak se stane člověku, kterýž ne budeš v ní:
VZdělává.domu bratra svého.
2. vezmeš ze všech ůrod svých
10. A slouti bude jmeno jeho v rvotiny, a vložíš do koše, & pů
Israeli, Dům szutého.
jdeš na místo, kteréžby Hospodin
11. Měli-liby mezi sebou svar Bůh tvůj vyvolil. aby tam vzývano
muži dva, a jeden proti druhému bylo 'meno jeho.
počalby se svářiti, a žena jednoho
3. l přistoupiš k knězi, kterýž
chtíc
hnouti muže svého z ruky bude v těch dnech, a díš k němu:
silnější o, vztáhlaby ruku, ancho
Vyznavam
před všel
Hosgodinem
pilaby hanbu jeho:
Bohem
tvým,dues
že jsem
o země,
12. utneš ruku její, aniž se na kterouž s přísahou zaslíbil otcům
kloníš jakým milosrdenstvím k ni. našim, že ]i dá. nám.
13. Nebudeš míti v pytliku roz 4. A vezma kněz koš zruky tvé,
liěných závaží, většího a menšího:
14. aniž bude v domě tvém ko gostavi
ho před oltářem Hospodina
oha tvého:
rec větší a menší.
5. Hospodina
a mluviti Boha
budešsvpřed
obliče
jem
ho: Syrský
4) Staří místo mlácení vyšlapávali obilí
na humnš dobytkem. Ve všem tom aš. protivil se otci mému, kterýž
konodárství velika se aka-uje dobro sstoupil do Egypta, a tam byl po
tivost a užilost; všudež se pamatuje hostinu v velmi maličkém počtu:
na chudé, na vdovy a sirotky, na pří i vzrostl v národ veliký a silný,
chozí a pohostinné cizince; i dobytku a nesčíslného množství.
se přeje, aby něčeho užil za práci
svou.

6. I trápili nas Egyptští, a su
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žovali, vzkládajíce [na nás] břemena naplnil jez celého srdce svého, a z
celé duše své.
nejtěžší:
17. Hospodina jsi vyvolil dnes,
7. i volali jsme k Hospodinu
Bohu otců naších: kterýž vyslyšel aby byl tobě za Boha, a abys
nás, a vzhlédl na ponížení naše, chodil po cestách jeho, a ostříhal
a na práci, a úzkost naši,
posvátných řádů jeho, a přikázání,
8. & vyvedl nás zEgypta vruce i soudů, &.abys poslouchal rozká
silné, a v rameni vztaženém, v pře zaní jeho.
velikém strachu, v znameních, a
18. A Hospodin vyvolil tebe dnes,

zázracích:
abys byl jemu lid zvláštní, jakož
9. a uvedl nás na místo toto, a mluvil tobě: a abys ostříhal všech
dal nám 'zemi mlékem a strdí o přikázaní jeho:
19. a aby vyvýšil tebe nade
plývající.
všecky národy, kteréž stvořil, k
10.
A
(protož
nyní
obětu'i
prvo
chvále,
a jmenu, &.slávě své: abys
ín'ny úro země, kterouž
os odin
dal mi. I necháš jich před 0 liče' byl lid svatý Hospodina Bohu svě;
' m Hospodina Boha svého, a po mu, jakož mluvil.
kloníš se Hospodínu Bohu svému.
11. A hodovati budeš ve všech
Kapitola 27.
dobrých věcech, kteréžby Hospodin
Bůh tvůj dal tobě. i domu tvému,
vyzdvižení kamení & vzdělání oltáře
ty, i levíta, i příchozí, kterýž s za OJordanem.
9. Napomenutí k ostříhání
tebou jest.
zákona. 15. Zlořeěenství na přestupníky
12. Kdyžbys vyplnil desátek ze jeho.
všech úrod svých, léta třetího de
sátků, dáš levítovi, a říchozímu, 1. řikázal pak Mojžíš, a starší
a sirotku, a vdově, aby jedli v
israelští lidu, řkouce: Ostří
branách tvých, a nasycení byli:
hejte všelikého přikázaní, kteréž
13. a budeš mluviti před obli přikazuji vám dnes.
2. A když přejdete přes Jordán
čejem Hospodina Boha svého: Vy
nesl jsem, což posvěceného bylo, do země, kterouž Hospodin tvůj
dá.
tobě, vyzdvihneš veliké kame
z domu mého, &.dal jsem to levi
tovi, a příchozímu, a sirotku, a ny, a vápnem ohladíš je,
vdově, jakož jsi mi řikázal: ne
3. abys mohl na ;nich napsati
přestoupil jsem přik zaní tvých, všecka slova zákona tohoto, když
aniž jsem zapomenul na rozká přejdeš Jordán: abys všel do země,
zaní tvé,
kterouž Hos odin Bůh tvůj dá tobě,
14. nejedl jsem z těch věcí v do země ml kem a strdí oplývající,
smutku svém, aniž jsem oddělil
otcům
tvým. Jordán,
_
jich v jakékoli nečistotě, aniž jsem jakož
4. Ěřísáhl
dyž tedy
pře'dete
vynaložil něco z nich v pohřební vyzdvihněte kameny, teréž já dnes
věci. U slechl jsem hlasu Hospo přikazuji vám, na hoře Hebel, a
dina Bo amého, aučinil 'sem vše uhladíš je vápnem:
cko, jakož jsi mi přikázal.
5. a vzděláš tam oltář Hospo
15. Popatřiž z Svatyně své, a dinu Bohu svému, z kamenů, kte
: vysokého nebeského příb tku, a rýchž železo nedotklo se,
požehnej lidu svému israe skému, 6. a z kamení netesaného, a ne
& zemí, kterouž jsi dal nám, jakož vyhlazeného: aobětovati budeš na
jsi řisáhl otcům našim, zemi oplý něm oběti zápalné Hospodinu Bohu
svému:
vaj cí mlékem. a strdí.
7. & obětovati budeš oběti po
16. Dnes Hospodin Bůh tvůj
přikázal tobě, abys činil přikázání kojné, a jisti budeš tam, ihodovati
tato, i soudy: a abys ostříhal, a před Hospodinem Bohem svým.
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8. A napíšeš na kameních vše gruši svou. 1 řekne veškeren lid:
cka slova zákona tohoto zřetedlně Amen.
& světle.
24. Zlořečený, kdožby tajně za
9. I řekli Mojžíš, a kněží levít bil bližního svého. I řekne veške-
ského pokolení ke všemu Israelovi: ren lid: Amen.
Pozoruj, a slyš, Israeli: dnes uči 25. Zlořečený, kdož béře dary
něn jsi lidem Hospodina Boha aby zabil duši krve nevinné. í
řekne veškeren lid: Amen.
svého:
26. Zlořečený, kdož nezůstává.
10. poslouchati budeš hlasu jeho,
a činiti budeš přikazaní, a spra v řečech zakona tohoto, aniž jich,
vedlností, kteréž já. přikazuji tobě. v skutku plní. I řekne veškeren
11. I přikázal Mojžíš lidu v ten lid: Amen.
den, řka:
12. Tito stanou na hoře Garizím,
Kapitola 28.
aby dobrořečililidu, když přejdete
plnitelům zakona slíbeno, 15.
Jordan: Simeon, Levi, Jůdas, Is a Požehnání
zlořečení na přestupníky jeho.
sachar, Josef, a Benjamin.
13. A naproti stanou tito, aby
pak uposlechneš
zlořečili na hoře Hebal: Růben, 1. Jestliže
Hospodina
Boha svého, hlasu
abys
d., a Aser, & Zabulon, Dan, a činil, a ostříhal všech přikázaní
Neftali.
jeho, kteráž já. tobě přikazuji dnes,
14. I mluviti budou levítove, a učiní tebe Hospodin Bůh tvůj
»
řeknou ke všem mužům israelským, výšenějšího nade všecky nato y,
vysokým hlasem:
kteříž bydlí na zemi.
15. Zlořečený člověk, kte ž dělá. 2. A přijdou na tebe všecka pože
rytinu, a slitinu, ohavnost ospo hnání tato, a uchopí tebe: však
dinu, dílo rukou řemeslníků, apo
budeš poslouchati přikázaní
e 0.
staví ji v skrytě. I odpoví veške jeitliže
ren lid, a dí: Amen.
J 3. Požehnaný ty v městě, &
požehnaný na poli.
16. Zlořečený, kterýž1 nectí otce
4. Póžehnaný plod života tvého,
' '. Am&en.
svdého,
matky. I ře e veškeren i úroda země tvé, i lod hovad
17. Zlořečený, kterýž řenaší tvých, stáda skotů tvýc ,achlěvo
mezníky bližního svého.
řekne vé ovci tvých.
veškeren lid: Amen.
5. Požehnané
stodolévtvé,apože
18. Zlořečený, kdož činí, aby hnané
ostatní věci
tv *.
_
bloudil slepý po cestě. Iřekne ve 6. Požehnaný budeš ty vcházeje
škeren lid: Amen.
i
cházeje.
. Dá.Hospodin, že nepřátelé tvo
19. Zlořečený, kdož řevrací soud
příchozího, sirotka, a v ovy. I řekne ji, kteříž ovstavají proti tobě,
veškeren lid: Amen.
padnou přes obličejem tvým: jed
20. Zlořečen , kdož spí s man nou cestou přijdou roti tobě, &
želkou otce sv ho, a odkrývá. při sedmi utekou řed te ou.
8. Vypustí Hospodin žehnání
li ' Amen
krďytí
lůžka jeho. Iřekne veškeren na sklepy tvé, a na všec yskutky
21. Zlořečený,kdož spí s kterým rukou tvých: a požehná. tobě v
koli hovadem. I řekne veškeren zemi, kterouž vezmeš.
lid: Amen.
9. Vzbudí tě Hospodin sobě v
22. Zlořečený, kdož spí s sestrou
svou, dcerou otce sveho, neb matky 5) Habr. požehnaný koš tvůj, i díže tvů,
své. I řekne veškeren lid: Amen.
t. hojnost ovoce iobilí, ! něhožbya
pekl, vždy míti bude!.
23. Zlořečený, kdož spí s šve
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lid svatý, jakož přisáhl tobě: jest
21. Přidejž tobě Hospodin mor,
liže budeš ostříhati přikázání Ho dokavadž nevypleni tebe z země,
spodina Boha svého, a budeš cho do kteréž vejdeš, abys jí vládl.
22. Raň tebe Hospodin chudobou,
diti po cestách jeho.
10. A uzří všichni národové ze—zimnicí a zimou, pálivostí a ve
drem, a povětřím porušeným i rzí,
mě, že jmeno Hospodinovo vzgváno a protiv se [tobě],dokudž nezahyneš.
to nad tebou, a báti se udou 23. Budiž nebe, kteréž nad te
ješte
11. Uěini Hospodin, že budeš bou jest, měděné: a země, po kte
míti hojnost všeho dobrého, plodu réž šlapáš, železná.
24. Dejž Hospodin misto deště
života svého, i lodu hovad svých,
úrody země tv, kterouž přisáhl zemi tvé prach, a s nebe at sstoupí
Hospodin otcům tvým, žeji dá tobě. na tebe popel*, dokudž nebudeš
12. Otevře Hospodin poklad svůj potřín.
nejlepší, nebe, aby vydalo déšt ze 25. Dejž tebe Hospodin, abys
mi tvé časem svým: & požehná padl před nepřátely svými: jednou
všechněm skutkům rukou tvých. cestou vyjdi proti nim, a sedmi
A půjčovati budeš národům mno utikej, a rozptýlen buď po všech
hým, a sám od žádného nic nebu královstvích země,
26. a buď tělo tvé mrtvé za po
deš se vypůjěovati.
13. Ustanoví tebe Hospodin za krm všemu ptactvu nebeskému, a
hlavu, a ne za ocas:a budeš vždy šelmám země: a nebuď, kdoby jich
cky svrchu, a ne vespod: jestliže Odehnal.
však poslouchati budeš přikázaní 27. Raň tebe Hospodin vředem
Hospodina Boha svého, kteráž já egyptským, v částku těla, kterouž
řikazuji tobě dnes, a budeš—liostři lejna vycházejí, prašivinou také i
ati, a činiti je,
ti.
tak abys nemohl uléěen
14. a jestliže neuchýliš se od bsýrabem:
nich, ani na pravo, ani na levo, a 28. Raň tebe Hospodin pominutim
nebudeš-li následovati bohů cizích, smyslu, i slepotou, i vzteklostí
ani ctíti jich.
mysli,
15. Jestliže pak nebudeš chtíti
29. a makej o poledni, jako ma
poslouchati hlasu Hcs odina Boha ká slepý ve tmě, a nespravuj cest
svého, abys ostříhal am, a činil svých. A po všeliký čas snášej
všecka přikázani jeho, a řády pc pohaněni, a buď utiskán násilím,
svátné, kteréž já řikazuji tobě aniž měj, kdoby vysvobodil tebe.
dnes: přijdou na te e všecka. zlo— 30. Manželku pejmi, a jiný at
řečem' tato, a zachvátí tebe.
spi s ni. Dům vystavěj, a nebydlí
16. Zlořečený budeš v městě, v něm. Štipiž vinici, a nesbírej
na ní.
zlořeěený na poli.
31. Vůl tvůj zabit buď před te
17. Zlořeěená stodola tvá, a zlo
řeěené ostatni věci tvé,
bou, a nejez z něho. Osel tvůj
18. Zlořečený plod života tvého, vzat buď před obličejem tvým, a
i úroda země tvé, skoty volů tvých,
se aj navráácerlitobě.
neřteůmt Ovceaneu
i stáda ovci tvých.
nebáiďi
tvá až
mohivým'
19. Zlořeěený budeš vcházeje, a kdoby tob
zlořeěený cháze'e.
32. Synov tvo'i, a dcery at 'sou
20. Pošle cspodin na tebe hlad vydáni jinému li u, aby to ví ěly
a laěnost, a trestání na všecky oči tvé, a umdlivaly patříce na ně

a nebuď
tvé.
skutÉ
kteréžty
činiti: celý3.den,
doku tvé,
nesetře
tebe,budeš
a nezahladi
Úrody
země,síly
tvé, v aruce
všecky
rychle, pro nálezky tvé nejhorší,
v nichžto opustil jsi mne.
24) t. at jest největší sucho.
15
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práce tvé, at sní lid, kteréhož ne a zázraky, i na semeni tvém až
znáš, a buď vždycky pohanění trpě, na věky:
47. proto že jsi nesloužil Hospo
& potlačený po všecky dny,
34. a omámený od strachu těch dinu Bohu svému vradosti, a srd
věcí, kteréž viděti budou oči tvé. ce veseli, pro hojnost všech věcí:
35. Raň tebe Hospodin vředem 48. budeš sloužiti nepříteli svá
nejhorším na kolenou, i na lýtkách, mu, kteréhož pošle na tebe Hospo
a at nemůžeš uzdraven býti od (1in, v hladu, a žízní, a nahotě, a
paty nohy až do vrchu hlavy tvé. všelikém nedostatku: & vloží jho
36. Zavede tebe Hospodin i krále železné na šíji tvou, dokudž tebe
tvého, kteréhož ustanovíš nad se—nesetře.
bon, do národu, kteréhož neznáš
49. Přivede
z daleka,na a tebe
od Hossgidin
sle ch
ty, am' otcové tvoji: a sloužiti bu národ
deš tam bohům cizím, dřevu, &. končin země, jako let orlice s
kameni.
prudkostí: jehožto jazyku nebudeš
37. A budeš, jsa zkažený, v pří moci rozuměti:
50. národ nejnestydatější, kterýž
sloví, & v rozprávku všechněm ná
rodům, do kterýchž uvede tebe by neuctil starce, aniž se slitoval
nad dítětem,
,
Hospodin.
38. Mnoho semene vhodíš do
51. a sežral plod dobytků tvých,
země, a málo shromáždíš: nebo i úrody země tvá: dokudž nezahy
kobylky sežerou všecko.
neš, a nezanechal tobě pšenice,
39. Vinici štípíš, abudeš kopati: vína, a oleje, skotů volů, a stád
a nebudeš vina piti, aniž budeš co ovcí: dokudžby tebe nezkazil,
sbíratí z ní: nebo zkažena bude 52. & nepotřel ve všech městech
červy.
tvých, & nebyl zkaženy zdi tvé
40. Olivy míti budeš ve všech pevně a vysok , v nichž měl jsi
končinách svých, a nebudeš se doufání, ve vší zemi tvá. Obležen
pomazovati olejem: nebo sprchnou*, budeš v branách tvých ve vší ze
a zkazí se.
mi své, kterouž dá tobě Hospodin
41. Syny zplodíš i dcery, a ne— Bůh tvůj :
budeš jich požívati: nebo zavedeni 53. a jisti budeš plod života své
budou do zajetí.
ho, a maso synů svých, i dcer
42. Všecky stromy tvé, i úrody svých, kteréž dá tobě Hospodin
země tvé, rez zkazí.
Bůh tvůj, v úzkosti a v zpuštění,
43. Příchozí, kte ž s tebou by kterýmž potlačí tebe nepřítel tvůj.
dlí v zemi, vystou
nad tebe, a
54. lověk rozmazaný v tobě, a
bude vyšší: ty pak dolů sstoupíš, velmi rozkošný, záviděti bude bra
& budeš nižší.
tm svému, i manželce, kteráž spí
44. On půjčovati bude tobě, a v lůnu jeho*,
ty nebudeš půjčovati 'emu. On 55. aby nedal jim z masa synů
bude za hlavu, a ty bu ešza ocas. svých, kteréž jisti bude: proto že
45. A přijdou na tebe všecka nic jiného nemá v obležení a v
zlořečenství tato, a stíhajíce za nouzi, kterouž zhubí tebe nepřá
telé tvoji ve všech branách t ch.
chvátí
tebe, hlasu
až zahyneš:
nebo
neuposlechl
Hospodina
BoLei
a
56. ena útlá a rozmazané.,

svého, aniž jsi zachoval přikázaní ráž po zemi choditi nemohla, ani
jeho, a posvátných řádů, kteréž na nohu došlapovati pro rozkoš a
přikázal tobě.
rozmazanost přílišnou, záviděti bu
46. A budou na tobě znameními,
de muži
svěmu,
spísvé,
v lůnu
jejím,
masa
synakteiíž
a cery
40) t. opadnou před časem olivky či oli
vová jahůdky, | nichž by se měl olej
tlačiti.
54) Dolož: a jisti bude tajně —
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57. a nečistoty šlemků, ježto  věšeny před tebou. Báti se budeš
cházeji z prostředku třísel jejíéh, v noci i ve dne, a nebudeš věřiti
i děti, kteréž se v touž hodinu životu svému*.
67. Ráno díš: Kdo mi dá ve
narodily: nebo jisti 'e budou tajně
pro nedostatek všec věci v oble čer? a u večer: Kdo mi dá ráno?
žení a z uštění, kterýmž potlačí
jímž kteréž
se le
ati strach
budeš,srdce
a prosvého,
ty věci,
tebe nepř tel tvůj v branách tvych. pro
58. Nebudeš-li ostříhati, a činiti svýma očima uzříš.
všech slov zákona tohoto, kteráž
68. Zase tě zavede Hospodin na
lodích do Egypta, cestou, o kteréž
nagsána
jsoubátiv této
ne řekl tobě, abys ji více neviděl.
bu
eš-li se
jmenaknize,
jeho aslav
ného a hrozného, to jest, Hospo Tam prodáván budeš ne řátelům
dina Boha svého:
svý-m, za služebníky a ěvky, a
59. rozmnoží Hospodin rány tvé, nebude, kdoby koupil.
i rány semene tvého, rány veliké,
a trvanlivé, a nemoci nejhorší, a
Kapitola 29.
ustavičně.
Obnovení smlouvy.
60. Aobrátí na tebe všecka sou
ženi egyptská, kterých jsi se bál,
1. Tatopřikázal
jsou slova
úmluvy,k kterouž
a přidrží se tebe:
Hospodin
Mo'ži—
61. nad to i všecky nemoci, a šovi, aby učinil s syny israelskjimi
rány, kteréž nejsou psány v knize v zemi moabské: mimo onu úmluvu,
zákona tohoto, uvede Hospodin na kterouž s nimi učinil na Horeb.
tebe, dokudž tebe nepotře:
2. I svolal Mojžíš všecken lid
62. a zůstane vás málo v počtu, israelsky, a řekl k nim: Vy jste
ješto prvé byli jste jako hvězdy viděli všecky věci, kteréž učinil
nebeské pro množství, nebo nepo
slouchal jsi hlasu Hospodina Boha Hospodin
předavámi
zemi egšgt
ské Faraonovi,
všemv služební
m
svého.
i vši zemi jeho,
63. A jako prvé veselil se Ho jeho,
3. zkušováni veliká, kteráž viděly
spodin nad vámi, dobře vám číně, oči tvé, znameni ta, a zázraky ve
a vás rozmnožuje: tak se veseliti liké velmi
4. a nedal vám Hospodin srdce
bude, když
vás bude
kaziti by'
a podz
vraceti,
abyste
vyplenění
rozumného, a oči vidicích, a uši,
kteréž
mohou slyšeti, až do to
lá . do kteréž vcházíš, abys ji hoto dne.
vzelná,
64. Rozptýlí tebe Hospodin mezi 5. Vedl vás čtyřiceti let po pou
všecky národy, od konce země, šti: neotřela se roucha vaše, aniž
až do končin jejich: asloužiti bu—obuv noh vašich vetchostí zkažena
deš
tam ani
bohům
cizím,
kteÉřchž
ty ].est.
evům,
neznáš
otcové
tvoji,
6. Chleba jste nejedli, vína, a
a kamenům.
_
65. Také mezi těmi národ ne opojnéhoná oje jste nepili: abyste
odpočineš, aniž bude míti o počiárggznali,
že já jsem Hospodin Bůh
v š.
nutí spodek nohy tvé. Nebo dá
7. A přišli jste na toto místo:
a
vytáhl
Sehon král Hesebon _a
tobě
Hospodin
tam
srdce
lekavé,
a oči poš é, a duši utrápenou ža Og král Básan,
proti nám k b0ji.
losti:
A
pobili
jsme
je,
_
66. a bude život tvůj jako za 8. a vzali jsme
zemi jejich, a

dali jsme, aby vládli ji Bůben, a
Géd, a polovice pokolení Manas

66) i:. život tvůj bude nebezpečně jako na s esova.
nitce víseti, a nebude! ani v noci ani
9. Ostřihejtež
ve dne svým živobytím jist.

tedy slov úmluvy

228

5. Mojžíšova 29. 30.

této, a plňte je: abyste rozuměli
všechněm věcem, kteréž činíte.
10. Vy všickni dnes stojíte před
Hospodinem Bohem vaším, knížata
vaše, a pokolení, a starší, aučitelé,
všecken lid israelský,

vyhladilby Hospodin jmeno jeho
pod nebem,
21. a zkazilby jej do zahynutí
ze všech pokolení israelských, ve
dlé zlořečení, kteráž v knize zá.
kona tohoto, a úmluvy [této] ob
11. dětí i ženy vaše, i příchozí, sažena jsou.
kterýž s tebou bydlí v staních, 22. A řekne potomní pronárod,
krom těch, kteříž dříví sekají, a a synové, kteříž se potom naradi,
icizozemci, kteříž zdaleka přijdou,
těch, kteříž nosí vodu,
12. abys chodil vúmluvě Hospo vidouce rány země tě, a nemoci,
dina Boha svého, a vpřísaze, kte— jimiž trépilby ji Hospodin,
rouž dnes Hospodin Bůh tvůj činí 23. sírou a horkostí soli ji vy
s tebou:
páliv, tak ab víc nebyla posívana,
13. aby tě vzbudil sobě v lid, ani co zelené o plodila, rovně jako
a on byl Bůh tvůj, jakož mluvil podvracena jest Sodoma, 8. Go
tobě, a jakož přisahl otcům tvým, morrha, Adama a Seboim, kteréž
Abrahamovi, Isakovi, a Jakobovi. odvrátil Hospodin v hněvu a proh
14. Aniž svami samými 'a tuto vosti své.
24. I řeknou všickni národové:
úmluvu činím, a tyto přísa y tvr
Proč tak učinil Hospodin zemi té
15. ale se všemi přítomnými, i to? Kteraký jest to hněv prchli—
nepřítomnými.
vosti jeho nesmírný?
16. Nebo vy víte, kterak jsme
25, I odpovědí: Protože opustili
bydlili v zemi egyptské, a kterak úmluvu Hospodinova, kterouž uči
jsme rošli prostředkem národů, nil s otci jejich, když vyvedl je
z země egyptské:
skrze eréž jdouce,
17. viděli jste ohavnosti a neči 26. asloužili bohům cizím, akla
stoty, to jest, modly jejich, dřevo něli se jim, kterýchž neznali, a
ku kterým nebyli připsání:
stříbro a zlato, kteréž
catillriamen,
.
27. proto rozhněvala se prohli
18. Aby snad nebyl mezi vámi vost Hospodinova na zemi tuto,
muž aneb žena, čeleď aneb poko tak že uvedl na ni všecka zloře
lení, jehožto srdce odvraceno jest ěeni, kteréž v této knize zapsána
dnes od Hospodina Boha našeho: jsou:
ab šel, a sloužil bohům těch né
28. a vyth je z země jejich v
rošů, a bylby mezi vámi kořen hněvu, a v rchlivosti, a v roz—
hněvani velikém, a uvrhl je do
plodící žluč a hořkost.
19. A kdyžby uslyšel slova pří země cizí, jakož se dnes ukazuje.
sahy této, dobrořečilby sobě v srdci
29. Skryté věci jsou to, Hospo
svém, řka: Pokoj bude mi, a budu dina Boha našeho: kteréž zjevné
choditi v nepravosti srdce svého: jsou nám isynům našim až na
a stravilaby opilá. žíznivou*,
věky, abychom plnili všecka slova
20. a Hospodin neodpustilby je zakona tohoto.
mu: ale tehdáž co nejvíce za alila
by se prchlivost jeho, a hor 'vost
Kapitola 30.
proti člověku tomu, a usadilab
se na něm všecka zlořeěenst , Méjžíl slibuje milost kajícím. 11. Učí,
kteréž psána jsou v této lmize: a že přikázaní Boží nejsou nemožná.
1.
dyž tedy přijdou na tě vše
K oky řeči tyto, požehnání,
19) t. a člověk ten, jsa jako bylina jedem
opojené, nakazilby jiné, jedu modlůř
stvi ještě prázdné.

aneb zlořeěení, kteréž jsem před-
ložil před obličejem tvým: &veden
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jsa lítostí srdce svého mezi všemi
národy. dokterýchžby rozptýlil tebe
Hospodin Bůh tvůj,
2. obrátilbys se zase k němu, a
'poslouchalbys jeho přikázaní, jakož
já dnes přikazuji tobě, s syny
svými, z celého srdce svého, az celé
duše své:
3. přivede zase Hospodin Bůh
tvůj zajaté tvé, a smiluje se nad
tebou, a opět shromáždí tebe ze
všech národů, mezi kteréž tě prvé
rozptýlil.
4. Bys k stežejem nebeským byl
rozptýlen, odtud tebe zase vytáhne
Hospodin Bůh tvůj,
5. a pojme tě, a uvede do země,
kterouž vládli otcové tvoji, a ob
držíš _ji: a žehnaje tobě, učiní,
abys byl v větším počtu, nežli
byli otcové tvoji.
6. Obřeže Hospodin Bůh tvůj
srdce tvé, i srdce semene tvého:
abys miloval Hospodina Boha svého
z celého srdce svého, a z celé duše
své, abys mohl živ býti.
7. Všecka pak zlořečení tato
obrátí na nepřátely tvé, a na ty,
kteříž v nenávisti mají tebe, apro
tivi se tobě.
.
8. Ty pak nevrátíš se. a budeš
poslouchati hlasu Hospodina Boha
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kazu'í tobě dnes, není nad tebou,
ani aleko položeno,
12. ani na nebi postaveno, abys
mohl říci: Kdo z nás může do ne
be vstoupiti, aby snesl je k nám,
a abychom slyšeli je a skutkem
naplnili?
13. aniž jest za mořem položeno,
abys se vymlouval, a řekl: Kdo
z nás bude moci přeplavíti se za
moře, a je až k nám donésti: a
bychom mohli slyšeti, a činiti, což
přikázáno jest?
14. ale velmi blízko tebe jest
řeč, v ústech tvých, &vsrdci tvém,
abys činil ji.
15. _Znamenej,že jsem dnes před

ložil před obličejem tvým život a
dobré, a. naproti tomu, smrt azlé:
16. abys miloval Hospodina Boha
svého, a chodil po cestách jeho, a
ostříhal přikázani jeho, i obyčejů
posvátných, i soudů: a. živ byl, a
aby rozmnožil tebe, a požehnal
tobě v zemi, do kteréž vejdeš, abys
vládl jí.
17. Jestliže pak odvrátí se srdce
tvé, a nebudeš chtíti poslouchati,
a bludem jsa oklamán klaněti se
budeš bohům cizím, a sloužiti jim:
18. předpovídám tobě dnes, že
zahyneš, a za malý čas zůstaneš
svého: a činiti budeš všecka při—v zemi, do kteréžto přejda Jordán,
vejdeš, abys vládl jí.
(kázání,
kteráž já příkazuji tobě
e s..
19. Svědky vzývám dnes nebei
9. íučini Hospodin Bůh tvůj zemi, že jsem ředložil vám život
tebe hojného ve všech skutcích i smrt, ožehn ní i zlořečení. Vy
rukou tvých, vplodu života tvého, voliž t y život, abys ity živ byl,
i v plodu dobytků tvých, v úrodě i símě tvé:
země tvé, a v hojnosti všech věcí. 20. a miloval Hospodina Boha
Nebo navrátí se Hospodin, aby se svého, a poslouchal hlasu jeho, &.
radoval nad tebou ve všech do přidržel se ho (nebo on jest život
brých věcech, jakož se radoval nad tvůj, a dlouhost dnů tvých): ab s
bydlil v zemi, pro kterouž přis
otci tvými:
10. jestliže však budeš poslou Hospodin otcům tvým, Abrahamo
chati hlasu Hospodina Boha svého, vi, Isákovi, Jakobovi, aby ji dal
a budeš-li ostříhati přikázaní jeho jim.
a posvátných řádů, kteříž vtomto
Kapitola 31.
zákoně napsání jsou: a nevrátíš-li Postavení Josue na místo Mojžíšovo. 9.
se k Hospodinu Bohu svému ce Sepsání knih zákona, 24.. & schování jich.
lým srdcem svým, a celou duší
1. Odšel
tedyslova
Mojžíš,
a mluvil
všecka
tato ke
všemu
SVOU.
11. Přikázani toto, kteréž já při Israelovi,
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2. a řekl k nim: Ve stu dvacíti
13. Synové také jejich, kteříž
letech jsem dnes, nemohut více vy nyní nevědí, aby mohli slyšeti, a
cházeti &.vcházeti, zvláště poně báli se Hospodina Boha svého po
vadž i Hospodin řekl mi: Nepře všecky dny, v nichžto bydliti bu
dou v zemi, do kteréž vy jdete,
jdeš Jordánu tohoto.
3. Hospodin tedy Bůh tvůj půjde abyste přejdouceJordán, obdrželi ji.
14. I řekl Hospodin k Mojžíšo
před tebou: a on zahladí všecky
národ tyto řed obličejem tvým, vi: Aj blízko jsou dnové smrti
a vlá nouti udeš jimi: a Josue tvé: povolej Josue, astůjtev stán
tento půjde před tebou, jakož mlu ku svědectví, at přikáži jemu. Šli
tedy Mojžíš a Josue, astálivstán
vil Hospodin.
4. I učiní Hospodin jim, jako ku svědectví:
15. i ukázal se tam Hospodin v
učinil Sehonovi a Ogovi, králům
amorrhejským, azemi jejloh, aza sloupě oblakovém, kterýž stál ve
dveřích stánku.
adí je.
16. I řekl Hospodin k Mojžíšo
5. Když tedy i ty dá vám, tak
učiníte jim, jakož jsem přikázal vi: Aj ty spáti budešsotoi svými,
vám.
&.lid tento povstana smilniti bude
6. Zmužile ěiňte, a osilňte se: po bozích cizích v zemi, do kte
nebojte se, ani se nele ejte, když réž vchází, aby bydlil v ní: tam
je uzříte: nebo Hospodin Bůh tvůj, opustí mne, a zruší úmluvu, kte
ontl jest vůdce tvůj, a neopustí, rouž jsem učinil s nim.
ani zanechá tebe.
17. A rozhněvá se prchlivost má
7. I povolal Mojžíš Josue,ařekl proti němu v ten den: a opustím
jemu přede vším sraelem: Posil ej, a skryji tvář svou od něho, &
niž sebe, a budiž silný: nebo ty ude sežrán: přijdou na něj vše
uvedeš lid tento do země, kterouž cky zlá věcí, & soužení, tak že dí
dáti přisáhl Hospodin otcům jejich, v ten den: V pravdě že není Bůh
a ty mu ji lOsem rozdělíš.
se mnou, přišly na mne tyto zlé
8. A Hospodin, kterýž jest vůdce věci.
váš, on bude s tebou: neopustí,
18. Já pak schovám, & skryji
ani zanechá tebe: neboj se, ani se tvář svou v ten den, pro všecky
strachuj.
zlé věci, kteréž činil, že následo
9. Sepsal tedy Mojžíš zákon val bohů cizích.
tento, a dal jej kněžím synům Lévi,
19. Nyni tedy napište sobě í
kteříž nesli archu úmluvy Hospo seň tuto, a učte ji syny israels á':
aby
z paměti uměli, & ústy zpí
sdšnovy, i všechněm starším israel
vali, a aby mi byla píseň tato za
10. Apřikázaljím,řka: Po sedmi svědectví mezi syny israelskými.
letech, v létu odpuštění,na slavnost
20. Nebo uvedu je' do země,pro
stánků,
11. když se sejdou všiokni z kterouž jsem přisá otcům jeho
mlékem
a strdí oplývající. Akdyž
Israele, aby se ukázali před obli
čejem Hos dina Boha tvého na budou jísti, a nasytí se, a ztučni,
odvrátí
se
k bohům cizím, a slou
místě, kter žb vyvolil Hospodin,
čísti budeš s ova zákona tohoto žiti budou jim: a budou mi utr
hati,
a
zruší
úmluvu mou.
přede vším Israelem, aby slyšeli,
12. když se spolu sejde veškeren
21. Když přijdou na něj zlé
lid, muži i ženy, dítky i příchozí, věci mnohá, a soužení, odpoví mu
kteříž jsou v hranách tvých: aby píseň tato na. svědectví, kteráž ni
slyšíce učili se, a báli se Hospo kdy nepři'de v zapomenutí od úst
dina Boha vašeho, a ostříhali, a semene jeho; Nebo vím myšlení
plnili všecky řečí zákona tohoto. jeho, co bude činiti dnes, prvé

5. Mojžíšova 31. 32.

nežli uvedu
íbil.do země, kterouž
jsem mu zasijej
22. Napsal tedy Mojžíš píseň i
učil jí syny israelské.
23. I přikázal Hospodin Josue
synu Nun, a řekl: Posilniž se, a
buď silný: nebo ty vyvedeš syny
israelské do země, kterouž jsem
slíbil, a já budu s tebou.
24. Když tedy napsal Mojžíš
slova. zákona. tohoto v knize ado

konal je:
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prška na. trávu, a.jako krápěje na
bylinu.
3. Nebo jmeno Hospodinovo vzý
vati budu: dejtež velebnost Bohu
našemu.
4. Boží skutkové dokonalí jsou,
& všecky cesty jeho soudové: Bůh
věrný a beze vší nepravosti, spra
vedlivý a. přímý.
5. Zhřešili jemu, a ne synové
jeho v nečistotách: národ zlý &

25. přikázal levítům, kteříž no převrácení.
6. Tím—'ž se odplacuješ Hospo
sili archu úmluvy Hospodinovy, dinu, lide bláznivý, a. nemoudrý?
ke..
Zdaliž on není otec tvůj, kterýž
26. Vezměte knihu tuto, a po vládne tebou, a. učinil a. stvořil
ložte ji na straně archy úmluvy tebe?
7. Rozpomeň se na dny staré,
Hospodina Boha. vašeho, aby byla
tam proti tobě na svědectví.
pomyslí na. jednokaždé pokolení:
27. Nebo já znám zpurnost tvou, otáž se otce svého, aoznámí tobě:
i šíji tvou nejtvrdší. Když jsem starších svých, & povědí tobě.
ještě živ byl, a vcházel jsem s 8. Když nejvyšší rozděloval ná
vámi, vždycky jste zpurně činili rody: když odděloval syny Ada.
proti Hospodinu: čímž více, když movy, uložil meze lidem vedlé po
mm?
čtu synů israelských.
28. Shromažďte ke mně všecky
9. Dil pak Hos odiuův, lidjeho:
starší po okoleních vašich, auči— Jakob rovázek ědictví jeho.
tele, a bu u mluviti, a oni budou
10. alezl jej v zemi pusté, na
slyšeti řeči tyto, & vzývati budu místě hrůzy a. široké pouště: vů
kol vodilÍíjej, a učil: a. ostříhal,
proti nim nebe i zemi.
29. Nebo vím, že po smrti mé jako zřítedlnice oka svého:
11. jako orlice ponoukajíci mla
neprávě činiti budete, & uchýlíte
se brzo z cesty, kterouž jsem při dých svých k lítání, a lítající nad
nimi, roztáhl křídla svá, a pojal
kázal
na vás
zlé jej, a nesl na. ramenou svých.
věci v vám:
osledtzn-ípií'ijdou
čas, když
učiníte
12. Hospodin sám byl vůdce je
zlé pře obličejem Hospodinovým,
pouzejíce ho skrze skutky ru ho: a nebylo s ním boha cizího.
kgu vašich.
13. Ustanovil ho na vysoké ze
30. Mluvil tedy Mo'žíš, ano sly mi: aby jedl úrody polní, aby ssal
šelo všecko shromáž ěni israelské, med ze skály, . a olej z kamene
přetvrdého;
slova apísně
této, a až do konce ji
dokon
.
14. máslo z skotů, &. mléko z
ovcí s tukem beránků, a. skopců
synů
Básan*: a. kozlystukem pše
Kapitola 32.
nice nejvýborně'ši, a krev hroznů
Píseň Mojžíšova, od něho narozkaz Boží aby pil nejčistš .
lidu israelskému zauechaná. 48. Rozkaz
15. Ztučněl milý, & zpíčil se:
ztlustnuv, ztuěněv, rozšířiv se opu
lyšte nebesa, které věci mlu stil Boha stvořitele svého,ao stou
vím, slyš země slova z úst pil od Boha spasitele svého.
mých.
2. Splyň jako déšt učem' mé, a 14) t. zplozeuými a vychovuuými v kra
teč jako rosa výmluvnost má, jako
jině Banan, kdež pastvy výborné byly.
Boží e shlédnutí lemě, & smrti Mojžíšově.

1.
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5. Mojžíšova 32.

29. (5 b moudří byli,arozuměli,
a k poslešnim věcem prohledali.
30. J akby jeden honiti mohl ti
síc, a dva pryč zahnati deset ti
síců? Zdali ne proto, že Bůh jejich
prodal 'e, a Hospodin zavřel 'e?
31. ebo není Bůh náš jako o
hové jejich: i nepřátelé naši jsou!!
toho soudcové.
19. Viděl to Hospodin, a k_h_ně 32. Z vinice Sodomských vinice
vu po uzen jest: nebo popudih ho jejich, a z podměstí Gomorrských:
hrozen jejich, hrozen žluči, ahroz—
synov jeho a dcery.
20. I řekl: Skryjí tvář svou před nové nejhořčejší.
nimi, a podívám se posledním vě 33. Žluč draků víno _jejich,ajed
cem jejich: nebo národ převrácený hadů nejjedovatějších neuzdravi
tedlný*.
jest, a nevěrní synové.
_
34. Zdali tyto věci nejsou scho
21. Oni mne popudili skrze toho,
kterýž nebyl Bůh, a rozhněvali vány u mne, &.zapečetěny v po
marnostmi svými; a já. popudim kladech mých?
jich skrze toho, ješto není lid, a 35. Mát jest pomsta, a já. odpla
skrze
národ bláznivý rozdráždím tím časem svým, aby klesla noha
e .
jejich: blízkot jest den zahynutí,
] 22. Oheň zapálen jest v rchli a pospícha'í tu býti ti časové.
36. Sou iti bude Hospodin lid
vosti mě, a hořeti bude až o pe
kla nejhlubšího: a sžíře zemí s svůj, a nad služebníky svými sli
úrodou její, a základy hor spálí*. tuje se: uzří, že zemdlena jest ru
23. Shromáždím na ně zlé věci, ka, a zavření také zhynuli, a ostat
ní pohubeni jsou.
a střely své vystřílím na ně.
37. I dí: Kde jsoubohovéjejich,
24. Zhynou hladem, a požerou
'e ptáci kousáním přehořkým: zu—v nichžto měli doufání?
38. z jejichžto obětí jídali tuky,
y zvířat pošlu na ně, sprchlivostí
zeměplazů & hadů.
a pívali víno z obětí mokrých:
25. Zevnítř pohubí je meč, a necht vstanou, & pomohou vám, a.
vnitř strach, mládence i panny, v potřebě necht vas hájí.
dítě požívající prsí s člověkem 39. Pohleďtež, žet 'sem já sám,
a neni jiného Boha
omě mne:
starám.
2 . Řekl jsem: Kdež jsou? Uči já usmrtím, a já obživímzjá raním,
ním, aby přestala mezi lidmi ps.—a uzdravím, a není, kdoby mohl
mátka jejích.
z ruky má vytrhnouti.
40. Pozdvihnu k nebi ruky své,
27. Ale pro hněv nepřátel pro
dlil jsem, aby snad nezpýchali ne a dím: ivt jsem já na věky.
16. Popudili ho cizími bohy, &

ohavnostmi k hněvu ho pohnuli.
17. Obětovali ďáblům, a ne Bo
hu, bohům, kterýchž neznali: no
vým a nedávno přišlým, kterýchžto
nectili otcové jejich.
,
18. Boha, kterýž tebe_ zplodil,
opustiljsi, a zapomenul ja na Ho
spodina stvořitele svého.

přátelé
jejich,
a neřekli:
Ruka
naše vyso
á učinila
tyto všecky
věci, a ne Hospodin.
28. Národ ten bez rady jest, a
bez opatrnosti.
21) t. já. chci pohany, které oni za blázny
a milostí Božích za neschopné mají

41. Když naosth mečsvůjjako

blesk, a uchopí soud ruka má: uči
ním pomstu nad ne řátely svými,
a těm, kteříž v nen vistimají mne,
odplatím.
42. Opojím střely své krví, a
meč můj sžere maso, z krve zabi

(Skut. a azp.
2.), přijmouti la lid 33) Modlářství těch nepřátel a jejich při
svůj,
ídy12,
opovrhnouti.(Řfm.\0,19.)
něm hodování jest plná nepravosti, So
22) t. hněv můj dostihne bezbožných zde
na zemi, a druhdy v pekle: ont zničí
domským hříchům'podobných. Nic jím
tedy proti lidu Božímu prospěti ne
také někdy zemi avšeoky živly ohněm.
může. Viz níže v. 37. 88.
(2. Petr. 3, 10—12.).

5. Mojžíšova 32. 33.

tých, a z zajetí nepřátel hlavy
odkryté.
43. Chvalte národové lid jeho,
nebo krve služebníků svých po
mstí: a učiní pomstu nad nepřátely
jejich, a mílostiv bude zemi lidu
sv ho.
44. Přišel tedy Mojžíš, a mluvil
všecka slova písně této v uši lidu,
on a Josue, syn Nunův.
45. A dokonal všecky řeči tyto
mluvě ke všemu Israelovi.
46. A řekl k nim: Přiložte' srd
ce svá ke všem slovům, kteráž já
dnes osvědčují vám: abyste při
kázali synům svým, aby jich ostři
hali a činili, í plnilívšecky věci,
kteréž sány jsou, zákona tohoto.
47. Jeho ne nadarmo přikázány
jsou vám, ale aby všickni v nich
živi byli: kteréžto činíce setrvali
byste za dlouhý čas v zemi, do
kteréž přejdouce Jordán vcházíte,
abyste vládli jí.
48. I mluvil Hospodin k Mojží
šovi téhož dne, řka:
49. Vstup na horu tuto Abarim,

zákon.

Žudeš
k lidutvůj
svému,
jako Hor,
umřel
on bratr
na hoře
a
přiložen jest lidu svému:
51. nebo zhřešili jste proti mně
u prostřed synů israelských, u vod
odpírání v Kádes pouště Sin: a
neposvětili jste mne mezi syny
israelskými.

_

52. Naproti uzříš zemi, ale ne
vejdeš do ní, kterouž já dám sy
nům israelským.
'

Kapitola 33.
Požehnání Mojžíšova, kteréž před svou
smrtí dal dvanáctém pokolení israelskému,
: kteréž po smrti jeho někdo jiný zama

.

3. Miloval lidi: všickni svatí v
ruce jeho jsou: a kteří přibližují
sehk
e 0. nohám jeho, přijmou z učení
J 4. Zákon přikázal nám Mojžíš,
dědictví množství Jákobova.
5. Bude u nejpřímějšího král,
když se shromáždějí knížata lidu
s pokoleními israelskými.
6. Buď živ Růben, &.neumírej,
a buď malý v počtu.

7. Toto jest požehnání Jůdovo:

Uslyš Hospodíne hlas Jůdův, &.k
lidu 'eho uveď jej: ruce jeho bu—
dou ojovati za něho, a pomocník
jeho bude proti nepřátelům jeho.
8. K Lévi také řekl: Dokonalost
tvá, a učení tvé muži svatému tvé

to jest, přejití, na horu Nébo, kte—

ráž jest v zemi moabské proti Je
richu: a spatř zemi chananejskou,
kterouž já dám synům israelským,
aby ji obdrželi, a umři na hoře.
50. Na. kterouž vstoupě připojen
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Boží, synů israelských, před svou
smrt .
2. A řekl: Hospodin z Sinaj ři
šel, a z Seir vzešel nám: uk zal
se z hory Fáran, & s ním svatých
tisícové. V pravici jeho ohnivý

mu, kteréhož jsi zkusilvpokušení,
a soudil jsi u vod odpírání.
9. Kterýž řekl otci svému a
matce své: Neznám vás, a bratřím
svým: Nevím o vás: i neznali sy
nů svých. Ti ostříhali řeči tvé, a
úmluvu tvou zachovali,
10. soudy tvé, ó Jakobe, a zá
kon tvůj, ó Israeli*: budou klástí
kadidlo v prchlivosti tvé, a obět
zápalnou na oltář tvůj.
11. Požehnej Hospodine síle je
ho, a skutky rukou jeho přijmi.
Bí hřbety nepřátel jeho: a kteří
nenávidí ho, at nepovstávají.
12. A Benjaminoví řekl: Nejmi
lejší Hospodinův bydliti bude v
něm doufánlivě: jako na loži celý
den zůstane, a mezi rameny jeho
odpočine.
13. Josefovi také řekl: Z pože
hnání Hospodinova darů země jeho,
z jablek nebeských, a z rosy, i z
propasti zespod ležící.

man!.

s114.
ce. Z jablek ovoci slunce a mě

1.

10) Habr.: Učiti budou soudům tvým Jn
koba &.zákonu tvému Israele.

to pak jest požehnání kte
Torýmž požehnal Mojžíš: muž
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5. Mojžíšova 33. 34.
15. Z vrchu starých hor, z ovooí obilí, a vína, a nebesa zamraěí se
pahrbků věčných:
_ rosou.
29. Blahoslavený jsi ty, Israeli:
16. a zpožitků země, i z plnosti
její. Požehnání toho, kterýž se kdož podoben tobě, lide, kterýž
ukázal ve kři, ři'diž na hlavu s asen býváě skrze Hos dina?
Josefa, a na vrc
avy Nazarej [Bnt jest] štít pomoci tv a meč
ského mezi bratřimi 'eho.
, slávy tvé: zapřít tebe nepřátelé
17.J ako prvorozené 0 byla krasa tvoji, a ty na jejich hrdla ělapati
'eho jako rohové jednorožce, ro budeš.
ov

jeho: těmi nmítati bude _ná—

rody až do končin země. Tat jsou
množství Efraimova: a tito tisícové

Kapitola 34.

Smrt Mojžíšova, 9. postavení na místo
Manassesovi.
jeho Josue.
18. AZabulonovi řekl: Vesel se,
stou il ted Mo'žíě z olí
Zabulone, u vyjití svém, a Issachar 1.
V moabskýcš na Jhoru N ho,
v stáncích svých.

19. Svolají na horu lidi: tam
obětovati budou oběti spravedlnosti.
Kteříž rozvodnění mořejako mléko
ssáti budou, a. skryté poklady v
písku.
20. A Gádovi řekl: Požehnaný
v ěirokosti Gád: jako lev odpo.
činul, a uchvátil rameno i vrch
hlavy.
21. I viděl knížetství své, žeby

na vrch Fasga proti Jericho.: &
ukázal mu Hospodin všecku zemi
Galaad až do Den,
2. i všecka Neftalim, i zemi E
fraim a Manasse, i všecku zemi
Jůda až k moři nejposlednějšímu,
3. i polední stranu, i širokost
pole Jericha města palm, až do
Segor.
4. I řekl Hospodin k němu: Ta
tot jest země, 0 kteréž jsem přisáhl
v podíluby1jeho
učitel lidu,
byl složen:
kterýž
s knížaty
& činil A brahamovi, Isákovi, a. Jakobovi,
spravedlnosti Hospodinovy, a soud řka: Semeni tvému dám ji. Viděl
svůj s Israelem.
jsi ji očima svýma, a nevejdeě
22. Danovi také řekl: Dan lvíče do ni
lvové, poteče štědře z Básan.
5. I umřel tu Mojžíš služebník
23. A Neftalimovi řekl: Neftali Hospodinův, v zemi moabské k
hojností bude požívati., &plný bude rozkázaní Hospodinovu.
choval jej v údolí země
požehnání Hospodinových: mořem 6. I
& polednem vládnouti bude.
moabsk proti Fogor: & nepo
24. serovi také řekl: Požehnaný člověk hrobu jeho až do dnešního
v synech
er, at se líbí bratřím dn e
svým, & at omočí v oleji nohu
7. Byl Mojžíš ve stu a dvacíti
svou.
letech, když umřel: nepoěly oči
25. Železo a měď obuv jeho. jeho, ani zubové jeho hnuli se.
Jako dnové mladosti tvé, tak i 8. I plakali ho synové israelští
starost tvá..
na polích moabských třiceti dní:
lněni jsou dnové kvílení pla
26. Není Bůh jiný, jako Bůh nej a
čícŠcJMojžíše.
přímějšího:
kterýž
vstu
uje
na
ne—
.
osue a s N un, nap 1n ěn
esích, pomocník tvůj. pVelebností
jest duchenlí Žouzdli'osti, nebo byl
jeho běží oblakové,
27. příbytek jeho svrchu, a ze Mojžíš vložil na něj ruce své. I
spod ramena věčná: vyvrže od
tváři tvé nepřítele, a řekne: Se
třín b u &'.

28. Bydliti bude Israel doufán
livě, a sám. Oko Jakobovo v zemi

6) Bůh skryl hrob jeho, by se snad Iera
elité nepokoušeli prokuovati tělu Moj—
žíšovn službu modlářskou.
(Theod. Chrysost).

5. Mojžíšova 34. Josue 1.

poslouchali ho synové israelští, a
činili, jakož přikázal Hospodin Moj
žíšovi.
10. I nepovstal více prorok v
Israeli, jako Mo'žíš, kteréhožby znal
Hos odin tvé. v tvář,
1 . ve všech znameních a zár
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zracích, kteréž poslal skrze něho,
aby je činil v zemi egyptské Fa
raonovi, i všechněm služebníkům
jeho, i vší zemi jeho.
12. Avšelikou ruku silnou, ive
liké divné věci, kteréž činil Mojžíš
přede vším Israelem.

Kniha

Josue

Kniha ta nazývá. se tak od samého spisovatele Josue, kterýž po smrti Mojží
šově v ni vypravuje své činy, dobytí a rozdělení země chananejské až do smrti své,
když byl po 17 let nad lidem Božím správu vedl. Dosahuje tedy od roku 2653 od stv.
světa až do roku 2570, a před Kristem 1434.

Kapitola 1. ,
Josue příjav od Pana Boha správu nad
lidem, strojil se k přejití Jordánu. 12. Na
pomennl půltřetího pokolení, aby svou pří
pověď naplnili.

abys rozuměl všechněm věcem,
kteréž činíš.
8. At neodejde kniha zakona. to
hoto od úst tvých: ale přemyšlo

vati budeš v něm ve dne ivnoci,

abys ostříhal, & činil všecky věci,

1. I stalo
se Hos
po smrti
Mojžíše
slu
žebníka
odinova,
že mlu
vil Hospodin k osue synu Nun,
služebniku Mojžíšovu, a řekl jemu:
2. Mojžíš služebník můj umřel:
vstaň, a přejdi tento Jordán ty, i
veškeren lid s tebou, a jdi do země,
kterouž já. dám synům israelským.
3. Všeliké místo, po kterémž bu
dou šlapati nohy vaše, dám vam,
jakož jsem mluvil Mojžíšovi.
4. Od pouště aLibanu ažkřece
veliké Eufratu, všecka země He
thejských až do mořevelikého proti
západu slunce bude meze vaše.
5. adný nebude moci vam odo
lati po všecky dny života tvého:
akož jsem byl s Mojžíšem, tak
udu s tebou: nenechám tebe, ani
opustím.
6. Posilniž se, abuď silný, nebo
ty losem rozdělíš lidu tomuto zemi,
kterouž jsem s přísahou zaslíbil
otcům jejich, že ji dam jim.
7. Posilň se tedy, a buď velmi
silný: abys ostříhal a plnil veške
ren zakon, kterýž přikázal tobě
Mojžíš služebník můj :_ neuchyluj
se od něho na pravo neb na levo,

kteréž psány jsou v ní: tehdáž
spravíš cestu svou, aporozumíš jí.
9. Hle přikazuji tobě: Posilň se
a buď silný. Neboj se, a nelekej
se: nebo s tebou jest Hospodin
Bůh tvůj ve všech věcech, k kte
rýmžkoli se obratíš.
10. I přikázal Josue knížatům
lidu, řka: Jděte prostředkem stanů,
a. rozkažte lidu, a. rcete:
11. Připravte sobě okrmy: nebo
po třech dnech přej ete Jordán, a
vejdete do země, kterouž Hospodin
Bůh vaš dá. Vam, abyste vládli jí.
12. Růbenským také a.Gadským,
a. polovici pokolení Manassesova,
kl.
ře
13. Pomněte na řeč, kterouž při
kázal vam Mojžíš, služebník Hospo
dinův, řka: Hospodin Bůh vaš dal
vam odpočinutí, i všecku zemi tuto.
14. Manželky vaše, i synové, i
hovada zůstanou v zemi, kterouž
vam dal Mojžíš za. Jordanem: vy
pak přejděte ozbrojení před bra
třími svými, všickni silné ruky, a
bojujte za ně,
15. dokudž nedá. Hospodin od
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honili je cestou, kteráž vede k brodu
Jordana: a když oni vyšli, hned
brana zavřlna jest.
8. Prvé pak než usnuli, kteříž
byli skrytí, vstoupila k nim žena,
a řekla:
9. Vím, že Hospodin dal vam
zemi tuto: nebo připadl na nas
16. Iodpově ělikJosue, ařekli: strach vaš, a zemdleni jsou všickni
Všecko, což přikázal nam, učiníme: obyvatelé země.
a kamžkoli nás pošleš, půjdeme.
10. Slyšeli jsme, že vysušil Ho
17. Jako jsme poslouchali ve spodin vody moře červeného kva
počinutí bratřím vašim, jakož i
vám dal, anebudou vladnoutiřtaké
oni zemí, kterouž Hospodin Bůh
vaš dá.jim: a tak navrátite se do
země vladařství svého, a. budete
bydliti vní, kterouž dal vam Moj
žíš služebník Hospodinův za Jor
danem, proti v chodu slunce.

všech věcech Mojžíše, tak poslou

chatí budeme i tebe: toliko necht
jest Hospodin Bůh tvůj s tebou,
jako byl s Mojžíšem.
18. Kdožbykoli odpíral ústům
tvym, a neposlechlby řečí, kteréž
bys přikázal jemu, at umře: ty
toliko posilň se, azmužile se měj.

vyšli'z Egypta:
ašemuvjiti,
co jste kdyžjste
učinili dvěma
krá. ům
amorrhejským, kteříž byli za. Jor
danem, Sehonovi, a Ogovi, kteréž
jste zavraždili.
11. A to slyšice, ulekli jsme se,
a zemdleno jest srdce naše, aniž
zůstal v nás duch k přijiti vaše
mu: nebo Hospodin Bůh váš ont
jest Bůh na nebi svrchu, i na ze—
Kapitola 2.
mi dole.
Vyslání vyzvědaěů do Jericha. 2. Nebez
12.Nyní tedy přisáhněte mi skrze
pečenství jejich, 23.5 navrácení sekJosue.
Hospodina,

1. Poslal
tedy
Nun, z
Setim
dvaJosue,
mužesyn
vyzvědaěe
tajně: a řekl jim: Jděte a shléd
něte zemi, i město Jericho. Kte
řižto jdouce vešli do domu ženy
nevěstky, jmenem Rahab, a odpo

že, jako jsem já. milo—

srdenství učinila s vámi, tak i vy
učiníte s domem otce mého, a dáte
mi pravé znameni,
13. že zachováte otce mého, i
matku, bratry i sestry mé, i vše
cky věci, kteréž jejich jsou, a že
vysvobodite duše naše od smrti.
14. Kteřižto odpověděli jí: Duše
naše necht jest za vás na smrt,
jestliže však neproneseš nás; a
když dá. nam Hospodin zemi tuto,
učiníme s tebou milosrdenství a
pravdu.
15. Spustila je tedy oknem po
provazu: nebo dům jeji byl při
zdí [městské].
16. I řekla k nim: Vstupte na
hory, aby snad nepotkali se s vámi
vracujíci se: a tam se krejte za tři
dny, dokavadž se zase nenavrátí,
a tak půjdete cestou svou.
17. Kteřiž řekli kni: Nebudeme
povinni touto přísahou., kterouž jsi
nás zavázala:
18. jestliže, když vejdeme do ze
mě, nebude znameni provázek tento
červený, a neuvažeš—li ho v okně,

činuli u ní.

2. I zvěstováno jest králi Jeri
cha, a povědino: Hle muži z synů
israelskych vešli sem v noci, aby
vyšpehovali zemi.
3. I oslal kral J ericha kRahab,
řka: yveď muže, kteříž přišli k
tobě, a vešli do domu tvého: nebo
vyzvědači jsou, a přišli všecku zemi
shlédnouti.
4. I pojavši žena muže, skryla
je, a řekla: Vyznavam, přišli ke
mně, ale nevěděla jsem, odkud 'sou :
5. a když se brána zavír a ve
tmách, i oni také vyšli, a nevím,
kam odešli: hoňte je spěšně, ado
stihnete je.
6. Ona pak rozkázala mužům
vstoupiti na ponebí domu svého,
& přikryla je pazdeřím lněným,
kteréž tam bylo.
, 7. Ti pak., kteříž byli poslani, kterýmž jsi nas spustila: a otce

J osue 2. 3.
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svého, i matky, i bratří, i vší ro byste cestou jíti měli: nebo jste
prvé nešli po ní: &varujte se, aby
dmš o.své neshromáždíš-li do domu ste se nepřibližovali k arše.
své
5. I řeklJosue klidu: Posvěttež
19. Kdoby vyšel ze dveří domu
tvého, krev jeho bude na hlavu se: nebo zejtra učiní Hospodin mezi
jeho, amy nebudeme vinni. Všech vámi divné věci.
6. I řekl k kněžím: Vezměte
něch pak krev, kteříž s tebou v
domě budou, připadne na hlavu archu úmluvy, a jděte před lidem.
naši, jestliže se jich kdo dotkne. Kteřížto rozkazaní naplnivše, vzali
20. Jestliže pak budeš ohtíti nás ji, a šli před nimi.

7. I řekl Hospodin k Josue:
zraditi, a řeč tuto pronesti najevo,
budeme čísti od této přísahy, kte Dnes začnu povyšovati tebe přede
rouž jsi zavázala nás.
vším Israelem: aby viděli, že jakož
21. A ona odpověděla: Jakož jsem byl s Mojžíšem, taki s tebou
jste mluvili, tak se staň. I propu—jsem.
stivši je aby šli, zavěsila provázek 8. Ty pak přikaž kněžím, kteříž
červený v okně.
nesou archu úmluvy, a rci jim :
22. Oni pak jdouce přišli na Když vejdete na kraj vody jordán
hory, a zůstali tam za tři dny ské, stůjte v ní.
9. I řekl Josue k synům israel
dokudž se nenavratili, kteříž je
byli honili: nebo hledajíce po vší ským: Přistupte sem, a slyšte slovo
Hospodina Boha vašeho.
cestě, nenalezli jich.
10. A opět řekl: Po tomto po
23. Kteříž když vešli do města,
vyzvědači se vrátili, a sstoupili s znate, že Hospodin Bůh živý u
lení před
hory: a přeplavivše se přes J ordán prostřed vás jest, a
přišli k Josue, synu Nun, a vy tváří vaši Chananejské o, a He
pravovali jemu všecko, což se jim thejského, Hevejského, a Ferezej
ského, Gergesejského také a J ebu—
bylo přihodilo,
24. a řekli: Dal Hospodin vše sejského, & Amorr-hejského.
cku zemi tuto vruce naše, &stra
11. Aj, archa úmluvy Pána vší
chem poražem' jsou všickni oby země předejde vás přes Jordán.
12. Připravte dvanácte mužů z
vatelé její.
okolení israelských po jednom z
každého okolení.
Kapitola 3.
13. A dyž postaví šlepěje noh
Josue přitáhl s lidem ]: Jordánu. 11. svých kněží, kteříž nesou archu
_.

Jordan v čas svého rozvodnění vyschl, a Hospodina Boha vší země,
lid Boží suchými: nohama jej přešel.
déch jordánských, vody,

11vo—

kteréž
zdůlu jsou, sběhnou, a nebude jich:
které ak s vrchu tekou, v jedné
hroma ě se zastaví.
14. Ted vyšel lid z stanů svých,.
aby přeše Jerdán: a kněží, kteříž
nesli archu úmluvy, šli před ním.
15. Akdyž oni vešli do J ordénu,
a nohy jejich omočily se v kraji
vody, (Jordén pak břehy řečiště
svého v čas žně byl naplnil)*,
16. stély vody sstupující na jed
nom místě, a ku podobenství hory

1. Tedy
Josuea v vyšedše
noci vstav
hnul
stany:
z Setim
přišli k Jordánu on i všickm' sy
nové israelští, a zůstali tu za tři
dn .
%. Kteřižto když pominuli, šli
vyvolavaěi rostředkem stanů,
3. a poěa ' volati: Když uzříte
archu úmluvy Hospodina Boha va
šeho, a kněží rodu levítského ne
soucí ji, vy také povstaňte a jděte
za nimi:
4. a buď mezi vámi a archou
15) Byl to měsíc Nisan (jako zčástky na
misto dvou tisíc loket: abyste zda
březen a duben) roku 41. po vyjití :
leka viděti mohli, a znáti, kterou
Egypta, an Int-elitě Jordán přešli.
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9. Jiných také dvanácté kamenů
položil Josue v prostředku řečiště
jordánského, kdež stáli kněží, kteří
nesli archu úmluvy: a jsou tam až
do dnešního dne.
' 10. Kněží pak, kteří nesli archu,
stáli u prostřed Jordánu, dokudž
se všecky věci nena lnily, kteréž
přikázal Hospodin osue, aby o
známil lidu, a řekl jemu Mojžíš.
I pospíšil lid, a přešel.
11. Akdyž přešli všickni, přešla
i archa Hospodinova, a kněží šli
před
lidem.
Kapitola 4.
12. Synové také Bůbenovi a
Vyadvižení dvanácti kamenů na památku Gádovi, a polovice pokolení Ma
vysušení Jordánu.
nassesova v odění šli před syny isra
elskými, jakož jim byl přikázal
1. Kteřížto
když
přešli,
řekl
Ho
Mojžíš:
spodin k Josue:
13. a. čtyřiceti tisíců bojovníků
2. Vybeř dvanácte mužů, jednoho
po zástupích a houfích šli po ro
z každého pokolení:
vinách
a polích města J ericha.
3. a přikaž jim, at vezmou z pro
14. V ten den zvelebil Hos odin
středku jordánského řečiště, na
Josue
přede
vším Israelem, a y se
němž stály nohy kněžské, dvanácté
nejtvrdších kamenů, kteréž 'položíte ho báli, jako se báli Mojžíše, do
kudžby
živ
byl.
na místě ležení, kdež rozbijete stany
15. I řekl k němu:
této noci.
16. Přikaž kněžím, kteří nesou
4. I povolal J osue dvanácte mužů,
archu
kteréž byl vybral z synů israel ánu. úmluvy, at vystoupí z Jor
ských, z každého pokolení jednoho,
17. Kterýžto přikázal jim, řka:
a řekl k nim:
5..Jděte před archou Hospodina Vystupte z Jordánu.
18. A když vystoupili nesouce
Boha vašeho do prostřed Jordánu,
a každý po kamenu neste odtud archu úmluvy Hospodinovy, a po
čali
jíti po suché zemi, navrátily
na ramenou svých, vedlé počtu
se vody do řečiště svého, a tekly,
synů israelských,
jako
prvé tekávaly.
6. aby bylo znamení mezi vámi:
akdyžby se tázali vás synové vaši 19. Lid pak vystoupil z Jordánu,
desátého
dne měsíce p
o, a
zejtra, řkouce: Co znamenají tito
rozbili stany v Galgala, proti vý
chodní
straně
města
Jericha.
kamegcávé?
7.
povíte 'im: Upl ul yvo dy
Jordánu před krchou' úšíluvy Ho 20. Dvanácte také žkamenů, kte
spodinovy, když šla přes něj : proto réž byli vzali z řečiště jordánského,
položeni jsou kamenové tito na položil Josue v Galgala,
21.. i řekl k synům israelským:
pakmátku
synům israelským až na Kdyžby se otázali synové vaši
vě
y.
8. Učinili tedy
ové israelšti, zejtra otců svých, a řekh'by jim:
jakož přikázal jim osue, vynesše Co znamenají kamenové tito?
:: prostředku řečiště jordánského
22. Naučíte je, a dite: Po suchém
dvanácte kamenů, jakož byl Ho řečišti řešel Israel Jordán tento,
spodin „jemu přikázal, vedlé počtu
23. k yž Hospodin Bůh váš vy
synů israelských, až na místo, kdež sušil vod 'eho, před obličejem
stany rozbili, a tam položili je.
vaším, dokudž jste nepřešli:

naduvše se ukazovaly se zdaleka,
od města, kteréž slove Adom, až
k místu Sarthan: kteréž pak nižší
b ly, do moře pouště (kteréž nyní
s ove mrtvé) sstoupily, až jich nic
ovšem nezůstalo.
17. Lid pak šel proti J erichu:
a. kněží, kteříž nesli archu úmluvy
Hospodinovy, stáli na suché zemi
11prostřed Jordánu podpásaní, a
veškeren lid po suchém řečišti pře
cházel.

Josue 4. 5. 6.

24. jakož byl učinil prvé vmoři
červeném, kteréž vysušil, dokavadž
jsme nepřešli:_
25. aby poznali všickni národové
země přesilnou ruku Hospodinovu,
abyste i vy balí se Hospodina Boha
vašeho každého času.

Kapitola 5.
Obřeséuí synů Ici-selských, a slavnost
velkonoční. 12. Přestaní manny. 18. Josue
viděl anděla.

1. Kdyžlové
tedy
uslyšeli všiokni
amorrhejští,
kteříž kra
by
dlili za J ordanem k západní straně,
i věickni králové chananejští, kte
říž vládli blízko ležícími misty u
Velikého moře, že vysušil Hos odin
řeku J ordan před syny israelsE ',
dokudž nepřešli, zemdlelo srdce

jejich, a nezůstal vnich duch, tak
se báli řijití synů israelských.

2. To o času řekl Hospodin k
Josue: Udělej sobě nože kamenné,
& obřež po druhé syny israelské.
3. Učinil, což byl přikázal Ho
spodin, &obřezal syny israelské na
pahrbku Neobřízek.
4. Tato pak jest příčina druhého
obřezaní: Veškeren lid, kterýž vy
šel z Egypta pohlaví mužského,
všickni bojovní muži, zemřeli na
poušti v předlouhém obcházení na
cestě,
5. kteřížto všickni obřezéni byli.
Lid pak, kterýž se zrodil na poušti,
6. v ět řiceti letech chůze po
velmi širo é poušti, nebyl obřezan:
dokudž nezahynuli, kteříž nepo
slouchali hlasu Ho dinova, a
jimžto prvé byl zapřisahl, že ne
ukáže jim země mlékem a strdí
oplývající.
7. Těch synové vstoupili na mí
sto otců, iobřezéni jsou od Josue:
nebo jakož byli se narodili, byli
neobřezaní, ani je kdo byl na ce
stě obřezal.
8. Když pak všickni obřezáni
byli, zůstali na témž místě stanů,
dokudž se nezhojili.
9. I řekl Hospodin k Josue:
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Dnes jsem odjal pohanění egyptské
od vás. I nazváno jest jmeno mí
sta toho Galgala až do dnešního
dne.
10. I “zůstali synové israelští v
Galgala, a slavili velikonoc, čtr
nactého dne měsíce, k večerou, na
polích J ericha:
11. & 'edli z úrod země druhého
dne, ch eby přesné, a pražmu té
hož léta.
12. I řestala manna potom, když
byli je ' z úrod země, aniž poží
vali více pokrmu toho synové isra
elští: ale jedli z úrod země cha
nanejské toho roku.
13. Když pak byl Josue na poli
města Jericha, pozdvihl očí, a u
zřelmuže, an stojí roti němu drže
meč dobyty, i ěel němu, a řekl:
Jsi-li naš, čili nepřátelů?
14. Kterýž odpověděl: Nikoli:
ale jsem kníže vojska Hospodinova,
a nyní přicházím
15. Padl J osue tváří na zem. A
pokloniv se, řekl: Co Pán můj
mluví ]: služebníka svému? Řekl:
16. Szuj obuv s noh svych: ne
bo místo, na kterémž stojíš, svaté
jest. I učinil Josue, jakož jemu
bylo rozkazáno.

Kapitola 6.
Město Jericho dobyto a zkaženo. 22.
Rahab s rodinou svou zachována. 26.Josue
vydal klatbu na toho, kdoby zase stavěl
Jericho.

1. Jericho
pak pro
bylo strach
zavřené
ohrazené
synůa
israelskych, a žádný nesměl vyjíti,
ani vjíti.
2. I řekl Hospodin k Josue: Aj
dal jsem v ruce tvé Jericho, i kra
le jeho, i všecky silné muže jeho.
3. Protož obejděte město všickni
bojovníci jednou za den; tak uči
níte
šest dní.
4. ggdmého pak dne kněží
vezmou sedm trub, jichžto uží'
v milostivě léto, a at jdou
archou úmluvy: a obejdete
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sedmkrát, a kněží troubiti budou ke všemu Israelovi: Křiětež, nebo—
dal vam Hospodin město:
v trouby. '
5. Aa když
zavzní zvuk
delší,
podtrhovanější,
a vtrouby
ušíc
vašich bude zvuěeti, zkřikne vše
cken lid křikem převelikým, a
zdi města z gruntu se vyvratí, a
vede _[do něho] jedenkaždý tím
stem, proti kterémuž stati bude.
6. Povolal tedy Josue, syn Nun,
kněží, a řekl k nim: Vezměte ar
chu úmluvy: a sedm jiných kněží
at vezmou sedm trub léta milosti
vého, & at jdou před archou Ho
spodinovou.
7. K lidu také řekl: Jděte, a

17. a budiž to město zakleno, i:
všecky věci, kteréž v něm jsou,
Hospodinu*. Sama Rahab nevěstka
at jest živa. se všemi, kteříž s ní
'sou v domě: nebo skryla posly,
teréž jsme oslali.
18. Vy pa vystříhejte se, aby
ste se z těch věcí, kteréž zapově—

díny jsou, ničehož nedotýkali, a
nebyli vinni přestou ením, a vše
cka vojska israelská. Eylaby v hři
chu, a kormoutila by se*.
19. Cožkoli pak bude zlata a
stříbra, a nádob měděných,aželez—
ných, Hospodinu at jest posvěcena,
obeáděte
město,
ozbrojení, jdouce a složeno v pokladech jeho.
pře
archou
Hospodinovou.
8. A když Josue slova dokonal, 20. Když tedy všecken lid kři
sedm kněží troubilo na sedm trub ěel, a troubilo se v trouby, když
před archou úmluvy Hos dinovy, v uších množství zavzněl hlas a
9. a všecko vojsko ozbrOjené před zvuk, hned zdi padly; a šeljeden
cházelo, ostatní lid obecný za ar každý [do města] tím mistem, kte
chou šel, a po všech místech trou réž proti němu bylozivzali město,
by zvučely.
21. a pobili všecky, kteříž byli
10. ]ŠÍYIpak
lidu, v něm, od muže až do ženy, od
řka:
ebudetepřikázal
křičeti, Josue
aniž bude
dítěte až do starce. Voly také, i
slyšán hlas vaš, aniž která. řeč z ovce, i osly, ostrosti meče zabili.
úst vašich vyjde: dokudž nepřijde 22. Dvěma pak mužům vyzvě
den, v němžto řeknu vam: Volejte daěům, kteříž osláni byli, řekl
a křiěte.
Josue: Vejděte go domu ženy ne
11. Obešla tedy archa Hospodi— věstky, a vyveďte ji, ivšecko, což '
nova město jednou za den, a na— jejího jest, jakož jste jí přisáhli.
vrátivší se do stanů, zůstala tam.
23. I všedše mládenci vyvedli
12. Když tedy Josue v noci* Rahab, i rodiče, její, bratry také,
vstal, nesli kněží archu Hospodi ivšecken nabytek, irodinu její,
novu,
a vně za stany israelskými zůstati
13. a sedm z nich sedm trub, rozkázali.
jichžto užívají v milostivě léto, a 24. Město pak, i všecko, což v
šli před archou Hospodinovou krá. něm bylo, s alili: krom zlata, a
čejíce,
troubíce:
zbrojný
lid stříbra, a na ob měděných, a že
še předa nimi:
ostatnía pak
lid obec
leza, kteréž do pokladu Hospodi—
ný šel za archou, a troubil na nova osvětili.
trouby,
25. ahab pak nevěstku & dům
14. i obešli město druhého dne
otce jejího, i všecko, což měla,
'ednou, a navrátili se do stanů. živé
zůstavilJosue: ibydlílivlid'u
ak činili po šest dní.
15..Dne pak sedmého na úsvitě
17)
Budiž
cele oddáno spravedlnosti Bolí,
vstavše, obešli město, jakož bylo
t. buď se vším, což v něm jest, Ika
uloženo, sedmkrate.
ženo a vyhlazeno. Viz 8. Moji. 27, 28.
16. A když vsedmém obcházení
29. — a hned níž v. 18. 19. Lev. 27.
28 29.
kněží troubili v trouby, řekl Josue
12) t. záhy ráno.

18) t. 'uvedlibyste na vojska israelská pro—
kletí & pomstu Boží,

Josue 6. 7.

proto e s la do dnešníhoé
l kter ž dbal
y
israelškémkrgž

poslal k swarm?

eí'icha.v tom

času
klatbumuž
Josue,
26 %dal
ořečený
předřka:
Hospo
dinem, kterýžby stavěl, a vzdělal
město Jericho. V rvorozeném svém
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on i všichni starší israelští: a sy
pali prach na hlavy své,
7. iřekl Josue: Ach, Pane Bože,
co jsi chtěl převesti lid tento přes
Jordán řeku, abys dal nás v ruce
Amorrhejského a zahladil?
by
chom, jakož jsme počali, byli zů
stali za Jordanem!

atslpoloží zékl y jeho, a v nej 8. Můj Pane Bože, co dím, vida
po Ždnějšímz dětí at postaví brány
jeho .
Israele, an utíká. před nepřátely
27. Byl tedy Ho
' s Josue svými?
9. Uslyší to Chananejští, i vši
;ší jmeno
zemi. jeho mag-11110 jest po ckni obyvatelé země, a spolu sbe
rouce se v hromadu, obklíčí nás,
a shladí jmeno naše zzemě: &což
Kapitola 7..
Israelští pro krádež Achanovu poraženi. učiniš velikému jmenu svému?
5. Achan ukamenovén.
10. I řekl Hospodin k Josue:
Vstaniž, proč ležíš tváří k zemi?
1. ynové ak israelšti řestou ili
11. Zhřešil Israel, a přestoupil
S přikážani, a osobipli sobě) z úmluvu mou: a vzali z posvěce
věci zaklené. Nebo Achan, syn niny, a ukradli, a zklamali, a skrylí
Charmi, syna Zabdi, syna Zére z mezi nédobami svými.
pokolení Jůda, vzal něco z „věcí 12. Aniž bude moci ostáti Israel
zaklené. I rozhněval se Hospodin před nepřátely svým-i, ale uteče
na syny israelské.
před nimi: nebo poskvměn jest
2. A když poslal Josue muže věcí oddělenou. Nebudu více s vámi,
některé z J ericha proti Haj, kteréž dokud nepotřete toho, kdo tím
jest vedlé Bethaven, k východní hříchem vinen jest.
straně městečka Bethel, řekl jim:
13. Vstaň, osvět lidu, a roi jim:
Vstupte, a shlédněte zemi. Kteřížto Posvětte se ze'třku: nebo toto
naplnivše přikázaní shlédli Haj.
praví Hospodin B h israelský: Věc
3. A navrátivše se, řekli 'emu: oddělená.u prostřed tebe jest, Isra
Nechť. nevstupuje všecken li , ale
dva neb tři tisíce mužů at jdou, eli:
přšd
ne
řateIliebudeš
svými,Hudákogtéti
o u nebu
e vy
a zahladí město: proč všecken lid Elazeny z :,tebe, kdo tím hříchem
darmo se obtěžovain' bude proti poskvrněn jest.
velmi málo nepřátelům?
14. I přistoupíte ráno, jeden
4. Vstoupílo tedy tři tisíce bo
jovníků. Kteříž hned utíkajíce,
každ žkoll.?
kolení:
na
kter
' svém
kole los
spadne,a při
6. zbiti jsou od mužů města Haj, stupovati ude po příbuzenstvíoh
.. padlo z nich třiceti šest lidí: i svých, a příbuzenství po domích,
honili je nepřátelé od brany až do & domové po mužích.
Sabarim, &padli s vrchu udkajíce:
15. A ten, kdožkoli v tom hříchu
iuleklo se srdce lidu, a jako voda postižen bude, spálen bude ohněm
ustilo se.
se vším statkem svým: nebo pře
. Josue pak roztrhl roucha své,
čí ' nešlechetnost
v Israeli. a u
a padl tváří na zem před archou stgtlilpilúmluvu
Hospodinova,
Hospodinovou [leže] až do večera,
16. Vstav ted Josue rano, ků.
zal přistupovati raelovi po poko
leních ,'ejlch., a nalezeno jest po
26) Když počne je pevniti, by pak měl kolení ůdovo.
mnoho dětí, prvé nežli dokcné, ztratí
rodech
17. Kteréžto když stalo
je všecky, až do nejmenšího. Viz 8.
Král. 16, s;

svých, nalezenjest rodde . Iten
16

J osue 7. 8.
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také představiv po čeledeoh, nalezl

Zadbi:
Kapitola 8.
18. jehožto čeleď rozděliv po Město Haj vzato, & král jeho oběšen. 80.
Oltář vzdělán. 32. Výpis úkonu napsán.
jednom muži zvláště, nalezl Achana, 84.
Požehnání &.zlořečení nahlášeno.
?na
Zadbi, syna.
áre zCharmi,
pokolenísyna.
Jůdova.
_
19. 1 řekl Josue k thanovn 1. ekl ak Hospodin k Josue:
e j se, ani se strachuj:
Synu můj, dej chválu Haapodmn pojmi s sebou
všecko množství bo
Bohu israelskému, & vymeJ _se, _“
'ovníků,
&.vstane. vstup k městu
oznam mi, cos učinil, & netaJ [m
s_j. Hle dal “sem v ruku tvou
čeho].
jeho, i li i město, i zemi.
20. I odpověděl Achsn Josue, s. krále
2. A učim'š městu Haj, &.králi
řekl jemu: Pravda,__já.jsem zhřešil jeho,
jako
jsi učinil Jerichu &králi
Hospodinu Bohu israelskému, a.
takto, a. takto jsem uč1ml._
„, jeho: loupež pak, ivšecky dob
rozbitujete
mezi sebou: polož 
21. Nebo jsem viděl mezi loupen
lohy městu za. ním'.
3.
I
vstal
Josue, ivšecko vojsko
plášt
červexníývelmi
dob
,
a.
dvě
stě lotů st bra., a. pravi lo zlaté
padesáti lotů: a.žádostiv toho vzal bojovníků s nim, aby táhli kHsj:
a.
vybraných
třiceti tisíců mužů
a. skryl jsem to v zemi prostřed
stanu mého, a. stříbro vykopanou silných poslal v noci,
4. & přikázaljim, řka.: Položte
zemí jsem přikryl.
22. Poslal tedy Josue služebníky: zálohy za. městem: aniž dále od
cházejte: ale budete všiokni po
kteříž běževše do stanu jeho, na. hotově.
lezli všecky věci skryté v témž
5. Já. pak. a. ostatní množství,
místě, i stříbro spolu.
23. A vzavše je zstanu přinesli kteréž se mnou jest, přistoupíme
k Josue, &.ke všem synům isra k náěstu proti němu*. A kdšž oni
elským, a. povrhli před Hospodi vyj ou proti nám., 'a.ko prv jsme
učinili, utiksti budgme, aobrátíme
nem.
24. Vzav tedy Josue Achsns, se zpět:
6. ežby honíce [nás] od města.
syna.Záre, i stříbro, iplášt, izlatě
pravidlo, syny také, idcery jeho', podél odvedeni byh: nebo se do
voly i osly, i ovce, stan také, i mnívati budou, že my utíkáme
jako rvé.
7. dyž tedy my budeme utí
Kšefken
c or. nábytek: vedli je do údolí
25. Kdežto řekl Josue: Že jsi ksti, & 0111[nás] honiti, vstanete
zkormoutil nás, zkormutiž tebe z záloh, & město zkazíte: a. dá. je
Hospodin v tento den. I ukame Hospodin Bůh váš v ruce vaše.
8. A když vezmete (město), za.
novel jej veškeren Israel: ivšeoky
věci, kteréž jeho byly, ohněm strár palte je, a. tak všecko uděláte, ja
ož jsem rozkázal.
Veng
9. I pustil je, a. šli na. místo
2 . jsou.
I shromáždili naň hromadu
velikou kamení, kteráž zůstává. až záloh, &.seděli mezi Bethel, &Haj,
kzápadní
straně města. Hej : Josue
do dnešního dne. I odvrácena. jest
pak té noci zůstal u prostřed lidu.
10. A vstav u svítání sčetl to
prchlivost
Hospodinova.
od
nich.
nazváno jest jmeno místo. toho,
varyše, &.vstoupil s staršími před
Údolí Achor, až po dnes.
vojskem maje okolo sebe pomoc
bo'ovníků.
11. A když přišli s. vstoupili na
24) Jakožtó téhož přestupení ůčastny,u
vědomost o něm mající.

2) t. pozadu.
5) t. i předu.
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Josue 8.
proti městu, stáli na straně půl s obou stran nepřátelé porážení
noční města, mezi kterýmž animi byli, tak že žádný z tak velikého
množství není zachován,
v prostředku bylo údolí.
12. Pět pak tisíců mužů byl vy 23. krále také města.Haj jali ži
bral, a položil v zálohách mezi vého, a vydali ho Josue.
Bethel a Haj, z strany západní 24. Když tedy všickni poraženi
téhož města:
byli, kteříž byli honili Israele u
13. všecko pak ostatní vojsko tíkajícího k poušti, a na témž mí
řídilo se k straně půlnoční, takže stě od meče adli, navrátivše se
synové israelš vraždili v městě.
nejposlednější
toho stran
množstvíměsta.
do— 25. Bylo ak [těch], jenž téhož
sa ovali západní
Odšel tedy Josue noci t , a stála dne adli, o muže až do ženy,
dvan te tisíc lidí: všickni z mě
prostřed údolí.
14. Což když uzřel král [města] sta Haj.
26. Josue pak neskrčil ruky,
Haj, pospišil se vším vojskemmě
sta, a zřídil vojsko proti oušti, kterouž byl vzhůru vztáhl, drže
nevěda, že pozadu jsou záloÉny. štít, dokudž nebyli pobiti všickni
15. Josue pak, & všecken Israel obyvatelé Haj.
27. Hovada pak & loupež města
postoupili z místa, jakoby se báli,
rozbitovali mezi sebou synové i
a utíkali po cestě pouště.
16. Ale oni spolu křičíce, a sebe sraelští, jakož byl přikázal Hospo
Vespolek ponoukajíce, honili je. A din Josue.
28. Kterýžto zapálil město, a
když odešli od města,
17. a ani jeden v městě Haj a učinil z něho hromadu věčnou:
Bethel nezůstal, kterýžby nehonil 29. krále také jeho oběsil na ši
Israele, (tak jakž vyběhli nechavše benici až do večera, a západu slun
měst otevřených),
ce. I rozkázal Josue. a složJ tělo
18. řekl Hospodin k Josue: Po jeho 5 kříže: a povrhli [je]usamé
zdvihni štítu, kterýž v ruce tvé brány města, nametavše naň veli
kou hromadn kamení, kteráž zů
jieést,proti
městu Haj, nebo tobě stává až do dnešního dne.
m je.
19. A když zdvihl štít proti mě 30. Tehd vzdělal Josue oltář
stu, zálohy, kteréž se tajily, vstaly Hospodina chu israelskémn na
hned: a všedše do města, vzali a hoře Hebal:
zapálili je.
31. jakož byl přikázal Mojžíš
20. Muži pak města, kteříž ho—služebník Hospodinův synům isra
nili Josue, ohlédše se, a vidouce elským, a napsáno jest v
'ze
dým města až k nebi vstupovati, zákona Mojžíšova.: oltář pak zka
nemohli dále ani sem, ani tam u menů neuhlazených, kterýchž ne
téci: zvláště poněvadž ti, jenž se dotklo se železo: a obětoval na
byli ukazovali, jakob utikali k něm zápalné oběti Hospodinu, o
poušti, oněm, kteří je onili, velmi bětoval i pokojné oběti.
silně se zprotivili.
32. A napsal na kameníoh vý
21. I vida Josue, i všecken I— is zákona Mojžíšova, kterýž on
srael, žeby vzato bylo město, aže yl vydal před syny israelskými.
dým z města vystupuje, obrátiv se
33, Všecken pak lid, a starší a
bil muže Haj.
22. Nebo i ta', kteříž byli vzali vůdcové, i soudcové stáli po obou
stranách
archy, před obličejem kně
& zapálili město, vyšedše z města
ží, kteříž nesli archu úmluvy Ho
spodinovy,
tak příchozí, jako idoma
gti řížsvým
počali
bití
nepřátel
,
byli u prostřed'. Když
y
zrozený. Polovice jich podlé hory
Garizim, a
lovice podlé ho
Hebal, jakož byl rozkázal Mojžíš
22) t. Israelských, obklíčeni od nich.

_—

J osue 8. 9.
8. Ale oni k Josue řekli: Slu
služebník Hospodinův. A nejprv
zajisté dal [Josue] požehnání lidu žebníci tvoji jsme. Jimžto řekl
israelskému.
Josue: Kdo jste vy? a odkudjste
34. Potom četl všecka slova (zá přišli?
9. Odpověděli: Z země velmi
kona), požehnání izlořeěení, ivše
cko, což psáno bylo v knize zá— daleké přišli služebníci tvoji ve
kona.
Boha
tvého.jeho,
Ne
jsmeHospodina
slyšeli
věst moci
35. Nic z toho, což byl rozká genu
zal Mojžíš, nevypustil, ale všecko všecko, což učinil v Egyptě,
10.
a
dvěma
králům
amorrhej
obětoval přede vším množstvím
, kteříž byli za Jordánem,
israelským, ženami, idětmi, i pří s
chozími, kteříž mezi nimi se zdr Se onovi králi Hesebon, a Ogovi
žovali.
králi Básan, kterýž bylvAstaroth.
11. I řekli nám starši i všickni
obyvatelé země naší: Nabeřte v
Kapitola 9.
Gabaonitátí Josue a starší israelské pod ruce své potrav pro velmi dlou
veděe v službu věčnou podrobeni jsou.
hou cestu a jděte vstříc jim, a
rcete: Služebníci vaši jsme, učiňte
smlouvu s námi.
1. To lové
když za
uslyšeli
všickni
krá
Jordanem, kteříž 12. Chleby, když jsme vyšli z
bydlili na horách, i na. rovinách, domů svych, abychom přišli kvám,
na místech blízkých od moře, ina vzali jsme teplé: hle již vyschli,
břehu velikého moře, i také, kte a přílišnou zastaralosti zdrobili se.
říž bydlili podlé Libanu, Hethej
13. Kožené láhvice nové jsme
ský, a Amorrhejský, Chananejský, naplnili,
a hle již rozpukané jsou,
& trhané. Bouche, v kteráž se
sejs ,
Ferekzyejský,
& Hevejský, a Jebu ob áěíme, a střevíce, kteréž máme
2. shromáždili se spolu, aby bo na nohách, pro dlouhost daleké
jovali proti Josue a Israelovi je cesty, otřeli se, a téměř sešli.
dnomyslně, a jednostejnou vůlí.
14. Přijali tedy z okrmů jejich',
3. Ale ti, kteříž bydlilivGabaon, a úst Hospodinovýth se neotázali.
uslyševše všecko, což byl učinil
15. I učinil Josue s nimi pokoj,
Josue v Jerichu a Haj:
& všed v smlouvu, slíbil, že zabiti
4. a chytřemyslíce, nabrali sobě nebudou: knížata také množství
pokrmů, pytle staré na osly vlo přisáhli jim.
živše, & kožené láhvice vinné ze
16. Po třech ak dnech po smlou
drané, a zzašívané,
vě učiněné, us yšeli, že oni bydlí
5. a střevíce velmi staré, kteříž blízko, a že mezi nimi budou.
na znamení starosti záplatami byli
17. I hnuli stany
ové israel
zzašíváni, jsouce oblečení v staré šti, a přišli do měst jejich třetího
šaty: chlebové také, kteréž nesli dne, jichž tato jsou jmena: Gabaon,
k potravě na cestě, tvrdí byli, a a Kaíira, a Beroth, aKariathjarim.
na kusy zdro ení.
18. A nepobili jich, proto že při
6. I šli k Josue, kterýž tehdáž sáhli jim knížata množství ve jme
zdržoval se v staních v Gal a, no Hospodina Boha israelského.
a řekli jemu, a spolu všemu ra Reptal tedy všecken obecní lid
elovi: Z daleké země přišli jsme, proti knížatům.
pokoj s vámi učiniti chtíce. I od— 19. Kteříž odpověděli jim: Při
pověděli muži israelští k nim, & sáhli jsme jim ve jmeno Hospodi
ře
:
na Boha israelského, a proto ne
7. Abyste snad nebydlili vzemi, můžeme se jich dotknouti.
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kteráž losem naše dil“ má, a ne
máošlhbychom
v
V
:

s

ouvu

znamení pokoje a přátelství, podlé
vjíti s 14) Na
tehdejšího obyčeje.

J osue 9. 10.
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20. Ale toto učiníme jim: Necht
jsou zachovani sice, aby živi byli,
aby hněv Hospodinův nevzbudil
se proti nám, kdybychom jim ne
udrželi přísahy:
21. ale at jsou tak živi, aby k
otřebám všeho množství dříví se
ali, a vodu nosili. Kteříž když
ty věci mluvili:
22. povolal J osue Gabaonitských,
a řekl jim: Proč jste nás lstí o
klamati chtěli, tak že _'ste řekli:
Velmi daleko bydlime
vás, ješte
jste u prostřed nás?

chu, & králi jeho, tak učinil Haj
a. králi jeho), a že utekli Gabaonit
ští k Israelovi, a smlouvu učinili
s nimi,
2. bál se velmi. Nebo město veli
ké bylo Gabaon, &._'ean z měst
královských, a větší, nežli město
Haj, a všiokni bojovníci jeho vel
mi silni
3. Poslal tedy Adonisedech král
jerusaiémský k Ohamovi králi He
bron, a k Faremovi, králi J erimoth,
k Jefíovi take králi Lacbis, a k
Dabirovi krali Eglon, řka:
23. Protož pod zlořečem'm bu
4. Vstupte ke mně, a dejte po
dete, a nezhyne z rodu vašeho, moc, abychom dobyli Gabaon, pro
kte žby dříví sekal, a-vodu nosil to že utekli k Josue, a k synům
do omu Boha mého*.
israelským.
24. Kteříž odpověděli: Povědíno
5. Shromáždivše se tedy pět krá.
jest nam služebnikům tvym, že lů amorrhejských, kral jerusalem
slíbil Hospodin Bůh tvůj Mojží ský, kral Hebron, král Jerimoth,
šovi služebniku svému, že vám dá. král Lachis, král Eglon, vstou ili
všecka zemi [tuto], a zahladi vše spolu s vojsky svymi, a roz ili
c obyvatele jeji. Báli jsme se stany okolo Gabaon, dobývajíce ho.
te y velice, a opatřili jsme životy
6. Ob atelé pak Gabaon města
své: strachem před vámi jsouce obležen ho poslali k Josue, kterýž
dohnáni, to jsme učinili.
tehdáž ležel v staních u Galgala,
25. Nyni pak v ruce tvé jsme: a řekli jemu: Neodjimej rukou
co se tobě zdá, dobrého epravého, svých od pomocislužebníků tvých:
učiň s námi.
vstup brzo, a vysvoboď nás, a. dej
26. Učinil ted Josue, jakož byl pomoc: nebo sešli se proti nám
řekl, a vysvobo ' je z ruky synů všickni kralove amorrhejští, kteříž
israelských, aby nebyli pobiti.
bydli na horách.
27. A ustanovil v ten den. aby
7. I táhl Josue z Galgala,avše
oni byli v službě všeho lidu, a cko vojsko bojovníků s nim, muži
oltáře Hospodinova., sekajíce dříví, velmi udatní.
a. vodu nosíce, na. místě, kteréžby
8. I řekl Hospodink Josue: Ne
[sobě] v olil Hospodin, až do boj se jich: nebo v ruce tvé dal
přítomné o času.
jsem je: žádný z nich nebude mo
ci odolati tobě.
Kapitola 10.
9. Připadl tedy Josue na ně v
Porážka pěti králů amorrhejských. 12. náhle, celou noc táhne. z Galgala:
Prodloužení dne k modlitbě Josue. 28. Vy
10. a zkormoutil j e Hospodin před
bojování měst pěti králů.
tváří Israele:
[je a Josie-j
velikou &
v potřel
Gabaon,
ho '
když uslyšel Adoni ranou
T sedech král 'erusalémský, je cestou, kudy se vstupuje do
totižto, že Josue vz Haj, a zka Bethhoron, a. bil je až Azeka. &
zil je (nebo jako byl učinil Jeri Maceda.
11. A když utíkali řed syny
israelskými, a byli tu, k ež se sstu
23) t. ta klatba na vás bude, abyste ma puje z Bethhoron, poslal na. ně
nové stánku svědectví vždy zůstali, : Hos odin kameni veliké s nebeaž
s
kupotřěbě
jeho dříví sekali & vodu no do
oka: a zemřelojich mnohem
1. 1 y věci
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více od kamenného krupobití, než bylo rozkézf'mo: avyvedli k němu
jich pobili mečem synové israelští. pět králůz 'eskyně,krále jerusalém
12. Tehdy mluvil Josue Hospo— ského, krále Hebron, krále Jeri
moth, krále Lachiš, krále Eglon.
dinu vpřed
ten den,
když dalsynů
Amorrhej
ského
obličejem*
israe 
24. A když vyvedení byli k ně
ských, a řekl před nimi: Slunce mu, svolal všecky muže israelské,
proti Gabaon nehýbej se: a měsíc & řekl knížatům vojska, kteříž s
proti údolí Ajalon.
nim byli: Jděte, a vložte nohy na
13. I stalo slunceiměsíc, dokudž hrdle těch králů. Kteřižto když
nepomstil se národ nad nepřátely šli, a na hrdla. ležících nohama
'. Zdali to není psáno v kni šlapali,
ze spravedlivých? Stalo tedy slun 25. opět řekl k nimzNebojte se,
ce u prostřed nebe, a nepospíchalo ani se strachujte, posilňte se, a
k západu za. celý jeden den.
buďte silní: nebo tak učiní Hos
14. Nebyl prvé, ani potom tak din všechněm nepřátelům vašim,
dlouhý den, když poslechl Hóspo proti kte mž bojujete. _
din hlasu člověka, a bojoval za
26. I u eřil Josue, a obil je, a
Israele.
na pěti dřevíc : & viseli
15. I navrátil se Josue se vším pověsil
až do večera.
Israelem do stanů v Galgala.
27. A když zapadalo slunce, roz—
16. Uteklo pak bylo pět králů, a kázal tovaryšům, aby složili je s
schovali se v jeskyni města Maceda. šibenic. Kteřížto složivše vmetali
17. I oznámeno bylo Josue, že je do jeskyně, v níž se byli skryli,
jest nalezeno pět králů skrytých & vložili na diru jeji kamení veli
v jeskyni města Maceda.
ké, kteréž zůstává, až do nynějšího
18. Kterýž řikázal tovaryšům, času.
& řekl: Přiva te kamení veliké k
28. Téhož také dne dobyl Josue
diře_té jeskyně, & osaďte ji muži Maceda, a pohubil je mečem, &
krále
zabil, i všecky obyvatele
mdhvými, kteřížby jich tam ostří—jeho: jeho
nenechal v něm ani nejmen
19.
pak nestůjte, ale hoňte ších ostatků. I učinil králi Maceda,
nepřátey, a kteřížkolizadni budou jako byl učinil králi Jericha.
_z_
utíkajících, bíte: aniž dopustte
29. Téhl pak se vším Israelem
k Lebnu, & bojoval pro
& niti do pevnosti měst jejich, zti Maceda.
němu:
v ašréž
e. dal Hospodin Bůh v ruce

30. kteréž dal Hospodin s krá.
20. Když tedy poraženi byli ne
jeho v ruce Israelovi: &.po
přátelé ranou velikou, & téměř vši lem
hubih město mečem, i všecky oby—
ck_n1zahlazení byli, ti, kteříž mo— vatele jeho: nenechali v něm žád
hli před Israelem uteci, vešli do ných ostatků. I učinili kréli Leb
měst hrazených.
na, jako byli učinili králi J ericha.
21. I navrátilo se všecko vojsko 31. Z Lebna táhl k Lachis se
k Josue do Maceda, kdež tehdáž
vším Israelem: a vůkol spořádav
a.
n nesmě &roti
ům vojsko dobýval ho.
byá u:stangávg,ýzdravé,1
v celém
32. I dal Hospodin Lschis v ru
IŠittelským cknouti.
P
syn
22. I řikázal Josue, řka: Od ce Israelovi, & dobyl ho druhého
hraďte ' u jeskyně, a vyveďte dne, a pohubil mečem, i všecky
lidi, kteříž byli v něm, jakož byl
ke i_iíměpět králů, kteříž se v ní učinil Lebnu.
33. Toho času vstoupil Horém
23. I učlmh služebníci, jakž jim

hw

. ..

12) t. v moc.

kral Gezer, aby pomáhal Lachis:
kteréhož porazil Josue se vším li
dem jeho až do nejposlednějšího,
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34. I tahl z Lachis do Eglon, 'a a Hethejskému, a Ferezejskému, i
ebusejskému na horách: též k
obehnal [město],
85. a vybojoval je téhož dne: a Hevejskému, kterýž bydlil při dole
pobil
všecky tak,
lidi,jakž
kteříž
yh vmečem
něm, rovně
byl
učinil Lachis.
36. Vstoupil také se vším Israe
lem z Eglon do Hebron, a bojoval
proti němu:
37. dobyl ho, a pohubil mečem,
krále také jeho, i všecka městečka
krajiny té, i všeck lidi, kteříž v
něm bydlili: nene al v něm žad
ných ostatků: jako byl učinil Eglon,
tak učinil i Hebron, všecko, což v
něm nalezl, zhubiv mečem.
38. Odtud navrativ se do Dabir,
39. dobyl ho, a zhubil: krale
také jeho, i všecka vůkol městečka
žohubil mečem: nenechal v něm
adných ostatků: jakož byl učinil
Hebron, a Lebnu, i králům jejich,
tak učinil Dabir, a králi jeho.
40. Pohubil tedy Josue všecku
zemi po horách, i polední stranu,
i roviny, i Asedoth, s králi jejich:
nenechal v nich žádných ostatků,
ale všecko, což mohlo dýchati, o
bil, jakož byl přikázal jemu o
spodin Bůh israelský,
41. od Kádesbarne až do Gazy.
Všecku zemi Gosen až do Gabaon,
42. i všecky krale, i krajiny je
jich, jedním útokem zdobýval, a
zhubil: nebo Hospodin Bůh israel
ský bojoval za něho.
43. I navrátil se se vším Israelem
na místo stanů v Galgala.

Kapitola 11.
Ostatních králů poraženi, a téměř vší
lemš vybojování od Josue.

1. To poslal
když uslyšelJabin
kral Asor,
k Jobabovi králi
Ma
don, a k králi Semeron, a k králi
Achsaf:
2. též k králům, kteříž bydlili
k straně půlnoční, na horách, i na
rovině ku poledni Ceneroth, též v
polích, a v krajinách Dor podlé

H ermIon
4. vykami'všic
'svo's ky s 
Liga.
mi, lid příliš mnohý, jako píšeš,
kterýž jest na břehu mořském, ko
ňů také a vozů nesčíslnémnožství.
5. I sešli se spolu všiokni kré
lové ti při vodach Merom, aby bo

jovalinroti
6.
řeklIsraelovi.
Hos odin k Josue:
Neboj se jich: ne o zejtra právě
v tuto hodinu jé. vydam všecky
tyto k zranění před obličejem Isra
elovým: koňům jejich
podřežešžily,
v
a vozy spalíš ohnem.
7. I přišelJosue, avšecko vojsko
s ním, proti nim k vodam Merom
nenadále, a udeřili na ně.
8. I dal je Hospodin vruce Isra
elovi. Kteříž orazili je, a honili
až kSidonu ve ikému, a k vodám
Maserefoth, a poli Masfe, jenž jest
k straně východní jeho. Tak pobil
všecky, že nenechal z nich žad
ných ostatků*:
9. a učinil, jako mu byl přikázal
Hos odin, koňům jejich žily pod
řezal, a vozy spalil ohněm.
10. A navrativ se hned dobyl
Asor: a krále jeho zabil mečem.
Nebo Asor od starodávna mezi
všemi těmi královstvími přednost
mělo.

11. I obil všecky duše, kteréž
tam by ili: nenechal v něm žad
ných ostatků, ale všecko až do nej
poslednějšího pohubil, a město to
vypalil ohněm.
12. A všecka města v'ůkol, a
krále jejich zjímal, pobil, a zahla
dil, jakož byl přikázal jemu Mojžíš,
služebník Hospodinův.
13. Kromě měst, kteráž byla na
pahrbcích, a na vrších stavena,
jiné. zapálil Israel: je no toliko
Asor nejohrazenější spalil ohněm.
14. A všecku loupež těch měst,
i hovada rozdělili mezi sebou 8 
nové israelští, pobivše všeckyli '
15. Jakož byl přikázal Hospodin

moře:
3. též k Chananejskému od vý
chodu i zapadu : i k Amorrhejskému, 8) t. že nezůstal žádný na živé.
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Mo'žíšovi služebníku svému, tak od Aroer, kteréž leží na břehu po
přikázal Mojžíš Josue, a on všecky toka Amon, a nad polovici strany
věci naplnil: nepominul ze všech na údolí, a lovící Galaad. až do
jest meze synů
řikazaní ani jednoho slova, kteréž potoka.Jabošojenž
mon.
byl přikázal Hospodin Mojžíšem.
16. Dobyl tedy Josue vší země 3. A od pouště až k moři Gene:
horní, i polední, i zemi Gosen, 1 roth proti východu, a až k moři
rovinu, i stranu západní, 1 horu pouště, jenž jest moře nejslanější,
israelskou, i pole její:
. k straně východní, po cestě, kteráž
17. i díl hory, kteráž vstupuje vede k Bethsimoth: a od polední
do Seir, až do Balgad, po rovme strany, ježto leží pod Asedoth
libanské pod horou Hermon: vše Fasgař.
& Pomezí Oga krale Básan, z
ckyVIS,krdžlle
ž . . jejich zjímal, pobil, & ostatků Bafaim, kterýž bydlil v
18. Za dlouhý čas bojoval Josue Astaroth, a v Edrai, a panoval na
hoře Hermon, a v Salecha: a ve
proti králům těm.
19. Nebylo města, j eštoby se bylo vší Basan až k mezem
[dobrovolně] poddalo synům isra
Gessuri, aMachati, &polovice
elským, krom Hevea, kterýž bydlil strany Galaad: k mezem Sehona
v Gabaon: nebo všech bojem dobyl. krale Hesebon.
20. Hospodinovo zajisté usouzení
6. Mojžíš služebník Hospodinův,
bylo, že se zatvrdila srdce jejich, a synové israelští pobili je: a dal
a že bojovali proti Israelovi, a zemi jejich Mojžíš k vladařství
padli, & nezasloužíli žadné milosti, Růbenitským, a Gáditským, a po
a zahynuli, jakož byl přikázal Ho lovici pokolení Manassesova.
spodin Mojžíšovi.
7. Tito jsou halové země, kteréž
21. V tom času přišel Josue, a pobil Josue a synové israelští, za.
bil Enakim z hor v Hebron, a Jordanem, k západní straně, od
Bil-bir, a Anab, i ze všeliké hory Balgad na. poli- libanském, až k
jůdské a israelské, & města také hoře, jejížto strana táhne se do
jejich zkazil.
Seir: a dal ji Josue k vladařství
22. Nezůstavil žádného z ple
israelským,
jednomu
mene Enakim v zemi synů israel pokolem'm
aždému díly
jejich,
8. tak na horách, jako na rovi
ských: krom měst Gazy, a. Geth,
& Azótu, v nichž samých zane nách, a na polích. V Asedoth, a
cháni jsou.
na poušti, a na poledne, byl He
23. Opanoval tedy Josue všecku thejský, a Amorrhejsk , Chananej
zemi, jakož mluvil Hospodin k Moj ský, a Ferezejský,
evejský, &
žíšovi, a dal ji nům israelským J ebusejský.
k vládnutí vedlséydílů a pokolení
9. Král J ericha jeden: král Haj,
jejich. 1 odpočinula země od bojů. ježto jest na straně Bethel, jeden:
10. kral 'erusalémský jeden, kral
Hebron je on,
Kapitola 12.
11. kral J erimoth jeden, kral La
Vyčíténí králů zbitých od synů israelských.
chis jeden,
12. král Eglon jeden, kral Gazer
1. 'to jsou králové, kteréž zbili
synové israelští, a opanovali eden,
zemi jejich za Jordanem k východu 13. král Dabir jeden, kral Gader
'
slunce, od potoka Amon, až k hoře jeden,
14. král Herma jeden, král He
Hermon, i všelikou krajinu vý
red
jeden,
chodní, kteráž leží proti poušti.
2. Sehon král amorrhejský, kte
rýž bydlil v Hesebon, a panoval 3) i:. pod horou Fassa.
c....

Josue 12. 13.

249

15. kral Lebna jeden, kral Odullam jeden,
16. kral Maoeda jeden, kral Bethel jeden,
17. kral Tafua jeden, kral Ofer
jed ani

k dílu dědictví Israel, jakož při.
kázal jsem tobě.
7. A nyní rozděl zemi kvladař
ství devateru pokolení, a polovici
pokolení Manassesova,
8. s jehožto [druhou polovicíl
18. kral Afek jeden, kral Sán-on Bůben a Gad opanovali zemí,
jeden,
 rouž dal jim Mojžíš služeka Ho
19. kral Madon jeden, král Asor spodinův za řekouJordanem k straně
východní.
ieden,
9. Od Aroer, kteréž leží na břehu
. 20. král Semeron jeden, král
potoka
Amon, a na prostřed údolí,
Achsaf jeden,
21. kral Thenak jeden, kral Ma i všecka pole Medaba, až do Dibon.
10.
I
všecka města Sehona, krale
geddo jeden,
22. kral Kadeš jeden, kral Ja amorrhejského, jenž kraloval v He
sebon,
až
ku pomezí synů Ammon.
chanan z Karmelu j en,
11. A Galaad, a pomezí Gessuri,
23. kral Dor, a krajiny Dor je
a
Machati,
i všecku horu Hermon,
den, kral národů Galgal jeden,
24. král Thersa jeden : všech králů i veškeren Basen až do Sálecha.
12.
Všecko
království Oga v Ba
třiceti a jeden.
san, jenž kraloval v Astaroth a v
Edrai, on byl z ostatků Rafaim":
Kapitola 13.
i zbil je Mojžíš, a zahladil.
13. I nechtěli zhubiti synové isra
Rozkaz Boží o rozdělení dobyté země.
15. Vyčítání dílů prvé daných půltřetímn elští Gessuri a Machati: i bydlili
pokolení.
udne,
prostřed Israele až do dnešního
14. Pokolení pak Lévi nedal vla.
1.Josue
starý, Hos
a sešlého
iřeklbyl
kněmu
odin:věku,
Tys dařství: ale darové a oběti Hospo
se již sstaral, a jsi
ouhověky, dina Boha israelského, tot jest jeho
země pak velmi široká. zůstala., která. dědictví, jakož mluvil jemu.
ještě není losem rozdělena:
15. Protož dal Mojžíš vladařství
2. totiž všecka Galilea, Filisthiim, pokolení synů Růben podlé rodů
a všecka Gessuri.
jejich.
3. Od řeky kalné, kteráž svla
16. A bylo jejich pomezí od
žuje Egy t, až ku pomezí Akkaron Aroer, kteréž leží na břehu otoka
Amon,
a u prostřed údo téhož
ptrgti
pů
noci:
země
chananejská.,
raž se dělí na ět “králíků fili
stinských, Gazejsk , a Azotské, A potoka:
všecka rovinu, kteréž vede
o Medaba,
škalonitské, Gethejské, a Akkaro
17. a Hesebon, i' všecky vesnice
nitské.
jejich, kteréž jsou na rovinách: Di
4. Ku poledni pak jsou Hevejšti, bon také a Bamothbal, a městečko
všecka země chananejska, a Maara Balmaon,

Sidonských až do Afeka, &.ku ;po
18. a Jassa, a. Cedimoth, a Me
mezí Amorrhejského,
'
faat
5. a jeho končin. Libanská. také
19. a Kariathajm, a. Sabama, &.
krajina proti východu, od Bálgad Sarathasar na hoře údolí.
horou Hermon, až přijdeš do
20.
Bethfogor, a Asedoth, Fasga,
ath.
a Bethiesímoth,
6. Všech [země], kteříž bydlejí
21. i všecka města polní, ivšecka
na hoře, od Libanu až k vodám království Sehona krale amorrhej
Maserefoth, i všickm' Sidonšti. Jat ského, jenž kraloval v Hesebon,
jsem, kterýž je zahladím před tváří
synů israelských. Protož at přijde 12) t. obrů.
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jehož zabil Mojžíšs knížaty madian
Kapitola 14.
s
' Hevea, a Beoem, a Sur, a
Kélebovi město Hebron se dostalo.
Har, a Rebe vévody Sehonovy,
obyvatele země.
to '
čímž vládli synové
22. A Balama syna Beorova věšt 1. TOisraleélsíšíííí
v zemi chananejské,
ce zabili synové israelští mečem s
kterouž
jim
dali
Eleazar kněz, a
jinými zabitými.
Josue syn Nun, a knížata čeledi
po
pokoleních
israelských:
23. I učiněno
pomezí
Bůbenových
Jor (jest
an řeka.
Tosynů
jest
vladařství Růbenitských po jejich 2. losem všecko dělíce, jakož byl
řikázal Hospodin skrze Mojžíše
rodech, měst a vesnic.
evateru pokolení, a polovici po
24. A dal Mojžíš pokolení Gad kol ní.
i synům jeho po rodinách jejich
3. Nebo půl třetímu pokolenibyl
vladařství, jehož tento jest podíl. dal Mo'žíš za Jordanem vladařství:
25. Pomezí Jaser, i všecka mě krom llevítů, kteří nižadné země
sta Galaadska, a polovice země nevzali mezi bratřími svými.
synů Ammon, až do Aroer, ješto
4. ale na jejich misto vstoupili
jest proti Rabba.
synové Josefovi ve dvě pokolení
26. A od Hesebon aždo Ramoth, jsouce rozděleni, Manassesovo, a
Masfe a Betonim: a od Manaim Efraimovo: aniž přijali levítové
jiného dilu na zemi, kromě měst
až do pomezí Da ir.
bydlení, & předměstí jejich k
27. V údolí také Betharan, a
ch.
Bethnemra, a Sokoth, a Safon & chovaní dobytka, a '
5.
Jakož byl přikázal Hospodin
ostatní dil kralovstvi Sehona, kra
le Hesebon: toho také meze Jor Mojžíšovi, tak učinili synové israel
dan jest, až do posledni strany mo ští, a rozdělili zemi.
ře Cenereth za Jordanem k straně 6. Přistoupili tedy synovéJ ůdovi
k Josue v Galgala, i mluvil k ně
východní.
28. To jest vladařství synů Gado mu Kaleb, syn J efonův, Cenezej
Ty víš, co jest mluvil Hospo
vých po čeledech jejich, města i ský:
din k Mojžíšovi člověku Božímu
Vsi jejích.
o
mně
a o tobě v Kadesbarne.
29. Dal také polovici okolení
7. Ve čtyřiceti letech byl jsem,
Manassesova, i synům je o podlé
když
mne
poslal Mojžíš, služebník
rodu jejich vladařství,
Hospodinův, z Kadesbarne, abych
30. jehož tento očátek jest: od shlédl zemi: i zvěstovaljsem jemu.,
Manaim veškeren ásan, i všecka co mi se pravého vidělo.
království Oga krale Basan, i vše 8. Bratří pak moji, kteříž b li
cky vesnice J air, kteréž jsou v vstoupili
se mnou, rozpačili sr ce
Basan, šedesate městeček,
lidu: a však ja přece následoval
31. a
lovící Galaad, a Asta jsem Hospodina Boha svého.
roth, & drai města kralovstvi Oga 9. I přisahl Mojžíš v ten den,
v Basan: [dal jestj synům Machi řka: Země, po kteréž jsi chodil
nohama svýma, bude vladařství tvé,
rovým,
polovici syna
synů Manassesova
Machirových [totižl
podl i synů tvých na věky: nebo jsi
rodů jejich.
následoval Hospodina Boha mého.
32. To vladařství rozdělil Mojžíš
10. Pro ůjčil tedy mi Hospodin
v polích moabských za Jordanem, života, jakož zaslíbil, až do dneš
proti Jerichu, k straně východní. níh0 dne. Čtyřiceti a pět let jest
33. Pokolení pak Lévi nedal vla
mluvil Hospo
dařství: nebo Hospodin Bůh israel od
din toho
slovočasu,
totojakž
k Mojžíšovi,
k yž
ský ont jest vladařství jeho, jakož chodil Israel po poušti; dnes jsem
mluvil jemu.
v osmdesáti pěti letech
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11. tak při síle, jakož jsem byl Araba: vstupuje k kamenu Boen,
toho času, když k vyšpehování syna Růbenova.
'
7. A chýlí se až k mezem De
poslán
síla toho
mně bera z údolí Achor, napůlnoc pro
až do Šem
es ;trvá,
tak časuve
k bojování,
Jako k chození.
ti Galgala, jeěto jest naproti výšině
12. Protož dej mi horu tuto, kte Adommim, od polední strany po
rouž mi slíbil Hospodin, a tys to toka: a přechází přes vody, kte
také slyšel, na niž jsou Enakim., réž slevou studnice slunce: a bu
a města veliká a hrazená: bude-li dou východové její k studnici
snad se mnou Hospodin, a budu li Rogel.
moci vyhladiti je, jakožmizaslíbil.
8. A vstupuje přes údolí syna
13. I požehnal mu Josue: a dal Ennom po straně Jebusea ku po
mu Hebron k vladařství.
ledni, jenž jest Jerusalem: a od
14. A od toho času bylo Hebron tud se pozdvihuje k vrChu hory,
Káleba syna J efonova Cenezejského, kteráž jest proti Geennom k zá
až do dnešního dne: nebo následo padu na kraji půlnočnim údolí
val Hospodina Boha israelského. Raf aim.
15. Jmeno Hebron prvá sloulo .9. A jde od vrchu hory až k
Kariatharbď: Adam,největší mezi studnici vody Neftoa: a přichází
až k vesnicím hory Efron, a chýlí
Enakim,
tam0(položen
nula země
bojů. jest: i odpoči—se k Bála, jenž jest Kariathjarim,
to jest, město lesů.
10. I odchází z Bála proti zá
Kapitola 15.
Jaká města a které krajiny dostaly se padu, až k hoře Seir: a-jde podle
boku půlnočního hory Jarim do
lidem z pokolení Júdove.
Cheslon; a sstu uje do Bethsames,
1. Protož
synůbyl:
Jůda0 opomezí
rodich a přechází do hamna,
jejichlostento
11. a přichází proti půlnoci stra
Edom, poušt Sin proti poledni, a nou Akkaron po boku: a chýlí se
až do poslední strany poledni k Sechronu, a jde přes horu Bála:
krajiny.
a přichází do Jebneel, a koncem
2. Počátek jeho od kraje moře velikého moře proti západu se
nejslanějšího, a od zátoky jeho,
kteráž hledí ku poledni.
zamTyt
'
12.
jsou
meze syn ů Jůd&
3. A vychází proti vrchu ětíro vůkol po čeledech jejich.
vemu, &.přichází do Sina: a táhne
13.
Kálebovi
pak
synu Jefonovu
se k Kádesbarne, a přichází do
Efron, vstupuje k Adder, a obchá dal dil u prostřed synů Jůda, ja
kož
byl
přikázal
jemu
Hospodm:
zeje Karkaa,
4. a odtud řecházeje do Asemona, Kariatharbe [město Arbe] otceEna
ka.,
to
jest
Hebron.
a přicházeje upotoku egyptskému : 14. I zahladil z něho Káleb tři
a tu budou meze jeho moře veli
ké. Tent bude konec strany poledni. syny Enakovi, Sesaj, a Abimam,
5. Od východu pak bude počátek a Tolmaj z rodu Enaka.
15. A odtud vstoupiv přišel k
mezi moře nejslanější, až ku konci
Jordánu: a to, co leží na půlnoc, obyvatelům Dabir, jenž prvé sloulo
Kariathsefer,
to jest, město písem.
od zátoky moře, až do též řeky
16. I řekl Káleb: Kdoby dobyl
jordánské,
Kariathsefer,
a vzal je, dám jemu
6. a vstupuje meze ta do Beth
Hagla, a jde od půlnoci do Beth Aru dceru svou za manželku.
17. I dobyl hc Othoniel syn
15) t. j. město Arba, kterýžto Arba byl Cenezův bratr Kálebův mladší: i
člověk [Adam] nejznamenitější mezi dal mu Aru dceru svou za man
Enakim, totiž mezi obyvateli jeskyň,
želku.
a byl jejich praotec.
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18. Kterái

J osue 15. 16.

kd ž

lu šli, na Neame, & Meceda.: měst šestnóote,

bádána. jest, od Znužesposveho,aby & vsi 'ejioh,
prosila. otce svého za. pole, 1 vzdy— 42. linebana, a. Ether, a. Asan,

chela, jakž seděla na. osle. Jižto
Káleb řekl: Což jest?

43. Jeftha., s. Esne, e. Nesib,
44. &Ceile, a. Achzib, & Mares.:
19. A ona odpověděla.: Dej mi měst devět, & vsi jejích.
požehnání; zemi poledni a. suchou
45. Akkaron s městečky 94 VOS
dal jsi mi, přidejž i vlažnou. Del ničkami s
'.
_
tedy ji Káleb vlažnou horní a dolní. 46. Od Akkeron až kmořx: vše
20. Toto jest vladařství okoleni oka., kteráž se chýlí k Azótu &
synů Jůdových po čeledec jejich. vesničkám jeho.
\
_
47. Azót “s městečky, & vesm
21. A byla města, od poslednich
stran synů Jůda., podle pomezí čkami svými., Géza. s městečky ».
Edom od poledne: Kebseel aEder, vesničkami svými, až ku potoku
& Jagur,
egyptskému, a. moře veliké jest
22. a. Cina., a. Dimona, aAdada, meze jeho.
23. & Kádes, & Asor, a. Jethnam,
48. A na. hoře: Samir, aJether,
&.Sokoth,
24. Zif, & Telem, a. Baloth,
49. a. Danna, & Kariathsenna, to
25. Asor nové, a.Karioth, Hesron,

to jest Asor,

jest Dabir:

_
50. Aneb, a. Istemo, a. Amm,
51. Gosen, a. Olon, eGilo: měst
jedenácte a. vsi jejích.
& Bersabee, & 52. Arab, a. Rama., a. Esaan,

26. Amam, Sema., s. Molade,
27. & Asergadda, &.Hassemon, &

Bethfeleth,

28. & Hasersual,

Baziothia,

53. a. J enum, &Bethafua., &Afeka..

54. Athamatha, eKariatharbe, to

29. & Bála, &.Jim, a. Esem,

30. a. Eltholed, &Cesil, aHerma, jest Hebron, a. Sior: měst devět,
31. & Siceleg, & Medemene, a. &.vsi jejích.
Sensenne,
_
55. Meon, &Karmel, &Zif, &.Jota.

56. J ezrael, aJukadam, aZenoe,
32. Lebaoth, &.Selim, a. Aen, a.
Remon: všech měst dvaceti devět, 57. Akkain, Geben., & Thamne:
i vsi jejich*.
měst deset a. vsi jejích.
83. Na revinách pak: Estaol a. 58. Halhul, a. Bessur, & Gedor,
Setea., a. Asena.,
59. Mareth, aBethanoth, aElte
34. a;;Zenoe, eAengenm'm, &.Te— kon: měst šest, & vsi jejích.
fua., & Enaim,
60. Keriathbál, to jest Karieth
35. & Jerimoth, & Adullem, So jerim, město lesů, & Arebba.: mě
sta. dvě, & vsi jejich.
_
61. Na. oušti Betharaba.,Meddm,
_36.&.Saraim, aAdithaim, aGe
dere, & Gederothaám: měst čtr & Sachac &,
nácte a. vsi jejích.
62. a. Nebsan, a. město soli, a.En
37. Sanan, a. Hedesse, a. Ma.g—gaddi: měst šest, a. vsi jejích.
cho, & Aze &,

dalgad,

63. Jebusea. pak obyvatele Jem:
38. Delean, &Mesefa, a. J ekthel, salěmského nemohli synovi Jůdovi
39. Lachis, e. Baskath, a.Eglon, zehladiti: i bydlil J ebusejskýs syny

4_0.Chebbon, & Leheman,
s

412 & Gideroth,

a. Ce

a. Bethdagon,

J ůdoÉmie. v J erusaléměaž do dneš
ního

a.

Kapitola 16.

82) Vlastně se měst vyčítá. 37; že se jich
0 losu synů Efraim, kteřlž Chansnea
tu klade toliko 29 v summě, může
tím býti, že osm jich bylo jen malých nevyplenili: ale mezi nimi obývali.
& neohranených; aneb že osm jich
1.
adl také los
ůmJosefovým
přišlo pokolení Simeonovu, 29 ale po
kolení Jůdovu.
P od Jordándyšroti J erichu., a.,
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vodám jeho od
chodu: poušť, podlé čeledí jejich, synům Abíezer,
kteráž vystupuje ' Jericha k hoře a synům Holek, & synům Esriel.,
Bethel“
a synům Sechem, a. synům Hofer
2. a vychází z Bethel k Lůza: a synům Semida. Ti jsou synové
Manassesa s na Josefova, muži po
&.jde přes mez Archi, Atharot,
3. &.sstupuje k západu podlé po rodech svých.
mezí J efleti až ku pomezí Bethoron
3. Salf'ád $k; hir,
synsyna
Hofer,
syna
Manasse,
dolního, a. Gezer: a skonavají se G-alaad,syna
neměl synů, než toliko dcery: jichž
krajiny jeho mořem velikým:
4. i vládli tím synové Josefovi, jsou tato 'mena: Maala., a. Noa, &
Manasses a Efraim.
Hegla, & Šríelcha, & Thersa.
5. I učiněna jest meze synů Efrai
4. I přišly před Eleazara kněze,
mových po rodech jejich: a vladař a J osue syna Nun, i knížata, řkouce:
ství jejich proti východu od Ata— Hospodin řikazal skrze Mojžíše,
roth Adder až do Bethoron .ho aby nám ano bylo vladařství u
řejšího.
prostřed bratří našich. I dal jim
6. A chází pomezí to do moře: odlé přikázaní Hospodinova vla
Machme at pak íleží k půlnoci, a. gařství u prostřed bratří otce jejich.
obchází meze proti východu v Tha
5. I padlo provazců deset Ma.
nathselo: & přechází od východu nassesovi, kmm země Gelaad &.
Jance.
Basen za Jordanem.
7. A sstupu'e z Janoe do Ata 6. Nebo dcery Manassesovy ob
roth, a Naarat &: apřicházi do Je držely dědictví u rostřed synů jeho.
richa, a vychází k Jordánu.
Země pak Galaa padla v los sy
8. Z Tafua jde proti moři do nům Manassesovým, kteříž ostatni
údolí třtinovatéhď, a jsou výcho» b 11
dové jeho do moře nejslanějšího. y7. A byla. meze Manassesova od
Toto jest vladařství pokolení synů Aser, k Machmethath, kteráž jest
Efraim po čeledech jejich.
proti Sichem: a vychází na pravou
9. A města. oddělena jsou synům stranu podle obyvatelů studnice
Efraimovým u prostřed vladařství T a fu e.
synů Manassesových, i vsi jejich.
8. Nebo v los Manassesův byla
10. A nezabili
ové Efraim
padla země Tafue, kteráž jest podle
Chananea, „jenž by ' v Gezer: i pomezí Manassesova, synů Efrai
bydlil Chananejský u prostředEfrai mo ch.
ma až do tohoto dne, davaje plat.
9. A odtud sstupuje meze údolí
třtinovatého na poledne potoku měst
Kapitola 17.
Efraimových, kteráž jsou u prostřed
Los a meze polovice pokolení Manusc měst Manassesových: pomezí pak
sova, 8. též dcer Salfádových. 14..Domlou Manassesovo od půlnoci potoka, a
vůní se synů Josefových 0 díl větší.
východ jeho jde k moři.
10. Tak že vladařství Efraimovo
1.fPadlsovu:
pak (nebo
10s pokolení
Manasse.
on jest prvoro jest od poledne, a od půlnoci Ma
nassesovo,
a oboje zavmi. moře, a
zený Josefův) Machirovi prvoroze
nému* Manassesovu, otci Gelaad, spojují se v pokolení Aser od půl

noci, a v pokoleníIssachar od vý
jenžtšíyl Galaad,
muž bojovný,
dařs
a Básan:& měl vla. chodu.
2. i jiným synům Manassesovým 11. I bylo dědictví Manassesovo
v Issacharovi, a v Aset, Bethsan.,
8) t. j. k potoku Kána.
i vesničky jeho, a Jeblaam s ves
1) A jednom-sněmu (4. Moji. 26, 29.). ničkami svými, a obyvatelé Dor s
Taktéž nazývá se Ježíš Prvorozený
(Luk. 2, 7. na. 1, 25. žid. 1, a.), ně
byl jednorozený Marie.

městečky
svými, obyvatelé: Ékkš
Endor s vesničkami
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obyvatelé Thenak s vesničkami
svými, a obyvatelé Mageddo s ves
ničkami svými, a třetí díl města
Nofet.
12. Aniž mohli synové Manasse
soví těch měst odvrátiti: ale po
čal _Chananejsk; bydliti v jejich
zemi.
13. Když se pak ssílíli synové
israelští, podmanili sobě Chananej
ské, a uvedli je sobě pod plat, aniž

abyste vládli zemi, kterouž Hospo
din Bůh otců vašich dal vám?
4. Vyvolte z každého pokolení
tři muže, abych je poslal1 at jdou
a obejdou zemi, a po íší ji podlé
počtu každého množství a přinesou
ke mně, coby popsali.
5. A rozdělte sobě zemi na sedm
dílů: Jůdas buď v mezech svých
od strany polední, a dům Josefův
od půlnoci.

_

6. (Vy pak ostatní) popište pro
14. I mluvili synové Josefovi k střední zemi mezi těmi na sedm
Josue, a řekli: Proč jsi mi dal dílů: asem přijdete ke mně, abych
vladařství losu a rovazce jednoho, před Hospodinem Bohem vaším
poněvadž jest DES tak mnoho, a vám zde uvrhl los:
požehnal mi Hospodin?
7. neb nemaji mezi vámi dílu
15. K nimž Josue řekl: Jsi-li'lid
levítové,
kněžství %Épodinovo
mnohý, vstup do lesa, a vyplaň jest
jejichale dědictví.
pak &
sobě místa v zemi Ferezejského, a Růben, a polovice okolení Manas
Bafaimského:
něvadž jest tobě sesova již jsou vz i vladařství svá
za J ordánem k straně východní:
úzké vladařstvílxhory _Efraim.
16. Jemuž odpověděli synové kteráž dal jim Mojžíš služebník
Josefovi: Nebudeme moci vstoupiti Hospodinův.
na hory, poněvadž železných vozů 8. A když vstali muži, aby šli
k boji užívají Chananejšti, kteříž k popsání země, přikázal jim J osu_e,
přebývají v zemi polní, v které řka: Obejděte zemi, a popište ]i,
jsou Bethsan, s vesničkami svý a navratte se ke mně: abych“ zde
mi, a J ezrael vládnoucí polovici před Hospodinem, v Silo, uvrhl
údolí.
vám los.
_
17. I řekl Josue k domu Jose
9. Protož šli: a prohlédše ji, na
fovu, Efraimovu, a Manassesovu: sedm dílů rozdělili, popsavše na
Lid mnohý jsi, a veliké síly, ne= knize. I navrátili se k Josue „do
stanů v Silo.
budeš mít losu jednoho:
10. Kterýž uvrhl losy před Ho
18. ale ůjdeš na horu, a prose
káš sobě les], a vyčdstíš místa k spodinem v Silo, a rozdělil zemi
synům israelským na sedm dílů.
přeb vání:
a budeš Chananejsk
moci dále pro
jíti,
dyž podvrátíš
ho, 11. I vstoupil los rvm' synům
o němž pravíš, že má.železné vozy, Benjaminovým po če edech jejich,
aby vládli zemí mezi syny Jůdo
a jest přesilný.
vými, a s n Josefovými.
Kapitola 18.
12. A bšla.ymeze jejich proti půl
Poslání, kteřížby rozměřili zemi sedme noci od Jordánu: jdouc podlé boku
ru pokolení. 12. Díl pokolení Benjaminova. J ericha půlnoční strany, a odtud
proti západu k horám vstupujíc, a
LI israelští
shromáždili
se všickni
synové přicházejic k oušti Bethaven,
v Silo,
a tu postavili
13. a přech zejíc podlé Lůzy ku
stánek svědectví, a byla jim země poledni, jenž jest Bethel: a sstu
poddána.
uje do Ataroth addar, na horu,
2. Bylo ak pozůstalo synů isra teráž jest ku poledni Bethoron
elských se m kolení, ježto ještě dolejšího*:
nebyli vzali v adařství svých.
14. a chýlí se obcházejíc proti
3. K nimž Josue řekl: Dokud
ohřadnete lenosti, a nevcházíte, 13) Viz 1. Mojž. ze, 19.
pobili jich.?

Josue 18. 19.
moři ku poledni hory, kteráž atří
k Bethoron proti větru poledn u:
a. jsou východové její do Kariath
bál, ježto slova i Kariathjarim, do
města synů Jůdových. Tat jest
strana proti moři1k západu.
15. Od poledne pak od strany
Kariathjarim
chází meze proti
moři, a přichášř až k studnici vod
eftao.
16. A sstupuje na stranu hory,
kteráž jest naproti údolí synů En
nom: a jest proti půlnoční straně
na poslednim dílu údolí Bafaim.
A sstupuje do Geennom (to 'est, do
údolí Ennom) po straně ebusea
ku poledni: & přichází k studnici
Bogel,

Kapitola 19.
Los jiných šesti pokolení. 49. Díl Jomo.

1.
vyšel los druh
ů Sime
I onovýoh po r ecsllqjejich: a
bylo dědictví
2. jejich u prostřed vladařství
synů Jůdy: Bersabee, a Sabee, &
Molada,
3.

a. Hasersual,

Bala, & Asem,

4. a Eltholad, Bethul, aHarma,
5. & Siceleg, a Bethmarchaboth,
& Hasersusa,

6. a. Bethlebaoth, a Sarohen:
měst třinácte, a vsi jejich:
Ain, a Remmon, a Athar, &

17. jdouc k půlnoci, &.vycháze éjhn:
ze :

jíc k Enfemes, to jest, k studnici
slunce:
18. a přechází až k pahrbkům,
kteříž jsou naproti výšině Adom
mim, a sstupuje k Abenboen, to
jest k kameni Boen s na Růbe
nova: a přechází z bo u půlnoč
ního ku polím: & sstupuje na ro
vmu,
19. a pomíjí proti ůlnoci Be
thagla: &jsou skoná její proti
zátoce moře nejslanějšiho od půl
noci, na konci Jordánu ku polední
straně:
20. jenž jest meze jeho od vý
chodu. Tot jest vladařství synů
Benjaminových
mezech jejich
vůkol, i po čel ech jejich.
21. I byla města jeho, Jericho,
a Bethagla, a údolí Kasis,

města čtyry, a vesnice je
8. všecky vesničky vůkolí měst
těch až do Balaath Beer Bamath
proti straně polední. To jest dě
dictví synů Simeonových podlé ro
din jejich,
9. v vladařství, aprovazoi' synů
Jůdy: neb větší byl; a proto sy
nové Simeonovi měli u prostřed
dědictví jejích.
10. I padl los třetí synům Za
bulonovým po rodinách je'ich: a
učiněna.jest meze vladařství jejich
až do Sarid.
11. A vstupuje od moře a Me
rala, & přichází do Debbaseth, až

ku potoku, kterýž jest proti Je
konam.
12. A obrací se od Sared proti
východu do končin Ceseleththa
bor: a vychází kDabareth., &.vstu
22. Betharaba, & Samaraim, a puje proti Jafie.
Bethel,
13. A odtud přechází až k vý
23. a Avim, a Afara, &.Ofera.
chodní straně do Gethhefer, aTha
Ves Emona, & Ofni, a Ga kasin: a vychází do Bemmon, Am
měst dvanácte, i vsi jejich. thar, & Noa.
14. A obchází k půlnoci Hana
. Gabaon, a. Ráma, a Beroth,
. a Mesfe, a Kafara, aAmosa, thon: & jsou vycházení její údolí
Jefthahel,
. a Reoem, &.Jarefel, a Tha
15. & Kathet, a Naalol, &Seme

. a Sela, Elef, a Jebus, jenž ron, a Jedala, a Bethlehem: měst
jest J erusalém, Gabaath, a. Kari dvanácte, & vsi jejich.
ath: měst čtrnácte, & vsi jejich.
To jest vladařství synů Benjami 9) t. podíl, jenž byl jako provazem vy
nových po čeledech jejich.
měřený.
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16. To jest dědictvi pokolení
a do Aser
proti zap u, a poledni,
do JůdykJordalm
synů Zabulonových po rodinách Zabulonaagroti
proti východu slunce.
jejich, města i vesničky jejich.
35.
Města
hrazené.
('sou)
Asse
17. Issacharovi vyšel los čtvrtý
dim, Ser, a Emath, & ekkath, a
po čeledech jeho.
Cenereth,
18. A bylo jeho dědictví, Je
36. a Edema, a Arama, Asor,
zrael, a Kasaloth, a Sunem,
37. a Cedes, a Edrai, Enhasor,
19. a Hafaraim, a Soon, a Ana
38. a Jeron, a Magdalel, Horem,
harath,
20. a Babboth, a Cesion, Abes, a Bethanath, a Bethsames: měst
21. & Rameth, a Engannim, a devatenůcte, i vsi ' jich.
39. To 'est vladlařstvi pokolení
Enhadda, a Bethfeses.
'
čeledech jejich.,
22. A dochází meze jeho až k synů Ne
města
& vesnič
jejich.
Táboru, a Sehesíma, a Bethsames:
40. Pokolení synů Dan po čele
a budou vycházení jeho Jordán:
dech jejich vyšel los sedmý:
měst šestnácté, a vsi jejích.
41. a byla meze vladařství jeho
23. To jest vladařství synů Issa
Sára,
&. Esthaol, a Hirsemes, to
charových po rodech jejich, města
i vesničky Jejich.
_ jest, město slunce.
42.
Selebin
a Ajalon, a.Jethela,
24. I padl los pátý pokolení synů
43. Elon a Themna, a Akron,
Aser po rodech jejich:
44.Elthece,
Gebbethon,
a Balmth,
25. a byla. meze jejich Halkath,
a Cháli, & Beton, & Araf,

26. a Elmelech, aAmaad, aMes
sal: a přichází až do Karmélu moř
ského, a Sihor, a Labanath.
27. A obrací se proti východu
slunce do Bethdagon: a přechazí
až do Zabulona, a do údolí Jeftha

hel
půlnoci
do Bethemek,
alfa goti
“el. A
vychází&nalevou
stranu
Karsa
2 . a [do Abran, a Bohob, a

Eamon, & šáha, až k Sidonu ve
likému.
'29. A navracuje se do Hanna,
až do města nejohrazenějšího Týru,
a až do Hosa: a budou vycházení
její do moře z provázku Achziba:
30. a Amma, a Afek, [a Rohob,
měst dvamecítma, i vsi jejich.
31. To jest vladařství synů Aser
po čeledech jejich, a ta města, i
vesničky jejich.
32. Synům Neftalimovým padl
šestý los po čeledech jejích:
33. a počala se meze od Helef
a Elon vSaanamim, aAdami, jenž
jest Nekeb, a J ebnael až doLekum:
a konec jejich až k Jordánu:

34. inavracuje se meze roti
zapadu do Azanotthabor, a o tud
vychází do Hukuka, a přechází do

45. &.Jud, a Bene, & Barach, a

Getln'emmon:
46. a Mejarkon, a Arekon, s po
mezím, kteréž patří* k Joppen,
47. a tím koncem se zavírá.. I
'
vstou
ili synové Dan, a bojovali
proti esem, a dobyli ho: a pobili
je* ostrosti meče, &vládli, a bydlili
v něm, nazývajíce jmeno jeho Le
sem Dan, od jmena Dan otce svého.
48. To jest vladařství pokolení
synů Dan, po čeledech jejich, mě
sta & vesničky jejích.
49. A když přestal losem děliti
zemi všem po pokoleních jejich,
dali synové israelští vladařství Jo
sue, synu Nun, v prostřed sebe,
50. podlé řikazaní Hospodina,
město, které ož žádal, Thamnath
Saraa na hoře Efraim: i vystavěl
město, a přebýval v něm.
51. Ta jsou vladařství, kteréž
losem dělili Eleazar kněz, a Josue
syn Nun, a knížata čeledí, a
—
kolení synů israelských, v
0,
před Hospodinem u dveří
'
svědectví. I rozdělili zemi?.
46) jest naproti —
47) t. obyvatele — _
51) dokonali rondělovéní země.

Josue 20. 21.
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Šest měst ůtoěištných . jedné i z druhé
9 městech synům Levi daných & 0 po
kop.
strany JOrdann se vysazuje.

1. mluvil Hospodin k Josue, 1. I přistoupila. knížata čeledí Lé
řka: Mluv synům israelským,
J osuevisynu
k Elšazarovi
& rci 'im:
un, a kknězi,odáš
2. dddělte města. utíkajících, o říbuzenství po jednomkaždšmpo—

kterýchž mluvil jsem k vám skrze
Mojžíše,

olení synů israelských:

2.a. mluvili k nimv

Silo v

3. aby utekl do nich, kdobykoli zemi chananejské, a. řekli: HOS o=
člověka. zabil nevěda: & mohl ujíti din přikázal skrze Mojžíše, a y
hněvu bližního, jenž mstitel jest nám dána. byla městak přeb
krve:
&podměstí jejich k chovaní do ytka.
4. kdyžby do jednoho z těch měst
3. Iz dali
synovésvých
israelští
vladařství
podl Eleví
při
utekl, státi bude řed branou mě tům]
sta, a mluviti bu e starším města. kázaní Hospodinova, města i pod
městí jejich:
toho, tyokázaly:
věci, kterežby
jej nevin
ným
a tak přijmou
ho, 4. i vyšel los čeledi Kaath synů
Arona kněze, z pokolení Jůda, &
a dají jemu místo k přebývání.
a Benjaminova, měst
5. A kdyžby mstitel krve jej Simeonova,
třinácte.
honil, nevydajít ho v ruce jeho:
5.
A
ostatním
synům Kaath, to
nebo nevěda zabil bližního jeho,
aniž se dokazuje, by přede dvěma 'est levítům, kteříž zbývali, z po
olení
Efraimova,
a Danove., a.z po
neb třemi dny byl nepřítelemjeho.
lovice pokolení Manassesova, měst
6. A bydliti bude v městě tom,
dokudž nebude státi před soudem deĚet's
. yn ů m' pak G erson
šel lo
příčinu daje skutku svého, a ne aby vzali z pokolení Issavšharovz
umře kněz veliky, kterýžby byl v a. Aserova, a Nef'talimova, a z o
tom čase: tehdáž navrátí se vra
lovice pokolení Manassesova v á.
žedlník, a vejde do města, a domu san, měst v počtu třinacte.
svého, z něhož byl utekl.
7. A synům Merari o rodech
7. I ustanovili Cedes v Galilei
jejich, z pokolení Bů enova, a
na hoře Naftali, &.Sichem na ho Gádova, a Zabulonova měst dva
ře Efraim, & Kariatharbe, jenž jest mioto.
Hebron, na. hoře Jůda.
8. I dali synové israelští levítům
8. A za. Jordanem proti východ ta. města a podměstí jejich, jakož
ní straně Jericha ustanovili Bosor, přikázal Hospodin skrze Mojžíše,
kteréž leží v polní poušti, z po všech losem podělivše.
kolení Bůbenova: a Ramoth v 9. Z pokolení synů Jůdovych &
Galaad z pokolení Gadova, a Gau Simeonovych dal Josue města:
lon v Basan z pokolení Manasse jichž „jsoutato jmena:
sova.
10. Synům Aronovým po čele
dech Kaath levítského rodu (nebo
.
m měsšagn
syn
lsrae
, 1_ jspiu první los jim vyšel).
všŽdhn'Iěa
_ustapstšvýeáa
11. Kariatharbe obce Enakova,
chozím, kteříž b dlili mezi mšniz
aby utekl do nic , kdožby člověka jenž slova Hebron, na hoře Jůda,
nevěda zabil, & neumřel v rukou i předměstí jeho v vůkolí.
bližního, vylité krve pomstiti žádají
12. Pole pak o. vsi jeho byl dal
cího, dokavadžb nestal před ' Kalebovi synu J efone k vládnutí.
13. Dal tedy synům
ona kně
dem, aby vylož' při svou.
17
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59: Hebron, ůtočištné město a před nižšího řadu, po čeledech jejich

dáno jest z okolení Zabulonova:

mlělstí
e 0 —Jeho: a Lobna s předměstími Jeknam, &. artha,
14. a Jether a Estemo,
35. & Damna, a Naalol, města
čtyry s předměstími jejích.
15. a Holon, a Dabir,
36. Z pokolení Růbenovaza-Jor
16. &.Aín, a. Jeta, a Bethsames,
s předměstími jejich: měst devět, danem proti J erichn městaútočištná,
z pokolení, jak povědíno jest, dvou. Bosor na poušti, Misor, & Jaser, a
17.Z pokolení pak synů Benjami J ethson, a lldef'aathfměsta čtyry s
předměstími jejích.
nových, Gabaon, a Gabae.
37. Z pokolení Gad, města úto
18. A Anathoth a Alman, s před
čiště,Ramothv
Galaad, aManaim,
městími _je'ich: města čtyry.
19. Všech spolu měst synů Aro a Hesebon, a. Jaser, města čtyry
s
předměstími
jejich.
na kněze, třinácte s předměstími
'e'ich.
38. Všech měst synů Merari po
]J2O. Ostatním pak po čeledech čeledech, & rodinách jejich, dva
synů Kaath levítského rodu, toto nácte.
39. Protož všech měst levítských
jest dano vladařství.
21. Z pokolení Efraíma města u rostřed vladařství synů israel
útočiště, Sichem s předměstími je skgch bylo čtyřiceti osm,
40. s předměstími
ho na. hoře Efraim, & Gazer,
22. a Kibsaim, a Bethhoren s po čeledech rozdělen jejich, všecka
41. I dal Hospodin Bůh Israelovi
předměstími jejich, města čtyry.
23. Z okolení také Dan, Eltheko, všecku zemi, kterouž byl zapřisahl
dáti otcům jejich: i vládli jí, &
a Gabat on,
24. a Ajalon, a. Gethremmon, 's bydlili v ní.
42. I dán 'est od něho pokoj na
předměstími svými, města čtyry.
národy*: a. žádný
25. Ale z polovice pokolení Manas všecky vůko
sesova, Thanach, a Gethremmon z nepřátel nesměl sejim zprotiviti:
ale
všickni
pod
jejich panování
s ředměstími je'ich, města dvě.
6. Všech měst deset, a předměstí uvedeni jsou.

je'ich, dana jsou synům Kaath niž
ší 2o7řacšu.
. ynům

levítského

tak é Gersono

43. Ani za'istě jedno slovo, kte
réž jim b 1 ťBůh] prokazati zaslí
bil, neby o zrušeno, ale všecko v

rodu dal z polovicevš-Ž)IČskutku naplněno jest.

kolení Manassesova města útočištná.:
Kapitola 22.
Gaulon v Basan, a Bosra 5 před
městími jejich, města dvě.
Půlďetího pokolení navrátili se za Jor
Ale z pokolení Issacharova, dán, 10. oltář veliký vystavěli. ll. ujinýoh
pokolení v pode-ření hříchu přišli, 21. ale

06553011,
Dabereth, a Engannim, s vymluvivše se, na. nevinné uznáni byli.
. a. 3 aramoth,

předměstími jejich, města čtyry.
30. Z pokolení pak Aserova, Ma
sal, a Abdon,
31. & Helkath, & Rohob, s před
městími jejich, města čtyry.
32. Z pokolení také Neftalimova
města útočištna, Codes v Galilei,
& Hamoth Dor, a Kai-than 8 před
městími jejich, města tři.
.33. Všech měst čeledí Gerson,
třinacte, s předměstími jejích.
34. Synům pak Merari levítům,

1.
mž časem povolal Josue Rů
benitských, .a Gaditskych, &
polovice pokolení Manassesova,
2. a řekl k nim: UčiniJi jste
všec
věci, kteréž přikázal vam

Mojžíšslužeka Hospodinův: mne
také ve všech věcech byli jste po
slušní,
3. aniž jste opustili bratří svých
42) t. měli pokoj ode všech vůkolníoh nL
rodů.

J osue 22.

259

za dlouhý čas až do nynějšího dne,
12. sešli se všíckm' v Silo, aby
ostříhajíce přikázání Hospodina vstoupili, a bojovali proti nim.
Boha vašeho.
13. A mezi tím poslali k nim
4. Poněvadž tedy dal Hospodin do země Galaad Fineesa, syna
Bůh váš bratřím vašim odpočinutí Eleazara kněze,
a pokoj, jakož slíbil: navratte se, 14. a deset knížat sním po jed
a jděte do stanů vašich, a. do země nom z každého pokolení.
vladařství, kterouž vám dal Mojžíš,
,a
ořivšlik
m,a symlimBůbe
oovmepo
služebník HospodinůvzaJordánem: no15. Kteřáž
5. toliko tak, abyste ostříhali kolíaýůlín
Manassesova, dg země Ga
pilně, a skutkem plnili přikázání, laad, a řekli k nim:
izákon. kterýž přikázal vám Moj 16. Toto vzkazuje veškeren lid
žíš služebník Hospodinův, abyste
Hollsípodinův:Jaké
jest to
přestou
? Proč jste opustili
Hospodina
milovali Hospodina Boha svého, & pe
chodili po všech cestách jeho, a Boha israelského, vzdělavše oltář
svatokrádežný*,
a
od
služby
jeho
zachovávali přikázaní jeho, a při
drželi se ho, a SlOllŽÍll mu celým odstoupivše?
17. Zdali se vám málo zdá, že
srdcem, a celou duší svou.
6. I požehnal jim Josue, a pro jste zhřešili v Bélfegor, a až do
pustil je. Kteřížto navrátili se do dnešního dne poskvrna toho hříchu
na nás zůstává? a mnozí z lidu
stanů svých.
7. Polovici pak pokolení Manas adh.
sesova byl dal Mojžíš vladařství
18. A vy dnes opustili jste Ho
v Básan: & protož druhé polovici, spodina, a zejtra na všeho Israele
,
kteráž zůstala, dal Josue los mezi hněv jeho rozlítí se.
jinými bratřími jejich za J ordánem 19. Pakli zdá se vám, že neěistá
k straně západní. Akdyž pro ou jest země vladařství vašeho*, pře
štěl je do stanů jejich, & pože al jděte do země, vkteréž stánek Ho
1m
spodinův jest, a bydlete mezi námi:
] a'. řekl k nim: s velikým stat toliko abyste od Hospodina, a od
kem, a bohatstvím navracujete se naší společnosti neodstoupili, sta
k sídlům svým, s stříbrem a zlatem, vějíce sobě oltář, mimo oltář Ho
s mědi, a železem, a s rouchem spodina Boha našeho.
mnohým: rozděltež loupež nepřá 20. Zdaliž Achan, syn Záre, ne
telskou s bratřími
'.
přestoupil přikázaní HOSpodinova,
9. I navrátili se, a odešli synové a na veškeren lid israelský hněv
Růbenovi, a synové Gádovi, a po jeho přišel? Aon byl jeden člověk,
lovice pokolení Manassesova, od a 6 by byl sám zahynul v hříchu
synů israelských z Silo, jenž leží svém!
v Chanaan, aby šli do Galaad, země 21. I od ověděli synové Bůbe
ovi, a polovice poko
vladařství svého, kterouž byli ob novi, a
drželi vedlé rozkázaní Hospodinova lení Manassesova knížatům posel
ství israelského:
skrze Mojžíše.
22. Nejsilnější Bůh Hospodin,
10. A když přišli k pahrbkům
jordánským do země .Chanaan, nejsilnější Bůh Hospodin., ont ví,
vzdělali odlé Jordánu oltář ne a Israel spolu srozumí: 'estliže
smírné ve 'kosti.
úmyslem přestoupení vzděl ' jsme
11. Což
kdiyž
uslyšeli zpravili,
synové
israelští,
a jist
poslovéje
že vzdělali synové Růbenovi, a 16) to jest: jiný, mimo ten, kterýž jest

nassesova o tář v zemi Chanaan,

před stánkem,
ro nápaly, & oběti
udělaný, vil:
e v. 29. a 15.Moji.
12, 5. e. 13. 14.

na
jordánských, naproti
synprnhrbcích
israelským:

19) t. poněvadž sv. stánek není uprostřed
vás aneb na bulku.

Gádovi, a

lovice pokolení Ma—

%0
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tento oltář, necht nás neostříhá, jsou: a slova synů Růbenových &
Gádovych, apolovice pokolení Ma
ale at tresce nás v čas nynější.
23. A jestli jsme tím úmyslem nassesova převelmi rádi přijali.
31. I řeklFinees, syn Eleazarův,
[jej] udělali, abychom oběti zápal
né, &. posvátnou obět, a pokojné kněz k nim: Nyní víme, že jest
oběti naň vzkládali, sám at vyhle Hospodin s námi, nebo vzdáleni
jste od přestoupem' tohoto, a vy
dává, a soudí:
24. a ne raději tím myšlením a svobodilijste syny israelskézruky'
tou radou, že řekli jsme: Dnes Hospodinovy.
32. I navrátil se s knížaty od
aneb zejtra řeknou synové vaši sy
nům našim: Co v
aHospodínu, synů Růbenovych & Gádových »;
Bohu israelskému*?
země Galaad, do končin Chanaan,
25. Meze položil Hospodin mezi k synům israelským, a vypravoval
.
námi a vámi, ó synové Růbenovi, jim tu věc.
33. Ilíbila se ta řečvšem, kteříž
a. synové Gádovi, Jordán řeku: a
ji
slyšeli.
I
chválili
Boha
synové
protož nemáte dilu v Hospodina.
A skrze tu příležitost odvrátí sy israelští, a [již] nikoli více neříkali,
nové vaši syny naše od bázně Ho aby vstoupili proti nim, abojovali,
spodinovy. Mněli jsme tedy za a zkazili zemi vladařství jejích.
34. I nazvali synové Růbenovi.
1epši',
_
26. ařekli jsme: Vzdělejme sobě a synové Gádovi oltář, kterýž byli
vzdělali,
Svědectví naše, že Ho
oltář, ne k obětováni zápalů ani
[jiných] obětí,
spodin sám jest Bůh.
27. ale na svědectví mezi námi
a vámi, a rodinou naší. a plodem
Kapitola 23.
vaším, abychom sloužili Hospodinu, Josue, blíže se k smrti, vyatříhá od spo-»
a právo naše aby bylo obětovatii leěnosti s pohany, 8. a napomíné k násle
zá aly i oběti, i pokojné oběti*: dování Boba.
a fabyj nikoli neřekli zejtra synové
vaši synům našim: Nemáte vy dílu 1. talo se ak po mnohém času,
S když 1391dal pokoj Hospodin
v Hospodina.
28. Což budou-li chtíti říci, od Israelovi, oddav [mu] všecky ná
rody vůko, a když Josue již byl
povědí
Hle otcové
oltář Hospodinův,
terýž jim:
udělali
naši, ne k dlouhověký, a velmi starý:
2. povolal Josue všeho Israele,
obětem zápalným, ani k posvátné
oběti, ale na svědectvínašeavaše. a starších, a knížat, & vůdců, i
29. Odstup od nás ten hřích, mistrů, a řekl k nim: Já jsem se
abychom odstoupili od Hos dina, sstaral, a sešel věkem:
. a vy vidíte všecko, co jest
a opustili šlépěje jeho, vz ělavše
oltář k obětování zá alnýoh, a po učinil Hospodin Bůh váš všechněm
svátných, a [jinýchf obětí, mimo národům vůkol, kterak za vás sám
oltář Hospodina Boha našeho, kte bojoval:
4. a nyní že vám losem rózdělil
rýž vzdělán jest předstánkem jeho.
30. Tyto [řeči] uslyšev Finees všecka zemi, od východní strany
kněz, & knižata poselství israel Jordánu, až k moři velikému, a..
ského, kteříž byli s nim, ukroceni ještě mnoho národů pozůstává:
5. Hospodin Bůh váš vyplení je,.
a odejme od tváři vaší, avládnoutu
budete zemí, jakož vám slíbil.
24) t. co se vás týče Hospodin?
25) t. myslili jsme, že dobře učiníme, měli
6. Toliko posiliíte se, a buďte
jsme dobrý úmysl.
27) t. jednomyslně s jinými pokoleními
israelskými před stánkem Hospodino
vým, nie sobě tím překážeti nedadou
ce, že nás Jordán dělí.

Ezžhvi,
abystejsou
ostříhali
všech
věcí,
réž psány
'v knize
zákona
Mojžíšova, & neuchýlili se od nich.

ani na pravo, ani na levo:

Josue 23. 24.

7. abyste, když vejdete k naro
dům, kteříž mezi vámi budou, ne
přisahali ve jmenu bohů jejich, a
nesloužili jim, & neklaněli se jim:
8. ale řidrželi se Hospodina
Boha vaše o: což jste učinili až
do tohoto dne.
9. A tehdáž odej me Hospodin
Bůh před obličejem vaším národy
veliké, a velmi silné, a žádný ne
bude moci vém odolati.
10. Jeden z vas honiti bude tisíc
mužů nepřátel: nebo Hospodin Bůh
vaš sám za vás bojovati bude, ja
kož slíbil.
11. Toho toliko nejpilněji hleďte,
abyste milovali Hospodina Boha
svého.
12. Jestliže pak budete chtíti
těch národů, kteříž mezi vámi by
dlejí, bludů se přidržeti, & s nimi
se smisiti skrze manželství, apřa
telstvím se spojovati,
13. již nyní vězte, že Hospodin
Bůh váš neshladí jich před tváři
vaší, ale budou vám za jámu, a
osidlo, a úraz po boku vašem, a
za. koli v očích vašich, dokudž vas
_[Hospodin] nevyplení, a nevyhladi
z země této výborné, kterouž dal
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Kapitola 24.
Josue připomíná lidu dobrodiní božské.:
lid pak slibuje Bohu sloužiti. 29. Smrt Jo
sue & Eleazar-a kněze.

1. I kolení
shromáždil
Josue v všecka
israelská
Sichem,po
a
povolal starších, a knížat, isoudců,
1 mistrů: i_postavili se před obli
čejem Hospodinovým:

2. a k lidu takto mluvil: Toto
praví Hos din Bůh israelský: Za
řekou* by lili otcové vaši od po
čátku, Thare otec Abrahamův, &.
Nachorův: &.sloužili bohům cizím.
3. Vzal jsem tedy otce vašeho
Abrahama z končin Mesopotamie:
a přivedl jsem ho do země Cha

naan: arozmnožil jsem símě jeho,
4. a dal jsem 'emu Iséka: a tomu
zase dal jsem akoba a Esau. Z
nichžto Esau dal jsem horu Seir
k vládnutí: Jakob pak a synové
jeho sstoupili do Egypta.
5. I poslal jsem Mejžíše aArona,
a bil jsem Egypt mnohými zna
menimi a zázraky.
6. A vyvedl jsem vás, i otce

vašez Egypta, a přišli jstekmoři:

i honili Egyptští otce vaše s vozy
vam.
.
14. Hle já. dnes vchazím na. ce &jezdci až k moři červenému.

stu vší země*,a poznate celou myslí,
že ze všech slov, kteréž slíbil vám
Hospodin učiniti, jedno nepominulo
na prázdno.
15. Jako tedy s lnil skutkem,
cožkoli slíbil, avšecgy věci šťastně
přišly: tak přivede na vas, cokoli
zlého hrozil, dokudž vas nevyplení,
a nevyhladí z země této výborné,
kterouž dal Vám,
16. protože 'ste přestoupili úmlu
vu Hospodina oha vašeho, kterouž
učinil s vámi, a sloužili jste bohům

7. Volali pak k Hospodinu sy
nové israelští, kterýž postavil tmy
mezi vami & Egyptskými, a při
vedl na ně moře, a. přikrylo je.
Viděly oči vaše všecky věci, kteréž
jsem učinil v Egyptě, a bydliJi
jste na poušti za dlouhý čas:
8. a uvedl jsem vás do země
Amorrhejského, kterýž bydlíl za
Jordanem. A když bojovali proti
vám, dal jsem je v ruce vaše, &
vládli jste zemí jejich, a pobili

jste je.
cizím, a klaněli jste se jin: brzo 9. Povstal pak Balák syn Sefo
rův,
král moabský, a bojoval proti
a rychle povstane proti vám prch
livost Hospodinova, a vyhlazeni Israelovi. I poslal, a povolal Ba
léma,
syna Beorova, aby zlořeěil
budete z země této výborné, kte—
v am..
rouž dal vém.
10. a já. nechtěl jsem ho slyšeti
ale na odpor skrze něho dobrořeč'
14) brno mam, jako všichni lidé na zemi.

2) t. za Eufratem, v Mesopotamii.
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jsem vám, a vysvobodil jsem vás Bůh svatý, a silný milovník“ jest,
aniž odpustí nešlechetnostem vašim
z ruky je o.
11. I přešli jste Jordán, a přišli a hříchům.
jste k J erichu. I bojovali roti vam 20. , Jestliže opustíte Hospodina,
muži města toho, Amorr ejský, a a budete sloužiti bohům cizím,
Ferezejský, a Chananejský, a .He obrátí se, a trápiti bude vás, a
thajský, a Gergeze'ský, a Hevejský, zkazí, potom když vám prokázal
Jebusejský: a da jsem je v ruce dobré věci.
21. I řekl lid k Josue: Nikoli
vaše.
12. I poslal jsem před vámi tak nebude, jakož mluvíš, ale Ho
sršně, a vyvrhl jsem je z míst je spodinu sloužiti budeme.
22. A Josue k lidu řekl: Svěd
jich, dva krále amorrhejské*, ne
kové jste vy, že jste sobě sami vy
meěem, ani lučištěm tvým.
13. A dal jsem vám zemi, v kte volili Hospodina, ab ste mu slou
réž jste nepracovali, a města, kte žili. I od ověděli: vědkové.
rýchž jste nestavěli, ab ste bydlili 23. Řekl: Nyní tedy odvrzto
v nich: vinice a zahrady olivové, bohy cizí z prostředku vás, a na
kterýchž jste neští ili.
kloňte srdcí svých k Hospodinu,
14. Nyní tedy ojte se Hospo Bohu israelskému.
24. I řekl lid k Josue: Hospo
dina, a.služte mu dokonalým a nej
pravějším srdcem: a odvrzte bohy, dinu Bohu našemu budeme sloužiti,
kterýmž sloužili otcové vaši v Me a budeme poslušni přikázaní jeho.
sopotamii, a v Egyptě, a služte 25. Učinil tedy Josue v ten den
smlouvu, apředložil lidu přikazani
Hospodinu.
15. Pakli se vam zdá,zlé sloužiti a soudy v Sichem.
Hospodinu, dava se vám na vůli:
26. Zapsal také všecka slova tato
vyvolte dnes, co se líbí, komubyste v knize zakona Hospodinova: a
raději sloužiti měli, zdali bohům, vzal kamen převeliký, a postavil
jimž sloužili otcové vaši v Meso jej pod dubem, kterýž byl v Sva
potamii, čili bohům Amorrhejských, tyni Hospodinově:
v jejichžto zemi bydlíte: já. pak 27. a řekl ke všemu lidu: Aj,
8. dům můj sloužiti budeme Ho kámen tento bude vám na svěde—
spodinu.
ctví, že slyšel všecka slova Hospo
16. I od ověděl lid, a řekl: Od—dinova, kteráž mluvil vam: abyste
stup to o nás, abychom opustili snad potom nechtěli zapříti a lhati
Hospodinu Bohu vašemu.
Hospodina,
a sloužili
1 . Hospodin
Bůh bohům
naš ontcizím.
vy— 28. Irozpustil lid, jednokaždého
vedl nás, a otce naše, z země egypt do vladařství jeho.
ské, ,z domu služebnosti: a učinil 29. A po [vykonání] těch věcí
před očima našima znamení veliká., umřel Josue syn Nun, služebník
a ostříhal nás na vší cestě, po níž Hospodinův, jsa ve stu a desíti
jsme šli, a ve všech národech, skrze letech:
kteréž jsme prošli.
30. a pochovali jej v končinách
18. A vypudil všecky národ , vladařství jeho v Thamnathsa're,
[zvláště] amorrhejského obyvate e kteréž leží na hořeEfraim, od půl.
země, do kteréž jsme my vešli. noční strany hory Gas.
Budeme tedy sloužiti Hospodinu, 31. I sloužil Israel Hospodinu
nebo on jest Bůh náš.
všecky
dny Josue,
a starších,
19. I řekl Josue k lidu: Nebu poteříž
za dlouhý
čas živi
byli po
dete moci sloužiti Hospodintť: nebo Josue, akteříž znali všecky skutky
12) t. Sehona a Oga.
19) dolož: & spolu bohům cizím; — '"

t. horlitel, jenž na i žádného dru—
hého vedlé nebo.
"P
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kteréž b 1 učinil v mladých ovec, a.[které] bylo vvla
ImPH
vy,
7
e .
dařství synů Josefových.
33. Eleazar také syn Aronův
32. Kosti také Josefovy, kteréž
umřel: a pochovali ho v G-abaath,
%yli
vynesli
synové
israelští
gypta,
pochovali
v Sichem,
v diluz [městě] Fineesa syna jeho, kteréž
pole, kteréž byl koupil Jakob od mu dáno bylo na hoře Efraim.
synů Hemora otce Sichem, za. sto
Hos odino

Kniha Soudců.
(IUDICUM)
Tato kniha dává. správu o lidu israelském, od smrti Josue až k příběhu
kněze a soudce Heli, s kterýmž se knihy královské začínají. Vypravuje příhody zběhlá
za časů třinácti soudců. Vedlé starého podání ústního jest prorok Samuel spisovatelem
té knihy, které. objímá více než 300 let.

Kapitola 1.
Válka pokolení Júdova a ÍBimeonova
profi pohanským městům, a dobytí jich. 27.
Pozdstalých národů v plat podmanění.

rukou i noh, sbírali pod mým sto
lem ostatky pokrmů: jakž jsem
činil, tak odplatil mi Bůh. I při
vedli jej do Jerusaléma, & tam
umřel.

1. Po vésmrti
Josue sradili
se syno 8. Bojujice tedy synové Jůdovi
israelšti
Hospodinem,
roti Jerusalému, dobyli ho, apo
řkouce: Kdo vstoupi před námi ubili ostrosti meče, vypálivše
proti Chananejskému, a bude vůd— všecko město.
ce boje?
9. A potom sstoupivše bojovali
2. I řekl Hospodin : J ůdas vstoupi:
aj dal jsem zemi v ruce jeho.
goti
kterýž ina
by
il
naChananejskému,
horách, a ku poledni,
3. I řeklJ ůdas Simeonovi bratru rovinách.
svému: Vstup se mnou v los mů',
&bojuj proti Chananejskému, abyc nanejskému,
10. A táhne.
Jůdasby dlilti
kterýž
' v Cha
He—
i já. šel s tebou v los tvůj. I táhl brou (jehož jmeno za. starodávna
s nim Simeon.
bylo Kariath Arbo), pobil Sesaj, &
4. I vstoupil Jůdas: a dal Ho: Ahiman, a Tholmaj:
11. a odtud jda táhl k obyva
spodin
Ferezejv
s ého vChananejského
ruce jejich: a. &
porazili
telům Dabir, 'ehož jmeno staré
Bezeku deset tisíc mužů.
5. A nalezli Adonibezeka v Be bylo, Kariath efer, to jest, město
zeku, & bojovali proti němu, a.po

razili Chananejského a Ferezej
ského.
6. Utíkal pak Adonibezek: kte
réhož honivše chytili, osekavše
svrchky rukou jeho i noh.
7. I řekl Adonibezek: Sedmde
sáte králů*, s osekanymi svrchky

sem.

12. I řekl Kaleb: Kdoby dobyl
Keriath Sefer, a zahubil je, dám
jemu Axu dceru svou za manželku.
13. A když vzal je Othonielsyn
Cenezův, bratr Kalebův menši',
dal _muAxu dceru svou za man
želku.
14. Kteréž jdoucí na cestě na
pomenul muž jeji, aby prosila otce

7) Těch 70 králů bylo' oněch pánů \? ie
tedy Israelité téhož práva proti němu
dnotlivých městech, které Adonibezek
užiti.
v boji přemohl, & vedlé tehdejšího
vojenského práva na těle nebavil. Mohli 13) t. příbuzný jeho mladší.
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27. Manasses také nezahladíl
Bethsan, a Thanak s jejich ves
nicemi, a obyvatelů Dor, aJeblaam,
a Mageddo s vesnicemi jejich, a
počal Chananejský bydliti s nimi.
28. Když se pak ssílil Israel,

svého za ole. Kteražto, kd ž vzdy
ohala. se c na oslu, řekl j Kaleb:
Co maš?
15. Ale ona odpověděla: Dej mi
požehnání: nebo dal jsi mi zemi
suchou, dejž i vlažnou vodami.
Dal tedy jí Kéleb vlažné pole na
hoře, i vlažné pole dole.
16. Synové pak Cinea, příbuzné
ho Mojžíšova, vstoupili z města
almového* s syny Jůda, na poušt
osu jeho, kteráž jest k straně po
lední Arad, a bydlíli s ním.
17. Téhl pak Jůdas s Simeonem
bratrem s m, ' a porazili spolu
Chananejsk ho, kterýž —
bydlil v
Sefaath, a zabili jej. A nazváno
jest 'meno města Horma, to jest
pro etí.
18. I dobyl Jůdas Gazy s kon

učinil je poplatníky, anechtěl jich
vyhladiti. '
29. Efraim také nezabil Chana
nejského, kterýž bydlil v Gazer,
ale bydlil s ním.
30. Zabulon též nevyhladil ob 
vatelů Cetron, a Naalol: ale by '
Chananejský u prostřed něho, &
učiněn 'est mu poplatníkem.
31.
er také nezahladil oby
vatelů Accho a Sidonu, Ahalab, a
Achazib, a Helba, a Afek, aBohob:
32. a bydlil u prostřed Chana—

nejského obyvatele země té, aniž

činami jeho, a Akkalonu, i Akka— ho zabil.

ronu s jejich mezemí.
33. Neftali také nevyplem'l oby
19. I byl Hospodin s Jůdou, a vatelů Bethsames, a Bethanath:
vládl horami: ale nemohl vyple ale bydlíl mezi Chananejským oby
niti obyvatelů údolí, že měli mno vatelem země, i byli mu Bethsa
mitští, a Bethanitští poplatníci.
ho vozů kosami opatřených.
20. I dali Kélebovi Hebron, ja
34. Assužoval Amorrhejský ny
kož byl řekl Mojžíš, kterýž vy. Dan na hoře, aniž jim dal m sta,
hladil z něho tři syny Enakovy. aby na roviny sstoupili:
21. Jebusea pak obyvatele Je— 35. i bydlil na hoře Hares, což
rusaléma nevypleníli synové Ben se vykládá. střepova, v Ajalon, a

Salebim. Iobtížena jest ruka domu
Ěminovi:
i bydlilv JJerusalémě,
ebuseus3syny
en'aminovými
až Josefova, a učiněn jest mu po
do
ešního dne.
platníkem.
22. eleď také Josefova vstou 36. Bylo pak pomezí Amorrhej
pila. do Bethel, a byl Hospodin s ského od vrchu štírového, [město]
mnu.
Skala i svrchní místa.
23. Nebo když oblehli město,
kteréž prvé sloulo Lůza,
24. viděli člověka vycházejícího
z města, a řekli k němu: Ukaž
nam, kudy se vchází do města, a
učiníme s tebou milosrdenství.
25. Kterýžto když ukázal jim,
vyhubili město ostrosti meče: člo
věka pak toho, ivšecku čeleďjeho
propustili.
26. Kterýž jsa propuštěn, odšel
do země Hetthím, a vystavěl tam
město, a nazval je Lůza: kteréž

Kapitola 2.
Trestůní lidu pro spolčení se s pohany
i pro jiné hříchy.

1. I vstoupil
Hospodinův
z Galgala anděl
na místo
plačících,
a řekl: Vyvedl jsem vaszEgypta,
a uvedl do země, kterouž jsem s
přísahou zaslíbil otcům vaším: a
slíbil jsem, že nezruším úmluvy
své s vámi na věky:

2. tak toliko, abyste nečinili
smlouvy s obyvateli země této, ale
sene.tak jmenuje až do dnešního oltáře jejich zkazili: a nechtěli
jste slyšeti hlasu mého: proč jste
to učinili?
16) t. : Jericha.
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3. Pro kteroužto věcnechtěl jsem
jich vypleniti odtváři vaší: abyste
měli nepřátely , a bohové jejich
vám byli ku p u.
4. A když mluvil anděl Hospo
'dinův tato slova ke všem
ům
israelským: pozdvihli oni
asu
svého, a plakali.
5. A. nazváno 'est jmeno místa
toho: Místo plač cích, aneb slz: i
obětovali tam oběti Hospodinu.
6. Rozpustil tedy Josue lid a
odešli synové israelští jedenkaždý
do svého vladařství, ab obdrželi je:
7. i sloužili Hospo 'nu po vše
cky dny jeho, i starších., kteříž za
dlouhý čas po něm živi byli, a
znak všecky skutky Hos odinovy,
kteréž byl učinil s Israe em.
8. Umřel pak J osue syn Nun,

služeka

16. I vzbudil Hospodin soudce,
kteřižby je vysvobozovali z rukou
zhouboů: _ale ani těch slyšeti ne
0

»

17.,smilníce s bohy cizími, a
klaníoe se jim. Brzo o ustili ce
stu, po kteréž byli cho 'li otcové
jejich: a slýchajíce přikázaní Ho
spodinova,
všecky věci na odpor
(
cinili.
18. A kd ž Hospodin vzbuzoval
soudce, za. nů jejich nakloněn bý
val k milosrdenství, a uslyšával
lkání souženych, a vysvobozoval
je od zbití zhoubců.
19. Když pak umřel soudce, na
vracovali se zase, amnohem horší
věci činili, než byli učinili Otcové
jejich, následujíce bohů cizích, jim
sloužíce, a jim se klanějíce. Ne
Hospodinův, jsa. ve stu opustili nálezků svých, a cesty

& desíti letech,
'
9. & pochovali jej v končinách nejktlvlrdši, po kteréž

choditi

při

vy20. I rozhněvala se prchlivost
Hospodinova na Israele, a řekl:
Proto že národ tento zrušil úmlu
vu mou, kterouž jsem byl učinil
žděn jest k otcům svý-m: a po—s otci jejich, a nechtěl poslouchati
vstali jiní, kteříž neznali Hospo hlasu mého:
dina, i skutků, kteréž byl učinil 21. ani já nezahladím národů,
s Israelem.
kterýchž zanechal Josue, a umřel,
11. I činili synové israelští zlé
22. abych skrze ně zkusil Israele,
před obličejem Hospodinovým, & zdali ostříhají cesty Hospodinovy,
sloužili Bálim.
a chodí po ní, jako ostříhali otco
12. A opustili Hospodina Boha vé jejich, čili nic.
23. Zanechal tedy Hospodin těch
otců svých, kte ž byl vyvedl je
z země egyptsk : a následovali všech národů, a nechtěl jich ry
bohů cizích, a bohů národů, kte chle vypleniti, aniž je dal v ruce
říž bydlili okolo nich, a klaněli se Josue.

vladařství jeho v Thamnathsáře na
hoře Efraim, k straně půlnoční
hory Gaas.
10. A všechen ten rod shromá

jim: a k hněvu popudili Hospo—
dma,
Kapitola 3.
13. opustivše jej, a sloužíce Bál, Israelští pohanů 'hřlchy se nakasilí. 2.
a Astaroth*.
A od nich souženi byli. 9. inivše pokání,
14. I rozhněvav se Hospodin na skrze Othoníele, Aoda, . Bamgara od ne
Israele, dal je v ruce loupežníků: přátel vysvobození jsou.
kteřížto Zjímali je, a prodali ne
přátelům, kteříž bydlili vůkol: aniž 1. ito jsou národové, kterýchž
zanechal Hospodin, aby na
mohli odolatí protivníkům svým: učil skrze
ně Israele, i všecky,
15. ale kamkoli jíti chtěli, ruka
Hospodinova proti nim byla, jakož kteříž byli neznali bojů Chananej
ských:
byl mluvil, a přisáhl jim: a sou
2. aby potom naučili se synové
ženi jsou náramně.
jejich bojovati s nepřátely, a měli
18) t. slunci a měsíci.
zvyklost k bojování:
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3. pět knížat filistinských, i
všech Chananejských, iSidonských,
i Hevejských, kteříž bydlíli na
hoře libánské, od hory Bál Her
mon, až tam kudy se vchází do
Emath.
4. I zanechal jich, aby skrze ně
zkusil Israele, budou-li poslouchati

jmenem Aoda, syna Gery, syna
Jeminy, kterýž obojí ruky za pra
vici užíval. I poslali synové israelští
po něm dary Eglonovi králi moab
skému.

16. Kterýžto

=,:- _ '74'

udělal sobě “meč

na obě strany ostrý, mající upro
střed jílce zdélí na dlaň ruky, a
připásal jej sobě pod plášt rytířský
přikázaní Hospodinových, kteráž na ravé stehno.
Myl
řikázal
otcům jejich skrze
1 . I dal dary Eglonovi ikráli
ojž še,
čili nic.
Byl pak Eglon tlustý
5. Bydlili tedy synové ísraelští moabskému.
náramně.
u prostřed Chananea, a. Hethea, &
18.
A
když
jemu dal dary, zpro
Amorrhea, a Ferezea, a Hevea, &
vodil tovaryše, kteříž byli s ním
J ebusea:

6. & vzali sobě dcery jejich za přišli.
19. A navrátiv se z Galgala,
kdežto byly modly, řekl k králi:
synůlxln
ejic . dávali, a. sloužili bohům Slovo tajné mám k tobě, ó králi.
] 7. I činili zlé před obličejem A on rozkázal mlčeti: a když vy
Hospodinovým, a.zapomněli se nad šli všickni, kteříž okolo něho byli:
20. všel Aod k němu: on pak
Bohem svým, sloužíce Bálim a seděl
v večeřadle letním sám: i
Astaroth.
řekl
[Aod]: Slovo Boží mám ktobě.
8. I rozhněvav se Hospodin na

manželky, a oni dcery své jejich

Israele, dal je v ruce Chusan Ba Kterýž hned povstal z trůnu.
21. I vztáhl Aod levou ruku, a
sathaim krále mesopotamského, i
vzal meč od pravého stehna svého,
sloužili mu osm let.
a
vbodl
jej v břicho jeho
9. I volali kHo odinu: kterýž
22. tak silně, že jílce za ostřím
Vzbudil jim vysvo oditele, a vy
vešly
do
rány, &vpřetlustém tuku
svobodil je, totiž Othoniele syna
se zavřely*: Aniž
hlmeče, ale
GRnezova,
bratra Kálebova mlad tak jakž vrazil, nec al jej v těle:
š 0:
10. i byl v něm, duch Hospodi— a hned skrze tajnosti přirozené
'
nův, a soudil Israele. I vytáhl k břicha vyrazila se lejna.
23. Aod pak zavřev co nejpilněji
boji, a dal Hospodin v ruce jeho
dvéře
večeřadla,
a
z
evniv
zámkem,
Chusan Rasathaima krále syrského,
24. skrze zadní véře vyšel. A.
a potlačil ho.
11. I od očinula země čtyřiceti služebníci královi všedše viděli za
vřené dvéře večeřadla.a řekli: Snad
let, & umře Othoniel syn Cenezův_
jest na potřebě v letním pokoji.
25. A. čekajíce dlouho, až se sty
12.zlé
Cinili
opět synové
isra
elští
pře(pak
obličejem
Hospodi
novým: kterýž posilnil prbti ním děli, & vidouce, žeby žádný ne
Eglona krále moabského: nebo u otvíral, vzali klíč: a„otevřevše na
lezli pána svého ležícího na zemi
činili zlé před obličejem jeho.
mrtvého.

_

13. I připojil k němu
yAm
26. Aod pak, když oni se bouřili,
monovy a Amalekovy: iszyltáhl a utekl, apřešel místo modl, odkudž
porazil Israele, a opanoval město se byl navrátil. Ipřišel do Seirath:
palmové.
27. a hned zatroubil v troubu
14. I sloužili synové israelští
Eglonovi králi moabskému osm 22) Tu zůmyslnou vraždu někteří vyklada

nácte let:

15. a potom volali kHospodínu:
kterýž vzbudil jím vysvoboditele,

telé vymlouvají tím, že Aod ji spáchal
k rozkasu Boha, (výš v. IS.) pána ží
vota i smrti, jenž může, jakož člověku
dáti, tak i odjítí život.
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na hoře Efraim: i sstoupili s ním Neftalimova: & řekla kněmu: Při
synové israelští [s hory], a on šel kázal tobě Hos odin Bůh israelský,
jdi, a veď vojs &.na 'horu Thábor,
naged.
. Kterýž řekl_k nim: Pojďte s. vezmeš s sebou deset tisíc bo
za mnou: nebo dál Hospodin ne jovníků z synů Neftali, a z synů
Zabulon:
přátely
našezaMuabské
vruce brody
naše. 7. já pak přiveduktoběkmístu
sstoupili
ním, & osadili
Jordánské, kterymiž se přechází otoku Cison, Sisaru, kníže vojska
do země moabské; &nedali žádnému gábinova, i vozy ,'eho, i všecko
množství jeho, a dám je v ruku
přejití:
29. ale obilí Moabských v ten vou.
čas okolo esíti tisíců, všeck silné
8. I řekl k ní Barák: Půjdeš-li
a udatné muže. Žádný znic utéci se mnou, půjdu: nebudeš—lichtíti
nemohl.
jíti se mnou, nepůjdu.
30. I snížen jest Moab vten den 9. Kterážto řekla. k němu: Pů
pod rukou Israele: a. odpočinula jdu sice s tebou, ale tenkrát ne
země osmdesáte let.
'
bude připsáno tobě vítězství, nebo
81. Po tom byl Samgar, syn v ruku ženy dán bude Sisara.
Anath, kterýž pobil z Filistinských Vstala tedy Debbora, &.šla s Ba
šest set mužů radlicí*: i on také rákem do Cedes.
obránil Israele.
10. Kterýžto svolav Zabuloná, a.
Neftáli, vstoupil s desíti tisíci bojov
níků, maje Debboru v tovaryšstvu
Kapitola 34.
c'—

Debbora :. Barák šťastně bojovali proti
Sisarovi. 17. Jůhel zabila Sisaru utíkajícího.

1. I přidali
synové
israelští
činiti
zlé před
obličejem
Hospodi
novym po smrti Aoda,
2. a dal je Hospodin v ruce J ábin
krále chananejského, kterýž kra.
loval v Asor: &.měl vůdce vojska.

svého, jmenem Sisaru, sám pak
bydlil v Haroseth národů.
3. I volali synové israelštík Ho
spodinu: nebo měl devět set vozů
s kosami, a. za dvaceti let náramně
'byl potlačoval 'e.
4. Byla pak lDebbora prorokyně
manželka Lapidothova, kteráž sou
dila. lid v ten čas.
5. A seděla pod palmou, kteráž
jmenem jejím sloula, mezi Rama.
& Bethel na. hoře Efraim: i vstu
povali ]: ní synové israelští ke
vše]ikému soudu.
6. Kterážto poslala, & povolala
Baráka, syna Abinoemova z Cedes

svém.
11. Haber pak Cinejský byl před
časy odšel od jiných cinejskýoh
bratří svých synů Hobaba, příbuz
ného Mojžíšova: & byl rozbil stany
až do údolí, kteréž slove Sennim,
& bylo podlé Cedes.
12. I oznámeno jest Sisarovi, že
vstou il Barák, syn Abinoemův na.

horu
ábor:
13. a shromáždil devět set vozů
s kosami, & všecko vojsko z Haro
seth národů ku potoku Cison.

14. I řekla DebborakBarákovi:
Vstaň, nebo tento jest den,vněmž
dal Hospodin Sisaru v ruce tvé:
hle ont jest vůdce tvůj. Sstoupil
tedy Barák s hory Thábor, &deset
tisíc bojovníků s ním.
15. I přestraěil Hospodin Sisaru,
i všecky vozy jeho,ivšecko množ
ství, ostrosti meče, před obličejem
Barákovým*: tak velice, že Sisara.
sskočiv s vozu, pěšky utíkal,
16. & Barák honil utíkající vozy,
a vojsko, až do Haroseth národů,

31) Lépe: ostnem volů. Ten osten jest ve
východních zemích dlouhá hůl, na 15) Z dopuštění Božího taková hrdas pří
konci železem okovaná. Rozumí se,
psdla na Sissi-u, : na bojovníky jeho,
že ne pojednou, aneb ne sám takovou
že všichni před mečem Barákovým u
tíkali.
zbrojí opatřen jsa to učinil.
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& všecko množství nepřátel padlo vati budu HospodinuůBohu israel
s ému.
až do posledního.
17. Sisara pak utikaje přišel k
4. Hospodine, když jsi vycházel
stanu J áhelmanželky Habera Cinej z Seir, a šel jsi přes krajiny edom
ského: nebo byl pokoj mezi Jabi ské, pohnula se země, a nebesa i
nem králem Azor, a domem Ha oblakove vydali krůpěje vody.
_
bera Cinejského.
5. Hory se rozplynuly od tváři
18. Vyšedši tedy Jáhel v cestu Hospodinovy, a Sinaj od tváři
Sisarovi, řekla k němu: Vejdi ke Hospodina Boha israelského.
ě, pane můj: vejdi, neboj se. 6. Za dnů Samgar, syna Anathova,

Kterýž všed do stanu jejího, apří
kryt jsa od ní pláštěm,
19. řekl k ní: Dej mi, prosím,
maličko vody, nebt žizním velmi.
Kterážto otevřela láhvici mléčnou,
a dala mu pití, a příkryla ho.
20. I řekl Sisara k ní: Stůj před
dveřmi stanu: a kdyžby přišelně
kdo ptaje se tebe, a řka: Jest-li
zde kdo? Odpoviš: Neni žádného.
21. Vzala tedy Jáhel manželka
Haberova hřeb od stanu, vzavši
též i kladivo: a všedši tajně a ti»
ěe, ložila na žídovinu hlavy je

za dnů Jáhel, odpočinuly stezky:
a kteří vcházeli po nich, chodili
po stezkách zcestných*.
7. Přestali silni v Israeli,aodpo
činuli: až povstala Debbora, po
vstala matka v Israeli.
8. Nově boje vyvolil Hospodin,
a brány nepřátel sám odvrátil:
pavézy a kopí nebylo vi ino mezi
čtyřiceti tisíci Israele.
9. Srdce mé miluje knížata israel
ská: kteří jste dobrovolně vydali

se V nebezpečenství, dobrořečtež
Hospodinu.
ho řeb, a udeřivěi kladivem vbo
10. Kteřiž jezdíte na stkvělých
dla do mozku až do země: kterýž oslích, a sedíte na soudu, a chodite
sen s smrtí spojiv,zhynul a umřel. po cestě mluvte.
22.
hle Barák honě Sísaru pří
11. Kdež jsou ztluěeni vozové,
cházel: a vyšedší J áhel vstříc je a vojsko nepřátel jest udušeno, tam
mu, řekla mu: Pojď, a ukáží tobě at se vypravují spravedlností Ho—
muže, kteréhož hledáš. Kterýž když spodinovy, a mílostivost k silným
všel k ní, uzřel Sísaru, an leží mrt Israelským : tehdáž sstoupil lid Ho
spodinův k branám, a obdržel
"Vili
e 0. a hřeb, an vězí v židovinách knížetství.
'
] 23. Snížil tedy Bůh v ten den
12. Povstaň, povstali Debbora,

Jabína
krále
chananejského před povstaň,
ny israe
skýrm:
povstaň šovstaň
aráku, aa vypravuj
popadni píseň:
vězně
85,24. kteříž rostli“ každodenně, a své synu Abinoemův.
'
silnou rukou potlačovali Jabina
13. Zachování jsou ostatkově lí
krále chananejského, dokudž ho du, Hospodin v silných bojoval.
nezahladili.
14. Z Efraima shladil je v Ama:
lek, a po něm z Benjamina na lidi
tvé, ó Amalek: z Machira knížata
Kapitola 5.
Píseň Deborry a Baráka, v níž Pánu sstoupili, a z Zabulona ti, kteřižby
vojsko vedli k bojování.
Bohu díky činili po vítězství.
15. Vůdcové Issachar bylís Deb
borou, a šlepějů Barákových násle
1. I zpívali
Debbora
a
Barák
syn
Abinoemůvvten den, řkouce: dovali, kterýž 'ako do hlubiny a
2. Kteřiž jste dobrovolně vydali do propasti, vydal sevnebezpečen—_
z Israele duše svévnebezpečenství,
dobrořečte Hospodina.
t. cesty byly nebezpečné, a nikdo pro
3. Slyšte králové, ušima pozorujte 6) strach
nepřátelský po nich nechodil, &
knížata: ját jsem, jat jsem, jenž
ti, jižto prvé po nich kráčeli. strachu
budu zpívati Hospodinu, žalm zpí
jice se, šli po stezkách jiných.
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ství: když rozdělen byl proti sobě roucha rozličných barev davaji se
Bůben, zmužilých nalezenjest svar. Sisarovi za loupež, a ozdoby roz
16. Proč bydlíš mezi dvěma cíli, ličné k ozdobovaní hrdel sbírají se.
abys slyšel bečení stád? Když 31. Tak at zahynou vši ckni nepřá—
rozdělen byl proti sobě Bůben, telé tvoji, Hospodine: kteříž pak
zmužilých nalezen jest svar.
milují tebe, jako slunce stkví se
17. Galaad za Jordanem od očí
svém
at sezastkvějí.
val, a Dan pracoval při 10 ěch: v 32.
I 0všehodu,
počinulatakzemě
čtyři
Aser bydlil na břehu mořském, a ceti let.
u přlstavadl se zdržoval.
18. Zabulon pak a Neftali vydali
Kapitola 6.
duše své na smrt v krajině Merome.
19. Přišli králové, a bojovali, Iar'aelštíl od Madianských sóuženi. 11.
bojovali králově chananejští v Tha Gedeon od Boha poslán, aby je vysvobodil.
nach, podle vod Mageddo, a však
1.
činili pak zlé synové israel
nic nevzali lou íce.
ští před obličejem Hospodi
20. S nebe ojovano jest proti
nim: hvězdy zůstavajíce v svém noÉm, kterýž vydal je v ruku
Ma
'anským
za sedm let,
pořádku a běhu, proti Sisarovi bojo
2. a potlačení jsou velmi od nich.
valy.
I
zdělali
sobě
jeskyně a skrejše v
21. Potok Cison táhl těla jejich
a velmi pevná.mistakbrá
mrtvá, potok Kadumim, potok Ci horách,
nění se.
son: pošlapej duše má. silné.
3. A když nasil Israel vstupoval
22. Kopyta koňů odpadala, když
Madian, a Amalek, i j' zvýchod
utíkali s prudkostí, a po hlavě pa ních
národů:
dali nejsilnější z nepřátel.
4. a u nich rozbivše stany, vše
23. Zlořečte zemi Meroz, řekl
anděl Hospodinův: zlořečte oby cko, jak bylo zelené, zkazili, až
vatelům jejím, že nepřišli na po kudy se vchází do Gazy: a nic
moc [lidu] Hospodinovu, na pomoc dokonce k živnosti příslušejícího
nenechávali v Israeli, ani ovec,
nejsilnějším jeho.
24. Požehnaná. buď mezi ženami ani volů, ani oslů.
J úhel,manželka Habera Cinejského, 5. Nebo sami se všemi stády
a požehnané. buď v stanu svém. svými přicházeli s svými stany, a
jako kobylky všecko naplnili, ne
25. Žadajícímu vody mléka dala, sčíslné množství lidí, a velbloudů,
a v knížecím šálu podala masla. čehožkoli se dotkli hubice.
26. Levou ruku svou vztahla k
6. I snížen jest Israel velmi před
hřebu, a pravou k kovářským kladi obličejem Madianských.
vům, i udeřila Sisaru hledajíc v
7. I volal k Hospodinu, žadaje
hlavě místa raně, a židovinu silně pomoci proti Madianským.
prorazivši.
8. Kterýž poslalknimmuže pro
27. Mezi nohami jejími padl: roka, a mluvil: Toto praví Hospo
zhynul a umřel:válel se před noha din Bůh israelský: Já. jsem učinil,
mi jejími, a ležel bezdušný a bídný. abyste vstoupili z Egypta, a vy
28. Z oknavyhlídajícvyla matka vedl jsem vás z domu síužebnosti,
jeho: a z veěeřadla mluvila: Proč 9. & vysvobodil jsem z ruky
prodlíva navrat-itísevůz jeho? Proč Egyptských, i všech nepřátel, kteříž
sužovali vás: a vyvrhl jsem je k
se obmeškaly kola vozů jeho?
29. Jednu. moudřejší nad jiné
a dal" jsem vám zemi
e 10 .
ženy jeho, tato slovasvegruši odpo vjitíhvašemu,
věděla:
1110. vaš,
A řekl
jsem:se Jabohů
110233511
30. Snad nyni dělí kořisti, a Bůh
nebojte
or
nejpěknější z žen vybírá. se jemu: rhejských, v jejichžto zemi bydlíte.
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Aúšěiíšěu jste uposlechnouti hlasu i přesné chleby strávil: anděl pak
mého
Hospodinův zmizel od 061 jeho.?
11. Přišel ak anděl Hospodinův,
22. A vida Gedeon, žeby byl
a sedl pod ubem, kterýž byl v anděl Hospodinův, řekl: Ach! můj
Efra, a náležel k Joasovi, otci če Pane Bože: že jsem ;viděl anděla
_
ledi Ezry. A když Gedeon, syn Hospodinova tváří v tvář-".
23. Iřekl jemu Hospodin: Pok0j
jeho, mlátil a čistil obilí v hsu,
s tebou: neboj se, neumřeš.
aby utekl před Madianskými,
12. ukázal se mu anděl Hospo— 24. Vzdělal tedy tam Gedeon
dinův, a řekl: Hospodin s tebou, oltář Hospodinu, a nazval jej, Po
koj Hospodinův, až do dnešního
nejsilněiší z mužů.
13. I řekl jemu Gedeon: Prosím, dne. A když ještě bylvEfra, jenž
můj Pane, jestliže Hospodin s námi jest čeledí Ezri,
25. noci té řekl Hospodin k němu:
jest, pročež na nás řišlo všecko
toto? Kde jsou divov jeho, 0 kte Vezmi býka otce svého, a druhého
rýchž vypravovali otcové naši, a býka sedmiletého, a zkazíš oltář
řekli: Z Egypta vyvedl nás Ho Bálův, kterýž jest otce tvého: &
spodin? Nyní pak opustil nás Ho
se ej:_kterýž , jest okolo oltáře, po
spodin, a dal v ruku Madianských. háj,
26. a vzděláš oltář Hospodinu
14. I vzhlédl na něho Hospodin,
a řekl: Jdi v této síle své, a. vy Bohu svému na vrchu skály tě,
svobodíš Israele z ruky Median na kterouž jsi prvé obět položil: a
ských: věziž, že jsem tebe poslal. Vezmeš býka druhého, a obětovati
15. Kterýž odpovídaje řekl: Pro budeš obět zápalnou na. hranici
sím, můj Pane, čím vysvobodim dříví, kteréhož z háje nasekáš.
27. Pojav tedy Gedeon deset
Israele? Hle čeleď má nejposled
nější jestvManasse, a já nejmenší mužů z služebníků svých, učinil.,
v domu otce mého.
jakož mu byl Hospodin přikázal.
16. I řekl jemu Hospodin: Já Boje se pak domu otce svého, a
budu s tebou: a porazrš Madiun lidi toho města, ve dne nechtěl
toho učiniti, ale všecko v noci na
ského 'ako jednoho muže.
17. on řekl: Jestliže jsem ,na— plnil.
28. A když ráno vstali muži
lezl milost před tebou, dej mi zna.
města toho, uzřeli zbořený oltář
melší,
mn že jsi ty, kterýž mluvíš ke Bálův, a háj posekaný, a býka

18. Aniž odcházej odsud, až se
zase vrátím k tobě, nesa obět, a
obětuje tobě. Kterýž odpověděl:
Ját posečkám, až se navrátíš.
19. Všel tedy Gedeon, a uvařil
kozelce, a z korce mouky napekl

Kdo to
udělal? A kdyžě(Elhledá
vali,
kdobytoučim'l,
pov
ojest:
Gedeon, syn Joasův, učinil to

přesných
maso vliv
vloživ
o koše, a chlebů:
polívku az masa
do

30. I řekli k Joasovi: Vyveď

druhého
na oltáři, kte
rýž
tehd &aloženého
vzdělán byl.
29. I řekli jeden k druhému:

všecko.

syna svého sem, at umře: nebo
hrnce,
obětovapřinesl
jemu. všecko pod dub &
oltář Bálův,
a posekalZdhžííž
20. Jemužto řekl anděl Hos  zbořil
31. Jimž
on odpověděl:
'
dinův :Vezmi maso, afpřesnéchle y, vy jste mstitelé,Bále, abyste bojo

vali za něho? Kdo jest nepřítel
apopolož
onu tak
skálu,
a polivkou jeho, at umře dříve, než den ze'
ej. Anakdyž
učinil,
]
21. vztáhl anděl Hospodinův třejší přijde: jestližet jest
konec holi, kte“ronž měl v ruce, a
dotekl se masa ichlebů přesných: 22) t. běd: mi, neb zajisté umříti musím.
i vystoupil oheň z skály tě, a maso
Viz 2. Mojž. as, 20.
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bohem, necht se pomstí "ned tím, bude dán Medien v ruce jeho:
aby se nechlubil proti mně Israel,
kterýž podkopál oltář jeho.
32. Od toho dne nazván jest Ge s. řekl: Svou silou vysvobozen
.deon Jerobál, protože řekl onas: jsem.
3. Mluv k lidu, &.provolej, at
Necht se pomstí Bál nad tím, kte
všickni slyší: Kdo jest strašlivý &
rýž podkopal oltář jeho.
33. Tedy všíckni Medianšti, a. bázlivý, navrat se zase. I odešli z
Amalekitští, a. východní národové hory Geláad, i navrátilo se z lidu.
shromáždili se spolu: & řešedše mužů dvemecítma. tisíců, a. toliko
Jordán, položili se vúdolí ezrael: deset tisíc zůstalo.
34. duch ak Hospodinův oblékl 4. I řekl Hospodin kGedeonovi:
Gedeone., terýžto zátroubiv v Ještět jest mnoho lidu, veď je k
troubu svolal dům Abiezerův, aby vodám, & tem jich zkusim: & o
následoval ho.
kterém řeknu tobě, aby s tebou

35. I poslal posly ke všemu Ma.—šel, ten at jde; kterému jíti zbrá
nassesovi, kterýž i následoval ho: ním, at se navrátí.
a. jiné posly k Aseroví, a. Zebulo— 5. A když sstoupil lid k vodám,
noži, & Neftáli, kteříž vstříc jemu řekl Hospodin k Gedeonovi: Kte
vy36. I řekl Gedeon k Bohu: Je řížkoli jazykem chlemtáti budou
vodu, jako psi chlemtáii, oddělíš
stliže vysvobodíš skrze ruku mou je obzvláštně: kteříž pák kleknouce
Israele, jakož jsi mluvil:
na. kolena. píti budou, na druhé
37. položím toto rouno vlny na. straně budou.
humně: bude-li rosa. toliko na.
6. Byl tedy počet těch, kteří ru
rouně, a. na. vší zemi sucho, věděti kou k ůstům mecíce chlemtaJi vo
budu, že vysvobodíš skrze ruku do.,tři sta.mužů: všecko pak ostatní
mou Israele, jakož jsi mluvil.
38. I stalo setek. A vnoci vstáv množství klekši na. kolena. pilo.
7. I řekl HospodinkGedeonovi:
elšuyžďav
rouno, nádobu rosou na. Ve třech stech mužů, kteříž chlem
p
.
tali
vysvobodím vás, a. vy
39. I řekl opět k Bohu: Nehně dám vodu,
v ruce tvé Mediánské: všecko
vej se prchlivost tvá na mne, je
pak
ostatní
stliže “ještějednou zkusím, hledaje na. místo své.množství at se nevrátí
znameni ne rouně. Prosím, at jest
8. Když tedy nebrali co jim
samo rouno suché, &.všecka. země
stačilo potravy, a. troubu, všemu
rosou mokrá.
ostatnímu
množství odjíti rozkázal
40. I učinil Bůh noci té, jakož
byl žádal: i bylo samorouno suché, do stanů jejich: & sám se třemi
sty
mužů
dal
se do potýkání. Le
a. rosa. na. vší zemi.
žení pák medienské bylo dole v
údolí.
Kapitola 7.
9. Též noci řekl Hospodin k
Gedeon lkusiv u vod těch, kteřížby měli němu: Vsteií, & sstup do ležení:
jíti k boji, připadl na nepřitely v noci. nebo dal jsem je' v ruce tvé:
21, Nepřátelé dali se na utikání. 25. Oréb
& 'Zéb zabiti.
10. pekli sám bojíšse jíti, necht
sstoupi s tebou Fára., služebník
1.
y Jerobál, kterýž iGedeon tvů .
slove, v noci povstáv, ivše
111. A kd ž uslyšíš, co budou
oken lid s nim, přišel k studnici, mluviti, teh ž posilní se ruce tvé,
kteráž slove Hamad. Vojska. pak &.bezpečněji do ležení nepřátelského
medienská byla. v údolí k stráně sstou iš. Sstoupil tedy on, & Fára
služe ník jeho, k kraji ležení, kdež
půlnoční ehrbka. vysokého.
2. I ře Hospodin k Gedeono to byla. stráž zbroinýoh.
vi: Mnohoť jest lidu s tebou, aniž
12. Medien pak, a. Amalek, &.
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všickni východní národové, různo
leželi v údolí, jako množstvi ko
bylek: velbloudů také bez počtu
bylo, jako písku, kterýž leží na
břehu mořském.
13. A když přišel Gedeon, vy
pravoval jeden sen bližnímu své
mu: a na tento způsob povídal, což
byl viděl: Měl jsem sen, a zdálo

stil Hospodin meč do všeho ležení,
a jeden druhého bitím vraždil,
23. utíkajíce až do Bethsetta, a
do stráně Abelmehula v Tebbath.
Svolavše pak se muži israelští z
Neftali, a Aser, a ze všeho Manas
se, honili Madianské.
24. I poslal Gedeon poslynavše
cky hory Efraimovy, řka: Sstupte
vstříc Madianskym,azastu tevod '
se
mi, jakoby
chléb z až do Bethbera, a do Jor nu.
ječmene
valil se,pod1p0pelný
a o ležení madmn—
ského sstoupil: a když přivahl se svolal se všecken Efraim, azastou
k stanu, udeřil jej, a podvrátil, a pili vody a Jordán až do Bethbera.
s zemí docela srovnal.
25. A zajavše dva muže madian
14. Od ověděl ten, komuž to ské, Oréba a Zéba, zabili Oréba na.
mluvil: ení to nic jiného, jediné skále Oréb, Zéba ak v lisu Zéb.
meč Gedeona, syna J oasova, muže A honili Madiansk nesoucehlavy
Oréba a Zéba k Gedeonovi za řeku
israelského: nebo dal Hospodin v Jordán.
ruce jeho Madian, i všecky stany
jeho.
Kapitola 8.
15. A když uslyšel Gedeon sen,
a výklad jeho, poklonil se: a na— N esnáz Gedeonova :: syny Efraimovými.
4.
Vítězství
jeho
nad Madisnskými. 30.
vrátil se do stanů israelských, a.
řekl: Vstaňte, nebo dal Hospodin Čeleď & smrt jeho.
v ruce naše vojska madianská.
1.
řekli k němu muži Eft-aim:
16. I rozdělil tři sta mužů na
Cos to udělal, že jsi nás ne
tři díly, a dal tronbyvruce jejich, povolal, když jsi táhl k boji proti
& báně prázdné, a lampy 11 pro Medians
? vadíce se silně, a
střed bání.
téměř násilí činíce.
17. A řekl k nim: Couzříte mne
2. Jimžto on odpověděl: I co
činiti, to čiňte: vejdu do dílu sta
jsem takového mohl učiniti, jako
nů, a co učiním, po mně čiňte.
vy učinili?
hrozen
Eiraimův,Zdaliž
nežli není
vína epšl
s i
18. Když zavzni trouba v ruce jste
rání
Abiezerovo'?
mé, vy také okolo stanů tmbte, a
3. V ruce vaše Hospodin dal kní
zkřikněte : Hospodinu, a Gedeonovi.
19. I všel Gedeon, a tři stamu žata madianská, Oréba & Zéba: co
žů, kteříž byli s ním, do dílu sta takového mohl jsem učiniti, jako
nů, když se začínalo bdění po půl jste vy učinili? Což když mluvil,
noci, a strážné zbudivše, počah v upokojil se duch jejich, kterymž
trouby troubiti, a báně mezi—seboubyli nadutzi proti němu.
srážetifí
'
4. A když přišel Gedeon k Jor
20. A když vůkol stanůnatřech dánu, přešel jej se třemi stymužů,
místech troubili, a báně rozrazili, ktoříž s ním byli: a pro unave
'
drželi v levé ruce lampy, a v ra utíkajících honiti nemohli.
vé trouby znějící, a křičeli:
eč 5. I řekl k mužům Sokkoth:
Dejte, prosím, chleba lidu, kterýž
Hospodinův a Gedeonův'í
21. stojíce jedenkaždý—na svém se mnou jest, nebo velmi jsou ze
vůkol stanů ne řátels ch. mdleni : abychommohli honiti Zebee
Všecka tedy vojska z ěšena jsou, a Salmana, krále madianské.
a křičíče, i hlučíce utíkali:
22. a nicméně dotíralo tři sta. 2) t. vítězství vale, než vítězství moje a
vojska mého.
mužů troubících v trouby. I vpu
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6. Odpověděli knížata Sokkoth:
Snad dlaně rukou Zebee a Salmana
v ruce tvé jsou, aproto žédáš, aby
chom dali vojsku tvému chleba.
7. Jimžto on řekl: Kd ž tedy
dá Hospodin Zebee a S ana v
ruce mé, setru těla vaše s trm'm
a hložím pouště.
8. A odtud vstoupiv, přišel do
Fanuel: i mluvil k mužům místa
toho též. Jemuž i oni odpověděli,
jako byli odpovědělimuži Sokkoth.
9. ekl tedy i jim: Když se za
se nevrátím vítěz v pokoji, zkazim
věž tuto.
10. Zebee pakaSalmana od očí
vali se vším vojskem svým. ebo
bylo zůstalo patnácte tisíc mužů
ze všech houřů,východních národů,

19. Jimž on odpověděl: Bratří
moji byli, synové matky mé. ivt
jest Hospodin, že kdybyste je byli
zachovali, nepobilbych vás.
20. I řekl kJ ether prvorozenému
svému: Vstaň, a obi je. Kterýž
nevytrhl meče: ball se zajisté, neb
ještě mládeneček byl.
21. I řekli Zebee a Salmana:
Vstaň ty a oboř se na nás: nebo
podlé věku jest sila člověka. Vstal
Gedeon, a zabil Zebee a Salmana:
a vzal ozdoby a. pukl , jimiž hr
dla.královských velblou ů ozdobena.
bývají.
22. I řekli všiokni muži israelští
k Gedeonovi: Panuj nad námi ty,
i syn tvůj, i syn syna tvého: nebo

níků vytahujících meč.
11. I vstoupiv Gedeon cestou
těch, kteříž se v staních zdržovali,
k východní straně Nobe a J egbaa,
udeřil na ležení ne řátel, kteříž
bezpečni byli, & ničebo protivného
se nenadáli.
12. I utekli Zebee a Salmana,
kteréž honě Gedeon zjímal, rozptý
liv všecko vojsko jejích.
13. I navracuje se z boje před
východem slunce
14. popadl mládence z mužů Sok

vati nad vámi, aniž bude anovati
nad vami syn můj, ale bu e pano
vati nad všemi Hospodin.
24. I řekl k nim: Jedné věci
žádám od vás: Dejte mi náušnice
z loupeže své; nebo naušnice zlaté
Ismaelitští obyčej měli míti.
25. Kteříž odpověděli: Velmi
radi dáme. A prostřevše plášt na
zemi, metali naň náušnice z lou

sk nás
c . vysvobodil z ruky Madian
po zabití sto dvaceti tisíc bojov—jsi
%$.J ímž on řekl: Nebudut pano

koth: &.ptal se ho na jmena kní
žat &. starších Sokkoth, a napsal
sedmdeséte sedm mužů.
. 15. I přišel do Sokkoth, a řekl

jim: Hle Zebee a Salmana, o kte
rýchž
mluvili,
ř ouce :jste
Snadmně
ruce potupně
Zebee a Salmana
v mkou tvých jsou a roto žédéš,
abychom mužům, kte
ustali a
zemdleli,
' chleba.
16. Vzal tedy starší města, a
trní i hloží pouště, a setřel jimi a
zeděalvněiuže
1 .
ži taS]:ékkřth
anue l vyvré. '

povraždiv obyvatele města.
m,
18. I řekl k Zebee a Salmana:
Jací to byli muži, kteréž jste za
vraždili na hoře Thébor? Kteříž
odpověděli: Podobní tobě, a jeden
z nich jako syn královský.

eže.

P 26. A byla. váha požádaných né
ušnio tisíc a sedm set lotů zlata:
krom ozdob, a zapon, a roucha
šarlatového, kterýohž věci králové
madianští mívali obyčej užívati, a
kromě zlatých řetězů z velbloudů.
27. I udělalz toho Gedeon Efod.,
a složil jej v městě svém Efra. I
smilnil všecken Israel v něm, a
učiněno jest to Gedeonovi,ivšemu
domu 'eho ku padu.
28. nížen jest pak Madian před

israelskými, aniž
více
šsyny
jí pozdvihnouti:
ale mohli
odpočinula
země za čtyřiceti let, v nichž Ge
deon ravoval lid.
29. I.)(gdšeltedy Jerobél synJoa
sův, a bydlil v domě sv m.
30. A měl sedmdeséte synů, kte
říž vyšli z bedra jeho: proto že
měl více žen.
18
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Bl. Ženina pak jeho, kterouž měl Abimelecha za krále, podlé dubu,
v Sichem, porodila jemu syna jme—kterýž stal v Sichem.
nem Abimelecha.
7. Což když povědíno bylo Joa
82. I umřel Gedeon syn Joasův thamovi, šel, a postavil se na vrchu
v stáři dobrém, a. pochován jest v hory Garizim: a ozdvihna hlasu
hrobě Joasa otce svého v Efra z volal, a řekl: Pos yšte mne, muži
čeledi Ezri.
sichemští, tak necht slyší vas Bůh.
. Šli stromové, aby pomazali
33. Když pak umřel Gedeon,
odvrátili se synové israelští, a.smil nad sebou krale: i řekli olivě:
nili s Bélim. A učinili s Balim
Panqunad
nami.
smlouvu, aby jim byl za boha:
9. teražto
odpověděla: Zdaliž
34. aniž zpomenuli na Hospodina mohu opustiti tučnost svou, kteréž
Boha svého, kterýž vytrhl je z ru i bohové užívají i lidé, a přijíti,
kou všech nepřátel jejich vůkoL abych mezi dřevy povýšena byla?
35. Aniž učinili milosrdenství s
10. I řekli stromové k stromu
domem J erobale Gedeona, odlé
fížrldi Pojď, a přijmi kralovstvi nad
11
yřeho
ov1. dobrého, což byl učinil rae— 11. Kterýž odpověděl jim: Zda.
liž mohu opustiti sladkost svou, a
Kapitola 9.
ovoce přesladké, a jíti, abych nad
Tyranství Abimelechovo, 31. válka, 43. i
jiné
stromy byl vyvýšen?
smrt jeho.
12. I mluVÍlistromové k vinnému
kořenu: Pojď, a. kraluj nad námi.
1. Odešel
pakdo
Abimelech
syn Je
13. Kterýž odpověděljim: Zdaliž
robálův
Sichem k bratřím
matky své, a mluvil k nim, i ke mohu opustiti víno své, kteréž ob
veseluje
Boha. i lidi, a. nad jiné
všemu příbuzenství domu otce ma—
stromy povýšen býti?
tky své, řka.:
14. I řeklo všecko stromoví k bo
2. Mluvte ke všem mužům si
chemský-m: Co jest lépevám, to'li dláku: Pojď, &. anuj nad námi.
aby panovalo nad vámi sedmde 15. Kterýž o pověděl jim: Jest
site mužů, všichni synové Jero liže v pravdě ustanovujete mne
balovi, čili aby panoval muž jeden? sobě králem, pojďte, a pod mým
a rozvažte spolu, že kost vaše a stínem odpočiňte: pakli nechcete,
necht vyjde oheň z bodlaku, a se
tělo vaše “sem.
3. I
uvili bratři matky 'eho hltí cedry 1ibánské*.
o něm ke všem mužům Sic em
16. Nyní tedy, jestliže právě, a
všecky řeči tyto a naklonili srdce bez hříchu ustanovili jste nad se
bou krale Abimelecha, a [jestliže]
]Ějich
k Abimeleohovi,
řkouce: jste dobře udělali s J erobálem, a
ratr náš
'est.
4. I d ' mu sedmdesate Váh s domem jeho, a. odplatili jste se
jeho, kterýž bo
'
stříbra z chrámu Bélberit. Kterýž jemu za dobrodiní
najal sobě na ně muže chudé a joval za vas,
tulaky, & následovali ho.
5. I přišel do domu otce svého 15) Joatbam chce tímto podobenst říci:
Jak nesmyslné jste sobě poradili! An
do Efra, a pobil bratry své syny
nejvsacnéjší muži (vis svrchu 8, N.)

Jerobálovy,

sedmdesát-,e mužů, na.

kameni jednom: a zůstal [toliko]
Joatham syn J erobálův nejmladší,
a skryt jest.
6. Shromaždili se pak všiokni
muži sichemští, a všecky čeledi
města Mello*: &.šli, a ustanovili
6) t. hradu pevného v městě Sieben.

vlady vaší se odřekli, pokládajíoe sebe
na šťastnější v služebnosti nežli v pa
nování, Abimelecha učinili jste králem,
který se sám k tomu nahodil. S ním
nikterak dobře nepochodíte. Podržíte-li
ho na krále, což může vam hodlal: ne
úrodný dáti? Chcete-li jej opět navrh
nouti, zkazí vás, poněvadž i bodlák se
ohněm chytiti, a největší stromy na
prach spáliti může.

Kniha Soudců 9.
17. a život svůj vydal v nebez
ečenství, a vysvobodil vas zrnky
Edadianských,
18. kteří jste nyní povstali proti
domu otce mého, a pobili jste syny
jeho, sedmdesate mužů na jednom
kameni, a ustanovili jste krale
Abimelecha, syna děvky jeho, nad 0
byvateli sichemskými,protože bratr

vaš jest:

19. jestliže tedy pravě a bez
hříchu učinili jste s Jerobalem, a
domem jeho, dnes veselte se z Abi
melecha, a on at se veselí z vas.
20. Jestliže pak neprávě: necht
vyjde oheň z něho, & stráví oby
vatele Sichem, a město Mello: a
necht vyjde oheň z mužů sichem
ských, & z města Mello, a sehltí
Abimelecha.
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novil za kníže Zebula služebníka
svého nad muži Emora otce Sichem ?
Proč tedy budeme sloužiti jemu?
29. 0 by někdo dal lid tento v
ruce mě, abych zklídil Abimelecha!
I praveno jest to Abimelechovi:
Shromažď vojska množství, a přijď.
30. Nebo Zebul kníže města, u
slyšev řeči Gaale syna Obedova,
rozhněval se velmi,
31. a poslal tajně k Abimele—

chovi posly, řka: H]e Gaal syn
Obedův přišel do Sichem s bratřimi
svými, &.dobývá, proti tobě města.

32. Vstaň tedy v noci s lidem,
kterýž s tebou jest, a skrej se na
poli:

_

33. a brzo grano, když slunce
bude vychazeti, udeřiž na město;
21. Ktere'žto věci když řekl, 11 když pak on vyjde proti tobě s
svým, učiň jemu, což budeš
tekl, a. odšel do Bera: a bydlil hdem
tam, boje se Abimelecha bratra m001.
34. Vstal tedy Abimelech se vším
svéh o.
22. Kraloval tedy Abimelech nad vojskem svým v noci, a učinil zá.
lohy u Sichem na čtyřech místech.
Israelem tři léta.
v
35. I vyšel Gaal syn Obedův, &
23. I poslal Hospodin ducha.nej
horšího mezi Abimelecha a oby stal v bráně města. Vstal pak Abi
melech,
a. všecko vojsko s ním z
vatele sichemské: kteříž počali ho místa záloh.
v ošklivosti míti,
36.
A
když uzřel Gaal lid, řekl
24. a hřích vraždy sedmdesáti k Zebulovi:
Hle s hor množství
synů J erobalových, a vylití krve
sstupuje.
J
emuž on odpověděl: Stíny
jejich vzkladati na Abimelecha
hor
vidíš
jako
hlavy lidské, a tím
bratra svého, a na jiné. knížata si
chemska, kteříž jemu byli pomáhali. se mýlíš.
37.
A
opět
řekl Gaal: Hle lid
25. I učinili jemu zálohy na
vrchu hor: a když očekávali jeho z prostředku země sstupuje, a je
den
houf
přichází
cestou, kteráž
příští, provozovali loupežnictví, lou.
_
píce chodící tudy: i povědíno jest jest proti dubu.
38. Jemuž řekl Zebul: Kde jsou
to Abimelechovi.
26. Přišel pak Gaal syn Obedův nyní ústa tvá., jimiž jsi m1uv11:
s bratřími svými, a všel do Sichem. Kdo jest Abimelech, abychom slou
K jehožto příchodu pozdvižení žili jemu? Zdaliž toto není lid ten,
kterýmž jsi pohrdal? Vytahniž, &
jsouce obyvatelé sichemští,
27. vyšli na pole, hubice vinice, bojuj proti němu.
a hrozny tlačíce: a učinivše zá. 39. Odšel tedy Gaal, an se na to
stupy zpívajících vešli do chrámu díval lid sichemský, a bojoval proti
boha svého, a mezi hodováním a Abimelechovi,
40. kterýž honil ho utikajícího,
pitím zlořečili Abimelechovi,
28. a Gaal syn Obedův volal: a do města vehnal: i padli zstrany
Kdo jest Abimelech, a jaké jest jeho velmi mnozí, až k bráně města:
Sichem, abychom sloužili jemu?
41. a Abimelech seděl v Rama:
Zdaliž není syn Jerobalův, a usta Zebul pak Gaale a tovaryše jeho
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ěl aby v nový" s vrchu hodivši, udeřila.Abi
'
trp '
melecha v hlavu, a prorazila mu.
42. Druhého tedy dne vytáhl lid ji až do mozku.
54. Kterýž rychle zavolal oděnce
do pole. Což když oznámeno bylo
ytrhni
Abimelechovi,
_ svého, a. řekl k němu:
43.
jal vojsko své, & rozděhl meč svůj a. zabij mne: aby snad
na tři oufy, zdělav zálohy v po nebylo raveno, že od ženy zabit
lích. A vida, an lid vychází z mě
hnal z města. aniž

3m zůstali.

sta, vstal, &.udeřil na ně

_

44. s houfem svým, dobývaje a
oblehna město: dva. ak houfové
běhajíce po 011 honi ' nepřátely.
45. Abime ech pak celý ten den
dobýval města: kteréhož i dobyv,
pobil obyvatele jeho, a je zbořil,
tak že sůl v něm roz
a1*.
46. Což když uslyšeli, kteříž b 
dlili na. věži sichemské, vešli o
chrámu boha svého Berith, kdežto
smlouvu s nim byli učinili, & od
toho místo 'meno vzalo, kteréž
bylo velmi o razené.
47. Abimelech také uslyšev, že
muži věže sichemské všickni tam
spolu shromážděni jsou,
48. vstoupil na. horu Selmon se
vším lidem svým: a vzav sekeru,

utalz stromu větev, a vloživ ji na
rameno a. ne
řekl k tovaryšům:
Což mne vidíte činiti, spěšně učiňte.
49. Tedy jeden přes druhého na
sekavše z stromů ratolestí, násle
dovali vůdce. Kteřížto obklíčivše
pevnost, zapálili ji, a tak se stalo,
že dýmem a ohněm tisíc lidí za.
hynulo, mužů spolu a žen, obyva
telů věže sichemské.
50. Abimelech ak odtud jde.
řišel k městu Thé es, kteréž ob
ěiv oblehl vojskem.

51. Byla pak věže vysokáupro
střed města, na kterouž byli utekli
muži spolu i ženy, i všecka. kní
žata města, zavřevše co nejpevněji
dvéře, a na střeše věže stojíce za
zábradly.
52.A přistoupiv Abimelech k věži,
bojoval silně: & přiblíživ se ke
dveřím, snažil se oheň podložiti:
53. a hle jedna žena úlomek žer

sítím.
je __
. terýž naplniv rozkaz, ze.

55.J A když on umřel, všickni,
kteříž s ním byli z Israele, navrá
tili se k místům svým:
56. a odměnil Bůh zlé, kteréž
byl uěim'l Abimelech proti otci

svénii,
zabiv sedmdesáte bratří
0 .
SVĚT Sichemským také [za to z1é],
kteréž učinili, -odplaceno jest, &
přišlo na ně zlořečení Joathama.,
syna Jerobálovs..

Kapitola 10.
O dvou soudcích is:-selských. 6. Modlář
ství lidu. 7. Trestání pro ně, 10. i pokání
: hříchů.

1. Po Abimelechovi
povstal
v Israeli Thola,
syn vůdce
Fun,
strýce Abimelechova, muž z poko
lení Issáchar, kterýž bydlil v Samir
na hoře
aim:
2. &soudil Israele třimecítma. let :
i umřel, a pochován jest v Samir.
3. Po něm povstal Jair Galea.
ditský, kterýž soudil Israele za
dvamecitma let,
4. maje třiceti synů, kteříž seděli
[a. 'ezdili] na. třicíti oslátkách osli—

ěíc , a [byli] knížata třicíti měst,
kteráž z jeho jmena nazvána jsou
Havoth Jair, to 'est, města Jairova,
až do dnešního
e, v zemi Galaad.
5. I umřel Jair, & pochován jest.
na místě, jehož jmeno jest Kamon.
6. Synové ak israelští k
hříchům

nov

přidávajíce,

činili—

zlé řed obličejem Hospodinovým,
a soužili modlám Bálim &.Asta
roth, a. bohům

sk
&

syrským

& sidon—

amoabským, &synů Ammon,
' 'stinských:

a. opustili Hospo—

45) t. na. znamení, že zpuštěné s zkažené dina, a neotili ho.
na budoucí časy zůstati má. (6. Mojž.
ze, 23.)
68) t. kus žernovu, či mlýnského kamene,.
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kte ž
7. Na něž rozhněvav se Hospo 'ovný, syn žen nevě
írarodil
se
z
Gšlaada.8tky,
rý
din, dal je v ruce Filistinských, &
synů Ammon.
2. Měl pak Galaad ženu, z kte
8. I byli souženi, a velmi potla réž zplodil syny: kteřížto když
čování za osmnácte let, všickni, byli dorostli, Vyhnali J efte, řkOuce:
kteříž bydlili za J ordánem vízemi Nebudeš moci býti dědicem v domu
otce našeho, nebo jsi z druhé matky,
Antiarrhejského,
kterýž jest v Ga narozen.
laa
:
9. tak velmi, že synové Ammon,
3. Před nimiž on utíkaje, a se
ře lavivše se přes Jordan, hubili
v zemimuži
Tob: chudí,
i shroa
ů u, i Benjamina, i Efraima: a varuje-I,-l
maž ' ' bydlil
se k němu
soužen jest Israel příliš.
lotříkové, a jako kníže následo
10. I volajícekHospodinu, řekli: vali ho.
Zhřešili jsme tobě, že jsme o ustili
4. V těch dnech synovéjAmmon
Hospodina Boha svého, a s oužili bojovali proti Israelovi.
jsme Balim.
5. Kteřižto když ostře [na něj]
11. Kterýmž mluvil Hospodin: dotírali, šli starší z Galaad, aby
Zdaliž Egyptští, a Amorrhejští, &.vzali sobě na. pomoc Jefte z země
Tob:
synové Ammon, a Filistinšti,
12. Sidonští také, a Amalek, a
6. i řekli k němu: Pojď, a buď
Uhanaan, nesužovali vás, a volali knížetem naším, a bojuj proti sy
jste ke mně, a vytrhl jsem vás z nům Ammon.
ruky jejich?
7. Jimžto on odpověděl: Zdaliž
13. Avšak opustili jste mne, a nejste vy ti, kteříž jste mne v ne
ctili jste bohy cizí: protož nevy navisti měli, a vyhnali jste [mne]
svobodím vas více:
z domu otce mého, a nyní přišli
14. jděte, avzývejte bohy, kteréž jste ke mně potřebou jsouce při
'ste vyvolili: necht oni vas vysvo nuceni?
\ odi v času úzkosti.

15. I řekli synové israelští k
Hospodinu: Zhřešili jsme, odplat
ty nam, jakkoli se tobě líbí: toliko
nyní vysvoboď nás.
16. Kteréžto věci pravice, všecky
modly cizích bohů z svých končin
vyvrhli, a sloužili Hospodina Bohu:
kterýž lítost měl nad jejich bídami.
17. Tedy synové Ammon svolavše
se rozbili stany v Galaad: proti
nimž shromaždivše se synové isra
elští, položili se v Masfa.
18. Iřekli knížata Galaad jeden
každý k bližním svým: Kdo z nás
první počne bojovati proti synům
Ammon, bude vůdce lidu Galaad.

8. Iřekli knížataGalaakoefte:

Pro tu tedy příčinu nyní jsme
přišli k tobě, abys šel s námi, a
bojoval proti synům Ammon, a
b 1 vůdce všech, kteříž bydlí v

Gílaad.
9. Jefte také řekl jim: Jestliže
v pravdě přišli jste ke mně, abych
bojoval za vás proti
nům Am
mon, a dá.-li je Hóspo in v ruce
mé, budu ja vaším knížetem?
10. Kteříž odpovědělijemu: Ho
spodin, kter ž tyto věci slyší, ont
jest prostře ník a svědek, že naše
zaslíbení učiníme.
11. Odšel tedy Jefte s kníža
Galaad, a udělal ho všecken li

knížetem svým. I mluvil Jefte

Kapitola 11.

všecky řeči své před Hospodinem

l.

posa oslyk rli

ů

11
ka
Vítězství Jefte nad Ammonitskými a slib v %“fí'
jeho.
Ammon,„jenžbylc))d osoby jeho řseykllli:
1.

Co mně & tobě jest, že jsi přišel

yl toho času Jefte Galaadit proti mně, abys hubil zemi mou?
ský, muž nejsilnější a bo
13. Jimž on odpověděl: Že vzal
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Israel zemi mou, když vstoupil z

25. leč snad lepší jsi nežli Balák

Egypta, od mezíAmon ažkJabok syn Seforův, kral moabský: aneb
a k Jordánu: nyní tedy vrat mi můžeš dovesti. že se vadil s Isra

elem, a bojoval proti němu,
26. když bydlil v Hesebon, &ve
vsech jeho, a v Aroer, a ve vsech
jeho, aneb ve všech městech podlé
Jordánu, za tři stalet. Proč za tak
dlouhý čas 0 to navracení nic jste
se nepokusili?
27. Protož ne já hřeším proti
tobě, ale ty proti mně zle čim'š,
zdvihaje roti mně boje nespraved
livé. Necgt soudí Hospodin soudce
tohoto dne, mezi Israelem a mezi
syny Ammonovými.
28. I nechtěl přestati král synů
chtěltaplřivoliti
k prosbám
jeho.aPo
slal
é k králi
moabskému,
on Ammonovýoh na slovích J efte, kte
také nechtěl průchodu dáti. Zůstal réž byl skrze posly vzkázal.
tedy v Kédes.
29. Sstoupil tedy Duch Hospodi
18. A obšel po straně zemi edom nův na Jefte. a obcházeje Galaad,
skou, i zemi moabskon: a přišel & Manasse, Masfa také v Galaad,
proti východní straně země moab a odtud přejda k synům Ammo
ské, a rozbil stany za Arnon. aniž novým,
chtěl vjiti do mezí moabských:
30. slib učinil Hospodinu, řka:
nebo Arnon jest pomezí země mo Jestliže déš v ruce mé syny Ammo
abské.
110W;
19. Poslal tedy Israel posly k
31. kdožkoli první vyjde ze dve
Sehonovi králi amorrhejskému, kte— ří domu mého, a půjde mi vstříc,
rýž bydlil vHesebon, ařekli jemu: když se budu navracovati s pokojem
Dopust, at projdu skrze zemi tvou
od synů
Ammonovšch,
oběto
až k řece.
vati
budu
Hospo 'nu tohot
v obět
zá,
20. A on také pohrdna slovy palnou*.
Israelovými, nedopustil mu projití 32. I řitahl J efte na syny Ammo
přes meze své: ale nesčíslné množ novy, a y bojoval proti nim: a dal
ství shromaždiv, vyšel proti němu je Hospodin v ruce jeho.
do Jasa a silně mu odporoval.
33. I pobil je od Aroer až při
21. I dal jej Hospodin v ruce jdeš do Menm'th, dvaceti měst, a
Israele se vším vojskem jeho, kte— až do Abel, kteréž jest vinicemi
rýž porazil ho, a opanoval všecku osazené, porážkou velikou náramně:
zemi Amorrhejského obyvatele kra i snižení jsou synové Ammon od
jiny té,
synů israelských.
22. i všecky končin jeho od 34. Když se pak navracoval J efte
Arnon až k Jabok, a o pouště až do Masfa do domu svého, vyšla
k J ordénu.
jemu vstříc jednorozena dcera.jeho
23. Hos odin tedy Bůh israelský,
vyhladil
orrhea, když bojoval 31) Tento slib byl opovůžlivý a zlý, a Jefte
neměl jej ani činiti, atím méně splniti.
proti němu lid jeho israelský, a ty
(Hier. Aug.) Než pováží-li se, že Jefte
nyní chceš vládnouti zemí jeho?
s dobrým úmyslem slibuje, a pozoruje.
24. Zdaliž to, čímž vládne Cha
me li jeho hrdinskou mysl, za kteroužto
slibu
svému skutečně dostal: musíme
mos bůh tvůj, tobě z práva ne ři
se divíti sprostému, však šlechetnému
néleží? Což pak Hospodin ůh
muži, neodpfrajíce jemu té chvály, kterou
naš vítězitel obdržel, dostane se k
dm sám Duch svatý činům jeho. (žid_
našemu vladařství:
11, 32. Six-ach 46.)

ji pokojně.
14. Po kterýohžto zase vzkázal
Jefte, a přikázal jim, aby řekli
králi Ammonitskému:
15. Toto praví J efte: Nevzalt
Israel země moabské, ani země synů
Ammonovych:
16. ale když vyšli z Egypta, šel
přes poušt až k moři červenému,
a přišel do Kades.
17. I poslal posly k _kréli edom
skému, řka: Dopust mi, abych
prošel skrze zemi tvou. Kterýž ne
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s bubny a zástupy plesajicich: ne
bo neměl jiných děti.
85. Kterouž když uzřel, roztrhl
roucha své., a řekl: Běda mně,
dcero má., oklamala jsi mne, a sa
ma oklamána jsi: nebo jsem ote
vřel ústa svá k Hospodinu,ajiného
učiniti nebudu moci.
86. Jemuž ona odpověděla: Otče
můj, jestliže jsi otevřel ústa své.k
Hospodinu, uěiň mně, cožkoli jsi
slíbil, když jest tobě dana pomsta
a vítězství nad nepřátely tvými.
37. I řekla. otci: Tohoto mi toli
ko propůjč, zač prosim: Nech mne,
at za dva měsíce obcházím hory,
a Opléči panenství svého s tovary
ěkami svými.
38. Kteréž on odpověděl: Jdi. I
propustil ji na dva měsíce.Akdyž
odešla s tovaryškami a družičkami
svými, plakala panenství svého na
horách.
39. A když se vyplnily dva mě
síce, navrátila se k otci svému, a
učinil ji, jakož byl slíbil, kteráž
nepoznala muže. Od toho obyčej
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synům Ammon, i dal je Hospodin
v ruce mé. Čímž jsem toho zaslou
žilz'abyste proti mně povstali k
bOji?

4. Svolav tedyksobě všeck mu
že Galaad, bojoval proti E nim:
i porazili muži Galaad Efraimské,
neb byli řekli: Poběhl jest Ga—
laad z Efraima, &.bydl u prostřed
Efraima & Manassesa*.
5. I osadili Galaadšti brody jor
dánské, přes kteréž Efraim měl se
navracovati. A když přišel k nim
někdo z počtu Efraimských, uti
kaje, a řekl: Prosim, abyste mi
dopustili přejití : řikalijemu Galaad

ští: J si-li Efratejský? Kterýž když
řekl: Nejsem:
6. ptali se ho: Roi tedy Šibbo
leth, což se vykládá„ klas. Kterýž
odpovidal, Sibboleth: nemoha touž
literou vyřknouti klasu*. A hned
pochytice jej zabili ho tu u brodu
jordánského. I padlo v ten čas z
Efraima čtyřiceti a. dva tisíce.
7.I soudil J efte Galaadský Israele
šest let, a umřel, a ochovan jest
Vznikl v Israeli, &. zvyklost jest v městě svém Galaa
8. Po něm soudil Israele Abesan
zachována:
40. že po skončení roku schůzi z Bethléma:
vaji se vespolek dcery israelské, a
9. kterýž měl třiceti synů, a
oplakávaji dcery J efte Galaadského tolikéž dcer, kteréž rozevdav od
sebe, dal je za muže: a v témž
za čtyry dny.
očtu synům svým vzal ženy,uve
Kapitola 12.
ga je do domu svého. Ten sedm
Efraimétí povstavše proti Jefte, od něho let soudil Israele.
u Jordánu přemožení jsou. 7. Soudcové v
10. I umřel a pochován jest \?
Israeli po smrti Jefte.
Bethlémě.
11. Na jehožto místo přišel Ahia
1. Hle pozdvižení;
pak v Efraim
vzniklo lon Zabulonitský: a soudil Israele
nebo přešedše
deset let:
[Jordan] proti straně půlnoční, ře
12. i umřel a pochován jest v
kli k Jefte: Proč jde k boji proti Zabulon.
synům Ammon, nepovolal jsi nás,
13. Po něm soudil Israele Ab—
abychom šli s tebou? Protož za
don syn Illelův, Farathonský:
palime dům tvůj.
14. kterýž měl čtyřiceti synů, a
2. Jimž on odpověděl: Nesnéz
měl jsem já, a lid můj s syny
4)
t. bydliti m6, poněvadž jest polovice
ammonitskými velikou: i povolal
pokolení Manassesa; však ale dostal
jsem vás, abyste mi dali pomoc, a
svůj podíl v Galaad, & odtrhl se od
nechtěli jste toho učiniti.
druhé polovice Manassesa, a proto mu
nedávali Efraimštl, že jest poběhlý !
3. Což vida položil jsem duši
Efraima.
svou v'ruce své*, a přešel jsem k_ Q t. neuměje vysloviti Ě, prozradil se, že
\;

8) t. odvážil jsem se života. svého.

byl skutečně z Efraimských.
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třiceti z nich vnuků, vseda'ícíoh Manue pak manžel 'ejí neb l s ní.
na sedmdesáte oslátek osličich, a Kterážto když uzřeia andě a,
soudil Israele osm let:
10. pospíšila, a běžela k muži
15. i umřel, a. pochován jest v svému: a zvěstovala jemu, řkouc:
Farathon v zemi Efraim, na hoře Aj ukázal se mi muž, kteréhožx
Amalek.
jsem byla prvé viděla.
11. Kterýž vstal, a šel za man
želkou svou: a přišed k muži, řekl
Kapitola 13.
jemu:
Ty-li jsi ten, kterýžjsi mlu
Israelští od Filistínských v služebnost pod
robeni. 3. Předpovědění a narození Bamsona. vil k ženě mé? A on odpověděl:
Já“jsem.
12. J emuž Manue řekl: Když se
1. A »zé
o ětpřed
synové
israelšti
činili stane to, což jsi řekl, co chceš, aby
obličejem
Hospodi
činilo
pachole: aneb od čeho se
novym: kterýž vydal je v ruce
vystříhati míti bude ?
Filistinských za čtyřiceti let.
13. I řekl anděl Hospodinův k
2. Byl pak jeden muž z Saraa,
a z pokolení Dan, jmenem Manue, Manue: Ode všeho, což jsem po
věděl manželce tvé, at se zdržuje:
maje manželku neplodnou._
3. Kteréžto ukázal se anděl Ho
14. a cožkoli pochází z vinice,
spodinův, & řekl k ni: Neplodná at nejí: vina a nápoje opojného
jsi, a bez dětí: ale však počneš, a at nepije: nic nečistého at nejí:
co jsem jí přikázal, at naplní &
porodíš syna:
_
4. vystřihej se tedy, abys nepila ostřihá.
15. I řekl Manue k andělu Ho
vína aneb nápoje opojujíciho, ani
spodinovu: Prosim tebe, abys po
čeho nečistého nejedla:
5. nebo počneš a porodiš syna, volil prosbám mým, a. připravíme

jehožto hlavy břitva se nedotkne: tobě kozlika z koz.
nebo bude Nazarejský Boží od 16. Jemuž odpověděl anděl: Bys
dětinstvi svého, a od života mat mne i nutil, nebudu jisti chlebů
ky, a on počne vysvobozovati Israele tvých: pakli chceš obět zápalnou
z ruky Filistinských.
učiniti, obětuj ji Hospodinu. A
6. Kterážto když přišla k man nevěděl Manue, žeby anděl Hospo
želu svému, řekla jemu: MužBoží dinův to byl.
17. I řekl k němu: Které jest
přišel ke mně, maje obličej anděl
ský, hrozný přiliš. Kteréhož když jmeno tvé, abychom, jestliže řeč
jsem se tázala, kdoby byl, & tvá naplněna bude, pootili tebe?
odkudby přišel, a kterýmby jme
18. Jemužto on odpověděl: Proč
nem nazván byl, nechtěl mi po se ptáš na jmeno mé, kteréž jest
divné?
vědíti:
19. Vzal tedy Manue koželce z
7. ale to odpověděl: Aj počneš
a porodíš syna: vystříhej se, abys koz, a mokré oběti, a vložil na
vina nepila, ani nápoje opojujíciho, skálu, a obětoval Hospodinu, kte
a abys něčeho nečistého nejedla; rýž činí divné věci: on pak, a
nebo to pachole bude Nazarejský manželka jeho dívali se.
Boží od dětinstvi svého, od života
20. A když vstu val plamen s
matky své až do dne smrti své. oltáře k nebi, an ěl Hospodinův
8. Modlil se tedy Manue Hospo— spolu v plameni vstoupil. Což když
dinu, a řekl: Prosim Pane, at za uzřeli Manue a manželka jeho, pa
dli tváři na zem:
se 1přijde
muž nás,
Boží,co kteréhož
jsi
pos
al, a naučí
máme dělati
21. a více se jim neukázal anděl
s paoholetem, kteréž se naroditi má. Hospodinův. A hned porozuměl Ma
9. I vyslyšel Hospodin prosbu nue, že jest to anděl Hos odinův.
22. I řekl kmanželce sv : Smrti
Manue, a ukážal se zase anděl Bo
ží manželce jeho sedící na poli: zemřeme, nebo jsme viděli Boha.
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23.J emuž od věděla žena : Kdy roj včel byl v ústech lva, & plést
by nás Hospo 'n chtěl zabiti, ne medu*.
9. Kterýž když vzal do rukou,
z rukou
našich zépalné
obzlby
čti, přijal
a obětí
mokrých,
anižby jedl na cestě: & příšed k otci své
byl ukázal ném těchto všech věcí, mu & mateři, dal jim kus, ai oni
anižby byl pověděl těch věcí,kteréž jedli: ale však nepověděl jim, žeby
byl med z těla lvového vyňal.
přijíti mají.
10. Tedy šel otec jeho k ženě
24. Porodila tedy syna, a nazvala
jmeno jeho Samson. I rostlo a “té, a učinil synu svémuiSamsonovi
ohole, a požehnal jemu Hospodin. hody; nebo tak činívali mladen0i*.
11. Když tedy měšťané místa
25. I počal DuchHospodinův býti
s ním v staních Dan mezi Saraa toho viděli jej, dali mu tovaryšů
a Esthaol.
třiceti, aby byli s nim*.
12. Jimžto řekl Samson: Dám
vém pohádku: kterouž 'estliže mi
Kapitola 14.
vyložite vsedmi dnech odů, dém
Ženěni Samsonova, :. roztrhání lva.
vam třiceti čechlů, a tolikéž sukní*:
13. jestliže pak nebudete moci
uhodnouti, dáte vy mně třiceti če
1. Sstoupil
tedy
Samson
do
Tha
mnatha, a uzřev tam ženu z chlů, a tolikéž sukni. Kteřiž od
dcer filistinských,
_ pověděli jemu: Dej pohádku, at
2. vstoupil, a oznámil otci své slyšíme.
mu, a mateři své, řka: Viděl jsem
14. Iřekl jim: Z jídajícího vyšel
ženu v Thamnatha z dcer íilistin
& z silného vyšla sladkost.
sk ch: kterouž abyste mi za man ? okrm,
nemohli
za tři dni pohadky u
že
vzali, prosím.
hodnouti.
.
3. J emuž řekli otec a matka jeho:
15. A když se blížil den sedmý,
Zdaliž není ženy mezi dcerami řekli k ženě Samsonově: Lahoď
bratři tvých, a ve všem lidu'mém, muži svému, a namluv ho, aby ti
že [sobě] chceš vzíti manželku z oznámil, coby vyznamenévala ta
Filistinských , kteříž neobřezani pohadka. Pakli toho neuděláš, za
jlsůu? I řekl
Samson
svému: élíme tebe, i dům otce tvého.
'
': nebk otci
se zalíbila
%daliž jste proto nas pozvali na
očím mým.
svadbu, abyste nas oloupili?
4. Rodičové pak jeho nevěděli,
16. Kteražto vylívala slzy u Sam
žeby ta. věc od Hospodina dala se, sona, a naříkala, řkouc: Nenávidíš
a [žeby] hledal příležitosti proti mne, a nemiluješ: proto pohadky,
Filistinským: nebo toho času Fili kterouž jsi dal synům lidu mého, ne
stinšti panovali nad Israelem.
chceš mi vyložiti. Ale on odpověděl:
5. Sstoupil ted Samson s otcem Otci mému a. mateři nechtěl jsem
s
a matkou o Thamnatha. A
pověditi:
a tobě budu moci ozná
k yž přišli k vinicím města, ukazal míti?
se lev mladý lítý a řvoucí, a po— 17. Za sedm tedy dní hodů pla
tkal se s ním.
kala řed ním: a naposledy dne
6. I připadl Duch Hospodinův sedmé o, když jemu obtížná. byla,
na Samsona, a roztrhl lva, jakoby
kozelce na kusy rozsapal, nic do
krajinéch východních mrtvoly živo
konce nemaje vruce: a nepověděl 8) V
čichů tak rychle vyeýchají, že delší čas
toho ani otci ani mateři.
bez puchu leží: mohl se tedy včelni
ro'
v mrée lva usaditi.
'
7. I sstoupil, a mluvil k ženě,
t. když se ženili, že hodovali při svadbě,
kteréž se byla zalíbila očím jeho. 10) kteréž
trvala 7 dní.
8. A po několika dnech navra 11) 1; třiceti svadebních mládenců,
cuje se, aby ji pojal, uchýlil se, 12) čechlů t. j. kmentových košil; sukní
aby pohleděl na mrtvého lva, a hle
t. j. svátečních oděvů.
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vyložil ji pohádku. Kterážto ihned
oznámila ji měšťanům svym.
18. A oni řekli jemu dne sed
mého před západem slunce: Což
sladšiho nad med, a co silnějšiho
nad lva? Kterýž řeklknim: Byste
byli neorali jalovičkou mou, ne
uhodlibyste pohádky mé.

_ _
19. Připadl tedy na něj Duch
Hospodinův, a. sstoupil do Aska
lona, a. pobil tam třicet mužů: e
jichžto šaty pobrav, dal těm, kteříž
uhodli pohádku. A rozhněvav se
příliš, odšel do domu otce svého.
20, Žena pak jeho pojala [jiné
ho] muže, jednoho z přátel jeho,
a snoubců*.

to učinil? Jimž povědíno jest:
Samson zet Thamnathejského: pro
tože vzal ženu jeho, a dal druhé
mu, učinil to. I „vstoupili Filistin
ští: a spálili i ženu, i otce jejiho.
7. Jimžto řekl Samson: Ačkoli
jste toto učinili: však ještě pomstím
se nad vámi, & pak odpočinu.
8. I zbil je ranou velikou, tak
že děsice se lytko na stehno kladli'.

%tasstoupiv
bydlil v jeskyni skály
m.
9. Pročež vstoupivše Filistinšti
do země Jůda, rozbili stany na
místě, kteréž potom nazváno jest
Lechi, to jest, čelist, kdež jejich
vojsko poraženo bylo.
10. I řekli k nim zpokoleni Jů
dova: Proč jste vytáhli proti nám?
Kapitola 15.
Kteřiž odpověděli: Abychom svá
Samson popálil obilí Filistinských. 12. Vy zali Samsona, přišli jsme, a aby
dán byv Filietinským svázaný, roztrhal pro—
vazy, a čelistí osličí tisíc mužů pobil.

1. Po nastával
nedlouhém
když
časpak
žničase,
pšeničné,
přišel Samson, chtě navštíviti man
želku svou, a přinesl ji kozelce z
koz. A když chtěl podlé obyčeje
vjiti do její komory, zbránil mu
otec jeji řka:
2. Domníval jsem se, žebys ji
v nenávisti měl, a proto dal jsem
'i příteli tvému: ale má sestru,
teráž mladší a. pěknější jest, než
ona, necht jest tobě manželkou
místo oné.
3. J emuž Samson odpověděl: Od
tohoto dne nebude vina ve mně
proti Filistinským, nebo učiním
vám zlé věci.
4. I šel, a nalapal tři sta lišek,
a ocasy jejich připojil k ocasům,
a pochodně přivázal v prostředku:
5. kteréž zapáliv, pustil [lišky],
aby sem i tam běhaly. Kteréžto
ihned běžely do obilí Filistinských.
Kteréž když se zapálilo, shořelo
obilí, i sžaté v mandelích, ino
sžaté, tak že i vinice iolivové za
hrady oheň s álil.
6. I řekli ilistinšti: Kdo jest
20) t. z oněch evadebních mládenců, o nichž
výše v. 1.

uclšolniil
.jemu odplatih' [za to], co nám
1

11. Tedy vyšlo tři tisíce mužů
z Jůda, k jeskyni skály Etam, &
řekli Samsonovi: Nevíš-liž, že Fi
listinšti panují nad námi? Proč 'si
to učinil? Jimžto on řekl: Je.
mi učinili, tak jsem jim učinil.
12. ekli: Přišli jsme, abychom
tě svázali, a dali v ruce Filistin
ským. Jimž Samson řekl: Přisá
hněte, & slibte mi, že nezabijete
mne.
13. Řekli: Nezabijeme tebe: ale
svázaného vydáme. I svázali ho
dvěma. provazy novymi, a vzali jej
z skály Etam.
14. Kterýžto když přišelna misto
Čelisti, &Filistinšti kI-ičíce potkali
se s nim, připadl Duch Hospodinův
na něho: aiako len od ohně spálen
bývá, tak vazby, kterýmiž svázán
byl, rozmetány jsou a rozvázány.
15. A nalez čelist, totiž čelist
osličí, kteráž tu ležela, vzal ji &.
pobil jí tisíc mužů,
16. a řekl: Čelisti osličí, čelistí
oslátka oslic zahladil jsem je,'_'apo
bil jsem tisíc mužů.
8) t. náramně se děsili. Aneb dle habr.:
Zbil je, tluka je po hnátích ipo ledvích,
t. jakž se mu natyčili.
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mohli. a svázaného. trápiti. Což
17. Apovr
když čelist
ta slova
zpívaje
do jestliže uděláš, dáme tobě jeden—
konal.
z ruk
. a na—
zval jmeno mista toho, amath každý tisíc &.sto stříbrných.
6. Mluvila tedy Dalila kSamso
lechí, což se vykládá, zdvihnutí
čelisti*.
noví: Pověz mi, prosím,včem jest
18. A žízně velice, zvolal kHo— tvá největší síla, a co jest, čimbys
spodinu, a řekl: Ty jsi dal skrze svázán jsa vyváznouti nemohl?
7. J lžto odpovědělSamson: Kdy
ruku služebníka. tvého spasení toto
Veliké, a vítězství: hle žízní umí bych sedmi provazy žilovými ještě
rám, a upadnu v ruce neobřeza nevyschlými &ještě mokrými svá
n ch.
zán byl, mdlý budu, jako jiní lidé.
8. I řinesli kní ňlistinská kni
19. Otevřel tedy Hospodin zub
provazů, jakž byl řekl:
střenovni v čelisti osličí, a vyšly žata se
jimiž svázala ho,
zobčerstvil
něho vodiy*.
napiv
se,
9. majio skryté u sebe v zálo
ucha,Kteréžto
asíly zase
nabyl.
Protož nazváno jest jmeno mista hách, kteříž čekali v komoře, kte
toho, Studnice vzývajícího z čelisti rak se stane konečně s ním, i
až do dnešního dne.
zkřikla na něj: Filistínští na.tebe,
20. I soudil Israele za času Fili Samsone.Kterýž roztrhl vazby,jako
stinských za dvaceti let.
kdyby někdo roztrhl nit z koudele
stočenou, přistrče k obci: a není
poznáno, v čemby byla. síla jeho.
Kapitola 16.
10. I řekla k němu Dalila: Ele
Samson brány 'města Gázy vynesl. 6. Od
Dalily oklamán, od Filistinských jat. 23. oklamal jsi mne, a nepravdivou
Potom umřel s nepřátely, dům jejich pod věc mluvil jsi: aspoň nyni oznam
vrátiv.
mi, čimbys měl svázán býti.
11. Kteréž'jon odpověděl: Budu-li
1. Odšel také“ do Gázy, & uzřel svázán novými provazy, kteříž
k ní tam ženu nevěstku, i všel nikdy nebyli vdíle, mdlý budu, a
2. To když uslyšeli Filistinští, jiným lidem podobný.
12. Jímiž opět Dalila svázala. ho,
a rozneslo se u nich, žeby Samson
do města všel, obklíčili jej, posta & zkřikla: Filistinští na tebe, Sam
sone,
nastrojivši v komoře zálohy.
vivše strážné u brány města: a
tam celou noc s mlčem'm čekajice, Kterýž tak roztrhl vazby, jako
nitky
příze.
.
aby, kdyžby ráno vyšel, zabili ho.
3. Spal pak Samson až do půl ' 13. I řekla Dalila opět k němu:
Dokavadž
svozuješ
mne, alež mlu
noci: a odtud vstav, pochytil oboje
vrata brány s veřejemi jejich, a s víš? Pověz, ěímbys měl svázán
býti.
J
ížto
odpovědělSamson:
Kdy
zámkem, & vložív na ramena svá
nesl na vrch hory, kteráž jest proti by sedm vlasů hlavy mě k vratidlu
přivila,
a
otočic
okolo
hřebu
do
Hebronu.;
4. Potom zamiloval ženu, kteráž země vrazila, mdlý budu.
14.
Což
když
učinila
Dalila,
ře
bydlila v údolí Sorek, a sloula
kla k němu: Filistinští na tebe,
Dalila.
5. I přišli k ní knížata ňlistin Samsone. Kterýž vstav ze sua vy»
hřeb s vlasy i s vratidlem.
ská &.řekli: Oklamei ho, a zvěz táhl
15. I řekla k němu Dalila: Kte
od něho, v čem má tak velikou
pravíš, že miluješ mne, ježto
sílu, a kterakbychom ho přemoci rak
srdce tvé není se mnou? Potřikrát
17) t. vrch či výšina čelisti, hebr.: Ramath zklamal jsi mne, a. nechtěl jsi po
Lechi.
vědíti, včem jest největší síla tvá.
19) To se romměti má, ne o skutečné če
16. Když mu obtížná byla, a za
listi osliěi, nýbrž o výšině, ježto slonla
mnoho dni ustavičně se ho při
Lechi, t. j. čelist.
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držela, nedadouc mu času k odpo
ěinutí, zemdlela duše jeho, a až k
' ustala.
17. Tehdaž otevřev pravdu tě
věci1 řekl k ní: Břitva nikdy ne
vešla na hlavu mou, nebo Nazarej
ský, to jest, posvěcený Bohu jsem

byl Samson, a řed nimi hral'.
Kterýž jsa přive en z žaláře, hral
před nimi: ipostavili ho mezi dva
sloutpy.
2 . Kterýž řekl pacholeti řídí
címu kroky jeho: Nech mne, at
se dotknu sloupů, na nichž veške
ren dům sto'í, a na ně zpolehnu,

od života matky své: kdyby oho
lena byla hlava ma, odej e ode a maličko o počinu.
27. Dům pak byl plný mužů a
mne sila má., a zemdlim, a budu
žen, a byla tam všecka knížata
filistinska, aze střechy asině okolo
tři tisíc obojího pohlavi divajících
se na hrajícího Samsona.
28. Ale on vzývav Hospodina,
otevřel srdce své. Kteřižto přišli, řekl: Pane Bože, zpomeň na mne,
vzavše penize, kteréž byli slíbili. a navrat mi nyni první silu, Bože
19. Ale ona učinila, aby spal na můj, abych se pomstil nad nepřá
kolenach jejich, a na lůně jejim tely svými, a za ztrátu dvou oči
položil hlavu. A povolala holiče, a jednu pomstu vzal:
oholil sedm vlasů jeho, i počala 29. i ujav oba sloupy, na kte
ho odstrkovatí, a od sebe odháněti: rýchž dům stal, a jeden z nich
nebo hned od něho síla odešla*: pravou, a druhý levou rukou drže,
20. i řekla: Filistinští na tebe, 30. řekl: Nechť umře duše m6.
Samsone. Kterýžto povstav ze sna, .s Filistinskými. A když zatřasl
řeklvmysli své: Vyjdu, jako jsem silně sloupy, padl dům na všecka
prvé učinil, a vytrhnu se, nevěda, knížata, ina jiné množství, kteréž
tam bylo: a mnohem více jich za
že odstoupil od něho Hospodin.
21. Kteréhož když jali Filistin hubil umlraje, nežli byl prvé živ
ští, hned vyloupili oči jeho, avedli jsa pobil.
ho do Gazy svázaného řetězy, a
31. Sstou ivše pak bratří jeho,
zavřevše jej v žaláři rozkázali mu i všecko př buzenstvo, vzali tělo
mliti*.
jeho, a pochovali je mezi Saraa a
22. A již vlasy jeho poodrostati Esthaol v hrobě otce' jeho Manue:
a soudil Israele dvaceti let.
počaly:
23. a km'žata filistinská. sešli se
spolu, aby obětovali oběti nákladně
Kapitola 17.
bohu svému Dagonovi, a hodovali,
0 Michovi, modle jeho, i kněsi.
řkouce: Dal bůh naš nepřítele na
šeho Samsona v ruce naše.
toho času
muž jeden
s hory
24. Což také lid vida, chválil I.Byl Efraim,
jmenem
Mlchas,
boha svého, atéž věci pravil: Dal
2. kterýž řekl matce své: Tisíc
bůh náš protivníka našeho v ruce a sto stříbrných, kteréž jsi byla
naše, kterýž vyhubil zemi naši, a sobě oddělila, aokterýchž jsib la
pobil velmi mnohé.
přisahla, a ja to slyšel, hle jam m,
25. Aveselice se po kvasích, na a u mne jsou. Jemuž ona odpo
jedše se již, přikázali, aby povolán věděla: Požehnaný syn můj Ho
19) Ne žeby byla v těch dlouhých vlasech spodinu.
3. Navrátil tedy je matce své,
náležela síla jeho, ale trestán jest od
Boha ztrátou síly, protože slib Nazarej kteráž řekla jemu: Posvětila a sli

jako jiní lidé.
18. Ividouc ona, žeby jí vyznal
všecka mysl svou, poslala k kní
žatům 'ňlistinským, a vzkázala:
Pojďte ještě jednou: nebo nynimi

ství svého zrušil. Vis výš 13, 5.
21) t. mlýnem ručním. Učiněno mu to k
potupě, poněvadž to byla práce ženská, 25) t. aby zpívaje a skůkaje, ]: smichu a
otrocka.
vyražení jim byl.
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bila jsem to stříbro Hospodinu, dalo sobě vladařství, aby bydlilo
aby z ruky mé přijal je syn můj,

až do
0 os 0 osu
mezitoho111dne ne
o—
a udělal rytinu a slitinu: a nyní ; Írělrirzi;:lbol
kšleními.
J ým P
davam je tobě.
4. On pak navrátil je matce 2. Poslalí tedy synové Dan, z

své: kteréž vzala dvě stě stříbr kmenu a z čeledi své pět mužů
ných, &dala je zlatníku, aby udělal nejsilnějších z Saraa aEsthaol, aby
z nich rytinu a slitinu, kteráž byla vyšpehovali zemi, a pilně shlédli :
v domě Míchově.
i řekli jim: Jděte a shlédněte ze
5. Kterýž také schranku v něm mi. Kteřížto jdouce když přišli na
oddělil Bohu, a udělal Efod, a horu Efraim, a vešli do domu Mí
Theraňm, to .jest, roucho kněžské, chova, odpočinuli tam:
a modly: a naplnil ruku jednoho 3. a poznavše hlas mládence le
z svých synů, a učiněn jest jemu víty, a zůstavše u něho hospodou,
knězem*.
řekli k němu: Kdo tě sem přivedl?
6. Toho času nebylo krále v Co tu děláš? Pro kterou příčinu
Israeli, ale jedenkaždý, co se mu jsi sem přišel?
za dobré vidělo, to činil.
4. Kterýž odpověděl jim: Toto
7. Byl také jiný mládenec z Beth a toto učinil mi Míchas, aze mzdy
léma Jůdova, z příbuzenství jeho: najal mne, abych byl jeho knězem.
a ten byl levita, a bydlil tam.
5. Prosili pak ho, aby se poradil
8. I vyšed z města Bethléma, s Hospodínem, aby věděti mohli,
chtěl pohostinu býti, kdebykoli sobě zdaliby šťastnou cestou šli, a věc
ohodlí nalezl. A když přišel na bude-li míti účinek.
horu Efraim, cestou jda, &uchýlil se
6. Kterýž odpověděl 'im: Jděte
maličko do domu Míchy,
v pokoji: Hospodin hle ' na cestu
9. tazan byl od něho, odkudžby vaši, a na stezku, kterouž jdete.
přišel. Kterýž odpověděl: Levíta
7. Jdouce tedy pět mužů přišli
jsem z Bethléma Jůdova, a jdu,
abych bydlil, kde budu moci, a do Lais: a viděli lid bydlící vněm
beze vší bázně, vedlé obyčeje Sidon
kdeby mi se vidělo užitečné.
10. Iřekl Míchas: Zůstaň umne, ských bezpečný &. pokojný, an se
a buď mi za otce, a za kněze: a mu dokonce žadný neprotívil, &
dám tobě na každý rok deset stří zboží veliká. mající, a daleko od
brných, a dvoje roucho, a ook vy Sidonu, a ode všech lidí oddělený.
8. A navrátivše se k bratřím
živení potřebného jest.
11. Přivolil, a zůstal u něho, a svým do Saraa a Esthaol, a coby
zřídili
vyptávajícím se, odpověděli:
byl mu jako jeden z synů jeho.
9. Vstaňte, vstupme k nim: ne
12. I na lnil Míchas ruku jeho,
a měl mládence toho za kněze u bo jsme viděli zemi velmi bohatou
sebe,
a úrodnou : nemeškejtež, nelenujtež
13. řka: Nyní vím, že mi dobře se: pojďme a vladněme jí, nebudet
učiní Bůh proto, že mám kněze [O to] žadné práce.
levítského pokolení.
10. Vejdeme [k lidem] bezpečným,_

do h;;šjíy
velmi široké,
a dá.nam
Hosp
' místo,
v kterémž
neni
žádného nedostatku těch věcí,kte
réž se rodí na zemi.
Slo tedy z příbuznosti Dan,
1. V těch
nebyloDan
krále
v to 11.
Israeli,dnech
a pokolení
hle
jest, z Saraa a Esthaol, šest set
mužů oděných ve zbroj válečnou.
12. A vstoupivše zůstali u Kar
5) t. dal mu do ruky první obět, a tím ho
jathjarim Jůdova: kteréžto místo,.
jako posvětil na kněžství.

Kapitola 18.

O ukradení modly Míchovy i : knězem.
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pohnutí, a. ty sám se vším domem
svým nezahynul.
_
26. A tak cestou, kterouž počah
jíti, šli. Vida ak Míchas, žeby sil
nější byli, než ' on, navrátil se do
domu svého.
.
27. Šest set ak mužů vzali kně
ze, a. věci svrc upověděné: a při
šli do Lais k lidu odpočívajícímu
a. bezpečnému, a. pobili “je ostrosti
meče: a. město vypálili ohněm,
28. an dokonce žadný nedal po
moci, proto že daleko bydlili od
Sidonu, &.s žádným z lidí neměli žád
ného tovaryšství a. jednání. Bylo
pak město položeno v krajině Ro
hob: kteréž zase vystavěvše bydlili
dVeřmi.
17. Ale ti, kteříž vešli do domu v něm,
29. nazvavše jmeno města Dan,
mládence, rytinu, & Efod, aThera
im. &.slitinu usilovali vziti, a kněz vedlé jmena. otce svého, kteréhož
byl
stál přede dveřmi, an šest set mu— am.zplodil Israel, ješte prvé sloulo
žů silných nedaleko očekávalo.
30. I postavili sobě rytinu, a
18. Vzali tedy, kteříž byli vešli, [ustanovili] Jonathana syna Ger

od toho času, vzalo jmeno, Stanové
Dan, &jest z zadu za Karjathjarim.
13. Odtud přešlina horu Efraim.
A když přišli k domu Míchovu,
14. řeklo pět mužů, kteříž tvé
byli poslani k spatření země ais,
jiným bratřím svým: Víte. že v
těchto domích jest Efod, a Thera
fim, a. rytina i slitina.: vizte, co se
vám líbí.
15. A maličko uchýlivše se, ve
šli do domu mládence levíty, kte
ž byl v domě Míchy: a pozdra.
viJi ho slovy pokojnými.
16. est set pak mužů, tak jakž
byli v zbroj oděni, stali přede

imžto řekl
Což toa.děláte
gytinu,
Efod,kněz:
a. modly,
slitinu.?
19. Jemuž odpověděli: Mlč, a
vlož prst na ústa své.: a. pojď s
nami, abychom měli tebe za otce

sama. syna. Mojžíšova, & syn

„jeho

kněžími v pokolení Dan, až 0 dne
zajetí svého.
31. I zůstala u nich modla Ml
chova po všecken čas, v kterémž

a za. kněze. Což jest lépe tobě, kně— byl dům Boží v Sllo;vtěchdnech

zem-li býti v domějednoho člověka, nebylo krále v Israeli.

čili v jednom pokolení a čeledi v
Israeli
20. Což když uslyšel, přivolil
řečem jejich, a. vzal Efod, a. mo

Kapitola 19.
Cesta levity z Efrata, 22. a hanebný skutek
obyvatelů Gabaa.

dly, a rytinu, a šel s nimi.
21. Kteřížto když šli, a. pustili
jeden
bydleje
napřed děti & hovada, a všecko, 1. Bylpři
straněmuž
horylevita
Efraim,
kte
což drahého bylo,
vzal sobě ženu z Bethléma
22. a již opodál byli od domu ůdova:
Míchova, muži, kteříž bydlili v do 2. kteráž opustila ho, anavrátila.
m_u_Míchovu, svolavše se šli za se do domu otce svého, do Beth
mm,
a zůstala u něho čtyry mě
23. a z zadu křičeti počali. Kte léma,
moc.
řižto ohlédše se řekE k Michovi:
3. I šel za ní muž její, chtě se
Co chceš ? Proč křičíš?
s ni smiřiti, a jí lahoditi, & s se
24. Kterýž odpověděl: Bohy mé, bou zase odvesti, maje s sebou
kteréž jsem sobě udělal, vzali jste, pacholka a. dva. osly: kteréžto při
i kněze, i všecko, což nám, apra jala ho, a. uvedla do domu otce
vite: Co tobě jest?
svého. Což když uslyšel test jeho,
25. I řekli mu synovéDm: Va
ostíuzřel., vyšel proti němu s
ruj se, abys více nemluvil k nám, remjej
4. a,objal ho. I zůstal zet v do
aby nepřišli na. tebe muži hněvem
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mě testě tři dni, jeda s ním a pi
je přátelsky.
5. Dne pak čtvrtéhovnooi vstav,
jíti chtěl: kteréhož zadržel test, a
řekl k němu: Pojez prvé maličko
chleba, & posilň žaludku, a tak
půjdeš.
6. I seděli spolu, a jedlí, i pili.
I řekl otec děvky k zeti svému:
Prosím tě, abys dnes zde zůstal,
a buďme spolu veselí.
7. Ale on vstav, chtěl přece
jíti. A však mocí ho zdržel test,
a namluvil, že u něho zůstal.
8. Když pak bylo rano, strojil
se levíta na cestu. Jemuž zase test
řekl: Prosím tebe, abys maličko
ojedl, & posilně se, když bude do
ře na den, potom šel. Jedli tedy
spolu.
9. I vstal mládenec, aby šel s
ženou svou, a s pacholkem. Jemuž
opět mluvil test: Pomysli, že den
k západu se schyluje, a blíží se k
večeru: zůstaň u mne dnes ještě.
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svého večer, kterýž sám také byl
s hory Efraim, & pohostinu bydlil
v Gabaa; lidé pak krajiny té byli
synové J eminy.
17. A pozdvih. očí, “uzřel stařec
sedícího člověka. s břemínky svý
mi na ulici města, a. řekl k němu:

Odkud přicházíš? a kam jdeš?
18. Kterýž odpověděljemu: Vy
šli jsme z Bethléma Jůdova, a
jdeme na místo své, kteréž jest na.
straně hory Efraim, odkudž b li

jsmek šli
do Bethléma:
e
rne
domu
Božímu, a ažangníj
ný nas
nechce pod svou střechu přijíti,
19. ješto máme [s sebou] slamu
i seno obrok oslům, a chléb i ví
no
pro sebe
cholka,
kterýž&seděvku
mnoutvou,
jest: &žpá.
snéo šěci
.

nepotřebujeme, jediné ho
p20.yJ emuž odpověděl stařec: Po
koj s tebou buď, já. dam všecko,
čehož potřebí jest; toliko prosim,
abys nezůstával na ulici.
a dokonej den v veselí, a ze'tra. 21. I uvedl ho do domu svého,
půjdeš, abysi šel do domu sv ho. a obrok oslům dal: a když umyli
10. Nechtěl zet povoliti řečem nohy své, pojal je k hodování.
'eho: ale i hned šel, a přišel proti
22. Když oni bodovali, &. po
ebus, jenž jiným jmenem slove ustání z cesty, pokrmem anápojem
Jerusalem, veda s sebou dva 0st těl posilňovali, přišli muži města
s břemeny, a ženinu.
toho, synové Belial (to jest, beze
11. A již byli u Jebus, a den jha), & obklíčivěe dům starce, po
měnil se v noc: i řekl pacholek k čali na dvéře tlouci, křičíce na
panu svému: Pojď, prosim, uchyl— hospodáře domu, a řkouce: Vyveď
me se do města J ebusejských, & muže, kterýž věel do domu tvého,
zůstaňme v něm.
at ho zle požívame.
12. J emuž odpověděl pan: Ne
23. I vyšel k nim stařec, ařekl:
vejdu do města národu cizího, kte Nechtějte bratří, nechtějte činiti
toho zlého; nebt jest přišel on ke
z aynů
půjdunení
až do
abaa:israelských, ale mně na hospodu, a přestaňte od
13. a když tamdojdu, zůstaneme toho bláznovství:
v něm, aneb jistě v městě Rama.
24. mam dceru pannu, a tento
14. Pominuli tedy Jebus, a šli člověk má.ženinu, vyvedu je vám,
abyste
jich ponížih, a svou vůli
svou cestou, & zapadlo jim slunce
u Gabaa, kteréž jest v pokolení naplnili; toliko prosím, ohavnosti
té
proti
přirozenísmužem neěiňte.
Benjaminovu:
15. i obrátili se do něho, aby
25. I nechtěli povoliti řečemje
tam zůstali. Kamž když vešli, se ho. Což vida člověk, vyvedl k nim
děli na. ulici města, a. žádný jich ženinu svou, a dal jim ji k zlému
nechtěl přijíti do hospod .
požívání: kteréžto když celou noc
16. A hle, ukazal se č ověk sta zle žívali, propustili ji rano.
rý, navracuje se s pole, a z díla
2 . Ale žena, když se rozední

Kniha Soudců 19. 20.
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6. Kteroužto uchopiv, na kusy
zůstával pan jeji, a tam upadla. jsem rozsekal, a rozeslal jsem kusy
27. Když bylo rano, vstal člo po všech končinách vladařství va
věk, a otevřel dvéře, aby se b1_'a1šeho: nebo nikdy tak veliké. ne
dale cestou svou: a aj ženina je šlechetnost, a tak veliký hřích ne
ho ležela před dveřmi, s rozlože stal se v Israeli.
7. Jste tu všickni synové israel—
nýma rukama na prahu.
_
28. Jížto on řekl, domnívaje se, ští, ustanovte, co máte činiti.
žeby odpočívalo.: Vstaň, a Ojďme.
8. Ičlověka
stoje všecken
lid, !jako %d
řečí odpověděl:
e
Akdyž ona nic neodpovědě sro! noho
uměv, žeby byla mrtvé., vzal 1, ode'deme do stanů našich, aniž kdo
vej
e
do
domu
svého:
a vložil na osla, & navrátil se o
domu svého.
9. ale toto proti Gabaa společně
29. Do kteréhož když vešel, u učiňme.
10. Deset mužů at se vybéře ze
ho il meč, a mrtvé tělo ženy své
i s 1kostmi na dvanácté částek a sta ze všech pokolení israelských,
kusů rozsekav, rozeslal po všech & sto z tisíce, a tisíc z desíti ti
končinách israelských;
síců, aby snéšeli vojsku potravy,
30. Což když uzřeli všickni, spolu a abychom mohli bojovati proti
zkřikli: Nikdy taková, věc nestala Gabaa Benjaminovu, a odplatiti _je
se vIsraeli, od toho dne, jakž
 mu za hřích, což zasloužilo.
šli otcové naši z Eg ta, až o 11. I sešel se všecken Israel k
toho času: vydejte úsu ek, avůbec městu, jako člověk jeden. jedno
ustanovte, co jest potřebí činiti.
stejnou myslí, a jednou radou.
valo, přišla ke dveřím domu, kde

12. I ]poslali
posly kekteřižby
všemu po
kolení
enjammovu,
ře
kli: Proč tak veliké nešlechetnost
mezi vámi nalezena jest?
13. Vydejte ty lidi z Gabaa, kte
1.
yšli tedy všickni synové isra- říž tu hanebnost zpéchali, aby
elští, a spolu se shromáždili, zemřeli, &.odjato bylo zléz Israele.
jako muž jeden, od Dan až do Ber Kteříž nechtěli bratří svých synů
sabé, a země Galaad, k Hospodinu israelských rozkázaní poslechnouti :
do Masfa:
14. ale ze všech měst, kteráž byla
2. a všickni ůhlové* lidu, i vše losu jejich, sešli se do Gabaa, aby
cka pokolení israelska Ído shromaž— jim dali pomoc, a proti všemu h
dění lidu Božího sešli se, čtyři du israelskému bojovali.
sta tisích pěších bojovníků.
15. I nalezeno jest z Benjamina
3. (Aniž bylo tajno synů Benja— ětmecítma tisíců
hujících meč,
minových, že synové israelští vstou omě obyvatelů
baa, .
pili do Masfa) I otazán jsa levíta,
manžel ženy zabité, kterak tak ve 16. kterýchž bylo sedm set mu
liké nešlechetnost zpéohana byla, žů nejsilnějších, tak levou rukou
4. odpověděl: Přišel jsem do jako pravou bojujících: a tak jistě
Gabaa Benjaminova, s manželkou hézejíeích z praků kamením, že k
vlasu
oditi uměli, & nikoli se
svou, a. tam jsem noclehoval;
.
5. a hle lidé města toho obklí nechybovali.
17. Mužů také israelskýoh, bez
čili v noci dům, v kterémž jsem
synů
Benjaminových,
našlo
se čty
zůstával, chtíce mne zabiti, a ženu
mou, k víře nepodobně vzteklou ři sta tisíců dobývajícíoh meče, a
hotových
k
boji.
ohlipností trápili., tak že naposledy
18. Kteřižto vstavše přišli do do
umřela.
mu Božího to jest do Silo: a té.
zali se Bo
a řekli: Kdo bude
2) t. přední či knížata.

Kapitola 20.

Válka synů is:-selských proti pokolení
Benjaminovu, 48. a poražení jeho.
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v našem vojsku knížetem boje pro směle vypadli z města, a utíkající
ti synům Benjaminovým ? Jimžto nepřátely podal honili, tak že [ně
co] z nich ranili jako prvního i
odgověděl
Hospodin: Jůdas at jest druhého dne, a bili dvěma stez
vů
cem vaším.
19. A hned synové israelští vsta kama utíka'ící, z nich jedna šla do
há. do Gabaa, a po
vše rano, položili se podlé Gabaa. Bethel, a
20. A odtud jdouce k boji proti razili okolo třiceti mužů:
Benjaminovi, města dobývati počali. 32. i domnívali se, že jako prvé
21. I vyšedše synové Benjami je pobili. Kteřížto chytře dělajíce
novi z Gabaa, pobili z synů israel se, jakoby utíkali, vešlivradu, aby
ských ten den dvamecítma tisíc je odtrhli od města,ajako utíkajíce
mužů.
na stezky svrchu pověděné přivedli.
33. Všickni tedy synové israel
22. Opět synové israelští i v sí
l i v množství doufajíce,na témž ští vstavše z míst svých, spořadali
135%, na kterémž prvé byli bojo vojsko na místě, kteréž sloveBalt
hamar. Zálohy také, kteréž byly
vali, vojsko spořadaIi.
23. Však tak, jak prvé vstoupili, okolo města, počaly se pomalu
a plakali před Hospodinem až do ukazovati.
noci: a tazali se ho, a řekli: Ma 34. a od západní strany města
me-li ještě jíti k bojovaní proti vycházeti. Ale i jiných deset tisíc
synům Benjaminovým., bratřím mužů ze všeho Israele pobízeli oby
svým, čili nic? Kterýmž on odpo vatele města k boji. I obtížil se
věděl: Vstupte proti nim, a bojujte! boj proti synům Benjaminovým:
24. A když synové israelšti druhé a neporozuměli,žeby ze všech stran
ho dne šli k boji proti synům jim nastávalo zahynutí.
35. I porazil je Hospodin před
Benjaminovým,
'
25. vypadli synové Benjaminovi obličejem synů israelských, a zbili
z bran Gabaa, a potkavše se s z nich v ten den pětmecitma tisíc
nimi, tak velikým bitím na ně se a sto mužů, vše bojovníků a dobý
rozlítili, že osmnacte tisíc mužů vajících meče.
36. Synové pak Benjaminovi,
dobývajících meč porazili.
26. Pročež všickni synové israel když uzřeli, že jsou mdlejší, počali
ští přišli do ,domu Božího, a sedíce utíkati. Což vidouce synové israel
plakali řed Hospodinem: apostn'li ští dali jim místo k utíkaní, aby
se ten en až do večera, a oběto k připraveným zaloham přišli,kte
vali jemu zápalné i pokojné oběti. réž byli podlé města položili.
27. A o stavu svém tazali se. 37. Kteřížto, když nenadález zé
Toho času byla tam archa úmluvy loh vstali, a Benjamin před těmi,
Boží,
jenž ho bili, utíkal, vešli do města,
28. a Finees syn Eleaz
s a a zbili je ostrosti meče.
Aronova, b 1 správce doŠrtÍ' !l'na 38. Znamení pak dali synové
zali se ted; Hospodina., a řekli: israelští těm, kteréž byli v zalo
Máme-li ještě vyjití k boji proti háoh postavili, aby, kdyžby město
synům Benjamin bratřím našim, vzali, oheň zapálili: a kdyžby se
čili odpočinoutn'? Jimžto řekl Ho dým vzhůru vznášel, ukázali, že
' : Vstupte, nebo zejtra dům jest vzato město.
39. Což když uzřeli synové isra
je v ruce vaše.
veni,
29. I položili synové israelští záf elští, v bitvě jsouce
lohy okolo města Gabaa:
(nebo synové Benjamin : omnívali
30. & potřetí, jako jednou a po se, žeby utíkali, a [tím] statečněji
je honili, pobivše z vojska jejich
dmheédli
WV
proti Benjaminovi vojsko třiceti mužů,)
40. & viděli jako sloup dýmu z
31. Ale i synové Benjaminovi
19
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města vystupovati: Benjaminští Žádnýz vás nedá dcery své synům
také ohlédše se zpět, když uzřeli, Benjaminovým za manželku.
že jest vzato město,a plamen vzhůru
2. I přišli všiokni do domu Bo
se vznáší:
žího v Síle, a před obličejem
jeho
.
o

41. [tedy ti], kteříž prvé dělali sedícefaž do večera, pozd
asu,
se, jakoby utíkali, obrátivše sejsil a velikým kvílením počali plakati,
"
něji odpírali. Což když viděli sy řkouce:
nové Benjamin, obrátili se na utí
3. Proč, Hospodine Bože israel
sky, stalo se toto zlé v lidu tvém,
42. & počali jíti cestou k poušti, aby dnes jedno pokolení Odjato
atam je také nepřátelé honili; ale bylo z nás?
iti, kteříž byli město zapálili, po 4. Druhého pak dne na úsvitě
tkali se s nimi.
povstavše vzdělali oltář: a oběto
43. A tak se stalo, že z obojí vali tam oběti' zápalné, a pokojné
oběti, a řekli:
strany 'aké
od ngpřátel
bitíumírajíoích.
byli, aniž
bylo
o počinuti
5. Kdo nevstou il v vojště Ho
1 p li a poražení jsou na vy spodinově ze všech okolení isra
ohodni straně města Gabaa.
elskych? Nebo se by ' těžkou pří
44. Bylo pak těch, kteříž na sahou zavázali, když byli vMaefa,
témž místě pobiti jsou, osmnácté že zabiti budou, kteřížby [tam]
tisíc mužů, všecko nejsilnějších bo nebyli.
jovníků.
.
6. Ilitujíce synové israelští bra
45. Což když viděli ti, jenž byli tra svého Benjamina, počali pra
z pokolení Benjamin zůstali, utekli viti: Odjato jest jedno pokolení z
na poušt: a šli k skále, kteráž Israele,
slove Remmon. Vtom také utikání
'(.odkud manželky vezmou ?Nebo
bloudíoích, a sem i tam chodících všickni vůbec jsme přisáhli, že jim
pobili pět tisíc mužů. A. když dále nedáme dcer svých.
utíkali, honili je, a pobili opět jiné 8. Protož řekli: Kdo jest ze všech
dva tisíce.
pokolení israelských, ježto nevstou
46. A tak se stalo, že všech, pil k Hospodinu do Masfa? A hle
kteříž padli z Benjamin, na roz nalezeno jest, že obyvatelé Jábes
ličných místech, bylo pětmecítma Galaad v tom vojště nebyli.
9. (Toho také času, když byli
štiel;
c . bojovníků k boji nejhotověj
'
v Silo, žádný z nich tam nebyl
47. Zůstalo tedy ze všeho počtu nalezen.)
Benjamina, kteříž vyváznouti' a
10. Poslali tedy deset tisíc mužů
uteci mohli napoušť, šest set mužů: nejsilnějších, a přikázali jim: Jděte,
i seděli v skále Remmon po čtyry a pobijte obyvatele Jábes Galaad
měsíce.
ostrosti meče, i ženy, i dítky jejích.
48. Navrátivše se pak synové 11. A toto jest, čehož šetřiti
israelští, všecky ostatky města, od máte: Všecky pohlaví mužského,
mužů až do hovad, mečem pobili, a ženy, kteréž oznaly muže, po
a všecka města a městečka Benjami
nova ohněm vypálili.
bijte:
pak jest
zachovejte.
12. Fanny
nalezeno
panen v Já
bes Galaad č ři sta, kteréž ne
věděly o muže ém loži, a přivedli
Kapitola 21.
je do stanů v Síle, do země cha
Ostatkové pokolení Benjaminova, man
želkami opatření.

1.

B

nanejské.
13. I poslali osl ksynům B en

jamin, kteříž bpyliyv skále Rem
yli se také zapřisáhli synové mon, a přikázali jim, aby je při

israelští v Masfa, a řekli: jali v pokoji.
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20. I přikázali synům Benjamin,
14. I přišli synové Benjamin v
ten čas, adany jsou jim manželky a řekli: Jděte, a skrejte se v vi
nících.
z dcer Jabes
Galaad:
ak 21. Akd ž uzříte dcery Sílo jíti
nenalezli,
kteréžby
jim jinšch
by ' po ob
nym způsobem dali.
tancova z podlé
15. A všecken Israel velice lito knenadále
vinic,obyčeje,
a jedezajděte
aždy
val a hořekoval pro zahlazení jed olap sobě jednu ženu, a odejděte
noho pokolení z Israele.
o země Benjamin.
16. I řekli starší: 00 učiníme s
22. Akd ž přijdou otcové jejich,
ostatními, kteříž nedostali žen? aneb
brat , a počnou na vas ža
Všecky ženy z pokolení Benjamin lovati a se vaditi, dime jim: Sli
padly,
tujte se nad nimi, nebo jich ne
17. a my s velikou péčí, a s ve uchvétili pravem bojovníků a ví
likou pilnosti opatřiti máme, aby tězů, ale prosícim aby vzali, nedali
jedno pokolení z Israele zahlazeno jste, a s vaší strany hřích jest.
nebylo.
23. I učinili s nové Benjamin
18. My pak nemůžeme jim dáti
dcer svych,jsouce zavázáni přísahou tak, jakž jim byo rozkazano: a
a zlořečenim, s kterýmž jsme ře vedlé počtu svého, uchvátili sobě
kli: Zlořečený buď, kdožby dal z těch, kteréž tancovaly, každý
z dcer svých manželku Benjami jednu ženu: a odešli k vladařství
nov1.
svému, vzdělavše města a bydlíce
19. I uradili se, a řekli: Hle v nich.
slavnost Hospodinova jest výroční 24. Synové také israelští navrá
v Silo, kteréž položenojest kpůl tili se po pokoleních a čeledech
noční straně města Bethel, a kvý do stanů svých. V těch dnech ne
chodni straně cesty, kteréž z Be bylo krále v Israeli: ale jeden
thel jde do Sichim , a k polední každý, co se mu za dobré vidělo,
to činil.
straně městečka Le na.

Kniha Ruth.
Kniha Ruth vypravuje přfběh !: času soudců, :: dovodi posloupnost rodu v po
kolení Jůdově, z něhož Messiáé poiíti měl, až na Davida krale. Knížku tu, njisté jednu
z nejutěěenějšioh v _Pisměsv., sepsal, jak se vůbec domnívají, prorok Samuel.

Kapitola 1

Mahalon, a druhý Chelion., Efra

tejští z Bethléma Jůdova. Avšedše
do krajiny moabské, bydlili tam.
3. I umřel Elimelech manžel
Noemi: a pozůstala ona s syny.
4. Kteřížto pojali sobě manželky
moabské, z nichž jedna sloula Orfa,
1. Za soudcové
dnů jednoho
vládli,soudce,
stal se když
hlad druhé. pak Ruth. I zůstali tam
v zemi. I odšel člověk z Bethléma deset let.
5. I umřeli obadva, totiž Maha
Jůdova, aby pohostinu byl v kra
jině moabské s manželkou svou, a lon i Chelion_: a zůstala žena osi
Elimelech s manželkou Noemi, a s syny
z Bethléma do země moabské přišel, a tam
s týmiž syny umřel. 6. Noemi s nevěstou
svou Ruth do Bethléma přišla.

se dvěma s y.
řala po dvou dětech, a manželu.
6. [ vstala, aby se navrátila do
2. On sloul Elimelech, & žena
“jeho Noemi: a dva svnové jeden vlasti, s oběma nevěstama svýma,

Ruth 1. 2.
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moabské:
nebo byla
šellrrajiny
že vzhlédl
Hospodin
na sly
lid nelí
dě .smrt toliko mne s tebou roz-=
18. Vídouc tedy Noemi, žeby
svůj, a dal jim pokrmy.
7. Vyšla tedy z místa, kdežto neústupným úmyslemRuth uložila
bydlila pohostinu, s oběma nevě sní jíti, nechtěla odpírati, ani více
stama, &jsouc již na cestě, aby se raditi, aby se k svým navrátila:
navrátila do země jůdské,
19. išly spolu, a přišly do Beth-
8. řekla k nim: Jděte do domu léma. Kteréžto když do města ve-
matky své: učiniž Hospodin s vámi šly, rychlá. pověst u všech se roz
milosrdenství, jako jste učinily ŽBnesla': i pravily ženy: Tato jest
ta Noemi!
mrtvými i se mnou.
9. Dejž vam naleznouti odpoči 20. Kterýmž řekla: Nenazývejte
nutí v domích mužů, kteříž se vam mne Noemi (to jest ěknou), ale
dostanou. I políbila jich. Kteréžto raději nazývejte mne Elara (to jest,
hořkou): nebo hořkosti mne velmi
pozdvihše hlasu počaly plakati,
10. a řekly ji: S tebou půjdeme naplnil Všemohoucí.
k lidu tvému.
21. Vyšla jsem plna, a prázdnou
11. Jimž ona odpověděla: Na mne zase přivedl Hospodin. Proč
vratte se, dcery mé, proě jdete se tedy nazývate mne Noemi, kterouž
mnou? Zdaliž mamvíce synyvži Hospodin ponižil, & ssoužil Vše-v
votě svém, abyste se nadaly míti mohoucí?
muže ze mne?
22. Přišla tedy Noemi s ÍButh
12. Navraťte se, dcery mé, aode moabskou nevěstou svou, z země
jděte: nebo již jsem starostí sešla, ohostinství svého: a navrátila se
aniž jsem způsobna ksvazku man o Bethléma, když počali žíti ječ
želskému. Abych pak mohla této meny.
noci počíti a poroditi syny,
13. kdybyste chtěly na ně čekati,
Kapitola 2.
ažby dorostli, a léta mladosti 'na
plnili, prvé budete baby nežli se Ruth sbírající klasy milost u Booza_na—
lezla.
18.
Nasbíraně
klasy, & pozůstalé jidlo
vdate. Nechtějte, prosím, dcery mé přiuesla k své švegruši
Noemi.
[toho činiti]: nebo vaše úzkost více
mne trápí, a vyšla ruka Hospodi
nova proti mně.
'
1.Bylním
pakpřítelem,
mužiElimelechovikrev
člověk mocný,
14. Pozdvihše tedy hlasu, opět a velmibohatý jmenem Booz.
plakati počaly: Orfa políbila šve 2. I řekla Ruth moabskó. k šve—
ši & vrátila se: Ruth se při gruši své: Jestliže rozkazuješ, pů
žela švegruše své.
15. Kteréžto řekla Noemi: Hle Ldu na pole, a budu sbírati klasy,
teřížby zůstali po žencích, kde
příbu-a tva navrátila se k lidu koli
laskavého ke mně otce čeled
svému, a k bohům svým, jdi s ni. niho milost naleznu. Již ona od-
16. Kteráž odpověděla: Neprotiv pověděla: Jdi, dcero má.
se mi, [chtíc,] abych tě o ustála, a
3. Šla tedy, a sbírala klasy po
odešla: nebo kamžkoli půj eš, půdu
[s tebou]: a kdekoli bydliti budeš' toho
žencí'ch.
se k,z,že pěl;
pan Přihodilo
byl jmenem
i 'a také bydliti budu. Lid tvůj byl z příbuzenství Elimelechova.
Ii můj, a Bůh tvůj Bůh můj.
4.
A
aj,
on
přicházel
z Bethléma,
17. Kteraž země tebe mrtvou
& řekl žencům: Hospodin s vám:.
přijme, v tet [i ja] nm: a tam Kteříž odpověděli jemu: Požehnej
řijmu misto pohřbu. Totofmi uěiň tobě Ho
'
ospodin., a toto přidej*, jestliže
5. I řekl Bcoz mládenci, kterýž
17) t. at mne na

trestů.

postaven bylnadženci: Číjest “W
mladice?

Ruth 2. 3.
6. Jemužto odpověděl: Tato jest
Moabska, kteráž přišla s Noemi,
z krajiny moabské,
7. a prosila, aby sbírala klasy
zůstavající, nasledujíc šlépěji ženců :
a od rána až do nynějšího času
trvá. na poli, a. ani na okamžení
domů se nenavratila.
8. I řekl Booz k Ruth: Slyš,
dcero: nechoď na jiné pole sbirati,
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Booz acholkům svým, řka: B
chtělars vami žiti*, nezbraňujte jí?
16. a z vašich také snopů po
vrzte naschvál, a ležeti nechejte,

at bez zahanbeni sbira, aji sbi
rajíci at žádný nedomlouva.
17. Sbírala tedy na poli až do
večera: a co sebrala, prutem tlu
kouc a vyražejic. dostala ječmene
jako za miru Efy, to jest, se tři
měřice.

aniž odoházej
z tohoto
místa: ale _ 18. Kteréž nesouc navrátila se
připoj
se k ěvkam
mým,
9. a kde budou žití, nasleduj. do města, a. ukázala švegruši své:

k tomu vyňala, a dala ji z ostatků
Nebo jsem rizkazgš služelšnikůgi pokrmu svého, kterýmž nasycena
tíži? : ale také bude»lit se chtít byla.
19. I řekla jí ěvegruěe jeji: Kdes
lti, jdi k nádobam, anapij se vody,
sbírala dnes, a kdes pracovala?
terouž i pacholci piji*.
10. Kteražto padši na tvář svou, Budiž požehnan, kterýž se nad
& pok10nivši se k zemi, řekla k tebou slitoval. I oznámilaji, u koho
němu: Odkudž mi to, abych na pracovala: a pověděla ji jmeno

s' ,abytoěž nýneyo

lezla milost před očima tvýma, ga muže, že slove Booz.
abys, ráčil mne znáti ženu přes— 20. Jižto odpověděla Noemi: Po
žehnauý budiž od Hospodina, že
polm.
11. Již on odpověděl: Oznámeno touž milost, ;kterouž učinil živým,
jest mi všecko, co jsi učinila sve- zachoval i mrtvým'. A opět řekla:
gruši své po smrti muže tvého: a Jest naš příbuzný ten člověk.
že jsi opustila rodiče své, i zemi, 21. A Ruth řekla: To také při
v kteréž jsi se narodila, a přišla kázal mi, abych tak dlouho připo
jsi k lidu, kteréhos prvé neznala. jovala se k jeho žencům, dokudž
12. Odplatiž tobě Hospodin za by všecko obilí sežato nebylo.
skutek tvůj, & plnou mzdu vezmi
22. Jížto řekla ěvegruše: Lepe
od Hospodina Boha israelskěho, k jest, dcera má., abys s děvečkami
němuž jsi přišla, apod jehož křídla jeho vycházela k žeti, aby na ci
jsi se utekla.
zím poli někdo tobě neodpíral.
23. Připojila se tedy k děvečkam
13. Kteražtó řekla: Nalezla jsem
milost před očima tvýma, pane Boozovým: & tak dlouho s nimi
můj, kterýž jsi potěšil mne, amlu žala*, dokud ječmene a pšenice do
vils k srdci děvky své, ježto ne stodol nesklidili.
jsem rovna jedné z děvek tvých.
14. I řekl k ní Booz: Když
Kapitola 3.
bude čas k jídlu, přijď sem, a po Ruth podle rady Noemi ležela u noh Boom,
jez chleba, a omoč skyvu svou v 10. od něhož šest měr ječmene k lvegmli

octě'. Posadila se tedy na straně své přinesla.
ženců, a nabrala sobě pražmy'*, &
jedla, &. nasycena jest, a zbytky 1. Když pak navrátila se k šve
gruši své, uslyšela od ni:
vzala [s sebou).
15. I vstala odtud, aby klasy
podle obyčeje sbírala. Příkazal pak 15) Jinak: Byt chtěla i mezi snopy sbírati.
20) t. jakož miloval manžely načo, o
kudž živi byli, tak i po smrti jejich,
vida nás, i na ně mrtvé ao mpomíná,
9) Jinak: Kterouž pacholci načerpají.
14) t. k ochlazení se v čas i ní. — " t.
& nám pro ně dob činí..
praženiny, pražené pšenice !:jídlu, aneb 83) Jinak: Tak dlouho při nich klasy sbi

kde : té praženiny.

roh.

Ruth 3. 4.
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Dcero má., pohledamt tobě odpo

13. Odpočiniž zde této noci: a
když bude rano,

bude—li on chtíti—

0. a opatřím, aby tobě dobře tebe podržeti pravem příbuznosti,
Šilluti,
y2. Booz ten, jehožto děveček na dobřet se stane: jestliže pak ne
li přidrželas se, jest náš pří bude chtíti, já. tebe beze vší ne
uzný, &.této noci věje ječmen na snáze pojmu, živt jest Hospodin;
spíž až do rána.
_
humně.
14. A tak spala u noh jeho až
3. Umej se tedy, a pomaž se, a
oblec se v pěknější roucha, a jdi do jitra. Vstcla tedy prvé, než se
na hnmno; [ale] at tebe neuzří lidé vespolek poznávali, i řeklBooz:
člověk ten, prvé nežby přestal jísti Varuj se, aby žadný nezvěděl, že
jsi sem přišla.
a íti.
15. A opět řekl: Rozestřiž plášt
2. Když pak půjde spat, zname
svůj,
kterýmž se přikrývaš, a drž
nej místo, na kterémž spí: i při
jdouc poodkryješ pláště, kterýmž oběma rukama. Kteražto když jej
rozestřela
a držela, naměřil jí šest
se přikryl od strany noh, &položíš
se, a tam ležeti budeš; on pak poví měřic ječmene, avložil na m'. Kte
raž nesouc to vešla do města,
tobě, cobys měla činiti.
16. a přišla k švegruši své. Kte
5. Kteraž odpověděla: Cožkoli
rážto řekla jí: Co jsi dělala, dcera?
rozkážeš, učiním.
6. I šla na to humno, a učinila I vypravovala jí všecko, co jí 11—
všecko, což jí byla přikázala šve— činil člověk.
17. A řekla: Hle šest měřic ječ
groše.
7. A když pojedl Booz a napil mene dal mi, ařekl: Nechcit, abys—
se, & učiněn byl veselejším, a šel prázdná. navrátila se k švegruši své.
18. Iřekla Noemi: Počkej, dcero,
s at vedlé stohu snopů, přišla ona
skrytě, a poodkryvši pláště u noh až uzřime, který konec ta věc míti
bude; nebot nepřestane člověkten,
jeho, položila se.
8. A hle [když bylo) již o půl až naplní, což mluvil.
noci, ulekl se člověk, a zkormoutil
se: i uviděl ženu ležící u noh
Kapitola 4.
svých,
Boom koupil pole Elimelecbovo. 10. Po
9. a řekl jí: Kdo jsi ty? A ona jsl sobě Ruth za manželku, z kteréž zplodil
odpověděla: Já. jsem Ruth, děvka Obéda.
tvá.: rozprostři plášt svůj na slu
stoupil tedy Booz do brány,
žebníci svou, nebo příbuzný jsi*. 1.
a posadil se tam. A když
10. A on řekl: Požehnaná. jsi od
Hospodina, dcero, a prvnější milo viděl příbuzného tudy jíti, aněmž
prvé
řečbyla,
řekl kněmu: Uchyl
srdenství poslednějším jsi převý
šila*: nebos nenásledovala mládenců se maličko, a poseď tuto, zavolav
ho
jmenem
jeho.
Kterýž uchýlil
chudých aneb bohatých.
11. Neboj se tedy, ale cožkoli se, a sedl.
2.
Vzav
pak
Booz,
deset mužů
řekneš mi, učinim tobě. Nebo ví
města, řekljim: Posaďte
všecken lid, kterýž bydlí v branach zsestarších
tuto.
města mého, že jsi žena ctnostná.
3. Kteřiž když sedli, mluvil k
12. Aniž odpíram, žebych nebyl
příbuzný, ale jestit jiný příbuznější příbuznému: Díl pole bratra našeho
Elimelecha rodě.Noemi, kteražzse
nežli já..
navrátila z
jiny moabské.
9) Přijmi mne v lože své, t. vezmi mne
4. To jsem chtěl, abys slyšel, &
sobě za manželku, podle práva příbu abych tobě pověděl, přede všemi
uen
.
tu sedícímí, a staršími z lidu mého.
10) t. větší lásky ; věrnosti ]: manželu
svému po jeho smrtí jsi dokázala, nežli Chceš-li jím vladnouti pravem pří
na. živobytí jeho.

buznosti, kup a vládní: pakli se ti

Ruth 4.
nelíbí, oznam mi at vím, co mám
činiti: nebo není žádný příbuzný,
kromě tebe, jenž jsi první a mne,
jenž jsem druhý. I odpověděl: Já.
to pole koupím.
5. Jemuž řekl Booz: Když kou
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kteráž vchází do domu tvého, jako
Ráchel a.Liu, kteréžto vzdělaly dům
israelsk , aby byla.příkladem ctno
sti v

frata., & aby měla. slavné

jmeno v Bethlémě;
12. a buď dům tvů' jako dům
píš le to zrnky ženy, Ruth také Fáresa., kteréhož poro 'la. Thámar
Jůdovi,
z semene, kteréž dů tobě
moa skou, kteráž byla žena. mrt
vého, máš po'íti, abys vzbudil jmeno Hospodin z této děveěky.
mrtvého v dědictví jeh .
13. Vzal tedy Booz Ruth, & o
6. Kterýž odpověděl: Postupuji jal ji sobě za. manželku: a. vše k
réva příbuznosti: neb nesmím shle ní, a. dal jí Hospodin, že počala. &
giti dědictví rodiny mé; ty užívej porodila. syna..
14. I řekly ženy k Noemi: Po
mého práva, kteréhož že rád jsem
žehnaný Hospodin, kterýž nedopu
prázden, vyznávám.
7. Ten pak byl obyčej za. staro stil, aby zahynul náměstek čeledi
dévna v Israeli mezi příbuznými, tvé, i [učinil], aby jmenováno bylo
jestliže kdy jeden druhému svého jmeno jeho v Israeli,
15. &abys měla., kdoby těšil duši
práva. postupoval, aby postoupení
bylo pevné, szul člověk obuv svou, tvou, a. choval starost tvou: nebo
a. dal ji bližnímu svému. To bylo z nevěsty tvé narodil se, kteráž
na svědectví ostupovéní v Israeli. tebe miluje, a. mnohem lepší jest
8. Řekl to y Booz příbuznému tobě, nežli kdybys měla.sedm synů.
svému: Szuj obuv svou. Kterouž
16. I vzavši Noemi pachole, po
ten hned szul s nohy své.
ložila. [je] na.klín svůj, a.pěstounky

9. On pak řekl starším, &.všemu i chovaěky úřad konala..
lidu: Svědkové jste vy idnes, že
17. Sousedy pak radujíce se s ní,
jsem obdržel všecko, což bylo Eli &.řkouce: Narodil se syn Noemi:
melechovo, & Chelionovo, & Maha nazvaly ho jmenem ťObéd; teut
lonovo, od Noemi:
jest otec Isai, otce Davidova.
10. & Ruth moabskou, ženu Ma. 18. Tito jsou rodové Fáresovi:
halonovu, vzal jsem za. manželku, Fáres zplodil Esrona,
abych vzbudil jmeno mrtvého v
19. Esron z lodil Arama., Aram
dědictví jeho, aby jmeno jeho z ěe zplodil Amina abs.,
ledi jeho a. bratři :. lidu shlazeno
2G.Aminadab zplodil Nehsssona.:
nebylo; vy, pravím, této věci svěd Nahasson zplodil Salmona..
kové jste!
21. Salmon zplodil Booza., !Booz
11. Odpovědělvšecken lid, kterýž zplodil Obéda,
byl v bráně, i starší: My svědkové 22. Obéd zplodil Isai, Isai zplodil
jsme! Učiniž Hospodin tuto ženu, Davida..

1. Královská. 1.

První kniha Královská,
která také slove

První Samuelova.
Čtyry knihy Královská, aneb jinak dvě knihy Samuelovy a.dvě knihy Královské,
obsahuji příběhy Israelitů za casu králů. Připomenuvše dříve nekteré událostí poslednich
soudc& Heli a. Samuele, vypravují dále o ustanovení vlady královské na Saula. a Davida;
pak příběhy Šalomounovy, :; o rozdělení království na dvě, t. júdské a israelské, až do
pádu jich, a až do času zajetí babylonského. Objimajíce více než 560 let, představují
věrný obraz tvrdošíjnosti lidské a shovívaní Božího. zvláště pak učí knížata a krále
tomu, že všeliké království, nestojí-li na pevném základu božského náboženství, dříve
neb pouději padnouti musí.

Kapitola 1.
0 narozeni Samuele, 24. a jeho Pánu
obětováni.

s. Řekl tedy jí Elkana muž ieil'
Anno, proč pláčeš? a proč nejiš?
a proč trápí se srdce tvé: Zdaliž
já. nejsem lepši tobě, nežli deset

1. Bylsoňm,
jeden
muž- z Ramathaim synů?
s hory Efraim, &jmeno
9. Vstala
jeho Elkana. syna Jerohama, syna. jedla
& napilapakse Anna,
v Silo. když
A k dm
yž
Elin, syna Thohu, syna. Suf, Efra Heli kněz seděl na. stolici před
te'ský:
veřejemi chrámu Hospodinova,
2. a ten měl dvě ženy, jmeno
10. Anna jsouc hořké mysli, mo
jedné Anna, &jmeno druhé Fenen dlila se Hospodinu, plačic velmi,
na. I měla Fenenna syny: Anna 11. a slib učinila, řkouc: Hospo
pak neměla. děti.
dine zastupů, jestliže vzhlédna.uzřiš
3. I chodival muž ten z města trápení služebnice své, & rozpome
svého v určité dni, aby se klaněl neš se na mne, a nezapomeneš na
& obětoval Hospodinu zástupů v děvku svou, a. dáš služebníci své
Silo. Byli pak tam dva synové [plod] pohlavi mužského: dám jej
Heli: Ofni a Finees, kněží Hospo—Hospodinu po všecky dny života
dinovi.
jeho, a břitva nevejde na hlavu
4. Přišel tedy den, a obětoval jeho*.
'
Elkana, & dal Fenenně manželce
12. Stalo se pak, když ona roz
množovala
prosby
před
Hospodi
ae,:y . všem synům jejím, i dcerám
nelin,
5. Anně pak dal dll jeden*smutny jej
. že Heli pozoroval na ústa
jsa, nebo Annu miloval, Hospodin
13. Anna pak mluvila v srdci
pak byl zavřel život její.
svém, & toliko rtové jeji se hýbali,
6. Trápila také ji protivnice její, a hlasu žádného nebylo slyšeti.
a náramně sužovala, tak že vytý
14. Domníval se tedy Heh, žeby
kala jí, že Hospodin zavřel život byla opilá.; i řeklji: Dokavadž bu
e 1 ..
deš opilá.? Zažij maličko vino,
J?. a tak ji činivala na. každý kterýma se opila.
rok, když navracujiclho se času 16. Odpověděvši Anna řekla: Ni
vstupovali do chrámu Hospodinova: koli pane můj; nebo já. jsem žena.
a.tak popouzivala. ji. Ona. pak pla přiliš nešťastná., a vína i všeho, co
kávala, & nic nejídala.
opojiti může, nepila. jsem, ale vy
4) t. |: hodů obětních. Viz 3. Mojž. 16, 11.
15) V hebr.: díl dvojnásobný.
11) t. bude Nazarejshým. (4. Mojž, 6, 2—5)
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1. Královská. 1. 2.

lila jsem duši svou před obličejem
Ho odino m.
1 . Nemějž děvky tvé za jednu
z dcer Belialových: nebo zmnohé
bolesti a žalosti své, mluvila jsem
až dosavad.
17. Tehdy Heli řekl ji: Jdiž v
pokoji, a Bůh israelský dejž tobě
žádost tvou, za kterouž jsi ho pro
ale..
18. A ona řekla: 0 by nalezla
děvka tva milost před očima tvý
ma! A odešla žena cestou svou, a

se, a dal mi Hospodin žádost mou,
za kterouž jsem ho žádala.
28. Protož i já. oddala jsem ho
Hospodinu, po všecky dny, vnichž
bude oddán Hospodinu. I klaněli
se tam Hospodinu. A modlila se
Anna, a řekla:

Kapitola 2.
Píseň Anny. 12. Hříchově synů Heli, 27.
a trestání ho od proroka.

1. Zplésalo
srdce jest
mě vroh
Hospodinu,
a povýšen
můj* v
jídla,
a tvář jeji nebyla více roz Bohu mém. Rozšířila se ústa ma
'ěně proměněna.
19. I vstali ráno, &.poklonu uči— nad nepřátely mými: nebojsem se
nili před Hospodinem: a navrátili rozveselila v spasení tvém.
2. Nenít [žádný bůh tak] svatý,
se, a přišli do domu svého do Ba
matha. Poznal pak Elkana Annu jako jest Hospodin: nebo není ji
manželku svou: a rozpomenul se ného kromě tebe, a není silný ja
ko Bůh naš.
na ni Hos odin.
3. Nemnožte mluvení vysokých
20. I sta o se po vyplnění dnů,
že počala Anna a porodila syna, a věcí', chlubíce se: at odstoupí sta
ré věci z úst vašich: nebo Bůh
nazvala
jeho Samuel:
že
ho oJmeno
Hospodina
žádala. proto jest Hospodin umění, a jemu při
21. Vstoupil pak muž její Elka pravují se myšleni'*.
na, i všecken dům jeho, aby oběto 4. Lučiště silných přemoženojest,
val Hospodina obět slavnou, &slib a mdlí opasáni jsou silou.
5. Nasycení prvé, za chleby se
.S-vů' 
2J2.ale Anna nevstoupila: nebo pronajímali, a hladovití nasycení
řekla muži svému: Nepůjdu, až se sou, až 1 neplodná. porodila mno
odstaví dítě, a povedu je. aby se ých: a která. měla mnoho synů,
ukázalo před obličejem Hospodi zemdlena jest.
novým, a tam ustavičně zůstalo. 6. Hospodin umrtvujeiobživuje,
do pekel a zase vyvodí.
23. I řekl jí Elkana muž její: uvodí
7. Hospodin ochuzuje i oboha
Uěiň, což se ti dobreho vidí, a zů
cuje,
m'žuje i vyšu'e.
staň, dokudž neodstavíš ho: a ro
gzdvihuje goprachlunuzného,
sim, aby naplnil Hospodin s ovo a z8. blata
povyšuje chudého: aby
své. Zůstala tedy žena, a kojila seděl s knížaty,
a stolici slávy dr
syna svého, až i odstavila jej.
žel. Nebo Hospodinovy jsou stežeje
24. I přivedla jej s sebou, když země, a založil na nich svět.
110byla odstavila, se třemi telaty,
9. Zachová. nohy svatých svých
a se třemi měřicemi mouky, a s [od padu], a bezbožní ve tmách
džbánem vína, a přivedla jej do umlknou: nebo ne v síle své zmoc
domu Hospodinova v Silo. Pachole ní se muž.
pak bylo ještě děcko.
10.Hospodina budou se báti proti
25. I zabili tele a přivedlipachole vníci jeho: a na ně v nebesích
]: Heli.
hřímati bude: Hospodin souditi bu—
26. I řekla Anna: Prosím, můj
pane, živat jest duše tvé. pane: ja 1) t. povýšena jest síla ma.
jsem ta žena, kteráž jsem stéla řed 3) t. nemluvte více vysokých věcí. —"' t.
tebou zde se modlíc Hospo inu.
Bůh všecko ví, a jemu jsou zjevne. i
tajná myšlení naše.
27. Za toto paohole modlila jsem
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22. Heli pak byl starý velmi, &
slyšel všecky věci, kteréž činili sy
nové jeho všemu Israeli: a kterak
spavali s ženami, které pozor dá.
valy u dveří stánku:
služebníkem před obličejem Ho— 23. i řekl jim: Proč činíte tako
spodinovým, před tváří Heli kněze. vé věci, věci nejhorší, kteréž ja
12. Synové pak Heli, [byli] sy-. slyším ode všeho lidu?
24. Nechtějte [činiti tohoj synové
nové Belial, neznající Hospodina,
13. ani úřadu kněžského klidu: moji: nebot není dobré.pověst, kte
ale obětoval-li kdo obět, přicházel rouž ja slyším, že přivédíte k pře
služebník kněze, když se vařiloma stupovaní lid Hospodinův.
25. Zhřeší-li muž proti muži, mů
so, a měl vidličky třízubé v ruce
žet jemu ukrocen býti Bůh: pakli
své,
14. a vstrčil je do kotlíku, neb zhřeší muž proti Hospodinu, kdož se
do panve, neb do hrnce, neb do bude zaň modliti? Ale neuposlechli
otce svého: neb chtěl je Ho
kotle.: a všecko, což vyzdvihl vidli— hlasu
odin zabiti*.
čkami, brava! sobě kněz; tak činí- BP
vali všemu lidu israelskému, kteříž 26. Pacholík pak Samuel pro
spíval, a rostl, a líbil se jakož Ho
přicházeli do Silo.
15. Také prvé než zapalovali tuk, spodinu, tak i lidem.
řichézel služebník kněžský, a ří 27. Přišel pak muž Boží k Heli,
al obětujícímu: Dej mi masa, at &.řekl k němu: Totot praví Ho
uvařím knězi: nebo nevezmu od spodin: Zdaliž jsem se patrně ne
tebe masa vařeného, ale syrové. zjevil domu otce tvého, když byli
v Egyptě v domě Faraonově?
16. A řekl-li jemu obětujíci:
28. A vyvolil jsem ho ze všech
Necht jest podlé obyčeje zapálen pokolení israelských sobě za kně
prvé tuk, a potom vezmi sobě,jak ze, aby vstupoval k oltáři mému,
mnoho žádá. duše tvá.. On [pak] & zapaloval mi zápal, a nosil Efod
odpovídaje říkal jemu: Nikoli, ale přede mnou: a dal jsem domu otce
nyní dáš, sice vezmu moci.
tvého všecko z 'obětí synů israel
17. Byl tedy hřích služebníků ských.
29. Proč patou odvrhli jste obět
velik0 trpříliš
před od
Hospodinemzne—
bo
ovalilidi
oběti Hospodi mou, i dary mé, kteréž jsem při
novy.
kázal, aby obětováni byli v chra
18. Samuel pak přisluhoval před mu: a více jsi ctil syny své nežli
tváří Hospodinovou, jsa pachole, mne, abyste jedli prvotiny všeliké
opasané Efodem lněným.
oběti lidu mého israelského.
19. A matka jeho dělávala mu
30. Protož praví Hospodin Bůh
sukničku malou, kterouž přinášela israelský: Mluvě mluvil jsem, aby
v určitých dnech, vstupujíc s mu dům tvůj, a dům otce tvého při
žem svým, aby obětovala obět sluhoval před obličejem mým až
slavnou.
na věky. Nyní pak praví Hospodin:
20. I požehnal Heli Elkanovi & Odstup to ode mne: ale kdožkoli
manželce jeho, a řekl jemu: Na. oslaví mne, oslavímt ho: kteříž
hradiž tobě Hospodin símě z této pak mne potupují, budou zavržení.
ženy, co zisk [za toho synal, které
31. Aj přicházejí dnové, apřetnu
hož jsi půjčil Hospodina. I odešli rameno tvé, i rameno domu otce
na místo své.
21. Navštívil tedy Hospodin An
dopustil Bůh na ně takové zatmení,
nu, i počala a porodila tři syny a 25) t.chtě
jich sám potrestati, když je otec
dvě dcery : & zvelebenjest pacholík
náležitě netrestal, leč jen vlažně slovy
Samuel u Hospodina.
je pokéraje, na kteráž oni nedbali.
de končiny země, a dá. panování
králi svému, a vyvýší roh pomaza
ného svého.
11. I odšel Elkana do Ramatha,
do domu svého: pachole pak bylo
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5. I běžel k Heli, a řekl: Tu
jsem: nebo jsi mne volal. Kterýž
řekl: Nevolal jsem: jdi zase, aspi.
I odšel a spal.
6. I opět podruhé Hospodin za
volal Samuele. A vstav Samuel, šel
k Heli., &.řekl: Tu jsem: nebo jsi
že z tebe od oltáře mého: ale [do—mne volal. Kterýž odpověděl: Ne
pustím], aby mdlely oči tvé, a volal jsem tebe, synu můj: jdi za
chřadla duše tva: a díl veliký do—se, a sp1.
,
mu tvého zemře,kdyžkvěku muž 7. Samuel pak ještě neznal Ho
skému přijde.
.
spodina*, aniž mu zjevena byla řeč
34. Toto pak bude tobě znamení, Hospodinova.
což přijde na dva syny tvé, Ofni
8. I přidal Hospodin, a. ještě za
& Fineesa: oba jednoho dne umrou. volal Samuele potřetí. Kterýž vstav,
35. A vzbudím sobě kněze věr šel k Heli,
ného, kterýž vedlé srdce mého a
9. a řekl: Tu jsem: nebo zavolal
duše mé činiti bude: a vzdělam 'si mne. Porozuměl tedy Heli, že
jemu dům věrný, a choditi bude y Hospodin volal pacholíka: i
řed pomazaným* mým po všecky řekl k Samuelovi: Jdi, a spi: &
y.
J'estliže tebe ještě potom zavola,
36. Stane pak se, že kdokoli řekneš: Mluv Hospodine, nebot
pozůstane v domětvém, přijde, aby slyší služebník tvůj. Odšel tedy
modleno bylo zaň, a aby obětoval Samuel, a spal na místě svém.
peníz stříbrný, a skyvu chleba, a
10. I přišel Hospodin, a stůl: a
řekl: Připust mne, prosim, k jedno zavolal, jakž byl zavolal prvé:
mu dílu kněžskému, abych jedl Sumueli, Samueli. I řekl Samuel:
skyvu chleba*.
Mluv, Hospodine, nebot slyší služeb
ník t vů'3.
11. I řekl Hospodin k Samue
Kapitola 3.
Pen povolal-Samuele, a zjevil mu trestání lovi: Hle já. učiním věc v Israeli,
Heli & domu jeho. 18. Samuel to oznámil kterouž kdožkoli uslyší, zníti jemu
knězi Heli.
bude v obou uších jeho.
12. V ten den vzbudím proti
Heli všecko, což jsem mluvil proti
1. Pacholík
pak
Samuel
přisluho
val Hospodinu před Heli, a domu jeho: poěnut a dokonam to.
řeč Hospodinova byla vzácné v . 13. Nebo jsem předpověděl jemu,
těch dnech, nebývalot vidění zjev že souditi budu dům jeho navěky,
ného.
pro nepravost, proto že věděl, že
2. Stalo se tedy v jeden den, nešlechetně činí synové jeho, a
[když] Heli ležel na místě svém, netrestal jich.
a oči jemu byly pošly, aniž mohl
14. Protož zapřisahl jsem domu
viděti:
Heli, že nebude vyčištěna nepra
3. že prvé nežli lucerna Boží zha vost domu jeho obětmi a dary, až
šena byla, Samuel spal v chrámě na věky.
Hospodinově, kdež byla archa Boží.
15. Spal pak Samuel až do jitra,
4. I zavolal Hospodin Samuele. a otevřel dvéře domu Hospodinova.
Kterýž odpověděv, řekl: Tu jsem. A Samuel bál se oznamiti Heli
vidění.
35) t. králem.
16. Povolal tedy Heli Samuele,
36) Smysl toho jest, že rod bujný nejvyš

tvého, aby nebylo starce v domu
tvém
32. A uzříš soka svého v chra
mě, a ve všech štastných věcech
Israele: a nebude starce v domě
tvém po všecky dny.
33. Ale však neodejmu zcela mu

šího kněze Heli tolik zchudne, ažiné

který s toho rodu přijde.pokloní se onomu
výše dotčenému novému knězi, prose o
službu a zaopatření u chrámu.

7) t. nepoznal hlasu Hospodinova, jakým
totiž slovem sluhy své u vidění vola.

NI)
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a řekl: Samueli synu můj! Kterýž odtud archu úmluvy Hospodina
zástupu sedícího na cherubínech:
odpověděv, řekl: Tu jsem.
17. I ptal se ho: Jaká. jest řeč, a byli dva synové Heli s archou
kterouž mluvil Hospodin k tobě: úmluvy Boží, Ofni & Finees.
Prosím tebe, netaj toho předemnou. 5. A když jest přinesena archa
Toto učiň tobě Bůh, a toto přidej, úmluvy Hos dinovy do stanů,
jestliže co zatajíš přede mnou, ze zkřikl všecken Israel křikem veli
všech slov, kteráž tobě mluvena kým, a zavzněla země.
sou.
6. I uslyšeli Filistinští hlas kři
] 18. Oznámil tedy jemu Samuel ku, & řekli: Jaký jest to hlas kři
všecky řeči, a nezatajil jich před ku velikého v vojště hebrejském?
ním. A on odpověděl: Hospodint I poznali, žeby archa Hospodinova
jest: což dobrého jest před očima přišla do stanů.
7. I báli se Filistinští, řkouce:
jeho, necht učiní.
19. Rostl pak Samuel, & Hospo Přišel Bůh do stanů. I vzdychali,
din byl s nim, a neupadlo ze všech řkouce:
8. Běda nám: nebonebylo tako
slov jeho na zem*.
20. I poznal veškeren Israel od vého veselí včera a před včerej
Dan až do Bersabee, že Samuel škem: běda nam. Kdo nas vysvo
bodí z ruky těchto bohů vysokých?
jest. prorok Hospodinův.
21. I přidal Hospodin, že se Tot jsou bohové, kteříž zbili Egypt
ukazoval v Silo, nebo se byl zjevo všelikou ranou, na poušti.
val Hospodin Samuelovi v Silo, ve
9. Posílňte se, a buďte muži,
dlé slova Hospodinova. [ řihodila Filistinští, abyste nesloužili Hebrej
se řeč Samuelova všemu raelovi. ským, jako i oni sloužili vam:
posilňte se, a bojujte.
10. Bojovali tedy Filistinšti, a
Kapitola 4.
Israelští poraženi od Filistinských. ll. poražen jest Israel, a utekl jeden
Archa vzata, a pomsta Boží na dům Heli každý do stanu svého: i stala se
oražka velika příliš, a padlo z
přišla.
sraele třiceti tism pěších: '
1.
stalo se v těch dnech, že se— 11. a archa Boží vzata jest: dva
šli se Filistinští k boji: a také synové Heli umřeli, Ofni a
Israel vytáhl vstříc Filistinským Finees.
k bitvě, a položil se podlé Kamene
12. Běže pak muž benjaminský
z vojska, přišel do Silo téhož dne,
0
Émšci.
Filistinští pak přišli do s roztrženým rouchem, a maje pra
2. a zšikovali se proti Israelovi. chem posypanou hlavu'.
Když pak počalo býti potýkání,
13. A když on přišel, seděl Heli
Israel utíkal řed Filistinskými: na stolici proti cestě bledě. Nebo
i zbito jest jic v té bitvě po růz srdce jeho lekalo se za archu Boží.
Muž pak ten když přišel, zvěstoval
nclžga. polích takměř čtyři tisíce městu:
m
i kvililo všecko město.
3. I navrátil se lid do stanů:
14. I uslyšel Heli zvuk křiku, &
a řekli starší z Israele: Proč po
razil nas Hospodin dnes před Fili to
řelšl:
oto ?Jak e jest
on tos zívnk
š' ahřmot?
říše
stinskými? Přinesme k sobě archu a oznámil Heli. po p 11, p
,
úmluvy Hospodinovy z Silo, a at
15. Heli ak byl v devadesáti
přijde v prostřed nás, aby nás a osmi letec a oči jeho byly po
vysvobodil z ruky nepřátel našich. šly, a nemohl viděti.
4. Poslal tedy lid do Silo, avzali
16. I řekl k Heli: Já. jsem ten,
kterýž jsem přišel z bitvy, a já,
19) t. všecko, co o synech Heli pověděl,
naplnilo se.
12) =. na znamení zármutku.
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jenžto jsem dnes utekl z vojska. 4. A opět rano druhého dne
Jemužto on řekl: 00 se stalo, sy vstavše, nalezli Dágona ležícího
nu můj?
na tváři své na zemi před archou
17. Odpovídaje pak ten posel, Hospodinovou: hlava pak Dago
řekl: Utekl Israel před Filistin nova, a dvě dlaně rukou jeho od
s
i, a
ražka velika stala se řezané byly na prahu:
5. Dágon pak [toliko] špalek zů
v idu: imagoto i dva synové tvoji
umřeli, Ofni a Finees: & archa stal na místě svém. Protupříčinu
Boží vzata jest.
kněží D onovi, i všichni, kteříž
18. A když on jmenoval archu vcházejí o chrámu jeho, nešlapají
Boží, u adl [Heli] s stolice nazpět na práh Dagona v Azotu až do
veří, a zlomiv šíji umřel: dnešního dne.
6. Ztížena pak jest ruka Hospo
nebo byl muž starý amnohověký:
a on soudil Israele čtyřiceti let.
dinova nad Azotskými, a pohubil
19. Nevěsta pak jeho, manželka je: a ranil vtejnější straně zadku
Fineesova, těhotná. byla, a blízké. Azot, i koněiny jeho. A zduly se
porodu; a uslyševši poselství, žeby
i (Elle
u prostřed
krajiny
té*, a zro
'y se
myši, i stalo
se
vzata byla archa Boží, a. že umřel vesnice,
rozmnožení moru velikého v městě.
tchán
Jiljí,
i
muž
její,
sklonila
se
7.
Vidouce
pak
muži
azotští
ta
a poro ' a: nebo napadly ji nahlé
bolesti.
kovou ranu, řekli: Necht nezůstává.
20. V tom pak okamžení smrti archa Boha israeíského u nas : nebo
tvrda jest ruka "eho nad námi, i
Šjí,
staly při
ní: nad Dagonem bo em naším.
ebojřekly
se, jí,
nebokteréž
jsi porodila
syna.
Kteraž neodpověděla jim, ani co 8. A poslavše shromáždili všecka
na to se obrátila.
knížata ňlistinská. k sobě, a řekli:
21. I nazvala pachole, Ichabod, Co učiníme s archou Boha israel
řkouc: Přenesena jest slavaz Isra ského? I odpověděliGethejětí: Ve
ele, protože vzata jest archa Boží, dena buď vůkoP' archa Boha isra
i pro tchána svého, i muže svého; elského. I vedli vůkol archu Boha
a řekla: Přenesena jest slava od israelského.
9. Když pak oni ji vůkol vodili,
líššaíele,
protože vzata jest archa byla ruka Hospodinova na jedno
ž .
každé město*zabíjení velikého pří
liš: & ranila muže jednohokaždého
_ Kapitola 5.
Archa Boží“ mezi Fílistinskýmí, & ruka města od malého až do většího, a
hnila střeva jejich vycházejíce z
Páně nad nimi ztížena.
nich. I uradili se“ Gethejští, a
1. ' 'stinští pak vzali archu Boží, zdělali sobě stolice kožené.
a odnesli ji od Kamane po
10. Poslali tedy archu Boží do
moci do Azotu.
Akkaron. Akdyž přišla archa Boží
2. I vzali Filistinětí archu Boží, do Akkaron, zkříkli Akkaronští,
avnesli ji do chrámu Dagan, a po řkouce: Zprovodili k nám archu.
stavili ji podlé Dégonať
Boha israelského, aby pobil nás, i
3. Akdyž vstali na úsvitě Azot lid naš.
ětí druhého dne, aj Dagon na tváři
ležel na zemi řed archou Hospo 6) t. vyprýětily se vody po vsech ipolích

dinovou: i szi

Dagona, a posta

vili jej zase na místo jeho.

v krajině té. Těch pak slov až do konce
vel-ie tohoto v Habr. a ve východních
výkladech se nenalenů..

8) Dle hebr.: Odpověděli: Nechť jest do

provozena do Git.

2) t. boha ryb; tato madla měla prý hlavu
a hořejší díl těla podobný žně, spodek
pak podobný rybě.

9) V hebr.: na město Gat. — "

Těehb

slov až do konce verše tohoto není v
hebr. výkladu.
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11. Poslali tedy, a shromáždili
všecka knížata. ňlistinská, kteříž
řekli: Propustte archu Boha isra
elského, a necht se navrátí na misto
své, a at neusmrtí nás s lidem
našim.
12. Nebo byl strach smrti ve
všech městech, a přetěžká velmi
byla ruka Boží: muži také, kteříž
nezemřeli, raněni byli na tejnějši

8. I vezměte archa Hospodinova,
a vložte ji na vůz, anádoby zlaté,
kteréž jste ji vyplatili za hřích,
položíte v skříňce na boku jejím:
& propastte ji, at odejde.
9. A budete patřiti: & jestliže

poethsames,
cestě končin
svých
pů'denám
proti
ont jest
učiní
to
zlé přenáramné: akli nic, pozná
me, že ne raka je o dotkla se nás,
straně zadku: ivstupovalo kvíleni ale náhodou to řišlo.
10. Učinili te oni tak: a vzav
jednohokaždého města k nebi.
še dvě krá , kteréž kojily telata,
Kapitola 6.
zapřáhli jevdo vozu, atelata jejich
Navráceni archy Páně lidu israelskému, zavřeli doma.
19. & ranéni Bethsamitských.
11. I vložili archu Hospodinova
na vůz, i skříňku, v kteréž byly
1. Bylavkrajině
tedy archa
Hospodinova
ňlistinské
za sedm myši zlaté, a podobenství zadků.
12. Krávy pak „římo šly cestou,
měsíců.
2. I povolali Filistinští 'kněží &. kteráž vede do Bet games, a cestou
hadačů, řkouce: Co učiníme s ar jednou kráčely, jdouce a řiěíoe, &
se ani na pravo, ani
chou Hospodinovou? Oznamte nám, neuchylovaly
na levo: ale i knížata. ňlistinská
kterakbychom ji odeslali na misto šla
za
nimi
až
k mezem Beth
jeji? Kteřížto řekli:
3. Jestliže odešlete archu Boha sames.
13. Bethsamitští pak žali pšenici
israelského, neodsílejte jí prázdné,
ale což jste povinni, dejte 'í za v údolí: a pozdvihše očí svých,
hřích, ia tehdáž uzdravení bu ete: uzřeli archu, i zradovali se, ví
&.zvíte, proč ruka jeho neodchází doace ji.
14. A vůz přijel na pole Josae
od vás.
4. Kteříž řekli: Co jest, coby bethsamitského, a stál tam. Byl
chom za hřích i_nělijí dáti? I od pak tam kámen veliký, i zsekali
dříví vozu, & krávy vložily na ně
pověděli oni:
b. Vedlé počtu krajin ňlistin v zápalnou obět Hospodina.
15. Levítové pak složili archu
ských, pět zadků zlatých uděláte,
a pět myši zlatých: nebo rána Hospodinova, iskříňka, kteráž byla
jednostejná byla na vás na všech—při ní, v níž byly nádoby zlaté, a
něch, i.na knížatech vašich. I udě postavili na kámen veliký. Muži
láte podobenství zadků vašich, a pak bethsamitšt-í obětovali oběti
podobenství myší, kteréž pokazily zápalné, a obětovali oběti [jiné] v
zemi, a dáte Bohu israelskému ten den Hospodina.
slávu: zdaliby snad pozlehčil ruk-y 16. A pět knížat filistinskýchto
své nad vámi, a nad bohy vašimi, viděli, a navrátili se do Akkaron
téhož dne.
i nad zemí vaší.
17. Tito pak jsou zadkové zlati,
6. Proč obtěžujete srdce svá,
jako obtížili Egyptští, a Farao srdce kteréž dali Filistinští za své pro
své? Zdali, když byl raněn, tehdáž vinění Hospodina :Azot jeden, Gáza
nepropustil jich, a odešli?
jeden, Askalon jeden, Geth jeden,
7. Nyní tedy udělejte vůz nový Akkaron jeden:
18. a myši zlaté vedlé počtu
jeden:
vezměte
krávyvzklá
ote měst filistinských, pěti krajin od
ené, naa. kteréž
jhadvě
nebylo
dáno, zapřáhněte je do vozu, aza města hrazeného až do vsi, kteráž
vřete telata jejich doma.
byla beze zdi, a až do Abel [ka
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mene] velikého, na němž
ložili
archu Hos dinovu, kteráž yla až
do toho
e na poli Josue beth
samitského.
19. Pobil pak [Hospodin] z mužů
bethsamitskyoh, protože viděli ar
chu Hospodinovu: a pobil z lidu
sedmdesáté mužů, a adesate tisic
lidu obecného. I kvlli lid, protože
Hospodin pobil lid ranou velikou.
20. I řekli muži bethsamitští:
Kdo bude moci stati před obliče
em Hospodina Boha svatého to
hoto? A k komu vstoupí od nás??
21. I poslali posly kobyvatelům
Kaňathjarim, řkouce:Přivezlit jsou
nazpět Filistinští archu Hospodi
novu, sstupte. a zase ji přiveďte
k sobě.

Kapitola 7.

Hospodina, a postili se v ten den,
a řekli tam: Zhřešili jsme Hospo
dinu. I soudil Samuel syny israel
ské v Masfath.
7. I uslyšeli Filistinšti, žeby
shromážděni byli synové israelšti
v Masfath, i vstoupili knížata fili
stinska k Israelovi. Cožkdyž usly
šeli synové israelšti, balí se od tvá
ři Filistinskýoh.
8. I řekli k Samuelovi: Ne ře
stévejž volati za nás k Hospo ' u
Bohu našemu, aby nás vysvobodil
z ruky Filistinských.
9. Vzal pak Samuel beránka jed
noho, kterýž [ještě] ssal, a oběto
val ho celého v občt zápalnou Ho
spodinu: a volal Samuel k Hospo
dinu za Israele, a vyslyšel jej Ho
spodin.
10. Stalo se ak, když Samuel
3. Obrk— obětoval obět zf alnou, Filistinšti

Přenesení archy do Kariathjarim.
cení se ku Pánu synů israelských, "l. a
válka proti Filistinským.

Vešli Hospo
v boj (pli-šití
Ěsraelovi: velikým
zabřměl
plak
' hřímanim
v ten den nad Filistinskými, &.

1. Přišli
tedy muži Kariathjarim,
'a zase odvedli archu Hospo zastrašil je, a poraženi jsou před
dinovu, a vnesli ji do domu Ami tváří Israele.
11. I
tahše muži israelštl z
nadabovlal.v
Gabaa: Eleazara
a je o posvětili,
ab ostř ak
al Masfath, onili Mstinské, a bili
Ěhy Hospodinovy. y
je, až na místo, kteréž bylo pod
2. I stalo. se, že od toho dne, Betchar.
'akž zůstala archa Hospodinova v
12. Vzal pak Samuel kamen je
ariathjarim, přeběhlq mnoho dni, den, a položil jej mezi Masfath, a
(nebo byl již rok dvacátý,) a od—mezi en: a nazval jmeno mista
očinul všecken dům israelský po toho, Kamen pomoci. A řekl: Až
ospodinu.

'

3. Mluvil pak Samuel ke všemu
domu israelskému, řka: Jestliže
celým srdcem svým obraclte se k
Hospodinu, odejměte bohy cizi z
prostředku sebe, Bálim a.Astaroth:
& připravte srdce svá. Hospodinu,

a sluzte jemu samému, a vytrhne
vás z ruky Filistinských;
4. Odjali tedy synové israelšti
Balim a Astaroth, a' sloužili Ho
spodinu samému.
5. Řekl pak Samuel : Shromažďte
všeho Israele do Masfath, at se
modlim za vás Hospodinu.
6. I sešli se do Masfath: a vá
žili vodu, & vylili ji před obličejem
20) t. ku komu má archa. přenesena býti?

potud pomohl nam Hospodin.
13. A snižení jsou Filistinšti,
aniž přidali více, aby přišli do kon

čin israelských. Stala se tedyruka
Hospodinova nad Filistinskými, po
všecky dny Samuelovy.
14. A navracenajsou městaIsrae
lovi, kteréž byli Filistinštl odtrhli
od Israele, od Akkaron,aždo Goth,
a končinjejich: a vysvobodil Israele
z ruky Filistinskýoh, i byl pokoj
mezi Israelem a Amorrhejským.
15. Soudil také Samuel Israele
po všecky dny života svého:
16. a chodil na každý rok obchá
zeje Bethel, & Galgala, a Masfath,
a soudil Israele v předřečenýoh
místech.
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17. A navracoval se do Bamatha: staví 'e při vozích svých, a udělá
nebo tam b 1 dům jeho, a tam sobě ťz nich] jezdce, a. předběhače
soudil Israely6: vzdělal také tam vozů svých,
12. a ustanoví sobě znich tisíc
oltář Hospodinu.
níky, asetníky, aorače rolí svých.
a žence obilí, a kováře zbroje a
Kapitola 8.
vozů svých.
Synové Samuelovi soudcové lidu. 4. Lid
13. Z dcer také vašich udělá.sobě
prosí o krále. 10. Samuel královský obyčej
lidu oznámil. 19. Lid, neústupný byv, krále ty, ježto masti dělají, & kuchařky,
obdržel.
a pekař .
14. Po e také vaše, a vinice, a
olivové zahrady nejlepší pobeře, a
1. Stalo
se pak,
když sesyny
zstaral
Samuel,
ustanovil
své dá. služebnikům svým.
za soudce nad Israelem.
15. Ale i obili vaše, i žitky
2. I bylo jmeno syna jeho prvo z vinic pod desátky přiv e, aby
rozeného Joel, a jmeno druheho dal dvořanům a služebníkům svým.
Abia, soudců v Bersabé.
16.Služebniky také vaše, i děvky,
3. A nechodili synové jeho po i mládence nejlepši, i osly odejme,
cestach jeho: ale uchýlili se po a postaví je k dílu svému.
lakomstvi, a brali dary, a převraco 17. Z stád také vašich desátky
vali soud.
bráti bude, a vy budete jemu za
4. Shromaždivše se tedy všickni služebníky.
starší israelští, přišli k Samuelovi 18. A volati budete k Bohu v
do Ramat—ha.,
ten den od tváři krale vašeho,
5. a řekli jemu: Aj, tys se již kteréhož jste sobě vyvolili: a ne
zstaral, a synové tvoji nechodi o vyslyši vas Hospodin v ten den,
cestach tvých: ustanov nam krá. e, nebo jste žádali sobě krále.
ab soudil nás, jako i všickni ná. 19. Nechtěl pak lid uposlechnouti
ové mají.
řeči Samuelovy, ale řekli: Nikoli,
6. I nelíbila se řeč ta před oči—ale kral bude nad námi,
ma Samuelovyma, že řekli: Dej 20. a budeme my také jako vši
nam krále, aby soudil nas. I mo—ckni národové: a souditi bude nás
dlil se Samuel Hospodinu.
kral naš, a vychazeti bude před
7. Řekl pak Hospodin ]: Samue námi, a bojovati bude boje naše
lovi: Uposlechni hlasu lidu ve za nás.
všem, což mluví k tobě: nebo ne 21. I vyslyšel Samuel všecka
tebe zavrhli, ale mne, abych ne slova lidu, a mluvil je v uši Ho
kraloval nad nimi.
mo .
8. Podle všech skutků svych,kte SPgŠ.Ěgkl ak HospodinkSamue
rěž činili ode dne, v němž jsem loví: Upos echni hlasu jejich, a
je vyvedl z Egypta až do dne ustanov nad nimi krale. I řekl
tohoto: jako opustili mne, a slou Samuel ]: mužům israelským: Jdě
žili bohům cizím, tak činí také tež jedenkaždy do města svého.
tobě.
9. Nyní tedy uposlechni hlasu
Kapitola 9.
jejich: ale však osvědč před nimi,
hledaje oslic přišel k Samuelovi.
a předpověz jim pravo krale, kte 20.Saul
Samuel zvěstovav jemu, že má králem
rýž kralovati bude nad nimi.
byti, 22. valeně jej přijal.
10. Mluvil tedy Samuel všeckaw

1. ' byl muža
kolení]Benjamin
slova Hospodinova k lid kte
I jmenem (lišt,)synAbiele,syna
byl zadal od něho krále, u,
rýž
11. a řekl: Toto bude pravo krů Seror, syna Bechorath, syna Aňa,
le, kterýž kralovati bude nad va
o. muže Jemini, muž udatný v
mi: Brati bude syny vaše, a po :ňna
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2. A ten měl s a jmenem Sau města, protože dnes obět jest lidu
na
té
hoře.
le, výborného & obrého: a.nebylo
muže z synů israelských le šího 13. Vejdouce do města, hned nale

nad něho; od ramene a
ůru
převyšoval veškeren lid.
3. Byly se pak ztratily oslice
Cis, otoe Saulova: i řekl Cis Sau
lovi synu svému: Vezmi s sebou
jednoho z služebniků,avstana jdi,
a hledej oslic. Kteřížto když šli
přes horu Efraim,
4. a skrze zemi Salisa, a nena
lezli, prošli také zemi Salim, a ani
tu jich nebylo: ale i skrze zemi
Jemini, a nenalezli.
5. Když pak přišli do země Suf,
řekl Saul k služebníku, kterýž byl
s nim: Pojď, a navratme se, aby
snad otec můj nechaje oslic,nepečo

znete ho, prvé než vstoupí na ho
ru k 'ídlu. Nebo nebude jisti lid,
doku on nepřijde: nebo on po

žehnavé.
oběti,
a pgtom
jedi,vstup
kte
říž
povolani
jsou.
yni tedy
te, nebo dnes naleznete ho.
14. I vstoupili do města. A když
oni šli v prostřed města, ukazal
se Samuel vycházeje jim v cestu,
aby vstoupil na horu.
15. Hospodin pak byl zjevil uchu
Samuelova před jednim dnem, nežli
přišel Saul, řka:
16. Právě v tuto hodinu, kteráž
nyní jest, zejtra pošlu k tobě mu
že z země Benjamin, a pomažeš
val o nas.
, ho za vůdce nad lidemm misrael
6. Kterýž řekl jemu: Hle muž ským: a on vysvobodí 'd můj z
Boží jest v městě tomto, muž zname ruky Filistinských: nebo jsem
nitý: všecko, což praví, bez pochy vzhlédl na lid svůj : nebo přišel
bení přichází. Nyni tedy pojďme křik jejich ke mně.
tam, zdaliby snad oznámil nam
17. A když pohleděl Samuel na
cestu naši, pro kterouž jsme přišli.
Saule, Hospodin řekl jemu: Hle
7. I řekl Saul k služebníka své muž,
0 kterémžto prav11jsem tobě,
mu : Aj půjdeme: co přineseme mu tent panovati bude nad lidem mým.
ži Božímu? Chleba se nedostavav
18.u Přistoupil
pak Saul
k Samue
lovi
prostře brány,
a řekl:
Ukaž
pŠtIících
našich:
&.daru
nemame,
a ychom dali
člověku
Božímu,
ani mi, prosim, kde jest dům vidouciho,
co jiného. 
19.
I
odpověděl
Samuel
Saulovi,
8. Opět služebník odpověděl Sau
lovi, a řekl: Hle nalezena jest v řka: Já. jsem vidoucí. Vstupiž pře
ruce mé čtvrt lotu stříbra, dejme de mnou na horu, abyste" jedli se
ji člověkuBožímu, aby oznámil nam mnou dnes, a potom rano propustím
tebe: a všecky věci, kteréž jsou v
cestu naši. '
' tobě.
9. (Za starodávna v Israeli tak srdci tvém, oz
říkával jedenkaždý, 'da raditi se s 20. A o oslice, kteréž jsi před
Bohem: Pojďte, a j ěme k vidou včerejškem ztratil, nestarej se, ne
címu. Nebo ten, kterýž nyní slove bo nalezeny jsou. A čí budou vše
prorok, za starodávna sloul vidoucí) cky nejlepší věci israelské? Zdali
10. I řekl Saulkslužebníku své ne tvé, a všeho domu otce tvého?
21. Od vídaje pak Saul, řekl:
mu: Velmi dobré. jest řeč tva.

Pojď, jděme. I šlido města,vkte
rémž byl muž Boží.
11. A když vstupovali na horu
města, nalezli děvečky vycházející
vážit vodu, a řekli jim: Jest zde
vidoucí?
12. Kteréžto od ověděvše, řekly
jim: Zdet jest: e ředtebou po
spěš nyni: nebo
es přišel do

Zdaliž
j nejsem
syn israelsk
JeminiťŠho,z
nejmenšího
pokolení
a rod můj nej oslednější mezi vše
mi čeledmiz po olení Benjaminova ?

Pro;
řeč jsi tedy ke mně mluvil tuto
22. Pojav tedy Samuel Saule, i
služebníka jeho, uvedl je do veče
řadla, a dal jim místo nejpřednější
20
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mezi těmi, kteříž byli pozvani ;
bylot jich okolo třiceti mužů.
23. I řekl Samuel kuchaři: Dej
díl, kterýž jsem dal tobě, a při
kázal, abys jej obzvláštně odložil
u sebe.
24. Zdvihl pak kuchař piece, a

půjdeš, a přijdeš k dubu Thabor,
potkají se s tebou tam tři muži
vstupující k Bohu do Bethel, je
den nesa tři kozelce, a druhý tři

na.
piesníky
chleba, a jiný nesa lahvioi
4. A když tebe pozdraví, dají
tobě dva chleby, a přijmeš je z
Ěložil
Saule. Ipolož
řekl před
Samuel:
e cožpřed
pozůstalo,
se ruky jejich.
be, a jez: nebo naschvál zachováno 5. Potom přijdeš na pahrbek Bo
jest pro tebe, když povolal jsem ží, kdežto jest stanoviště Filietin
lidu. [ jedl Saul s Samuelemv ten ských: a když tam vejdeš do mě
den.
sta, potká. se s tebou zástup pro
25. I sstoupili a hory do města, roků sstupujících s hory, a před
& mluvil s Saulem na vrchní pod nimi žaltář, a buben, a píšťalka, a
laze, a ustlal Saulovi na vrchní citam., a oni prorokujíoe*.
6. I rychle sstoupí na tě Duch
podlaze, a spal.
26. A když rano vstali, & již Hospodinův, a prorokovati budeš s
svítalo, zavolal Samuel Saule na nimi, a proměněn budeš v muže
vrchní podlaze, řka: Vstaň, a pro jiného.
pustím tebe. I vstal Saul: a vyšli 7. Když tedy sběhnou se při
tobě všecka tato znamení, učiň,
oba, totiž on, a Samuel.
27. A když sstupovali na konci cožkoli najde ruka tvá., nebo Ho
města, Samuel řekl k Saulovi: Rci spodin s tebou jest.
služebníka, at jde před námi, a 8. A sstoupíš přede mnou do
pomine: ty pak pozastav se mělo, Galgala, (nebo já. sstoupímktobě,)
at oznamím tobě slovo Hospodinovo. ab s obětoval obět, a zabil oběti
po ojně: za sedm dní čekati budeš,
až přijdu k tobě, a ukáží tobě, co
Kapitola 10.
bys činiti měl.
Pemazaní Saule na království, 17. a vy
9. Když tedy odvrátil rameno
hlášení jeho.
své, aby šel od Samuele, změnil
1.
zal pak Samuel nádobku ole mu Bůh “srdce v jiné, apřišla vše
je, a vylil jej na hlavu jeho, cka znameni tato v ten den.
a políbil ho, a řekl: Aj pomazal
10. I přišli k napředpověděnému
tebe Hospodin nad dědictvím svym pahrbku, a hle zástup proroků po
za kníže, a vysvobodíš lid jeho z tkal se s ním: a rychle sstoupil
mkou nepřátel jeho, kteříž vůkol na něj Duch Hospodinův, a pro
něho jsou. A toto bude tobě zname rokoval u prostřed nich.
ním, že pomazal tebe Bůh za kníže' : 11. Vidouce pak všiokni, kteříž
2. když půjdeš dnes ode mne, ho znali včera a před včerejškem,
nalezneš dva muže u hrobu Rachel že jest s proroky a že prorokuje,
v končinách Benjamin, o poledni, řekli vespolek: Což se to stalo sy
a řeknou tobě: Nalezeny jsou oslí—novi Cis? Zdaliž i Saul mezi pro
oe, kterýchžto jsi šel hledat: a ne roky?
chav otec tvůj oslic, stará. se o
Věž—lh
Co učiním o syna 6) Prorokovati znamena tu tolik co: zpí
sv
0a?pravi:
vati nábožná písně. Viz 4. Mojž. ll,
8. A když odejdeš odtud, a dále
25. Bylit jsou tito proroci zbožní mla
1) Králově bývali pomazání jako kněží a.
proroci, na znamení, že bude někdy
Messiáš králem, knězem a prorokem

(August).

denci aneb muži, ježto se ve zvláštních
školách scházeli, a tam se umění Bo
žímu oddávali, tak že napotom o věcech
těch hlasitě mluvili neb prozpěvovali,
buď přirozeně, aneb vnitřním popuze
ním ducha.
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25. Vypravoval pak Samuel li
- 12. I odpověděl jeden ]: druhé
mu, řka: A kdo 'est otec jejich? du pravo království, a vepsal do
Protož přišlo v p" loví: Zdahž 1 knihy, a položil ji před Hospodi

Saul mezi proroky?

. nem; i propustil Samuel všecken

13. Přestal pak [Saul] prorokovati, lid, jednohokaždého do domu 'eho.
26. Též i Saul odšel do omu
& přišel na horu.
14. I řekl strýc Saulův k němu, svého do Gabaa: a odšel s nim dil

a k služebnikujeho: Kam jste ode vojska, kterýchžto srdci Bůh se
šli? Kteřižto odpověděli: Hledat dotekl.
27. Synové pak Belial řekli: Zda
oslic : kterýchž když jsme nenalezli,
liž nás bude moci vysvoboditi ten
přišli jsme k Samuelovi.
15. I řekl jemu strýc jeho: Po to? I pohrdali jim, a nepřinesli
mu darů: on pak dělal se, jakoby
věz mi, co tobě řekl Samuel.
16. I řekl Saul k strýci svému: neslyšel.
Oznámil nam, žeby nalezeny byly
oslice. Ale z strany kralovstvi nic
Kapitola 11.
mu neoznámil, co byl mluvil jemu
Válka Baulova proti Ammonitským, 11.
Samuel.
i
vítězství
jeho.
17. I svolal Samuel lidkHospo
dinu do Masfa,
se jako
po měsíci,apo
při
18. a řekl k synům israelským: 1. I stalo
táhl Naas
Ammonitský,
Totot pravi HospodinBůh israelský : čal bojovati proti Jabes v Galaad.
a jsem vyvedl Israele z Egypta, I řekli všickni muzi Jabes k Naa
a vytrhl jsem vás z ruky Egypt— sovi: Učiň s nami smlouvu, & bu
ských, & z ruky všech králů, kte deme sloužiti tobě.
říž sužovali vas.
2. I odpověděl jim Naas Ammonit
19. Vy pak dnes zavrhlijsteBo ský: V tom učim'm s vámi smlou
ha svého, kterýžto sam vyprostil vu, abych vyloupil všechněm z vas
vas ze všech zlých věci, a z úz oči pravé, a položil vas vpohaněni
kosti vašich: a řekli jste: Nikoli: ve všem Israeli.
ale krale ustanov nad námi. Nyni -3. I řekli jemu starší z Jabes:
tedy stůjte před Hospodinem po Propůjč nam sedm dní, abychom
pokolenich vašich, a po čeledech. rozeslali posly po všech končinách
20. I kázal Samuel přistupovali israelských: a nebude-li, kdožby
'všem pokolenim israelským, apadl nás bránil, „vyjdeme k tobě.
105 na pokolení Benjaminovo.
4. Přišli tedy poslové do Gabaa
21. I kázal přistoupiti pokolení Saulova: a mluvili slovatato, před
Benjaminovu, a rodinám jeho, a lidem to slyšlcim: i pozdvihl vše
padl los na rodinu Metri, a přišlo cken lid hlasu svého, a plakal.
5. A hle Saul přicházel jde. za
až na. Saule syna. Cís. Hledali tedy
ho, a neni nalezen.
_ voly s pole, a řekl: Co je lidu, že
22. A potom tazali se Hospodina, pláče? I vypravovali jemu slova
přijde-li tam. I odpovědělHospodin: mužů Jabes.
6. I rychle sstoupil Duch Hospo
Aj skryl se doma.
23. Běželi tedy, a vzali ho od dinův na Saule, když slyšel slova
tud: & stál u prostřed lidu, a pře tato, a rozhněvala se prohlivost
vyšoval veškeren lid od rameno a jeho říliš.
vzhůru.
7. X vzav obadva voly, rozsekal
24. I řekl Samuel ke všemu li je na kusy, a rozeslal po všech
du: Jistě vidite, koho vyvolil Ho končinách israelských skrze ruku
spodin, žet mu není podobného ve poslů., řka: Kdobykoli nevyšel, a
všem lidu. I zkřikl veškeren lid, nenásledoval Saule &.Samuele, tak
a řekl: Živ buď kral.
se stane volům jeho. Připadl tedy
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strach Hospodinův na lid, a vyšli
jako muž jeden.
8. I sčetl je v Bezeoh: a bylo
synů israelskych třikrát sto tisíc:
mužů pak Jůda třiceti tisíců.
9. I řekli [těm] poslům, kteříž
byli přišli: Takto povíte mužům,
kteříž jsou v Jabes v Galaad: Zej
tra bude vaše vysvobození, když
se zahřeje slunce. Přišli tedy po
slové, a zvěstovali to mužům J ábes,
kteřížto zradovali se,

od mladosti své až do tohoto dne,
hle tu jsem.
3. Mluvte o mně před Hospodi
nem, a řed Pomazanym j eho,vzal-li
jsem 6 o vola, neb osla: učinil-li
'sem komu násilí, utiskl-li jsem ko
o, vzal-li jsem dar z ruky někoho:
a potupím jej dnes, a navratím vam.
4. I řekli: Neučinil jsi nam ná.
silí, aniž 'si nás utiskl, aniž 'si co
vzal z ruky některého [z naslj.
5. I řekl k nim: Svědekjest Ho

10. i řekli [Ammonitským] : Rů

spodinje proti
a svědek
Poma
zaný
o v vám,
tento den,
že jste
ne
nalezli v ruce mé ničehož. I řekli:
Svědek jest.
6. I řekl Samuel k lidu: Hospo
din [jest svědek], kterýž učinil
Mojžíše i rona, a vyvedl otce na
še z země egyptské.
7. Nyní tedy stůjte, at v soud
vejdu proti vám předHospodinem o
všecka milosrdenství Hospodinova,
kteráž učinil s vámi, a s otci
vašimi:
8. kterak Jakob všel do Egypta,
a volali otcové vaši k Hospodinu:
i poslal Hospodin Mojžíše aÁrona,
a vyvedl otce vaše z Egypta, a
postavil je na tomto místě.
9. Kteřižto zapomenuli se na Ho
spodina Boha svého, a vydal je v
ruku Sisary. knížete vojska Hasor,
& v ruku Filistinskýoh, a v ruku
krale moabského, i bojovali proti
mm.
10. Potom pak volali k Hospo
dinu, a řekli: Zhřešili jsme, nebo
jsme opustili Hospodina, a sloužili
jsme Balim a Astaroth: nyní tedy
Kapitola 12.
vytrhm' nás z ruky nepřátel našich,
a sloužiti budeme tobě.
Samuel svou nevinu před Bohem a lidem
osvědčuje. 7. Obviňuje lid, 14. napomína
11. I poslal Hospodin Jerobale,
k bázni Boží, 19. a těší jej.
a Badana*, a Jefte, a Samuele a
vytrhl vás z ruky nepřátel vašich
1. ŘeklIsraelovi
pak :Samuel
ke všemu vůkol, a bydlili jste be eěně.
Hle uposlechl jsem
12. Vidouoe pak, že aas kral
hlasu vašeho, ve všem, což jste synů Ammon přitáhl proti vám,
mluvili ke mně, a ustanovil jsem
nad vami krale.

no vyjdeme k vám: a učiníte nam,
cožkoli se vam líbiti bude.
11. I stalo se, když den zejtřejší
přišel, postavil Saul lid natři stra
ny, a všel do prostřed ležení [ne
přátelského] v čas jitřního bdění,
a bil Ammonitské až se den za
hřel: ostatní pak rozprchli se, tak
že nezůstalo z nich dvou pospolu.
12. I řekl lid k Samuelovi: Kdo
'est ten, jenž pravil: Zdali Saul
ude kralovati nad námi? Vydejte
muže ty, a zabijeme je.
13. I řekl Saul: Nebudet zabit
žadný v den tento, nebo dnes uči
nil Hospodin vysvobození v Israeli.
14. ekl pak Samuel k lidu:
Pojďte, a jděme do Galgala, a ob
novme tam království [Saulovo].
15. I šel veškeren lid do Gal
gala, a učinili tam Saule králem
před Hospodinem v Galgala, a oběto
vali tam obětipokojne předHos o
dinem. I veselil se tam Sa , a
všickni muži israelští příliš.

_ 2. A nyní kral jde před vámi:
já. pak zstaral jsem se, a ošedivěl
jsem: synové pak moji jsou mezi
vámi: protož obcovav před vámi

11) Toto jmeno se nenalezů v počtu soudců ;
řecký překlad staví na místo jeho Ba
rak. Jiní vykladači rozumějí to slovo
jako ono hebrejské Bedan, & míní jím
Samsona, jenž byl : pokolení Dan.
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řekli jste mu: Nikoli, ale kral bu
de panovati nad námi: ješto Ho
spodin Bůh vaš kraloval nad vámi.
13. Nyní tedy tu jest král vaš,
kteréhož jste vyvolili, a sobě žá
dali. Hle dal vam Hospodin krále.
14. Budete-li se bati Hospodina,

hřích proti Hospodinu, abych pře
stal modliti se za vás, i budu uěiti
vas cestě dobré a přímé.
24. Protož bojte se Hospodina,
a služte jemuv ravdě, a z celého
srdce svého: ne o vidělijste veliké
věci, kteréž mezi vámi učinil.
a. sloužiti jemu, & poslouchati hla— 25. Jestliže pak trvati budete v
su jeho, a nebudete-li opouzeti zlosti: i vy, i král vaš spolu za
úst Hospodinových*: bu ete i vy, hynete.
i král, kterýž kraluje nad vami,
nasledující Hospodina Boha vašeho.
Kapitola 13.
15. Pakli nebudete poslouchati Porážka Filistínských. 9. Baulovo všetcčné
hlasu Hospodinova, ale popouzeti obětování, 16. & ssoužení Israele od Fili
budete řeči jeho, budet ruka Ho stinských.
spodinova nad vami i nad otci
vašimi.
1. Synkdyž
jednoho
rokupočal,
byl dvě
Saul,
kralovati
lé
16. Ale i nyní stůjte,avizte věc
tuto velikou, kterouž učiní Hospo tě pak kraloval nad Israelem*.
2. I vybral sobě Saul tři tisíce
din před očima vašima.
17. Zdaliž není dnes žeň pšenice? mužů z Israele: a bylo jich s Sau
A. však vzývati budu Hospodina, lem dva tisíce v Machmas, a na
& dá. hlasy* &.deště: a poznáte,

a hoře Bethel: tisíc pak bylosJóna

thou v Gabaa Benjaminově. Ostat
ní paklidrozpustil jednohokažděho
do příbytků 'ejich.
3. I pora ' Jonathas stráž Fili
stinských, kteráž byla v Gabaa.
Což když uslyšeli Fílistinští, trou
bil Saul v troubu povší zemí, řka:
At slyší Hebrejští.
4. A veškeren Israel slyšel tako
vou pověst: Pobil Saul stráž Fili
stinských: &pozdvihl se Israel pro
ti Filistinským*. Svolán tedy lid
za Saulem do Galgala.
5. A Filistinští sebrali se k bo
ji proti Israelovi, třiceti tisic vozů,
a šest tisíc jezdců, a ostatní lid
toto: ale však neodstupujte zpět obecný, jako ísek, kterýž 'est na
od Hospodina, ale služte Hospodinu břehu mořsk m velmi mnohý. A
vstoupivše položili se v Machmas
celým srdcem svým:
21. &.neuchylujte se po marno k východní straně Bethaven.
6. Což když viděli muži israel
stech*, kteréž neprospějí vam, aniž
vysvobodí vás, nebo marné jsou: ští, žeby byli postavení v úzkosti,
22. a neopustí Hospodin lidu své— (nebo byl ssoužen lid,) skryli se
ho pro jmeno své veliké: nebo za v 'eskyních, a v skrýších, v ska

uzříte, že jste sobě veliké zlé uči
nili před obličejem Hospodinovým,
žadavše sobě krále.
18. I volal Samuel kHos odinu,
a dal Hospodin hlasy a eště v
ten den.
19. I bál se veškeren lid náramně
Hospodina a Samuele,ařekl veške
ren lid k Samuelovi: Modl se za
služebníky své Hospodinu Bohu
svému, abychom nezemřeli; nebot
jsme přidali ke všem hříchům na
šim to zlé, že jsme sobě žádali
krále.
20. I řekl Samuel k lidu: Ne
bojte se, vy jste učinili všecko zlé

přisahl Hospodin, že [z] vas učiní má také, a v doupatechi vcister
n c .
sobě lid.
28. Odstupiž pak ode mne ten 1) t. Saul byl jeden rok králem: a. když
14) t. zpěčovati se řeči jeho.
17) t. hřímům'.

2l) t. po modlách.

dvě létě kraloval nad Israelem, stalo se,
což se niž déle vypravuje.
4) dle bebr.: Israel upadl v nenávist Fili
stiuských.
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7. Hebrejští pak přešli Jordan
do země Gad a Galaad'. A když
Saul ještě bylvGalgala,přestrašen
jest všecken lid, kterýž šel za ním.
8. I čekal tu za sedm dní podle
vůle Samuele, a nepřicházel Samuel
do Galgsla, irozešel se lid od něho.
9. Řekl tedy Saul: Přinestež mi
obět zápalnou, a oběti pokojné. I
obětoval obět zápalnou.
10. A když dokonal obětování
zápalné oběti, hle Samuel přicházel:
a Saul vyšel v cestu jemu, aby ho
pozdravil.
11. I mluvil k němu Samuel:
Co jsi učinil? Odpověděl Saul:
Když jsem viděl, že lid rozchází
se ode mne, a ty jsi nepřišel k ulo
ženým dnům, Filistinští pak shro
mážděni byli v Machmas,
12. řekl jsem: Nyni sstoupí Fi
listinští ke mně do Galgala, a tváři
Hospodinovy jsem neukrotil. Po
třebou dohnán jsa, obětoval jsem

byli v Gabaa Benjaminově. Fili
stinští pak usadili se v Machmas.
17. I vyšli na loupež z stanů &—

listinských tři houfové. Jeden houf
šel proti cestě Efra, do země Sual:
18. jiný pak vcházel po cestě
Bethhoron; třetí pak obrátil se k
cestě meze, kteráž leží nad údolím
Seboim proti poušti.
19. Nenalezalo se pak kováře ve
vší zemi israelské; neb to byli
způsobili Filistinští, aby Hebrejští
snad neudělali meče. neb kopí.
20.Protož chodívali všickni Israel
ští k Filistinským, aby zostřiljeden
každý radlici svou, i motyku, i se
keru, i kratci.
21. Byla tedy tupá. ostří radlic,
i motyk, i vidl třírohých, i seker,
až do ostnu [potřebovala]opravení*:

22. a. když přišel den bitvy, ne
nalezalo se meče ani kopí v ruce
všeho lidu toho, kterýž byl s Sau
lem, a s Jonathou, kromě uSaule,
obět zápalnou.
.
a. u Jonathy syna jeho.
13. I řekl Samuel k Saulovi:
23. Vyšla pak stráž ňlistinska,
Bláznívě jsi učinil, a nezachoval aby přešla do Machmas.
'si přikazaní Hospodina Boha své
o, kteráž přikázal tobě. Čehož
Kapitola 14.
kdybys nebyl učinil, již nyní byl Jonathas stráž Filistinských pobil, 24. a
by při ravil Hospodin království půst od Saule uložený nevěda zrušil.
tvé na Israelem na věky,
14. ale království tvé nikoli více
se jednoho
dne,k služeb
že řekl
onathas
syn Saulův
nepovstane. Vyhledalt jest Hospo 1. I Jstalo
din sobě muže vedlé srdce svého: ník'u, který nosil zbroj jeho: Pojď,
a přikázal jemu Hospodin, aby byl a přejděme k stráži Filistinských,
vůdce nad lidem jeho, protožes ne kteráž jest za oním místem. Otci
zachoval toho, což přikázal Ho pak svému toho nepověděl.
spodin.
2. Saul pak zůstával na poslední
15. Vstal pak Samuel, a vstoupil straně Gabaa, pod jabloní granáto
z Galgala do Gabaa Benjaminova. vou, kteráž byla v Magron: abylo
A ostatní z lidu vstoupili ze San—lidu s ním okolo šesti set mužů.
lem v cestu lidu, kteříž bojovali
3. A Achias syn Achitoba, bra
tra Ichabodova syna Fineesova,
proti
nim přicházejícím
Galgala kterýž pošel z Heli kněze Hospodi
o Gabaa,
na pahrbku zBenjami
novu'. I sěetl Saul lid, jako šest nova v Silo, nosil Efod*. Ale ani
set mužů, kteříž nalezeni byli s ním. lid nevěděl, kam odšel Jonathas.
16. A Saul i Jonathas syn jeho, 4. Byly pak meziprůchody, jimiž
i lid, kterýž byl nalezen s nimi,
7) t. kteří přišli z druhé strany řeky Jor
dánu, odešli opět za Jordán.
15) A „ostatní lid — Benjamíncvn;“ slov
těch v původním hebrejském textu není.

21) t. osten. jímž se bodal a poháněl po
tah, i všeliké nádobí potřebovalo býti
zostřeno.
8) t. byl nejvyšším knězem. Viz 2. Mojž.
28, 6. Efod, t. roucho kněžské.
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pokoušel se Jonathas přejítikstrá těch, kteříž byli vyšli na. loupež,
ži Filistinských, vyniklé skály z děsil se, &. zbouřila. se země: &

obojí strany, a. jako ku podoben přihodil se jako div od Boha.
ství zubů skály z této i zoné stra
16. I ohlédli se strážní Saulovi,
ny příkré, jmeno jedné Boses, a. kteříž byli v Graben.Benjaminově,
jmeno druhé ene:
a. hle množství poraženo, a. sem i

5. jedna. skála. v_vsedlá na. půl tam utíkající.
noci proti Machmas, a. druhá. na. 17. I řekl Saul lidu, kterýž byl
poledne proti Gabun,.
s ním: Pohledejte, &.vizte, kdo z

6. I řekl J onathas služebniku,
kterýž nosil zbroj jeho: Pojď, pře
jděme k stráži neobřezaných těch
to, zdáliby snad Hospodin učinil
za. nás: nebot není nesnadné Ho
spodinu vysvoboditi v mnoze, aneb
v mále.
7. I řekljemu oděnecjeho: Učiň
všecko, což Se líbi mysli tvé: jdi,
kamžkoli žádáš, & budu s tebou,
kdežkoli chtiti budeš.
8. I řekl Jonathas: Hle my pře
cházíme k mužům těmto. A když
se jim ukážeme,
9. jestliže takto mluviti budou
k nám: Počkejte až přijdeme k
vám: stůjme na místě svém, aniž
přistupujme k nim.
10. Pakliby řekli: Vstupte k
nám: vstupme, nebo dal je Hospo
din v ruce naše: tot bude nám
znamením.
11. Ukázali se tedy obadva.strá
ži Filistinských: i řekliFilistinští:
Hle Hebrejšti vycházejí z jeskyň,
v nichž se byli skryli.
12. I mluvili muži z stráže k

nás odešel. A když hledali, nale
zeno jest, že tu není J onathy &
oděnce jeho.
18. I řekl Saul k Achiasovi:
Přilož archu Boží (nebo byla. tam
archa. Boží vten den s syny israel
skými).
19. A když mluvil Saul k knězi,
hřmot veliký pošel v ležení Fili
stinských: a. rozmáhal se pomalu,
& zvučněji vzněl. I řekl Saul k
knězi: Stáhni ruku svou.
20. Zvolal tedy Saul, i veškeren
lid, kterýž byl s nim, a. přišli už
k místu bitvy: a. hle obrácen byl
meč jednohokaždého proti bližní
mu svému, & porážka příliš veliká.
21. Ale i Hebrejští, kteříž byli
s Filistinskými včera. a. před vče
rejším, & byli vstoupili s nimi v
vojště, navrátili se, aby byli s Isra
elskými, kteříž byli s Saulem &Jo
nathou.
.
22. Všickni také Israelští, kteříž
se byli skryli na.hoře Efraim, usly
ševše, žeby utekli Fílistinští, spo
Jonathovi, & k oděuci jeho, & ře jili se s svými v té bitvě. Ibylo s
kli: Vstupte k nám, a. ukážeme Saulem jako deset tisíc mužů.
vám něco. I řekl Jonathas koděn
23. I vysvobodil Hospodinvten
oi svému: vstupme, následuj mne: den Israele, bitva. pak přišla. až
nebo dal je Hospodinvruce Israele. do Bethaven.
24. I spojili se muži israelští ve
13. I vstoupil Jonathas leze. na
rukou i na. nohách, a. oděnec jeho spolek v ten den: zavázal pak Saul
za. ním. Tedy jiní padali před Jo lid přísahou, řka.: Zlořečený muž,
nethu, jiné oděnec jeho zabíjeljda. kterýžby jedl chléb až do večera,
za. mm.
dokudž se nepomstím nad nepřá
14. I stala. se porážka. první, v tely svými. I nejedl veškeren lid
kteréžto zabil Jonathas &.oděnec chleba.:
25. &.veškeren lid země řišel
jeho okolo dvacíti mužů na. půl
roli, kterouž spřežení volů za. den do lesa., v němžto byl me na.
tváři země.
obyčejně zoráva'..
26. Všel tedy lid do lesa., auká
15. I stal se div v ležení, a po
polích: ale i všecken lid stráže i zal se tekoucí med, a žádný ne
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38. I řekl Saul: Přistupujte sem
přičinilruky
svým: neb se všichni úhlové lidu“: a. vyzvězte i
á.1 lid přísahkústům
.
27. Jonathas pak neslyšel, když vizte, skrze koho přihodil se dnes
přísahou zavazoval otec jeho lid; hřích tento.
i vztáhl vrch rutu, kterýž měl v 39. Živt jest Hospodin vysvobo
ruce, a. omoě' v plástu medu: & ditel Israele, že jestliže skrze Jo
obrátil ruku svou k ústům svým, nathu syna. mého učiněn jest, bez
milosti umře. I neodpiral tomu
&.osviceny jsou oči jeho.
_
28. I odpovidaje jeden z hdu, žádný ze všeho lidu.
40. I řekl ke všemu Israelovi:
řekl: Velikou přísahou zavázal otec
tvůj lid, řka: Zlořečený muž, kte Rozdělte se vy na.jednu stranu, a.
rýžby jedl chléb dnes (lid pakgbyl já. s Jonathou synem mým budu
zemdlel).3
na. druhé straně. I odpověděl lid
29. I řekl J onethas: Zkormoutil k Saulovi: Což se dobrého zdá. před
otec můj zemi: viděli 'ste sami, očima. tvy'ma., uěiň.
že osviceny jsou oči m , protože
41. I řekl Saul k Hospodinu Bohu
jsem okusil maličko z tohoto medu: israelskému: Hospodine Bože isra
elský,
dej znameni: co jest, že
30. čím více kdyby byl jedl lid
z loupeže nepřátel svých, kterouž jsi neodpověděl služebníka svemu
dnes?
Jestli na. mně, neb na. Jo
nalezl? Nebyla-ližby se stala. větši
nethovi synu mém, ta. nepre'vost,
porážka Filistinských?
dej
znameni
: aneb jestli'ta nepravost
31. Bili tedy Filistinské v ten den
od Machmas až do Ajalon. I ustsl na. lidu tvém, dej svatost*. I po
stižen
jest
Jonathas a, Saul, lid
lid přiliš:
32. &obrátiv se k loupeži nabral pak vyšel.
42.
I
řekl
Saul: Vrzte los mezi
ovcí, & volů, a. telat, a. zbili je na.
mnou, a.mezi J onathou synem mým.
zemi: i jedl lid s krví.
I
postižen
jest
Jonathas.
33. I pověděli to Saulovi, řkou—
ce, že lid zhřešil Hospodinu, jede. 43. Řekl tedy Saul k Jonathovi:
Pověz
mi,
cos
učinil. I pověděl
s krví. Kterýžto řekl: Přestoupili
jste: přivalte již nyní ke mně ká. jemu Jonathes, a. řekl: Okouěeje
men velik .
okusil jsem maličko medu na. konci
34. A řekl Saul: Rozejděte se mezi prutu, kterýž jsem měl vruce své,

lid, & rcete jim, aby přivedl ke a. hle, já. mám umříti?
mně jedenksždý
vola. svého, &. 44. I řekl Saul: Toto učiň mi
skopce, a. zbijte na. tomto [kameni], Bůh, atoto přidej, že smrti umřeš,
& jezte, & nehřešte Hospodinu je Jonatho.
douce s krví. Přivedl tedy veškeo 45. I řekl lid k Saulovi: Což
ren lid jedenkaždý vola.rukou svou tedy umře Jonathas, kterýž učinil
vysvobození toto veliké v Israeli?
až do noci: a. zabíjeli tu.
35. Vzdělal sk Saul oltář Ho Tot jest neslušné: živt jest Ho
s odinu: & teh áž ponejprve počal spodin, že nespadne vlas s hlavy
jeho na. zemi, nebo s Bohem dělal
ělati oltář Hospodinu.
36. I řekl Saul: Udeřme na. Fi dnes. Vyprostil tedy lid Jonethu,
listinské v noci, a. hubme je až do tak že neumřel.
46. I odtáhl Saul. aniž honil Fi
'itra., &nezůstavme z nich ani muže.
řekl lid: Všecko, což se dobře listinské: Filistinšti pak odešli na.
místa.
své..
zdá. před očima. tvýma., učiň. I řekl
47. A Saul upevniv se v králov
kněz: Přistupme sem k Bohu.
ství
nad
Israelem, bojoval vůkol
37. I tázel se Saul Boha: Mám
honiti Filistinské? Dáš-li je vruce proti všem nepřátelům svým, proti
en.
Šsraele?
A neodpověděl jemu v ten

38) t. předni, knížata lidu.
41) ukaž svatě & právě.
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Moab, a synům Ammon, & Edem, tebe s nimi: nebo ty učinil jsi
a. proti králům Seba, a proti Fili milosrdenství se všemi syny isra

stinským: a kamžkoli se obrátil, elskými, když vstupovali z Egypta.
_
_ I odstoupil Cinejský z prostředku
48. A shromaždiv vejsko porazil Amaleoha.
7. I porazil Saul Amalecha od
Amalecha, a vysvobodil Israele z
Hevily, až do Sur, kteréž jest na
ruk;
jeho.
_
4 . zhoubců
Byli pak
synové Saulovi,_ proti Egyptu.
8. A jal Agaga krale Amalechit
Jonathas, & Jessui, & Melchisna:
a jmena dvou dcer jeho, jmeno ského živého: veškeren pak lid
prvorozené Merob, a jmeno mladší pobil ostrosti meče.
9. I šetřil Saul, a lid Agaga, i
Michol.
50. A jmeno manželky Saulovy, nejlepší stáda ovec a skotů, a rou
cha
askopce, ivšecko, což pěkného
Achinoam, dcera Achimasova: a
jmeno knížete vojska jeho Abner, bylo, aniž chtěli vyhubiti jich:
což
pak koli bylo špatného a za
syn Néra, strýce Saulova.
51. Cis pak byl otec Saulův, & vrženého, to pohubili.
Nér otec Abnerův, syn Abielův.
10. Stalo se pak slovo Hospodi
52. Byla pak valka silná. proti novo k Samuelovi, řkoucí:
Filistinským po všecky dny Sau
11. Lito mi jest, že jsem Saule
lovy. Nebo kteréhožkoli Saul viděl ustanovil králem: nebo opustil mne,
muže silného & způsobného k boji, a slov mých skutkem nevyplnil.
připojoval ho k sobě.
I zarmoutil se Samuel, a volal k
Hospodinu celou noc.
12. A když v noci vstal Samuel,
Kapitola 15.
aby šel kSauloví rano, zvěstováno
Válka Saulova proti Amalechitským. 9. jest Samuelovi, žeby Saul přišel
Neposluěenství jeho, 16. i trest.
do Karmelu, a vyzdvihl sobě kle
1.
řekl Samuel k Saulovi: Mne nutí vítězné, a navrativ se přešel,
poslal Hospodin, abych po & sstoupil do Galgala. Přišel tedy
mazal tebe za krále nad lidem jeho Samuel k Saulovi, a Saul obětoval
israelským: nyní tedy slyš hlas zápalnou obět Hospodinu z prvo
tin loupeží, kteréž byl přinesl z
Hospodinův.
Amalecha.
2. Totot praví Hospodin zéstupů:
13. A když přišel Samuel k Sau
Rozpomenul jsem se na to, co u
činil Amalech Israelovi, kterak od lovi, řekl jemu Saul: Požehnaný
ty
Hospodinu, vyplnil jsem slovo
píral jemu na cestě, když vstupoval
Hospodinovo.
z Egyp .
14.
I řekl Samuel: A jaký jest
3. Nyní tedy jdi, a. pobij Ama
lecha, a zkaz všecky věci jeho: tento hlas stád, kterýž zní v uších
mých,
a skotů, kteréž já. slyším?
nešetří ho, a nepožadej ničeho z
16. I řekl Saul: Od Amalechit
věcí jeho: ale pobij od.muže až do
ženy, i maličkého, i prsi ožívají— ských přihnali je: nebo zachoval
cího, vola, i ovci, velblou &.i osla. lid lepší z ovcí a skotů, aby obě
4. Přikázal tedy Saul lidu, a sčetl tovaný byly HospodinuBohu tvému,
je jako beránky: dvakrát sto tisíc ostatní pak zbili jsme.
15. Samuel pak řekl k Saulovi:
pěších, a deset tisíc mužů jůdských.
přeméhal.

5. A když přišel Saul až k mě Nechejž mne, &.oznamím tobě, co
stu Amalechovu, udělal zalohy v jest mluvil Hospodin ke mně v noci.
údolí.
I řekl jemu: Mluv.
17. I řekl Samuel: Když jsi byl
_ 6. I řekl Saul Cinejskému: Ode
jděte, odstupte, &.odlučte se od Ama— maličký před očima svýma, zdaliž
lechitských: abych snad nezahrnul jsi nebyl učiněn hlavou v pokole
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29. Jistě vítěz v Israel? neod
pustí, a lítostí se nepohne: nebo
není člověkem, aby litoval.
30. Ale on řekl: Zhřešil jsem:
ale nyní cti mne před staršími
lidu mého, a před Israelem, a na.
vrat se se mnou, abych se klaněl
Hospodjnu Bohu tvému.
31. Navrátiv se tedy Samuel šel
se k loupeži, & učinil jsi zlé před za Saulem: s. poklonil se Saul Ho
očima Hospodinovýma?
20. 'I řekl Saul k Samuelovi: spodinu.
32. I řekl Samuel: Přiveďte ke
Však jsem uposlechl hlasu Hospo
dinova-, a chodil jsem po cestě, po mně Agaga krale amalechitského.
I
podán
jest jemu Agag náramně
kteréžto poslal mne Hospodin, &.
& třesa se. 1 řekl Agag:
přivedl jsem Agaga krále amale tučný,
Tak-liž odděluje hořké smrt*?
chitského, a Amalechitské pobil
33. I řekl Samuel: Jako učinil
sem.
tvůj, aby ženy byly bez děti,
J 21. Lid pak vzal z loupeže ovce meč
tak bez dětí bude mezi ženami
& voly, prvotiny těch věci, kteréž matka tvá.. I rozsekal ho na kusy
zbity jsou, aby obětoval Hospodinu
Samuel předHospodinem v Galgala.
Bohu svému v Galgala.
34. Odšel pak Samuel do Ra
22. I řekl Samuel: Zdaliž chce
Saul pak vstoupil do domu
Hospodin zapalům a obětem, a ne matha:
svého v Grabaa.
raději aby bylo poslouchano hlasu
35. A neviděl více Samuel Saule
Hospodinova? Lepšít jest zajisté až do dne smrti své: ale však pla
poslušenstvi, nežli oběti: a upo
slechnouti více, nežli obětovati tuk kal _Samuel Saule, protože litoval
Hospodin, že ho ustanovil králem
skopoů.
nad Israelem.
23. Nebo jako hřích věštby, jest
odpírati: &.jako nešlechetnost mo
Kapitola 16.
dlařství, neohtíti přivoliti. Proto
tedy, že jsi zavrhl řečHospodinovu, David na království pomazán. 14. Tesk—
Saulova, 19. David u dvora kralov
zavrhl tebe Hospodin, abys nebyl nost
ského.
králem.
24. I řekl Saul k Samuelovi:
Hospodin
Samuelovi:
Zhřešil jsem, že jsem přestoupil 1. I řekl
I dokavadž
ty kbudeš
plakati
řeč Hospodinovu, a slova tva, boje Saule, ježto jsem já. jej zavrhl, aby
se lidu, a poslouchaje hlasu jejích. nekraloval nad Israelem? Naplň
25. Ale nyní, prosím, nesiž hřích roh svůj olejem, a pojď, at pošlu
můj, a navrat se se mnou, abych
se poklonil Hospodinu.
tebe k Isaíi1bethlémskému: neb;
26. I řekl Samuel k Saulovi: 'sem opatř' sobě 'ednoho zs
jeho [za] krále. il
] yn
Nenavratím se s tebou, nebo jsi
2. I řekl Samuel: Kterak pů
zavrhl řeěHospodinova, a tebe za 'dou? Nebot usl ši to Saul, a za
vrhl Hospodin, abys nebyl králem ije mne. I řek Hospodin: Tele
nad Israelem.
z stáda vezmeš v ruce své, a díš:
27. I obrátil se Samuel, aby od
šel: on pak uchytil kraj pláště 29) t. Bůh israelský vítězný; dle hebr. Bůh
jeho, kterýž i odtrhl se.
prav “ .
28. I řekl k němu Samuel: Od 82) Podlé habr. jest: Tu přišel k němu
Agag dobré mysli a řekl: Opravdu
trhl jest Hospodin kralovstvi isra
odešla hořkost smrti. Myslil totiž, že
elské od tebe dnes, a dal ie bliž
ušetřen bude také od Samuela, když
nímu tvému, lepšímu, než jsi ty.
ho všichni prvé ušetřili.

ních israelských? A pomazal tebe
Hospodin za krále nad Israelem,
18. a poslal tebe Hospodin na
cestu, ařekl: Jdi, apobij hříšníky
Amalech, a bojovati budeš proti
nim až do vyhlazení jich.
19. Proč jsi tedy neuposlechl
hlasu Hospodinova.: ale obrátil jsi
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Přišel jsem, abych obětoval Ho
spodinu.
3. I povolaš Isai k oběti, a já.
ukáží tobě, coby měl činiti, a po
mažeš. kohožkoli ukáží tobě.

dinův na Davida od toho dne*, i
potom: a vstav Samuel odšel do
Bamatha.
14. Duch pak Hospodinův od
stoupil od Saule, a lomcoval jim
4. Učinil tedy Samuel, jakž mlu— duch zlý, od Hospodina*.
15. I řekli služebníci Saulovi k
vil jemu Hospodin. A přišel do
Bethléma, & divili se starší města němu: Hle duch od Boha zlý lom
vyšedše proti němu, .a řekli: Po cuje tebou.
kojný'li jest příchod tvůj?
16. Neoht rozkáže pan naš. a
5. I řekl: Pokojný: abych obě služebníci tvoji, kteříž před tebou
jsou, pohledají člověka, kterýžby
toval
světtežHospodinu,
se, a poj(přišel
te se jsem.
mnou,Po
at uměl hráti na harfu, aby, kdyžby
obětují. Posvětil tedy Isai, i synů tě napadl duch od Hospodina zlý,
hral rukou svou, & tobě aby leh
jeho, &.povolal jich k oběti.
6. A když vešli, viděl Eliaba, a čeji bylo.
17. I řekl Saul k služebnikům
řekl: Zdali před Hospodinem jest
Pomazaný jeho*?
svým: Opatřte mi tedy někoho
7. I řeklHospodin kSamuelovi: dobře hrajícího, a přiveďte ho ke
Nehleď na obličej jeho, ani na vy mně.
18. A odpovidaje jeden zslužeb.
sokost postavy jeho: nebo jsem jej
zavrhl, aniž vedlé vzezření člověka níků, řekl: Hle viděl jsem syna
já. soudím: nebo člověk vidí to, Isai bethlěmského,kterýž umí hráti,
což zevnitř jest, Hospodin pak a.jest velmi silný, amuž bojovný,
hledi k srdci.
a opatrný v řeči, a muž pěkný: a
8. I povolal Isai Aminadaba, a Hospodin jest s nim.
přivedl ho před Samuele. Kterýž
19. Poslal tedy Saul posly k Isai,
řekl: Ani toho nevyvolil Hospodin. řka: Pošli ke mně Davida syna
9. Přivedl pak Isai Samma, o svého, kterýž jest na astvě. .
20. Vzal tedy Isai os a, a nakladl
němž řekl: Také toho nevyvolil
naň chlebů a lahvici vína a kozelce
Hospodin.
10. Přivedl tedy Isai sedm synů z koz jednoho, a oslal po Davi
svých před Samuele: a řekl Sa dovi synu svému šanlovi.
muel k Isai: [Žádného] z těchto
21. I přišel David k Saulovi, a
nevyvolil Hospodin.
stal před ním: on pak zamiloval
11. I řekl Samuel k Isai: Jsou-li ho velmi, a učiněn jest jeho 0
to již všickní synové "_tvoji?Kterýž děncem.
22. I poslal Saul k Isai, řka:
odpověděl: Ještět zbývá. maličký,
a pase ovce. I řekl Samuel kIsai: Nechť David stojí před obličejem
Pošliž, a přiveď jej ; nebo nesed mým: nebo nalezl milost před oči
neme za stůl prvé než on sem ma mýma.
přijde.
23. Protož kdykoli duch od Ho
spodina zlý napadal Saule, brával
pa ryša gdy, a aěkn
ho ohle
By112.Eoslal
pšivedl
ho. David harfu, a. hrával rukou svou,
dění, a krásně tvalři. I řekli Ho— a občerstvoval se Saul, apolehčení
spodín: Vstaň, pomaž ho, nebo ten míval: nebo odstupoval od něho
jest to.
duch zlý.
13. Vzal tedy Samuel roh s ole—

jem, a pomazal ho u prostřed bratři
jeho: &.obrácen jest Duch Hospo
13) Viz 2. Král. 7, s. Žalm se, 21. Skut.

6) Zdali to ten, jenž pomazán býti má za

krále?

18 22.

14) t.'. dopuštění Božího.
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Kapitola 17.
Boj Filistinských s Israelem, 17. & pora
žení Goliáše.

1. Sebravše
pak Filistinští
svá k boji.
sešli se v vojska
Socho
Jůdově, a položili se mezi Socho
a Azeka, v končinách Dommim.
2. Saul pak a synové israelští
shromaždivše se přišli do údolí

efratejského, o němž nahoře prave
no jest, z Bethléma Jůdova, jehož
jmeno bylo Isai, kterýž měl osm
synů a byl muž za dnů Saule starý
a velikověký mezi muži.
13. Odešli pak tři synové jeho
starší za Saulem na vojnu, ajmena
tří synů jeho, kteříž odešli na voj
nu, Eliab prvorozený, a druhý
Aminadab, a třetí Samma.
14. David pak byl nejmladší.
Když tedy tři starši následovali

terebintového, azšikovali se kbit
Saule,
.
vě proti Filistinským.
15. odšel David a navrátil se
3. A Filistinští stáli na hoře z
oné strany a Israel stál na hoře od Saule, aby pásl stádo otce své
z strany druhé, a údolí bylo mezi ho v Bethlémě.
mm.
16. Vycházel pak Filistinský
4. I vyšel z stanů Filistinských ráno i u večer a stával po čtyři
muž soubojný, jmenem Goliáš, z ceti dní.
Geth, zvýší šesti loket a pídit
17. Řekl pak Isai k Davidovi
5. a lebka měděná na hlavě jeho, synu svému: Vezmi bratrům svým
a v pancíř šupinovatý obláčel se: Efu, pražmy, a deset chlebů těchto,
vážil pak jeho pancíř pět tisíc lotů a běž do ležení k bratřím svým,
mědi*:
18. a deset syrečků těchto do
6. a boty měděné měl na hná neseš tisícníku: & bratry své na
tech: a štít měděný přikrýval ra— vštívíš, dobře-li se mají: a s kte
mena jeho.
rými jsou zřízeni, zvěz.
' 7. Dřevo pak kopí jeho bylo
19. Saul pak, ioní, ívšickni sy
jako vratidlo tkadlcovské, železo nové israelští v údolí terebinto—
pak kopí jeho, mělo šest set lotů vém bojovali roti Filistinským.
železa: a oděnec jeho šel před ním.
20. Vstal tedy David ráno a po
8. A stoje volal proti vojskům ručil stádo strážnému: a'vzav[všen
israelským, a říkal jim: Proč jste cko] odšel, jakož byl přikázaljemu
přišli hotovi k bitvě? Zdalíž já Isai. I přišel na místo Magala, a
nejsem Fílistinský, a vyslužebníoi do vojska, kteréžto vyšedši k boji,
—
Saulovi? Vybeřte z sebe muže a křičelo k bitvě.
necht sstoupí [se mnou] k obzvlášt
21. Nebo zšikoval se byl Israel,
nímu boji*.
ale i Filistinští naproti byli hotov1.
9. Bude-li mocí bo'ovati se mnou,
22. Zanechav tedy David nádob,
a porazí—limne, bu eme vaši slu. kteréž byl přinesl pod rukou stráž
žebníci: pakli já přemohu, a po. ného u břemen*, běžel kmístu bit
razím jej, vy služebníci budete, a vy, a tázal se, dobře-li se všecko
nám budete sloužiti.
vede s bratřími jeho.
10. I pravil Filistinský: Já jsem 23. A když on ještě mluvil s
dnes zhaněl vojska israelská: vy nimi, ukázal se muž ten soubojník,
dejte mi muže, aat vejde se mnou jmenem Goliáš, Filistinský, z Geth,
v obzvláštní boj.
vstupující z ležení Filistinských:
11. Slyše pak Saul, i všickni a když on mluvil též ta slova, sly
israelští, řeči takové Filístinského, šel to David.
strnuh', &.báli se velmi.
24. Všickni pak Israelští, když
12. David pak byl syn muže uzřeli toho muže, utíkali od tváři
jeho, bojíce se ho velmi.
6) více než centnýř.
8) t. aby se potýkal se mnou sám a sám. 22) t. při špíži aneb polním nábytku.
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25. I řekl někdo z Israele: Vi
36. Nebo i lva, i medvěda. zabil
děli-li jste toho muže, kterýž vy jsem, já. služebník tvůj : bude tedy
šel? Nebo aby heněl Israele vyšel. i tento íilistinský neobřezaneo,
Protož muže, kterýžb zabil ho, jako jeden z nich. Nyní půjdu, a
zbohatí král bohatstv
velikým, odejmu pohanění lidu: nebo kdo
& dceru svou dá. jemu, a dům otce jest tento ňlistinský neobřezaneo,
jeho osvobodí od daně v Israeli. kte ž směl zlořečiti vojsku Boha
26. I řekl David k mužům, kte živé o ?
říž stáli s ním, řka: Co bude da
37. I řekl David: Hospodin, kte-'
no muži, kterýžby zabil Filistin rýž vytrhl mne z moci lva, a. z
ského tohoto, & odjel pohanění od moci medvěda, ont vysvobodí mne
Israele? Nebo kdo jest tento Fili z ruky Filistinského tohoto. ekl
stinský neobřezaný, že zhaněl voj pak Saul k Davidovi: Jdi, a 110
ska Boha živého ?
spodin budiž s tebou.
27. I pravil jemu lid touž řeč, 38. I oblékl Saul Davida v rou
řka: To bude dáno muži, kterýžby cha své, & vstavil lebku měděnou
na hlavu jeho, a oblékl jej v pancíř.
zabil ho.
„
39. O ésán tedy jsa David me
28. Což když uslyšel Eliab, bratr
'eho větší, že mluvil sjinými, roz čem je 0 na roucho své, počal
něval se na Davida, a řekl: Proč zkušovati, mohl-liby v odění jíti:
jsi přišel, a. proč jsi nechal kolik— nebo neměl obyčeje. I řekl David
asi těch ovec na poušti? Znémt k Saulovi: Nemohut tak jíti, nebo
'a pýchu tvou, a. zlost srdce tvé jsem tomu nepřivykl. I složil to,
o: žes přišel dívati se bitvě.
40. a vzal hůl svou, kterouž vždy
29. I řekl David: ' Co jsem uči cky míval v rukou: a vybral sobě
nil? Zdaliž to není [pouhé] slovo*? pět kamenů nejčistších z potoka,
30. A uchýlil se maličko od něho a vložil je do mošny pastýřské,
k jinému, & řekl touž řeč. I odpo kterouž měl s sebou, & prak svůj
věděl jemu lid slovo jako prvé.
nesl v ruce: a šel proti Filistin
31. Slyšána pak jsou slova, kte skému.
réž mluvil David, a zvěstována 41. Šel pak Filistinský kráčeje
jsou Saulovi.
a. přibližuje se proti Davidovi, a
32. K němužto když byl přiveden, oděneo jeho před ním.
mluvil jemu: Nechť.neupadá. srdce
42. A když pohleděl Filistinský,
žádného pro něho: já. služebník a uzřel Davida, pohrdal jím. Nebo
tvůj půjdu, a. budu bojovati proti byl mládenec ryšavý, & pěkného
tomu Filistinskému.
vzezření.
33. I řekl Saul kDavidovi: Ne 43. I řeklFilistinský k Davidovi:
můžeš odolati Filistinskému tomu— Zdali já. jsem pes, že ty přicházíš
to, ani bojovati proti němu: nebo proti mně s holí? I zlořeěil Fili
mlédeneček jsi, tento pak jest muž stinský Davidovi skrze bohy své:
bojovný od mladosti své.
44. a řekl k Davidovi: Pojď ke
34. I řekl David k Saulovi: Pásl
mně, a démt tělo tvé ptákům nebe
služebník tvůj stádo otce svého, a. ským, a zvířatům zemským.
přicházel lev, aneb medvěd, a bral
45. ekl pak David k Filistin
skopce z prostředku stáda:
skému: Ty přicházíš ke mně sme
35. i honil jsem je, a bil, a vy čem, a s kopím, a s pavézou: já.
ak přicházím k tobě ve jmenu
díral |jsem
ho z hrdla
povst
vali proti
mně, ajejich:aoni
já. ujma je ospodina zástupů, Boha vojsk
za. čelist, udévil a zabil jsem je. israelských, kteréž jsi zhaněl
46. dnes, a dá. tebe Hospodin v
29) Jiní vykládají: Není-liž to z rozkazu, ruku mou, & zabijí tebe, a sejmu
hlavu tvou s tebe: a dám mrtviny
že jsem přišel?
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vojska íilistinského dnes ptákům
nebeským, a zvířatům zems m:
aby poznala všecka země, že ůh
jest v Israeli,
47. a aby poznalo všecko shromá
ždění toto, že ne mečem, ani ko
pím vysvobozuje Hospodin: nebo
jeho jest boj, a dá vásvruce naše.
48. Když tedy vstal Filistinský,
a přicházel, a přibližoval se proti
Davidovi, pos íšil David, a běžel
k bitvě proti ilistinskému.
49. I vpustil ruku svou do moš
ny, a vyňal jeden kámen, a otočiv
hodil z praku, a udeřil Filistinského
v čele: a uvázl kámen v čele je
ho, a on padl na tvářsvon na zem.
50. A přemohl David Filistino

17. 18.

David: Syn služebníka tvého Isai
bethlémského já jsem.

Kapitola 18.
Jonathae s Davidem se spříluil 8. Saul
počal jej v nenávistí míti. 17. Dcera Bau
lova Davidovi za manželku dána.

1. I stalo
se, když
řestal mluviti
k Sanlovi,
duše onathova
spo
'ila se s duší Davidovou, amiloval
o Jonathas jako duši svou.
2. A vzal jej Saul toho dne, a
nedopustil mu navrátiti se do do
mu otce svého.
3. Učinili pak David aJonathas
smlouvu: nebo miloval ho jako du
ši svou.

4. Nebo svlékl s sebe Jonathas
řiv Filistinského zabil jej. A když sukni, kterouž byl odin, a dal ji
Davidovi, i ostatní roucha svá, až
neměl meče v ruce David,
51. běžel a stálnadFilistinským, do meče a lučiště svého, a až do
a vzal meč jeho, a dobyl ho z Pasu*.
pošvy jeho: a zabil jej, a stal hla 5. Vycházel také David ke vše
vu jeho. Vidouce pak Filistinšti, mu, k čemuž ho koli posílal Saul,
že umřel nejsilnější jejich, utíkali. a opatrně sobě očínalzinstanovil
52. A povstavše muži israelští ho Saul nad bOjovníky, a byl vzá
a jůdští zkřiklí,a honili Filistinské cen před očima všeho lidu, a nej
až přišli do údolí, a až k branám více před obličejem služebniků
Akkaron, apadali ranění z Filistin— Saulových.
ských po cestě k Saraim, a až do 6. Když pak se navracoval Da
vid zabiv Filistinského, vyšly že
Geth, a až do Akkaron.
53. A navracujice se s ové ny ze všech měst israelských, zpí
vajice,
a tancujíce vstříc Saulovi
israelšti od honění Filistinských,
králi, s bubny veselosti, a cimbálky.
vpadli do jejich stanů.
7.
A
prozpěvovaly
ženy hrajíoe,
54. David pak vzav hlavu Fili——
řkonce: Porazilt jest Saul tisíc,
stinského, přinesl ji do J erusalema: aa David
deset tisíců.
odění pak jeho složil v stanu svém.
8. Rozhněval se pak Saul náram
55. Toho pak času, když byl vi—ně, a nelíbila se ta řečpřed očima.
děl Saul Davida vycházejícího pro jeho: i řekl: Dali Davidovi deset
ti Filistinskémn, řekl k Abnerovi tisíců, & mně dali [toliko] tisíc:
knížeti vojska: Abner, z kterého
mu ještě zbývá dáti, lečjediné
rodu jest tento mládenec? I řekl což
království?
Abner: Živat jest duše tvá, králi, 9. Protož nelibě hleděl Saul na
žet nevím.
Davida od toho dne a otom.
56. I řekl král: Zeptej ty se, čí 10. Po druhém pak Jin, napadl
syn jest toto pachole.
duch od Boha zlý Saule, a pro
57. A když se navrátil David rokoval u prostřed domu svého*:
zabiv Filistinského, pojal ho Ab
ner, a uvedl před krále, an drží
4) Tímto způsobem se dokazovalo n sta
hlavu Fih'stinského v ruce.
nerozdílně přátelství.
58. I řekl k němu Saul: Z které 10) t.rých
počínal sobě jako prorokuvytrženi—
hož rodu jsi, ó mládenče? I řekl
toliko že jeho vytržení mysli bylo po
ského prakem a kamenem, a ude—
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28. I mluvili služebníci Saulovi
David pak hral rukou svou, jako
každého dne. I držel Saul kopí*', v uši Davidovy všecka slova ta. I
11. a vyhodil je, mysle, probod řekl David: Zda-liž se vam to věc
nouti Davida až do stěny: iuchý malá., býti zetěm královým ? J a pak
lil se David od tváři jeho druhé. jsem muž chudý a potřebný!
24. I oznámili služebníci Saulovi,
12. A bál se Saul Davi a, proto
že Hospodin byl s ním, a od něho řkouce : Takova slova mluvil David.
25. ekl ak Saul: Takto rcete
odstoupil.
epotřebujet kral vě
13. Protož vybyl ho Saul od se Davidovi:
nování,
než toliko sto obřízek fi
be, a učinil ho tisícníkem nad ti
síci muži: a vycházel, a vcházel listinských: aby se stala pomsta
nad nepřátely královskými. Saul
před obličejem lidu.
14. Ve všech také cestach svých pak myslil dáti Davida v ruce Fi
David opatrně sobě počínal, a Ho listinských.
26. A když oznámili služebníci
spodin byl s ním.
15. Viděl tedy Saul, žeby byl jeho Davidovi slova, kteráž byl
příliš opatrný, a počal se ho vy řekl Saul, líbila se řeč před oči
stříhati.
ma Davidovýma, aby byl zetěm
f'f116.Veškeren pak Israel i Jůda královým.
miloval Davida: nebo on vcházel, 27. A po nemnohých dnech vstav
David, odšel s muži, kteříž pod
i vycházel řed nimi.
17. I řek Saul k Davidovi: Hle ním byli, a zbil z Filistinských
dceru mou starší Merob, tu dam dvě stě mužů; a přinesl jejich ob
tobě za manželku: toliko buď muž řízky, a vyčetl je králi, aby byl
silný, a veď boje Hospodinovy. zetěm jeho. Dal tedy Saul jemu
Saul pak myslil, řka: Nebuď ruka Míchol dceru svou za manželku.
má. na něho, ale buď na něho ru
28. I viděl Saul, a srozuměl, že
ka Filistinských.
Hospodin jest s Davidem. Michol
18. Řekl pak David k Saulovi: pak dcera Saulova milovala ho.
Kdo jsem já., aneb jaký jest život 29. A Saul počal se více bati
můj, aneb rod otce mého v Isra Davida: i učiněn jest Saul nepři
eli, abych byl zetěm královým?
telem Davidovým- po všecky dn .
19. Přišel pak čas, kdyžto měla
30. I vyšli knížata filistinská. ;
dana býti Merob dcera Saulova od počátku pak vyjití jejich opa
Davidovi, idana jest Hadrielovi trněji se choval David, nežli vši
Molathítskému za manželku.
ckni služebníci Saulovi, a slavné
20. Milovala pak Davida Míchol, učiněno jest jmeno jeho velmi.
druhá. dcera Saulova. I oznámeno
jest to Saulovi, a líbilo se jemu.
Kapitola 19.
21. I řekl Saul: Damt mu ji, aby Saul rozkázal Davida zabití. 9. Nebezpe
mu byla osidlem, a aby byla na čenství,
11. a ujití jeho před Sanlem.
něho ruka Filistiuských. I řekl
Saul k Davidovi: Ve dvou věcech
1. Mluvil
Saula kkeJonathovi
zetěm mým budeš dnes.
synu pak
svému,
všem slu
22. I rozkázal Saul služebníkům žebnikům svým, aby zabili Davi
svým: Mluvte k Davidoviv nepři da. Jonathas pak syn Saulův mí
tomnosti mé, řkouce: Hle líbiš se loval Davida velmi.
2. A oznámil J onathas Davidovi,
králi, a všickni služebníci jeho
milují tebe. Nyni tedy budiž ze
těm královým.

23) t. nemohu dáti věno, jakéž by náleželo
dáti za dceru královskou. Za starodávna
nepřinačely věna ženy, nýbrž mužové
davali peníze za ženy.
kždlcky
držeti v ruce buď žezlo aneb 80) t. do boje s Israelskými.
op.

šetilě. — I""') Měli králové

v obyčeji
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13. Vzala pak Míchol sochu*, &
řka: Hledá. Saul otec můj zabiti
tebe; protož hled se, prosím ráno, položila ji na lože, a kůži kozí
a zůstaň v skrytě, a schovej se. chlupatou položila k hlavě její, a
3. Já. pak vyjda státi budu podle přikryla ji šaty.
otce svého na poli, kdežkoli budeš_: 14. Poslal Bak Saul popravce,
a jat mluviti budu o tobě k otci kteřížby jali avida: i odpovědí
svému: a cožkoli uhlídam, ozná no jest, žeby byl nemocen.
15. I poslal opět Saul posly, aby
mím tobě.
4. Mluvil tedy Jonathas o Dar hleděli na Davida, řka: Přineste—
vidovi dobré věci k Saulovi otci 0 ke mně na loži, aby byl zabit.
svému, a řekl k němu: Nehřeš 16. A když přišli poslové, nale
králi proti služebníka svému Da zena jest socha na loži, a kůže
vidovi, nebot nic nezavinjl proti kozi na hlavě jeji.
17. I řekl Saul k Míchol: Proč
tobě, a skutkové jeho jsou tobě
jsi mne tak oklamala, a pro ustila
Velmi dobří.
'si
5. A položil duši svou v ruku J nepřítele mého, aby ute ? I
svou, a zabil Filistinského a učí—odpovědělaMíchol k Saulovi : Proto
nil Hes odin vysvobození veliké že on řekl mi: Propust mne, sic
všemu sraeli, viděls to & radoval jinak zabijí tebe.
18. David pak utíkaje, vynikl z
'si se. Proč bys tedy ešil proti
' nevinné, a zabil Davida.,kte nebezpečenství, a přišel k Samue
lovi
do Ramatha, a oznámil jemu
rýž jest bez vin ?
6. Což když uslyšel Saul, ukro všecko, což byl učinil jemu Saul:
i
odešli
on a Samuel a bydlili .v
cen jsa řečí Jonathovou, přisahl,
Najoth.
za
řkŠ:1't .Živt jest Hospodin, že nebude
19. Oznámeno pak jest Saulovi
7. Povolal tedy Jonathas Davi řka: Hle David jest v Najoth v
da, a oznámil jemu všecka slova Ramatha.
ta: a uvedl Jonathas Davida k 20. Poslal tedy Saul pochopy,
Saulovi, a byl před ním, jako byl ab; vzali Davida: kteřížto když
vi ěli houf proroků prorokujících.,
včera i před včerejším.
8. Vznikla pak opět válka, a a Samuele, stojícího nad ' '
vyšed David, bojoval proti Fili sstoupil také duch Hospodinův na
stinským: a porazil je porážkou ně, a oni také začali proroko
vati*.
velikou, a utekli od tváři jeho.
21. Což když oznámeno bylo
9. I všel duch od Hospodina zlý
do Saule. Seděl pak v domě svém, Saulovi, poslal opět jiné posly : pro
rokovali
pak i oni. A opět poslal
a držel kopí: David pak hral ru
Saul třetí posly: & také oni ro
kou svou.
rokovali.
I rozhněvav se Sau ,
10. I snažil se Saul probodnouti
22. odšel i on sám do Ramatha, &
kopím Davida až do stěny, a u
přišel
až
k
cisterně veliké, kteráž
chýlil se David od tváři Saulovy:
kopí pak bez úrazu udeřilo v stě jest v Socha, a zeptal se, a řekl:
Na
kterém
místě
Samuel &
nu, a David utekl, a zachován jest David? I pravenojsou
jest jemu: 1110
té mm.
jsou
v
Najoth
v
Ramatha.
11. Poslal tedy Saul služebníky
23. I odšel do Najoth v Rama
své do domu Davidova, aby střahli
ho, a byl zabit rano. Což když tha, & stal se také nad ním duch
oznámila Davidovi Míchol manžel
ka jeho, řkouc: Jestliže se neza 13) t. podobenství člověka mající.
20) t. písně svaté pěti. Posvátné zpěvy;
chovaš této noci, zejtra umřeš:
vážná. osoba Samuelova & vnitř účin
12. spustila ho oknem. On pak
kující milost učinila je docela nezpů—
odšel, a utekl, a zachován jest.
sobně, by na Davida sáhli.
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Boží, i šel, a chodě prorokoval, až vu Hospodinova uvedl služebníka
svého s sebou. Paklit jest na mně
přišel do Najoth v Ramatha.
24. I svlékl se také on z šatů jaká. nepravost, ty zabij mne, a ne
svých, a prorokoval s 'inými před uvoď mne k otci svému.
9. I řekl Jonathas: Odstup to
Samuelem a padl [a ežel] nahý
celý ten den i noo. Odkudž i vy od tebe: nebo aniž to býti může,
šlo přísloví: Zdali iSaal mezi pro—abych, jestliže jistotně poznam, že

doplnila se zlost otce mého proti
tobě, neoznámil tobě.
10. I odpověděl David k „Jona
Jonathan slíbil David0vi milost a otce vy thovi: Kdož mi oznámí, odpoví-li
prositi. 27. Zastával ho před Saulem. 35. snad co tobě otec tvůj tvrdě o
mně?
Bosešli se.
11. I řekl Jonathas k Davidovi:
1. tekl pak DavidzNa'oth, 'enž Pojď, a vyjděme ven na pole. A
U jest v Ramatha, ]a přlišed když vyšli oba na pole,
mluvil před Jonathou: Což jsem
12. řekl Jonathas k Davidovi:
učinil? Jaká. jest nepravost má.,a Hospodine Bože israelský, jestliže
jak hřích můj proti otci tvému, poznam úmysl otce svého zejtra
že eda duše mě?
neb pozejtří: a bude-li co dobrého
2. Kterýžto řekl jemu: Odstup o Davidovi, &.ne hned pošli k to
to, neumřeš: nebot neučiní otec můj bě, a neoznámím tobě,
ničehož velikého ani malého, leč
13. toto učiň Hospodin J onathovi,
prve oznámí mně: [jakby] tedy tuto a toto přidej. Jestliže pak trvati
toliko řeč zatajil přede mnou otec bude zlost otce meho proti tobě,
můj ? Nikoli toho nebude.
zjevim to uchu tvému, a propastím
3. I přistihl opět Davidovi. Aon tebe, abys šel v pokoji, a budiž
řekl: Vít jistě otec tvůj, že jsem Hospodin s tebou, jako byl s otcem
nalezl milost před očima tvýma, a mým.
řekne: Necht neví o tom J onathas,
14. A budu-li živ, učiníš mi
aby se snad nezarmoatil. Nýbrž milosrdenství Hospodinovď: pak
jistě, živt jest Hospodin,aživa jest lit umru,
duše tva, že jedním toliko (at tak
15. neodejmeš milosrdenství své
dim) krokem, já. a smrt dělíme se. ho od domu mého až na věky,
4. I řekl Jonathas k Davidovi:
[ani] když vykoření Hospodin ne
Cožkoli řekne mi duše tva, učiním přátely Davidovy, jednohokaždého
tobě.
z země; at odejme Jonathu z do
5. Rekl tedy David k Jonathovi:
mu jeho, a vyhledává. Hospodin z
Hle zejtra jest nov měsíce, a já. ruky
nepřátel Davidových .
mám obyčej sedati podle krale k
16. Učinil tedy Jonathas smlou
jídlu. Propast mne tedy, at se skry vu s domem Davidovým: &.vyhleda
]1 na poli až do večera dne třetího. val Hospodinzraky nepřátelDavi
6: Jestližeby ohledne se otec dových.
tvůj _ptal se na mne, odpovíš mu:
17. A přidal J onathas přisáhati
Prosil mne David, aby rychle šel
do Bethléma města svého: nebo
oběti slavné mají tam všickni z 14) t. ty též naproti tomu přísahou se mi
navážeč, že se mnou učiní! milosrden
čeledí jeho.
ství, pakli někdy králem budeš.
7. Řekne-lit: Dobře: pokoj bude 15) „Vyhledavati něco ! ruky něčí“ jest,
služebníka tvému. Paklit se roz
žadati od něho počet z toho, trestati
jej na to, pomstiti toho nad ním. Smysl
zlobí, věz, žet se doplnila zlost
tedy jest: At zahladí HospodinJonatha,
jeho.
a pomstí toho nad ním, jako nad ne
8. Učiň tedy milosrdenství s
přátely Davidovými, pakliby zrušil pří
sahu svou.
služebníkem svým : neboj si v smlou

roky?

Kapitola 20.
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Davidovi, proto že miloval jej*: očima tvýma, půjdu spěšně, a spa
nebo jakož duši svou, tak miloval třím bratu-y své. Pro tu příčinu
e .
nepřišel k stolu královskému.
1.118. I řekl k němu Jonathas:
60. Rozhněvav se pak Saul na
Zejtra jest nov měsíce, a budeš
Jonathu,
řekl jemu:
ženy
hledán:
muže
samochtě
uchvacujSynu
cl', zdali!
19. nebo hledáno bude seděni nevim, že miluješ syna Isai, k
hanbě
své
a
k
hanbě
hanebné
tvé až pozejtřl. Sstouplš tedy ry
chle, a přijdeš na místo, kdež se matky své
máš skrytí v den. v kterémž se 31. Nebo po všecky dny,vnichž
dělati může, a seděti budeš podlé bude živ syn Isai na zemi, nebu
kamene, kterémuž jmeno jest Ezel. deš upevněn ty, ani kralovstvi tvé.
20. A já. tři střely pustím podlé Protož již nyní pošli, a přiveď jej
něho, &.střileti budu, jakobych se ke mně: neht jest syn smrti.
cvičil k znameni.
32. Odpovídaje pak Jonathas
21. Pošlu také i pachole, řkaje Saulovi, otci svému, řekl: Proč
mu: Jdi, a přines mi střely.
umře? Co jest učinil?
22. Jestliže řeknu pacholeti: Hle
33. I Ichopil
Saul
ko 1,
udeřil.
srozuměl
Jona
as,aby“jej
že

střely
tebou nebo
jsou, pokoj
přinestobě
je: žil otec jeho, zabiti Davida.
ty
přij(před
ke mně,
34. Vstal tedy Jonathas od stolu
jest, a nic zlého není, živt jest Ho
s odin. Pakli takto řeknu pacholeti: v hněvu prchlivosti, a ne'edl chleba
e střely za tebou jsou: jdi v po v druhý den nov měslce. Nebo
koji, nebo propustil tebe Hospodin. zarmoutil se pro Davida, proto že
23. O slovu pak, kteréž jsme ho zhaněl otec jeho.
35. A když bylo rano, přišel
mluvili já. a ty, buď Hospodinme
J onathas na pole vedlé libosti Davi
zi mnou, a tebou až na. věky*.
24. Skryl se tedy David na poli, dovy, a pachole maličké s nim,
a přišel den nov měsíce, a sedl
36. i řekl k pacholeti svému:
kral k jedeni chleba.
Jdi, a přines mi střely, kteréž 'a
25. A když seděl král na. stolici vystřelicn. A když pachole běže o,
své (vedlé obyčeje), kteréž byla u střelil druhou střelou přes pachole.
stěny, vstal Jonathas, i sedl Abner
37. Přišlo tedy pachole k místu
u boku Saulova, & ukázalo se mi střely, kterouž byl vystřelil J ona
sto Davidovo rézdné.
thas: a volal Jonathas za pacho
26. I neřika Saul nicvten den; letem, a řekl: Hle temto jest střela
nebo myslil, žeby snad přihodilo dále za tebou.
se jemu, aby nebyl číst, ani očistěn. 38. I volal opět Jonathas za
27. A když přišel druhý den po pacholetem, řka: Pospěš rychle,
nov měsíci, opětukázalo seprázdné nestůj. I sebralo pachole Jonathovo
misto Davidovo. I řekl Saul k střely, a. přineslo ku panu svému:
Jonathovi synu svému: Proč ne 39. a coby se jednalo, dokonce
nevědělo: nebo toliko Jonathas a
přišel
jídlu?syn Isai, ani včera, anidnes—David o té věci věděli.
40. I dal Jonathas zbraň svou
28. I odpověděl Jonathas Sau
lovi: Prosil mne snažně, aby šel pacholeti, a. řekl jemu: Jdi, a do
nes
do města.
do Bethléma,
29. a řekl: Odpust mne, nebo
41. A když odešlo pachole, vstal
obět slavná. jest v městě, jeden z David z místa, kteréž bylo ku po
bratři. mých povolal mne: 11yni lední, a padna na tvář k zemi,
tedy jestliže jsem nalezlmilost před poklom'l se třikrát: a polibivše se
17) t. ještě jednou mu přísahal.
23) t. svědkem, že každý své vyplníme.

80) Jiný výklad: Synu převrácený a &

rputný!
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vespolek, plakali spolu, David pak b li vzati od tvaři Hospodinovy,
ce.
a y položení byli chlebové teplí"'.
42. Rekl tedy Jonathas k Davi 7. Byl pak tu muž jeden z slu
dovi: Jdi v pokoji: cokoli jsme žebníků Saulových, v týž den, vnitř
sobě obadva přistihli ve jmenu
0 oegiHESPOdiĚW:
umejs , ne'mooně'ši
a jmeno
Hospodinova, řkouce:Hospodin buď v'eftarňku
mezi mnou a tebou, i mezi seme lz p
Saulových*.
]
J
8.
kl
ak
David
k
Achimele
nem mým a semenem tvým až na
chovi: M -1i tuto před rukama
věky*.
43. I vstal David, a odšel: ale kopí neb meč? Nebt jsem meče
svého ani zbrani své nevzal s se
i Jonathas všel do města.
bou: nebo řeč králova dotírala.
9. I řekl kněz: Hle tuto meč
Kapitola 21.
David utekl do Nebe, 10. a !: Achiuovi Goliáše ňlistzinského, kteréhož jsi
zabil v údolí terebintovém, jest ob
králi gethejskému.
vinut v plášt za Efodem: chceš-li
ten vziti, vezmi, nebo zde ,'iného
1, Přišel
pak Davidkněziziulekl
do Nobe k není kromě toho. 1 řekl avid:
thimeleohovi
se Achimelech, proto že přišel Da—Není tomu jiný podobný, dej mi
vid. I řekl jemu: Proč ty sám, a e .
] J10. Vstal tedy David, a utekl v
žádný není s tebou?
2. I řekl Davidk Achimelechovi ten den od tváři Saulovy, a přišel
knězi: Král mi přikázal věc, a k Achisovi králi Geth.
11. I řekli služebníci Achisovi k
řekl: At žádný neví o tom, proč
jsi poslan ode mne, a jaké. řiká. němu, když uzřeli Davida: Zdaliž
zani tobě jsem dal: nebo i s užeb tento není David kral země ?Zdaliž
níkům uložil jsem na ono a na tomuto nezpívali po houfích, řkouce:
ono misto*.
Porazil Saul tisíc, a David deset
3. Nyní tedy maš-li co před ru tisíců?
kama, aspoň pět chlebů, dej mi,
12. Složil pak David řeči tyto
v srdci svém, a ulekl se velmi od
aneb cožkoli najdeš.
4. I odpovidaje kněz k Davidovi. tváři Achisa krale Geth.
řekl jemu: Nemam chlebů obec
13. I změnil ústa své. před nimi,
ných před rukama, ale toliko chléb a padal mezi rukama jejich, & u
svatý: jsou-líž čísti služebníci, nej strkoval se na vrateoh brány, a
vice od žen?
sliny tekly jemu po bradě.
5. I odpověděl David knězi, a
Achiř
služebníkům
i ě i jste
č ověka
blaz
řekl jemu: Jistě, jedné.—lise 0 že s 14. :IVIdelll
néch, zdrželi jsme se od včerejška, pggjste ho přivedli ke mně? na,
15. Zdaliž se nam nedostává.
i před včerejškem, když jsme vy
cházeli, i byly nádoby služebniků bláznů, že jste uvedli tohoto, aby
svaté: cesta pak tato poskvměna blaznil řede mnou? Tento-liž ve
jest: ale i onadnes posvěcenabude jde do omu mého?
v nádobách.
6. Dal tedyjemu kněz posvěcený
Kapitola 22.
chléb; nebo nebylo tam chleba, leč "David skrývá. se před Saulem. 9. Kněží
toliko chlebové předložení, kteříž od Doega osočeni, 18. i povraždění.
42) Dolož: při tom zůstane.
2) t. na jisté místo, kdeby mne čekali.
Zlé účinky té nerozvažené výmluvy
víz níž 22, 10—22. Takt lež, i : po
třeby a : nouze mluvená, vždy spíše
škodí, než prospěje.

1. Oděel
odtud,
a u
tekl tedy
do David
jeskyně
Odollam.
6) t. a nového pečení. Vil 2. Mojž. 25,
30. a 3. Mojž. 24, 7—9.
7) t. dozorce nad nimi.
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Což když uslyšeli bratří jeho, a
všecken dům otce jeho, sstoupili
k němu tam.
2. I sešli se kněmu všickni, kte
říž byli v úzkosti stavení, asou
ženi pro dluh , a ořké mysli: a
učiněn jest jejich knížetem, abylo
s ním okolo čtyr set mužů.
3. I šel David odtud do Masfa,
kteréž jest v Moab, a řekl k králi
moabskému : Prosím, necht zůstane
otec můj a matka má. s vámi, do
kudž nezvím, co mi učiní Bůh.
4. I nechal jich před tváři krale
moabského: a zůstali u něho po
všecky dny, v nichž David byl na
tom hradě.
5. I řekl Gad prorok kDavidovi:
Nezůstévej na tom hradě, beř se,
a jdi do země jůdské. ADavidšel,
a přišel do lesa Haret.
6. I uslyšel Saul, že se ukázal
David, i muži, kteříž byli s ním.
Saul pak když zůstával v Gabaa,
a byl v haji, kterýž jest v Rama,
kopí v ruce drže, a všickni slu
žebníci jeho stali okolo něho,
7. řekl k služebnikům svým, kte
říž stali při něm: Slyšte nyní sy
nové Jemini: zdaliž všechněm vám
dá. syn Isai pole avinice, a všecky
vas udělá. tisícníky a setníky:
8. že jste se s ikli všickni proti
mně, a není, k oby mi oznamiF,
zvláště když isyn můj učinil smlou
vu s synem Isai? Není, kdoby mne
politoval z vás: ani kdoby mi o
známil, protože vzbudil syn můj
služebníka mého proti mně, zálohy
mně strojícího až do dneška**?
9. Odpovídaje pak Doeg idumej
ský, kterýž tu stůl a byl první
mezi služebníky Saulovými, řekl:
Viděl 'sem syna Isai v Nobe u Achi
melec a syna Achitcbova kněze:

10. kterýž radil se o něho sHo—

spodinem, a dal mu potravy: ano
i meč Goliáše ňlistinekého dal
jemu.
11. Poslal tedy kral, aby zavo
lali Achimelecha kněze, syna Achi
tobova, i všecken dům kněžský
otce jeho, kteříž byli v Nobe, kte
říž všickni přišli k králi.
12. I řekl SaulkAoln'melechovi:
Slyš, nu Achitobův. Kterýž od
pověděl: Tu jsem, pane.
13. I řekl k němu Saul: Proč
'ste se spikli proti mně: ty a syn
sai, a dal jsi mu chleby & meč,
aradil jsi sesBohem o něj, aby po
vstal proti mně, úkladm'k až do

dneška trvaje?

14. I odpovídaje Achimelech
králi, řekl: A kdo jest mezi všemi
služebníky tvými tak věrný jako
David, a zet králův, a.jdoucí k
rozkazaní tvému, a slavný v do
mu tvém ?
15. Zdaliž dnes počal jsem se
raditi s Bohem o něj? Odstup to
ode mne: at se nedomníva kral
takové věci o služebníku svém, ve
všem domu otce mého: nebt ne
věděl služebník tvůj o této věci
níčehož ani malo ani mnoho.
16. I řekl kral: Smrtí umřeš,
Achimelechu, ty, i všecken dům
otce tvého.
17. I řekl kral služebníkům, kteří
stáli okolo něho: Obraťte se apo
bijte [ty] kněží Hospodinovy: nebo
ruka jejich s Davidem jest: vě
douce že utíkal, a neoznámili mi.
Nechtěli pak služebníci královští
vztáhnouti rukou svých na kněží
Hospodinovy.
18. A řekl kral kDoegovi: Obrat
ty se, a oboř se na ty kněží.
A obrétiv se Doeg idumejský obo
řil se na kněží, a zabil toho dne
osmdesate a pět mužů oblečených
8) t. kde se David zdržuje. —'*) Myslilt v Eíod lněný.
Saul ve své těžkomyslnosti, aneb mu
19. Nobe pak město kněžské vy
tak jiní namluvili, že David, služebník
jeho, strojí mu úklady, chtě ho :pro hubil ostrosti meče, muže i ženy,
voditi ze světa; proto naříké, že nemá., i maličké, i požívající prsy, ivoly,
kdoby mu vyzradil, kde se skrývá Da i osly, i ovce [pobil] ostrosti meče.
vid, by ho mohl polapit a nebezpečen
ství se zprostit.
20. Vyvézna pak jedensyn Achi
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melechův, syna Achitobova, jehož
8. I- přikázal Saul všemu lidu,
jmeno bylo Abiathar, utekl k Da aby k boji sstoupil k Ceile, a ob
lehl Davida i muže jeho.
vidovi,
21. a oznámil jemu, že pobil
9. Což když zvěděl David, žeby
Saul tajně ukládal o něm zlé, řekl
Saul kněží Hospodinovy.
22. I řekl David kAbiatharovi: k Abiatharovi knězi: Přičiň Efod*.
10. I řeklDavid: Hospodine Bože
Vědělt jsem v ten den, když tam
byl Doeg idumejský, že to bez po—israelský, slyšel služebník tvůj po
chyby oznámí Saulovi; jat jsem věst, žeby se chystal Saul přijíti do
vinen všemi dušemi otce tveho.
Ceily, aby vyvrátil město pro mne.
11. Vydají mne muži Ceily v
23. Zůstaň se mnou, neboj se:
bude-li kdo hledaíi duše mě, bude ruce jeho ? A sstoupí Saul, jakož
hledati i duše tvé, & se mnou za slyšel služebník tvůj? Hospodine
chován budeš.
Bože israelský, oznam služebníku
svému. I řekl Hospodin: Sstoupí.
12. I řekl David: Vydají mne
Kapitola 23.
muži
Ceily, i muže, kteříž jsou se
David vysvobodív město Ceilu od Filistín
mnou,
v ruce Saulovy? I řekl Ho
akých, 7. utíká. na poušť Zif.
spodin: Vydají.
13. Vstal tedy David a muži
1. I Hle
oznámili
Davidovi,
řkouce:
Filistinští
dobývají
Ceily jeho, takměř šest set, &.vyšedše z
Ceily, sem i tam toulali se nejisti
&.loupi humna.
2. Tázal se tedy David Hospo jsouce: ioznameno jest Saulovi,
dina, řka: Půjdu-li, & porazím-li že utekl David z Ceily, a zacho
Filistinské tyto? I řekl Hospodin van jest: ro kteroužto věc za
k Davidovi: Jdi, & poraziš Fili nedbal vyj ti.
14. Zdržoval se pak David na
stinské, a Ceilu vysvobodíš.
- 3. I řekli muži, kteříž byli s poušti v místech nejpevnějších, a
Davidem, k němu: Hle my zde v zůstával na hoře pouště Zif, na
Jůdstvu jsouce bojíme se*: čím hoře tmavé: všakSaul hledal ho
více, půjdeme-li k Ceile proti voj po všecky dny, ale nedal ho Bůh
skům Filistinských?
v ruce jeho.
4. Opět tedy David tázal seHo
15. I viděl David, že vyšel Saul,
spodina*. Kterýž odpovidaje, řekl aby hledal duše jeho. David pak
jemu: Vstaň a jdi k Ceile: nebo byl na poušti Zif v lese.
16. I vstal Jonathas
San
já. dám Filistinské v ruku tvou.
5. Odšel tedy David, imuži jeho, lův, a odšel k Davidovi o lesa, a
k Ceile, a. bojoval proti Filistin posilnil rukou jeho v Bohu, a řekl
ským, a Odehnal dobytky jejich, &. jemu:
17. Neboj se; nebot nenalezne
porazil je ranou velikou: avysvo'
tebe ruka Sanle otce mého, a ty
bodil David obyvatele Ceily.
6. Toho pak času, když utíkal kralovati budeš nad Israelem, a já
Abiathar syn Achimelechův kDa budu po tobě druhý: však i Saul
vidovi do Ceily, přišel maje s se otec můj vi to.
bou Efod.
18. Učinili tedy obadva smlouvu
7. Oznámeno pak 'est Saulovi, před Hos dinem: a zůstal David
že přišel David do eily: i řekl v lese: onathas pak navrátil se
Saul: Dalt ho Bůh v ruce mě, a do domu svého.
19. Vstoupili pak Zifejští ]: Sau
zavřín jest, všed do města, v
lovi do Gabaa řkouce: Zdaliž hle
němžto jsou brany i zámkové.
3) totiž utíkejíce a skrývajíce se před vlast
ními krajany.
4) t. tózel se jako již prve v. 2. skrze
Urim & Thumim.

Vin 2. Mojž. 28.

9) Přínos sem Efod, . vezmi je na sebe,
abys mi ve jmenu Hospodinově rady
udělil.
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David nepokrývá. se u nás v mí
stech nejbezpečnějších v lese na

pahrbku Hachila, kterýž jest na
pravé straně pouště?
20. Nyni tedy, jakož žádala duše
tva, abys sstoupil, sstup: naše ak

Kapitola 24.
David moha Saule v jeskyni zabiti, ne
učinil toho. 17. Baui poznav nevinnost Da
vidova, učinil s nim smlouvu.

1.
stou il tedy David odtud, a
bydlil vmístech bezpečných
Engaddi.
2. A když se navrátil Saul po
vyhnaní Filistinských, oznámili mu,
řkouce: Hle, David jest na poušti
Engaddi.
3. Pojav tedy Saul tři tisíce mužů,
vybraných ze všeho Israele, šel
hledati Davida, a mužů jeho, také
i na nejpřikrejších skalách, kteréž
toliko kamzikům průchodité jsou.
a navratte se ke mně svěcl jistou, 4. I přišel k stéjim ovci, kteréž
se
mu navrhl jdoucímu: a byla
abych šel s vámi. Byt pak také do
země zalezl, hledati ho budu ve tam jeskyně, o které všel Saul na
všech knižectvich Jůda.
potřebu': David pak a muži jeho
24. Ale oni vstavše odešli do dale. u vnitřní straně té jeskyně
Zif předSaulem: David pak a muži kryn se.
5. I řekli služebníci Davidovi k
jeho byli na poušti Maon, na rovi
němu: Aj den, o kterémž mluvil
nach po pravé straně Jesimon.
25. Tahl tedy Saul, a. tovaryši Hospodin k tobě řka: Ja dam ne
jeho hledati ho: i oznámeno jest přítele tvého tobě, abys učinil jemu,
to Davidovi, a ihned sstoupil k jak se koli libiti bude před očima
skále, a bydlil na poušti Maon. O tvýma. Vstal tedy David a uřezal
čemž když uslyšel Saul., honil Da tiše kraj pláště Saulova.
6. Potom udeřil se v srdce své
vida na poušti Maon.
26. I šel Saul s jedné strany David, protože odřezal kraj pláště
hory: David pak a muži jeho byli Saulova*.
7. I řekl mužům svým: Budiž
o druhé straně hory: David pak
již pochyboval, žeby mohl ujitiod mi milostiv Hospodin, abych nečinil
tváři Saulovy: tedy Saul a muži té věci panu mému pomazanému
„jeho obkličovali Davida a muže Hospodinova, abych vztáhl ruku
jeho všudy vůkol, aby ziimali je. svou na něj, nebo pomazaný Ho
27. I přišel posel k Saulovi, řka: spodinův jest.
8. I obměkčil David muže své
Pospěš a přijď, nebo vtrhli Fili
péče bude, abychom ho vy ' v
ruce kralo *.
21. I řek Saul: Požehnani vy
od Hospodina.,že jste ulitovali mne.
22. J dětež tedy, prosím, a pilnějí
připravte se, a šetrně sobě veďte,
a shlédněte místo, kde jest noha
jeho, aneb kdo ho tam viděl: ne
bot myslí o mně, že lstivě ukla
dům o něm.
23. Vyšpehujtež a spatřte vše
cky skrýše jeho, v nichž se kryje:

stinšti do země.

[těmi] řečmi, a nedopustil jim, aby

28. Navrátil se tedy Saul pře povstali proti Saulovi: Saul pak vstav
stana honiti Davida, a táhl proti z jeskyně bral se cestou svou.
Filistinským. Proto nazvali misto 9. Vstal pak -i David po něm: &
to, Skálu rozdělujici.*
vyšed z jeskyně, volal za Saulem,
řka: Pane můj králi. I ohlédl se
Saul za sebe, a. sehnuv se David
tváří k zemi poklonil se,
10. a řekl Saulovi: Proč po
26) Vi: niž 86, l.
26) t. proto, že se tu rozdělila a rozešla
vojska.

4) t. aby tam pospal.
6) . přišlo mu na mysl, aby jej nabil.
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slouchaš řeči lidských, kteříž praví:
David hledá. zlého proti tobě?
11. Hle dnes viději oči tvé, že
vydal tebe Hospodin v ruku mou
v jeskyní: a pomyslil jsem, abych
zabil tebe: ale odpustila tobě oko
mé; nebo jsem řekl: Nevztéhnut
ruky své na pána svého, poněvadž
pomazaný Hospodinův jest.
12. Nýbrž, otče můj, viz, a po
znej kraj pláště svého v ruce mé:
žet když jsem řezal kraj pláště
tvého, nechtěl jsem vztáhnouti ruky
své na tebe. Znamenej a viz, žet
neni v ruce mé zlého, ani nepra
vosti, aniž jsem zhřešil proti tobě:
ty pak úklady činíš duši mé, abys
ji odjal.

_

13. Sudiž Hospodin mezi mnou
a tebou, a necht pomstí mne Ho
spodin nad tebou: ruka pak má at
není na tebe.
14. Jakož se i řiká vstarém při
sloví: Od bezbožných vyjde bez
božnost: ruka tedy má. at není na
tebe.
15. Koho honiš, králi israelský?
Koho honíš? Psa mrtvého honiš, a
jednu blechu.
16. Budiž Hospodin soudce, a
necht rozsoudí mezi mnou a tebou:

jistotně kralovati budeš, a že budeš
míti v ruce své království israel
ské*:
22. přisahniž mi skrze Hospodina,
že nevyplenlš semene mého po mně,
ani vyhladíš jmena mého z domu
otce mého.
23. I přisahl David Saulovi. .Od
ěel tedy Saul do domu svého: a
David a muži jeho vstoupili na
bezpečnější mista.

Kapitola 25.
Samuel umřel. 2. David neobdržel pc
travy od Nábale. 18. Abigail hněv Davidův
ukrotila. 38. Nébal umřel, a David pojal
manželku jeho.

1. Umřel
pak Samuel,
a shromáždil
se všecken
Israel;
i plakali
ho, a pochovali ho v domě jeho
v Ramatha. A vstav David sstou

pil na poušt Fáran.
2. Byl pak muž nějaký na poušti
Maon, a statek jeho byl na Kar
mélu a člověk ten byl boha
velmi: aměl tři tisíce ovec, a ti o
koz: a přihodilo se, že se střihalo

stádo jeho na Karmélu.
3. Jmeno pak muže toho bylo
Nabal, a jmeno manželky jeho Abi
gail: &byla žena ta velmi opatrná.

a necht- pohledí, a soudí při mou, &.krásné.: ale muž jeji byl tvrdý,
a vysvobodí mne z ruky tvé.
a velmi zlý, & zlobivý: byl pak z

17. Když pak dokonal David pokolení Kélebova.
mluvě řeči takové k Saulovi, řekl 4. Když tedy uslyšel David na
Saul: Neni-liž to hlas tvůj. synu poušti, žeby Nabal střihal stádo své,
můj Davide? I pozdvihl Saul hlasu &. poslal deset mládenců, a řekl
svého ». plakal:
jim: Vstupte na Karmél, a jděte
18. a řekl ]: Davidovi: Sprave k Nabalovi, a pozdravte ho jme
dlivější jsi ty, nežli ja: nebo ty nem mým pokojně.
odplatils mi se dobrým: ja pak
6. A rcete: Budiž bratřím mým
zlým tobě jsem se odplacoval.
a tobě pokoj, i domu tvému pokoj,
19. A ty ukazal jsi dnes, co jsi i všem věcem, kteréžkoli maš, bu
mi dobrého učinil, kterak dal mne diž pokoj.
Hospodin v ruku tvou, a nezabil 7. Slyšel jsem, že střihou pastýři
jsi mne.
tvoji, kteříž byli s námi na poušti:
20. Nebo, kdo nalezna nepřítele nikdy jsme jim obtižni nebyli, aniž
svého. propustí ho po cestě dobré*? se 'im kdy čeho nedostávalo ze
Ale Hospodin odplatiž tobě dobrým, stá. a, po všecken čas, v němž byli
za to, co jsi mi dnes učinil.
s námi na Karmélu.
21. A nyní, poněvadž vím, že
20) t. v pokoji, bele škody, jako ty mne?

21) Poznával to Saul z toho, že ho Bůh
vydával v ruce Davidovy, jeěto Davida
podivně před Saulem zachraňoval.
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8. Ptej se služebníků svých, a. svazků sušených hroznů, a dvě stě
vědí tobě. Nyní tedy necht na hrud sušených fíků, a. vložila na
eznou služebníci tvoji milost před osl :
1y9;a řekla služebníkům svým:
očima tvýma: nebo v den dobrý
Jdětež napřed: hle ja půjdu za
gřišli
jsme:
cožkoli
najde
ruka
tva.,
vámi:
muži pak svému Nabalovi
ej služebníkům svým, asynu své
toho neoznámila.
mu Davidovi.
9: A když přišli služebníci Da— 20. Když tedy vsedla na osla, a
vidovi, mluvili k Nébalovi všecka sjížděla k konci hory, David a.
slova ta, jmenem Davidovým: a muži jeho sstupovali „vstříc jí: s
nimiž i ona se potkala.
přestali mluviti.
21. I řekl David: Jistě nadarmo
30. Odpovídaje pak Nábal slu
žebníkům Davidovým, řekl: Kdo ostříhal jsem všech věcí, kteréž
jest David? A kde jest syn Isai? tohoto byly na poušti, a nezahy
Mnohotě nyní služebníků, ješto nulo nic ze všech věci, kteréž je
utíkají od pánů svých.
mu příslušely: a odplatil mi se
11. Vezmu tedy chleby své, a zlým za dobré.
22. Toto uěiň Bůh nepřátelům
vody své, a maso z hovad, kteréž
jsem zabil střižcům svým, a. dám Davidovým, a toto přidej, jestliže
mužům, o nichž nevim, odkudž jsou ? zanecham ze všech věcí, kteréž
12. Navrátili se tedy služebníci k němu přináležejí, až do jitra,
Davidovi cestou svou, a vrátivše močícího na stěnu*.
se přišli, & oznámili jemu všecka
23. Když pak uzřela Abigail
slova, kteráž byl řekl.
Davida, pospíšila, a ssedla s osla,
13. Tehdy řekl David služební &.padla před Davidem na tvář svou,
kům svým: Připaš každý mečjsvůj. a poklonila. se až k zemi,
I připasal jedenkaždý meč svůj, a 24. 8.padla k noham jeho, a řekla:
připasal také David meě svůj: a Necht jest na mně, pane můj, tato
šlo za.Davidem okolo čtyř set mužů: nepravost. Prosím, necht mluví
dvě stě pak pozůstalí u břemen. děvka tvá. v uši tvé: a slyš slova
14. Abigail pak manželce Nabu služebnice své.
lově oznámil jeden z služebníků
25. Nechť neklade, prosím, pan
jejích, řka: Aj poslal David posly můj kral srdce svého na muže to
z pouště, aby pozdravili pána na hoto nepravého Nabale ; nebo vedlé
šeho: a on ukřikl 'e*.
jmena svého* blazen jest, a bla
16. Lidé tito dosti dobří nam znovství jest při něm: já. pak slu-
byli, a ne obtižní: aniž kdy co žebnice tvá.nevidělaj semslužebníků
zahynulo po všecken čas, v němž tvých, pane můj, kteréž jsi poslal.
jsme obcovali s nimi na poušti:
26. Nyní tedy, pane můj, živt
16. místo zdi byli nám v noci jest Hospodin, a živat jest duše
i ve dne, po všecky dny, v nichžto tva, kterýž zbránil tobě, abys ne
pásli jsme u nich stáda.
přišel k [prolití] krve, a zachoval
17. Protož znamenej a pomysl, ruku tvou tobě*: a nyní at jsou
comaš udělati: nebo jest naplněna 'ako Nábal nepřátelé tvoji, a ti,
zlost proti muži tvému, a proti teříž hledají zlého pánu mému.
domu tvému, a on jest syn Belial, 27. Pročež přijmi požehnání toto,
tak že žádný nemůžsním mluviti. kteréž přinesla služebnice tvá. tobě
18. Pospíšila tedy Abigail, &. panu svému: a dej síužebníkům,
Vzala dvě stě chlebů, advě kožené kteříž den za tebou panem iným.
lahvice vína, a pět skopců vaře— 28. dejmi nepravost děvky své,
ných, & pět měřic pražmy, a sto
14) t. osopíl se na. ně, zpuxně je odbyl.

22) t. ani psa nenechám na živé.
25) Nébal, po česku blázen.
26) t. čistou od krve.
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neb čině učiní* Hospodin tobě panu
mému dům věrný, nebo boje Ho
spodinovy ty, pane můj, vedeš:
zlost po
tedy
nechtdny
se života
nenaleza
tobě
všecky
tvé při
o.
29. Nebo jestliže kdy povstane
člověk protivě se tobě, a hledaje
duše tvé, bude duše pána mého
ostříhana, jako v svazku živých u
Hospodina Boha tvého: duše pak
nepřátel tvých točena bude, jako
se točí prakem vůkol prudce.
30. Když tedy učiní Hospodin
tobě panu mému všecky věci dobré,
kteréž mluvil o tobě, a ustanoví
tebe vůdcem nad Israelem,
31. nebude tobě to panu mému
k uražce, a k hryzení srdce, že jsi
vylil krev nevinnou, aneb sám se
pomstil: a když dobře učiní Ho
spodin panu mému, rozpomeneš se
na dávku svou.
32. I řekl David k Abigail: Po
žehnaný Hospodin Bůh israelský,
kterýž tebe poslal dnes v cestu
mně, a požehnané. řeč tva,
33. a požehnané. ty, kteréž jsi
zdržela mne dnes, abych nešel k
prolití krve, a nepomstil se rukou
svou.

34. Jinak živt jest HospodinBůh
israelský, kterýž zbranil mně, abych
neučinil tobě zlého: bys byla rychle
nevyšla mi v cestu, nebylby zůstal
Nabalovi až do jitra. ani močící
na stěnu.
35. Přijal tedy David z ruky její
všecky věci, kteréž byla přinesla
jemu, a řekl jí: Jdi pokojně do
domu svého, hle uslyšel jsem hlas
tvůj, a uctil jsem tvář tvou.
36. I přišla Abigail k Nabalovi:
ahle byly hody v domě jeho, jako
hody královské, a srdce Nábalovo
veselé: nebo byl opilý příliš: i ne
oznámila. jemu malého neb velikého
slova až do rana.
37. Na úsvitě pak, když z vina
vystříz'livěl Nabal, oznámila jemu
manželka jeho ty věci, i zmrtvělo
srdce jeho v něm, a učiněn jest
jako kamen.
28) t. jistě učiní.

38. A když pominula deset dní,
porazil Hospodin Nabale, i umřel.
39. To když usl šel David, že
umřel Nabal, řekl: ožehnaný Ho
spodin, kterýž soudil při pohanění
mého z ruky Nábale, a služebníka
svého ostříhal od zlého, & zlost
Nábalovu odplatil Hospodin na
hlavu jeho. Poslal tedy David, a.
mluvilkAbigail, že ji vezme sobě
za manžel .
40. I přišli služebníci Davidovi
k Abigail na Karmél a mluvili k
ní, řkouce: David poslal nás k tobě,
aby tebe vzal sobě za manželku.
41. Kteražto vstavši poklonila se
tváří k zemi, a řekla: Aj služebnice
tvá. budiž za děvku, aby umývala
nohy služebníkům pána svého.
42. I pospíšila, & vstala Abigail,
a vsedla na osla, a pět děveček
šlo s ní, nasledujíce jí, & jela za
posly Davidovými: a učiněna jest
jeho manželkou.
43. Též i Achinoam pojal David
z Jezrahel: a byly obě manželky
j eh 0.
44. Saul pak dal Míchol dceru
svou, manželku Davidovu, Faltiovi,
synu Lais, kterýž byl z Gallim.

Kapitola 26.
Zifejltí vyzradíli Davida, a Saul jej ho
nil. 6. David moha, nechtěl Saule zabiti.

1. Ipřišli
k Saulovi
do
Gabaa,Zifejští
řkouoe:
Hle David
skryl se na pahrbku Hachila, kte
rýž jest proti poušti.
2. I vstal Saul, a. táhl na poušt
Zif, a s ním tři tisíce mužů vy
braných z Israele, aby hledal Da
vida na poušti Zif.
3. I položil se Saul u Gabaa
Hachila, kteréž bylo proti poušti
na cestě: David pak bydli! na
poušti. Vida pak, žeby přišel Saul
za ním na poušt,
4. poslal vyzvědače, a vyzvěděl, že
jistotně přišel tam.
5. I vstal David tajně, a přišel
na místo, kdežto byl Saul: a když
spatřil místo, na kterémž ležel Saul,

330

1. Královská. 26.

a Abner syn Nér, kníže vojska
jeho, a Saule an spí v stanu, a
ostatní lid okolo něho,
6. řekl David k Achimeleohovi
Hethejskému, a k Abizai synu
Sarvie, bratru Joabovu, řka: Kdo
sstoupí se mnou k Saulovi do le
žení? I řekl Abizai: Ja sstoupím
s tebou.

_

16. Neni to dobře, co jsi učinili
živt jest Hospodin, že vy hodni
jste smrti, protože jste neostříhali
pana svého, pomazaného Hospodi
nova. Nyní tedy pohled, kde jest
kopí královo, a kde jest číše vodní,
kteráž byla u hlavy jeho.
_
17. Poznal pak Saul hlas Davi
dův, a řekl: Není-liž toto hlas

7. Přišli tedy David a Abizal k tvůj, synu můj Davide? Iřelea
lidu v noci, a nalezli Saule, an leží vid: Můj hlas, pane můj králi.
18. I řekl: Proč pán můj honí
a spí v stanu, a kopí vetknuté v
zemi u hlavy jeho: Abnera pak a služebníka svého? Co jsem učinil?
Aneb co zlého jest v ruce mé?
lid ani spí vůkol něho.
8. I řekl Abizai k Davidovi: Za
19. Protož nyní poslyš, prosím,
vřel Bůh dnes nepřítele tvého „v pane můj krali, slov služebníka
rukou tvých, protož nyní jej pro svého: Jestliže Hospodin vzbuzuje
bodnu kopím do země pojednou, & tebe proti mně, nechť zachutná.
obět"': pakli lidé zlořečení jsou
podruhét nebude potřebí.
9. I řekl David k Abizai: Neza před obličejem Hospodinovým :
bíjej ho: nebo kdož vztáhna ruku nebo mne vyhnali dnes, abych ne
svou na pomazaného Hospodinova, bydlil v dědictví Hospodinovu**,
řkouce: Jdi, služ bohům cizím***.
bude nevinný?
20. A nyní nebudiž vylita krev
10. I řekl David: Zivt jest Ho
spodin, že leč Hospodin porazí ho, ma na zemi před Hospodinem: nebo
vyšel
kral israelský, aby hledal
aneb den jeho přijde, že umře,
blechy jedné, jako se honí kurop
aneb vstoupě do boje zahyne:
tva
na
horách.
11. milostiv buď mi Hospodin,
abych nevztahl ruky své na po— 21. I řekl Saul: Zhřešil jsem:
navratiž
se, synu můj Davide: neb
mazaného Hospodinova. Ale nyní
vezmi kopí, kteréž jest u hlavy nikoli více tobě zlého neučiním,
protože
drahá.
byla duše má. před
jeho, a číši vodní, a odejděme.
12. Vzal tedy David kopí, a číši očima tvýma dnes :nebo zřejméjest,
že
jsem
bláznivěidělal,
a že jsem
vodní, kteráž byla u hlavy Sau
lovy, aodešli: a nebyl žádný, kdo neznal příliš mnohých věcí.
22.
A
odpovídaie
David,
řekl:
by je viděl, a zvěděl, a procítil,
ale všickni spali, nebo sen Hospo— Hle, kopí královo! Nacht přijde
někdo
z
služebniků
králových
a
dinův připadl byl na ně.
vezme je.
13. A když přešel David naproti,
23. Hospodin pak odplatí jedno
a stal na vrchu hory zdaleka, & mu každému vedlé spravedlnosti
bylo velmi prostranné místo mezi jeho a věrnosti: nebo dal tebe Ho
mm:,
spodin dnes v ruku mou, ale ne
14. zvolal David na lid, a na chtěl jsem vztáhnouti ruky své na
Abnera syna Nér, řka: Což mi na pomazaného Hospodinova.
odpovíš Abner? A odpovídaje Ab 24. A jako draze vážena byla
ner, řekl: Kdo jsi ty, jenž křičíě, duše tva dnes v očích mých, tak
a nepokojíš krále?
buď vážena duše má v očích Ho
15. I řekl David k Abnerovi: spodinových, a on vysvobodiž mne
Zdaliž ty nejsi muž? A kdo jiný ze vší úzkosti.
podobný tobě v Israeli? Proč jsi
se Bůh smíří obětí. — **) t. v
tedy neostříhal pana svého krale? 19) t.zemiat israelské.
——"') t. nutíce mne
Nebo všel jeden zzastupu, aby za
hledati útočiště svého v cizině mezi
bil krale, pana tvého.
modloslužebniky.

1. Královská. 26. 27. 28.

25. Řekl tedy Saul k Davidovi:
Požehnany ty, synu můj Davide!
a zajisté čině činiti budeš, amoha
moci bude?. Odšel pak David ce
stou svou, a Saul navrátil se na
místo své.

Kapitola 27.
David nevěřeSaulovi, zase utekl kAchi
soví. 8. Vpády činil na Amalechitské, a jiné
okolní národy.
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sterodávna, až kde- se jde do Sur
& až do země egy také.

9. I hubil Davi všecku zemi tu,
nenechávaje živého muže ani ženy:
a bera ovce, i voly, i osly, i vel
bloudy, i roucha, navracoval se, &
přicházel k Achisovi.
10. ikal pak jemu Achis: Na
koho jsi vpadl dnes? Odpovídal
David: Proti poledni Jůda, aproti
poledni J erameel, a proti poledni
Ceni*.

11. Neživil David ani muže ani
řekl David vsrdci svémzKo
neěně [přece]upadnu jednoho ženy, aniž jich přiváděl do Geth,
dne v ruce Saulovy: neni-liž lépe, řka: Aby snad nežalovali na nás
abych utekl, a zachován byl v řkouce: Toto učinil David: a to
sobě umínil [činiti] po všecky dny,
zemi
Filistinských,
neměl mne
na v nichž bydlil v krajině Filistin
děje Saul,
& přestala,blyl'1
edati
o všech končinách israelských? (0 kých.
12. Věřil tedy Achis Davidovi,
teku tedy rukám jeho.
2. I vstal David, & odšel, on, i řka: Mnoho zlého učinil proti lidu
šest set mužů s ním, k Achisovi svému israelskému: protož mi bude
služebníkem věčným.
synu Maoch, králi Geth.
3. A bydlil David s Achisem v“
Geth, on i muži jeho; muž, idům

1.

Kapitola 28.
jeho; iDavid, i dvě ženy jeho,
Achinoam jezrahelska, a Abigail Filistiněti proti Israelským vytáhli. 6.
Saul od Boha oslyěan jsa, obrátil se k ča
žena Nábalova z Karmélu.
rodějnici.
4. I oznámeno jest Saulovi, že
utekl David do Geth, i přestal ho
se pak
v ty dny.
že shro
dále hledati.
' 1. Stalo
máždili
Filistinšti
vojska
svá,
5. Řekl pak David k Achisovi: aby se připravili k boji;proti Isra
Jestliže jsem nalezl milost před oči elovi: i řekl Achis k Davidovi:
ma tvýma, necht se mi dá. misto Věda nyni věz, že ty se mnou po
v některém městě krajiny této, téhneě na vojnu, i muži tvoji. .
abych tam bydlil: nebo pročby 2. I řekl David k Achis: Nyni
měl zůstavati služebník tvůj vmě— zviš, co učiní služebník tvůj., I
stě královském s tebou?
řekl Achis kDavidovi: A já stráž
6. Dal tedy jemu Achis v ten ným hlavy své ustanovím tebe po
den Siceleg: a z té příčiny Siceleg všecky dny.
'
učiněno jest [městem] králů jůd
3. Samuel pak umřel, a plakal
ských, až do tohoto dne.
ho veškeren Israel, a pochovalijej
7. Byl pak počet dnů, v nichžto v Ramatha, městě jeho. A Saul
David bydlí! v krajině Filistin vyplenil čarodějniky & hadače z

ských, čtyři měsíce*.
zeme.
8. I vstoupil David, a. muži jeho,
4. I shromáždili se Filistinští, &
a činili loupežeizGessuri, az Gerzi, přišli, s.položili se vSunam: shro

a z Amalechitských: nebovtěchto
vesnicích bydlilo se v zemi té od

26) t. tak číně, jistě vykonu,

oo učiniti

obmýělíě, a mocen jsa, jeětě moonějěím

bude!, i nvítěaíě.
7) Dle hebr.: jeden rok a čtyři měsíce.

10) Oni tři zloupeni národové pohanltí
bydlili skutečně na poledni země jůd
ské, Jerameel a Ceni: ale Achis tě
odpovědi rozuměl tak, jakoby byl Da
vid nčinil vpád na své vlastní krajany
v těch stranach.
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13. I řekl ji kral: Neboj se: co
maždil pak i Saul všeho Israele, a
jsi viděla? I řekla žena k Saulovi:
přišel do Gelboe.
5. I viděl Saul ležení ňlistinské, Jako] Boha jsem viděla vystupu
jícího z země.
&ř llžl
. š. se, a uleklo se srdce jeho
14. I řekl jí: Jaké. jest způsoba
P 6. I dotazoval se Hospodina, a jeho? Kteražto řekla: Muž starý
neodpověděl jemu, ani skrze sen, vystupuje a ten jest oděný pláštěm.
ani skrze kněží, ani skrze pro I porozuměl Saul, žeby [to] Samu
el byl, a sklonil se tváří svou k
roky.
7. Iřekl Saul služebnikům svým: zemi & poklonil se.
Hledejte mi ženy mající ducha vě 15. ekl pak Samuel k Saulovi:
štiho, a půjdu k ní, a tázati se Proč jsi mne nepokojil, abych byl
budu skrze ni. I řekli služebníci vzkříšen? I řekl Saul: Souženjsem
jeho k němu: Jestit žena mající náramně: nebo Filistinští bojují
věštiho ducha v Endor.
proti mně, a Bůh odstoupil ode
8. Změnil tedy oděv svůj, a ob mne, a. vyslyšeti mne “nechtěl, ani
lékl se v jiné., roucha, a šel sám, a. skrze proroky, ani skrze sny: pro
dva muži s nim, a přišli k ženě tož povolal jsem tebe, abys mi
té v noci, a řekl jí: Hadej mi oznámil, cobych měl dělati.
skrze ducha věštího, a vzkřes mi,
16. I řekl Samuel: Co se mne
kohož povím tobě*.
.
ptáš, poněvadž Hospodin odstoupil
9. I řekla žena k němu: Aj ty od tebe, a přešel k soku tvému?
Víš, co učinil Saul, a kterak vy— 17. Nebo učiní tobě Hospodin,
hladil čarodějniky a hadače z země: jakož mluvil skrze mne, a odtrhne
proč tedy ukladáš o život můj, kralovstvi tvé od ruky tvé, & da
abych byla usmrcena?
je bližnímu tvému Davidovi:
10. I přistihl ji Saul skrze Ho
18. že jsi neuposlechl hlasu Ho
spodina, řka: ivt jest Hospodin, spodinova, aniž jsi vykonal hněvu
že se ti nepřihodí nic zlého pro prchlivosti jeho nad Amalechem:
tu věc.
což trpíš, učinil tobě Hospo
11. I řekla jemu žena: Kohožt Eště nes
mém vzkřísiti? Kterýžto řekl: Sa 19. A vydá.Hospodin také Israele
,muele mi vzkřes.
s tebou v ruce Filistinských:
12. Když pak uzřela žena Samu zejtra pak ty, i synové tvoji budete
ele, vzkřikla hlasem velikým, a se mnou*: ale i ležení israelské
řekla k Saulovi: Proč jsi mne o—vyda Hospodinv ruce Filistinských.
klamal? Nebo ty jsi Saul.
20. A hned padl Saul tak jak
dlouhý byl na zem: nebo se byl
8) Tak hluboko může člověk klesnouti, ulekl slov Samuelových, a síly v
že, maje jediné v Boha důvěřovati, k něm nebylo, nebo byl nejedl chleba
pověrám útočiště béře! Saul, který ten celý den.
pravem vyplenil čarodějníky a hadače,
21. Vešla tedy žena ta k Sau
nyní, an pro nepravosti své od Boha opu
štěným se vidí, ném zase jich hledá! Za lovi (nebo byl velmi předěšen), a
klínéní mrtvých bylo za nejstarších věků řekla k němu: Hle uposlechla děvka
provozováno. Jestit to důkazem o vše tvé hlasu tvého, a položila jsem
cbecné víře v nesmrtsdlnost lidské duše.
duši svou v ruku svou: a uposlechla
Že všeliké zaklínéní mrtvých a hádání
bylo jen podvod, nelle pochybovati; že jsem řečí tvých, kteréž jsi mluvil
|_!

ale nepřítel lidského pokolení právě k e mně.

toho užil, aby svou moc na zemi za
22.
ehoval a rozšířil, vysvítá. nejen : poji— hlasu

Nyní tedy uposlechni i ty

děvky své, a položím před
lténí Písma, že on falešné zázraky činí
(Mti. 24, 24. 2. k These. 2, 9.), nýbrž tebe skyvu chleba, abys pojeda
i |: toho, že se mnohé hádání čarodéi posilnil se, a mohl jíti cestou svou.
níků s pravdou potkalo. (Srov. 2. Moji.
7, ll. 22.; — 8, 7.).
19) t. mezi mrtvými.
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23. Kterýžto odepřel, a řekl:
Nebudu jisti. I nutili ho služebníci
jeho, a ta žena, až i uposlech hla
su jejich vstal s země, a sedl na
lože.
24. Žena pak ta měla tele pa
stevní v domě, i pospíšíla, a zabila
je: a vzavši mouky, zadělala ji, a
napekla přesnic,
25. a položila řed Saule, ipřed
služebníky jeho. teřížto když po
jedli, vstali, a šli přes celou tu noc.
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tvé se mnou jest do vojska: a ne
shledal jsem na tobě nic zlého,
ode dne, v kterýžs přišel ke mně,
až do tohoto dne; ale knížatům
se nelíbíš.
7. Navrat se tedy, 9.jdivpokoji,
a neurážej oči knížat íílistinských.
8. I řekl David k Achisovi: Co
jsem pak učinil, a cojsi shledalna
mně služebníku svém, ode dne, v
kterýž jsem byl před obličejem
tvým, až do tohoto dne, abych ne
šel, a nebojoval proti nepřátelům
pána mého krále?
Kapitola 29.
9. Odpovída'e pak Achis, řekl
Knížata ňlístinská nechtěli Davida v svém
vojště míti. 6. Protož mu kázal Achis zase k Davidovi: Vlím,že dobrý jsi ty
před očima mýma, jako anděl Bo
se vrátiti na místo jeho.
ží: ale knížata filistinská řekla:
At nevstoupí s námi do bitvy.
1. Shromáždila
se tedy
všecka voj—
ska ňlístinská
v Afeku:
ale 10. Protož vstaň ráno ty, i služeb
i Israel položil se u studnice, kte níci pána tvého, kteříž přišli s te
ráž byla v J ezrahel.
bou: a když v noci vstanete, a
2. I táhla knížata íilistinská po počne svítati, odejděte.
stech a tisících: David pak 8. mu
11. Vstal tedy v noci David, on
ži jeho byli v nejzadnějším houfě i muži jeho, aby šli ráno, anavrá
s Achisem.
tili se do zeměňlistinské: Filistin
3. I řekla knížata íilistinská k ští pak táhli do Jezrahel.
Achisovi: K čemu jsou [zde] tito
Hebrejští? I řeklAchiskknižatům
ňlistinským: Zdaliž neznáte Davi
Kapitola 30.
da, kterýž byl služebníkem Saule David pobil Amalechitské, 20. kořisti :
krále israelského, ajestu mne mno—nich vzal, a je rozbitoval.
ho dni, neb let, a neshledal jsem
na něm ničeho ode dne, jakž utekl
přišli
David,
muži
ke mně, až do tohoto dne?
_[. A když
jeho do
Síceleg
dne atřetího,
4. I rozhněvala se na něj kní Amalechitětí byli vpád učinili z
žata filistinská, a řeklijemu : Necht stran polední na Siceleg, a vyhu
se navrátí muž tento, a sedí na bili iceleg, a vypálili jej.
2. A byli vedli zjímané ženy z
místě svém, na kterémž ustanovil
něho, od nejmenšího až do velikého:
'lži
jej, aby
a atnebyl
netáhne
s námi
do a nezabili žádného, ale s sebou ve
itvy,
učiněn
protiv
níkem naším, když se očnemebíti: dli, a šli cestou svou.
nebo kterak jináč bu e moci uko
8. Když tedy přišliDavid a mu
jiti pána svého, než hlavami na ži jeho do města, a nalezli je ano
šimi?
vypáleno, a ženy jejich, i synové
5. Zdaliž toto není ten David, jejich, a dcery že zajatí zavedeni
kterémuž zpívali vhoufích plesají sou,
cích, řkouce: Porazilt jest Saul ] 4. pozdvihli David, i lid, kterýž
svých tisíc, ale David svých deset byl s nim, hlasů svých, a plakali.,
tisíc?
až se _jim slzí nedostávalo.
6. Povolal tedy Achis Davida,
5. Nebo i dvě manželky Davi
a řekl jemu: Živt jest Hos odin, dovy zavedeny byly zajaté, Achi
že jsi ty upřímý,adobrý pře obli noam jezrahelská, a Abigail man
čejem mým: a vyjití tvé i vjití želka Nábale karmélského.
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6. I zarmoutil se David velmi: zemi, jedouce a pijíce, a jako svá
nebo chtěl ho lid kamenovati, poně teční den slavice, za všecku lou
vadž v hořkosti b la duše jednoho pež, a kořisti, kteréž pobrali z ze
každého muže na syny a dcerami mě iilistn'nské, a z země jůdské.
17. I bil je David od večera až
Ějich:
všakBo uosilnil
ospodinu
svém.se David v do večera druhého dne, anevyvázl
7. I řekl k Abiatharovi knězi z nich žádný, kromě čtyř set mu
synu Achimelechovu: Přilož ke žů mládenců, kteříž byli vsedli na
mně Efod. I přiložil Abiathar Efod velbloudy, a ujeli.
k Davidovi,
18. Odňal jim tedy David vše
8. i tázal se David Hospodina, cko, což byli pobrali Amalechitští,
řka: Mám—lihoniti lotříky ty, a i dvě manželky své vysvobodil.
dohoním-li se jich, čili nic? I řekl 19. Aniž se čeho nedostávalo od
'emu Hospodin: Hoň: nebo.sejich malého až do velikého, ani z synů,
bez pochyby dohoniš, a odejmeš ani z dcer, ani z loupeží, acožkoli
jim loupež.
byli pobrali, všecko zase David na
9. Odšel tedy David sám, i šest zpět přivedl.
set mužů, kteříž byli s nim, apří
20. A pobral jim všecka stáda,
šli až ku potoku Besor: a ustavše i skoty,
a hnal je před sebou; i
někteří pozůstalí tu.
řekli: Totot jest loupež Davidova.
10. I honil je David se čtyrmi
21.
Přišel
pak David k těm dvě
sty mužů, nebo bylo zpět zůstalo
dvě stě, kteříž ustavše nemohli pře ma stům mužů, kteříž ustavše za
stavili
se,
aniž
mohli jíti za Davi
jití potoka Besor.
11. I nalezli muže egyptského dem, a byl jím kázal zůstatiupo
toka
Besor:
kteřižto
vyšli v cestu
na poli, a přivedli ho k Davidovi:
a dali mu chleba, aby pojedl, a Davidovi, a lidu, kterýž byl sním.
Přistoupiv
pak
David
k lidu, po
vody, aby se napil,
12. též kus hrudy fiků, a dva zdravil jich pokojně.
22.
I
mluvili
všickni,
což jich
svazky hroznů suchých. Což když
snědl, navrátil se duch jeho, a koli bylo zlých a nepravých mezi
muži,
kteříž
byli
šli
s
Davidem,
okřál: nebo byl nejedl chleba, ani
řkouce: Poněvadž nešli s námi,
vody pil tři dny, a tři noci.
13. Řekl tedy jemu David: Cl nedáme jim nic z kořisti, kteréž
'si ty? aneb odkud? a kam jdeš? jsme odjali: ale dostit buď jedno
terýžto řekl: Pacholik egyptský mukaždému jeho ženaaděti: ježto
já jsem, služebník muže amalechit vezmouce, necht odejdou.
ského: opustil pak mne pán můj, 23. Řekl pak David: Ne tak
že jsem se roznemohl., již teď tře učiníte, bratří moji, s tím., což nám
en.
dal Hospodin, a ostříhal nás, adal
14. Byli jsme zajisté vpád uči—lotříky, kteříž vytáhli proti nám,
_
nili k straně polední Cerethi, a v ruce naše;
24. aniž uposlechne vás kdo v
šroti
a k jsme
poledni
Káleb, a té řeči: nebo rovnýdilbude tomu,
icelegJůda,
zapálili
ohněm.
15. I řekl jemu David: Můžeš-li kterýž vyšel k bitvě, i tomu, kte
mne dovesti k tomu houfu? Kte rýž zůstal u břemen, a rovně se
děliti budou.
rýžto řekl: Přisáhnimiskrze Boha,
že mne nezabiješ, a že mne nevydáš 25. I stalo se to od toho dne, a
v ruce pána mého, a já povedu
ustanoveno
a do
uloženo
ja
o právo
v Israeli až
tohototodne.
tebe k houfu tomu. 1 přisáhl mu potom
David.
26. Přišel tedy David do Siceleg,
16. Kterýž když ho přivedl, hle a poslal dary z loupeže starším
oni byli se rozprostřeli po vší té Jůda přátelům svým, řka: Přijměte
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požehnání z loupeže nepřátel Ho
clšytil
n 3. tedy Saul meč, & nalehl na
spodinovyoh:
27. těm, kteříž byli v Bethel, & 5. Což když viděl oděnec jeho,
kteříž v Bamothkupoledm', a kte totižto že umřel Saul, nalehl i on
říž v Jether,
na meě svůj, a umřel s ním.
28. & kteříž v Aroer, & kteříž v
6. Umřel tedy Saul, i tři synové
Sefamoth, a kteříž v Esthamo,
jeho, i oděnec jeho, i všickni muži
29. a kteříž v Bachal, a. kteříž jeho v ten den společně.
v městech Jerameel, & kteřižvmě
7. Vidouce pak s ové israelští,
stech Ceni,
30. a kteříž v Arama, a kteříž kteříž byli za údo m, a za Jorda
nem,
že zutíkali muži israelští, a.
při jezeru Asan, _akteříž v Athach,
81. a kteříž v Hebron, i jiným, že umřel Saul, i synové jeho, ne
kteříž byli na těch místech, na chali měst svých, & utekli: i přišli
nichž se byl zdržoval David, on Filistinští, & bydlili tam.
8. A když bylo druhého dne, při
a muži jeho.

šli Filistinští, aby zloupili pobité:

& nalezli Saule & tři syny jeho le
žící na hoře Gelboe.

Kapitola 31.
Isrnalští od Fílistinskýoh poraženi.
Kdežto i Saul zahynul s syny svými.

4.

1. Filistinětí
bojovali
proti
Israelovi pak
: i utekli
muži israel
štd před Filistinskými, a padli zbiti
jsouce na hoře Gelboe.
2. I obrátili se Filistinští na.Sau
le, i na syny jeho, a zabili Jona.
guilda
syny
a o Abinadaba,aMelchisua
,
3. ;yvěecka tíž bitvy obrátila se
na Saule: i uhom'li ho muži střel
ci, a. raněn jest náramně od střelců.
4. I řekl Saul k oděnci svému:
Vytrhni meč svůj a zabij mne: at
snad nepřijdou neobřezaní tito, a
nezabijí mne, posmívajíce se mi.
1 nechtěl oděnec jeho: nebo byl
strachem náramným předěšen: po

9. I stali hlavu Saulovi, a svlé
kli s něho odění: a poslali po ze
mi filistinské vůkol, aby to ohla
šeno bylo v chrámě modl jejich, &
v lidu.
10. I složili oděníjeho v chrámě
Astaroth, tělo pak jeho pověsili na.
zdi [města] Bethsan.
11. To když uslyšeli obyvatelé
Jábes Galaad, co učinili Filistinští
Saulovi,
12. vstali všickm'muži nejsilnější,
a. šli celou noc, ». vzali tělo Sau

lovo,
těla synů
zdi Betha
san: aa přišli
do jeho,
abesseGalaad,

spálili je tam:

13. a vzali kosti jejich, a pocho
vali je v lese Jabes, a postili se
sedm dní.

Druhá kniha Královská,
která. také slove

Druhá Samuelova.
Kapitola 1.

. m
a. Žřinesl
mu sem.jsem [je] k tobě panu

Zvěstování smrti Saulovy Davidovi, 17.
a pláč jeho nad ním.

11. Uchytiv pak David roucho
své roztrhl je, i všickni muži, kte
říž
byli s ním,
1. Stalo
se David
pak, když
umřel
že se
navrátil
odSaul,
po 12. a kvílili, i plakali, a postili
rážky Amalechitských, a pobyl v se až do večera pro Saule, & pro
Siceleg za dva
y.
Jonathu syna jeho, i pro lid Ho
2. V den pak třetí, ukázal se spodinův, a pro dům israelský,
člověk přioháze'icí z vojska Sau protože padli mečem.
lova, maje rouc o roztržené apra
13. I řekl David mládenci, kterýž
chem posypanou hlavu: a když při mu to oznámil: Odkud jsi ty?
šel k Davidovi, padl na tvář svou, Kterýž odpověděl: Syn člověka
a poklonil se.
příchozího Amalechitského ja jsem.
3. I řekl jemu David: Odkud
14. I řekl 'emu David: Proč jsi
přicházíš? Kterýž řekljemu: Z voj se nebal vztá. onti ruky své, abys
ska israelského utekl jsem.
zabil pomazaněho Ho odinova?
4. I řekl jemu David: Cože se
15. A zavolav Davi jednoho z
stalo? Pověz mi. Kterýžto řekl: služebníků svých, řekl mu: Při
Utekl lid z bitvy, a mnozí padše stoupě oboř se na. něj. Kterýžto
z lidu zemřeli: též i Saul i Jo udeřil ho, tak že umřel.
16. I řekl k němu David: Krev
nathas syn jeho zahynuli.
5. I řekl David mládenci, kterýž tvá. na hlavu tvou: nebo ústa tva
mu to oznamoval: Kterak víš, že mluvila proti tobě'řkouce: Ja jsem
umřel Saul, i Jonathas syn jeho? zabil omazaného Hospodinova.
6. I řekl mládenec, kterýž to
17. aříkal pak David naříka
oznamoval jemu: Náhodou přišel ním tímto nad Saulem, a nad Jo
jsem na. horu Gelboe, a Saul byl nathou synem jeho,
nalehl na kopi své: vozové pak & 18. a. přikázal, aby učili syny
jezdci přibližovali se k němu,
jůdské [písni] lučišti, 'akož psána
7. i obrátiv se zpatkem, a vida v knize spravedlivýc *. I řekl:
mne, zavolal na mne. J emužto když Popatřiž Israeli na ty, kteříž ze_
jsem odpověděl: Tu jsem:
mřeli na výsostech tvých zraněni.
8. řekl mi: Kdo jsi ty? I odpo 19. Slavní, Israeli, na horách
věděl 'sem jemu: Já. jsem Ama tvých zabiti jsou: kterak padli
silní?
lechits ý.
9. I řekl mi: Stůj nade mnou,
20. Neoznamujtež [toho] vGeth,
a zabij mne, nebo úzkosti obklíčily aniž [toho] ohlašu'te na ulicích
mne, a ještě všecka duše má. ve Askalon*: aby sn neradovaly se
mně jest.
10. I přistoupiv k němu zabil 18) t. nařídil, aby se pokolení Jůdovo té
písni, jež od lučiště Jonathova, v ní
jsem ho: nebo jsem věděl, že ne
(v. 22.) slaveného, napis měla „lučiště“
mohl živ býti po svém půdu: a
avložena jest do knihy písní, : paměti
vzal jsem korunu, kteráž byla na
učili.
hlavě jeho, izaponu s ramene jeho, 20) Goth a Askalon byly hlavní města Fi
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dcery Filistinských, a neveselily
se dcery neobřezaných.
21. Hory Gelboe, ani rosa, ani
déšt nespadej na vás, aniž tu bud
rolí prvotin*: nebo tam povržen
jest štít silných, štít Saulův, jakoby
nebyl omazan olejem.
22 gd krve zabitých, od tuku
silných, nikdy se neobracela střela
Jonathova, a meč Saulův nenavra
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vedl s sebou David jednohokaždého
s čeledí jeho: a zůstali v měste
čkach Hebronu.
4. I přišli muži Jůda, a poma
zali tam Davida, aby kraloval nad
domem jůdským. I oznámeno jest
Davidovi, že muži Jabes Galaad
pochovali Saule.
5. Poslal tedy David posly k

mužům Jabes Galaad, ařeklknim:
Požehnani vy Hospodinu, jenž jste
23. Saul aJonathas milí, akrasní učinili milosrdenství s panem va—
v životě svém také ři smrti ne šim Saulem, a pochovali jste ho.
6. A nyní odplatít vam Hospo
jsou rozloučeni: n
orlice byli
din milosrdenstvi a pravdu: ale i
rychlejší, nad lvy silnější.
24. Dcery israelské plačte Saule, ja odplatim vam milostí, proto
kterýž odíval vas červcem v roz že jste to učinili.
7. Posilňtež se ruce vaše, a buďte
košich, kterýž daval ozdoby zlaté
k okrese vaší.
synové sily: nebo ačkoli umřel pan
25. Kterak jsou padli silnívbit vaš Saul, však mne pomazal dům
vě? Jonathas na výsostech tvých Jůdův sobě za krále.
zabit jest?
8. Abner pak syn Nér, kníže
26. Žalost mém nad tebou, bratře vojska Saulova, vzal Isbosetha
můj J onatho, krasný příliš, a mi syna Saulova, a odvedl ho skrze
lostný nad milost ženskou*. Jako vojsko*,
9. i ustanovil ho králem nad
matka miluje syna svého jediného,
coval se prázdný. (Dent. 32, 42.)

Galaad, &.nad Gessuri, a nad J ez
tak jsem já. tebe miloval.
27. Ach kterak jsou padli silní, rahel, a nad Efraimem, anad Ben
jaminem, i nade vším Israelem.
i zahynula odění válečné?
10. Ve čtyřicíti letech byl Isbo
seth, syn Saulův, když počal kra
Kapitola 2.
lovati
nad Israelem, a dvě létě
David pomazán na království v Hebronu.
8. Abner ustanovil Isbosetha za krále. 12. kraloval: toliko dům Jůdův přidr
Válka mezi vojáky Davidovými a Isbose žel se Davida.
thovými.
11. A byl očet dnů, v nichž
přebýval Davi v Hebronu, kraluje
1. edy potom tazal se David nad domem Jůda, sedm let, a šest
Hos odina řka: Mam-li jíti
do někter ho města judského? I mŠSÍOůI.
Né r &
12. vyt éhl Ab ner
řekl Hospodin k němu: Jdi. Iřekl služebníci Isbosetha sygnSauloya,
David: Kam mém jíti? A odpově z ležení do Gabaon.
děl jemu: Do Hebronu.
13. Joab pak syu Sarvie*, aslu
2. Šel tedy David tam, a dvě žebníci Davidovi vytáhli, a potkali
manželky jeho, Achinoam jezra— se s nimi u rybníka Gabaon. A
helska, a Abigail žena Nabale kar když se v jedno sešli, položili se
mélského:
naproti sobě: tito s 'edné strany
3. ale i muže, kteříž byli s nim, rybníka, a. oni s“druhé.
14. I řekl Abner k Joabovi:
listinských. Soudc. 16. — Ženské osla
vovaly vítěsství písněmi & tancem. .(1.

Kral. 6, n.)

21) t. pole úrodné, na němžby se rodilo 8) Dle hebr.: Uvedl ho do Machanaim
obilí k obětem.
města .
26) t. větší byla milost má k tobě, nežli 13) Sarvie byla sestra Davidon. (l. Kron.
býva milost k ženám.
2, 16.)
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Necht vstanou mládenci, a hraji*
před námi. I odpověděl J oab : Nechť
vstanou.
15. Vstali tedy, a vyšli v počtu,
dvanácte z Benjamina, z strany
Isbosetha, syna Saulova, a dva
nácte z služebniků Davidových.
16. I ujavěejedenkaždý tovaryše
svého za hlavu, vrazil meč v bol:

vjeden houf, stáli na vrchu jednoho
pahrbku.
26. I zkřikl Abner na Joaba, a
řekl: Zdaliž až do zahubeni meě
tvůj zuřiti bude? Nevíš—liž,že ne

bezpečné jest zoufalství? Dokudž
nediš lidu, aby přestal honiti bratři
svých?
27. I řekl Joab: Živt jest Ho
odpornlka, a padli spolu: a na— spodin, že kdybys byl mluvil, ráno
zváno jest jmeno mista toho: pole bylby odšel lid, nechaje jedenkaždý
honění bratra svého.
silných. v Gabaon.
17. I povstal boj dosti tvrdý v 28. Zatroubil tedy J oab v troubu,
ten den: a zahnán jest Abner, a a zastavilo se všecko vojsko, aniž
muži israelšti od služebniků Davi honili více Israele, aniž hojovali.
dových.
29. Abner pak a muži jeho šli
18. Byli pak tu tři synové Sar přes pole celou tu noc: & přepra
vie, Joab, &Abisai, a Asaelesael vili se přes Jordán, a prošedše
pak byl velmi rychlý vběhu, jako všecku Bethboron přišli do ležení.
jedna ze srn lesnich.
30 Joab pak navrátil se nechav
19. I honil Asael Abnera: a ne' Abnera, a shromáždil všechen lid:
uhnul se na pravo ani na levo, aby a nedostávalo se z služebniků Da
přestal honiti Abnera.
vidových devatenácte mužů, kromě
,
20. Ohlédl se tedy Abner za sebe, Asaele.
a řekl: Ty li jsi Asael? Kterýž od 31. Služebníci pak Davidovi zbili
pověděl: Ját jsem.
z Benjaminských, a. zmužů, kteříž
21. I řekl jemu Abner: Jdi na byli s Abnerem, tři sta šedesáte,
pravo, aneb na levo, a pojmi jed kteříž tu zahynuli.
noho z mládenců, a vezmi sobě 32. I vzali Asaele, a pochovali
kořisti jeho. Nechtěl ak Asael ho v hrobě otce jeho v Bethlémě:
spustiti se ho, aby ne otíral na a šli celou tu noc Joab, a muži,
11 o.
kteříž byli s ním, a na úsvitě přišli
22. A opět řekl Abner k Asaelovi: do Hebronu.
Uchyl se, nehoň mne, abych nebyl
přinucen probodnouti tebe až k
Kapitola 3.
zemi, a nebudu smiti pozdvihnouti Synové Davidovi. 7. Abner odstoupil .od
tváři své ); Joabovi bratru tvému. Isbosetba
k Davidovi. 27. Joab Almera arádně
23. Kteryž nedbal uposlechnouti, zavraždil. 3l. Pláč Davidův nad ním.
a. nechtěl se uchýliti: udeřil ho
tedy Abner zadnim-“koncem kopl 1. Byl tedy dlouho boj mezi do
mem Saulovým, a mezi do
v lůno, a probodl ho, tak že umřel
na témž místě: a všickni, kteřiž mem Davidovym: David čím dále
šli mimo to místo, na němž byl tím více se sílil: ale dům Saulův
padl Asael, aumřel, zastavovali se. den ode dne umenšoval se.
24. Když pak Joab a Abisai 2. I narodili se synové Davidovi
homh Abnera utikajiciho, slunce v Hebronu: &.byl prvorozený jeho
zapadlo: a přišli až ku pahrbku Amnon z Achinoam iezrahelské.
vodovodu, kterýž jest naproti údoli 3. A po něm Cheleab z Abigail
cestou k poušti Gabaon.
ženy Nábale karmélského: třetí pak
_ 25. I shromáždili se synové Ben Absolon syn Maachy dcery Tholmai
jamin k Abnerovi: a shlukše se krále Gessur*.
14) z. hry vojenská, at se potýkají pro po—
dívanou.
3) Gessur bylo malé království v Syrii.
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4. Cavrtý pák Adoniáš, syn Hag kterouž jsem sobě zasnoubil ve stu
gith: & pátý Safetbie., syn Abital. obřizek ňlistinských.
15. Poslal tedy Isboseth, & vzal
5. Šestý také Jethraam, z Egly
ženy Davidovy. Tito zrození jsou ji od muže jejího Feltiele, syna.Luís.
Davidovi v Hebronu.
16. I šel za. ni muž je'i pláče,
němu
6. Když tedy byl boj mezi domem až do Bahurim: i řekl
Seulovym, & mezi domem Davido Abner: Jdi, &.navrat se. I na.
vrátil
se.
vým, Abner, syn Něr, spravoval
17. Učinil také řečAbnerkstar
dům Saulův.
7. Měl pak byl Saul ženínu jme ším israelským, řka.: Tak včera.,
nem Besfu, dceru Aja.. I řekl Isbo jako před včerejškem hledali jste
seth k Abnerovi:
Davida., aby kraloval nad vámi.
8. Proč jsi přišel k ženině otce
18. Protož nyni to vykonejte;
mého*? Kterýžto rozhněvsv se nebo Hospodin mluvil k Davidovi,
velmi pro slova. Isbosethove, řekl: řka.: Skrze ruku Davida. služebníka
Zdelíž já jsem psí hlava.“ proti svého vysvobodím lid svůj israele
Jůdovi dnes, kterýž jsem učinil ský z ruky Fílistinských, i všech
milosrdenství s domem Saule otce nepřátel jeho.
tvého, & s bretřími i příbuznými
19. Mluvil pak to Abner také
jeho, & nevydal jsem tebe v ruce k [pokolení] Benjamín. A odšel,
Davidovy: &ty vyhledáváš na.mně, aby mluvil k Davidovi vHebronu
abys mne stíhal dnes pro ženu? všecko, což se líbilo Isreelovi, i
9. Toto učiň Bůh Abnerovi, a. všemu Benjamín.
toto mu přidej, jestliže jakož při 20. I přišel k Davidovi do He
sáhl Hospodin Davidovi, tak ne bronu s dveciti muži: 9. uči '
udělám s nim,
David Abnerovi, & mužům jeho,
10. aby přeneseno bylo králov kteříž přišli s nim, hody.
ství od domu Saulava, evyzdvížen
21. I řekl Abner k Davidovi:
byl trůn Davidův nad Israelem, & Vstanu, abych shromáždil k tobě
nad Jůdou, od Dan až do Bersabě. pánu svému králi všecken lid isra
11. I nemohl jemu nic odpově elský, a. všel s tebou v smlouvu,
diti, nebo se ho bál.
abys kraloval nade všemi, jakož
12. Poslal tedy Abner posly k žádá duše tvá. Když tedy vypro
Davidovi, jenžby místo něho řekli: vodil Devid Abnere, a. on šel v
Či jest země? A aby mluvili: Učiň pokoji,
se mnou přátelství, a. bude ruka. 22. hned na. to přišli služebníci
má s tebou, a. přívodu k tobě ve Davidovi i Joab po porážce lotřiků
škeren Israel.
s lou eži velmí“ velikou. Abnere.
13. Kterýž řekl: Velmi dobře: pak již nebylo s Davidem v He
ját učim'm s tebou přátelství: ale bronu, nebo již ho byl propustil,
jedné věci žádám od tebe, řka.: a. byl šel v pokoji.
Neuzřiš tváři'mé, leč prvé přivedeš
23. A Joeb, i všecko vojsko,
Míchol dceru Seulovu: a tak při—kteréž bylo s nim, přišli potom.
jdeš, & uzřlš mne.
Oznámeno
tedy jest Joabovi od
14. I poslal David posly kIsbo vypravujioich: Přišel Abner, syn
sethoví, synu Seulovu, řka.: Na.—
Nér, k králi, & propustil ho, a. od
vret mi mou manželku Míohol, ěel v pokoji.
24. I všel Joab k králi, a. řekl:
8) Kdo vzal ženu zemřelého krále, dělal Co jsi učinil? Hle přišel Abner k

si také právo na trůně protož bo Isbo tobě: proč jsi ho pustil, &odšel, &
seth kársl. Podobnou věc uvidime u
Absolona. — “) t. člověk ničemný & pryč jest?
25. Neznáš Abnere. syna Něr, že
za nic ve vojně proti pokolení Jůdovu

.a králi stídbví?

proto přišel k tobě, aby podvedl
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tebe, &věděl vycházení tvé i vchá
zení tvé, a zvěděl všecko, co činíš?
26. Vyšed tedy Joab od Davida,
poslal posly za Abnerem, a zase
přivedl ho od cisterny Sira, a. Da
vid o tom nevěděl.
27. A když zase přišel Abner
do Hebronu, přivedl ho soukromí
J oab do prostřed brany, aby mluv1l
jemu lstně*: i udeřil ho tam v
lůno, tak že umřel, na pomstu krve
Asaele bratra jeho.
28. To když uslyšel David, co
se již stalo, řekl: Čist jsem já, i
království mě, před Hospodinem,

jestliže před západem slunce oku
sim chleba, aneb čehokoli 'iného.
36. A veškeren

lid slyšeí, &.lí—

bilo se jim všecko, což činil kral
před obličejem všeho lidu.

37. A poznal veškeren lid,ivše
oken Israel v ten den, že nebylo
učiněno od krále, aby zabit byl
Abner, syn Nér.
38. Řekl také mu služebníkům
svým: Nevíte liž, že kníže, a to
největší, padlo dnes v Israeli?
39. Já. pak ještě mdlý jsem, &
teprv na krále pomazaný: muži
pak tito synové Sarvie jsou mi
příliš tvrdí. Odplatiž Hos odin či—

ažéna
r? věky, od krve Abnera, syna nicímu zlé vedle zlosti je 0.
29. a necht přijde na hlavu Jo
abovu, ina. všecken dům otce jeho:
Kapitola 4.
& necht není prazden dům Joabův Isboseth zrádné zabit-. 6. Rechsb a Baana,
trpícího tok semene, a malomoc kteříž ho zabili, z rozkazu Davidova za
ného, a držícího vřeteno*, a pada vražděni.
jícího od meče, a nemajícího chleba.
30. A tak Joab a Abisai bratr 1. slyšel pak Isboseth, syn Sau—
lův, že padl Abner v Hebronu:
jeho zabili Abnera, protože byl zabil
Asaele bratra jejich v Gabaon, v i zemdlely ruce jeho, &. všeoken
Israel předěšen jest.
bitvě.
2. Měl pak syn Saulův dva muže
.
pak David k Joabovi,
i ke všemu hdu, kterýž byl s ním: knížata nad drahy, jmeno jednoho
Baana
a jmeno druhého Rechab,
Roztrhněte roucha svá. (1. Mojž.
37, 30.), a přepašte se pytli, a plačte synové Remmona berothského z
synů
Benjamin:
nebo iBeroth po
před pochovaním Abnera ; kral pak
čteno jest v Benjamin.
David šel za marami.
3. I utekli Berothští do Gethaim:
32. A když pochovávali Abnera
v Hebronu, pozdvihl kral David a byli tam příchozí až doitoho času.
4. Měl pak Jonathas syn Saulův
hlasu svého, a plakal nad hrobem
Abnerovym: plakal také i veške syna chromého na nohy: nebo v
pěti letech byl, když řišla pověst
ren lid.
33. A naříkaje král, a kvíle Ab o [smrti] Saulově a .lbnathově z
nera, řekl: Nikoli neumřel Abner, Jezrahel. Vzavši tedy jej chůva
jeho, utekla s ním: a když pospí
jako umírají neudatm'.
34. Ruce tvé nebyly svázány, a. chala utíkajíc, upadl on, a okulha
nohy tvé nebyly poutami stíženy: věl: a měl jmeno Mifiboseth.
5. Přišedše tedy synové Bem
ale jako padají před syny nepra
berothského, Rechab a Baana,
vosti, taks ty padl. A ještě více mona
vešli v horku dne do domu Isbo
všecken lid plakal nad ním.
35. A když přišlo všecko množ sethova: kterýž spal na loži svém
ství, aby pokrm přijali s Davidem, o poledni. A vratná. domu, opalajíc
ještě zahy přistihlDavid, řka: Toto pšenici, [také] usnula.
at mi učiní Bůh, a toto at přidá., 6. Vešli pak do domu tajně, be
rouce klasy pšeničnó*, a udeřili ho
27) t. odvedl ho na stranu v bráně města,
jakoby mu nějakou věc svěřití chtěl.
29) t. slabého. Dle hebr.: chodícího o berlí.

6) t. jakoby bráti měli obilí pro své vo
Jáky.
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v lůno Rechab a Baana bratr jeho, Ty pasti budeš lid můj israelský,
a, utekli.
a ty budeš vojvoda nad Israelem.
3. Přišli také i starší israelšti k
7. Když pak byli vešli do'domu,
on spal na loži svém v pokojíku, králi do Hebronu, a učinil s nimi
a. udeřivše zabili ho: a vzavše král smlouvu vHebronu před Ho
hlavu jeho, odešli cestou pouště, spodinemzi pomazali Davida za
krále nad Israelem.
ceiou tu noc,
4. Ve třicíti letech byl David,
8. & přinesli hlavu Isbosethovu
k Davidovi do Hebronu: & řekli když kralovati počal, a kraloval
králi: Hle hlava Isbosetha, syna čtyřiceti let.
5. V Hebronu kraloval nad Jů
Saulova, nepřítele tveho, kterýž
hledal bezživotí tvého: & dal Ho dou sedm let, a šest měsíců: v
spodin panu mému králi pomstu J erusalémě pak kraloval třiceti a
dnes nad Saulem, i nad semenem tři léta nade vším Israelem, i Jůdou.
6. I táhl král, i všickni muži,
jeho.
9. Odpovídaje pak David Recha kteříž byli s nim, k Jerusalému,
bovi, a Baanovi bratru jeho, synům ]: Jebusejskemu, obyvateli té ze
Remmona berothského, řekl jim: mě: i raveno jest Davidovi od
evejdeš sem., leě odejmeš
Živt jest Hospodin, kterýž vysvo nich:
slepé a kulhavé, řkouoe: Nevejdet
bodil život můj ze vší úzkosti,
10. když jsem toho, kterýž mi sem David*.
7. A však dobyl David hradu
byl oznámil, & řekl: Umřel Saul:
ješto se domníval, že šťastné věci Sionu: tot jest město Davidovo.
8. Nebo byl nložil David v ten
zvěstuje, jal, & zabil jsem ho v Si
celeg, jemužto měl jsem dáti od den odplatu, kdoby porazil J ebusej
ského, a doteklby se domových
platu za poselstvi:
11. zdaliž mnohem vice nyní, žlabů, & odjal slepé &. kulhavé,
když lidé bezbožní zabili 'muže mající v nenávisti duši Davidovu.
nevinného, v domě jeho, na. loži Protož praví se v přísloví: Slepí
jeho, nebudu vyhledavati krve jeho a kulhaví nevejdou do chrámu.
9. Bydlil pak David na tom hra
z ruky vaši, a. nevyhladím vás z
země?
dě, a nazval jej městem Davido
12. Rozkázal tedy David slu vým; a vystavěl je vůkol od Mello
žebnikům svým, &.zabili je:azutí i vnitř.
navše ruce i nohy jejich, pověsili 10. A vcházel prospívajearosta,
je nad ry bnikem v Hebronu: hlavu & Hospodin Bůh zastupů byl s
ak Isbosethovu vzali, a pochovali ním:
11. poslal také Hiram kral týr
“ji v hrobě Abnerově v Hebronu.
ský posly k Davidovi, & dříví ce
drové, i tesaře, &zedníky: i vysta
věli dům DaVidovi.
Kapitola 5.
12. I poznal David, že ho potvr
David utvrzen' na království. 7. Dobyl dil Hospodin za krále nad Israele
Sionu. 13. Pojal sobě více žen. 17. Filí
že
povýšil kralovstvi jeho 11
etineké poranil.
lidem svým israelským.
18. Pojal tedy [sobě]David ještě
1.1 přišla
pokolení
israel [více] ženin & žen z Jerusaléma,
ská. k všecka
Davidovi
do Hebronu,
řkouce: Hle my kost tvá., a tělo
tvé jsme.
6) David vytáhl s 340.822 bojovníky (l.
Kron. 12, 23) před město Jerusalém,
2. Ale ivčeraapřed včerejškem,
a žádal, aby mu hrad Bion vydán byl:
když byl Saul králem nad námi,
Ale obyvatelé dali potupnou odpověď:
ty jsi vyváděl, izase řivadělIsra
„Náš hrad je tak pevný, že by ho také
ele; řekl pak Hospo in k tobě:
slepí &kulhaví ochránili. Nevejdeš sem.“
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když byl přišel z Hebronu: a na
rodilo se Davidovi i jiných synů
a. dcer:

14. a tato jsou jmena těch, kte
řiž se zrodili jemu v Jerusalémě:
Samna, a Sobab, a Nathan,a Šalo
moun,
15. a Jebahar, a Elisua, aNefeg,
16. a Jafia, a Elisama, a Ehoda,
& Elifaleth.
17. I uslyšeli Filistinšti, že poma
zali Davida za krále nad Israelem:
a vytáhli všickni, aby hledali Da.
vida : cožkdyž uslyšel David, sstou
pil na
sto hrazené.
18. Filistinští pak přitahše polo
žili se v údolí Bafaim.
19. I tazal se David Hos odi

Kapitola 6.
Přenesení archy : domu Abínadabova. 6.
Smrt Ony, jenž se jí dotekl. lO. Zanechá-ni
jí v demu Obededomově, 42. a přeneseni
odtud na Sion.

l. Shromáždil
pakopětDavid
vše
cky výborné
zIsraele, třiceti

tisic.

2. I vstal David a odšeLiveške
ren lid, kterýž byl s nim z mužů
Jůda, aby přivezli archu Boží, nad
kteroužto vzývano „jestjmeno Ho
spodina zéstupů, sedícího na cheru
bínech nad ní.
3. I vložili archu Boží na vůz
no : a Vzali ji z domu Abina
dabova,
kterýž byl v Gabaa: Oza
na, řka : Mam»li vstoupiti proti ili—
&.Ahio, synové Abinadabovi,
stinským? a dáš-lije v ruku mou? pak
řídili ten vůz nov *.
I odpověděl Hospodin Davidovi:
4. A když vzalijiz domu Abina
Vstup, nebo vydaje dam Filistin
dabova, kterýž byl v Gabaa, ostří
ské v ruku tvou.
archy Boží, Ahio šel před
20. Přitáhl tedy David do Bál haje
archou.
Farazim: a porazil je tam, a. řekl:
Rozdělil Hospodin uepřétely mé 5. David pak i veškeren Israel
řede mnou, jakož se rozdělují vody. hrali před Hospodinem, na všeliké
rotož nazváno jest jmeno místa nastroje hudební z dříví, a na ci
tary, a loutny, a bubny, a měděné
toho Bai Farazim.

21. I zanechali tu rytin svých': chřestačky, & cimbalky.
6. Když pak přišli k humnu
Náchonovu, vztáhl Oza ruku k arše
Boží, a zadržel jí: nebo nohama

kteréž pobral David, a muži jeho.
22. A“opět podruhé vytáhli Fili
stinští, a položilisevůdolí Rafaim.
23. I tazal se David Hospodina:
Mám-li vstoupiti proti Filistinským,
a vydaš-li je v ruce mé? Kterýžto
odpověděl: Nevstu uj proti ním.
ale obejdi je poza u, a přijdeš k
nim naproti hruškém.
24. A když uslyšíš šust, jakoby
někdo kráčel po vrchu hrušek,
tehdy vejdi v b0j : nebo tehdy vyjde
Hospodin
před tváří tvou, aby zbil
vojs a Filistinských.
25. Učinil tedy David, jakož mu
přikázal Hospodin, & porazil Fili
(sštzinské,
zer. od Gabaa, ažbys přišel do

21) t. modl či bůžků svých, jež David po
tom epéliti kanal. 1. Kron. 14, 12.

házeli volové, a nachýlili ji.
7. I rozhněval se prchlivostí Ho—
spodin na Ozu, a porazil ho pro
tu všetečnost: kterýž tu umřel u
archy Boží.
8. Zarmoutil se pak David, pro
to, že zabil Hospodin Ozu, & na
zvano jest jmeno místa toho, Za
bití Oz , až do tohoto dne.
9. I al se David Hospodina v
ten den, řka: Kterakž vejde ke
mně archa Hospodinova?
10. I nechtěl uvezti k sobě archy
Hospodinovy do města Davidova:
ale uvezl ji do domu Obededoma
gethejského.
11. I pobyla archa Hospodinova
v domě Obededoma gethejského za
3) t. šli při něm, voly řídíce, a jich pc“

noukajice.
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21. I řekl David k MícholzPřed
tři měsíce: a požehnal Hospodin
Obededomovi i všemu domu jeho. Hospodinem, kterýž mne vyvolil
12. I oznámeno jest krali Davi raději nežli otce tvého, a nežli
dovi, že požehnal Hospodin Obede-Š veškeren dům jeho, a přikázal mi,
domovi, i všem věcem jeho, roj abych byl vůdcem nad lidem Hospo
archu Boží. Odšel tedy David? a dinovým v Israeli,
přinesl arohn Boží z domu Obede— 22. i hrati budu, i opovrženějším
domova do města Davidovasrado se učiním, nežli jsem se učinil, a
stí: a bylo s Davidem sedm kůrů budu poniženým před očima svý
ma, a s děvkami, o nichž jsi mlu—
[k zpěvu], a telata k oběti.
13. A když poodešli ti, kteříž vila, slavnějším se ukážu.
nesli archu Hospodinovu, na šest 23. Protož Míchol dceři Saulově
kroků, obětoval [pokaždé] vola a nenarodil se syn až do dne smrti
'eji*.
skopce,
14. a_David poskakoval ze vši
sily řed Hospodinem. Byl pak
Kapitola 7.
Davi oblečen v Efod lněný.
David chtěl Bohu chram stavěti. 4. Ale
15. A tak David, i veškeren dům Bůh mu toho nedopustil. 18. David chválil
israelský provázeli archu svědectví dobrotivost Boží.
Hospodinova s plesaním a zvukem
trouby.
1. Stalo
se pak,
kdyža seděl
král
v domě
svém,
Hospodin
16. A kddyž
vcházela
archa Ho.
spodinova
0 města
Davidova,
Mi dal jemu odpočinutí ze všech stran
chol dcera Saulova vyhlidajio z přede všemi nepřátely jeho,
okna, viděla krale Davida poska 2. řekl k Nathanovi proroku:
kujicího, a plesajíciho před Hospo Vidíš-li, že já. bydlím v domě
dinem: & pohrdala jim v srdci cedrověm, a archa Boží postavena
jest u prostřed koží* ?
svěm*.
3. I řekl Nathan králi: Všecko,
17. I vnesli archu Hospodinovu,
a postavili ji na místě jejím, u což jest v srdci tvém, jdi a učiň:
nebo
Hospodin s tebou jest.
prostřed stánku, kterýž byl rozbil
pro ni David: a obětoval David 4. Stalo se pak té noci: a hle,
řeč
Hospodinova
k Nathanovi,
před Hospodinem oběti zápalné, i
řkouci:
pokojné.
'
5.
Jdi,
a
mluv
k služebníka
18. A když dokonal obětováni
oběti zápalných a pokojných, pože mému Davidovi: Toto pravi Hospo
din:
Zdaliž
ty
vystaviš
mi dům, v
hnal lidu ve jmenu Hospodina
kterémžbych přebýval?
zastupů.
19. A dal všemu množství israel
6. Nebt jsem nebydlil v domě
skěmu, mužům i ženám, jednomu od onoho dne, jakž jsem vyvedl
každému jeden pecnik chleba, a syny israelskě z země egyptské,
až do dne tohoto: ale chodil jsem
pečení
hovězihomasa
a ko v stánku a oponě.
ač smažený
v oleji: i jednu,
odšel veške
7. Po všech místech, kudyž jsem
ren lid, jedenkaždý do domu svého.
20. I navrátil se David, aby dal koli chodil se všemi syny israel
ožehnani domu svému: a vyšedši skými, zdaliž mluvě mluvil jsemk
chol, dcera Saulova, vstříc Davi— některému z pokolení israelských,
dovi, řekla: Jak slavný byl dnes kterémuž jsem přikázal pasti lid
kral israelský, odkrývaje se před
děvkami služebniků svých, a byl 23) Neplodnost byla Židům potupou a tre
obnažen, jako kdyby se obnažil
stem Bužim. David byl pro svou poní
jeden z lehkomyslných.
ženost poctěn, a Míchol byla pro svou
16) t. jakoby se to na krále nesluěelo.

p chu potrestána.
' ,
! 2) t. stojí v pouhém stanu z koží.
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svůj israelský, řka: Proč jste mi
nestavěli domu cedrového?
8. A nyní toto díš služebníku
mému Davidovi: Totot praví Ho
spodin zástupů: Já. jsem vzal tebe
z pastvy, když jsi chodil za. stá.
dem, abys byl vůdcem nad lidem
mým israelským:
9. a byl jsem s tebou všudy,
kdekoli jsi chodil, a pobil jsem
všecky nepřátely tvé před tváří
tvou: aučinil jsem tobě jmeno ve
liké, jako jmeno velikých, kteříž
jsou na. zemi.
10. A položím místo lidu svému

israelskému, avštípím jej abydliti
bude na něm, a nebude více ko
rmoucen: aniž ho budou více tra
piti synové nepra vosti, jako prvé,
11. ode dne. jakž jsem ustanovil
soudce nad lidem svym israelským,
a dám tobě odpočinutí přede všemi
nepřátely tvými: &předpovídá tobě
Hospodin, že dům učiní tobě Ho
spodin.
12. Akdyž se vyplní dnové tvoji,
a usneš s otci svými, vzbudím símě
tvé po tobě, kteréž vyjde z života
tvého, a utvrdím království jeho.
13.Tenf. ustaví dům jmenu mému,
a (já.) upevním dům království jeho
až na věky*.
14. Já. budu jemu za otce, a on
mi bude za syna; kterýž jestliže
co nepravého učiní, trestati ho budu
v metle mužů, a v ranach synů
lidských*.
15. Milosrdenství ak svého ne
odejmu od něho, jako jsem odjal
od Saule, kteréhož jsem zavrhl od
tváři své.
16. I bude stálý dům tvůj, i
království tvé až na věky před
tváří tvou*, trůn tvůj bude pevný
ustavičně.
17. Vedlé všech slov těchto, a
podlé všeho vidění tohoto, tak
mluvil Nathan k Davidovi.

18. Všel pak kral David, a po
sadil se před Hospodinem, a řekl:
Kdož jsem já., Panovníče Hospo

dine, ajaký jest dům můj, žes mne
přivedl až sem* ?
19. Ale i to se zdálo malo před

obličejem tvým, Panovníče Hospo
dine, tak žes mluvil také o domu
služebníka svého na dlouhé časy:
nebo tent jest zakon Adamův, Pa
novníče Hos odine.*
20. Což te y ještě bude moci při
dati David, aby mluvil k tobě?
Nebo ty znáš srdce služebníka svého,
Panovniče Hospodine.
' 21. Pro slovo své, a vedlé srdce
svého učinil jsi všecky tyto věci
veliké, tak žes je známé učinil slu
žebníku svému. .
22. Protož zveleben jsi, Hospo
dine Bože, nebo není podobného
tobě, aniž jest Bůh kromě tebe,
dle všeho, což jsme slyšeli ušima
m výma.
23. Kterýž pak jest národ na
zemí, jako lid tvůj israelský, přo
nějž šel Bůh, aby jej sobě vykou
pil v lid, a položil sobě jmeno, a
učinil jím veliké věci a hrozné na
zemi, před tváří lidu svého, jejž
jsi vykoupil sobě z Egypta, [pře
mohl] národ i boha jeho?
24. Nebo upevnil jsi sobě lid
svůj israelský v lid 'věčný: a ty,
Hospodine Bože, učiněn jsi jim
Bohem.
25. Nyní tedy, Hospodine Bože,
slovo, kteréž jsi mluvil nad slu
žebníkem svým, a nad domem jeho,
utvrď je na věky: a učiň, jakž jsi
mluvil,
26. aby zvelebeno bylo jmeno
tvé až na věky, &aby řečeno bylo:
Hospodin zastupů, jest Bůh nad
Israelem. A dům služebníka tvého
Davida bude upevněn před Hospo
dinem,

18) t. až k takovému důstojenství?
13) jenžto v Kristu dosavad trvá., a vždy 19) t. zákon a způsob lidský, ježto lidé též
trvati bude.
o své potomstvo dbají. a na budoucí
14) t. metlou lidskou, a trestním mírným,
čany zachovati je hledí. Tak se tedy
jako otec tresce syna svého, k napra
snižoval Bůh k Davidovi, jako člověk
veuí jeho, a ne k zkaženi.
k člověku a jako otec ]! synu, pečující
16) dle hebr.: Před tváří mou.
e_jeho potomstvo.

2. Královské. 7. 8.

27. nebo ty, Hospodine zástupů,
Bože israelský, zjevil jsi v ucho
služebníka svého, řka: Dům usta
vím. tobě: protož nalezl služebník
tvůj srdce své, aby se modlil tobě
modlitbou touto.
28. Nyní tedy, Panovníče Ho
spodine, ty jsi Bůh, a slova tvé.
budou pravdivá,: neb jsi mluvil k
služebníka svému dobré věci tyto.
2-3.Začniž tedy apožehnej domu
služebníka svého, aby byl na věky
řed tebou: nebo ty, Hospodine
ože, mluvil jsi to, a požehnáním
tvým požehnan bude dům služeb
níka tvého na věky.

Kapitola 8.
Vítězství Davidovo nad nepřately jeho, a
radost z toho. 15. Úředníci Davidovi.

1. Stalo
se Filistinské,
pak potom, ažesnížil
porazil
David
je;
a vzal David uzdu daně* z ruky
Filistinských.
2. Porazil také Moabské, a změřil
je provazcem, srovnav je 5 zemí*:
odměřil pak jich dva provazce,
jeden k zbiti, a jeden k živení: a
učiněn jest Moab Davidovi služeb.
níkem pod/daní.
3. Též porazil David Adarezera
syna Rohobova krále Soby*, když
vytáhl [tento], aby panoval nad
řekou Eufratem.
4. A zjímav David 2 jeho vojska
tisíc a sedm set jezdců, a dvaceti
tisíc pěších, zpodřezéval žil všech
něm koňům

11 vozů*: to "ko za

nechal z nich sto vozů.
1) t. ůudu poplatnosti; jinak ůzdu ramene,
f. zemdlil je, vzav jirn moc a jako úzdn
: ruky, na níž nejednou lid israel-nky
drželi, po své vůli jimi vlédnouce. Jinak
1. Paral.

]8, 1.
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5. Přitáhl také lid syrský od
Damašku. aby dal pomoc Adareze
rovi králi Soby: iporazil David
z syrských dvamecítma tisíc mužů.
6. I osadil David stráží Syrii
damašskou: &.učiněna. jest Syrie
Davidovi sloužíc pod daní: a za—

choval Hospodin Davida ve všech
věcech, k kterýmžkoli šel.
7. I vzal David zbraně zlaté,
kteréž měli služebníci Adarezerovi,
a přinesl je do Jerusaléma.
8. A z Bete, a z Beroth, měst
Adarezerových nabral král David
velmi mnoho mědi.
9. Uslyšel pak Thou, král Emath,
že porazil David všecku moc Ada
rezerovu,
10. a. poslal Thou Jorama syna
svého kkrali Davidovi, aby ho po
zdravil raduje se s ním a díky
činil,
protože
Adarezera,
a porazil
ho. vybojoval
Ne 0 nepřítel
byl
Thou Adarezerův, a v ruce jeho
byly nádoby zlaté, i nádoby stří
brné, i nádoby měděné:
11. i ty také posvětil král David
Hospodinu, s stříbrem a zlatem,
kteréž byl posvětil ze všech národů,
kteréž byl podmanil,
12. z Syrie,

& Moab, & z synů

Ammon, a z Filistinských, .a z
Amalechitských, a z kořistí Ada
rezera syna Rohoba, krale Soby.
13.Učinil také sobě David jmeno,
když se navracoval vzav Syrii, v
údolí Solnatém, pobiv osmnácte

tisíců':

14. a postavil v Idumei strážné,
a osadil ji stráží: i učinění jsou
všickni Idumejětí služebníky Da
vidoviými,
zachoval
Davi
a při avšech
věcech,Hospodin
kam se
koli obrátil.
15. I kraloval David nade vším

t. položil je na zem, a odměřil jich, Israelem; činil také David soud a
Jak leželi, provazcem, jeden díl !: la
bití : jeden k nechaní na živu. To se spravedlnost všemu lidu svému.
dělo dle tehdejšího vojenského práva
16. J oab pak syn Sarvie, byl nad
as tak, jako když někdy dle nynějšího
práva každý 3., 5. neb IO. muž. jak
nesměl,koňstvo nepřátelské zpodřesůním
na něj počet padne, zastřelen bývá.
žil zahnbiti roekézal. Dle hebr. čtení:
3) Seba, jinak Nisibis, bylo město i kra
lovství u paty hor arménských.
zkusil všecky vozy.
4) David, ješto dle rozkazu Hospodinova 13) t. Idumejských. a to skrae Abisaje vůdce
žádných jezdců n vojště svém chovati
vojsk svých. (1. Par. 18, It.)
'
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2. Královské 8. 9. 10.

vojskem: Josafat pak syn Ahilu nika Saulova. a řekljemu: Všecky
dův byl kancléřem:
věci, kteréž byly Saulovy, i veške
17. & Sédok syn Achitobův, & ren dům jeho, dal jsem synu pána
Achimelech syn Abiatharův, byli tvého.
_
10. Dělej tedy jemu zemi, ty 1
kněžími: a Sarajéš byl písařem*.
18. Banajéě pak syn Jojadův, synové tvoji: a přinéšeti budeš
byl nad Cerethi a Felethi: synové synu pana tvého pokrmy, aby krmen
pak Davidovi byli knížaty*.
byl*, ale Miňboseth syn pána.tvého
bude jisti vždycky chléb za.stolem
mým. Měl pak Síba patnécte synů,
Kapitola 9.
Dobrodíuí od Davida učiněné pozůstalým a dvaceti služebníků.
11. I řekl Siba králi:
: domu Saulova.

1. I řekl
David:z Jest-li
kdo
pozůstalý
domu ještě
Saulova,
abych učinil s ním milosrdenství

pro Jonathu?

2. I byl z domu Saulova služeb
ník jmenem Síba: kteréhož když
povolal kral k sobě,řekl muzTy-li
jsi SibaPAonodpověděl: Jat jsem
služebník tvůj.
3. I řekl král: Jest-liž ještě kdo
pozůstalý z domu Saulova, abych
učinil s ním milosrdenství Boží?
I řekl Síba králi: Ještě jest syn
Jonathův, chrom na. nohy.
4. I řekl K ež jest? A Siba
řekl králi: Hle jestvdoměMachir,
&.Ammielova v Lodabar.

__

Jakož ]81
rozkázal, pane můj králi, služeb
niku svému, tak učiní služebník
tvůj. [I řekl David :] A Miůboseth
bude jisti za stolem mým, jako
jeden z synů královských.
12. Mělpak Mifíboseth syna malé
ho jmenem Micha: všecka p_ak
rodina domu Síbova sloužila Mifl
bosethovi.
13. Mifiboseth pak zůstával v
J erusalémě, protože vždycky z stolu
královského jídel, a byl kulhavý
na obě nohy.

Kapitola 10.
Válka Davidova sAmmonitskými ivítěz
ství nad nimi.

6. Poslal tedy kral David, avzal

1. Stalo
pak Ammon,
potom, žea umřel
král sesynů
kralo
jej
Machiry, syna Ammia val Hanon syn jeho po něm. _
ovaz zdomu
Lodabar.
2. I řekl David: Učiním milo
6. Když pak přišel Miíiboseth
syn Jonathy, syna SaulovakDavi srdenství s Hanonem synem Naaso
doví, padl na tvář svou, apoklonil vým, jako učinil otec jeho se mnou
se. I řekl David: [Ty-liž jsi] Miň— milosrdenství. Poslal tedy David,
boseth? Kterýžto odpověděl: Zde aby ho potěšil skrze služebníky
jsem služebník tvůj.
své pro smrt otce jeho. Když pak
7. I řekl jemu David: Nebo' se, přišli služebníci Davidovi do země
nebo jistě učim'm s tebou milosr en Ammonitských,
ství pro J onathu otce tvého, anavré
3. řekla knížata ammonitské. k
tím tobě všecka pole Saule otce Hanonovi panu svému: Dommv
tvého, & ty budeš jisti chléb za se, žeby pro poctivost otce tvého
stolem mým vždycky.
poslal k tobě David, kteřížby tě
8. Kterýžto pokloniv se jemu, potěšili, ana spíše proto, aby shlédl,
řekl: I kdo jsem já.služebník tvůj, & vyšpehoval město, a potom ]
že jsi se ohlédl na psa mrtvého, podvrátil, poslal David služebníky
jakýž jsem já?
své k tobě?
.
9. Povolal tedy král Síby služeb 4. Vzal tedy Hanon služebníky
17) ?. měl pod svou správou sbírání, sčíténí
a spínování vojska.
10) t. aby se svou čeledí měl z čeho živ
býti.
18) t. prvními po králi.

2. Královská 10. 11.
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Davidovy, & oholil* půl brady [ka.-j 15. Vidouce tedy Syrští, žeby
ždému] z nich. & zustříhoval polo poraženi byli od Israele, sebrali
vic roucha jejich až do zadku, a ;se vespolek.
propustil je.
16. I poslal Adarezer, a vyvedl
5. Což když oznámeno bylo Davi Syrské, kteříž bydlili za řekou, a
dovi, poslal proti nim: nebo byli přivedl jejich vojsko: Sobach pak,
muži ti velmi ohyzdně zahanbeni vůdce vojakaÍAdarezerova, vedl je.
.a rozkázal jim David: Pobuďte v
17. Což když oznámeno bylo Da

Jerichu, dokudž neobrostou brady vidovi, sebral veškeren lid israel
vaše, a potom navratte se.
ský, a přepravil se přes JordánÉa
6. Vidouce pak Ammonitští, že přitáhl k Helam: i šikovali se
křivdu učinili Davidovi, poslali & Syrští proti Davidovi, a bojovali
najali za mzdu Syrského Rohob, proti němu.
&Syrského Sobu, dvacet tisíc pěších,
19. I utekli Syršti před Israelem,
a od krále Maachy tisíc mužů, a a porazil David z Syrských sedm
od Istoba dvanácte tisíc mužů*.
set vozů a čtyřiceti tisíc jezdců:
7. Což když uslyšelDavid, poslal aSobacha kníže vojska.ranil: kte
Joaba, se vším vojskem bojovníků. rýž hned umřel.
8. Vytahli tedy Ammonitští, a
19. Vidouce pak všickni králové,
šikovali se před samou branou*: kteříž tu byli na pomoc Adareze
Syrští pak Soba a Rohob, a.Istob, rovi, že jsou přemožení od Israele,
& Mácha, byli zvláště na poli.
ulekli se, & utekli před Israelem
9. Vida tedy J oab, že přihotovena padesateaosm tisíců. I učinili po
jest proti němu bitva, i s předu, koj s Israelem: a sloužili jim, a
i s zadu, vybral [některé] ze všech báli se již Syrští dáti pomoc Am
výborných Israelských, & sšikoval monitským.
je proti Syrským:
10. ostatní pak díl lidu dal Abi
sajovi bratru svému, kterýž sšikc
Kapitola 11.
val jej proti Ammonitským.
Cizoložetví Davidovo a vražda.
11. I řekl Joab: Budou—liSyrští

silnější mne, přispěješmi na pomoc:
se pak
po roce,
toho času,
pakli Ammonitští silnější budou l. Stalo
kdyžto
kralove
vy'íždívaji
na
tebe, pomohu já. tobě.
vojnu, že poslal Davi Joaba, a
služebníky
své
s
ním,
i
veškeren
muž Silně,oha
a boju'me
za 12.
lid Budiž
naš,azaměsto
naše o; Israel, a hubili Ammonitské, a. ob
Hospodin pak učiní, co dobrého lehli Babba: David pak zůstal v
jest před obličejem jeho.
J erusalémě.
13. Všel tedy Joab i lid, kterýž
2. Když se tyto věci daly, při
byl s ním, v boj proti Syrským: hodilo
se, že David vstal s lože
kteříž hned utekli před ním.
svého
po poledni, a procházel se
14. Ammonitšti pak vidouce, že po nastřeší
domu královského*: i
utekli Syrští, utekli i oni před
Abisajem, &.vešli do města: i na uzřel s nastřeší svého ženu, ana
se
myje
naproti:
byla pak to žena
vrátil se Joab od Ammonitských, pěkna velmi.
a přišel do Jerusaléma.
3. Poslav tedy král, a ptal se,
4) Oholeni brady je obyvatelům krajin vý kteráby to byla žena. I oznámeno
chodních největší pompou až dosavád. jest jemu, že jest to Bethsabé, dcera
6) Rohob bylo město v Asayríi, při řece

Lyku. Macha bylo království v Syrii
mezi Damaěkem a Sebou. Istob byla
končina v pusté Arabii. Bonde. 11, 3.
8) t. hlavního města svého Rabba. 1. Par.
19, 7.

2) Obyvatelé krajin východních za poledne
pospavají, odpoledne pak, když bylo
horko přestalo, procházívají se na plo
ekých střechách domů svých.
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2. Královská. 11.

Eliamova, manželka Uriaše Hethej 
ského*.

4. Poslav tedy posly David, vzal
ji [k sobě]. Kterazto když vešla k
němu, spal s ní. A hned očistěna
jest od nečistoty své.
5. I počavši navrátila se do domu
svého. A poslavši oznámila Davi
dovi, & řekla: Počala jsem.
6. Poslal pak David k Joabovi,
řka: Pošli ke mně Uriaše Hethej
ského: I poslal Joab Uriáše k Da
v1dov1.

7. I přišel Uriaš k Davidovi. I
tazal se David, kterak a dobře-li
se ma'.J oab a lid, &kterak se vede
ve vojště.
8. I řekl David Uriašovi: Jdiž
do domu svého, a umej sobě nohy.
I vyšel Uriaš z domu králova, a
nesen jest za ním pokrm královský.
9. Spal pak Uriáš před branou
domu královského s jinými slu
žebníky pana svého, & nešel do
domu svého.
10. I oznámeno jest to Davidovi,
že nešel Uriaš do domu svého. I
řekl David k Uriašovi: Však jsi
s cesty přišel? Pročežs nešel do
domu svého?
11. I řekl Uriaš k Davidovi:
Archa Boží, a Israel, a Jůda bydlí
v staních, a pan můj Joab, i slu
žebníci pána mého na poli zůsta
vají: a já. mělbych vjíti do domu
svého, abych jedl, a pil, a spal s
manželkou svou? Skrze zdraví tvé,
a skrze zdraví duše tvé, neučinímt
věci té.

12. Řekl tedy David kUriašovi:
Pobuď zde ještě dnes, azejtra pro
pustím tebe. I zůstal Uriaš v Je
rusalémě v den ten i druhý:
13. i pozval ho David, aby jedl
před ním a pil, a opil jej: kterýž
vyšed večer, spal na loži svém s
služebníky pana svého, a nešel do
domu svého.
14. Tehdy když bylo rano, napsal
David list Joabovi, a poslal jej po
Uriašovi,
8) Kterýž nebyl doma, ale bojoval
ště Davidově.

15. napsav vlistu: Postavte Uri
áše v předu boje, kde jest nejsil—
nější bitva: & opustte ho, aby jsa

poražen zahynul.
16. Protož když Joab oblehl
město, postavil Uriáše na místě,
kdež věděl, že jsou muži nejsil
nější.
17. I vypadše muži z města bo
jovali proti J oabovi, i padli [někteří]
z lidu ze služebníků Davidových,
a umřel také Uriaš Hethejský.
18. Poslal tedy Joab, a oznámil
Davidovi všecky příhody bitvy:
19. a přikázal poslu, řka: Když
vypravíš králi všecko o bitvě,
20. uzříš-li, an se hněva, a dl:
Proč jste přistoupili ke zdi, abyste
tu bo'ovali? Zdaliž jste nevěděli,
že s ůry se zdi silně střilejí?
21. Kdo zabil Abimelecha syna
Jerobalova: Zdali ne žena svrhši
na něj kus žernova se zdi, zabila
ho v Thebes? Proč jste přistupo
vali ke zdi? [Tedy] dlš: Také slu
žebník tvůj Uriaš Hethejský umřel.
22. Odšel tedy posel, a přišel, &

vypravoval Davidovi všecko to, což
mu byl přikázal J oab.
23. I řekl posel k Davidovi:
Zmocnili se nás muži ti, a vytrhli
proti nám do pole: my pak uči
nivše útok, honili jsme je až k
bráně města.
24. I stříleli střelci na služebníky
tvé se zdi s hůry: i zemřeli [ně
kteří] z služebníků králových, také
i služebník tvůj Uriaš Hethejský
umřel.

25. I řekl David poslu: Toto
řekneš J oabovi: Nezarmucuj tebe
tato věc: nebo jsou rozličné přl
hod boje: nyní tohoto, a nyní
ono o pohlcuje meč: posilň bojov
níků svých proti městu, abys zkazil
je, a vzbuzuj je.
26. Uslyšela pak manželka Uri
ašova, že umřel Uriaš muž její, i
plakala ho.
27. Když pak pominul pláč, po
ve voj— slal David a uvedl ji do domu
svého, a vzal ji sobě za manželku,

2. Královská. 12.
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10. A protož neodejde meč z
& porodila mu syna: i nelibilo se
domu tvého až na věky, protožes
to Hospodinu, co učinil David.
pohrdl mnou, a vzal jsi manželku
Uriaše Hethejského, aby byla man
Kapitola 12.
želka tvá..
David trestán, 13. svůj hřích poznal. 18.
Dítě umřelo. 24. alomonn se narodil. 27.
Město Babbath od Davida dobyto.

ll. Protož toto pravi Hospodin:
Aj já. vzbudim proti tobě zlé z
domu tvého, a vezmu ženy tvé
před očima tvýma, a dům je bliž
nimu tvému, &.spati bude s man
želkami tvými před očima slunce
tohoto*.
12. Nebo tys to učinil skrytě:
já. pak to učinim před obličejem
všeho Israele, a před obličejem
slunce.
13. I řekl David k Nathanovi:
Zhřešilt jsem Hospodinu. I řekl
Nathan k Davidovi: Hospodin také
promiji hřích tvůj: neumřeš. _
14. Ale však poněvadž js1 dal
řičinu, aby se rouhali nepřátelé
ospodinovi, pro tu věc, syn, kte
rýž se narodil tobě, smrti umře.
15. I navrátil se Nathan do domu
svého. Ranil také Hospodin-dítě,
kteréž byla porodila manželka Uri
ášova Davidovi, a pochybovalo se

1. rotož poslal Hospodin Nathana
k Davidovi: kterýž když
přišel k němu, řekl 'emu: Dva
muži byli v městě je om, jeden
bohat , a druhý chud .
2. ohatý měl ovec ivolů velmi
mnoho.
3. Chudý pak nic jiného neměl,
krom jednu ovci maličkou, kterouž
byl koupil, a choval, a kteréž od
rostla při něn a při dětech jeho
tolikéž z chleba jeho jidajic, a z
čiše jeho pijic, & v lůnu 'eho spá
vajic: a byla jemu jako tě milá..
4. Když pak nějaký pocestný
přišel k bohatému, nechtěl tento
Vziti z ovcí, a. z volů svých, aby
udělal hody pocestnému tomu., kte
rýž byl přišel k němu, ivzal ovci
muže chudého, a připravil pokrmy o něm.
'
člověku, kterýž byl přišel kněmu.
5. I rozhněvav se David na člo 16. I prosil David Hospodina
za
to
dítě:
a postil se David, a
věka toho náramně, řekl k Natha všed v soukromí
ležel na zemi.
novi: ivt jest Hospodin,žet hoden 17. Přišli pak starši domu jeho
jest smrti muž, kterýž to učinil. nutice jej, aby vstal s země: kte
6. Ovci nahradi čtvernasobně,
rýžto nechtěl, aniž jedl s nimi po
mu.
té ovce učinil
.
protože
věc tu, a že nešetřil
18. Přihodilo se pak _dne sed'
Nathan k Davidovi: Ty mého,
že umřelo nemluvňatko: i
_'si ten muž. Toto pravi Hospodin balí se služebníci Davidovi ozna.
ůh israelský: Já. jsem pomazal miti jemu, žeby umřelo dítě. Nebo
tebe za krále nad Israelem, a já řekli: Aj-když ještě živo bylo dítě,
vytrhl jsem tebe z ruky Saulovy, mluvili jsme jemu, a neslyšel
8. a dal jsem tobě dům ana hlasu našeho: čímž vice dime-li:
tvého, a manželky pana tvé o v
ditě, trapiti se bude?
lůno tvé, adal jsem tobě dům isra Umřelo
19. Když tedy David viděl, an
elský a jůdský: a jest-li“ to málo, služebníci
jeho [mezi sebou] šepci,
přidám ti mnohem vice.
že umřelo dítě: iřekl
9. Proč jsi tedy potupil jmeno srozuměl,
k
služebnikům
svým: Umřelo-h
Hospodinovo, tak žes učinil zlé
před obličejem mým? Uriaše He- jest
UmřŠtě?
o. Kteřiž odpovědělijemu:
thejského zabil jsi mečem, a man
želku jeho vzal jsi sobě za man 11) Vlastní syn tvuj bude nástrojem, jehož
želku, a zabil jsi ho mečem Am
vedlé spravedlnosti své užiju k pomstění
nlcčinu tvého. (2. Kral. 17, 22.)
monitských.

350

2. Královská. 12. 13.

20. Vstal tedy Davíd s země: a
umyl se, i pomazal se: a když
změnil roucho své, všel do domu
Hospodinova, a klaněl se: a řišel
[zase] do domu svého, a žad ,aby
předložili jemu chléb, a jedl.
21. ekli pak jemu služebníci
'eho: Co jsi to učinil? Pro dítě,
dyž ještě živo bylo, postils se, a
plakal: když pak dítě umřelo,vstal
Já, a jedl jsi chléb?
22. Kterýžto řekl: Pro dítě, do
kudž ještě živo bylo, postil jsem
se, a plakal: nebo jsem řekl: Kdo
ví, jestli snad mi ho nedaruje Ho
spodin, a živo bude dítě?
23. Nyní pak poněvadž umřelo,
proč bych se postil? Zdaliž budu
moci zase je vzkřísiti? Já. spíše k
němu půjdu: ale ono se nenavrátí
ke mně.

31. lid jeho přiveda pilami pře
tiral, a přejížděl je vozy železnými:
a noži rozdělil, a prohnal je skrze
pec cihelnou. Tak učinil všem mě
stům ammonitským. I navrátil se
David, i všecko vojsko do Jeru
saléma.

“

Kapitola 13.
Amnon násilí učinil Tbámar; 28. od Ab
solona zabit. 34. Absolon utekl.

1. Stalo
pak Davidova
potom, že sestru
Abso
lonase syna
velmi krasnou, jmenem Thamať,
zamiloval Amnon syn Davidův,
2. a zamiloval ji velmi, tak že
pro milost kní roznemohl se: nebo
poněvadž byla panna, nesnadné
mu se zdálo, aby s ní něco nepo
ctivého provedl.

24. I potěšil David Bethsabé
3. Měl pak Amnon přítele, jme
manželky své, a všed k ní, spal s nem Jonadaba, synu Semmaa bra
ní: kteráž porodila syna, a nazvala tra Davidova, muže opatrného
jmeno jeho Šalomoun, a Hospodin velmi.
miloval ho.
4. Kterýž řekl k němu: Proč
25. I poslal skrze ruku Nathana. tak chřadneš, synu králův, den ode
proroka a nazval jmeno jeho Je dne? Proč minepoviš? Iřekl jemu
didja, t. Milý Hospodinu, protože Amnon: Miluji Thámar sestru bra
tra svého Absolona.
miloval ho Hospodin.
26. Bojoval tedy Joab proti Rab— 5. Jemuž odpověděl Jonadab:
bath Ammonitských, a dobýval Polož se na lože své, a udělej se
města královskéhď.
nemocným: a když přijde otec
27. I poslal Joab posly k Davi tvůj, aby tě navštívil, rci jemu:
dovi, řka: Bojoval jsem proti Necht přijde, prosím, Thamar se
Rabbath. & má. se vzíti město Vod. stra ma, aby mi dala jisti, a udě
28. Nyni tedy sebera ostatek lala mi krmí, abych jedl z ruky
lidu, oblehni město, a vezmi je e'í.
[sám]: aby kdyby ode mne pohu ] JG. Položil se tedy Amnon,a jako
beno bylo město, jmenu mému ne nemocným býti počal: a když
bylo připisováno vítězství.
přišel král, aby ho navštívil, řekl
29. Sebral tedy David veškeren Amnon k králi: Necht přijde, pro
lid, a tahl proti Rabbath: a když. sím, Thamar sestra má., aby udě—
bojoval. vzal je.
lala před očima mýma dvě krmi
30. A vzal korunu jeho 3 hlavy ěky, a at pojím z ru
její.
'eho, kteráž vážila hřivnu zlata, a 7. Poslal tedy Davi k Thamar
ylo v ní velmi drahé kamení, a do domu, řka: Jdi do domu Am
vstavena jest na hlavu Davidovu. nona bratra svého, a udělej mu
Ale i kořist města odnesl velikou krmičku.
Velmi:
26) t. vzal díl města, kdež byla stolice krá—

loěskó,
n 27 jenž také mělto Vod slonlo, v.

1) Thamar byla dcera Davidova, : Háby,
dcery krále Gessurského, spletena. Am
non eyn Davidův pocházel z jiné ženy,
jmenem Achinoam. 1. Par. 3, 1—9.

2. Královská. 13
8. I přišla Thémar do domu Am— žebnlk jeho ven:

nona bratra svého: on pak ležel:
kterážto vzavši mouku smisila. ji,
& rozpustivši před očima jeho uva
řila krmičky.
9. A vzavši, což byla. uvařila,
lila a vložila před něj, ale on
nechtěl jisti, i řekl Amnon: Vy
žeňte všecky ode mne. A když roz
kázali všechněm ven,
10. řekl Amnon kThamar: Vnes
pokrm do okojíka, abych jedl z
ruky tvé. zela.tedy Thémarkrmi
ěky, kteréž byla udělala, a vnesla
k Amnonovi bratru svému do po
kojíka.
11. A když podávala jemu po
krmu, uchopil ji, a řekl: Pojď, lež
se mnou, sestro má.
12. Kteréž odpověděla jemu:
Nečiň mi násilí, bratře můj,nečiň,
nebo to není náležité v Israeli:
nečiň toho bléznovstvi*.
13. Nebo já. nebudu moci snésti
pohaněni svého, a ty budeš jako
jeden z nemoudrých* vIsraeli: ale
raději mluv k králi, a neodepřet
mne tobě.
14. Nechtěl pak přivolíti prosbam
jejim, ale zmocniv se jí, učinil jí

o
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a zamkl dvéř_e

.

P 19. Kteréžto posyvavši popelem
hlavu svou. roztrhši sukni dlouhou
pod kůtky, &vloživši ruce na hlavu
svou, šla obcházejic, a křičic.
20.
ekl pak jí Absolon bratr
jeji: Což snad Amnon bratr tvůj
ležel s tebou? Ale nyni, sestro,

mlč: bratr tvůj jest: aniž trap

srdce svého pro tu věc. Zůstala
tedy Thámar v domě Absolona
bratra svého chřadnouc.
21. Když ak uslyšel král David
o těch věcec , zarmoutil se velmi,
ale nechtěl zarmoutiti Amnona syna
svého, neb ho miloval, že byl prvo
rozený jeho.
22. Absolon pak nemluvil kAm—
nonovi, ani zlého, ani dobrého:
nebo nenáviděl Absolon Amnona,
pretože porušil Thamar sestru jeho.
_ 23. I stalo se po dvou letech,
že se střihaly ovce Absolonovy v

Bálhascr, jenž jest'podlé Efraím:
i pozval Absolon všech synů krá.
lovských,
24. & řišel k králi, a. řekl jemu:

Hle stři ou se ovce služebníku
tvému: necht přijde, prosim, král
s služebníky svými k služebniku

násilí, & ležel s ní.
15. A vzal ji [potom] Amnon v svému*.

nenávist velikou velmi: tak že větši 25. I řekl kral Absolonovi: Ne
byla nenavist, kterouž nenáviděl žédej toho, synu můj: nežádej,
ji, nežli milost, kterouž jí byl prvé abychom přišli všickni, & obtěžo
vali tebe, A když ho nutil, & on
milgyal.
I řekl ji Amnon: Vstaň nechtěl jíti, dobrořečil mu.
a
1.
26. I řekl Absolon: Poněvadž
J16. Kterážto odpověděla jemu:
Větší jest toto zlé, kteréž nyni nechceš jíti, necht aspoň .s námi
čim'š proti mně, nežli kteréž jsi jde, prosim, Amnon bratr můj. I
prvé učinil, vyháněje mne. I ne řekl k němu král: Nenít potřebí,
chtěl ji slyšeti:
aby šel s tebou.
27. Přinutil tedy ho Absolon, a.
17. ale povolav služebníka., kterýž
jemu přisluhoval, řekl: Vyvrz tuto odpustil s ním Amnona i všecky
ode mne ven., a. zamkni dvéře syny královské. I uěim'l byl Ab
o
.
solon hody jako hody královské.
28. Byl pak přikázal Absolon
p 18. Kteréž oblečena.bylavsukni
etřte,
dlouhou až pod kůtky: nebo v služebnikům svým, řka:
takovém rouše chodivaly dcery krá. když bude opilý Amnon vínem, a
lovské panny. Vyvrhl tedy ji slu já. řeknu vám: [tedy] bijte ho, a
24) Při stříhání ovec strojívaly se body.
12) t. té nelleehetnosti.
13) t. nečlechetnlk.

(1. KrLL 25, B.) Při té příležitosti uložil

Absolon Ammona zabiti.
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zabijte: nebojte se nic: nebo já
jsem, kterýž přikazuji vám: po
Kapitola 14.
silňtež se, a buďte muži silní.
Jednání o Abaolona, 21. a přijetí ho na
29. Učinili tedy služebníci Ab milost od otce Davida.
solonovi proti Amnonovi, tak jakož
jim byl přikázal Absolon. Avstavše 1. Srozuměv pak Joab syn Sarvie,
žeby srdce královo zase obrá
všickni synové královi vsedli Jeden
každý na. mezka svého, a ujeli.
30. A když oni ještě byli na.
cestě, přišla ověst k Davidovi,
řkouc: Pobil bsolon všecky syny
královské, a nezůstal z nich ani
jedem
31. Vstal tedy král, a roztrhl
roucha svá: a. adl na. zem, a
všickni služebníci jeho, kteříž stáli
při něm, roztrhli roucha své..
32. Odpovídaje pak Jonadab syn
Semmaa bratra Davidova, řekl : Ne

ceno bylo k Absolonovi,
2. poslal do Thekua, a vzal odtud
ženu moudrou, a řekl k ní: Dělej
se, jakobys zármutek měla, &oblec
se v roucho smutku, a nepomazuj

se olejem, abys byla, jako žena__již

od dlouhého času zármutek mající
nad mrtvým.
3. I vejdeš k králi, abudeš mlu
viti k němu řeči takové. Položil

pak Joab slova v ústa její.
__
4. Když tedy vešlažena thekult
ská k králi, padla před ním na
zemi, a poklonila se, a řekla: Za
chovej mne, králi!
5. I řekl ji král:Což za.při máš?
Kterážto odpověděla: Ach, žena
vdova já jsem: nebo umřel muž
mů'.

domnívejmlá
se (pán
král,královi
žeby
všickni
enci můj
synové
byli zabiti. Amnon toliko umřel,
neb v ústech Absolonových byl po
ložen, od toho dne jakž byl násilí
učinil Thámar sestře jeho.
33. Nyní tedy necht připouští
toho pán můj král k srdci svému, 61. A měla služebnice tvá dva
řka: Všickni synové královští zbiti syny, kteřížto svadili se spolu__na
jsou: nebo Amnon toliko umřel. poli, a nebylo žádného, kdoby ]lm
34. Absolon ak utekl: a pozdvihl zbrániti mohl: i udeřil jeden dru
služebník strížný očí svých, a hého, &.zabil ho.
'
pohleděl, a hle lid mnohý přicházel 7. A aj povstavši všecka rodina.
po cestě bludné po straně hory. proti služebníci tvé, pravi: Výdej
35. I řekl Jonadab k králi: Hle toho, jenž zabil bratra svého, at
synové královští jsou tu: tak ve ho zabijeme za. život bratra jeho,
dlé řeči služebníka tvého se stalo. kteréhož zabil, a at zahladíme dě
36. A když přestal mluviti, uká dice: & hledí uhasiti jiskru mou,
zali se i synové královštízavšedše kteráž mi pozůstala, tak aby nezů
pozdvihli hlasu svého, a plakali: stalo muži mému jmena apotomků
též také král, i všickni služebníci na zemi'.
_
8. I řekl král k ženě: Jdi do
jeho plakali pláčem velmi velikým.
37. Absolon pak utíkaje odšel domu svého, a ját poručím o tobě.
k Tholomaji*, synu Ammiudovu,
9. I řekla žena thekuitská krá:
králi Gessur. I plakal David syna li: Nechť jest na mne, pane můj
svého o všecky dny.
králi, nepravost, a na dům otce
38. bsolon pak, když utekl, & mého: král pak a. stolice Jeho, at
přišel do Gessur, byl tam tři léta. jest bez viny*.
39. I přestal král David honiti
právo pomsty krevní žádalo, aby
Absolom, protože se již potěšil nad 7) Staré
nejbližší příbuzní zabitého nenechali
zahynutim Amnona.
jeho vražedlníka bez trestu, ale jej “*
37) Tholmaj král gesaurs

děd Absblonúv.

“'

b 1 o matce

y p

nabili; za kteroužto příčinounásledovalo
mnohdy na jednu vraždu více jiných
vražd. (Viz v. II.)

9) 15-kdyžby zůstal a

krev zabitého bez.

2. Královská. 14.

10. I řekl král: Bude-li kdo mlu
viti co proti tobě, přiveď ho ke
mně, a nedotknet se tebe více.
11. Kteražto řekla: Necht se
roz omene král na Hospodina Boha
své 0, aby se'nerozmnožili bližní
krve ku pomstě, a nikoli nezabili
syna mého*. Kterýžto řekl: Živt
jest H
'
žet nes adne [ani
jeden] z vlasů syna tvé c na zem.
12. I řekla žena : Nechť.promluví
'eště služebnice tvá. k panu svému
éli slovo. I řekl: Mluv.
13. I řekla žena: Proč jsi myslil
takovou věc proti lidu Božimu* ?
A [proč] mluvil kral slovo to, aby
zhřešil, a vyhnaného svého [zpět]
nepřivedl?
14. Všickni mřeme, a jako vody
tratíme se do země, kteréž se nena
vracují: ani Bůh nechce, aby duše
zahynula, nýbrž odvolává. mysle,
aby konečně nezahynul ten, kte
rýž zavržen jest.
15. Nyni tedy přišlajsem, abych
mluvila ku panu svémukráli slovo
toto v přítomnosti lidu. I řekla
služebnice tva: Budu mluviti k
králi, zdaliby některak učinil kral
slovo služebnice své.
16. I vyslyšel mne kral, tak žeby
vysvobodil služebníci svou z ruky
všech, kteřížby chtěli z dědictví
Božího vyhladiti mne,i syna mého
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19. I řekl král: Zdali ruka. Joa
bova není s tebou ve všech těchto
věcech ? Odpověděla žena, a řekla.:
Skrze spasení duše tvé, pane můj
králi, není ani na levo, ani na
pravo ode všeho toho, což mluvil

pán
nebo služebník
oab,můj
ont kral:
mi přikázal,
a oni! tvůj
vlo
žil v ústa služebnice tvé všecka
slova tato.
20. Abych obratila odobenství
řeči této, služebník t

j Joab při—

kázal mi to: t pak, pane můj
králi, moudrý jsi, jako má. mou
drost anděl Boží, abys porozuměl
všechněm věcem na zemi.
21. I řekl král k Joabovi: Aj
ukrocen jsa učinil jsem slovo tvé:
jdiž tedy a povolej zpět mládence

Absolona.
22. I padna Joab na tvář svou
k zemi, poklonil se, s. dobrořeěil

králi: i řekl J oab: Dnes poznal
služebník tvůj, že jsem nalezl mi
lost před očima tvýma, ane můj
kréli, nebo jsi učinil řeěs užebníka
svého.
23. Vstal tedy Joab, a odšel do
Gessur, a přivedl Absolona do J eru
s ma.

24. Řekl pak kral: Necht se na
vrátí do domu svého, ale tváři mé
at nevidí. Navrátil se tedy Abso
lon do domu svého, ale tváři krale
neviděl*.
lmolu.
17. Necht tedy řekne služebnice
25. Nebylo ak muže tak velmi
pěkného a
ého ve všemIsra
gh e ab
mého eli, jako Absolon: od paty nohy
ja o bylo
obět. slovo
Nebo pana
jako anděl
Boží, tak jest pán můj král, že ani [jeho] až do vrchu hlavy nebylo
dobrořeěenim z-„í „;„řečem'm ne na něm žádné skvrny.
pohne se: protož i Hospodin Bůh 26. A když si střihaval vlasy
tvůj jest s tebou.
(jednou pak v roce střihaval je,
18. A odpovidaje kral, řekl k proto, že jej obtěžovala kštice) na
ženě: Netaj přede mnou toho, nač važil vlasů hlavy své, dvě stě letů
se tebe zeptám. I řeklajemu žena: vah' obecné.
Mluv, pane můj králi.
2% Zrodili se pak Absolonovi
W
tybysmiučiniltu milost,
aby tři synové, a jedna dcera 'menem
himar, krásného vzezře .
se neděle další pomsta a krveprolití.
1 v Chytře dohání stařice krále dotíravou
28. I byl Absolon v Jerusalémě
řečí až k zapřisůhuutí se skrze Hospo dvě létě, a tváři krale nespatřil.
dina, aby pak, kdyžby mu s pravým
29; Poslal tedy ro Jcaba, aby
úmyslem přišla, nemohl ji ucouvnouti.
nechtěl
13) t. žes chtěl pomstiti krve Amnona nad jej poslal ]: králi:
M

Absolonem, jejž lid Boží. is:-selský mi
24) t. nesměl se králi představití.
luje.
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přijíti k němu. A když
druhé
poslal, a on nechtěl přijíti němu,
80. řekl služebníkům svým: Ví
te-li pole Joabovo podle pole mé
ho, mající žeň ječmene:jděte tedy,
a zapalte 'e. Zapélili tedy služeb
níci Absolonovi obilí. I přišedše
služebníci Joabovi, s roztrženými
oděvy svými, řekli: Zapálih služeb
níci Absolonovi dil pole ohněm.
31. I vstal J oab apřišel k Absolo
novi do domu jeho, a řekl: Proč
zapálili služebníci tvoji obilí má?
32. I odpovědělAbsolon J oabovi:
Poslal jsem k tobě prose, abys při
šel ke mně, abych poslal tebe k
králi, a. abys řekl jemu: I roč
jsem přišel z Gessur?Lépemi ylo
tam býti: prosím tedy, at uzřím
tvář královu: pakli ale pamětliv
jest__nanepravost mou, necht mne
zabije.
38. Všed tedy Joabkkráli, ozna
mjl všecko jemu: i povolán jest
Absolon, a věci k králi, a poklonil
se na tvář až k zemi před ním:
i políbil kral A'bsolona.

Kapitola 15.
Absolon cbtěje kralovatí, lid po sobě obra
ooval. 14. David před ním utekl.

1. Potom
pak způsobil
Abso
lon vozy,
a jezdce sobě
apadesáte
mužů, kteřížby chodili před ním.
2. A vstávaje ráno Absolon, sta
val u cesty při bráně, a. každého
muže, kterýž maje při, šel k soudu
královu, volal Absolon k sobě, a

říkal: Z kterého jsi ty města?
Kterýž [když] odpovídaje říkal: Z
jednoho pokolení israelskěho jsem

vedlivé. Ale není, kdoby tě vysly
šel, ustanoven od krále. I řikával
Absolon:
4. Kdož mne ustanóví soudcem
v zemi, aby ke mně šli všickni,
kteříž mají při, a abych spravedlivě
soudil?
5. Ano i když někdo přistupoval
k němu, aby ho pozdrav-il,vztaho
bill _ruku
svou, a uchopě ho polí
e .
6:1JA ěiníval to všemu Israelovi

přicházejícímu k soudu, aby byl
slyšau od krále, i nachyloval k
sobě tak srdce mužů israelských.
7. Po čtyřicíti ak letech*, řekl
Absolon k králi lgavidovi: Půjdu,
a na lním sliby své v Hebronu,
kter ž jsem učinil Hospodinu.
8. Nebo učinil slib služebník tvůj,
když byl v Gessur v Syrii, řka:
Jestliže mne zase přivedeHospodin
do J rrusaléma, obětovati budu Ho
spodinu.
9. I řekl jemu kral David: Jdi
v pokoji. I vstal, a odšel do He
bronu.
10. Poslal pak Absolon
zvě
dače do všech pokolení israels ých,
řka: Hned jak uslyšíte zvuk trou
by, rcete: Kraluje Absolon v He
rouu.
11. S Absolonem pak šlo dvě stě
mužů 2 J erusaléma ozvaných, kte
říž šli upřímým srdbem, a příčiny
ovšem nevěděli.
12. Povolal také Absolon Achito
fele gilonského, rádce Davidova, :
města jeho Gilo. Akdyž byl oběto
val oběti, stalo se spiknutí veliké,
a lid zbíhal & rozmnožoval se vů
kol Absolona.

já. služeka tvůj*:

13. Celým
I přišel
poselveškeren
k Davidovii
8. I odpovídal jemu Absolon: řka:
srdcem
Israe
Zdajít mi se řeči tvé dobré aspra obrátil se po Absolonovi.
14. I řekl David služebníkům
2) Absolon dráždil lid k posdvižení proti
m, kteříž byli s ním v Jeru

otci svému, a chtěl přivesti na stranu s émě: Vstaňte, & utecme: „sic
svou pokolení israelskb. totiž krom Jú
dovs, všecka ostatní pokolení, jakž byla nebudem moci ujíti tváři Absolo
před tím od Judy odtrže
následujíce novy: pospěšte vyjíti, aby snad
domu Baulova. To byl na isté zárodek
pozdějšího rozdělení krklovetví israel 7) t. po čtyřiceti letech od počitku krt
lkého na dvě království, israelské totiž
lovetví is:-selského, : po čtyrech od na.
vrůcení Absolon..
a iůdske.

2. Královská. 15.

přijda nezastihl nás, a neuvalil na
nás zkázy, a nepohubil města ost
rosti meče.
15. I řekli služebníci královští
jemu: Všecko, cožkoli přikáže pan
náš kral, radi učiníme služebníci
tvo i.
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Boží: avstoupil' Abiathar, dokudž
nepřešel veškeren lid, kterýž byl
vyšel z města.
25. I řekl král kSadokovi: Nes
zase archu Boží do města: jestli
žet naleznu milost před oči
ma. Hospodinovyma, přivedet mne
zase, a ukážet mi ]Í, istanek svůj.
26. Pakli řekne mi: Nelíbíš mi
se: aj tu jsem, necht učiní, co
dobrého jest před ním.
27. I řekl kral k Sádokovi knězi:
O Vidoucí', navrat se do města v

116.Vyšel tedy král se vší čeledí
svou pěšky: a. zanechal kral desíti
ženin, aby hlídaly domu.
17. A vyšed kral, i veškeren
Israel pěšky, zastavili se daleko
od domu:
18. a všickni služebníci jeho šli pokoji: i Achimaas syn tvůj, iJo
odlé něho, a houfové Cerethi a nathas syn Abiatharův, dva sy
%elethi, i všickni Gethejští, bojov nové vaši, at jsou s vámi.
nící silní, šest set mužů, kteříž
28. Hle já. skryji se narovinách
uště, dokud nepřijde řeč od vás,
byli za ním pěšky přišli z Geth,
teražby oznámila mi*.
předcházeli krále*.
19. Řekl pak kral k Ethajovi 29. Donesli tedy zase Sádok &
gethejskému: Proč jdeš s nami? Abiathar archu Boží do J erusalé
Navrat se, a bydlí skralem*, nebo ma: a zůstali tam.
cizozemec jsi, a vyšel jsi z místa
30. David pak vstupoval kvrohu
svého.
[hory] Olivetské vstupuje a pláče,
20: Včera jsi přišel, a.dnes měl jda bosýma nohama, & maje při
bys přinucen býti s nami vyjití? krytou hlavu*: též i veškeren lid,
Jít půjdu, kam půjdu: navratiž se, kterýž byl s nim, přikryvše hlavy
a veď s sebou nazpět bratry své, vstupovali plačíce.
a Hospodin učiní s tebou milosr— 31. Oznámeno pak jest Davidovi,
denství a pravdu, že jsi mi ukazal že i Achitofel jest v spiknutí s
milost a věrnost.
Absolonem, i řekl David: Prosim,
21. I odpovědělEthai králi, řka: Hospodine, radu Achitofelovu v
Živt jest Hospodin, aživt jest pan blaznovství obrat.
mů' kral: že na kterémžkoli místě 32. A když vstoupil David na
bu eš, pane můj králi, budiž k vrch hory, na kteréž měl se kla
smrti neb k životu, tut bude islu něti Hospodinu, aj potkal se s ním
žebník tvůj.
Chusaj Arachitský maje roztržené
—22. I řekl David Ethaiovi: roucho, a hlavu plnou prsti.
Pojdiž tedy apřejdi mimo. Ipřešel
33. I řekl mu David: Půjdeš-li
Ethaj gethejský, & všickni muži, se mnou, budeš mi břemenem:
kteříž s nim byli, i ostatní množství.
34. Pakli se do města navrátíš,
23. A všichni plakali hlasem ve a. diš Absolonovi: Služebník tvůj
li
a. všecken lid přecházel: jsem, králi: .. jakož jsem byl slu
kral také přešel potok Cedron, i žebníkem otce tvého, tak již budu
veškeren hd [přešel] proti cestě, služebníkem tvym: zrušiš radu
kteráž vede k oušti.
Achitofelovu.
24. Přišel p
i Sádok, kněz, i
35. Máš pak s sebou Sádoka &
všickni levítové s ním, nesouce Abiathara kněží: a oožkoli uslyšíš

archu úmluvy Boží, isložili archu

18) Dle habr.: Všickni přecházeli“ podlé 24)
krále, kterýž stoje zhlídal či mustro— 27)
28)
val je.
30)
19) t. a králem novým.

t. k oltáři a obětoval.
t. 6 muži Boží! 6 proroku!
t. co se v městě děje.
?. na znamení smutku.
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2. Královské 15. 16.

z domu králova., oznamiš Sádokovi
a Abiatharovi kněžím.
36. Jsout pak snimi dva synové
'ejich Achimaas, syn Sédokův, a.
onathas, syn Abiatharův : po nichž
mi vzkéžete všecko, což uslyšíte.

vetřel v království místo něho, &

nyni dal Hospodin království v
ruku Absolona. syna tvého: & hle
již tebe sužuji zlé věci tvé, nebo

muž krve jsi. '
9. I řekl Abisaj, syn Sarvie,
králi: I proč zlořeči tento mrtvý
37. Šel
tedy Chusa'
Da pes pénu mému králi? Půjdu, a
vidův
do města,
a tak šňitel
Absolon
setnu mu hlavu.
všel do Jerusaléma.
10. I řekl král: Co mě a vám

Kapitola 16.
Miňboseth osočen u Davida. 5. Bemej zlo
řeči Davidovi. 16. Chusaj přišel k Absolo
novi. 20. Nešlechetnost Absolonova.

1. A vrchu
když David
hory, maličkopominul
ukázal se Siba
služebník Miňbosethův jda proti

jest-F,synové Sarvie ? Nechtež ho,
at zlořeči: nebo Hospodin přiká
zal mu, ab zlořečil Davidovi: a
kdo jest, a y směl říci, proč tak
11 činil?
11. I řekl král k Abisaji, i ke
všem služebnikům svým: Hle syn
můj, kterýž pošel z života mého,
hledá. bezživoti mého: čím více

němu se dvěma. osly, kteříž nesli
na sobě dvě stě chlebů, &sto svazků nyni syn Jemini? Nechte ho, at
hroznů suchých, & sto hrud fiků,a zlořeěi vedlé rozkázani Hospodi
láhvici vína.
nove.:
2. I řekl krél Sibovi: K čemu 12. zdaliby snad popatřil Hospo
jsou
věci?
I odpověděl
Síba.: din na souženi mé, &.od latilby
Oslovtytojsou
domácím
královským,
mi Hospodin dobrým, za 2 ořečeni

jeli na nich:
chléb
afi
jaa 'služebnici
tvoji:
vinop

,aby toto dneš ni .

aby 13. Šel tedy David a. tovaryši
se 11napil,
jestližeby kdo zemdlel na jeho cestou s nim. Semej pak, na
1.
na .vrchu ho
po stráni, proti
pOB.I řekl král: Kdež 'est syn němu kráčel, zlořeče, a házeje ka
énatvého? IodpovědělSi akráli: mením proti němu, a sypaje prsti.
ůstal v J erusalémě, řka: Dnes
14. Přišel tedy král, i veškeren
navrátil mi dům israelský království lid s nim ustalý*, a občerstvili
otce mého.
se tu.
4. I řekl král Sibovi: At jsou 15. Absolon pak a veškeren lid
tvé všecky věci, kteréž byly Mifi jeho vešli do J erusaléma, též iAchi
bosethovy. I řekl Síba: Prosim, at tofel s nim.
nalezém milost před tebou, pane
16. Když tak přišel Chusej ara
můj králi.
chitský přite? Davidův k Absolo
5. Přišel tedy král David až do noví, řekl k němu:
v buď,
Bahurim: a hle vycházel odtud králi, zdrév buď, králi.
muž zrodu domu Saulova, jmenem
17. K němuž Absolon řekl: To-liž
Semej, syn Gerův, a vycházeje šel jest milost tvá. k příteli tvému?
& zlořečil,

6. a házel kamením na Davida,
a. na všecky služebníky krále Da
vida: veškeren pak lid, a všickni
bojovníci, šli po pravé, i po levé
straně vedlé krále.
7. Takto pak mluvil Semej, když
zlořečil králi: Vyjdi, vyjdi muži
krve, a muži Belial.
8. Navrátil tobě Hospodin všecku
krev domu Saulova: nebo jsi se

Proč
nešel s přítelem
18. jsi
I odpovědě
Chusa' svým?
Absolo

oož Nikoli!
volil Hneboduthoe
ospo ' aveše
koši:
bugu,
ren tenvtš lid, i veškeren Israel, a
s tím zůstanu.
19. Ale at itoto přidám: Komuž
jé budu sloužiti? Zdaliž ne synu
10) t. co vám do toho — co se vás to týká.?
14) t. umdlený do Ajeeim.

2. Královská. 16. 17.

královu? Jakož jsem byl poslušen
otce tvého, tak i tebe poslušen
budu.
20. Rekl pak Absolon Achitofe
lovit Vejděte v radu, co máme
činiti.
21. I řekl Achitofel k Absolo
novi: Vejdi k ženinam otce svého,
kterýchž zanechal, aby hlídaly
domu: aby, kdyžby uslyšel veške
ren Israel, žes poskvrnil otce svého,
posilnily se ruce jejich s tebou.
22. Rozbili tedy Absolonovi stan
na nastřeší, a všel k ženinám otce
svého přede vším Israelem*.
23. Rada pak Achitofelova, kte
rouž daval toho času, byla, jako
kdyby se kdo s Bohem byl radil:
tak byla. všeliké. rada Acbitofelova,
i když byl s Davidem, i když byl
s Absolonem.

Kapitola 17.
Rada Acbitofelove, Absolonovi dané., od
Chusaj zrušena. 22. David přešel Jordan.
Achitofel se oběsil. Absolon táhl proti Da
vidovi do pole.

'
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kovou řečmluvil Achitofel: mame-li
to učiniti, čili nic? Jakou dáváš

radu?

7. I řekl Chusaj k Absolonovi:
Nenlt dobrá.rada, kterouž dal Achi
tof'el tenkrát.
8. Aopět řekl Chusaj: Ty víš,
že'otec tvůj, a muži, kteříž jsou s
nim, přesilní jsou a hořké mysli,
jako kdyby medvědice, když jí
mladé poberou, rozlitila se v lese:
ale i otec tvůj muž bojovný jest,
aniž pobude s lidem*.
9. Snad nyni kryje se vjamách,
aneb v některém místě, vkterémž
bude chtiti: a když padne jeden
kdokoli při začatku, každý, kdožby
koli o tom uslyšel, di: Stala se po
rážka v lidu, kterýž postoupil po
Absolonovi.
10. A každý [i ten] nejsilnější,
jehožto srdce jest jako lvové, stra
chem oslábne: nebo vi veškeren
lid israelský, že jest udatný otec
tvůj, a silní všickni ti, kteříž s ním
sou.
] 11. Ale tato

se mi zda- dobré.

býti rada: Nechť se shromáždí k
1.
ekl tedy ještě Achitofel k tobě veškeren Israel od Dan až do
Absolonovi: Vyberu sobě Bersabé, jako písek mořský bez
dvanacte tisíc mužů, a vstana ho počtu: a. ty budeš u prostředku
niti budu Davida noci této.
mc .
2. A udeře naň (nebo on jest
12. A udeříme naň, na kterémž
ustalý, a zemdlené má. ruce), po bykoli místě byl nalezen: a při
razím ho: a když uteče všecken kryjeme jej, jako padá, rosa na zemi:
lid, kte ž s ním jest, zabijí krale a. nezůstavime mužů, kteříž jsou s
opuštěné o.
.
ním, ani jednoho.
3. A tak zase přívodu všecken
13. Pakliby vešel do některého
lid ktobě, jako se navraouje člověk města, obvleče veškeren Israel to
jeden: nebo jednoho muže ty hle město provazy, a potáhneme je do
dáš: a veškeren lid bude v po—potoka, tak aby ani kaménka z
k0j1.
něho nebylo lze najít?.
4. I líbila se ta řeč jeho Abso
14. I řekl Absolon, a všiokni
lonovi, i všechněm starším israel muži israelšti: Lepšlt jest rada
s
.
Chusaj arachitského, nežli
5. Avšak řekl Absolon: Zavolejte Achitofelova. Hospodinovým pak
Chusaj arachitského, & slyšme, co jednáním zrušena jest rada A
i on řekne.
Žliitofelova užitečná., ab
uvedl
6. A když přišel Chusaj k Ab Hospodin na Absolona zl .
solonovi, řekl jemu Absolon: Ta
8) Viz níž v. 9. J.: On, jakožto bedlivý
bojovník, nebude (beze vší opatrnosti)
nocovnti, noční odpočinutí držeti s lidem.
22) Na tétéž střeše, s které Devid druhdy
mrakým okem byl na ženu Urlášovu 13) Cbusaj radil tak schvaluě k dobrému
krále Davida.
pohlédl, poskvrníl vlastní syn dům jeho!
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15. I řekl Chusaj Sádokovi

& dům svůj, oběsil se, i pochován
jest v hrobě otce svéh o*.

Abiatharovi kněžím: Tak a tak
radil Achitofel Absolonovi, a star.
ším israelským: ale ja takto a
takto jsem radil.
16. Nyni tedy pošlete rychle, a
oznamte Davidovi, řkouce: Nezů
stávej této noci na rovinách pouště,
ale bez odtahu přejdiJordan: aby
snad nebyl sehlcen kral, i všecken
lid, kterýž s nim jest.
17. Jonathas ak a Achimaas
stali u studnice
ge1*: i šla tam

děveěka, & pověděla jim to: a oni
šli, aby donesli to poselstvi králi
Davidovi: nebo nesměli se ukazati
aneb vjiti do města.
18. Vidělo pak je jedno pachole,
a oznámilo to Absolonovi: oni pak
rychle odšedše vešli do domu jed
noho muže v Bahurim, kterýž měl
studnici v síni své, isstoupili do ni.
19. I vzala žena přikryvadlo, a
rozestřela je na vrch studnice, ja
koby kroupy sušila: a. tak se věc
zatajila.
20. A když přišli služebníci Ab
solonovi do domu k ženě, řekli:
Kde jest Achimaas a Jonathas? I
odpovědělajim žena: Přešli spěšně,
okusivše maličko vody. A ti, jenž
hledali, kd ž nic nenalezli, navra
tili se do erusaléma.
21. A když odešli., vystoupili o
nino ze studnice, a šedše oznámili
králi Davidovi, a řekli: Vstaňte a
přepravte se rychle přes řeku: nebo
takovou radu dal proti vám Achi
tofel.
22. Vstal tedy David i veškeren

24. David pak přišel do Leženi',
a Absolon přepravil se přes J ordan,
on i všickni muži israelšti s nim.
25. Ustanovil ak Absolon Amasn
misto Joaba
vojskem: Amasa
pak byl syn muže, kterýž sloul

Jetra z Jezrahel, kterýž všel k
Abigail dceři Naas, sestře Sarvie,

kteráž byla matka Joabova.
26. I rozbil stany Israel s Abso
lonem v zemi Galaad.
27. A když přišel David do Le
žení, Sobi, syn Naas z Babbath
synůAmmon, aMachir syn Ammi—
helův z Lodabar, a Berzellai Ga
laadský z Rogelim,
28. darovali mu ložní šaty, a
koberce, anádoby hliněné, obilí &
ječmene, a mouky, akrup, a bobu,
& šocovice, a smažené cizrny,
29. a medu, a masla, ovce, a
tučná. telata. A dali Davidovi, i
lidu, kterýž s nim byl, aby jedli:
nebo se domnívali, žeby lid hladem
a žizni zemdlen byl na poušti.

Kapitola 18.
Porážka vojska Absolonova, 9. a smrt jeho.

1. Spatřiv
tedynad
David
lid svůj,
ustanovil
nimi tisicniky,
a setník ,
2. a (ši třetinu lidu pod ruku
Joabovu, a třetinu pod ruku Abi
saje syna Sarvie, bratra Joabova,
a třetinu pod ruku Ethaje, kterýž
byl z Geth, i řekl kralklidu: Po
tahnu i 'a s vámi.
_
3. I 0 pověděl lid: Nikoli nepo

lid,přes
kterýžordan,
byl sažnim,
a přepravilia táhneš: nebo buď že utečeme, ne
se
se rozednilo:
budout na nás velmi dbati: buď
nezůstal ani jeden, ještoby se byl
že padne polovice z nás, nebudou
nepřepravil přes řeku.
toho velmi vážiti: nebo ty sám za
23. Achitofel ak vida, že se deset tisíců počitaš se: protož lépe
nestalo vedlé rasy jeho, osedlal jest, abys byl v městě nam pro
osla svého, a vstav od'el do domu pomoc.
svého, a do města své o: &zřidiv
4. Jimžto kral řekl: Což se vám
za.dobré vidi, to učiním. Stál tedy
17) Pramen Rogel byl na východní straně 28) Zrádný přítel Davidův, Achitofel, pa
matuje nás na zrádce Kristova.
Jemseléma. Jan 16, 7. Rogel slove
tolik, co pramen zkoumání.
24) t. do města Machanaim, což slove ležení.

2. Královská. 18.

kral u hrany: a vycházel lid po
h_onňch svých, po stu, a po tisíci.

5. I přikázal kral J oabovi, a Abi
sajovi, aEthajovi, řka: Zachovejte
m1 syna Absolona. A veškeren lid
slyšel, když přikazoval kral všech
něm knížatům o Absolonovi.
6. Atak vytáhl lid do pole proti
Israelovi, a stala. se bitva v lese
Efraim*.
7. I pobít jest tu lid israelský
od vojska Davidova, a stala se po
rážka velika v gten den, dvaceti
tisíců.
8. Rozšířila pak se tu bitva po
vší krajině, a mnohem více lidi
bylo, kteréž les pohubil, nežli těch,
kteréž meč zahladil v ten den.
9. Přihodilo se pak, že potkal
se Absolon s služebníky Davido
vými, sedě na mezku: a když pod
šel s ním mezek pod dub hustý a
veliký, uvazl on za hlavu v dubě:
& když tak visel mezi nebem a
zemí, prošel mezek, na kterémž
byl seděl.
30. Viděl pak to jeden, a oznámil
Joabovi, řka: Viděljsem Absolona,
a_n visí na dubě.
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14. I řekl Joab: Ne jak ty chceš,
ale udeřlm na něho před tebou.
Vzal tedy tři kopl do ruky své,
a vrazil je v srdce Absolonova: &
když “eště h bal se věze na dubě,
15. běželo eset mládenců oděnců

Joaboých,
a. bijíce
16. atroubil
pak dobili
Joab jej.
v trou
bu, a zastavil lid, aby nehonili
utíkajíciho Israele, chtěje šetřiti
množství.
17. I vzali Absolona, a uvrhli
ho v lese do jámy veliké, a snesli
na něj hromadu kameni velmi veli
kou: ale veškeren Israel zutikali
do stanů svých.
18. Absolon pak byl sobě vy
zdvihl, když ještě živ byl, znameni
pamětné, kteréž jestvúdoll kralov
ském*: nebo byl řekl: Nemamt
syna, a tato bude památka jmena
mého. I nazvaltoznamení pamětné
jmenem svým, a slove Ruka Absolo
nova, až do tohoto dne.
19. Achimaas pak syn Sádokův
řekl: Poběhnu, a zvěstu'i králi, že
soud učinil jemu Hospo 'n, zruky
nepřátel jeho.
20. K němuž Joab řekl: Nebu
deš poslem dnes, ale oznamiš to
jiného dne: nechci, ab s to dnes
zvěstoval, nebo syn kr ův umřel.
21. I řekl Joab k Chusi: Jdi,
a zvěstuj králi, cos viděl. Poklonil
se Chusi Joabovi, a běžel.
22. O ět pak Achimaas syn sado
kův ře Joabovi: Co škodí, po
běhnu-li já. také za Chusi? I řekl
jemu Joab: Proě chcešběžeti, synu
můj: Nepřineseš dobrého poselstvi.
23. Kterýž odpověděl: 00 pak
jestliže [přec] poběhnu? I řekl je
mu: Běž. Běže tedy Achimaas ce

11. I řekl Joab muži, kterýž mu
to oznámil: Jestliže jsi viděl, pro
ěes ho ne robodl až do země? A
já. bylbyc dal tobě deset lotů
stříbra, a jeden rytířský pas.
12. Kterýžto odpověděl Joabovi:
Bys pak odvážil v ruce mé tisic
stříbrných', nikolibych nevztahl
ruky své na na králova: nebo
jsme slyšeli, k yž přikazoval kral
tobě, a Abisajovi, a Eth'ajovi, řka:
etřte mi syna Absolona.
13. Ale i kdybych to byl udělal
proti duši své směle, nikoliby to
nemohlo tajno býti krále, a tybys stou bližěi, předběhl Chusi.
sam proti mně stal.
24. David pak seděl mezi dvěma

branama:
strážný
byl
na vrchu brany
na ak,
zdí,kteráž
oz vihna

8) Les Efraim ležel na východní straně oči, uzřel člověka, an
Jordánu, několik hodin od Machanaim.
25. I volaje oznámil
Jmeno lesa původ héře od porážky hr
dého kmene Efraimova, jenž tu od Ga řekl kral: Jest-lit sam
lsadských potlučen byl. Bouda. 12, 1—4.

ěží sam.
to králi. I
jediný, do—
bré poselstvi jest v ústech jeho.

12 v Staří neměli bitých peněz, & protož se —

zlato a stříbro na libry vážilo. !. Mojž. 18) Údolí královské bylo blíž Jerusaléma.
23, 8.

1. Mojž. 14, 17.
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Když pak on pospíchal a přibližo pláč v ten den všemu lidu: nebo
val se,
slyšel lid v den ten, že bylo pra
26. uzřel strážný člověka druhé veno: Zármutek má. král pro syna
ho běžícího, & zvolav na vrchu, svého.
řekl: Ukazuje se mi druhý člověk, 3. I uchýlil se lid vten den, aby
an běží sám. I řekl král: I ten nevešel do města, tak jako se uchy
luje lid obrácený, utíkaje z bitvy.
jest dobrý posel.
27. Řekl pak strážný: Vidím 4. Kral pak přikryl hlavu svou,
běh prvního, jako běh Achimaasa a křičel hlasem velikým: Synu
syna Sádokova. I řekl král: Do můj Absolone, Absolone synu můj,
_
brýtě to muž: a s dobrým posel synu můj!
5. Tedy všed Joab k králi do
stvím jde.
28. Volaje pak Achimaas, řekl domu, řekl: Zahanbil jsi dnes tváři
králi: Zdrav buď, králi! A poklo všech služebniků svých, kteříž
niv se králi. adl před ním tváří vysvobodili život tvůj,aživot synů
k zemi, a řek : Požehnaný Hospo tvých, i dcer tvých, i život žen
din Bůh tvů', kterýž sevřel lidi, tvých, i život ženin tvých.
kteříž pozdvi li rukou svých proti
6. Miluješ ty, kteříž tebe nena
vidí, a. v nenávisti máš ty, kteříž
panu mému králi;
29. I řekl kral: Jest-li poko' tebe milují: a ukázal jsi dnes, že
synu [mému] Absolonovi? I řek nedbaš na vůdce své, a na služeb
Achimaas: Viděl jsem hluk veliký, níky své: a v pravdě jsem poznal
ó králi, když J oab služebník tvůj, nyní, že kdyby jen Absolon živ
posílal mne služebníka tvého; jiného byl, a my všichni byli pobiti, tedy
nevím.
by se tobě líbilo.
30. Jemuž řekl král: Přejdi, & 7. Nyní tedy vstaň, a jdi,amlu
stůj tuto. A když on přešel astál, vě dosti učiň služebníkům svým:
31. ukazal se Chusi, & přišed nebo přísahám tobě skrze Hospo
řekl: Dobrou nevinu nesu, pane dina, jestliže nevyjdeš, žet nezů
můj králi: nebo soudil pro tebe stane s tebou ani jeden této noci:
Hospodin dnes z ruky všech, kte a tot bude tobě horší, nežli všeck
zlé věci, kteréž na tebe přišly o
říž povstali proti tobě.
32.
kl pak král k Chusi: mladosti tvé až :dosavad.
Jest-li pokoj s nu [mému] Absolo 8. Vstal- tedy král, & pósadil se
novi? J emuž o povídsje Chusi řekl: v braně*, & povědíno bylo všemu
Necht jsou tak jako synten, ne řa lidu, že král sedí v bráně: i ři
telé pána mého krale, i všic ni, šlo všecko množství před kr e:
kteříž povstávají proti němu ke Israel pak zutíkal do stanů svých.
zlému.
9. Veškeren také lid hůdal se
33. I zarmoutiv se král, vstoupil ve všech pokolenich israelských,
do večeřadla brány, & plakal. A řka: Král vysvobodil nás z ruky
nepřátel našich, a on vysvobodil
jda,
takto:
Synu
one,mluvil
Absolone
synu
můjmůj,Abso
; kdož mi nás z ruky Filistinských: a nyní
dá., abych jó. umřel za tebe, Abso utekl z země pro Absolona.
lone synu můj, synu můj Absolone!
10. Absolon ak, kteréhož jsme
pomazali [za rá1e] nad sebou,
zahynul v boji: dokudž mlěíte, a.
Kapitola 19.
nepřivodite zase krále?
Joab domlouvá se na Davids. 10. Israel
11. Kral pak David poslal k
iti & Jůdští zase přijali Davida na. krále.
Sádokovi, & Abiatharovi kněžím,

1. I oznámeno
jest
že
král pláče &
kvílíJoabovi,
synasvého:
2. & obrátilo se to vítězství v

s) v bráně bylo 11Židů misto, kdež ..
soudilo a sněmovalo, a kde se erl lidu
ukazoval.

2. Královská 19.
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řka:
k starším
že zlořečil pomaza
řkouce:Mluvte
Proč chcete
býti jůdským,
poslední Semej
nému Ěroto,
os odinovu?
v uvedení zase krále do domu 22. I ře 1 David: Co mně, a
vám synové Sarvie? Proč se mi
Éo?le v(Nebořečvšeho
domě jeho.) Israele došla. dnes děláte satanem ? Tedy-liž
12. Bratří mojí, vy, kost má, i dnes zabit bude muž v Israeli?
tělo má vy*, proč máte býti po Zdaliž nevím, že já dnes učiněn
slední v uvedení nazpět krále?
jsem králem nad Israelem?
13. A Amasovi rcete: Zdaliž ty
23. I řekl král Semejovi: Ne
nejsi kost má a těle má*? Toto
I přisáhl také,
mu [na
at mi učiní Bůh, a toto přidá, umřeš.
24. Miíiboseth
syntoš.aulův,
jestliže nebudeš vůdcem vojska sstoupil vstříc králi, neumyv noh,
řede mnou po všecken čas místo a neoholiv brady: & šatů svých
oaba.
nevypraP od toho dne, jakž byl
14. I naklonil srdce všech mužů odšel král, až do dne navrácení
jůdských, jako muže jednoho: a jeho v pokoji.
25. A když v Jerusalémě potkal
poslali k králi, řkouce: Navratiž
se ty, i všickni služebníci tvoji. se s králem, řekl jemu král: Proč
15. I navrátil se král, a řišel jsi nešel se mnou, Mjňbosethe?
až k Jordánu, & veškeren li jůd
26. A odpovidaje řekl: Pane můj
ský přišel až do Galgala, aby vy králi, služeka můj pohrdlmnou:
šel vstříc králi, a převedl jej přes i řekl jsem jemu já služebník tvůj,
Jordán.
aby osedlal mí osla, abych vsedna
16. Pospíšil pak Semej syn Gery odjel s králem: nebo kulhavý jsem
syna Jemini z Bahurim, a vyšel s služebník tvůj.
muži jůdskými vstříc králi Davi 27. Nadto iobžaloval mne služeb
doví
níka tvého u tebe pána mého bále:
17. s tisíci muži z Benjamin, a ale ty, pane můj králi, jsi jako
Síba služebník z domu Saulova, a anděl Boží, učiň, což se tobě líbí.
patnácte synů jeho, a dvaceti služeb 28. Nebo dům otce mého nebyl
niků bylo s ním: & vkročivše do než smrti vinen pánu mémukráli:
Jordánu, před králem
ty jsi pak zasadil mne služebníka
18. přešli brody, aby převedli svého mezi hodovníky stolu svého:
čeleď královskou, a učinili [všecko] a protož z čeho mám spravedlivě
vedlé rozkázaní jeho: Semej pak naříkati? Aneb oč mohu více vo
syn Gery adna předkrálem, když lati k králi?
29. Řekl tedy jemu král: 00
již přešel ordán,
19. řekl k němu: Nepočítej mi, více mluvíš? Pevnét jest, což jsem
pane můj, nepravosti, aniž pamatuj mluvil: ty a Siba rozdělte se o
na to, co neprávě učinil služebník statky.
'
30. I odpovědělMifiboseth králi:
tvůj toho dne, když jsi vyšel, pane
můj králi, z Jerusaléma, aniž toho Třebas necht všecko vezme, když
skládej, králi, v srdci svém;
se jen navrátil pán můj král po
20. Neb já služebník tvůj pozná. kojně do domu svého.
vám hřích svůj: a. protož dnes ' 31. Berzellaj také Galaadský vy
první přišel jsem ze vší čeledi Jo šed z Rogelim, převedl krále přes
sefovy, a vyšel jsem vstříc pánu Jordán, také hotov jsa zprovoditi
svému králi.
ho za řeku.
.
21. Odpovídaje pak Abisaj syn
32. Byl pak Berzellaj Galaadský
Sarvie, řekl: A což nebude zabit velmi starý, totiž, v osmdesáti le
tech, aon opatřoval krále stravou,
12) t. u jednoho a téhož pokolení, & tudy

: jednoho otce Jůdy, vy i já.
13) t. příbuzný můj, výš 17, 25.

24) to všecko na znamení smutku.
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když obýval v Ležení; nebo byl hněváte o to? Zdaliž jsme něco
muž bohatý velmi.
jedli od krále, aneb dary nám jsou
3_3.Řekl tedy král Berzellajovi: dány?
43. I odpověděli muži israelští
POJď se mnou, abys odpočíval bez
pečně se mnou v Jerusalémě.
mužům jůdským, a řekli: Desíti
34. I řekl Berzellaj králi: Ko díly my jsme větší u krále*, a
likž jest dní let živobytí mého, protož více příleží k nám král
abych šel s králem do J erusaléma? David, nežli k vám: proč jste nám
35. V osmdesáti letech jsem dnes: křivdu udělali, a není nám ozná
zdaliž čerství jsou smyslové moji, meno prvnějším, abychom zase při
abych rozeznati mohl, co sladkého vedli krále svého? Tvrděii pak od
jest, a co hořkého? Aneb může'li povídali muži jůdští nežli muži

se kochati služebník tvůj v po israelští.
krmu a nápoji? Aneb zdaliž mohu
více oslouchati hlasu zpěváků &
Kapitola 20.
zpěva yň? Pročby služebník tvůj Odtržení lidu israelského od Davida skrze
byl k obtížení pánu svému králi? Qébu. 8. Smrt Amasova, 22. a Bábova. 28.
36. Maličko [ještě] půjdu já slu Úředníci Davidovi.

žebník tvůj od Jordánu s tebou:
nepotřebujit té odplaty,
1. Přihodilo
se také,
že jmenem
tu byl
nějak muž
Belial,
37. ale prosím, necht se [zase]
vrátím já služebník tvůj, &.umru Séba, syn ochri, muž Jemini: &
v městě svém, a at pochován jsem ten zatroubil vtroubu, a řekl: Ne
podlé hrobu otce svého, i matky mámet my dílu v Davidovi, ani
své. Jest pak tu služebník tvůj dědictví v synu Isai: navrat se do
Chamaam, on necht jde s tebou, stanů svých, Israeli.
sne můj králi, & učiň jemu, což— 2. I odstoupil veškeren Israel od
Davida, a. následoval Séby
na.
oli se ti dobrého vidí.
ss. Řekl tedy jemu král: Necht Bochri: muži pak Jůda přidrželi
se
krále
svého,
od
Jordánu
až
do
jde se mnou Chamaam, a já učiním
jemu, cokoli se tobě libiti bude, a Jerusaléma.
3. A když přišel král do domu
čehožkoli požádáš ode mne, obdržíš.
39. A když přešel veškeren lid, svého do Jerusaléma, vzal deset
ženin,
kterýchž byl zanechal, aby
i král přes Jordán, políbil král
Berzellaje, a požehnal ho: a on se hlídaly domu, a dal je pod stráž',
dávaje jim potravu: a nevšel'k nim,
navrátil na místo své.
40. A tak bral se král do Gal ale byly zavřené až do dne smrti
gala, a Chamaam s nim. Veškeren své ve vdovství živy jsouce.
pak lid jůdský byl převedl krále, 4. Řekl pak král Amasovi: Svolej
a z lidu israelského toliko polovice mi všecky muže jůdské do třetího
dne, a ty buď také přítomen.
přítomna byla.
5. Odšel tedy Amasa, aby svolal
41. Protož všickni muži israelětí
sebravše se k králi, řekli jemu: Jůdu, ale prole mimo určitý čas,
Proč jsou tě ukradli* bratří naši kterýž mu byl uložil král.
muži Jůda, a převedli krále a če 6. Tedy řekl David k Abisajovi:
leď jeho přes Jordán, i všecky Nyní více trápiti nás bude Séba
syn Bochri, nežli Absolon: protož
muže Davidovy s ním?
42. I odpověděli všickni muži vezmi služebníky pána svého, a
jůdětí k mužům israelským: Pro 43) t. my se spravedlivě domlouváme, nebo
tože bližší jest nám král: proč se
desetkrát větší právo máme k králi,
jsouce desatero pokolení, nežli vy, ješte

jste dvoje toliko, Jůda a Benjamin.
31) t. tajně, kradí tě zase povolali a při—
vedli, neučinivše toho s naší radou a 3) t. aby ostříhány byly vnějakém zvláit
: společného svolení.
ním domě. Příčinu tohu vis výš 16, 22.

2. Královské, 20. 21.
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hoň jej, aby snad nenalezl měst sta: Slyšte, slyšte, rcete Joabovi:
hrazených,
ušelby
ném.muži Jo
?. yšli atedy
s nim
abovi, Cerethi také a Felethi: i
všickni silni vytáhli z Jerusaléma,
aby honili Sébu syna Bochri.
8. A když oni byli u kamene
velikého, kterýž jest' v Gabaon,

P_ři_stupsem, a budu s tebou mlu
v1t1.

17. Kterýž když přistoupil k ní,
řekla jemu: Ty-li jsi Joab? A on
odpověděl: Já.. Jemuž takto mlu
vila: Poslyš řeči služebnice své.
Kterýž odpověděl: Slyším.
18. A ona. zase pravila:
kali
přišed
Amasa,
potkalbylse vs sukni
nimi. v starém přísloví: Kdo se tají,
oab pak
oblečen
úzkou,
svrchu
až na
udělán
chazeti

dle míry těla svého, a. na
měl připasaný meč, visici
ledvi v švě, kterýž tak
byl, že lepškýmhnutím vy
mohl a bití.
9. Řekl tedy Joab k Amasovi:
Zdrav buď, můj bratře. A ujal
ravou rukou Amasu za bradu
jako líbaje ho.

necht septajivaela:
chodili.

atak obře

19. Nejsem-li já., kteráž od ovi—

dém pravdu v Israeli, a ty hledáš
zkaziti město, a vyvrátiti matku
v Israeli? Proč svrhuješ dědictví
Hospodinovo ?
20. A odpovidaje Joab, řekl:

Odstup, odstup to ode mne: ne
10. Amasa. pak nepozoroval meče, svrhujit, ani bořím.
21. Není tak, ale člověk s hory
jejž měl Joab, kterýž udeřil ho v
bok, a vykydl střeva jeho na zem, Efraim Séba, syn Bochri přijmim,
aniž druhé rány řiložil, a umře1*. pozdvihl ruky své proti králi Da
I honili Joab a bisaj bratr jeho
vidovi: 0všdejte
a od
trhnem
města.ho Isamého,
řekla žena
k
Sébu syna Bochri.
11. Mezi tím někteří muži, zto Joabovi: Hle hlava jeho vyvržena
varyšů J oabových, když stali podlé bude tobě přes zeď.
mrtvého těla Amasova, řekli: H]e
22. la tedy ke všemu lidu, &
ten, ješto chtěl býti misto Joaba mluvila jim moudře: kteřižto stav
še hlavu Séby syna Bochri vyho
tovaryšem Davidovým.
12. Amasa pak ležel ve krvi zka dili ji Joabovi. A on zatroubil v
lený, prostřed cesty. Viděl to jeden troubu, i rozešli se od města, je
muž, že se zastavuje veškeren lid, denkaždý do stanů svých: Joab
aby pohleděl naň, iodvlékl Amasu ak_navrá.til se do Jerusaléma k
ah.
s cesty na pole, a přikryl jej rou
chem, aby se nezastavovali pro něho, 23. I byl Joab nade vším voj
kteříž šli tudy.
skem israelským: Banaiáš pak syn
13. Když tedy byl odvlečen s Jojadův byl nad CerethiaFelethi.
cesty, šel jedenkaždý za Joabem,
24. Aduram pak nad daněmi:
aby honili Sébu syna Bochri.
Josafat pak syn Ahiludův, spiso
14. On pak byl prošel všecka vatelem paměti.
kolení israelská. až do Abela & 25. Siva pak písařem: Sádok pak
ethmaacha: i všickni muži vy— & Abiathar, kněžími.
braní shromáždili se k němu.
26.Ira pak J airský byl knižetenť
15. Přišli tedy a oblehli ho v Davidovým.
Abela, a v Bethmaacha, a obklíčili
město naspem, a oblehli je: všecken
Kapitola 21.
pak zástup, kterýž byl s Joabem, Hlad veliký. 15. Čtyry války Davidovy
usiloval zkaziti zdi.
s Filistinskýmí.
16. I zvolala žena moudra z mě
10) Příčinu, sa kteroužto Joab na.svém blíz
kém příbuzném vraždu spáchal, viz výš
19, 18. & níže v. 11

1. Byl vých
takétřihlad
dnů Davido
létazapořad:
iotazal
26) t. místodržícím —
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se David úst Hospodinových*. I
řekl Hospodin: Pro Saule, a dům
jeho krvavý, poněvadž zavraždil
Gabaonitské.
2. Povolav tedy Gabaonitských
král, řekl k nim. (Gabaonitští pak
neb li z synů israelských,

ských: kteřížto ukřižovali je na
hoře před Hospodinem: i padlo
těch sedm spolu zabitých, v prv
nich dnech žně, když počali ječmen
žití.

_

10. Vzavši pak Resfa dcera Aja

ale 0—žíni, podestřela sobě na skále, od

stat ové Amorrhejských: jimžto začátku žně, dokud nekapala voda
nové israelšti byli řisahli*,avšak na ně s nebe': a nedala ptákům
ul je chtěl vyp eniti jako z jich trhati v dne, ani zvěři vnocl.
horlivosti, pro syny israelské & 11. I oznámeno jest Davidovi,
jůdské)
co učinila Besfa, dcera Aja, ženina
3. Řekl tedy David Gabaonit Saulova.
_
ským: Co uěinim vam? A které
12. I odšel David, a vzal kosti
bude pro vás oěistění, abyste zase Saule, a kosti Jonathy syna jeho
dobrořeěili dědictví Hospodinova? od mužů Jabes G-alaad, kteříž byli
4. I řekli jemu Gabaonitšti: Nenit ukradli je z ulice Bethsan, kdežto
ném pře o stříbro a zlato, ale proti byli je zvěšeli Filistinští, když za
Saulovi, a proti domu jeho: aniž bili Sanle na Gelboe:
chceme, aby kdo zabit byl z Isra— 13. a odnesl odtud kosti Saula,
ele. Jimžto král řekl: Což tedy &.kosti Jonathy syna jeho: a se
chcete, abych učinil vám?
' brayše kosti těch, kteříž ukřižování
5. Kteřiž řekli králi: Muže toho, b h
kterýž potřel nás a potlačil ne yM:. pochovali je s kostmi Saule,
s ravedlivě, tak shladiti musime, a Jonathy syna jeho v zemi Ben
a y ani jeden nezůstal zrodu jeho jamin na boku, v hrobě Cis otce
Ve všech končinách israelských.
jeho: a učinili všecko, což byl při
6. Nechť jest nám dáno sedm kázal král, a potom zase shtoval
mužů z synů jeho, abychom je se Bůh nad zemí.
_
ukřižovali Hospodinu* v Gabaa
15. Vznikla pak opět válka Fí
Saule, někdy vyvoleného Hospodi listinských proti Israelovi, i sstouprl
nova. I řekl král: Jé dam..
David a služebníci jeho s nim, a
bojovali proti Filistinským. Když
J onat
7. Ihušetřil
Miňbosethšísyšia
, synakšál
aulova
ro
3 u pak [v bitvě) ustal David,
Hospodinova, kteréž byla mgzi Da
16. Jesbibenob, kterýž byl z rodu
videm, a mezi J onathou synem Sau Arafa, jehožto železo u kopí važilo
lovým.
tři sta letů, a měl připásaný k
sobě meě nový, usiloval zabiti Da—
8. Vzal
krélporo
dvadílně
Besfy Vida.
dcery
Aja,tedy
kteréž
' &. aulovi,
Armona a. Miiibosetha: a pět synů
17. Ale přispěl mu na pomoc
Michol' dcery Saulovy, kteréž byla Abisaj syn Sarvie, a udeřiv Fih
rodila Hadrielovi synu Berzel stinského zabil hc. Tehdy zapři
aje, kterýž byl z Molathy,
sáhli se muži Davidovi, řkouce
9. a vydal je v ruce Gabaonit— jemu: Již nepůjdeš vice s nám1
do boje, abys nezhasil svíce isra
1) t. titul se Hospodina skrze ústa nej elské'
vyššího kněze, pročby ten hlad byl na
18. 'Byla jest i druhé. válka v
lid seslún?
Gob proti Filistinským: tehdáž
2) t. že jich nevyhladi. Jos. 9, 16—19.
6) t. ns. odn-Leoni jeho hněvu, ješte pro

zrušenou od čeledi Saulovy Gabaonit
ským přísahu (4. Král. 25, 4.) a pro 10) t. až zase pršelo. Nebo bylo tehdáž
sucho, a tudy hlad, výš v. ]. .
zlořeěem'Gabaonitských celou zem su
chem a hladem trestal.
17) t. abys nezahynul v boji ty, jenž jsi
nyní jedina sláva lidu israelského.
8) Jinak Merob.

2. Královská 21. 22.
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zabil Sobochaj z Husaty, Sáfu z hlas můj, a křik můj přijde v uši
e 0.
rodu Arafa z pokolení obrů.
19. Třetí také válka byla vGob i 8. Pohnula se a zatřásla se země:
základové hor stlačení jsou astře
proti dFilistinským,
v kteréž beth
zabil seni, nebo se rozhněval na ně.
Adeodat,
syn Lesa, krumpýř
lémský, [bratra] Goliášep Gethej
9. Vystoupil dým z chři i jeho,
ského, u jehožto kopi dřevo bylo, a oheň z úst jeho sžírati bugezuhlí
rozpáh'lo se od něho.
jalšoO.Čtvrtá
vratidlo válka
tkadlcovské*.
byla v Geth: 10. Naklonil nebes, a sstoupil: a
v iteréžto byl muž vysoký, jenž mrákota pod nohama jeho.
na rukou i na nohou měl po šesti
11. A vstoupil na chembíny, &
prstech, totiž čtyřmecítma, & bylz letěl: a letěl na peří větru
rodu Arafa.
12. Položil tmy okolo sebe jako
21. A rouhal se Israelovi: zabila
řičioí
ho pak Jonathan, syn Samaa,bratra skic-šči:
laků[jako]
nebeský
ých prosivaje vody
Davidova.
13. Pro blesk řed obličejem
22. Ti čtyři narodili se z Arafa jeho, rozpáh'lo se
řeřavé.
v Geth, a padli odruky Davidovy, 14 Hřmíti bude s nebes Hospo—
a služebníků jeho.
din: a Nejvyšší vydá hlas svůj.
15. Vypustil střely, a rozptylil

Kapitola 22.

Píseň chvály, v níž David za vysvobození
ode všech nepřátel svých Bohu děkuje.

je: [vypustil] blýskáni, astrávil je.
16. A ukázala se vylití moře,a

odkrytí jsou základové okršllm
[země] od kárání Ho odinova, od
uvil pak David Hospodinu vdechnutí ducha prcs'llivosti jeho.
slova písně této' , v den,v
17. Poslal svýsosti, apojal mne.
kterémž ho vysvobodil Hospodinz
ruky všech nepřátel jeho, azruky a vytáhl mne z vod mnohých.
18. Vysvobodil mne od nepřítele
Saulovy,
2. a řekl: Hospodin skála má, i mého přesilného, a od těch, kteříž
sila má, i vysvoboditel můj.
mne: nebo silnější mne
3. Bůh síla má, doufati budu v Šepiáviděli
y19. Předšel mne v den soužení
něho: štít můj aroh spasení mého*:
mého, a učiněn jest Hospodin u—
p_ovyšitel můj, a útočiště mé: spa— pevnění mé.
sitel můj, [jenž] z nepravosti vy
svobodíš mne.
20. A vyvedl mne na širokost:
4. Chvály hodného vzývati budu vysvobodil mne, že jsem se jemu
Hospodina: a od nepřátel svych “libil
21. Odplatít mi Hospodin vedlé
vysv: ,:bozen budu.
ň. Nebo obklíčily mne hrůzy spravedlnosti mé: a vedlé čistoty
1.

mkou mch navrátí mi.

22. Ne
jsem ostřihal cest Ho
Provazové pekelní obklíčili spodinovýoh, a nečinil jsem bez
mne: zachvátila mne osidla smrti. božně roti Bohu svému.
ebo všickni soudové jeho—
7. V soužení svém vzývati budu
Hospodina, a k Bohu svému volati řed obličejem mymj sou: a při
budu: i vyslyší z chrámu svého gázaní Abududdokon
jeho neodložil Jsem od.im
sebe.
smmlfši:proudové Belial přestrašili

6?

19) dle habr.. Elchanan (Adeodat, Bohdan),

syn JaareGoliáše.
(saltus, Viz
las),l .ParaL
zabil Lachmi,
(bratra)
20,
1) Píseň tato na znameni ldílnlčíněni zpí
vaná, jest také obsažena v almu 17.
3) Bob jest znamení síly a vítězství. (6.
Mojž. 33, 17.)

vystřihAati se budu od své nnepra

vosti.A rotož navrátí mi H
din vedl spravedlnostimé: av

é

čilítotyt3
oč
s rukou mých před obličejem
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26. S svatým svatý budeš: a s by vysvobodil: k Hospodinu, ane
silným dokonalý*.
v'yslyší jich.
27. S vyvoleným vyvolený budeš:
43. Shladím je, jako prach země:
jako bláto na ulicích zetru je, a
se; převráceným převrácený bu zdrobím.
'
44.. V svobodíš mne od od írání
28. A lid chudý spasena učiníš:
a očima svýma pyšných
nížíš*. lidu m ho: ostříhati mne udeš,
29. Nebo tys svíce m , ospo abych byl hlavou národů; lid, kte
dine: a ty, Hospodine, osvítíš tem réhož neznám, sloužiti mi bude.
nosti mé.
45. Synové cizí protíviti se bu
30. Nebo v tobě poběhnu pře dou mně, slyšením ucha uposlech
nou mne.
pásďaný:
v Bohu svém přeskočím
ze .
46. Synové cizí sprchli, a skrčeni
31. Bůh, neposkvrněné. cesta. jeho, budou v ůakostech svých.
vyřčení Hospodinova ohněm zku
47. ivt jest Hospodin, a pože
šené: ont jest štít všech, kteří dou hnaný Bůh můj: a vyvyšován bude
fají v něho.
Bůh silný spasení mého.
32. Kdo jest Bůh krom Hospo 48. Bože, kterýž dáváš mi po
dina: a kdo silný krom Boha na' msty, a podmaňuješ národy pode
čeho?
mn e .
33. Bůh, kterýž přepásal mne
49. Kte ž vyvozuješ mne zne
silou: & srovnal dokonalou cestu přátel mý , a nad povstávajícími
mou.
proti mně povyšuješ mne: od muže
34. Přirovnaje nohy mé jele nepravého vysvobodíš mne'.
50. Protož vyznávati budu tebe,
nům, a na výsostech mých posta
vuje mne.
Hospodine, mezi národy: a jmenu
35. Uěe ruce mé boji, a způso tvému zpívati budu.
bu'e jako lučištěměděnéramena má. 51. Jenž zvelebuješ spasení krále
%$. Dala mi štít spasení svého: svého, a činíš milosrdenství poma
a tichost tvá rozmnožila mne.
zanému svému Davidovi, a semeni
37. Bozšíříš kroky mé pode mnou : jeho až na věky.
a nezemdlejí kotníkové moji.
33. Honiti budu nepřátely své,
Kapitola 23.
a potru je: & nenavrátím se, do
kudž nezahubím jich.
_e,;Poslední
slova Davidova. 8. Jména roků
0.
39. Zahubím je a polámu, aby ]
nepovstali, padnou pod nohama 1.
to pak jsou slova Davidova
m a.
poslední.
ekl David, syn
40. Přepásal jsi mne silou k boji: Isai: řekl muž, 'emužto ustanoveno
jest
o
pomazan
m*
Boha Jákobova.,
s_klonil jsi_pode mne ty, kteříž pro
ví se m1.

israelÉ-ý:
41. Obrátils nepřátely mé přede výborný
2. Duchzpěvák
Hospodinův
uvil skrze
mnou v útěk: ty, kteříž nenávidí mne, a řeč jeho skrze jazyk můj.
mne, a zkazim je.
3. Řekl mi Bůh israelský, mlu
42. Volati budou, anebude, kdo vil Silný israelský panovník nad
26) t. ty, Pane, s tím. kdož se pobožně lidnii,
B ož spravedlivý panovník v bázni
chová, milostivě nakládáš: a k opravdově
4..Jako světlo záře iitřní, když
upřímnému upřímě se má!.
27) t. !: čistému čistě (sprostě) se ukamjeě:
49) Povstávajfcí proti Davidovi byli Absolon
a s převráceným přísně zac ásíb.
:. Sába; muž nepravý byl Saul.
28) t. lidu ssonienému, utištěnému spomá
háš: a na pylné zhrdajícíma očima 1) t. jemuž o Messiášoví zaslíbení dáno.
hledíš.
Habr.: Jenž jest vyvýšený apomanný
(totiž král) —
30) t. vstupuji nudí pevností nepřátelských.

2. Královská. 23.
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vychází slunce, rano bez oblaků do jeskyně Odollam: vojsko pak
stkví se, a jako deštěm roste bylina lilistinské leželo v údolí obrů*.
z země.
_
14. A David byl v pevnosti:
5. Aniž jest tako
dům můj
Filistinských tehdáž
před Bohem, aby
uvu věčnou stanoviště
bylo v Bet€;le
émě.
učinil se mnou, pevnou ve všech
15. Zechtělo se tedy Davidovi
věcech, a utvrzenou. Nebo všecko
a řekl:
(5 by kteréž
mi někdo
spasení mě, i všecka vůle [dařími 5vody],
al píti vody
z cisterny,
jest
se]: aniž jestco zní, cobynerostlď'. v Bethlémě u brany“
16. Probili se tedy ti tři silní
6. Přestupníci pak všickni vyple
nění budou jako trní, kteréž rukou skrze vojsko Filistinských, a na
važili vody z cisterny bethlémské,
bráno nebývá:
7. ale kdožby se ho chtěldotknouti, kteráž byla u brany, a'přinesli k
vezme železo, a dřevce od kopí, & Davidovi: ale on nechtěl jí piti,
ohněm zanícené spali se až na ale obětoval ji Hospodinu*,
17. řka: Milostiv buď miHospo
prach.
8. Tato jsou jmena silných'“Davi din, abych neučinil toho: Zdaliž
dových. Sedící na stolici nejmou krev lidí těchto, kteříž šli, a ne
dřejši'" kníže mezi třmi, on jest bezpečenstvíživotůjejich píti budu?
'ako nejútlejší dřeva červíěek***, I nechtěl jí píti. To učinili ti tři
teryž osmset pobil útokem jedním. nejsilnější.
18. Abisai také bratr J oabův,
(1. Paral. 11, 11.)
9. Po něm, Eleazar,
11st ce syn Sarvie, byl kníže ze tří: ont
'eho, Ahohitský*, mezi třznyisilnšrými, jest, kterýž pozdvibl kopí svého
kteříž byli s Davidem, když zha proti třem stům, kteréž pobil, a
něli Filistinské, a shromáždili se byl slovútný mezi třemi*,
19.a z těch tří byl on znamenitější,
tam k boji.
10. A když vytáhli muži israel a byl knížetem jejich, ale třem
ětí, on stůl a bil Filistinské, až prvním nebyl roven.
ustala ruka jeho, a ztrnula s me 20. A Banajóš syn Jojady muže
čem: i učinil Hos odin vysvobo udatného, velikých činů z Kabseel:
zení veliké v ten en: a lid, kte on zabil dva lvy [muže] moabské,
rýž byl utekl, navrátil se, aby vze a on sstoupil, a zabil lva u pro
bral kořisti z zabitých.
sStnříhd
. cisterny toho času, když byl
11. A
něm Semma,
Age
21. On také zabil muže egypt
! Arari. foshromaždili se 1311;Fili
ského,
muže hodného vidění, kte
stinští na stanovišti: bylo pak tam
měl v rukou kopí: a protož
. le plné šocovice. A když utekl rýž
když
přišel
k němu s holí, mocí
'd řed Fih'stinskými,
vytrhl kopí z ruky Egyptského, a
zabil
ho
kopím
jeho.
1
.
stál
on
11prostřed
pole
[tohcš],
a bránil ho, a razil Filistinsk
_ 22. To učinil Banajaš syn Jo
ali.
11péčimlHosp ' vysvobození ve adův.
1á. A ti tři, kteříž byli přední 23. Ion byl slovutný mezi třemi
z třicíti, byli také před tím sstou silnými, kteříž byli mezi třicíti
pili, a přišli v čas žně k Davidovi znamenitější: ale však až k [oněm]
18) t. Refaim — výš 6, 18.
6) t. nedařilo mi se.
15) Voda v okolí Bethléma má zvláštní
8) t. hrdinů, udetných mužů 5 roků. -—
líbemou chut. Šalomoun ji až do Je

" Habr.: Jacob Bassebeth Taohkemon
rnsaléma po struth
vad teče.
ský. -_ "' Hebr.: on sloul Hadíno
Haemo.
16) t. vylil ji za obět.

9) Habr.: Syn Dodi, syna Ahohí.

vedl, kamž dosa

18) Vis 1. Pa:-al. ll, 20. 21.
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třem nepřišel: i učim'l ho sobě

David za tajnou radu.
24. Asael bratr Joabův, byl mezi
třiciti Elehanan syn strýce jeho*
: Bet éma,
25. Semma z Harodi, Elika z
Harodi,
26. Holes z Falti, Híra syn Ak
kes z Thekua,
27. Abiezer z Anathoth, Mobon
naj z Husaty,
28. Selmon Ahohitský, Maharaj
Netofatsk ,

2. I řekl kral k Joabovi knížeti
vojska
svého: Projdi
všecka
ko
ení israelské.
od Dan
až pav
do
Bersabé, a sečtěte lid, abych věděl
počet jeho.
3. I řekl Joab krah': Přidejž Ho
spodin Bůh tvůj k lidu tvému,
tak mnoho jak ho nyní jest a ještě

stokrátmého
víc Lřispoř
pana
ale; aleřed
co obličejem
mínípan
můj kral takovou věcí?
4. Avšak přemohla řeč králova
slova Joabova, i knížat vojska: a
29. He ed syn Baana, i on Ne—vyšel Joab a knížata vojska od
tofatský, Ithaj syn Bibaje z Ga krále, aby sečtli lid israelský.
baath synů Benjamin,
5. A když přešli Jordan, přišli
30. Banajaš Farathonský, Heddaj do Aroer po ravé straně města,
kteréž
jest v dolí Gad:
od potokn* Gaas,
31. Abialbon Arbatský, Azma 6. a skrze Jazer přišli do G—alaad,
a do země nižší Hodsi, a přišli k
veth z Beromi,
32. Eliaba z Salaboni. Synové lesům Dan. I chodivše vůkol podlé
Sidonu,
Jassen, Jonathan,
33. Somma z Orori, Ajam, syn
7; přišli blízko zdě Týru, i vše
Sarar Arorský,
cku zemi Hevejských, a Chananej
34. Elifelet syn Aasbaje syna ských, a řišli na. poledne [země]
Machati, Eliam syn Achitofelův Jůda do Bersabé:
8. a zchodivše všecku zemi, při
Gelonský,
šli po devíti měsících a dvacíti
A350
1, Hesraj z Karmélu, Faraj z dnech do Jerusaléma.
36. Igaal syn Nathanův z Soby, 9. Dal tedy Joab početlidu,kte
Bonni z Gad,
rýž byl se sal, králi, a nalezeno
37. Selek Ammonský, Naharaj jest z Israe eosmkrétstotisícmužů
silných, kteřížby
hli meč: a
Berotsk'ý,oděnecJ
oaba,3:3 ebSarvie,
38. Ira J ethritský,
i ont z Jůdy ětkrat sto tisíc [mužů]
Jethritský,
bojovnýc .
39. Uriaš Hethejský. Všech tři 10. Udeřilo pak Davida srdce
ceti & sedm.
jeho, když sečten jest lid, a řekl
David k Hospodina: Zhřešil jsem

Kapitola 24.

těžce, učiniv to; ale prosím, Ho—

spodine, abys odňal nepravost slu
žebníka svého, nebo jsem příliš
bláznivě učinil.
(Žalm na.)
11. Když tedy vstal David rano,
1.
pudila se opět prchlivost
stala
se
řeč
Hospodinova
!: Gédovr
I Ě)
' ova proti Israelovi,
a
hn & Davida na ně*, aby proroku, a Vidoucímu Davidova,
řkouoí:
'
ře : Jdi, sečti lid israelský i
Nešťastné Davidovo lidu sečtení, 11. .
pomsta Boží pro ně.

jůdský“.

24) Hebr.: Syn Dodův.
80 a údolí.
1) Bůh dopusňl na Davida pokušení, kte
rémuž on ke škodě lidu neodepřeL —
" Iečtení lidu samo v sobě nie nlého
nebylo (vil 2. Moji. 13, 12.—4.Mojž.
!, 2. 8, 44. st. d.); ale hříšné tu bylo

“příčinou, jakžkvířepodobno, marné
pýchy a vysokomyslnosti, a že David
tu moc kralovstvi svého na svůj, a ne
raději na Boží skutek držel, asnad také
více v ní, nežli v pomoci Boží svou
naději ustavil. Také nebyl spokojen s
288.000 mužů bojovných. (1. Paul. 21,
1. 27, 2—15.)
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12. Jdi, a mlukaavidovizToto vzdělej oltář Hospodinu na humně
pravi Hospodin: Tři věci dávají
se tobě na vůli; vyvol [sobě]jednu
z nich, kterou chceš, abych [ji]
učinil tobě.
13. A když přišel Gád k Davi
dovi, oznámil mu, řka: Aneb při
jde na tebe hlad za sedm let v
zemi tvé: aneb tři měsíce budeš
utikati před nepřátely svými, a
oni tebe honiti budou :“aneb za tři
dni bude mor v zemi tvé. Nyni
tedy rozm sl se, a viz, jakou mám
odpověď áti tomu, kterýž mne
poslal.
14. I řekl Davidk G-ádovi: Sou

žen jsem
náramně;
lépe jest,
abyc
upadl
v ruce ale
Hospodinovy
(neboť jsou mnohá milosrdenství
jeho), nežli v ruce lidské
15. I dopustil Hospodin mor na
Israele, od jitra toho až do času
uloženého, a zemřelo z lidu od
Dan až do Bersabé sedmdesáte tisíc
mužů.
16. A když vztáhl ruku svou
anděl Hospodinův na Jerusalém,
aby hubil jej, slitoval se Hospodin
nad souženim, a řekl andělu bijí
cimu lid: Dostit jest; zdrž již
ruku svou. Byl pak anděl Hospo
dinův u humna Arevny Jebusej
ského.
17. I řekl David k Hospodinu,
když viděl anděla bijícihc lid: Ját
jsem, kterýž jsem zhřešil, já jsem
neprávě učinil; tito, jenž jsoujako
ovce, co učinili? Nechť se obrátí,
prosim, ruka tvá [raději]proti mně,
a proti domu otce méh .
18. Přišel pak Gad k Davidovi
v ten den, a řekl jemu: Vstup, a
17) Viz Žalm at, 5.

Arevn J ebusejského.
19. vstoupil David vedlé řeči

Gádovšn
Hospo
' . terouž byl přikázaljemu
20. A vyhlidaje Arevna uzřel,
an král a služebníci jeho jdou k
němu:
21. a vyšed poklonil se králi
padna tváři k zemi, a řekl: 00
est za příčinu, že přichází án můj
král k služebníka svému? emužto
David řekl: Abych koupil od tebe
humno, a vzdělal [na něm] oltář
Hospodinu, aby přestal mor, kte
rýž se rozmohl v lidu.
22. I řekl Arevna k Davidovi:
Necht vezme pán můj král, a obě
tuje, jakž se líbí jemu; máš tu
voly k zápalné oběti, i vůz, i jha
volů k potřebě drev.
23. Všecky ty věcidával Arevna
krá? králi; a řekl Arevna králi:
Hospodin Bůh tvůj přijmiž slib
tv

.

211.Jemuž odpovidaje král řekl:
Nikoli, jakž ty chceš, ale za penize
koupim od tebe, aniž budu oběto
vati Hos odinu Bohu svému oběti
zá alnýc darem sobě daných. Kou
pi tedy David humno*, i voly za
padesáte lotů stříbra:
25. a vzdělal tu David oltář Ho
spodinu, &.obětoval oběti zápalné

a pokojné:
slitoval sejest
Holsglxlin
nad
zemí, a azastavena
a v
Israeli.
23) Arevna byl králík Jebusejských, man
Davidův.
24) t. celou tuto horu Moria, za šest set
letů (siklů) zlata, kterýžto počet se
pokládá v 1. Paral. 21, 25; tuto pak
se opouští.
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První Královská či Malachim.
Kapitoga 1.
Bešlost věku Davidova. &. Adoniůšcvo
12. Uvedení Šalo '

vtíraní se v království.
mouna v království.

a telat, a všeho tučného dobytk
u Kamene Zoheleth, kterýž by
blízko studnice Rogel, zval všech
bratří svých synů kr lovských, a
všech mužů J ůda služebníků kralo

1. A věku
kral David
sstaralmnoho
se, a dní:
měl výc :
svého velmi
10. Nathana však proroka, aBa
a když se přikrýval šaty, nezahří najaše, & [jiných] silných, & Šalo
val se*.
mouna bratra svého, nepozval.
2. Řekli tedy jemu služebníci 11. I řekl Nathan k Bethsabé
jeho: Nechat vyhledáme panu naše matce alomounově: Neslyšela-lis
mu králi mladíci pannu, aby stala žeby kraloval Adoniáš syn Haggity
před
em, a opatrovala jej, a a pán naš David o tom neví?
aby spala v lůnn jeho, a zahřívala
12. Nyní tedy pojď, přijmi radu
pana našeho krale.
3. Hledali tedy mladice krásné ode mne, a vysvoboď život svůj,
ve všech končinách israelských, a i [život] syna svého alomonna.
našli Abisag Sunamitskou, a při 13. Jdiž, a. vejdi k králi Davi
dovi, a mi jemu: Zdaližs ty, pane
vedli 'i ku králi.
4. yla pak ta děvečka pěkná. můj králi, nepřisahl mně služebníci
Velmi, a spavala s králem, a posluho své, řka: Šalomoun syn tvůj kralo
vala jemu, král pak nepoznal jí. vati bude po mně, a on seděti bude
stolici mé? Pročež tedy kraluje
5. Adoniaš pak syn Haggity na
Adoníaš?
pozdvihoval se, řka: Já. budu kralo
14. A když ty ještě tam mluviti
vati. I najednal soběvozů,ajezdců,
a padesate mužů, kteřížby běhali budeš s králem, přijdu já za tebou,
a doplnim řeči tve.
před ním.
,
15. Vešla tedy Bethsabé k králi
6. Aniž ho kdy trestal otec jeho,
řka: Pročs to učinil? Byl pak i do poko'e: kral pak byl již velmi
starý,
a Abisag Sunamitska posluho
on velmi pěkný, druhý rodem po
vala jemu.
Absolonovi.
16.
I sklonila se Bethsabě, a
7. I mluvíval s Joabem synem
Sarvie, a s Abiatharem knězem*, poklonila se krali. Jížto kral řekl:
00 chceš?
17. Kteražto odpovídajíc, řekla:
Ištteišížnapomáhali
straně Adonia
ov .
8. Sádok pak kněz, a Banajaš Pane můj, ty jsi řisahl skrze Ho
syn Jojadův, a Nathan prorok, & spodina Boha své oslužebnicisvě:
Semej, a Rej, a [jiní] silní z voj alomounsyn tvůj kralovati bude po
ska Davidova nebyli s Adoniašem. mně, a on seděti bude na stolici má.
9. Nabiv tedy Adoniaš skopců,. 18. A nyní hle Adoniaš kraluje,
bez tveho, pane můj krali,vědom.í.
1) Ačkoli jej šaty |:. svrchními, ložními.
19. Nabil volů, i jiných tučných
podle způsobu tehdejšího (nebo ještě věcí, a. skopců množství, a pozval
neměli peřin) přikrývali: však nemohl
všech synů královských, i Abie
se nhříti.
7) Jenž byl potomek nejvyššího kněze Heli. thara kněze, a Joaba knížete voj
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ska.: Šalomouna pák služebníka
tvého nepozvsl.
20. Ale však, pane můj králi,
na. tebe jsou obráceny oči všeho
Israele, abys jim oznámil, kdoby
seděti měl na.stolici tvé, pane můj
králi, o tobě.
21. stane se, když usne pán
můj král s otci svými, že budeme
já a syn můj Šalomoun [jako] hříš
níci [jmím' & vyhlazeni].
22. Když ona. 'eště mluvila. s

králem. přišel Nát an prorok.
23. I oznámili králi, řkouce: Jest
tu Náthán prorok. A když věel
před krále, a. pokloníl se mu tváří
k zemi,
24. řekl Náthan: Pane mů' králi,
ty-lis řekl: Necht Adoniáš reluie
po mně, a on necht sedí na. trůnu
mém?
25. Nebo odšel dnes, &. nabil
volů, &. krmného [dobytka.], a
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32. Řekl také král David: Za.
volejte mi Sádoka. kněze, & Ná
thana proroka., a. Banejáše syna.
Jojadova.. Kteřížto když vešli před
král 61
33. řekl jim: Vezměte s sebou
služebníky pána. svého, & vsaďte
Šalomouna. syna. mého na. mezkyni
mou*: a. veďte jej do Gihon.
34. A at ho tam pomaže Sádek
kněz, a. Náthan prorok, za. krále
ned Israelem: & troubiti budete
trubou, & dite: Živ buď král Šalo
moun!
35. Avstoupíte za ním, a. přijde,
a. seděti bude na. stolici mě, a. on
kralovati bude místo mne: a. jemu
přikážu, aby byl vůdcem nad Isra
elem, i n Jůdou.
36. A odpověděl Bnnájáš, syn
Jojadův, králi, řka.: Amen: tak
nechat dí [také] Hospodin Bůh
pána. mého krále.

37. Jakož byl Hospodinspánem
skopců množství, a. pozval všech
něch synů králových, aknížat vo'—mym králem, tak budiž i s alo
ska, i Abiathára. kněze: a oni je i mounem, &.zvelebiž stolici jeho
& pijí před ním, &.praví: Živ buď vice nežli stolici pána. mého krále
Davide.
král Adoniáš:
38 Sstoupil tedy Sádok kněz, &
26. mne pak služebníka tveho,
& Sádoká kněze, & Banájáše syna. Náthán prorok, & Banajáš syn Jo
Jojedova., & Šalomouna. služebníka. jadův, & Cerethi a. Felethi: & vsa
dili elomouns na. mezkyni krále
tvého ne ozval.
27. Ta -liž jest od pána. mého Davida., & přivedli ho do Gihon.
39. I vzal _Sádok kněz roh oleje
krále nařízeno & mně jsi neozná
mil služebníku svému, kdoby měl ze stánku, a. pomazal Šalomouna.:
seděti na. trůnu pána. mého krále a. troubili trubou, & řekl veškeren
lid: Živ buď král alomoun.
po něm?
23. I odpověděl král David, řka.: 30. I vstoupilo všecko množství
Zavolejte mi Bethsabé. Kterážto za. ním, a. lid pískaje na. píšťalky,
když vešla. před krále, a.stála. před a. vesele se radosti velikou, a. za.
vzněla. země od křiku jejích.
41. I uslyšel to Adoniáš, i vši
29. přisáhl král, a. řekl: Živtjest
Hospodin, kterýž vysvobodil duši ckni, kteříž pozváni byli od něho,
a. již byly se hody dokonaly-: ale 1
mou ze všeliké úzkosti,
30. že, jako jsem přisáhl tobě Joab uslyěev zvuk trouby, řekl:
skrze Hospodina Boha. israelského, 00133“
to za. ' zvuk v městě hlučí
cíc
řke: Šalomoun syn tvůj kralovati
bude po mně, a. on seděti bude na.
stolici mé místo mne: tak uěiním 33) Na mezkyui královu, skvostně ozdobe
es.

31. A Bethsebé sklonivěi hlavu
k zemi, poklonila. se králi, řkouc:
Živ buď pán můj David na. věky!

neu, nesměl se mimo krále nikdo po
ssditi. Tedy posaditi někoho na me:
kyni aneb do vozu krále, bylo tolik,
jako ustunoviti ho místo sebe aneb
prvním po sobě. (Viz Esther 6, B.)
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42. A když on ještě mluvil, Jo. jemu Šalomoun: J diž do domu
nathas syn Abiathara kněze přišel; svého.
jemužto řekl Adoniáš: Vejdi sem,
nebo muž silný jsi, a dobré zvě
Kapitola 2.
stujicí.
David umřel. 13. Adoniáš ssbit od Šalo
43. I odpověděl Jonathas Adoni— mouna. 26. Abisthsr s kněžství složen. 28.

ašovi: Nikoli; nebo pán náš kral Josb a Somej zabiti.
David ustanovil
alomouna za
e:
1.
iblížil se pak čas smrti Da—
vidovy, i přikázal Šalomou
44. a poslal sním Sádoka kněze,
a Nathana proroka, &. Banajáše novi synu svému, řka:
2.
Já.
vcházím na cestu vší země:
syna Jojadova, a Cerethi aFelethi,
a vsadili jej na mezkyni krá-lovu. posilniž se, a buď muž.
3.
A
zachovavej
přikazaní Ho-
45. I pomazali jej Sádok kněz,
a Nathan prorok za krále v Gi spodina Boha svého, abys chodil
po
cestach
jeho,
a
ostříhal
ustano
hon: a vstoupili odtud veselice se,
a zavznělo město; tot jest zvuk vení jeho, a přikazaní jeho i soudů, i
svědectví,
jakož
psáno
jest
v
zákoně
ten, kterýž jste slyšeli.
46. Ano i Šalomoun [již]sedi na Mojžíšově: abys porozuměl všemu,
což učiníš, &k čemužkoli se obratíš :
stolici královské.
4. aby potvrdil Hospodin řečí
47. A všedše služebníci královští
dobrořečili pánu našemu králi Da svých, kteréž mluvil o mně, řka:
vidovi, řkouce: Učiniž slavné Bůh Budou-li ostříhati synové tvoji
jmeno Šalomounovanad jmeno tvé, cest svých, &.choditi přede mnou
a zvelebiž trůn jeho nad trůn v pravdě, z celého srdce svého, a,
tvůj. I poklonil se král na ložoi z celé duše své, nebude odjat tobě
muž ze stolice israelské.
svém,
5. Ty také víš, co jest mi učinil
48. a řekl: Požehnaný Hospodin
Bůh israelský, jenž dal dnes, kte. Joab syn Ssrvie, a coučinil dvěma.
knížatům
vojska israelského, Ab
rýžby seděl na. stolici mé, aabych
nerovi synu Nér, a Amasovi synu
očima svýma na to hleděl.
J
ether:
kteréž
zabil, a vylil krev
49. Předěšeni jsou tedy, avstali
všickni, kteříž pozvani byli od Ado [_jako v čas] války, v [čas] pokoje,
a
skropil
krví
boje
pas svůj, kterýž
niaše, a odešli jedenkaždý cestou
svou.
měl na bedrách svých, a obuv
svou,
kterouž
měl
na nohách
50. Adoniaš pak boje se Šalo
mouna, vstal a odšel, apřidržel se svýc .
rohu oltaře'h
6. Učiníš tedy vedlé moudrosti
51. I pověděli Šalomounovi, své, a nedáš sstoupiti šedinam jeho
řkouce : Aj Adoniaš boje se krale Ša— pokojně do hrobu.
7. Ale synům Berzellaje Galaad
lomouna přidržel se rohu oltáře, řka :
Necht mi přisahne dnes kral Šalo ského odplatíš se dobrým, abudou
moun, že nezabije mne služebníka jídati při stole tvém: nebo vyšli
svého mečem.
mi v cestu, když jsem utíkal před.
52. 1 řekl Šalomoun: Bude lit Absolonem bratrem tvým.
8. Maš také u sebe Semeje syna
muž dobrý, nespadnet z něho ani
shurim,
vlas na. zem: paklit co zlého nale Gery, syna Jemini z
kterýž zlořeěil mi zlořečením ne'
zeno bude na něm, umře.
53. Poslal tedy kral Šalomoun, a horším, když jsem šel do Leže :
odvedl jej od oltáře: a přišed po—ale že sstoupil mi vstříc, když jsem
klonil se králi Šalomounovi. Iřekl přecházel Jordan, ipřisahl jsem
50) t. jako nějakého útočiště. Vis 2. Mojž.
21, 14.; s. níž 2, 28.

jemu
Hospodina, řka: Neza
iju těskrze
mečem;
9. ty netrp, aby on bez trestu.
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byl'. Muž pak moudrý jsi: abys 21. Kterážto řekla: Necht jest
věděl, co jemu učinit, a uvedeš dána Abisag Sunamitská Adoniá
šovi bratru tvému za manželku.
šediny jeho s krví do hrobu.
22. I odpověděl král Šalomoun,
10. Usnul tedy David s otci
svými, a pochován jest v městě a řekl matce své: Proč žádáě za.
Davidově.
Abisag Snnamitskou Adoniášovi?
11. Dnů pak, v nichžto ' kralo Žádej jemu i královstvi*; nebo
val David nad Israelem, jest čty on jest bratr můj starši nežli já,
řiceti let: v Hebronu kraloval a má po sobě Abiathara kněze, &
sedm let: a v Jerusalémě třiceti a. Joaba syna Sarvie.
23. I přisáhl král Šalomoun skrze
tři [léta].
12. I dosedl Šalomoun na trůn Hospodina, řka.: Toto at mi učiní
Davida otce svého, &.utvrzeno jest Bůh, a. toto přidá, že proti duši
své mluvil Adoniáš slovo toto.
království jeho velmi.
24. A nyní živt jest Hospodin,
13. Všel pak Adoniáš syn Hag
gity k Bethsabé matce Šalomou kterýž utvrdil mne, & posadil mne
nově. Kterážto řekla jemu: Po na stolici Davida otce mého, &
kojný-li jest příchodtvůj? Kterýž kterýž mi vzdělal dům, jakož byl
mluvil, že [ještě] dnes bude zabit
odpověděl: Pokojný.
14. I řekl dále: Mám něco mlu Adoniáě.
viti tobě. J emužto ona.řekla: Mluv.
25. I poslal král Šalomoun skrze
on
ruku Banajáše syna Jojadova, kte
15. řekl: Ty víš, že mé bylo rýž zabil ho, i umřel.
království, a mne byl představil 26. Abiatharovi knězi také řekl

veškeren Israel sobě za krále: ale
přeneseno jest království a dostalo
se bratru mému; nebo od Hospo
dina ustanoveno jest jemu.
16. Nyni tedy jediné věcižádám
od tebe; nezahanbuj tváři mé. Kte
rážto řekla jemu: Mluv.

král: Jdi do Anatboth k roli své,
jsi zajisté muž smrti: ale dnes
nezabiji tebe, poněvadž jsi nosil
archu Hospodina Boha před Davi
dem otcem mým, & snášel jsi vše
cka souženi, kteráž snášel otec
můj.
27. Svrhl tedy Šalomoun Abia
17. A on řekl: Roi, prosim, Šalo
mounovi králi (neb nic nemůže tobě thai-a, ab nebyl knězem Hospodi—
novým,
a y se naplnila řečHospodi
odepříti), at mi dá Abisag Sunamit
skou za manželku.
nova, kterouž mluvil o domu Heli
v
Sílo*.
18. I řekla Bethsabé: Dobře, já
28. Donesla se pak ta pověst
budu mluviti o tebe s králem.
19. Šla. tedy Bethsabé k králi Joabovi, nebo Joab postoupil po
alomounovi, aby mluvila s ním Adoniáěovi, a po Šalomounovi ne
o Adoniáše: i povstal král [a šel stoupil : protožutekl J oab do stánku
Hospodinova, a chytil se rohu
ji) vstříc, & pokloniv se jí, posadil oltáře.
se na stolici své: a postavena jest
29. I oznámeno jest králi Šalo
stolice matce králově, & posadila
mounovi, že utekl Joab do stánku
se po pravici jeho.
20. I řekla jemu: Jediné věci Hospodinova, a že 'est u oltáře:
neveliké já žádám od tebe: neza i poslal alomoun anajáše syna
hanbuj tváři mé. I řekl ji král: J ojadova, řka: Jdi, zabij ho.
ádej, matko má: nebot není sluš 22) Jakoby řekl: Království on hledá, la
né, abych odvrátil tvář tvou.
příčinou Abisag. sny a ženiny králů
východních právem dědičným vždy při
padaly na nápadníky v království, ja
kožto nero-dílná částka téhož králov
9) t. neměj se k němu jako k nevinnémn
ství. Viz 2. Král. 3, 7. 8. 12, 8. 16, 21.
a věrnému poddanému; nýbrž hled,
abys-ho potrestal.
27) Viz 1. Král. 2, 31. 32.
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30. I přišel Banajaš do stánku
Hospodinova. a řekl jemu: Totot
raví král: Vyjdi. Kterýžto řekl:
Šlevyjdu, ale tuto umru. znamil
zase Banajaš králi řeětu, řka: Toto
mluvil Joab, a toto odpověděl mi.
31. I řekl jemu kral: Učiň mu,
'akž mluvil, a zabij ho,apochovej
o, a odejmeš krev nevinnou, kte
rouž vylil J oab, ode mne, i od domu
otce mého*.

& oznámeno jest Semejovi, že slu"
žebníci jeho odešli do Geth.
40. Vstal pak Seme', a osedlal
osla. svého, a jel k chisovi do

Geth, aby hledal služebníků svých,
a přivedl je z Geth.
41. Oznámeno pak jest Šalomou
novi, že šel Semej z Jerusaléma
do Geth, a zas se navrátil.
42. I oslav zavolal ho, a řekl
jemu: Z aliž 'sem neosvědčil tobě

32. A tak navrátí Hospodin krev' skrze Hospo ina, &. předpověděl
jeho na hlavu jeho: nebo zabil dva jsem tobě: V kterýkoli den vyjda
muže spravedlivé, a lepší než jest sem a tam ůjdeš, věz, že umřeš?
sám: a zabil je mečem,bez vědomí a odpověděř jsi mi: Dobrá. řeč,
otce mého Davida, [totiž] Abnera kterouž jsem slyšel:
syna Nér, kníže vojska israelského, 43. proěežs tedy neostříhal pří
a Amasu syna Jether, kníže vojska sahy Hospodinovy, a přikazaní,
jůdského:
kteréž jsem přikázal tobě?
33. a tak navrátí se krev jejich 44. I řekl [také] kral k Seme
na hlavu J oabovu, a.na hlavu semene jovi: Ty víš všecko zlé, kteréhož
jeho až na věky. Davidovi pak, a povědomo jest srdce tvé, co jsi
semeni jeho, i domu a trůnu jeho, učinil Davidovi otci mému: na
buď pokoj až na věky od Hospodina. vrátilt Hospodin zlost tvou na
34. Vstoupil tedy Banajáš syn hlavu tvou.
Jojadův, a obořiv se na něj, zabil
46. A král Šalomoun bude po
jej: a pochován jest v domě svém žehnaný, a trůn Davidův bude
na poušti.
stálý před Hospodinem až na věky.
35. I ustanovil kral Banajáše 46. Příkazal tedy král Banaja
syna Jojadova místo něho nad voj šovi synu J oíadovu: kterýžto vyšed,
skem, & Sádoka kněze ustanovil udeřil ho, že umřel.
místo Abiathara.
36. Poslal také hrál, a povolal
Kapitola 3.
Semeje, a řekl jemu: Ustavěj sobě Šalomoun se oženil. 6. Moudrosti obdařen,
dům v Jerusalémě, a bydli tu: a 16. kterouž v soudu nesnadném prokázal.
rgycházej

odtud [chodě] sem &. 1. Tedy utvrzeno jest království
v ruce Šalomounově, a. pří
37..V kterýkoli pak den vyjdeš, buzenstvím spojil se s Faraonem
a přejdeš přes potok Cedron, věz,
králem egyptským; nebo pojal
že budeš
zabit ; krev tva bude na (1ceru jeho, a uvedl ji do města
hlavu
tvou.
38. I řekl Semej králi: Dobrát Davidova, dokavadž nedostavěl
domu svého, a domu Hospodinova,
igi-Éta
řeč. učini
Jakož služebn
mluvil ipan
můj i zdí jerusalémských vůkol'.
i, takt
k tvůj.
2. Ale však lid obětoval na vý
Bydlil tedy Semej v Jerusalémě
sostech: nebo [ještě] nebyl vysta
za mnoho
.
ven
chrám jmenu Hospodinovu až
39. Stalo se pak po třech letech, do toho
dne.
že utekli [dva] služebníci Seme'e
3.
Miloval pak Šalomoun Hospo
k Achisovi synu Máchy, králi Getli:
dina, chodě v přikazanich Davida
31) t. pomstí krve bez příčiny od Joaba otce svého, krom že na výsosteoh
vylité (a. Král. s, 23—37. 20, 8—13.).
podle přikůlaní Božího (1. Mojž. 9, G.), obětoval a zapaloval vonné věci.
abychom já & čeleď má nemusili za to
odbývati.

1) Viz 2. Pax-al. 1, 1. s, 11.
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4. Protož odšel do Gabaon, aby
tam obětoval, nebo ta byla výsost
největší: i obětoval alomoun tisíc
obětí zápalných na. tom oltáři v
Gabaon.
5. Ukázal se pak Hospodin Ša
lomounovi ve snách v noci, řka:
Žádej zač chceš, abych dal tobě.
6. Iřekl Šalomoun: Ty jsi učinil
s služebníkem svým Davidem ot
cem mým milosrdenství veliké, jakž
chodil předobličejem tvýmvprav
dě, a. v spravedlnosti, a v srdci
upřímném s tebou: a zachoval jsi
jemu milosrdenství své veliké, adal
jsi mu syna sedícího na. trůnu jeho,
jakož jest dnes.
7. A nyní, Hospodine Bože, ty
jsi učinil, aby kraloval služebník
tvůj místo Davida otce mého: já
pak jsem mládenec maličký, ani

vyšití,
vjití svého
. A ani
služebník
tvůj neznaje*.
jest u pro
střed lidu, kterýž jsi vyvolil, lidu
nesčíslného, kterýž nemůže poči
tán & sečten býti pro množství.
9. Dáš tedy služebniku svému
srdce k umění schopné, aby lid
tvůj souditi mohl, arozeznati mezi
zlým a dobrým. Nebo kdo bude
moci souditi lid tento, lid tento tvůj

mnohý?

10. I líbilo se to Hospodinu, že
Šalomoun žádal za takovou věc.
11. I řekl Bůh Šalomounovi: Žes
žádal za. věc tu, a neprosils soběo
dlouhý věk ani o bohatství, ani o
duše nepřátel svých, ale žádal jsi
sobě moudrosti, k rozeznání soudu:
12. hle učinil jsem tobě vedlé
řečí tv 'ch, a dal jsem tobě srdce
moudr a rozumné, tak že žádného
před tebou rovného tobě nebylo,
aniž po tobě povstane.
13. Ale i to, začežs neprosil, dal
jsem tobě: totiž bohatství, a slávu,
tak že žádného nebylo tobě rov
vného mezi králi, po všecky pře
dešlé dny.
14. Jestliže pak budeš choditi po
cestách mých, a budeš-li ostříhati
1) t. neumím k svému povolání hodně
státi, sebei poddané náležitě spravovati.
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ustanovení a řikázaní mých, jako
chodil [David otec tvůj, prodlou
žim dnů tvý h.
15. I procítil Šalomoun, a sroz
uměl, že to byl sen: a když přišel
do—J erusaléma, stál před archou

úmluvy Hospodinovy, a obětoval
oběti zápalné, a oběti pokojné, a
učinil velké hody všechněm slu
žebníkům svým.
16. Tehdy přišly dvě ženy ne
věstky k králi, a stály před ním,
17. z nichžto jedna řekla.: Pro
sím, pane můj : já a žena tato by
dlily jsme v jednom domě, i poro
dila jsem u ní v pokojíku.
18. Třetího pak dne po porodu
mém porodila. i tato: a byly jsme
spolu, a žádný jiný nebyl s námi
v domě, kromě nás dvou.
19. Umřel pak syn ženy této v
noci; nebo spěci zalehla ho.
20. A vstavši tiše o půl noci,
vzala. syna „mého od boku mého,
děvky tvé, když jsem já spala, &
položila jej v lůno své: svého pak
syna, kterýž byl mrtev, položila
do lůna mého.
21. A když jsem ráno vstala,
abych dala mléko synu svému, u
kázalo se, že byl mrtev: na kte
réhož když jsem pilněji pohleděla
v den jasný, poznala jsem., že to
není [ten] můj, kteréhož jsem po
rodila.
22. I od ověděla druhá žena:
Není tak, jakž pravíš, ale syn tvůj
umřel, můj pak živ jest. Ona zase
řekla: Lžeš, nebo syn můj živ jest,
a syn tvůj umřel. A tak těmi řečmi
hádaly se před králem.
23. Tehdy řekl král: Tato praví:
Syn můj živ jest, a syntvůj umřel.
Atato odpověděla: Ne tak, ale syn
tvůj umřel, můj pak živ jest.
24. Řekl tedy král: Přineste mi
meč. A kd ž přinesli meč před krále,
25. řek : Rozdělte dítě živě na.
dvě, a. dejte polovici jedné, a po
lovici druhé.
26. Žena pak, jejížto syn byl
[ten] živý, řekla králi (nebo po
hnula se střeva její nad synem
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jejím: Prosim pane, dejtež 'í dítě
živé, a nezabi 'ejte ho. Dru a na
proti ravila: At není ani mě ani
tvé, e buď rozděleno.
27. Odpověděl kral, ařekl: Dej
tež této dítě živé, & nebuď zabito,
nebo tato jest matka jeho.
28. Uslyšel tedy veškeren Israel
soud, kterýž vynesl král a bál se
krale, vidouce, že moudrost Boží
jest v něm k vykonávání soudu.

12. Bana syn Ahiludův spravoval
Thanak & Mageddo, i veškeren

Bethsan, kterýž jest podleSarthana
pod Jezrahel, od Bethsan až do
Abelmehula proti Jekmaan.
13. Bengaber v Ramoth Galaad:
měl Avothjair, syna Manassesova
v Galaad: ten vládl ve vší krajině

Argob, kteráž ;,est v Basen, šede
sati městy velikými a zdmi ohra
zenými, kteráž měla zámky měděné.
14. Ahinadab syn Addo vládl v
Manaim.
Kapitola 4.
15. Achimaas v Neftali: a také
Sláva kralovstvi Šalomounova i moudrost
on měl za manželku Basemath dceru

jeho.

1 . aana,
al%m<)]t31novu.

Husy, [v1ád1] v

1. Byl nade
pak vším
král Israelem,
Šalomoun králem Aser, a Balothf'yn
2. a tato b la knížata jeho: Aza 17. J osafat syn Farne, v Issachar.
18. Semej syn Ela, v Benjamin.
riaš, syn Sá. oka. kněze:
8. Elihoref aAhia synové Sísovi 19. Gabor syn Uri, byl v zemi
byli písaři: Josafat syn Ahilud byl Galaad, v zemi [ondy] Sehona krale
kancléřem:
amorrhejskěho, a Oga krale Basan,
4. Banajaš syn Jojadův byl nad nade vším, což bylo v té zemi.
20. Jůda &.Israel byli nesčíslní
vojskem: Sádok pak a Abiathar
v množství, jako písek mořský: je
byli kněžími:
5. Azariáš syn Nathanův byl douce, a pijlce, a veselice se.
21.. Šalomoun pak byl v pan
nad těmi, kteříž stali při král?:
Zabud syn Nathanův kněz, byl ství svém, maje všecka. království
od. řeky [Eufrat] země filistinskě,
přítel králův:
6. a Ahisar byl vladařem domu: až k končinam egyptským: i da
a Adoniram syn Abdi byl nad vali jemu dary, a sloužili mu po
daněmi.
všecky dny života jeho.
7. Měl pak Šalomoun dvanacte
22. Byl pak pokrm Šalomounův'
úředníků nade vším Israelem, kte na každý den třiceti korců běli, a
říž opatřovsli potravou krale, i šedesate korců mouky,
dům jeho: nebo na jeden měsíc v
23. deset volů tučných, & dva
roce posluhoval každý tím, co po ceti volů pastevních, a sto skopců,
třebí bylo.
kromě lovu jelenů, srn, abůvolů, a
8. A. tato jsou jmena jejich: ptactva vykrmeněho.
24. Nebo on anoval nade vší
Benhur na hoře Efraim,
9. Bendekar v Makles, a v Sa krajinou, kteráž yla za řekou, od
lebim, a v Bethsames, a v Elon, Thafsa až do Gazy, i nade všemi
a v Bethanan.
_
králi těch krajin: a měl pokoj se
10. Benhesed v Amboth, pod všech stran vůkol.
nímž bylo Socho, & všecka země
25. I bydlil Jůda a Israel beze
Efer.
všeho strachu jedenkaždý od svým
11. Benabinadab, od nímž byla vinným kmenem, &pod s m fíkem,
všecka krajina Nešthor, a měl od Dan až do Bersabě, po všecky
dny alomounovy. '
goiíĚuthdceru
Šalomounova za man
e
.
26. A měl Šalomoun čtyřiceti
b) totiž nad úředníky královskými.

22) t. vychazelo ]: potravě dvoru jeho.
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3. Ty víš o vůli Davida otce
mého, a.že nemohl vystavěti domu
jmenu Hospodina Boha sveho pro
války nastávající vůkol něho, do
kudž nedal jich Hospodin pod paty
noh jeho.
4. Ale nyní Hospodin Bůh můj
dal odpočinutí vůkol: a není pro
tivníka, ani útoku zlého.
kde byl král, vedle toho, co ulo— 5. Pročež myslím stavěti chrám
jmenu Hospodina Boha mého, ja
ženo jim.
29. m1 také Bůh moudrost Šalo kož mluvil Hospodin Davidovi otci
mounovi, a opatrnost velikou ná mámu, řka: Syn tvůj, kteréhož po
ramně, a širokost srdce*, jako písek, sadím místo tebe na stolici tvou,
ten vystaví dům jmenu mému.
kterýž jest na břehu mořském.
30. A převyšovala moudrost Ša— 6. A protož rozkaž, at mi slu
lomounova moudrost všech Východ žebníci tvoji nasekají cedrů na Li
banu, a služebníci moji budou s
ních, i Egyptských,
31. a byl moudřejší než všickni služebníky tvými: mzdu pak slu—
lidé: moudřeiší než Ethan Ezra žebniků tvých dám tobě, jakéž
hitský, a [nežli] Heman, a Chalkol, koli požádáš ; nebo víš, že není
a Dorda, synové Mahol: a byl jme v lidu mém muže, kterýžby uměl
novaný po všech národech vůkol. dříví sekati, jako Sidonští.
32. Mluvil také Šalomoun tři ti
7. Když tedy uslyšel Hiram slova
síce přísloví: & bylo písni jeho alomounova, zradovsl se velmi,
a
řekl:
Požehnaný Hospodin Bůh
tisíc a pět.
. A rozmlouval o stromech od dnes, kterýž dal Davidovi syna
nejmoudřejšího
nad lidem timto
cedru, kterýž jest na Libanu, až
do yzopu, kterýž vychází ze zdi: tak mnohým.
8.
I
oslal
leamk
Šalomounovi,
a rozmlouval o hovadech, i o ptácích,
řka: S yšel jsem, cos mi koli po
i zeměplazích, i o rybách.
ruěil:
ját
učiním
všecku
vůli tvou
“ 34. I přicházeli ze všech národů
oslouchat moudrosti alomounovy,
z
itrany
dříví
cedrového
a jedlo
e
v
o.
1 ode všech králů země, kteříž sly
9. Služebníci moji složí je s Li
šeli o moudrosti jeho.
banu k moři: a já spořádám je ve
vory, a po moři, až k místu, kdež
Kapitola 5.
mi uložíš : a tu je přistavím, a ty
Přátelství Šalomounova s Híramem. 12.
Počet dělníků i úředníků kstavoní chrámu. vezmeš je: & dáš mi potřeby, aby
dán byl pokrm domu mému.
1.
slal ted Hiram král rs
10. A tak Hiram dával Šalomou
Poslužebnyíky své k Šaltšmdg novi dříví cedrového, a dříví jedlo
novi: nebo uslyšel, že ho pomazali věho vedlé vší vůle jeho.
za krále misto otce jeho: nebo 11. Šalomoun pak dával Hira
byl přítel Davidův Hiram po vše movi, dvaceti tisíc korců pšenice,
oken čas.
ku pokrmu domu jeho, a dvaceti
2. Poslal pak Šalomoun kHíra měr oleje nejčistšího: to dával
movi, řka:
Šalomoun Hiramovi na každý rok.
12. Dal také Hospodin moudrost
26) t. jezdců (viz 2. Paralíp. 9, %.) aneb Šalomounovi, jakož mluvil jemu:
koní pro dvanácte tisíc jezdců.
a
byl
pokoj mezi Hiramem aŠalo
29) t. mysl velikou, ostrou . hlubokou
důvtipnost & schopnost k pochopení mounem, a učinili obadva smlouvu.
13. I vybral král Šalomoun děl
věcí tak mnohých —

tisíc jeslí koňů vozních, a dvanácte
tisíc jizdných*.
27. A krmili je svrchu povědění
královi úředníci: též i potřebných
věci k stolu krále alomouna s
velikou pilností dodávali časem
svým.
28. Jeěmene také, a slámy pro
koně a hovada, dodávali k místu,
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m'ky ze všeho Israele, a byl jich
počet třiceti tisíc mužů.
14. I posílal z nich na Liban de
set tisíců na každý měsícjedny po
druhých, tak že [jeden měsíc) bý
vali [na Libenu], a dva měsíce v
domích svých: a Adoniram byl
nad těmi vybranými.
15. I měl také Šalomoun sedm
desát tisíc těch, kteříž břemena
nosili, a osmdeséte tisíc kameníků

domu, okolo chrámu, a Odpověd
nice*, &.udělal boky vůkol.

6. Opažení, kteréž vezpod bylo
pět loket na šíř měla: a rostřední
opažení šest loket na š ř: a třetí
opažení sedm loket majíc na šíř*.
Trámy pak položil v domě vůkol
zevnitř, aby nevězely ve zdech
chrámu.
7. Dům pak když se stavěl, z
kamení hlazeného a hotového sta
na hoře:
,
věl se: a ani kladiva, ani seke ,
16. kromě úředníků, kteříž b li ani jakého nastroje železného by o
nad každým dilem,vpoětutřitis ce slyšeti v domě, když b 1 stavěn.
8. Dvéře boku rostře ního byly
a tři sta, kteříž rozkazovali lidu,
a těm, kteříž dělali dílo.
o pravé straně omu: a o okrou
17. I přikázal král, aby vzali Elých schodech vstupova o se na
kamení veliké, kamení skvostné, prostřední ponebí, a z prostředního
k základu chrámu, a aby otesali na třetí.
je čtverohranně:
9. A vystavěl dům, a dokonal
18. jež tesali kameníci Šalomou jej: přikryl také dům deskami
novi, a kameníci Hiramovi: Giblitá cedrovými.
ští* pak připravovali dříví a kamení
10. I udělal opažení nade vším
]: stavení domu.
domem pěti loket zvýší, a přikryl
dům dřívím cedrovým.
' 11. I stala se řeč Hospodinova
Kapitola 6.
k Šalomounovi, řkoucí:
Stavění chrámu Šalomounova.
12. Dům tento, kterýž stavíš',
jestliže budeš choditiv přikazaních
1. Stalo
se
tedy
léta
čtyretého
a.
mých,
& činiti soudy mě, & ostří
osmdesátého po vyjití synů
israelských z země egy tské, měsíce hati všech rozkazů mých, chodě v
Zio, (jenž jest měsíc ruhý*) čtvr nich: utvrdím řeč svou tobě, kte
"tého léta kralovaní alomounova rouž jsem mluvil Davidovi otci
nad Israelem, počal se stavěti dům tvému.
13. A budu bydliti u prostřed
ospo u.
2. Dům pak, kterýž stavěl kral synů israelských, _aneopustím lidu
Šalomoun Hos dinu, byl zdélí svého israelského.
14. Tedy vystavěl Šalomoun dům,
šedesáti loktů, a zšíří dvaceti lok
& dokonal jej.
tů, & zvýší třiceti loktů.
15. A vystavěl stěny domu vnitř
3. A byla siňpřed chrámemdva
ceti loktů zdélí, podlé miry širo
kosti chrámové: a měla deset loktů 6) Odpovědníce nesluje zde ono místo na
na šíř před chrámem.
víku archy úmluvy, odkudž Bůh daval
4. I udělal v chrámě okna na
odpovědi lidu svému, nýbrž onen vnitřní,
ivená-.

5. A vzdělal při stěně chrámové
opažení prken vůkol, na stěnách

oponou zastřený díl domu Božího, kdež
stala archa, jenž se nazýval Svatyně
svatých, či Nejsvětější, aneb Svatosvaté
(vín v. 16. 19.); Přední díl domu Bo
žího nazýval se pouze: Svatyně.
Ta opažení či ty pavlače o trojím po
nebí byly !: spodku užší pro větší tlu—
stoat adí, kteréž čím výš tím víc ubý

'$) Gibla či Džibla bylo město fénické u
Středního moře, od
ků aod Římanů
Byblos naavanš.
valo, a tak se vyšší pavlaěe poruši
1) t. roku církevního, jejž počínali Židé
ova y.
od polovice našeho března, a rok oby 12) t. co se týče domu, kterýž mi stavíš,
čejný od polovice našeho „m.
věs, že —
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prkny cedrovými, od půdy domu 25. Desíti také loket byl oheru
až. do vrchu stěn, a. až k stropu, bín druhý: v míře stejné, a díla
jednoho byli ti dva chembíni,
přikigll
je dřívím
cedrovým
a po ožil
půdu domu
prkny vnitř:
jedlo— 26. tojest, zvýší měl jeden che
rubin deset loktů, & tolikéž che
vymi.
'
16. I vystavěl dvacíti loket k rubín druhý.
zadní straně chrámu o ažení ced 27. I postavil ty cherubíny 11pro
r0vá, od podlahy až o vrchu: a střed chramu vnitřního': a rozta
udělal vnitřní dům odpovědí [Bo hovali cherubínové křídla. své., a.
žích]*, v Svatyni svatých.
dotýkalo se křídlo jednoho stěny,
17. Pročež čtyřicíti loktů byl a křídlo cherubína druhého dotý
sem chrám'“ před dveřmi Odpověd kalo se stěny druhé: druhé. pak
mce.
křídla. u prostřed chrámu vespolek
18. A cedrem věecken dům vnitř se dotýkala. _
28. Obložil také cherubíny zla
pokryt byl, maje vykroužení aspo
]en.í své. řemeslně udělaná., ařezby tem.
vysedlé: všecko deskami cedrovými 29. A všecky stěny chrámu vů
bylo pokryto :a žádný kamen ve zdi kol ozdobil rozličnými rytinami a
soustrem: a udělal na nich chem
nemohl vidín býti.
l9. Odpovědnici pak u prostřed bíny, & palmy, a. řezby rozličné,
domu vnitř udělal, aby postavil jako vysedló ze stěny, &čněiicí ven.
tam archu úmluvy Hospodinovy.
30. Též i podlahu domu přikryl
20. Ta pak Odpovědnice byla. zlatem vnitř i zevnitř*.
dvacíti loktů zdělí, a dvacíti loktů
31. A kudy voházeli do Svatyně
zšíří, & dvaciti loktů zvýší: & při svat ch, udělal dvéřce z dříví oli
kryl ji, aobložil zlatem nejčistším. vov ho, a podvoie do pěti hran.
Ale i oltář obložil cedrem*.
32. A dvoje dveře z dříví oli
21. Dům také před Odpovědnicí vového: a. vyryl na nich řezby
přikryl zlatem nejčistším, a přibil cherubínů, a způsoby palm, & ry
plechy hřeby zlatými.
tiny velmi vysedlé, a obložil je
22. A nic nebylo v chrámě, co zlatem: a potáhl tak cherubíny
by zlatem nebylo přikryto: též i jako palmy, i jiné věci zlatem.
celý oltař [před Odpovědnicí] při— 33. Též kudy se vcházelo do
1 zlatem.
chrámu, udělal podvoie zdříví oli
23. A udělal v Odpovědnici dva vového do čtyr hran.
cherubíny z dříví olivového. deset
34. A dvoje dveře deví jedlo
loket zvýší.
věho proti sobě: a oboje dvěře
24. Pět loket bylo křídlo chem
dvojité,
bína jedno, a. pět loket křídlo che byšy
ot raly
se. a spolu spojujice se
rnbína druhé: totiž, deset loket
35. Avyryl [na nich] cherubíny,
bylo od konce křídla jednoho až a. palmy, a rytiny velmi vyse e_z
do konce křídla druhého.
aobložil je všecky plechy zlatými
díla taženého podle ravidla.
36. A vystavěl s ň vnitřní ze
16) t. místa, z něhož Bůh těm, kteříž se tří řad kamení hlazeného, a jedné
s ním radívali, vůli svou zjevoval, a
řady
dříví cedrového.
odpovědí dával.
37. Léta čtvrtého založen jest
11 t. kromě těch dVaceti loktů, kteréž ;
šedesáti loket délky všeho chrámu [! dům Hospodinův měsíce Zio.
Bvatyni svatých přehradil.
38. A léta jedenáctého, měsíce
20) Rozumí se zde oltář, na němž se na
palovalo kadidlo, jenž byl ze dříví ce Bul (jenž jest měsíc osmý) dokonán
V

drového, obložený zlatem, (: stál v Sva—
tyni t. i. v předním dílu domu Božího, 27) t. vOdpovědnicí, či v Svatyni svatých.
před oponou, jenž ukrývala Odpověd „ac) Zevnitř, t. 5. v s vatyni, & vnitř, t. ].
v Svatyni svatých, či v Nejsvětějším.
nici, či Svatyni svatých. (Vis v. 21. 22) \.
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jest dům se vším dílem jeho: ase jakož i v síni domu Hospodinova
všemi nádobami jeho: stavěl jej vnitřní, a v síni domu.
sedm let.
13. Poslal také král Šalomoun,
a vzal Hírama z Týru,
14. syna ženy vdovy z pokolení
Kapitola 7.
Stavění domu Šalomounova, 2. & dómu Neftali, z otce týrského, řemeslníka
dcery Faraonovy. 17. Strojení nádobí i ozdob díla z mědi, a plného moudrosti,
do chrámu.
a rozumnosti i umění k udělání
všelikého díla z mědi. Kterýžto
když
přišel k králi Šalomounovi,
1. Důmtřinácté
pak svůj
Šalomoun
let, stavěl
a až kdokonání
dělal všeliké dílo jeho.
jej přivedl.
15. I utvořil dva sloupy měděné,
2. Vystavěl také dům háje liban osmnácti loket zvýší sloup jeden:
ského sto loket zdélí, a padesáte a okolek dvanácti loket obkličoval
loket zěíří, & třiceti loket zvýší: každý sloup.
a čtyry síně k procházkám mezi
16. Také dvě makovice udělal,
sloupy cedrovými: nebo z dříví kteréžby vstaveny byly na vrch
cedrového vytesal sloupy.
sloupů, slité z mědi: pět loket
3. A prkny cedrovými přikryl zvýší makovice jedna, a pět loket
celý strop, kterýž na čtyřiceti & zvýší makovice druhá:
pět sloupů zpoléhal. Jedna pak
17. a [na nich mřežováuíj jako
řada měla sloupů patnácté
na způsob síti, a řetězů k sobě
4. proti sobě postavených,
vespolek divným dilem setkaných.
5. a k sobě hledících, [a bylo]
makovice sloupů byly slité:
stejné prostranství mezi sloupy, a Obědvě
sedmiřadé mřížky na makovmi jed
na sloupich čtverhranné dříví ve né, a sedmiřadé mřížky na mako
všem stejné.
vici druhé.
6. A síň sloupů vzdělal padesáti
18. A udělal sloupy, a dvě řady
loket na dýl. a třiceti loket na šiř: jablek granátových vůkol jedné
a druhou síň v tváři větší síněz'
každé mřížky,ab přikrývaly mako
a sloupy, a makovice na sloupích. vice, kteréž by y na vrchu: tak
7. Síň také trůnu, v kteréž soud udělal i makovici druhou.
jest, udělal: a přikryl _ji dřívím
19. Makovice pak, které byly na
cedrovým od půdy až do svrchku. vrchu sloupů, udělány byly jako
8. A domeček, v kterémž sedal, dílo liliové v síni čtyř loket.
když soudil, byl u prostřed síně, 20. A opět jiné makovice [byly]
odobného díla. Udělal také dům
nahoře na vrchu sloupů podlé mír
ceři Faraonově (kterouž byl za sloupu proti mřížkám : granátovýc
manželku pojal Šalomoun) takovým pak jablek bylo dvě stě [dvěma]
dílem. jako i tuto síň.
řadama vůkol makovice druhé.
_
9. Všecko z kamení skvostného,
21. I postavil ty dva sloupy v
kteréž podlé pravidla a míry tak síni chrámové: & postaviv sloup
vnitř, jako zevnitř pilou řezáno pravý, nazval je' jmenem J achin:
bylo: od základu až do vrchu zdí, podobně vyzdvi
sloup druhý, 'a
a zevnitř až do síně větší.
nazval jmeno jeho Booz*.
10. Základové pak [byli] z kamení
22. A na vrchu sloupů dílo na
skvostného, z kamení velikého de—způsob lilium postavil: i dokonáno
síti, neb osmi loket.
jest dílo sloupů.
11. A svrchu bylo kamení skvost
23. Udělal také moře slité' de
né, dle stejné míry tesané, též také
i dříví cedrové.
21) Jacbin, t.j. Upevni, totiž Bůh dům
tento. Booz, t. j. V Něm síle.
12. A síň větší byla okrouhlá,
Moře sloula nádoba na vodu veliké,
ze tří řad kamení tesaného. a z 23) okrouhlé,
:: mědi ulitá, sloužíc kněžím
jedné řady hoblovaného cedroví:
!: umýváníi koupání. (2. Moji. 80, IS.)
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síti loket odjednoho kraje k druhé jaká bývají u vozu: a osy jejich,
mu, okrouhlé vůkol: pět loket a špice, a. loukotě, a písty, všecko
byla vysokost jeho, a okolek tři bylo slité.
ceti loket obkličoval je vůkol.
34. A i ta čtyry raménka na
% A rytina pod krajem obchá každém úhlu jednoho každého pod
zela 'e desíti lokty obkličujicí mo stavku, z téhož podstavku slita &
ře: vě řady rytin prutovaných spojena byla.
byly slity.
35. Na vrchu pak podstavku byla
25. A stálo na. dvanácti volích, nějaká okrouhlost na půl lokte, tak
z nichž tři patřili k půlnoci, a tři udělaná, že umyvadlo svrchu mo
k západu, a tři k poledni, a tří k hlo postaVenobýti, mající své rytiny
východu: a moře na nich svrchu a rozličné řezby z sebe samé.
bylo: jichžto všech zadkové vnitř 36. Vyryl také na deskách těch,
pod mořem kryli se.
kteréž byly z mědi, a v úhlech,
26. Tlustost pak umyvadla toho chembíny, a lvy, a palmy, jako
byla na. dlaň: a kraj jeho jako ku podobenství člověka stojícího,
kraj kalichu, a jako list nakřivený
ne vyryté ale přistavené vůkol
rozvitého lilium: dva tisíce batů že
se zdály.
v se bralo*.
37. Na ten způsob udělal deset
27. A udělal [také] deset pod podstavků, jednostejné slitiny, [jed
stavků měděných, čtyř loket zdélí né] míry, & jednostejné rytiny.
jedenkaždý podstavek, &.čtyř loket
38. Udělal také deset umyvadel
zšíří, & tří loket zvýší.
A to dílo podstavků bylo měděných: čtyřiceti batů bralo v
mezi rytinami hladké: &. rytiny se
umyvadlo
a. bylo
[každél
čtyř
loket: i jedno,
postavil
jednokažd
[byly] mezi spojeními.
29. A mezi korunkami a.kotoučky, umyvadlo na 'ednom [podstavku],
lvové &volové a cherubínové [byli] : to jest, [všec deset] na. desíti
a při spojeních podobně'jako svr— podstavcích.
39. A postavil [těch] deset od
chu: a. pod lvy & voly, jako ře
stavků, pět na pravé straně 0
meny z mědi visici.
30. A čtyry kola u jednohokaždého mu, a pět na levé: moře pak po
podstavku, a osy měděné: a na stavil na pravé straně chrámu proti
čtyrech stranách jako raménka. pod východu ku poledni.
40. Nadělal tedy Hiram kotlíků,
umyvadlem slitá, proti sobě ve
a mis, a konvi, & dokonal všecko
spolek „hledice.
dílo
králi Šalomounovi k chrámu
31. Ústí také vnit-řbylo na vrchu
hlavy: a což zevnitř vidíno, na Heepodinovu.
41.
Sloupy dva, a dvě točenice
jeden loket bylo všecko okrouhlé,
a spolu mělo půl druhého lokte: makovic, na makovice těch sloupů:
a
mřežování
dvoje, aby přikrývalo
v úhlech pak sloupů rozličné rytiny
byly: a prostředkové mezi sloupy, dvě točenice, kteréž byly na vrchu
sloupů.
čtverhranní, & ne okrbuhli.
42. A granátových jablek čtyři sta
32. tyry také kola., kteráž ve
čtyrech úhlech podstavku* byla, na dvojím mřežováni: dvě řady ja
spojovala,se spolu pod podstavkem : blek granátových na j ednomkaždém
mřežování, k přikrytí točenio na
'egno
o te. kolo
' mělo zvýší půldruhého makovicich, kteréž byly na vrchu
33. Taková pak ta kola byla, sloupů.
43. A podstavků deset, & umy
vadel deset na podstavcích.
26) Bat byla míra tekutých věcí, tak mnoho
v se beroucí, jako míra suchých, řečená
Efa. (Bonde. 6, ID.)
32) t. pod tím lišováním.

44. A moře jedno, & volů dva-
nácte
d mořem.
45.
kotlíky, a mísy, a konve.
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Všecky nádoby, kterýohž nadělal
4. a přenesli archu Hospodinovu,
Híram králi Šalomounovi do domu i stánek úmluvy, i všecky nádoby
Svatyně, kteréž byly v stánku: a
Hosčpodinova,
byly.
4 . Na poliz mědi
krajiny
jordánské tak přenesli to kněží a levítové.
(2. Par. 1, B.)

slíval jp, král
v jilovaté zemi mezi 5. Král pak Šalomoun, a všecko
Sochot
a Sarthan.
47. I postavil Šalomoun všecky množství israelské, kteréž se bylo
ty nádoby [do chrámu]: ro množ sešlo k němu, šlosnímpřed archou,
a obětovali ovce a voly bez čísla
stwšíďpak
přílišné neby a vážena a počtu.
m .
48. I nadělal také Šalomoun věeho 6. A vnesli kněží archu ůmlu
[jiného] nádobí do domu Hospodi Hospodinovy na místo její, na

nova: oltář zlatý, i stůl zlatý, na sto chrámové odpovědí Božích, [to
kterémžby se kladli chlebové před tiž] do Svatyně svatých, pod kří
ložení:
dla cherubínů.
7. Nebo chembínové měli rozta
49. & svícnů zlatých pět na pravé
straně, a pět na levé straně, proti žená křídla nad mistem archy, a
Odpovědnici, z zlata čistého: a přikrývali archu, i sochory její
jako liliové květy, a lampy svrchu svrchu.
zlaté: a utěradla ze zlata,
8. A když sochorové [prvé] vyni
50. i baňky, i vidličky, i šálky, kali, a vidíni byli koncové jejich
i moždířky, i kadidlnice, ze zlata. ven z Svatyně před Svatyní sva
nejčistšího: i stežeje dveří domu tých, [teď] nebylo jich dále viděti
vnitřního, [totiž] Svatyně svatých, zevnitř, a byli tam až do dnešního
i dveří domu chrámu ze zlatab ly. dne“.
51. A [tak] dokonal všecko
o,
9. V arše pak nic jiného nebylo,
kteréž dělal Šalomoun k domu než dvě desky kamenné, kteréž
Hospodinova, a vnesl tam], cokoli byl složil v ní Mojžíš na. Horebě,
byl posvětil [Bohu] avid otec kdyžto učinil Hospodin úmluvu s
jeho, stříbro i zlato, i nádoby, & syny israelskými, když vyšli z země
složil to mezi poklady domu Ho egyptské.
spodinova.
10. Stalo se pak, když vyšlikněží
z Svat ně, že mlha naplnila dům

Kapitola 8.
nesení archy do chrámu, a posvěcení

jeh o.

1. Tehdy
se všickni
staršíshromáždili
lidu israelského
s kní
žaty pokolení, i vůdcové čeledí synů
israelských, k králi Šalomounovi
do Jerusaléma: aby přinesli archu
úmluvy Hospodinovy z města Davi
deva, to jest, z Sionu.
2. 1 sešel sekkráli Šalomounovi
veškeren Israel měsíce Ethanim,
v den slavný: ten jest měsícsedmyň
3. A přišli všickni starší z Isra
ele, a vzali kněží archu,
2) Měsíc sedmý, Ethanim, také Tisrl na
zvaný, srovnává se s naším zářím a
říjnem; den slavný toho měsíce byla
slavnost stánků.

Hospo 'nův*: _

11. tak že nemohli kněží ostáti,
a posluhovati pro mlhu: nebo byla
naplnila sláva Hospodinova dům
Hospodinův.
12. Tehdáž řekl Šalomoun: Ho
spodin řekl, že bude přebývati ve
mlze.
13. Stavěje vystavěl jsem dům
8) Totiž dokud stála archa. ůmluvyv starém
stánku, nemohli se tam dlouzí soohorové
její, pro skrovnost místa, docela vejíti,
nýbrž bylo jich také venku v Svatyní
totiž na oponou, v níž hrby či vydu
dělali, znamenati: pak ale v chrámě
bylo v Svatyní svatých místa dosti, že
ty sochory již více ven nevynikaly.
O v Mlha, či oblak, byla zevnitřním zna
mením přítomnosti Boží. (8. Mojž. 16,
10. _ 24, 15. 16. 40, 32. — 4. Mojž.

>..

9, ms.)

3. Královská 8

383

k přebývání tvému, přepevnou svému Davidovi otci mému, co jsi
mluvil jemu: ústy jsi mluvil, a rukou
stolici tvou na věky.
14. I obrátiv král tvář svou, dal splnil, jakož tento den dokazuje.
25. Nyni tedy Hospodine Bože
požehnání všemu shromážděni isra
elskěmu : nebo všecko shromáždění israelský, naplniž služebníku svému
israelské stálo.
Davidovi otci mému, co jsi mluvil
15. I řekl Šalomoun: Požehnaný jemu, řka: Nebudet odjat z tebe
Hospodin Bůh israelský, kterýž muž přede mnou, kterýžby seděl
mluvil ústy svými Davidovi otci na trůnu israelském: však ale tak,
mému, a rukou svou naplnil, řka: jestliže ostříhati budou synové tvoji
16. Ode dne, kteréhož jsem vy
cesty jsi
své,tyaby
chodiliepřede
mnou,
chodil
př
obličejem
vedl lid svůj israelský z Egypta, jakž
nevyvolil jsem města z žádného m .
26. Protož nyní, Hospodine Bože
pokolení israelskěho, aby [mi v
něm] vystaven byl dům, a aby israelský, at jsou upevněna slova
bylo jmeno mě tam: ale Davida tvá, kteráž jsi mluvil služebníka
jsem vyvolil, aby byl nad lidem svému Davidovi, otci mému.
27. Což tedy domnívati se máme,
mým israelským.
17. I chtěl David otec můj sta že v pravdě Bůh bydlí na zemi*?
věti dům jmenu Hospodina Boha Nebo jestliže nebe, a nebesa nebes
obsáhnouti tebe nemohou, čímž
israelského :
18. ale Hos odin řekl Davidovi méně dům tento, který jsem vy
otci mému: že jsi umínil v srdci stavěl?
svém stavěti dům jmenu mému, 28. Ale vzhlědni k modlitbě
služebníka svého, a k _prosbám
dobře jsi učinil, v srdci to přemý jeho, Hospodine Bože můj: slýš
šleje.
19. Ale však ty mi nebudeš sta chválu a modlitbu, kterouž služeb
věti domu, nýbrž s tvůj, kterýž ník tvůj modlí se dnes před tebou:
aby oči tvé byly otevřené
vyjde z beder tvýc , ten vystaví na29.
dům tento v noci i ve dnezna
dům jmenu mému.
20. Potvrdil Hospodin řeč svou, dům, o němž jsi řekl: Budet jmeno
kterouž byl mluvil: i povstal jsem mě tu: abys vyslyšel modlitbu, kte
modlí se tobě služebník tvůj
já na místo Davida otce svého, a rouž
dosedl jsem na trůn israelský, jakož na místě tomto.
byl mluvil Hospodin: &.vystavěl
30. I všslyš prosbu služebníka
jsem dům jmenu Hospodina Boha svého, ili u svého israelskěho, zač
bykoli prosili na místě tomto; &
israelského.
vyslyš
je v místě přebývání svého
21. A ustanovil jsem tu místo
arše, v níž úmluva Hospodinova na nebi, a vyslyše, milostiv buď.
31.
Zhřešil-liby
člověk proti bliž
'est, kterouž učinil s otci našimi,
nímu svému, a mělby nějakou pří
dyž vyšli z země egyptská.
sahu,
kteroužby
držán
byl zavá
22. Postavil se pak Šalomoun
před oltářem Hospodinovým před zaný: a přišelby pro tu přísahu
před
oltář
tvůj
do
domu
tvého,
obličejem shromáždění israelského,
82. ty vyslyš na nebi: &.učiň' a
a roztáhl ruce své k nebi,
suď
služebníky
své,
odsoudě
23. a řekl: Hospodine Bože isra božného, a odplatě cesty jehobez
na
elský, nenít odobného tobě Boha hlavu jeho, a ospravedlně spraved
na nebi svrc u, ani na zemi dole:
jenž ostříháš úmluvy a milosrden—
tak. aby místem obsažen býti měl?
ství služebníkům svým, kteří 27) t.Nikoli
—
chodí před tebou s celým srdcem 82) t. podle slov přísahy, která obsahovala

svým:

24. jenž jsi splnil služebníka

kletbu na toho, kterýby neprůvě při
sáhal.
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livého, a odměně mu vedlé spra
vedlnosti jeho.
33. Jestližeby utekl lid tvůj isra
elský před nepřátely svými (nebo
hřešiti bude proti tobě*), a činíce
pokání, a vyznávajíce jmeno tvé,
přišliby, a modliliby se, aprosiliby
tebe v domu tomto:
34. ty vyslyš na nebi, a odpust
hřích lidu svému israelskému, a
uveď je zase do země, kterouž jsi
dal otcům jejích.
35. J estližeby zavřlno bylo nebe,
&.nepršelby déšt pro hříchy jejich,

tvé (nebot uslyší ojmenu tvém ve
likém, a o ruce tvé silné, a rameni
tvém
42. vztaženém, všudy), kdyžby

t,
tedyěpřišel,
a modlilby se na tomto
43. ty vyslyš na nebi na pevném
místě přebývání svého, a učiň vše
cko, oěežkoli volati bude k tobě
cizozemec ten: aby se naučili vši
okni národové země báti se imena
tvého, jako lid tvůj israelský, a
sili, že jmeno tvé vzýváno jest
nad domem tímto, kterýž jsem
a modlíce se na místě tomto, po— vystavěl.
káníby činili jmenu tvému, a od 44. Kdyžby vytáhl lid tvůj na voj
hříchů svých odvrátiliby se pro trá— nu proti nepřátelům svým, cestou,
kamžbyskoli poslal je, a modliliby
peni své:
36. ty vyslyš je na nebi, a. od se tobě proti cestě města, kteréž
ust hříchy služebníků svých, a jsi vyvolil, a naproti domu, kterýž
lidu svého israelského: a ukaž jim jsem vystavěl jmenu tvému,
cestu dobrou, po nížby chodili, &. 45. i vyslyš na nebi modlitb
dej déšť. na zemi svou, kterouž jsi jejich, a prosby jejich, a. uěiň sou
dal lidu svému k vládnutí.
jejic .
37. Jestližeby hlad Vznikl na
46. Jestližeby pak zhřešili tobě
zemi, aneb mor, aneb nakažené (nebo není člověka, kterýžby nehřen
povětří, aneb rez, aneb kobylky, šil), a rozhněvaje se, vydalbys je
aneb porušení úrod zemských, a
nepřátelům
jejich,
a jatí dalek
bylibš,
soužilby jej nepřítel jeho oblehna vedeni
do země
nepřátelské
brány jeho, aneb jakákoli rána, ja. nebo blízké:
kákoli nemoc,
47. &. ěim'liby pokání v srdci
38. všeliké zlořeěenství, aproklí— svém na místě vězení, a obrátíce
nání, kteréžby se přihodilo něja— se modliliby se toběv zajetí svém,
kému člověku z lidu tvého israel řkouce: Zhřešílit jsme, a ne rávě
ského: jestližeby kdo poznal ránu jsme činili, bezbožně jsme j nali:
srdce svého, a rozprostřelby ruce
48. a obrátiliby se k tobě celým
své v domu tomto,
srdcem svým a celou duší svou, v
39. ty vyslyš na nebi v místě zemi nepřátel svých, do kteréžby
přebývání svého, a smiluj se, a u jatí zavedeni byli: a modliliby se
ěiň a dej jednomukaždému vedlé tobě proti cestě země své, kterou
všech cest jeho, jakož uzříš srdce jsi dal otcům jejich, a města, kte
jeho (nebo ty znáš sám srdce všech réž jsi vyvolil, a chrámu, který
synů lidských),
jsem vystavěl jmenu tvému:
40. aby se báli tebe po všecky
49. vyslyš na nebi, na pevném
dny, dokudž živi budou na zemi, trůnu svém, modlitby jejich, a
kterouž jsi dal otcům našim.
prosby jejich, a uěiň soud jejích:
41. Ktomu také icizozemeo, jenž 50. a smiluj se nad lidem svým.,
není z lidu tvého israelského, když kterýž zhřešil proti tobě, a nade
by přišel z země daleké pro jmeno všemi nepravostmi jejich, jimiž
přestoupili proti tobě: a dej milo
38) Jiné čtení: Jestližehy poražen byl lid srdenství před těmi, kteřížby je
tvůj od nepřátel (poněvadž zhřešil proti
tobě), t. j. poněvadž tys ho vydal pro zajaté měli, aby se smilovali nad
mmi.
hříchy jeho v ruce nepřátel jeho —
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51. Nebo lid tvůj jest to, adědi abychom chodili v ustanoveních
ctví tvé, 'ež jsi vyvedl z země jeho, a ostříhali přikazaní jeho,
egyptské, []jako] z prostředku peci jako i dnes.
železné.
62. Tedy král, &veškeren Israel
52. At jsou oči tvé otevřené k sním, obětovali oběti před Hospo
modlitbě služebníka tvého, a lidu dinem.
tvého israelského, a vyslyš je ve 63. I nabil Šalomoun obětí po
všem, oěežbykoli volali k tobě.
kojných, kteréž obětoval Hospo
53. Nebo tys je oddělil sobě za dinu, volů dvamecítma tisíců., ..
dědictví ode všech národů země, ovec sto dvaceti tisíců: a tak po
jakože mluvil skrze Mojžíše služeb světili chrámu Hospodinova kral
níka svého, když jsi vyvedl otce i synové israelští.
naše z Egypta, Pane Bože.
64. V ten den posvětil kral pro
54. Stalo se pak, když dokonal středku síně, kteréž byla před do
Šalomoun modle se všeoku modlitbu mem Hospodinovým: nebo oběto
a prosbu tuto Hospodinu, že vstal val tu obět zápalnou, a obět po
od obličeje oltáře Hospodinova.: svátnou, a tuk obětí pokojných:
nebo byl klekl na obě kolena na nebo oltář měděný, kterýž byl před
zem, a ruce byl roztéhl k nebi.
Hospodinem, menší byl, a nemohly
55. I stůl, a. dobrořečil všemu
shromáždění israelskému hlasem
velikým, řka:
56. Požehnaný Hospodin, kterýž
dal odpočinutí lidu svému israel
skému, vedlé všeho, což byl mlu
vil: neupadlo ani jedno slovo ze
všech dobrých věcí, kteréž mluvil
skrze Mojžíše služebníka svého.
57. Budiž Hospodin Bůh naš s
námi, jako byl s otci našimi, ne
opouštěje nás, ani zamítaje:
58. ale nakloniž srdce naše k
sobě, abychom chodili po všech
cestach jeho, a ostříhali přikézaní
jeho, & posvatn ch obyčejů jeho,
a soudů, kteréž oli přikázal otcům
našim.

.

sena

něm směstknati oběti za

palné, a oběti posvátné, a tukové
obětí pokojných.
65. Udělal tedy Šalomoun vten
čas slavnost velikou, a veškeren
Israel s nim, množství veliké od
končin Emath, až ku potoku egypt
skému, před Hospodinem Bohem
naším, za sedm dní, a za sedm dní,
to jest za čtrnécte dní.
66. A v den osmý propustil lidi' :
kteříž dobrořečíce králi, šli do svých
obydlí radujíce se, a s srdcem ve
selým ze všech dobrých věcí, kte
réž byl učinil Hospodin Davidovi
služebníka svému, aIsraelovi lidu
svému.

Kapitola 9.

59.jsem
A atsejsou
řeěityto
kteri-“
miž
modlil
předmé,
Hospo
' Bůh se podruhé ukázal Šalomounovi. 11.
nem, blízké Hospodinu Bohu naše Kterýž dal králi Híramovi dvaceti měst.
17. Vystavěl nova města, a některé národy
mu dnem i nocí, aby učinil soud sobě
pod plat uvedl. 26. Lodí pro zlato
služebníka svému, i lidu svému vypravil.
israelskému po všecky dny:
60. aby poznali všickni národové
se pak,
kdyždomu
dokonal
Ša
země, že Hospodin sam [toliko] 1. Stalo
lomoun
stavení
Hospo
jest Bůh, a že není jiného kromě
něho.
66) t. v den osmý slavnosti stánků. V prv
ních sedmi dnech posvěcovali chrámu,
61. Budiž také srdce naše doko
vdruhých sedmi dnech slavnost stinků
nalé s Hospodinem Bohem naším',
slavili. Osmého dne té slavnosti, jenž
61) t. budiž scela věrné Hospodinu, a ne
jen : polovice, chtíc poněkud sloužiti
Bohu svému pravému, a poněkud také
cisím modlém.

byl tak slavný, jako první, t. dne dva
cátého druhého měsíce sedmého, u veěer
propustil král lid, jenž se dvacátého
třetího téhož měsícejedenkaždý do domu
svého releěel.
(2. Paral. 7, 9. 10.)
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dinova, a stavení královské, ivše obadva domy, totiž dům Hospo
dinův, a dům královský,
cko, což žádal a chtěl dělati,
11. ('ešto Hiram král týrský do
2. ukázal se mu Hospodin po
druhé, jakož se mu byl ukázal v dával alomounovi dříví cedrového,
Gabaon'.

_

3. I řekl Hospodinkněmu: Vy
slyšelt jsem modlitbu tvou, aprosbu
tvou, kteroužs se modlil přede
mnou: posvětil jsem domu toho,
kterýž jsi vystavěl., abych položil
jmeno své tam na věky', a budou
oči mé, a srdce mé tu po všecky
dn .

ž. Ty také jestliže choditi budeš
přede mnou, jako chodil otec tvůj,
v sprostnosti srdce, a v spravedl
nosti: a budeš-li činiti všecko, což
jsem přikázal tobě, a ustanovení
má a soudy mé budeš-li zachová

vati:

a jedlového, i zlata vedlé vší

o—

třeby jeho) tehdy Šalomoun al
Hiramovi, dvaceti měst v zemi ga
lilejské.
12. I vyšel Hiram z Týru, aby
viděl města, kteráž byl dal jemu
Šalomoun, ale nelíbila se jemu,
13. i řekl: To-liž jsou ta mě
kteráž 'si mi dal, bratře? I naz
je zem Chabul až do tohoto dne.
14. Poslal také Hiram králi Ša
lomounovi sto dvaceti hřiven zlata.
15. Tat jest summa nákladů,
kterouž obětoval král Šalomoun
k stavení domu Hospodinova, &
domu svého, a Mello, i zdi jeru

5. postavím trůn království tvého salémské, a Heser, a Mageddo, &
nad Israelem na věky, jakož jsem
mluvil Davidovi otci tvému, řka: Gázerš'
16. arao král egypts ký vy táhl
Nebudet odjat muž z rodu tvého byl, a dobyl Gázer, a vypálil je,
s trůnu israelského.
a Chananejské, kteříž bydlili v
6. Pakli se nazpět odvrátíte vy městě, pobil, a dal je za věno dceři
i" synové vaši, nenásledujíce mne, své, manželce alomounově.
ani ostřihajíce přikázani mých, & 17. Protož vystavěl Šalomoun
posvátných obyčejů mých, kteréž Gázer, a Bethoron dolní,
18. a Bálath, a Palmiru v zemi
jsem vydal vám, ale odejdouce ctiti
budete bohy cizí, a klaněti se jim: pouště syrské,
7. vyplením Israele se svrchku
19. i všecka městečka, kteráž k
země, kterouž jsem dal jim: a němu náležela, a byla beze zdi,
chrám, kteréhož jsem posvětil jmenu ohradil, iměsta vozů, iměsta jezd—
svému, zavrhu od obličeje svého, ců, a cožkoli se mu líbilo, aby vy
i budet Israel v přísloví, a v roz stavěl v Jerusalémě, a na Libanu,
právku všem národům.
i ve vší zemi panování svého.
8. A dům tento bude ku pří 20. Všecken [také] lid, kterýž
kladu: všeliký, když půjde mimo byl pozůstal : Amorrhejskýoh, &
něj, užasne se, a sipěti bude, a Hethejských, & Ferezejskýoh, &
řekne: Proč tak učinil Hospodin Hevejskýoh, &J ebusejských, kteříž
zemi této, & domu tomuto?
nejsou z synů israelských:
9. I odpovědí: Protože opustili
21. těch syny, kteříž byli po
Hospodina Boha svého, kterýž vy zůstali v zemi, jichžto nemohli 
vedl otce jejich z země egyptské, nové israelští vyhladiti, uVedl
a následovali bohů cizích, a klaněli lomoun pod plat*, až do tohoto
se jim, a ctili je: protož uvedl na dne
ně Hospodin všecko to zlé.
až. z synů k israelskýeh žád
10. Když pak bylo po dvacíti ného nepodrob5"v službu Šalomoun,
letech, když byl vzdělal Šalomoun
15)
8) t. aby byl přlbytkem mým ustavičně;
aneb: aby vždy jmenem mým, mým
chrámem nazýván byl.
21)

Mello jest tolik co hrad, či tvrz neb
pevnost (cítadella) vměstě. Heser, Ma
ge
a Gánr byla hrazená města.
dle bobr.: v službu.
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ale byli muži bojovníci, &.služeb &.mluvila jemu všecko, což měla

níci jeho, a knížata, a vůdcové, a
úředníci nad vozy, a nad koňmi.
23. Bylo pak knížat nade všemi
díly Šalomounovými představených
pět set & padesát, kteříž měli pod
sebou lid, a vustanovených dílech
rozkazovali.
24. Dcera pak Faracnova přestě
hovala se z města. Davidova do
domu svého, kterýž jí byl vystavěl
Šalomoun: tehdáž vystavěl Mello.
25. Obětoval také Šalomoun tři.
krát na každý rok oběti zápalné,
i pokojné obětí, na oltáři, kterýž
byl vzdělal Hospodinu, & pálil
vonné věci“ před Hospodinem:

na srdci svém.
3. I zodpovídal jí Šalomoun vše
chna slova, kteráž mu byla před
ložila: nic nebylo skrytého řed
králem, načby jí byl neodpově ěl'.
4. I uzřevši královna : Sáby
všecku moudrost alomounovu, i
dům, kterýž byl vystavěl.
5. i pokrmy stolu jeho, ipří
bytky služebníků, i pořádky při
sluhujících, i roucha jejich, i číš
níky, i oběti zápalné, kteréž obě
toval v domu Hospodinově: neměla
více ducha.

6. I řekla k králi: Pravát jest

& řeč, kterouž jsem sl šela v zemi sv
7. o řečech tvýc , a omoudrosti

dokonán jest chrám.
26. Nadělal také lodí velikých
král alomoun v Asiongaber, kteréž
jest podlé Ailath na břehu moře
červeného, v zemi idumejské.

27. A poslal Híram na těch 10
dích služebníky své, muže plavce,
& umělé na moři, sslužebníky Ša
lomounovými.
28. Kteřížto když připlavili se
do Oíir“, nabravše tam zlata čtyry
sta. a dvaceti hřiven, přivezli je
králi Šalomounovi.

tvé: a nevěřila jsem vypravujícím
mně: až jsem sama přišla, a uzřela
očima svýma., & zkusila jsem, že
není mi praveno ani polovice:

většít jest moudrost tvá, i skut
kové tvoji, nežli pověst, kterouž
jsem slyšela.

8. Blahoslaveni muži tvoji, &
blahoslavení služebníci tvoji, kteříž
stojí před tebou vždycky, a slyší
moudrost tvou.
9 Budiž Hospodin Bůh tvůj po
žehnaný, jemužs se zalíbil, a po
sadil
tebe na trůn israelský, pro
Kapitola 10.
tože zamiloval Hospodin Israele
Přijela královny sabejské. 14. Bohatství na věky, a ustanovil tebe králem,
a sláva Šalomounova.
abys činil soud a spravedlnost.
10. I dala králi sto a dvaceti
1. Ale ševši
i bálovna
usly. hřiven zlata, a vonných věcí velmi
pověst oz Sáby,
alomounovi
ve jmenu Hospodina přijela, aby mnoho, i kamení drahého: aniž
bylo kdy potom přivezeno vonných
ho zkusila v pohádkách*.
2. A přijevši do Jerusaléma s ko— věcí tak mnoho, jako darovala krá
monstvem velikým, a se zbožím, lovna z Sáby králi alomounovi.
s velbloudy nesoucími vonné věci, 11. (Však i lodi Híramovy, kteréž
azlata velmi mnoho, akamení dra přinášely zlato z Ofir, přivezly z
dříví vonného' velmi mnoho,
hého, přišla k králi Šalomounovi, aOňr
kamení drahého.
12. A nadělal král z dříví von
28) Od:-, krajina africká, kamž Feničané
koráby se zbožím vysílali, a odkud ného zábradel v domu Hcspodinovu,
lbtc a jiné drahé zboží přiváželi. (8. a v domu královu, a harfa louten
10, as.).
zpěvákům: aniž jest kdy více při
1) sen. & seba bylo hlavní město kra
ví vonné, anivi
jiny aabejské, jenž ležela na poledni vezeno takové
požehnané Arabia & země israelské, a dino až do dnešního dne.)
od královen řízena byla. Vtipné pc
hádky : průpovědi dávati a lcdpovídati 3) t. uhcdl každou pohádku.
11) Hebr.: Almuggím, dříví nám neznámé'
náleželo !: mudrctví starých.
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13. Král pak Šalomoun dal krá"
lovně z Sáby všecko, co chtěla a
žádala od něho: mimo ty věci,
kteréž byl jí dobrovolnědal darem
královským. Kterážto navrátila se,
a odjela do země své s služebníky
svými.
14. Byla pak váha. zlata, kteréž
se přinášelo alomounovi na každý
rok, šest set šedesáté šest hřiven

drost jeho, kterouž dal Bůhvsrdci
e 0.

J 25. A přinášeli jedenkaždý dary
jemu, totiž nádoby stříbrné a zlaté,
roucha, a zbroj bojovnou, i vonné
věci, a koně, a mozky, a to kaž
dého roku.
26. I nashromáždil Šalomoun
vozů a jezdců, že měl tisíc ačtyry
sta vozů, a dvanácté tisíc jezdců:
zlata:
arozložil je poměstech hrazených,
15. krom toho, kteréž přimšeli a u krále v Jerusalémě.
muži, jenž byli nad oly, a kupci,
27. I způsobil., že tak veliká
& všickni ti, ješto špatnější věci hojnost stříbra byla-v Jerusalémě,
prodávali, ivšickui králové arabští, jako kamení: a tak mnoho bylo
& vévodové země.
cedru, jako planého fíkoví, kteréž
16. Udělal také m1 Šalomoun roste na poli.
dvě stě štítů z zlata nejčistšiho, a
28. A přiváděli [také] Šalomou
ta, a z Koa:
šest set lotů zlata dal na plechy novi koně 7. E
štítu jednoho:
nebo kupci královští kupovali je
17. a tři sta puklířůzzlats zku z Koa, a přiváděli je za [jisté]
šeného: tři sta lotů zlata jeden penize.
puklíř přikrývalo: i složil je král
29. Přicházela pak spřež čtyř
v domě Lesu libauského.
koňů z Egypta za šest set lotů
18. Udělal také král Šalomoun stříbra, a kůň za sto a padesáte.
trůn z kostí slonových veliký, a A tak tím způsobem všickni krá
obložil jej zlatem stkvoucím velmi,
IOVéal
áv i.hethejští a syrští koně pro—=
19. kterýž měl šest stupňů: a d
vrch trůnu okrouhlý byl na straně
zadní: a dvě ruce z obou stran
Kapitola 11.
držíce stolici: a dva lvové stáli u
Šalomounovo odvrácení se od Boba. 9.
každé ruky.
Protivníci,
48.
i smrt jeho.
20. A dvanácte lvíčků stojících
na šesti stupních s obou stran:
1.
rál
pak
Šalomoun zamiloval
nebylo takové dílo uděláno v ni
žádném království.
ženy cizozemky mnohé, dceru
také
Faraonovu,
a moabské, aam
21. Nadto všecky nádoby, z nichž
píval král Šalomoun, byly zlaté: monitské, idumejské, a sidonské,
a
hethejské;
& všeliké nádobí v domě Lesu li
2. z národů těch, 0 kterýchž
banského b 10 z zlata nejčistšiho:
nebylo stří ra aniž ho sobě co řekl Hospodin synům israelským:
vážili ve dnech Šalomounovýoh; Nevejdete k nim, ani z nich ve
jdou k vašim; nebo jistě odvrátí
22. nebo lodi královské přes srdce vaše, abyste následévali bohů
moře s lodimi Hiramovými chodily jejich. s těmi tedy spojil se Šalo
do Tharsis jednou ve třech letech, moun náramným milováuím.
přinášejíce odtud zlato a stříbro, 3. Aměl žen jako královen sedm
a zuby slonové, & opice, a pávy. set, a ženin tři sta: a odvrátily
23. I zveleben jest král Šalomoun ženy srdce jeho.
nade všecky krále země, v bohat
4. A když již byl stár, nakažena
ství, a v moudrosti.
jest srdce jeho skrze ženy, že jest
24. A všecka země žádala viděti následoval bohů cizích: aniž bylo
tvář Šalomounovu, aby slyšela mou srdce jeho dokonalé sHospodinemv
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Bohem svým, jako srdce Davida
otce jeho.
5. Ale ctil Šalomoun Astarthu
bohyni Sidonských, a Moloch modlu
Ammonitských'.
6. I činil Šalomoun, což se nelí
bilo Hospodinu, a nenaplnil, by
následoval Hospodina, jako David
otec jeho.
7. Tehdy vystavěl Šalomoun
chram* Chamosovi, modle moabské,
na hoře, kteréž jest proti J eru
salému**, a Molochovi modle synů
Ammon.
8. A tak to vzdělal všem ženam
svým cizozemkém, kteréž kadily,
& obětovaly bohům svým.
9. Protož rozhněval se Hospodin
na Šalomouna, že mysl jeho odvra
tila se od Hospodina Boha israel»
ského, kterýž se mu byl ukazal
podvakrat,
10. a přikázal tu věc, aby nenév
sledoval bohů cizich: ale neostřihal
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15. Nebo když byl DavidvIdu
mei, a Joab kníže vojska byl šel,
aby pochoval ty, kteří byli pobiti,
a pobil všecky pohlaví mužského
v Idumei,
16. (za šest zajisté měsíců byl
tam Joab, i všecken Israel, dokudž
nevyplenil všech pohlavi mužského
v Idumei)
17. utekl Adad sám, a [někteří]
muži idumejšti z služebníků otce
jeho s ním, a vešel do Egy ta:
byl p:.k
maliě
é. Adad

[tehdéžl' pac
' ole
18. A když vyšli z Madian, při
šli do Faran, a vzali s sebou ně
které muže z Fat-an, a řišli do
Egypta k Faraonovi krá. ' egypt
skému: kterýž dal mu dům, astra
vou opatřil ho, a zemi také na
vykázal.
19. I nalezl Adad milost před
Faraonem velikou, tak že jemu dal
za manželku, sestru vlastní man
toho, což byl přikázal jemu Ho—želky své Tafnes královny.
20. I porodila jemu sestra Taf
spodm.
11. Řekl tedy Hospodin Šalo nes Genubatha syna, a vychovala
mounovi: Poněvadž se to nalezlo ho Tafnes v domu Faraonovu: a.
při tobě, žes neostřihal úmluvy mé, přebýval Genubath u Faraona s
& přikazani mých, kteréž jsem při syny jeho.
kázal tobě, roztrhna rozdělim krá.— 21. Když pak uslyšel Adad v
lovství tvé, a dům je služebníku Egyptě, že usnul David sotci svý
tvému.
mi, a že umřel Joab kníže vojska,
12. Ale však za dnů tvých neu řekl Faraonovi: Propast mne, at
činím toho, pro Davida otce tvého: jdu do země své.
než z ruky syna tvého odtrhnu je. 22. I řekl jemu Farao: I ěehožt
13. A 'ani jemu celého kralovstvi se ti nedostává. u mne, že chceš
neodejmu, nýbrž pokolení jedno jíti do země své ? Ale on odpověděl:
dém synu tvému, pro Davida služeb Niěehož: ale prosím tebe, abys
níka mého, & pro J erusalém, kte propustil mne.
28. Vzbudil ještě Bůh proti němu
rýž jsem vyvolil.
14. I vzbudil Hospodin protiv
Eliadova,
terýž byl Bazona
utekl syna
od Adarezera,
níka Šalomounovi, Adada Idumej protivníka.
ského, z rodu královského, kterýž krale Soby pana svého:
24. a shromáždil proti němu'
byl v Edem.
muže, a byl knížetem drébů, když
5) Moloch byla modla ohavné, jížto pó zabíjel je David“: a odešli do
hané lidi a zvláště nevinné dítky obě Damašku, a bydlili tam, a ustano
tovali, kladouce je na živa. buď do břicha vili ho králem v Damašku,
aneb na ruce rontopené modly, a tlu
25. i byl protivníkem Israelovým
kouce na bubny, aby úpěni pálených
po všeckny dny Šalomounovy: a
neviňétek slyšeti nebylo.
.: Dle hebr.: Výsost či oltář. — ") t. na
hoře Olivetské, jenž se také proto na
IÝValahorou pohoršení. (4. Král. 28, Ia.) 24) v hebr.: k sobě. — “) 2. BILL 8, 8.
V
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35. Ale odejmu království zrnky
to jest to zlé Adeda, a. nenávist
proti Israelovi, i kraloval v Syrii. syna. jeho, a dám tobě desatero
26. J eroboam také syn Nábetův pokolení:
36. synu pak jeho dám jedno
Efrathejský, z Sareda.: služebník
alomounův, jehožto matka jmenem okolení, aby zůstala. svíce Davi
ovi služebniku mému po všecky
arva, byla. žena. vdova., pozdvihl
ruky proti králi.
dny přede mnou v J eruselemě mě
27. A teto jest příčinazprotivení stě, kteréž jsem vyvolil, aby bylo
se 'emu, že alomoun vystavěl jmeno mě tam.
37. Tebe pak vezmu, akralovati
Me 0, & srovnal propast města
Davidova. otce svého.
budeš nade všemi věcmi, kterychž
28. Byl pak Jeroboam muž silný žádá. duše tvá., & budeš králem nad
&.mocný: & vida. Šalomoun mlá Israelem.
dence, žeby dobré povahy byl, a. 38. Protož jestliže uposlechneš
přičinlivy, ustanovil ho úředníkem všeho toho, což přikáži tobě, &
nad platy všeho domu Josefova.. choditi budeš po cestách mých, &
29. I stalo se toho času, že J ero činiti, což pravého jest přede mnou,
boam vyšel z Jerusaléma, & nešel ostříhaje ustanovení mych, a. při
jej Ahiáš Sílonský prorok na.cestě, kázení mých, jako činil Devid
jsa odín pláštěm novým: byli pak služebník můj: budu s tebou, &.
vzdělám tobě dům stálý,jako jsem
toliko sami dva. na poli.
30. A ujav Ahiáš plášt svůj nový, vzdělal Davidovi dům, a. dám tobě
kte ž měl na. sobě, roztrhal jej lid israelsky:
na. vanáete kusů.
39. a. potrápímt semene Davidova
31. I řekl Jeroboamovi: Vezmi
n .tu věc, ale však ne po všecky
sobě deset kusů; nebot toto praví pro
Hospodin Bůh israelsky: A' já. ŽO. Pro tu říčinu chtěl Šalo
erobosma.: kterýž
roztrhnu království z ruky galo moun zabiti
mounovy, a. dám tobě desatero vstal, a. utekl do Egypta k Sesi
pokolení.
kovi králi egyptskému, a. byl v
32. Jedno toliko pokolení* zů Egyptě až do smrti Šalomounovy.
stane jemu, pro služebníka mého 41. Ostatek pak slov* Šalomou
Davida., a. pro Jerusalem město, nových, &.všecko, což činil, 8.mou
kteréž jsem vyvolil ze všech po drost jeho: hle všecky ty věci vy
kolení israelských:
psány jsou v knize slov dnů Šalo
33. protože opustil mne,“ a. kla mounovych.
'
něl se Astartě bohyni Sidonskych, 42. Dnů pak, v nichž kraloval
& Chamosu bohu moebskému, a. Šalomoun v Jeruselémě nade vším
Molochu bohu synů Ammon: &. Israelem, jest čtyřiceti let.
43. I usnul elomoun s otcis 
nechodil po cestách m ch, aby byl
ěinil spravedlnost pře e mnou, & mi, &pochován jest v-městě Devi a.
[zachovával] přikázení má, a soudy, otce svého, a. kraloval Boboem syn
Jako David otec jeho.
jeho místo něho.
34. Však ale neodejmu všeho
království z ruky jeho, nýbrž vůd
Kapitola 12.
cem zanechám ho po všecky dny Království po smrti Šalomounovš rozdě
života jeho, pro Davida. služebníka leno. 26. Jel-oboum král udělal dvě telat ]:
meho, kteréhož jsem vyvolil, jenž mocnářství.
ostříhal přikúzení mých, a. ustano
1. řišel pak Roboam do Siehem:
vení mých.
nebo tam sešel'se byl veške
32) t. Jůdovo & Benjaminovo, jež se pro
užší jich spojení i pro skrovnost
pokolení Benjaminovu za jedno počítala. 41) a věcí & příběhů.
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12. Přišel tedy Jeroboam, i ve
1.221Israel,
aby ho ustanovili za škeren lid k Roboamovi dne tře
e.
2. Ale Jeroboam syn Nábatův, tího, jakže byl mluvil král, řka:
jsa ještě v Egyptě, kamž byl utekl Navrafte se ke mně dne třetího.
před alomounem králem, uslyšev
13. I odpověděl král lidu tvrdě,“
o smrti jeho, navrátil se zEgypta. opustiv radu starších, kterouž jemu
3. I poslali, a povolali ho: při— byli dali,
šel tedy Jeroboam, i všecko množ.
14 a mluvil jim vedlé rady
ství israelské, a mluvili k Rohoa mládenců, řka: Otec můj ztižiljho
movi, řkouce:
vaše, já pak přidámkejhu vašemu:
4. Otec tvůj přetěžké jho vzložil otec můj mrskal vás bičíky, ale
na nás, protož ty nym' polehč pano— já mrskati vás budu biči uzlova
vání otce svého řetvrdého, a jha .:; m1.
15. I nepovolil král lidu, nebo
přetěžkého, kter ž vzložil na nás,
a budeme sloužiti tobě.
se byl odvrátil od něho Hospodin,
&. Kterýžto řekl jim: Odejděte, aby splnil slovo své, kteréž byl
a třetího dne navratte se ke mně. mluvil skrze Ahiáše Sílonského, k
A když odšel lid,
J eroboamovi synu Nábatovu.
6. radil se král Roboam se star
16. Vida tedy lid, žeby je král
šími, kteříž stávali před Šalomou oslyšel, odpověděl „jemu,řka: J akýž
nem otcem jeho, když 'eště živ díl máme v Davidovi? Aneb jaké
dědictví v synu Isai? Jdi do stán
bšl,
a řekl:lidu
Kterakmira
o ověděl
tomuto? te, abych ků svých Israeli! Nyni viz dům
(Kteřížto řekli jemu: Jestliže svůj Davide*! I odšel Israel do
dnes uposlechneš lidu tohoto, a stánků svých.
posloužíš jim, a prosbě jejich po
17. Nad syny pak israelskými,
volíš, a budeš-li „jim mluviti pří kteřížkoli byli v městech jůdskýoh
větivě, budout služebníky tvými kraloval Roboam.
18. Poslal tedy král Roboam*
po všecky dny.
8. A on 0 ustil radu starců, kte— Adurama, kterýž byl nad daněmi:
rouž mu dali, a povolal mládenců, a ukamenoval h'o veškeren Israel,
kteříž s ním vychováni byli, a a umřel. Král pak Roboam rychle
stáli před ním',
vsedl na vůz, a utekl do Jemsa
9. a řekl k nim: Co mi radíte, léma:
abych odpověděl lidu tomuto, jenž
19. a odstoupil Israel od domu
řekli mi: Polehě nám jha, kteréž Davidova, až do dnešního dne.
vzložil ,otec tvůj na nás?
20. Stalo se pak, když uslyšel
10.-I řekli mu mládenci, kteříž veškeren Israel, že se navrátil Je
vychováni byli s ním: Takto mlu roboam, poslali a povolali ho shro
viti budeš lidu tomu, jenž, pravili máždivše lid, a ustanovili ho krá
k tobě, řkouce: Otec tvůj ztížil
,'ho naše, ty pak polehě nám [ho].
měly několik, až do 39 řeménků, buď
aktu díš jim: Nejmenší prst můj
hladkých, aneb při těžším trestu uzly
neb rozličnými bcdavými přívěsky na
tlustší jest, nežli hřbet otce měho'.
konci
obtížných.
. A nyní otec můj vzložil na O t. j. Co
jest nám, desateru pokolení
vás jho těžké, já pak přidám na v israelskámn,
do Davida, jen! jest syn
jho vaše: otec můj mrskal vás bi
Isai l pokolení Jůdova, a do potomka
jeho? Pojďte domů, vy věíckni, jenl
číky, ale já mrskati vás budu biči
jste
Israelětí!
Nacht
sobě kraluje potom
uzlovatýmiň
stvo Davidovo nad pokolením svým Jůdo
ps

8) t. byli teď v jeho službě a rudě.
10) t. mnohem hůře já s vámi nakládati
budu, nežli s vámi nakládal otec můj.
Týž romm jest i následujícího verše.
11) Biěování se dělo svláěními bičíky, ježto 18)

vým: my sobě vyvolíme jiného krále. -—
Tak se rosdělilo celé království israel—
ské, na dvě: jedno se nazývalo israel
skó, a. druhé menší jůdskě.
t. !: sbouřeným Israelským. —

392

3. Královská 12. 13.

lem nade vším Israelem, aniž kdo
následoval domu Davidova, krom
samo pokolení Jůdovo.
21. I přišel Roboam do Jerusa
'léma a shromáždil veškeren dům
jůdský, a pokolení Benjamin, sto
a osmdesáte tisíců výborných mužů
bojovníků, aby bojovali proti domu
israelskému, a přivedli zase krá
levství k Roboamovi synu alo
mounovu.
22. Stala se pak řeč Hospodi
nova k Semejášovi muži Božímu,
řkoucí:

[chasy] lidu, kteříž nebyli z synů
Lévi.
32. I ustanovil den slavný mě
síce osmého, patnáctého dne [téhož]
měsíce, ku podobenství slavnosti,
kteráž se slavívsla v Jůdstvu', &
vstoupiv obětoval na oltáři: po
dobně učinil [také] v Bethel, a o
bětoval telatům, kteráž byl udě
lal: a ustanovil v Bethel kněží vý—
sostí, kteréž byl vzdělal.
33. Avstoupil [ab obětovalj na
oltáři, kterýž byl u ělal v Bethel,
patnáctého dne měsíceosmého, kte
rýž byl soběsmyslil vsrdci svém':
23. Mluv k Roboamovi synu Ša—a učinil slevnost nům israelským,
lomounovu, králi jůdskému, a ke vše
a ' vstotupil
k oltÝři, aby pálil ka
mu domu Jůdovu, i Benjaminovu, did
lo* .
a k ostatním z lidu, řka:
24. Totot praví Hospodin: Ne
Kapitola 13.
potáhnete, aniž budete bojovati
pro modlářst'ví trestán. 24; Pro
proti bratřím svým synům israel rokJeroboam
pro neposluáenství od lva udáven. 33.
ským: navratiž se [každý] muž do Jeroboam v své zlosti přece zůstal.
domu svého, nebo ode mne stala
se jest věc tato. I uposlechli řeči 1. A hle muž Boží přišel z Jůd
Hospodinovy, anavrátíli se s cesty,
stva slovem Hospodinov
jakož jim byl přikázal Hospodin. do Bethel, když Jeroboam stál u
25. Vystavěl pak J eroboam Si oltáře a kadidlo kladl.
2. I zkřikl proti oltáři slovem
ohem na hoře Efraim, a bydlil
tam: a vyěed odtud vystavěl Fa Hospodinovým, a řekl: Oltáři, ol
nuel.
táři, toto praví Hos odin: Hle syn
26. I řekl Jeroboam v srdci narodí se domu
avidovu, Jo
svém: Nyní navrátí se království siáš jmenem, & obětovati bude na
tobě kněží výsostí, kteříž nyní na
zase k domu Davidova,
27. jestliže bude choditi lid tento tobě kadidlo zapalují, a kosti lid
k obětování obětí v domě Hospo ské na tobě zapálí.
dinově do Jerusaléma: i obrátí se 3. I dal téhož dne znamení, řka:
srdce lidu tohoto ku pánu svému Totot bude znamení, že mluvil
Boboamovi králi iůdskému, a za Hospodin: Hle oltář roztrhne se,
bijí mne, a navrátí se zase k a vysype se popel, kterýž jest na
n ěm.
němu.
28. A vymysliv radu udělal dvé 4. A když uslyšel král řeč ělo
telat zlatých, a řekl jim: Neohoďtež věka Božího, kterouž byl mluvil
více do Jerusaléma! Hle bohové proti oltáři v Bethel, vztáhl ruku
tvoji, Israeli, kteříž tebe vyvedliz svou od oltáře, řka: Jměte ho. I
usohla ruka jeho, kterouž byl vztáhl
země egyptské!
němu: aniž mohl jí přitá
29. I postavil jedno v Bethel a roti
nouti zase k sobě.
druhé v Dan:

30. o-byla ta věo khřeěení: nebo 32) t. slavnosti stánků.
chodíval lid klanět se teleti až do 83) Slavnost stánků světila sevJerusalémě
dne 16. sedmého měsíce: ale Jeroboam
Dan.
přeložil ji dle vlastního smyslu a. bez
31. A udělal chrámy na výso
ohledu na zákon Mojžílův na měsíc
stech a [ustanovil] kněží z zadní
osmý. — " t. osobil si i kněžství.
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17. nebo mluvil Hospodin ke
a vysy—
pal5. seOltář
popepakz roztrhl
oltáře, se,
vedlé
zna mně slovem Hospodinovým, řka:
mení, kteréž byl předpověděl muž Nebudeš tam jisti chleba, ani píti
vody, aniž se navrátiš touž cestou,
Boží v řeči Hospodinově.
6. I řekl král k muži Božímu: kterouž jsi šel.
18. Kterýž řekl jemu: Takét já.
Pomodl se Hospodinu Bohu své
mu, a pros za mne, abych mohl prorok jsem, jako ty, a anděl mlu
vil ke mně slovem Hospodinovým,
zase
k sobě. řka: Přiveď ho zase s sebou do
I moplžitáhnouti
'l se muž ruku
Božísvou
Hospodinu,
a přitáhl král ruku zase k sobě, a domu svého, at pojí chleba, a na
pije se vody. I oklamal ho',
byla 'ako rvé.
19. a přivedl ho nazpět s sebou,
7. řek král k muži Božímu:
Pojď se mnou domů, abys pocběd— a jedl tedy chléb v domě jeho, a
pil
vodu.
val, a dám tobě dary.
20. A když seděli za stolem, stala
8. I odpověděl muž Boží králi:
se
řečHospodinova
k proroku, jenž
By mi dal polovici domu svého,
byl onoho nazpět přivedl.
21.
A
zvolal
na
muže Božího,
nšpůjdu
s
tebou,
aniž
budu
jisti
c eba, aniž budu píti vody na mí
kterýž byl přišel z Jůdstva, řka:
stě tomto:
Toto
praví
Hospodin:
Že jsi nebyl
9. nebo tak přikázáno jest mi
slovem Hospodina přikazujiciho: poslušen řeči Hospodinovy, a ne
ostříhal
jsi
řikázaní,
kteréž
vydal
Nebudeš jisti chleba, ani pití vody,
ani se nevrátíš tou cestou, kterouž tobě Hospo ' Bůh tvůj,
22.
a.
navrátils
se,
a
jedls
chléb,
jsi přišel.
10. A tak cdšel jinou cestou, a a pils vodu, na místě, o kterémž
nenavrátil se tou cestou, kterouž přikázal tobě, abys nejedl chleba,
ani nepil vody : nebudet pochováno
byl přišel do Bethel.
11. Prorok pak jeden starý by tělo tvé v hrobě otců tvých.
28. A když pojedl a napil se,
dlil v Bethel, k němuž přišli sy
nové jeho, a vypravovali mu vše osedlal osla svého proroku, jejž
cky věci, kteréž byl učinil muž byl nazpět přivedl.
Boží toho dne v Bethel: i slova, 24.Kterýž když odšel,uhodil na něj
kteráž byl mluvil k králi, vypra lev na cestě, a udávil ho, a leželo
tělo jeho mrtvé na cestě: osel pak
vovali otci svému.
podlé něho, a lev stál podlé
12. I řekl jim otec jejich: Kte stál
těla mrtvého.
rou cestou odšel? I ukázali mu sy 25. A aj, muži jdouce tudy uzřeli
nové jeho cestu, kterouž byl od
ěel muž Boží, jenž byl přišel z tělo mrtvé, ano leží na cestě, &
lva, an stoji vedlé těla mrtvého.
Jůdstva.
13. I řekl synům svým: Osed I řišedše, rozhlásili to v městě,
lejte mi osla. A když mu ho osedv v kterémž onen starý prorok bydlil.
26. Což když uslyšel ten prorok,
lali, vsedl [na něj],
14. a jel za mužem Božím, ana kterýž ho byl nazpět přivedl s
cesty,
řekl: Muž Boží jest to, kte
lezl ho sedícího od terebintem, i
řekl jemu: Ty- ' jsi muž Boží, rýž neposlušný byl řeči Hospodi
novy
a [protož] vydal jej Hospo
kterýž jsi přišel z Jůdstva? A on din lvu,
a polámal ho, a udávil
odpověděl: Jsem.
15. Iřekl kněmu: Pojď se mnou
18) Byl to tedy, dle výkladu sv. Řehoře,
domů, abys jedl chléb.
prorok lživý, jenž pouze o své vůli
' 16. Kterýžto řekl: Nemohut se

navrátitiani jíti s tebou, aniž budu
jisti chleba, ani píti vody na mi
stě tomto:

onoho muže Božího zkoumal, zdali roz
kazu Božímu věren zůstane, čímž by se
dokázalo, opravdu-li od Hcspódina po
slán jest, čili nic.
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vedlé slova Hospodinova, kteréž Ahiaš prorok, kterýž mluvil mně,
že mám kralovati nad lidem timto.
mluvil jemu.
(3. Kral. 11, 29—38.)
27. I řekl synům svým: Osedlejte
3. A vezmi v ruku svou deset
mi osla. Kteřížto když osedlali,
28. a on odjel, nalezl mrtvé tělo chlebů, a koláč, a nádobu medu,
'eho, ano leží na cestě, & osla i a jdi k němu: ont oznámí tobě,
lva ani stojí u těla: avšak nejedl co se stane pacholeti tomuto.
lev těla, aniž co uškodil oslu.
4. I učinila tak, jakž byl řekl,
29. Vzal tedy prorok tělo muže manželka Jeroboamova: a vstavši
Božího, a vložil je na osla, a na šla do Sílo, a přišla do domu Ahi
vrativ se řinesl je do města pro ašova: ale on nemohl již viděti,
roka staré 0, aby plakal ho'.
nebo byly mu pošly oči pro sta.
30. I položil tělo jeho v hrobě tost.
svém: a plakali ho: Ach, ach, 5. I řekl Hospodin k Ahióšovi:
Aj manželka Jeroboamova vchází,
bratře můj.
31. A když oplakali ho, řekl k aby se zeptala tebe o synu svém,
synům svým: Až umru, pochovejte kterýž jest nemocen. Toto a toto
mne v hrobě, v němž muž Boží budeš ji mluviti. Když tedy ona
jest pochován: vedlé kostí jeho vcházela, & činila se jinou, nežli
la,
položte kosti mé.
32. Nebot se jistě naplní řeč, yG. uslyšel Ahiaš šust noh jejich,
kterouž předpovědělslovem Hospo když vcházela do dveří, a řekl:
dinovým proti oltáři, kterýž jest Vejdi, menželko J eroboamova. Proč
v Bethel, & proti všechněm chra se jinou činíš nežli jsi? Ja pak
mům výsostí, kteříž jsou v městech poslan jsem k tobě nelibý posel.
7. Jdi, a pověz J eroboamov1: Toto
samařských.
33. Po těchto slovich neodvratil pravi Hospodin Bůh israelský: Ja
se J eroboam od cesty své nejhorší, jsem tě vyvýšil z prostředku lidu
ale naopak nadělal z nejposledněj a postavil jsem tě za vůdce 11
ších lidu kněží Výsosti: kdo jen lidem svým israelským':
8. a odtrhl jsem kralovstvi od
chtěl, naplnil ruku svou*, & býval
domu Davidova, a dal jsem je
[učiněn] knězem Výsosti.
34. Apro tu příčinu zhřešil dům tobě, a nebyl jsi jako služebník
Jeroboamův, & vyvracen jesta vy můj David, kterýž ostříhal přika
hlazen se svrchku země.
zani mých, a následoval mne v
celém srdci svém., číně, co se libilo
před obličejem mým:
9. ale páchal jsi zlé nade všecky,
Zahynutí domu Jeroboamova předpově
dino. 20. Smrt Jeroboumova. 22. Modlái'stvl kteříž byli před tebou, a učinila
lidu jůdského. 26. Chi-am jerusalémský ob— sobě bohy cizí. &.slité, abys mne
loupen.
k hněvu popudil, mne pak zavrhl
1. oho času roznemohl se Abia jsi za hřbet svůj:
10. protož aj já. uvedu zlé věci
syn Jeroboamův.
2. I řekl J eroboam manželce své: na dům Jeroboamův, a vyhladim
z Jeroboama i toho, jenž moěi na
Vstaň, a změň oděv, aby tebe ne stěnu, a zavřeného, anejposledněj
poznali, že jsi manželka Jerobo šiho* v Israeli: a vyklidím ostatky
amova: a jdi do Silo, kdežto jest domu Jeroboemova, jako vyklizen
býva hnůj až do čista.
''
11. Kteříž zemrou z rodu Jero
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29) t. aby ho s pohřební slavnosti a s ho
řekoanim, tehdáž obyčejným (o němž
hned
v. 80.) pochoval.
10) t. zanechaněho, ve vraždění nepřátel—
33) t. dary . obětmi. Jeroboam tedy sám
ském obecném, kterýžby nějak kradl
ustanovovel na kněžství.
meče ušel na čas, itoho přece vyhladlm.

3. Královská 14.

boamova v městě, snědl je psi:
kteří pak zemrou na poli, žráti je
budou ptáci nebeští: nebo Hospo
din mluvil to.
12. Protož ty vstaň, a jdi do
domu svého: rovně když vcházeti
budeš do města, umře pachole,
13. a. plakati ho bude veškeren
Israel, i pochová ho: nebo ten je
diný z [rodu]Jeroboamova dostane
se do hrobu, nebo nalezena jest
nad ním řeč dobrá od Hospodina
Boha israelského, v domě Jerobo
amově'.
14. Ustanoví pak sobě Hospodin
krále nad Israelem, kterýž vyhladí
dům Jeroboamův v ten den, a v
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nův kraloval nad Jůdou. Vjednom
a ve čtyřiceti letech byl Roboam,
když počal kralovati: a sedmnácté
let kraloval v Jerusalémě městě,
kteréž vyvolil Hospodin, ze všech
pokolení israelských, aby tam po
ložil jmeno své. Jmeno pak matky
jeho [bylo] Naama Ammanitská.
22. I činil Jůda zlé předHospo
dinem, a popouzeli ho nade vše
cky věci, kteréž páchali otcové
jejich v hříších svých, kterýmiž
hřešili.
23. Nebo i oni vystavěli sobě
oltáře, a modly, i háje na každém

pahrbku vysokém, a pod každým
stromem ratolestným:
'24. ano i ženkýlové* byli v ze
15. a bíti bude Hospodin Bůh mi, a činili všecky ohavnosti ná
Israele, jako se klátí třtina ve vodě: rodů._ kteréž potřel Hospodin před
a vytrhne Israele z země dobré tváři synů israelských.
této, kterouž dal otcům jejich, a 25. Pátého pak léta království
rozvějet je za řeku*: proto že udě—Roboamova, přitáhl 'Sesák král
lali sobě háje, aby popouzeli Ho egyptský do Jerusaléma,
dina**.
26. a pobral poklady domu Ho
16. A vydá Hospodin Israele pro spodinova, a. poklady královské, &
hříchy Jeroboamovy, kterýž zhře všecko pobral: také pavézy zlaté,
kteréž byl udělal Šalomoun:
šil, i v hříchy uvodil Israele.
17.Vstala tedy manželka J eroboa 27. místo kterýchž nadělal král
move, a odešla, a přišla do Ther Roboam pavéz měděných, & dal je
sy*: a když ona vkráěela na práh v ruku* vůdců pavézníků, a těch,
domu, umřelo pachole,
kteříž ponocovali přede dVeřmi
18. i pochovali je. A plakal ho domu královského.
29. A když chodíval král do domu
veškeren Israel vedlé řečiHospodi
novy, kterouž mluvil skrze služeb Hospodinova, nosili je ti, k jichž
nika svého Ahiáše proroka.
úřadu náleželo jej předcházeti: po
19. Ostatní pak věci Jeroboa tom je zase přinášeli do zbrojnice
movy, kterak bojoval, a kterak pavézníků.
29. Ostatek pak skutků Bobca
kraloval, aj sepsány jsou v knize
věci [za] dnů králů israelských'. mových, a všecko, což činil, sepsá
20. Dnů pak, v nichžto kraloval no jest v knize skutků [za] dnů
Jeroboam, bylo dvamecítma let: králů jůdských.
30. I byla válka mezi Bobca
i usnul s otci svými: a kraloval
Nádab syn jeho místo něho.
mem a. Jeroboamem po všecky
21. Boboam pak syn Šalomou n .
ši. I usnul Roboam s otci svými,
18) Nebo při tom jediném ze všeho domu a. pochován jest s nimi v městě
Jeroboamova nalezeno jest srdce dobré, Davidově: jmeno pak matky jeho,
NaamaAmmanitská: a kraloval Abi
upřímnost k Hospodina a t. d.
15) t. na řeku Eufrat do zajetí aseyrského. am syn jeho místo něho.
— ") t. modlařstvím, jež prováděli v

ten čas:

D.:

hájích.
17) t. do tehdejšího města sídelního králů 24) t. ohavní smilníci ke cti pohanských
israelských, prvé než jim bylo Samaří.
bohů, i sodomáři.
19) t. v letopisu o králích israelských.
27) t. k ostříhání.
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12. A vyplenil ženkýle' zzemě,
a vyčistil všecku nečistotu modl,
kterýchž
byli nadělali otcové jeho,
Kralové jůdští: Abiam, 9. Asa, 24. Jasa
13. nadto i Machu matku svou
fat; 25. israelští pak králové: Nádab, 28.
a Brasa.
odvedl, aby nebyla kněžnou v
službach Priapovych, & v háji,
1. Létastvi pak
osmnáctého králov kteréhož jemu byla posvětila* : i
Jeroboamova syna Na podvratil peleš jeho, a ztroskotal
batova, kraloval Abiam nad Jůdou. modlu tu přeohyzdnou, a spalil v
2. Tři léta kraloval v Jerusa— potoce Cedron:
lémě: jmeno matky jeho bylo li. Výsosti pak nezkazi1*. Avšak
Mácha dcera Abessalomova.
Asovo dokonalé bylo s Ho
3. I chodil ve všech hřišiohotce srdce
spodinem po všecky dny jeho:
svého, kteréž byl páchal před ním:
15. a vnesl ty věci, kterýchž byl
aniž bylo srdce jeho dokonalé s
Hospodinem Bohem jeho, jako ppsvětil
otec jeho,
a slíbil,
do domu
ospodinova,
stříbro
i zlato,
i ná.
srdce Davida otce jeho.
doby.
16. Boj pak byl mezi Asou, a
4.
A
všaků.lproDavida
dal
jemu
Hospodin B
jeho svíci v Jem Baasou králem israelskym, po vše
salémě, že vzbudil syna jeho po oky dny je'ich.
něm, a utvrdil J erusalém:
17. Vyta 1 také Baasa králisra
(výš 11, BB.) elský proti Jůdovi, a stavěl Réma',
5. protože činil David dobré řed aby
nemohl žadný vyjití, ani vjíti
očima Hospodinovýma, aneuc ýlil se strany Asy krale jůdského.
se od ničeho, což mu byl přikázal,
18. Vzav tedy Asa všecko stří
po všecky dny života svého, kromě bro a. zlato, kteréž bylo pozůstalo
skutku [strany] Uriaše Hethej v pokladech domu Hospodinova,
ského.
a v pokladech domu královského,
6. Avšak boj byl mezi Bobca dal je v ruce služebniků svých: a
mem a Jeroboamem po všecken poslal je k Benadadovi synu Tabre
čas života jeho.
mona, syna Heziona, králi syrskému,
7. Ostatní pak věci Abiamovy, kterýž bydlil v Damašku, řka:
a všecko což ěim'l, zdaliž to není
19. Smlouva jest mezi mnou &
popsáno
dnů Abie—
králů tebou, a mezi otoem mým, a mezi
]ů ských? v knize
A byl slov
boj mezi
otcem
tvým: proto poslal jsem tobě
mem a Jeroboamem.
dary, stříbro a zlato: a prosím,
8. I usnul Abiam s otci svými, abys přišel a zrušil smlouvu, kte
a pochovali ho v městě Davidově:
a kraloval Asa syn jeho místo
něho.
12) Asa ztroskotal sodomišťata, výš 14, 24.
9. A tak léta dvacátého Jerobo 13) Priapus byla media, ctěná od smilníků.
Mnosí text hebrejský překládají takto:
ama krale israelského kraloval Asa
Nadto, i Můchu matku (bábu) svou
kral jůdský,
ssadil, aby nebyla královnou (nepano
vala, nevládla): nebo byla udělala hroz
10. a kraloval v Jerusalémě čty
nou (strašlivou) modlu v haji (2. Paral.
řiceti let a jedno. Jmeno matky
15, 16.). Jiní blíže smyslu původního;
'eho [bylo] Macha, dcera Abessa
Nadto i Múchu bábu svou odvedl od
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omova*.

11. I činil Asa dobré před obli
čejem Hospodinovým, jako David
otec jeho.

pocty jisté modly pod způsobem krů
lovny (jak k víře podob-o, Askew,)
kterouž, totiž modlu, byla udělala v hají.
14) t. oltářů na výšinách, na nich! sice

mimořádně, ale pravému Bohu obětovali.
(2. Paral. 14, 2—5.)
10) Macha byla babička Aeova, jenž dle 17) Béma, město v pokolení Benjamín, as
2 hodiny od Jerusaléma, kami Baas-.
hebrejského způsobu mluvení sluje tuto
vrazil, a v městě tom se upevňoval;
matkou. (%. Par. 18, z.)

3. Královská 15. 16.

rouž máš s Baasou králem israel
ským, at odtrhne ode mne.
20. I povoliv Benadad králi Asa,
poslal knížata vojska svého roti
městůmisraelským,i orazili 'on,
a Dan, a Abel dům doba, a vše
cku Cenneroth, totiž všecku zemi
Neftali,
21. To když uslyšel Baasa, pře
stal stavěti Rama, a navratií se
do Thersy.

KrálJůsak
Asa
dal Žádný
provolati
po22.
všem
stvu,
řka:
at
není vymluven*. I pobrali kamení
z Rama, i dříví jeho, z něhož byl
stavěl Baasa, a
věl z toho
král Asa Gabaa enjaminovo, a
Masfa**.

23. Ostatni pak všecky věci
Asovy, & všecka síla jeho, 1 vše
cko, což činil, a města, kteráž
vystavěl, zdaliž nejsou ty věci
popsány v knize slov dnů králů
jůdských? Ale však v času starosti
své byl nemocen na nohy.
24. I usnul s otci svými, a po

chován jest s nimivměstě Davida
otce svého. I kraloval Josafat syn

jeho místo něho.
25„ Nadab pak syn Jeroboamův
kraloval nad Israelem léta druhého
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'eho, až i vyhladíl ho vedlé slova
ospodinova, kteréž byl ;mluvil
skrze služebníka svého Ahiaše
Sílonského,
30. [a to] pro hříchy Jeroboama,
jimiž hřešil, a jimiž k hřešení ři
šodil
lid 1geriaelskýzdlapro
ch.
terýmž
y
u '1 Ho odina
Boha israelskéhlzgp
sp

31. Ostatni pak věci Nédabovy
a všecko, oož ěinil, zdaliž to neni
zapsáno v knize slov dnů králů
izraelských?
32. A byla válka mezi Asou a
med
ou králem israelským, po
všecky dny jejích.
33. Léta třetiho Asy krále 'ůd—
ského kraloval Baasa. syn Ahi ův
nade vším Israelem v Therse za.
ětyřmecitnna let.
34. A činil zlé před Hospodinem,
a chodil po cestě J eroboamově, a
v hříších jeho, jimiž k hřešení při
vedl Israeíe.

Kapitola 16.
Proroctví Jehu proti Baasovi; 6. kralovůní
v Israeli Ely, 10. Zambri, 22. Amri, 28.
Achaba.

Asy krále jůdského: akrelovel nad 1. tala se pak řeč Hospodinova
k J ehu, synu Hanani proti
Baasovi, řkoucí:
2. Protože jsem tebe povýšil z
prachu a postavil jsem tebe za
vůdce nad lidem mým israzlským,
ty pak chodile po cestě Jeroboa
27. I činil mu úklady Baasasyn nově, a přivedls k hřešení .lid můj
Ahiašův z domu Issachar,aporazi1 israellský,abys
mne popudil hříchy
e 10 :
ho v Gebbethon, 'enž jest město
sledky Baa—
Filistinských : Nádab zajisté i veške „?). hle ja sežnu
sovy,
a
posledky
omu jeho: &
ren Israel byli oblehli Gebbethon. uěinim dům tvůj jako
dům Jero
28. A tak zabil ho Baasa léta
Israelem dvě létě.
26. I ěim'l, co zlého jest před
obličejem Hospodinovým, a chodil
po cestách otce svého, a v hříšich
jeho, jimiž k hřešení přivodil lid
israelský.

třetího Asy krále jůdského, &kralo
val místo něho.
29. A když kraloval, pobil vše
oken dům J eroboamův: nepozůsta
vil ani jedné [živé] duše semene
22) t. všickni at se sejdou bez výmluvy.:—

" t. dvě města pohraniční, kupevnění
země své, proti vpádům krále israel
ského.

boama, syna Nabatova.
_
4. Kdo umře z rodiny Baasovy
v městě, budou ho jisti psi: a kdo
umře z něho v krajině, budou ho

jisti ptáci nebešti.
5. Ostatní pak věci Baasovy a
všecko, což činil, i války jeho,
zdaliž ty nejsou po sény v knize
slov dnů králů israe ských?
6. Usnul tedy Baasas otci svými,
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18. Vida pak Zambri, že má
město dobyto býti, všel na palác,
& zapálil se s domem královským,
i umřel
19. v hřiších svých, kterýmiž
byl zhřešil číně zlé před Hospodi
nem, a chodě po cestě Jeroboamo
vě, a v hříchu jeho, jímžto uvedl
k hřešení lid israelský.
20. Jiné pak věci Zambri, i d
kladové jeho, i tyranství, zdaliž to
není vypsáno v knize slov dnů
králů israelských?
21. Tehdy rozdělil se Israel na
l]Žaasy
tě. nad Israelem v Therse dvě dvě straně: polovice lidu postou
9. I zprotivil se jemu služebník
po Thebnikrálem:
synu Gineth,
aby
o ustanovili
a polovice
jeho Zambri, vůdce polovice jezdců: pilo
byl pak Ela v Therse pije, iopilý, po Amri.
v domě Arsy vladaře v Therse.
22. Ale přemohl lid, kterýž b 1
10. Tedy Zambri připadne naň, postoupil po Amri, lid ten, kter ž
udeřil & zabil ho, léta dvacátého postoupil po Thebni synů Gineth:
sedmého Asy krále judského, a kra i umřel Thebni, a kraloval Amri.
loval místo něho.
23. Léta třicátého prvního Asy
11. A když kraloval, a seděl na krále jůdského, kraloval Amri nad
stolici jeho, pobil všecken dům Israelem, dvanácté let: v Therse
Baasův, i příbuzné, i přátely jeho, kraloval šest let.
24. I koupil horu samařskou od
& nepozůstavil z něho ani močící
ho na stěnu.
Semera za dvě hřivny stříbra: a
12. A vyhladil Zambri veškeren vystavěl ji, a nazval jmeno města,
dům Baasův, vedlé slova Hospodi kteréž byl vystavěl, od jmena. Se
nova, kteréž byl mluvil k Baasovi mera pána té hory, Samaří.
skrze J ehu proroka,
25. inil pak Amri zlé před obli
13. a to pro všecky hříchy Baa čejem Hospodinovým, a činil ne
sovy, i hříchy Ely syna jeho, kte šlechetně, nade všecky, kteříž byli
říž hřešili, a v hříchy uvodili Isra před ním.
ele, popouzejíce Hospodina Boha
26. A chodil po všeliké cestě
Jeroboama syna Nábatova, a v hří
israelského marnostmi svými.
14. Jiné pak věci Ely, avšecko, šíoh jeho, kterýmiž přivodil k hře
což činil, zdaliž to není vypsáno šení Israele: tak že popudil Ho
v knize slov dnů králů israelských? spodinaBoha israelského marnostmi
15. Léta dvacátého sedmého Asy svými.
krále _jůdského kraloval Zambri v 27. Jiné pak věci Amri, & bo
Therse sedm dní: vojsko pak ob jové jeho, kteréž vedl, zdaliž to
lehlo Gebbethon město Filistin není popsáno v knize slov dnů
ských.
králů israelskýoh?
16. A když uslyšela, že se Zam
I usnul
s otci SVÉ,
bri zprotivil, azabil krále, všecken a 28.
pochován
jestAmri
v Samaří:
a a
Israel ustanovil sobě krále Amri, loval Achab s n jeho místo něho.
kterýž byl knížetem nad vojskem 29. Kralovalypakthab syn Amri
nad Israelem léta třicátého osmého
israelským toho času v ležení.
17. Táhl tedy Amri, a veškeren Asy krále jůdského. A kraloval
Israel s nim, od Gebbethon, a ob Achab syn Aim-i nad Israelem v
lehli Thersu.
Samaří dvamecítma let._

a pochován jest v Therse: a kra
loval Ela syn jeho místo něho.
7. Když pak skrze Jehu syna
Hanani proroka slovo Hospodinovo
stalo se proti Baasovi, a proti domu
'eho, a proti všemu zlému, kteréž
yl učinil před Hospodinem, po
pouzeje ho skutky rukou svých,
aby byl učiněn jako dům Jerobo
amův: pro tu příčinu zabil ho to
tiž Jehu, syna Banani proroka.
8. Léta dvacátého šestého Asy
krále jůdského kraloval Ela syn

3. Královské 16. 17.
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30. I činil Achab syn Amri zlé 6. A krkavci přinášeli mu chléb
před obličejem Hospodinovým, nade a maso ráno, též chléb a maso
večer, a z potoka pil.
všecky, kteříž b li před ním.
Bl. Aniž bylo osti jemu, že cho
7. Po čase pak vysechl potok:
dil v hříšich Jeroboama syna Né. nebo nebylo pršelo na zemi.
batova: ale ještě pojal manželku 8. Stala se tedy řeč Hospodino
Jezabel dceru Ethbaale krále si va k němu, řkoucí:
9. Vstaň, a jdi do Sarefty si
donského. A odšed sloužil Bélovi,
& klaněl se jemu.
donské, a pobudeš tam: nebo jsem
32. A postavil oltář Bélovi v tam přikázal ženě vdově, aby tobe
chrámě Bálově, kterýž byl vysta krmila.
věl v Samaří,
10. Vstal, a odšel do Sarefty. A.
33. a štipil háj: a přidal Achab když přišel k bráně města, uká
v skutku svém, popouzeje Hospo' zala se mu žena vdova sbírající
dina Boha israelského, nade vše dříví, i zavolal ji, a řekl ji: Dej
oky krále israelské, kteříž byli mi trochu-vody v nádobě, abych
se napil.
před ním.
11. A když ona šla, aby mu ji
34. Za dnů jeho Hiel z Bethel
vystavěl Jericho : v Abiramovi přinesla, volal za ni, řka: Přínos
mi
také, prosim, kousek chleba v
prvorozeném svém založil je, a v
Segubovi nejposlednějším svém po ruce své.
stavil brány jeho: vedle slova Ho 12. Kterážto odpověděla: Živt
s odinova, kteréž byl mluvil skrze jest Hospodin Bůh tvůj, žet ne
mám chleba, leč mouky v nado
osue, Syna Nun.
bě coby mohl v hrst vziti, a ma
ličko
oleje v láhvici: hle sbírám
Kapitola 17.
Boli opatrování Eliáše v hladu, 17. a dvé dřívek, abych šla, a udělala
ji
sobě
a synu svému, abychom ji
vzkříšení syna jedné vdovy.
snědli, a potom zemřeli.
1. I byvatelů
řekl EliášGalaadských
Thesbitský*,
z o 13. Jižto Eliáš řekl: Nebojž se,
k Acha
ale jdi a učiň 'akžs řekla: však
bovi: ivtjest Hospodin Bůh isra mně nejprv u ělej z té mouky
elský, před jehožto obličejem sto malý podpopelný chléb, a přines
jím, žet nebude za těchto let rosy ke mně: sobě pak a synu svému
ani deště, leč vedlé řečiúst mých“. uděláš potom.
2. I stalo se slovo Hospodinova
14. Toto zajisté pravi Hospodin
k němu řkoucí:
Bůh israelský: Neubudet mouky
v nádobě, aniž oleje v láhvici ti
3.
Odejdi
odsud
a
jdi
proti
ví
ohodu, a skrej se u potoka Karit , bude, až do dne, kdyžto dá Ho

kterýž jest naproti Jordánu,
4. a tu z potoka píti budeš: a
krkavcům jsem přikázal, aby tě
tam krmili.
5. Odšel tedy, aučinil vedlé slo
va Hospodinova; a když odšel, u
sadil se při potoku Karith, kterýž
jest proti Jordánu.
1) t. z města Thenbi, které leželo v po

kolení Gád . v krajině Galaad laJor

dánem. Elia! byl, jak sv. otcové se do
mnívají, představeným některé prorocké
školy. (1. Král. 10, b.) —") t. až nase
rosu a déšť omámim.

spodin [zase] déšť. na zemi.

15. Kterážto šla, aučinila vedlé
slova Eliášova: a jedl on i ona, i
dům jeji: & od toho dne
16. v nádobě mouky neubývalo,
ani v láhvici oleje umenšeno jest,
vedlé slova Hospodinova, kteréž
byl mluvil skrze Eliáše.

17. StalosynseJakženy
potom,
že se
roznemohl
hospodyně,
& byla nemoc jeho velmi těž
tak že nezůstalo již v něm dýchání.
18. ekla tedy k Eliášovi: Oo
mně a tobě muži Boží? Přišel jsi
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ke mně, aby připomenuty byly
ne ravosti mě, & abys zabil syna
mě o?
19. I řekl k ní Eliáš: Dej mi
s a svého. A vzal ho z lůna je
j o & nesl jej na veěeřadlo,kdežto

šovi: Jdi do země ke všem stud
nicím vod, a do všech údolí, zdali
bychom kde mohli nalezti trávu,
a zachovati koně & mezky, aby
všecka hovada nezahynula.

6. I rozdělili
soběšelkrajiny,
zohodili
je: Achab
cestou alias?
j -'
onépřebýval,
a položil ho nalůžko nou, a Abdiaš cestou druhou ob
sv
.
20. I volal k Hospodinu, ařekl: zvláštně.,
7. A když byl Abdiaš na cestě,
Hospodine Bože můj, také-liž tu

vdovu, u kteréžto živnost jakouž potkal se s ním Eliáš: kterýž když
takouž mám, zarmoutil jsi, abys poznal ho, adl na tvář svou, a
umořil syna 'ejího?
řekl: Ty—li jsi, pane můj, Eliáš?
21. I roz
se, azměřil se nad
8. Jemuž on odpověděl: Jsem.
acholetem po třikrát, a volal k Jdi. a pověz panu svemu: Že jest
Hospodinu, a řekl: Hospodine Bože tu Eliáš.
můj, rosím, necht se navrátí duše 9. A on řekl: Což jsem zhřešil,
pacho ete tohoto do vnitřnostíjeho. že vydáváš mne služebníka svého
22. I vyslyšel Hos din hlas Eli— v ruku Achabovu, aby zabil mne?
ašův: a navrátila se ggše pacholete 10. ivt jest HospodinBůh tvů',
do něho, & ožilo.
žet není národu, ani královst ,
23. I vzal Eliáš pachole, a snesl kamžby neposlal pan můj hledati
je z večeřadla do nižšího domu, a tebe: a. když "odpověděli všickni:
dal je matce jeho, a řekl jí: Hle Nenít ho tuto! požádal přísahy ode
všech království a národů, že nejsi
živ jest syn tvůj.
24, I řekla žena k Eliášovi: nalezen.
11. A ty nyni pravíš mi: Jdi,
N 't jsem po tomto poznala, že
jsi ty muž Boží, a že slovo Hospodi a pověz pánu svému: Eliáš jest tu.
novo v ústech tvých pravé jest. 12. A když odejduodtebe, Duch
Hospodinův zanese tebe na místo,
kteréhož já. nevím: a oznámila-li
Kapitola 18.
Enlil posun k Aehabovi, 19. modlářství to Achabovi, nenalezna tebe, zabije
mne: služebník pak tvůj bojí se
rušil, 40. a déšť od Boha vyprosil.
Hospodina od mladosti své.
13. Zdaliž není oznámeno tobě
1. Po mnohých dnech stalo se
slovoHospodinovo k Eliášovi, panu mému, co jsem učinil, kd
leta třetího řkoucí: Jdi, a ukaž se Jezabel zabíjela proroky Hospo '
Achabovi, abych dal dest na zem*. novy, že jsem skryl z proroků
2. Šel tedy Eliáš, aby se ukazal Hospodinových sto mužů, padesat
Achabovi: byl pak hlad veliký v a padesat v jeskyních, a krmil
Samaří.
'sem je chlebem a vodou?
3. I povolal Achab Abdiaše, vla
14.pánu
A nyní
ty pravíš:
& po
svému:
Jest Jdi,
tu Eli
š:
daře domu svého: Abdiůš pak bál věz
se Hospodina velmi.
aby zabil mne?
15. I řekl Eliáš: Živt jest Ho
4. Nebo když zabíjela Jezabel
proroky Hospodinovy, vzal on sto spodin nástupů, před jehož obli
proroků, & skryl je padesat a pado ěejem stojím, žet se jemu dnes
sat v jes nich., a krmil je chle
bem a vo on.
16. Šel tedy Abdiáš vstříc Acha
5. Řekl tedy Achab k Abdiá bovi, a oznámil to jemu: i šel
Achab vstříc Eliášovi.
1) vzekoně Novém se toto dlouhé sucho
na tři léta a na lest měsíců udává. 17) t. jsa příčinou tak velikého suche, dra
hoty a hladu?
(Luk. 4, %.; Jak. 5, 17.)
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17. A když uzřel jej, řekl: Zda

Báleod
jitra ažnás!
do
liž ty nejsi ten, kterýž kormoutíš vzývali
po edne,jmeno
říkajice:
Báli vyslyš
Israele*?
Ale nebylo hlasu, ani kdoby odpo

18. A on řekl: Já jsem nezko věděl: i skákali přes oltář, kterýž
rmoutil Israele, ale ty, a dům otce byli udělali.
tvého, kteříž jste opustili přikázaní 27. A když bylo již poledne,
osmíval se jim Eliáš, řka: Křičte
ahm.
%ospodinova,
a následovali jste asem vyšším: nebo bůh jest, a
19. Ale však nyní pošli, a shro snad v rozmlouváni, aneb v hospodě
mažď ke mně veškeren lid israel jest, aneb na cestě, aneb snad spí,
ský na horu Karmel a proroků
probudil.
Bálových* čtyři sta & padesáte, a aby8.seKřičeli
tedy hlasem velikým,
proroků hájů čtyři sta, kteříž jedí a řezali se vedlé obyčeje svého
z stolu Jezabel.
nožmi, & bodali se špicemi: až se
20. I poslal Achab ke všem sy krví polívali*.
nům israelským, a shromáždil ty
29. Když pak již bylo s poledne,
a oni [ještě] prorokovali, přišel čas,
proroky na horu Karmel.
21. Přistoupiv pak Eliáš ke vše v němžto obět obětoVána bývá',
mu lidu, řekl: I dokavadž kulhati aniž b 1 [dotud] slyšán hlas, aniž
budete na dvě straně*? Jest-lit jim k o odpovidal, aniž uslyšel
Hospodin Bohem, následujtež ho prosícioh:
30. řekl Eliáš všemu lidu: Pojď
[samého]: pakli Bál, následujtež
toho. A neodpověděl mu lid slova. tež ke mně. A když řistoupil k
22. I řekl opět Eliáš k lidu: Já němu lid, o ravil olt ř Hospodi
l zbořený*.
jsem samotný pozůstal prorok Ho nův, kterýž
spodinův: proroků pak Bálových 31. A vzaly dvanácte kamenů
vedlé počtu pokolení synů Jako
jest čtyři sta & padesáte mužů.
23. Necht jsou nám dání dva bových, k němužto stala se řeč
voly, a. oni necht vyberou sobě Hospodinova, řkoucí: Israel bude
vola jednoho, a zsekajíce ho na jmeno tvé.
32. A vzdělal z těch kamenů
kusy, necht jej vloží na dříví, ale
ohně at nepodkládají: &.já také oltář ve jmenu Hospodinovu: a
připravím vola druhého a vložím udělal strouhu vůkol oltáře, zšíří
na dříví, ohně pak nepodložim. jako dvou brázdiček,
33. a narovnal dříví: a rozsekal
24. Vzývejte vy jmena bohůva
na kusy vola. a vkladl je na dříví,
šich,
a
já
vzývati
budu
Ěeno
34. a řekl: Naplňte čtyry stoudve
Hospodina mého: a bůh,
rýž
vyslyší 'skrze oheň, ten at jest Bo vodou, a vlite na obět zápalnou,
hem. Odpovídaje veškeren lid, řekl: i na dříví. A opět řekl: Učiňte
též podruhé. Kteříž když učinili
Velmi dobré to propovědění.
25. Rekl tedy Eliáš prorokům podruhé, řekl: Ještě i otřetí totéž
Bálovým: Vybeřte sobě vola jed učiňte. I učinili otře ,
35. a tekla vo a okolo oltáře, a
noho, a připravte ho [k oběti] nej
rve, nebt jest vás vícezavzývejte naplnila strouhu.
meno bohů vašich, ale ohně nepod _ 36. A když byl již čas, aby
obětována byla obět zápalná, při
ádejte.
26. Kteřížto když vzali vola,
kteráhož jim dal, připravili ho: a 28) t. aby tím spíše milost bůžka svého vy

ros ili.
29) g stále se modlili, volali, prosili až do
času zápalná obětiv chrámě jemsalém
19) Proroková Bála & hájů byli modlářští
ském v hodinu třetí.
kněžíci, a bydleli v veškerá zemi, v
hájích bohyni smilstva Astaroth sloužíce. 30) Prvá než chrám jerusalámský postaven
byl, stál na hoře Karmélu oltář, na kte
21) t. vrtkati se, jednak se Hospodina,jednak
zase Bála dálce?
rám se pravému Bohu obětovala.
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stoupiv Eliáš prorok, řekl: Hospo—

dine Bože Abrahamův, a Isákův,
Kapitola 19.
a Israelův, ukaž dnes, že jsi ty
Bůh v Israeli, a já [že jsemj služeb Eliáš utekl před Jezabel. 9. Bůh ronmlou
ník tvůj, & že jsemvedlé přikázaní val s Eliášem. 15. Elieeus k proroctví po
volán
tvého učinil všecky věci tyto.
37. Vyslyš mne Hospodine, vy
slyš mne: aby poznal lid tento, že 1. Oznámil pak Achab J ezabel vše
cko, což učinil Eliáš, a kterak
ty jsi Hos odin Bůh, a ty žes obrá
pobil všecky proroky mečem.
til zase sr ce jejich.
2. I poslala Jezabel posla k Eli
38. I spadl oheň Hospodinův, a
spálil 'obět zápalnou, i dříví, 1 ášovi, řkouc: Toto at mi učiní bo
kameni, též i prst, i vodn, kteráž hové, a toto at přidají, jestliže
zejtra v tuto hodinu nepoložímduše
byla v strouze, strávil.
39. Což když uzřel veškeren lid, tvé jako duši jednoho z nich*.

3. Bál se tedy Eliáš, & vstev od
šel, kamž jej vůle nesla: a přišel
do Bersabé v Jůdstvu, a nechal
tam služebníka svého,
4. ašel na poušť, cestou jednoho
dne. A když tam přišel, a posadil
se pod jedním jalovcem, žádal duši
své, aby umřel, a řekl: Dostit jest
mi, Hospodine, vezmi duši mou:
nebot nejsem lepší, nežli otcové
moji.
5. I položil se, & usnul v stínu
jalovcovém: a aj anděl Hospodinův
vrch Karmélu, a s loniv sekzemi, dotekl se ho, a řekl jemu: Vstaň,
položil tvář svou mezi kolena svá*, & pejez.
6. I pohleděl, a aj u hlavy jeho
43. a řekl k služebníka svému:
Vstup, a pohled? proti moři. Kte— podpopelný chléb, a nádoba vody:
rýž když vstoupil apohleděl, řekl: pojedl tedy anapil se, azase usnul.
7. I navrátil se anděl Hospodi
Nic není. I opět řekl jemu: [Jdi
nův podruhé, a.dotekl se ho, ařekl
&)navrat se po sedmkrát.
44. Když pak po sedmé šel, aj jemu: Vstaň, pojez: nebo dlouhou
obláček maly jako šlepěje člověka cestu máš ještě před sebou.
8. Kterýžto když vstal, jedl &
vystupoval z moře. Kterýžto řekl:
Jdi, &.rci Achabovi: Zapřež vůz pil, a šel v síle pokrmu toho čty
řiceti dní, a čtyřiceti nocí, až na
št. a jeď dolů, aby tě nezastihl horu Boží Horeb.
Éšůj,
9. A když tam přišel, zůstal v
45. A když se obrátil semitam,
hle nebesa zamračila se, a [přišel] jeskyní: a aj [stala se] k němu řeč
oblak, a vítr, a byl déšt veliký. Hospodinova, a řekl jemu: Co zde
Sstoupiv tedy Achab jel do Jez uděláš, Eliáši?
rahel:
10. A on odpověděl: Horlivostí
46. a. ruka Hospodinova stala se horlil jsem pro Hospodina Boha
nad Eliášem, & přepásav bedra zástupů, nebo opustili úmluvu tvou
běžel před Achabem, až přišel do synové israelšti: oltáře tvé zbořili,
J ezrahel.
proroky tvé pobili mečem, zůstal

padl na tvář svou, a řekl: Hospo
din, ont jest Bůh, Hospodin, ont
jest Bůh!
_
40. I řekl Eliáš k nim: Zjímej'
tež proroky Bálovy, at ani jeden
z nich neuteče. Kteréžto když zji
mali vedl je Eliáš k potoku Cison,
& pobil je tam.
41. I řekl Eliáš k Achabovi:
Vstup, jez a pí: nebo zvuk veli
kého deště jest.
42. Vstoupil Achab, aby pojedl
& napil se: Eliáš ak vstoupil na

42) t. hluboce se klaně a horlivě za déšť
]; Bohu se modle.

2) t. jestliže tobě neučiním tak, jakos ty
učinil mým prorokům.
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jsem já. sám, a. hledají života. mého, necht polibím otce svého a. matku
aby mi jej odjeli.
svou, a. tak ůjdu za tebou. I
11. I řekl 'emn: Vyjdiž, & stůj řekl jemu: J i, &.vrat se: nebo
na hoře pře Hospodinem: & aj co slušelo na. mne, učinil jsem
Hospodin jde tudy, &.vítr veliký tobě.
21. Navrátiv se pak od něho,
a. silný podvracujicí hory, &rozrů
žejicí skály [šel] před Hospodinem: vzal pár volů, & zabil je: a. dři
ale nebyl v tJm větru Hospodin, vím z pluhu uvařil maso volů, a.
& po větru pohnutí [země]: ale ne dal lidu, i jedli: & vstav odšel, &
byl v tom pohnutí Hospodin,
šel za. Eliášem a. přisluhovaljemu.
12. a.po pohnutí oheň: ale nebyl
Kapitola 20.
v ohni Hospodin, a.po ohni hučení
větřika. tichého.
Achsb po dvakrát zvítězil nad Bena dadem
13. Což když uslyšel Eliáš, při králem syrským.

kryl tvář svou pláštěm, a. vyšeš
stál ve dveřích jeskyně, a aj hlas
k němu řkoucí: Co zde děláš, Eli
áši? A on odpověděl:
14. Horlivostí horlil jsem pro
Hospodina. Bohs zástupů: nebo o
pustili umluvu tvou synové israel
áti: oltáře tvé zbořili, proroky tvé
pobili mečem, i zůstal jsem já. sav
motný', & hledaji života. mého, aby
mi jej odjeli.
15. I řekl Hospodin k němu:
Jdi, & navrat se cestou svou po

poušti do Damašku: a. když při
jdeš tam, pomažeš Hazaele za,krále
nad Syrii,
16. &.Jehu syna. Namsi pomažeš

za krále ned Israelem: Elisea.pak

1.

enadad pak král syrský shro

B máždil všecko vojsko své, &
třiceti &.dva. krále s sebou, ikoně,
i vozy: a. vytáh bojoval proti Sa.
maří & oblehl ji*.

2. A poslav posly k Achabovi
králi israelskému do města, řekl:
3. Toto pravi Benadad: Stříbro
tvé, & zlato tvé mé jest: a. ženy
tvé, isynové tvoji nejlepší, moji
sou.

] 4. I odpověděl král israelský:
Vedlé slova. tvého, pane můj králi,
tvůj jsem já, i všecky věci mě.
5. I navrátivše se poslové,řekli:
Toto praví Benadad, kterýž po
slal nás k tobě: Stříbro své, a.
zlato své, i ženy své, i syny své
dáš mi.
6. Zejtra. tedy o tento čas pošlu

syna. Safatova., kterýž jest z Abel
mehula., pomažeš za, proroka misto
sebe.
17. A stane se, žekdožkoli ujde služebníky své k tobě, &.přehle
meče Hazselova, zabije ho John: &. daji dům tvůj, i dům služebniků
kdožkoli ujde meče Jehu: zabije tvých: a. všecko, což se jim bude
ho Eliseus.
líbiti, vezmou v ruce své, a. od
nesou.
18. A pozůstavím sobě v Israeli
sedm tisíc mužů, jichžto kolena. 7. Povolal pak král israelský
neskláněla se Bélovi, & všeliká. ů všech starších země, a. řekl: Zna—
sta., kteráž se neklaněla. jemu lí menejte a. vizte, že úklady činí
nám: nebo poslal ke mně pro ženy
bajíce mu ruce.
19. A tak odšed odtud Eliáš, mě a. syny, a. pro stříbro i zlato:
nalezl Elisea. syna. Safafova, an &.neodepřel jsem [mu toho]*.
oře dvanácterým spřežením volů.
A on byl jeden mezi těmi dva. 1) Králově, jichžto počet se na 32 udává,
nácterým spřežením orqjicími: a..
byli Benadadovi podrobeni, u,vladykové
když přišel Eliáš k němu, vrhl
jednotlivých měst v svých krajinách,
kdež Jonne krále kananejskě nalezl.
plášt svůj na něho.

20. Kterýž hned zanechav volů
běžel za. Eliášem, & řekl: Prosím,

(Jos. 12, 7—24)
7) Ale, chce dále říci. teď žádá. ode mne
více, také věci vaše.
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8. I řekli všickni starši, i veš— a králů třiceti &.dva snim, kteříž
keren lid, k němu: Neposlouchejž byli jemu na pomoc přišli.

ho, ani mu

volu'.

17. Vytáhli pak služebníci kní

9. Odpověldgl tedy poslům Bena/ žat krajů ne'prvé*. I poslal Bena
dad [některéj ; kteříž oznámili jemu,
řkouce: Muži vytáhli ze Samaří.
18. A on řekl: Buďto že jdou

dadovým: Povězte pánu mému
králi: Všecko, očež jsi poslal k
služebníku svému prvé, uěiním, ale
této věci učiniti nemohu.
10. A navrátivše se poslové do
nesli mu to. Kterýž zase oslal,a

0 pokoj, [tedy] zjímejte je živé:
buďto aby bojovali, [také] je zjí
mejte živé.
řekl: Toto at mi učiní bo ové, a. 19. Vytáhli tedy služebníci kní
toto at přidají, dostane-li se prachu žat krajů, a. ostatní vojsko táhlo
ze Samaří do hrsti všeho lidu, za nim1.
kterýž jest se mnou*.
20. I zabil jedenkaždý muže, kte
11. I odpovídaje král israelský, rýž proti němu přicházel: i utekli
řekl: Rcete jemu: At se nechlubí Syrští. & honili je Israelští. Utekl
také Benadad král Syrský na koni s
opásaný tak jako odpásaný*.
12. Stalo se pak, když uslyšel jízdnými svými.
Benadad řeč tuto, že pil on i krá— 21. Vyšed také král israelsk-ýpo
lové v staních, a řekl služebníkům razil koně i vozy, a porazil- Syrii
svým: Oblehněte město. 1 ob ranou velikou. 
lehli je.
22. (I přistou iv prorok k králi
13. A hle, prorok jeden přistou— israelskému, ře jemu: Jdiž, &
piv k Achabovi králi israelskému, posilň se, & věz, i viz, coby měl
řekl jemu: Toto praví Hospodin:
nebo vytá
drullilého
roku tollalěáš
Jistě viděl jsi všecko toto množ činiti:
ský [zase]
ne proti
.
ství veliké? Hle já dám je dnes 8523. Služebníci pak krále syrského
v ruku tvou: abys poznal, že já řeklijemu: Bohovéhorjsout bohové
jsem Hos din.
jejich, protož nás přemohli: ale
14. I řekl Achab: Skrze koho? lépe jest, abychom bojovali proti
I řekl jemu: Toto praví Hospodin: ním na. rovinách, &přemůžeme je.
Skrze služebníky knížat krajů. I 24. Ty tedy učiň toto: Odbuď
řekl: Kdo počne bojovati? A on všech králů od vojska svého. a
řekl: Ty*.
postav knížata místo nich:
15. Sčetl tedy služebníky knížat
25. & vyplň zase počet vojáků,
krajů, &.nalezl jich v počtu dvě kteříž padh z tvých, & koně jako
stě třiceti a dva: a po nich sčetl ony koně, 9. vozy jako vozy, kte
réž jsi prvé měl: a budeme bojo
lidíc:všecky syny israelské, sedm vati proti ním na. rovinách,auzříš,
tis
16. i vytáhli o poledni.Benadad že přemůžeme je. Uvěřil radě jejich,
pak pil a byl opilý v stanu svém, a. učinil tak.
26. Protož když bylo po roce,
10) 8 prsti srovnám Samaří, a tak v nivec sčetl Benadad Syrské, a vytáhl do
obrátím, že nezůstane : ní, coby každý Afeka, aby bojoval proti Israelovi.
voják můj do ruky vzíti mohl. Takové
27. Synové pak israelští sečtení
množství nás jest!
1 \; Ať se nechlubí ten, kterýž se teprv stroji jsou, a nabravše spíže vytáhli jim
do boje, a připravuje se k boji, jako v cestu, & oložih se proti ním,
ten se chlubiti může, kterýž již zvítězív, jako dvě m
stáda koz: Syrští
svláčí s sebe zbroj. Nechlub se před pak naplnili zemi.
em.
H

14) Prorok králi odpovídá, aby na nepřítele
udeřil, nečekaje, ažby nepřítel udeřil 17) Vytáhlo pak těchto málo napřed, aby'
na něj, a že s pomocí služebníků kní
nmýlili nepřítele, jakoby se jich, atby
žat, t. j. vůdců lidu válečného nad ne
již v pokoji aneb k boji přicházeli,
přítelem zvítězí.
nebylo co báti; & ta lest se podařila.
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28. (A přistoupiv jeden muž Boží, slovem Hospodinovým: Bij mne.
řekl králi israelskému: Toto pravi Ale on nechtěl ho bití.
Hospodin: Proto, že řekli Syršti:
36. Jemužto on řekl:
e jsi
Bohem hor jest Hospodin, & neni nechtěl uposlechnouti hlasu Hospo
Bohem údoli: dém všechno množc dinova, aj když půjdeš ode mne,
stvi toto veliké v ruce tvé, azvíte, zabije tebe lev. A když maličko
že já. jsem Hospodin.)
odšel od něho, uhodil na něj lev,
29. I šikovali se k bitvě za sedm & zabil ho.
dní jedni proti druhým, sedmého 87. Též i druhého muže nalezna,
pak dne svedli bitvu: i porazili řekl jemu: Bij mne. Kterýž bil, a
synové israelšti z Syrských sto tisic ranil ho.
pěších jednoho dne.
38. Odšel tedy prorok, & potkal
30. Kteří pak pozůstalí, zutíkali se s králem na cestě, a změnil
do města Afeku: a. spadla zeď* na ústa a oči své prachem je posypav.
dvaceti a sedm tisíc lidí, kteříž 39. A když kral pomijel, zvolal

byli pozůstalí. Benadad pak mi na krále, a řekl: Služebník tvůj
vyšel k bojovani z blízka, a když
utekl muž jeden, přivedl ho kdosi
ke mně, a řekl: Ostřihej muže
tohoto: kterýž jestliže se ztratí,
bude život tvůj za život jeho, aneb

kaje všel do města, do pokoje, kte
rýž byl vnitř v pokoji**.
31. I řekli jemu služebnícijeho:
Hle, slýchali jsme, že králové domu
israelského jsou milostivi: protož
vezmouce pytle na bedra své.*, a

odvéžiš hřivnu stříbra.
40. Když pak jé. zkormoucen jsa
sem i tam jsem se obracel, tožt'
se [muž] ztratil. I řekl kral israel
ský k němu: Ten jest soud tvůj,
jakýž jsi sam dal.
4l. Ale on ivhned setřel prach
s tváři své, a poznalho král israel
dad ravi: Prosim tebe, necht živa sky, žeby z proroků byl.
jest uše má. A on řekl: Jest-li
42. Kterýžto řekl k němu: Toto
ještě živ, bratr můj jest.
pravi Hospodin:
e jsi propustil
83. Což vzali muži ti za dobré muže hodného smrti z ruk své,
znamení, a rychle chytili slovo z budet život tvůj za život jeho, a
úst jeho, a řekli: Bratr tvůj Bena—lid tvůj za lid jeho.
dad! I řekl jim: Jděte, a řiveďte 43. I navrátil se král israelský
ho ke mně. Vyšel tedy
němu do domu svého, ohrdaje [to] sly
Benadad, a pozdvihl ho [Achab] šeti, a přišel pro iv do Samaří.
na vůz svůj.
34. Kterýž řekl jemu: Města,
Kapitola 21.
kteráž pobral otec mů' otci tvému, Acbab ml Nábothovu viníci; Eliáš hc
navrátím: a ulice u ělej sobě „v trestal. 27. Achab činil pokání.
Damašku, jako udělal sobě otec
můj v Samaří, a já učině smlouvu,
měl pak
časutěchto
toho [stalo
Nabot
80h,
odstoupim od tebe. A tak učinil 1. Po ževěcech
Jezrahelský vinici, kteréž byla v
smlouvu, a propustil ho.
35. Tehdéž muž jeden z synů J ezrahel, podlé palécu Achaba krale
prorockých řekl k tovaryši svému samařského*.
2. I mluvil Achab k Nabothovi,
30) t. městské, na kteréž stáli, chtíce se řka: Dej mi vinici svou, at sobě
bránití. — ") t. utíkal z pokoje do
udělám
zahradu k zelinam, neboť
pokoje, skryl se do nejzadnějšiho kouta.
provázky
na. hlavy své**
pojďme
králi israelskému:
sna zachová.
duše naše.
32. Tedy přepásali pytli bedra
své., & vzali 'rovázky na hlavy
své, a. přišli
králi israelskému,
a řekli jemu: Služebnik tvůj Bena

31) t. smutek na sebe, způsobem kořlcích
se, :. milosti hledajících. — ") t. uka
zujíce tím, že smrti hodni jsme.

1) Jezrshsl bylo město, od kteréhož veškerá
rozlehlá. krajina Jezrahel slonla.
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jest blízko, a podlé domu mého:
a dámt za ni vinici lepší: aneb
jestližet se zdá lépe, dámt- stříbra.
cenu, zač stojí.
3. Jemuž odpověděl Náboth:
Milostiv mi buď Hospodin, abych
nedal dědictví otců mých tobě*.
4. Tedy přišel Achab do domu
svého hněvaje se, a skřipě [zuby]
nad slovem, kteréž byl mluvil k
němu Náboth J ezrahelský, řka:
Nedám tobě dědictví otců mých.
A vrh sebou na lůžko své, odvrá
til tvář svou k stěně, a nejedl
chleba.
5. Vešla pak k němu Jezabel
manželka jeho, a řekla jemu: Co
jest to, proč tak smutný jest duch
tvůj? a proč nejíš chleba?
6. Kterýž odpověděl jí: Mluvil
jsem s Nábothem Jezrahelským, a
řekl jsem jemu: Dej mi vinici svou,
za peníze: aneb _jestlitse líbí, dám
tobě za ni vinici lepší. Aon odpo
věděl: Nedám tobě vinice své.
7. I řekla. mu Jezabel manželka.
jeho: Velikou vážnost máš, a
dobře spravuješ království israel
ské! Vstaň, a pojez chleba, a buď
dobré mysli, já tobě dám vinici
Nábotha J ezrahelského.
S. Napsala tedy listy jmenem
Achabovym, a zapečetila je prste
nem jeho, a oslala k starším, a
předním, kteř ž byli v městě jeho,
a bydlih s Nábothem.
9. Rozum pak listů tento byl:
Vyhlaste půst*, a posaďte Nábotha
mezi předními z du,
10. a postavte dva muže syny
Belialovy proti němu, a at falešné
svědectví praví: Dobrořečil Bohu

11. Učinili tedy měšťané jeho
starší, a přední, kteříž bydlili s
ním v městě, jakž byla rozkázala
'im Jezabel, a jakž psáno bylo v
listech, kteréž byla poslala.k nim:
12. vyhlásili půst, & posadili
Nábotha mezi předními z lidu.
13. A přivedše dva muže syny
ďáblovy, kázali jim sednouti proti
němu: a. oni, jako muži ďáblovi,
pravili proti němu svědectví před
množstvím : DobrořečilNáboth Bo
hu &.králi: pročež vyvedli ho za
město, a kamenovali ho, až umřel*.
14. I poslali k Jezabel, řkouce:
Ukamenován jest Náboth, aumřel.
15. I stalo se, když uslyšela Je
zabel, že ukamenován jest Náboth,
a že umřel, řekla.Achabovi: Vstaň,
a vládní vinici Nábotha Jezrahel—
ského, kterýž nechtěl povoliti tobě,
a. dáti ji za peníze: nebo [již] není
živ Náboth, ale umřel*.
16. To uslyšev Achab, žebytotiž
umřel Náboth, vstal, a šel'do vinice
Nábotha J ezrahelského, aby vládl jí.
17. Tedy stala se řečHospodinova
k Eliášovi Thesbitskému, řkoucí:
18. Vstaň, a vyjdi vstříc Acha—

bovi králi israelskému, kterýž jest
\! Samaří: hle jdet dovinice Nábo
thovy, aby vládl jí:

19. a mluviti budeškněmu,řka:
Toto praví Hospodin: Zabiljsi, nad
to i vládl jsi'. A potom přidáš:
Toto pravi Hospodin: Na tom mí
stě, na. kterémž lízali psi krev
Nábothovu, i tvou krev také lízati
budou.
20. I řekl Achab k Eliášovi:
Zdaliž jsi nalezl mne nepřítelem
sobě*? Kterýž řekl: Nalezl jsem,
a králi*: a. vyveďte ho, &.ukame— proto že prodán jsi, abys činil zlé
nujte, a tak at umře.
před obličejem Hospodinovým.
21. Aj já uvedu na tebe zlé, a

3) Vedlé zákona Mojžíšova nesměl žádný sežnu posledky tvé, & zabijí z [do—
pole (dědictví) otců svých jinému po—
mu] Achabova močícího na stěnu,
pustit. (3. Moji. 25, 23.)
9) Den postu vyhlášen býval po spáchání
veřejného zločinu. (2. Far. 30, 34; Red.
s, zl.)
15) Jmění utracených zrádců připadlo králi.
10) t. naopak: rouhal se Bohuikráli.Rou 19) tys vražedlník i zloděj
hači bývali dle zákona Mojžíšova ka 20) t. Zdaližs kdy shledal, žebych byl ne
přítel tvůj?
menováni. (3. Mojž. 24, 16.)
18) Ukamenovali netoliko Nábotha, alei 21) t. vyhladím až do posledního potomstvo
jeho syny. (4. Král. 9, te.)
tvé, dí Hospodin.

3. Královská. 21. 22.
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4. I řekl k J osafatovi : Potáhneš—li
& zavřeného, a nejposlednějšího v
Israeli*.
se mnou na. vojnu proti Ramoth
22. A učinim s domem tvým v Galaad?

5. I řekl Josafat k krali israel
skému' Jako jsem já., tak jsi ty:
lid můj, a. lid tvůj, jednot jsou: a
jezdci moji [jako] jezdci tvoji. I
řekl J osafat k králi israelskému:
Zeptej se, prosim tebe, dnes na řeč
spodin, řka: Psi 'isti budou Jeza— Hospodinovu*.
bel na poli Jezra el.
6. Shromáždil tedy král israel
24. Umře-li Achab v městě, jisti ský proroků okolo čtyř set mužů,
ho budou psi: pakli umře na poli, a řekl jim: Mám-li téhnouti na.
vojnu proti Bémoth v Galaad, či
jisti ho budou ptáci nebeští.
25. I nebylo podobného Acha tak neohati? Kteřižto odpověděli:
bovi, kterýž prodán byl, aby činil Táhni, a de je Hospodin v ruku
'
zlé před obličejem Hospodinovým: krále*.
7. Řekl pak Josafat: Není zde
nebo ponoukala ho Jezabel man
žádného proroka Hospodinova, aby
želka jeho,
26. a ohavný učiněn jest tak chom se ptali skrze něho ?
8. I řekl kral israelský k Joss.
velmi, že následoval modl, kteréž
byli udělali Amorrhejěti, kteréž fatovi: Ještět jest muž jeden, skrze
vyplenil Hospodin před syny israel něhož můžeme se zeptati Hospo
dina: ale ja ho nenávidím, proto
skými.
27. Když tedy uslyšel Achab že neprorokuje dobré. než zlé,
řeči tyto, roztrhl roucho své, & Micheáš, syn Jemlův. Jemuž Josa
přikryl žini- tělo své, a postil se, fat řekl: Nemluv tak králi.
9. Povolal tedy král israelský
a spal v pytli, a chodil sklopiv
hlavu.
komorníka. jednoho, a řekl jemu:
28. I stala se řeč Hospodinova Přiveď mi sem rychle Micheáše
k Eliášovi Thesbitskému, řkoucí: syna Jemlova.
10. Kral pak israelský, a Joea
29. Viděl-lis, jak se ponlžil Achab
přede mnou? Protož poněvadž se fat král jůdský, seděli jedenksždý
ponížil pro mne, neuvedu toho na trůnu svém, odini jsouce rou
zlého za dnů jeho, ale za dnů syna chem královským, na placu u vrat
jeho uvedu to zlé na dům jeho. brány samařské,a všickni prorokové .
prorokovali před obličejem jejich.
11. Udělal sobě také Sedeciéš
Kapitola 22.
Achab s Jossfatem vytáhl na vojnu. 27. syn Chansanův rohy železné, &

jako s domem J eroboama syna
Nabatova, a jako s domem Baasy
syna Ahiášova: nebojsi činil, abys
mne k hněvu popuzoval, a přivedl
jsi k hřešeni Israele.
23. Ale i o Jezabel mluvil Ho

Micheáš vsazen do žaláře. 37. Smrt Acha
bova, 51. i Josafatova.

řekl: Toto praleospodin: Těmito

rozvěješ Syrii, dokudž nezahladiš jí.
12. Podobně i všiokni [ostatní]
prorokové prorokovali, řkouce: Tah
1. Nebylo
tedy
za.
tři
léta
války
mezi Syrii a Israelem.
ni
proti Bamoth Galaad, a jdi
2. Léta
šťastně, a dát je Hospodin v ruce
J osa—k
fat král jů pak
skytřetího,
k králi sstoupil
israelskému*.
r al e.
3. (I řekl král israelskýkslužeb
13. Posel pak, kterýž šel, aby
nikům svym: Nevíte-li, že naše zavolal Micheaše, mluvil jemu, řka:
jest Bémoth* v Galaad, a my Hle řečiproroků jedněmi ústy před
zanedbáváme vziti je z ruky krale
syrského ?)
2) :. Par. 18, 11.

3) Bémoth bylo město israelské, jenž leželo
na východní straně Jordánu.

6) t. zeptej se Hospodina skrze proroky,
šťastné li to naše tažení bude, čili ne
šťastné.
6) Okolo čtyř set proroků, kteří sice Bú.
lovi nesloužili, ale zlatému teletl.
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povídají dobré věci králi: buď tedy

24. I přistoupiv Sedeciáš syn
řeč tvá jako řeč jejich, a. mluv Chanaenův, del Micheášovi poliček,
dobré věci.
a. řekl: Což tedy mne opustil Duch
14. Jemužto Micheáš řekl: Živt Hospodinův, & mluvil tobě?
'est Hospodin, že cožmikoli řekne 26. I řekl Micheáš: Uzříš to v

ospodin, tot budu mluviti.
ten den, když utíkati budeš z po
15. Přišel tedy k králi, a. řekl koje do pokoje, abys se ukryl.
jemu král: Micheáši, mámedi táh
26. I řekl král israelský: Vezměte
nouti na. vojnu proti Rámoth v Micheáše, a. at jest u Amona. kní
Galaad, či tak nechuti? Jemuž on žete města, a. u Joasa syna. Amule
odpověděl: Táhni, a. jdi šťastně,. & chova,
dá. je Hospodin v ruce krále*.
27. & rcete jim: Toto praví král:
16. Řekl pak král k němu: Jed Dejte tohoto muže do žaláře, e.
nou i po druhé přísahou zavazuji chovejte ho chlebem trápení, &
tebe, abys mi nemluvil, než co vodouúzkosti, dokudž se nenavrátim
pravdivého jest, ve jmenu Hospodi v okoji.
novu.
8. I řekl Micheáš: Jestliže se
nemluvil
17. A on řekl: Viděljsem veške— nevrátíš v pokoji, ted
ren lid israelský rozptýlený po skrze mne Hospodin. [dále] řekl:
horách, jako ovce, kteréž nemají Slyštež to všickni lidé!
29. Táhl tedy král israelský, &.
pastýře. I řekl Hospodin: Nemají
tito pána.: navrat se jedenkaždý Josafat král jůdský, proti Rámoth
v Galaad.
do domu svého v pokoji.
18. Protož řekl král israelský k
30. I řekl král israelský k Jose.
Josefatovi: Zdeližt jsem neřekl, fatovi: Vezmi odění, a. jdi kbitvě,
že mi neprorokuje nic dobrého, & oblec se v roucho své. I změnil
ale vždycky zlé?
19. On pak řekl dále: Protož grál
cje. israelský oděv svůj, & šel do
31. Král pak syrský přikázal byl
slyš řeč Hospodinova: Viděl jsem
Hospodina. sedícího na. stolici své, třiceti dvěma knížatům svým nad
a. všecko vojsko nebeské stojíci při vozy, řka.: Nebudete bojovati roti
[žádnému]ani malému ani velik mu,
něm po pravici i po levici.
20. I řekl Hospodin: Kdo oklemá. než proti samému králi israelskému.
Achabs. krále israelského, aby vy
32. Když tedy uzřeli knížata. nad
táhl, a. padl v Bámoth Galaad? I vozy Josefata., domnívali se, žeby
mluvil ten takto, a. jiný jináč.
on byl král israelský a. obořivše
21. Vystoupil pak [jeden] duch, se naň, bojovali proti němu: i
a. postavil se před Hospodinem, a. zkřikl Josefat.
řekl: Jet oklamám ho. Jemuž řekl 33. I porozuměli knížata vozů,že
Hospodin: V čem?
on není král israelský,anechali ho.
22. A on řekl: Vyjdu a. budu
34. Muž pak jeden netáh lučiště,
duchem lživým v ústech všech pro na. nejisto střelu vystřelil, &náhodou
roků jeho. 1 řekl Hospodin: Okla. ranil krále israelského mezi plícemi
a. žaludkem. Pročež řekl vozkovi
miš. a. přemůžeš ho: vyjdiž, auěiň svému: Obrat ruku svou, & vynz
ta
23. Protož nyni ej del Hospodin mne z vojska„ nebo těžce raněn
duchalživého v ústa.všech proroků jsem.
35. I stala. se bitva. v ten den,
tvých, kteříž tuto jsou,a. Hospodin
mluvil zlé proti tobě*.
a. král israelský stál na. voze svém
proti Syrským, a umřel večer:
15) Opětnje zde slova. falešných prorokův,
v smyslu opůčném.
28) Smysl toho všeho jest: Bůh to tak do
pustil & nechal býti, aby všichni pro

roci tvoji nepravda mluvili, s. tebe k
tvé záhubě oklumali.

3. Královská. 22.

tekla pak krev z rány do korby
vozu,
36. i volal vyvolavač po všem
vojště rvé ' než slunce zapadlo,
řka: Je enkaždý navrat se do mě
sta svého, a do země své.
37. I umřel král, & přinesen jest
do Samaří: a pochovali ho v Sa
maří,

38. i myli vůz jeho v rybníku
samařském, a lízali psi krev jeho,
též umývali uzdy, vedlé řeči Ho
spodinovy, kterouž byl mluvil.
(Výš 21, 19.)

39. Ostatní pak věci Achabovy,
a všecko což činil, &.jaký dům z

kostí slonových vystavěl, i všecka
města, kteráž vzdělal, o tom zapsáno
jest v knize řečí dnů králů israel
skýc .
40. Usnul tedy Achab s otci
svými, a.kraloval Ochoziéš syn jeho
místo něho.
41. Josafat pak syn Asy počal
krelovati nad Jůdou léta čtvrtého
Achaba krále israelského.
.
42. Ve třicíti pěti letech byl,
když počal kralovati, a pětmecítma
let kraloval v J erusalémč: jmeno
matky jeho bylo Azuba dcera
Salaje.
43. A chodil po vší cestě Asy
otce svého, aniž se od ní uchýlil:
a činil, což pravého bylo před oblí
čejem Hospodinovým.
44.
e však výsosti neodjal:
nebo ještě lid obětoval, a kadil
na výsostech.
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45. A okoj měl Josefat s krá
lem israe ským.
46. Jiné ak věci Josefatovy, a
skutkové jeho, i války, kteréž vedl,
tyt zapsány jsou v letopisích králů
jůdských.
47. Ale i ostatky ženkýlů, kteříž
byli pozůstalí za dnů Asy otce jeho,
lenil ze země.
48. Aniž byl tehdáž král ustano—
ven v Edom.
49. Kral pak Josafat nadělal byl
lodí na. moři, kteréž se měly pla
viti do Ofir pro zlato:ale nemohly
se plaviti, nebo se polámaly v
Asiongaber.
50. Tehdy řekl Ochoziéš syn

Achabův k Jossfatovi: Nechtjdou
služebníci moji s služebníky tvými
na loděch. I nechtěl Josafat.
51. I usnul Josafat s otci svými,
& pochován jest s nimi v městě
Davida otce svého: a. kraloval Jo
ram syn jeho místo něho:
52. Ochoziéš pak syn Achabův
počal kralovati nad Israelem v Sa
maří, léta sedmnáctého Josafata
krale 'ůdského, a.kraloval nad Israe
lem vě létě.
53. A činil zlé před obličejem
Hospodinovým, & chodil po cestě
otce svého, i matky své, a po cestě
J eroboama syna Nabatova, kterýž
přivodil k hřešení lid israelský.
54. Sloužil také Bélovi, aklaněl
sejemu, a popudil Hospodina Boha
israelského, vedlé všeho, což činil
otec jeho.

Čtvrtá kniha Královská,
podle Hebrejských

Druhá Královská či Malachim.
Kapitola 1.

s ložce, na. kterés se položil, nese
jdeš, ale smrti umřeš.
7. Kterýž řekl jim: Jakého způ
sobu a. oděvu jest muž ten, kterýž
1. Zprotivil
Moab* Israe se potkal s vámi, &.mluvil slova
lovi po pak
smrtise Achabově.
2. A spadl Ochoziáš skrze mříží tato ?
večeřadla svého, ktfréž měl v Se. 8. A oni řekli: Muž chlupatý, a.
mcří, & stonal: i poslal posly, řka pasem koženým přepásený na bed
jim: Jděte, pte'te se Bélzebuba rách*. On pak řekl: Eliáš Thes
boha akkaronské o, budu-li moci bitský jest to.
živ býti z této mé nemoc?.
9. I poslal k němu padesátníka.,
3. Anděl pak Hospodinův mlu & padesáte [mužů], kteříž byli pod
vil k Eliášovi Thesbitskému, řka.: ním. Kterýž šel k němu, & sedí
Vstaň, a. jdi vstříc poslům krále címu na. vrchu ho ,řekl: Člověče
samařského, & diš k nim: Zdaliž Boži*, král rozkáz , abys sstoupil
není Boha. v Israeli, žejdete dotazo dolů.
vati se Bélzebuba. boha. akkaron
10. A odpovidaje Eliáš, řekl pade
ského?
sátnikovi: Jestliže jsem člověk
4. Protož toto praví Hospodin: Boží, necht sstoupi oheň s nebe,
S ložce, na. kterés se položiš, nese ». sžiřetebe, i tvých padesát. Tedy
jdeš, ale smrti umřeš.Iodšel Eliáš. ustoupil oheň s nebe, a. sežral ho,
5. A navrátili se poslové k Ocho i padesáte, kteříž byli s ním.
ziášovi. Kterýžto řekl jim: Proč
11. A opět poslal k němu [král]
jste se vrátili?
padesátníka jiného, a. padesáte s
6. A oni odpověděli jemu: Muž ním. Kterýž mluvil jemu: lověče
potkal se s námi, a řekl nám: Jdě
o u. totot pravi král: Pospěš, sstup
te, & nevratte se k králi, kterýž golžoi,
12. Odpovídaje Eliáš. řeklzJest
oslal vás, & dite jemu: Toto raví
ospodin: Zdali nebylo Bo a. v liže jsem já. člověk Boží, necht
Israeli, že posiláš tázati se Belze estoupí oheň s nebe, & sžíře tebe,
buba. boha akkaronského? Protož i tvých padesát. Sstoupil tedy oheň
s nebe, & sežral ho, i padesát jeho.
13. Opět poslal pedesátnike třetí
[) Lid moebský se odtrhl od království
ieraelekého, jemuž za panování Davide ho, a padesát, kteříž s nim byli.
krále poplatným učiněn byl. (2. Král. l, 2.) Kterýž když přišel, sklonil kolena.
2 Belzebub, tolik co pán nad muchami,
před Eliášem, a. prosil ho, a. řekl:
byl bůžek Filietinekýcn, jehož modlu měli
& ctili v hlavním městě svém, Akkaron Clověče Boží, nepohrdej duši mou,
nazvaném. Vzývali ho zvláště za ochranu a. dušemi služebníků tvých, kteříž
před muchami, od nichž i s dobytkem se mnou jsou.
Nemoc i smrt Ochoziášova.

V

svým velmi eonženi bývali, ješte jich
v bahnité zemi jejich, jakož i v dolej
ěím Egyptě, náramně množství bylo.
Od toho Belzebuba rozeznává ee Belze
bul (Mat. 12, 24.), kníže zlých duchů;
ač idé i tohoto posměšně Bélzebnbem,
pánem muším, nazývali.

8) Mužeohlupatým plutěm čilikožichem,
jímž proroci přiodíni bývali. (Zachar.
13, 4.

Mat. 3, 4.. Ieai. 20, 2.)

9) t. proroku! K víře podobna, že jen na.
posměch tak ho nazýval.

4. Královská 1. 2.
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14. Hle sstoupil oheň s nebo, a. me Hospodin pána tvého od tebe?
sežral dva první padesátniky, a. I řekl: I já vím: mlčte.

6. ekl pak mu Eliáš: Poseď
padesáte, kteříž byli s nimi: ale
nyní prosím, abys se smiloval nad tuto: nebo Hospodin poslal mne
duší mou.
až k Jordánu. Kterýž řekl: Zivt
15. I mluvil anděl Hospodinův jest Hospodin, a. živat jest duše
k Eliášovi, řka: Sstupsním, neboj tvá, že nespustím se tebe. Šli tedy
se. Tedy vstav, šel s ním k králi, obadva spolu,
7.“a. pedesáte mužů z synů pro
16. a mluvil jemu: Toto praví
Hospodin: Že jsi poslal posly, aby rockých šlo za nimi, kteřižto i
se tázali Bélzebuba boha akkaron— stáli naproti, zdaleka: oni pak
ského, 'akoby nebylo Boha.v Israeli, obadva. stáli u Jordánu.
od ně ožbys mohl otázati se řeči, 8. I vzal Eliáš plášt svůj, a svi
protož s ložce, na kterés se položil, nul jej, & udeřil na. vodu, kteráž
nesejdeš, ale smrtí umřeš.
rozdělila. se na obě straně, &.pře—
17. I umřel vedlé řeči Hospodi šli oba po suchu.
novy, kterouž mluvíl Eliáš, a hralo- 9. A když přešli, řekl Eliáš k
val Joram bratr jeho místo něho, Eliseovi: ádej co chceš, at učiním
léta. druhého Jorama. syna Jose tobě, prvé nežli vzat budu od tebe.
fatova krále jůdského: nebo neměl I řekl Eliseus: Prosim, aby byl ve
syna..
mně dvojnásobně duch tvůj*.
18. Jiné pak věci Ochoziášovy.
10. Kterýž odpověděl: Nesnadnés
kteréž činil, tyt sepsány jsou v věci požádal: a. však jestli uzříš
letopisích králů israelských.
mne, když vzat budu od tebe, sta
net se tobě, co jsi žádal: pakli
neuzřiš, nestane se.

Kapitola 2.

11. A když předse šli, & jdouce

rozmlouvali: aj vůz ohnivý, a koně
ohnivi rozdělili obadva od sebe, a
vstoupil Eliáš u vichru do nebe*.
12. Eliseus pak to viděl, a. vo
1. Stalo
se
pak,
když
chtěl
Ho
spodin vyzdvihnouti Eliáše u lal: Otče můj, otěe můj, voze israel—
vichru do nebe, šli Eliáš & Eliseus ský, & vozotuji jeho! A neviděl ho
z Galgala.
více: i uohopiv roucho své, roztrhl
2. 1 řekl Eliáš k Eliseovi: 'Po—je na dva kusy.
seď tuto, nebo Hospodin poslal mne
13. A zdvihl plášt Eliášův, kte
až do Bethel. Jemužto řekl Eli rýž byl spadl s něho: a navrátiv
seus: Živt jest Hospodin, i živat se stál na břehu jordánském,
jest duše tvá, žet nespustím se 14. & pláštěm Eliášovým, kterýž
tebe. A když sstoupilí do Bethel, byl spadl s něho, udeřil na vodu,
3. vyšli synové proroětí, kteříž a. nerozdělila se. i řekl: Kdež jest
byli v Bethel, k Eliseovi, & řekli Hos )odin Bůh Eliášův také nyní?
jemu': Víš-liž, že dnes Hospodin I u eřil na vodu, a rozdělila se
vezme pána tvého od tebe? Kte sem a tam, i přešel Eliseus.
rýž odpověděl: I'já vím: mlčte. 15. Vidouce pak synové proroětí,
4. Řekl pak Eliáš !: Eliseovi: kteříž byli v J erichu naproti, řekli:
Poseď tuto, nebo Hospodin poslal Odpočinul duch Eliášův nad Eli
mne do Jericha. A on řekl: Živt seem. A přišedše vstříc jemu, poklo
jest Hospodin, a živat jest duše nili se mu až k zemi,
tvá, že nespustim se tebe. Akdyž
9) Dej mi dvojnásobné dědictví ducha
přišli do Jericha,
'
svého, jako otcově prvorozeným synům
5. přistoupili synové proroětí,
svým dvojnásobné dědictví dávají.
kteříž byli v Jerichu, k Eliseoví, ll) Eliáš byl vzat jako Enoch. (l.Mach.2,
Eliáš u vichru vzat. 14. Eliseus duchem
Eliášovým obdařen, 19. divy činí.

a řekli jemu:

Víš-Již, že dnes vez—

58.

1. Mojž. 5, 24.)
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16. a řekli jemu: Hle, se služeb

níky tvými jest padesáte mužů sil
ných, kteříž mohou jiti, a hledati
ana tvého, suad ho zanesl Duch
ospodinův, a povrhl jej na některé
hoře, aneb některém údoli. Kterýž
řekl: Neposílejte.

2. A činil zlé před Hospodiuem,
ale ne jako otec jeho, a matka:
nebo odjal modly Bal, kteréž byl
udělal otec jeho.
3. A však v hřlšich Jeroboama
syna Nábatova, kterýž k hřešeni
přivedl Israele, vězel, aniž odstou

17. I přinutili ho, až přivolil, & pil od nioh*.

řekl: Pošlete. I poslali padeséte
mužů: kteřížto hledavše po tři dni,
[nic] nenalezli.
18. I navrátili se k němu: a. on
bydlil v Jerichu, a řekl jim: Zda
liž jsem neřekl vám: Neposílejte?
19. ekli také muži města k
Eliseovi: Hle byt v městě tomto
jest výborný, jakož ty pane sám
vidíš: ale vody jsou zlé, a země
neúrodná..
20. A on řekl: Přineste mi ná.
dobu novou, a nasypte do ni soli.
Kterouž když přinesli,
21. vyšed k studnicímvod,vysy
al do ni sůl, a řekl: Toto pravi
Hospodin: Uzdravil jsem vody tyto,
a nebudet více v nich smrt-i, ani
neplodnosti.
22. A tak uzdraveny 'sou ty
vody až do tohoto dne, .ve é slova
Eliseova, kteréž byl mluvil.
23. Vstoupil pak odtud do Be
thel: & když šel cestou, pacholata
malá. vyšedše z města, posmívala
se jemu, řikajice: Vstupní lysý,
vstupui lys '.
24. Kterýžto ohlédnu. se, uzřel
je, & zlořečil jim ve jmenu Hospodi
novu : i vyšli dva medvědi z lesa,
a roztrhali z nich čtyřiceti & dvě
pacholata.
25. I šel odtud na horu Karmel,
& odtud navrátil se do Samaří.

Kapitola 3.
Tažení tří králů proti králi moabskému.
16. K Eliseově modlitbě vojsku jejich dána
vode i vítězství.

1. Joram
pak Israelem
syn Achabůvkralo
val nad
v Samaří
léta osmnáctéhoJ osafata králejůd
ského. I kraloval dvanécte let.
28) t. plechatý.

4. Mésa pak král moabský, cho
val mnoho dobytka, a platil králi
israelskému sto tisíc beránků, a
sto tisíc skopců, s vlnou jejich.
5. A když umřel Achab, zrušil
[Mésa] smlouvu, kterouž měl s
králem israelsk m.
6. Tedy vytá. král Joramvten
den z Samaří, a sěetl veškeren
Israel.
7. I poslal kJosafatovi kréli jůd
skému, řka: Kral moabskýodstou
pil ode mne, pojď se mnou proti
němu na vo'nu. Kterýž odpověděl:
Potéhuu: k ož můj jest, tvůj jest:
lid můj, lid tvůj, a koni moji,koni
tvoji*.

_

8. I řekl: Kterou cestou potáh
neme? A on odpověděl: Po poušti
idumejské.
9. Tahli tedy, kral israelský, a
král jůdský, a král edomský, &
obcházeli cestou sedm dní, a nebylo
vody vojsku, ani hovadům, kteréž
šla za nimi.
10. I řekl král israelský: Ach,
ach, ach, shromáždil nás tu Ho
spodin tři krále, aby nás vydal v
ruce Moabovy.
11. I řekl Josafat: Jest-li .zde
prorok Hospodinův, abychom ro
sili Hospodina skrze něho? I 0 po
věděl jeden z služebniků krále
israelského: Jest zde Eliseus syn
Safatův, kterýž llval vodu na ruce
Eliáše *.
12. I řekl Josafat: U tohot jest
řeč Hospodinova. I šlikněmu král
israelský, a Josafat král jůdský, &
,rél edomský.
3) A6 Joram modloalužebnost Bélovu ne
trpěl, přeoe zlatých telat narušil. (1.
K: 1. 2,

7) t. jsem všecken i s lidem, jak pěším
tak jíadným, potvé straně. (3. Kral. 22, 4.)
11) t. j. který sloužil Eliášovi.
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13. I řekl Eliseus k králi israel—

24. I přišli do ležení israelského:
skému: Co mně a tobě jest? Jdi povstavše pak Israelští, porazili
Moabské: a oni utíkali před nimi.
ksvprorokům
otce
a matky
. I řekl mu
králsvého,
israelský:
Proč Vtrhli tedy ti, jenž byli svítězili,
shromáždil Hospodin tři krale tyto, [dále], a. porazili Moabské,
25. a města zkazili: a všeliké
aby je vydal v ruce Moabovy?
14. 1 řekl k němu Eliseus: Živt pole výborné, házejíce jedenkaždý
jest Hospodin zástupu, před jehožto kamením, naplnili: i všecky stud
obličejem stojím, že, bycht se nesty nice vod zasypali: &.všecko stro
děl obličeje J osafata, krale jůdského, moví plodné posekali, tak že zdi
nepohleděl bych zajisté na tebe, toliko hliněné* pozůstaly: i obkli
am popatřil.
čili to město prakovníci, a na veli
15. Ale nyní přiveďte mi hudce. kém díle je zkazili.
A když hral hudec, stala se nad 26. Což když viděl král moab
ním ruka. Hospodinova, a řekl:
ský, že totižto zmocnili se nepřá
16. Toto praví Hospodin: Udě telé, vzal s sebou sedm set mužů
vytahujícich meč, aby udeřili na
lejte
v
řečišti
potoka
tohoto
jamy
krále edomského: ale nemohli.
a ]' my * .
17. Nebo toto dí Hospodin: Ne— 27. A uchopiv syna svého prvo
uzříte větru, ani deště: a příkop rozeného, kterýž měl kralovati mí
tento naplní se vodou, a. budete sto něho, obětoval ho vobět zápal
píti vy, i čeledi vaše, i hovada. nou na zdi: i stalo se rozhněvaní
vaše.
veliké v Israeli, a hned odtrhli od
18. A to málo jest před obličejem něho, a navrátili se do země své.
Hospodinovým: dát nad toi Moab
ské v ruce vaše.
Kapitola 4.
19. A zkazíte všeliké město hra
Divové někteří od Elisea učinění.
zené i všeliké město výborné, i
všeliké stromoví ovocné posekate,
pak jedna
zmanželek
pro
a všecky studnice vod zasypete, a 1. Žena
rockých
volala.
k Eliseovi,
všeliké pole výborné kamením řkouc: Služebník tvůj, muž můj
přikryjete.
ty víš, že služebník
tvůj
20. Stalo se tedy rano, když oběto umřel,
bál se a.Hospodina:
a hle věřite
vána bývá. obět, a aj vody přichá přišel, aby vzal dva syny mé sobě
zel cestou, a naplněna jest země za služebníky*.
vo ami.
_
2. Jížto řekl Eliseus: Co chceš,
21. Všichni ak Moabští, uslyše at učiním tobě? Pověz mi, co máš
vše, žeby' vy
'králové,abybojc v domě svém? A ona odpověděla:
vali proti nim, svolali všecky, kte Nemám divka tvá nic v domě
říž byli přepásani pasem svrchu', svém, než maličko oleje, jímžbych
& postavili se na pomezí.
se mazala.
_ 22. A hned ráno vstavše, &když
3. Jížto řekl: Jdi, avypůjě sobě
již slunce vzešlo naproti vodám, ode všech sousedů svých nádob
uzřeli Moabšti naproti ty vody prázdných nemalo.
červené jako krev, .
4. A vejdi, & zavři dvéře své,
23. a řekli: Krev jest od meče: když vnitř budeš ty isynové tvou,
bojovali králové proti sobě, a po a nalévej z něho do všech těch
bili jedni druhé: nyní pospěš _k nádob: a když plné budou, vezmeš
loupeži Moabe.
e.
[] %. Šla tedy žena, azavřela dvéře
16) t. mnoho jam.
21) t. všecky, kteříž se jen mohli ozbrojiti,
mladí i s
.
25) Dle Hebr.: Zdi Kirchareset, hlavního
to města mcabského —

[) Viz 2. Moji. 21, l.—3. Mojž. 25, 89. 
Mat. 18, 25.
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po sobě, a po synech svých: oni
podávali nádob, a ona nalévala.
6. A když plné byly nádoby,
řekla. k synu svému: Podej mi
ještě nádoby. A on odpověděl :
Nemam. I stal olej.
7. Tedy přišla ona., &.oznámila.

to člověku Božímu. A on řekl:
Jdi, prodej olej, &.zaplat věřiteli

svému: ty pak a synové tvoji živi
buďte z ostatku.
8. Stalo se pak jednoho dne, že
šel Eliseus skrze Sunem: i byla
tam žena veliká.*, kteráž zadržela
jej, aby jedl [u ní] chléb: a když
často tudy chodíval, stavoval se u
ní, a jídal [tam] chléb.
9. Kterážto řekla kmuži svému:
Seznávam, že ten muž Boží svatý
jest, kterýž často chodívá. skrze

nas. .
10. Udělejme tedy jemu večeře
dlo* malé, &.postavme jemnvněm

ložce astůl, astolici, asvícen, aby
kdyžby přišel k nám,zůstá.valtem.
11. Stalo se tedy jednoho dne,
že přijda uchýlil se do večeřadla,
&.odpočinul tu.

12. I řekl k Giezi služebníku
svému: Zavolej té Sunamitské. Kte»
ryž když zavolal jí, a. ona. stála.
před ním,
13. řekl k služebníkn svému:
Mluv k ní: Hle pilně ve všem
sloužila jsi nám: co chceš, at uči
nim tobě ?Máš-li potřebu, a chceš-li,
abych mluví1[oto králi neb knížeti
vojska? Kteráž o pověděla: Upro
střed lidu svého“ bydlím *.
14. I řekl: 00 tedy chce, abych
učinil ji? I řekl Giezi: Neptej se:
nebo syna. nemá, a muž jeji starý
jest.
15. Rozkazal tedy, aby povolal
ji. Kteraž když povolána byla, a
stála přede dveřmi,
16. řekl k ní: V tento čas, a v
tutouž hodinu, budeš-li živa, budeš
míti v životě syna.. Ale ona odpo

věděla: Nechtěj, prosím, pane můj,
muži Boží nechtěj, klamati služeb
nice své*.
17. I počala. žena, a. porodila

syna, v ten čas a v hodinu, kte
rouž byl řekl Eliseus.
18. I rostlo pachole. A stalo se
některého dne, že vyšedši k otci
svému k žencům,
19. řeklo otci svému: Hlava mne
bolí, bolí mne hlava.. A on řekl
služebníka: Vezmi, & veď je) k
matce jeho.
20. Kterýž když vzal, a vedl
jej k matce jeho, ona vzala. jej na
klín svůj až do poledne, a umřel.
21. Tedy ona vstoupivší, položila
jej na ložce člověka Božího, a za
vřela dveře: a. vyšedši,
22. zavolala muže svého, a řekla:
Pošli se mnou, prosim jednoho z
služebníků, a oslioí, at doběhnu
až k člověku Božímu, a zase navra
tím se.
23. Kteryž řekl jí: Pročež jdeš
k němu? Dnes není nov m íce,
ani sobota. Kterážto odpověděla:
Půjdu.
24. A osedlala oslici, &přikázala
služebníka: Pobádei &.pospěš, ne—

meškej mne v jízdě: & to dělej,
což přikazuji tobě.
.
25. A tak jela, &.přijela k muži

Božímu na. horu Karmel: a když
ji uzřel muž Boží naproti, řekl k
Giezi služebniku svému: Hle ona
Sunamitská...

26. Protož jdi ji v cestu, a mi
jí: Dobře-li se děje s tebou a s
mužem tvým, &.se synem tvym?
Kteráž odpověděla: Dobře.
27. A když přišla. k muži Boží
mu na horu, chopila se noh jeho:
i přistoupil Giezi, aby ji Odstrčil.
I řekl člověk Boží: Nechej jí: nebo
v hořkosti jest duše jeji, a Hospo
din zatajil toho přede mnou, aniž
mí toho oznámil.
28. Kterážto řekla jemu: Zdaliž

8) t. vzácné, a bohaté..

16) t. nechtěj mi matnou naději dělati.
10) t. pokojík na vrchním ponebí.
13) t. u svých v pokoji živu jsouc, nemám 28) t. chvétej & ničím se nedej zdržovati.
žádné pře.
— Obyvatelé východní užívají mno
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jsem žádala syna od pána. mého? [něco] jako rev lesní, a nasbíral z
Zdaliž jsem neřekla tobě: Nešal něho tykvic planých, a naplnil
mne?
jimi plášt svůj, & navrátiv se skrá
29. A on řekl k Giezi: Přepaš jel je do hrnce na krmí: nebo
bedra svá, a vezmihůl mouvruku nevěděl, coby to bylo.
svou, a jdi. Jestliže potkáš koho,
40. Nalili tedy tovaryšům, aby
nepozdravuj ho: a jestliže tě kdo jedli: a když okusili krmě, zkřikh,
ozdraví, neodpovídej mu"': & polož řkouce: Smrt v hrnci muži Boží.
I nemohli jísti*.
hůl mou na tvář pacholete.
30. Matka pak pacholete řekla:
41. Ale on řekl: Přineste mouky.
ivt jest Hospodin, a živa. jest
když Ipřinesli,
do hrnce,
duše tvá, že se tebe nespustím. A
a řekl:
ali lidu, nasypal
at jedí.Anebylo
vice žádné hořkosti v hrnci.
Vstal tedy, a. šel za ni.
Bl. Giezi pak byl předešel je, a
42. Muž pak nějaký přišel z
položil hůl na tvář pacholete, ale Bálsalisa, nesu.muži Božímu chleby
nebylo hlasu, ani čitedlnosti [v z prvotin, dvaceti chlebů ječných,
něm]: a protož navrátil se vstříc a. obilí nové v mošně své. A on
jemu, a oznámil mu, řka: Nevstalo řekl: Dej lidu, at jí.
43. I odpověděl jemu služebník
pachole.
32. Všel tedy Eliseus do domu, jeho: Což jest to, abych předložil
sto mužům? Opět on řekl: Dej
aeĚj0: pachole mrtvě leželo na ložci lidu, at jí: nebo toto praví Hospo
] 33, a. všed zavřel dveře po sobě, din: Jísti budou, s. zbývati bude.
a. po pacholeti: a modlil se k Ho
44. A tak předložil jim: i jedli,
spodinu.
a zbylo vedlé slova Hospodinova..
34. A vstoupil, a zpolehl na
dítě: a položil ústa svá na'ůsta
Kapitola 5.
jeho, a. oči své na očijeho, a ruce
malomocný od Elissa uzdraveu:
svá na ruce jeho: a sklonil se nad 20.Námau
Giezi zmalomocněl.
ním, a zahřelo se tělo pacholete.
35. A on navrátiv se, procházel
vojskakrále
syr
se po domě, jednou sem a tam: 1. Náman,
ského,kníže
byl muž
veliký u pána.
a [zase] vstoupil, & zpolehl na ně: svého, & ctěný: nebo skrze něho
i zivlo dítě sedmkrát, a otevřelo dal Hospodin vysvobození Syrii:
oči.
byl pak muž silný a bohatý, ale
36. Tedy On zavolal Giezi,ařekl malomocný.
jemu: Zavolej Sunamitské. Kteráž
2. Z Syrie pak byli vyšli lotří
jsouc zavolána, vešlakněmu. Kte—
rýž řekl: Vezmi syna svého.
kové,
země israelské
zajatou& přivedli
ěvečku zmaličkou,
kteráž
37. Přišla. ona, & padla k nohám byla v službě u manželky Náma
jeho, a poklonilasekzemi: i vzala novy.
syna svého, a vyšla.
Kterážto řekla ku pani svá:
3 .
liseus navrátil se do Č) 3.
by byl pán můj u proroka, kte
Galgala. Byl pak hlad v té zemi, rýž jest v Samaří: jistě uzdravil
a synové proroěti bydlili s ním. by ho od malomocenství, kteréž
I řekl jednomuz služebníků svých: ma.
Přístav hrnec veliký, a uvař krmí
4. Tedy vše] Náman ku pánu
synům prorockým.
svému, a oznámil to jemu, řka:
39. I vyšel jeden na pole, aby Takto a takto pravila děvečka z
nasbíral bylin polních, i nalezl země israelské.
5. I řekl jemu král syrský: Jdi,
bých slov na potkání při obnpolnám
pozdravováuí, čímž mnoho času uchází.
(Luk. 10, 4.)

40 t. pro hořkost.
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a já. pošlu list králi israelskému. jako tělo dítěte malého, a. očištěn
Kterýž odšed, a vzav s sebou de- ]est.
15. A navrativ se k muži Boží
set hřiven stříbra, a šesttisíců zla
tých, a desatero roucho proměnné*, mu se vším komonstvem svým,
6. přinesl list králi israelskému přišel, a stal před ním, a řekl: V
v tato slova: Když přijmeš list pravdě vím, žet není jiného Boha
tento, věz, žet jsem poslal k tobě na vši zemi, jediné toliko vIsraeli.
Namana. služebníka svého, abys Protož prosím, přijmiž požehnání“
ho uzdravil od malomocenství jeho. od služebníka svého.
_
7. A když přečetl kral israelský
16. Ale on odpověděl: Živt jest
list, roztrhl roucho své, a řekl: Hospodin, před kterýmžto st011m,
Zdaliž jsem já. bohem, abych mohl žet [ničeho] nevezmu. A ač ho
zabiti a obživiti, že tento poslal nutil, nikoli nesvolil.
ke mně, abych uzdravil člověka 17. I řekl Naman: Jakž chceš:
od malomocenství jeho? Zname— ale prosím, dopust mi služebníka
nejte, a. vizte, že příčin hledá.proti svému, at vezmu břímě země na
mně.
dva mezky*: nebot nebude více
8. To když uslyšel Eliseus muž obětovati služebník tvůj zápalné
Boží, totiž, žeby král israelský roz—neb jine oběti bohům cizím, jediné
trhl roucho své, oslal k němu, Hospodina.
řka: Proč jsi roztr [ roucho své?
18. Toto však jediné jest, očbys
Necht přijde ke mně, a zví, že prosil Hospodina za služebníka
jest prorok v Israeli.
svého: když vejde pán můj do
9. Tedy přišel Náman s koňmi, chrámu Remmon*, aby se tam kla—
& vozy, a stál u dveří domu Eli něl, a on podepře se na ruku mou,
seova.
'estliže se budu klaněti v chrámě
10. I vyslal. k němu posla Eli
mmon, když on se klaní na
seus, řka: Jdi, a umej se sedmkrate témž místě, aby odpustil mi Ho
v Jordaně, a uzdraveno bude tělo spodin služebníku tvému v té věci.
tvé, a číst budeš.
19. Kterýžto řekl jemu: Jdi v
11. Bozhněvav se Naman bral pokoji. Odjel tedy od něho v zvo
se odtud, řka: Domníval jsem se, leném času země*.
20. I řekl Giezi služebník muže
že vyjde ke mně, a stoje, vzývati
bude jmeno Hospodina Boha svého, Božího: Šanoval pan můj Namana
a dotkna se rukou svoumísta malo syrského tohoto, že nevzal od něho,
mocenství uzdraví mne.
co byl přinesl: živ jest Hospodin,
12. Zdaliž nejsou lepší Abana a žet poběhnu za ním, avezmu něco
Farfar, řeky damašské, nad všecky od něho.
21. I běžel Giezi za Namanem:
vody
abych
se v tedy
nich kteréhož. když viděl an běží _kně
zmyl, israelské,
& očistěn by
? Když
obrátil se, a odcházel hněvaje se, mu, skočil s vozu jemu vstřícjemu,
13. přistoupili k němu služebníci a řekl: Dobře-li se všecko děje? _
jeho, a mluvili mu: Otče, by pak
22. A on řekl: Dobře. Pán můj
velikou věc řekl tobě prorok, jistě poslal mne k tobě, řka: Nyni přl
mělbys učiniti: čímž více, když šli ke mně dva mládenci s hory
řekl: Umej se a budeš číst?
Efraim, z synů prorockých: dej
14. Sstou il [tedy], a umyl se v jím hřivnu stříbra & dvoje roucho
J ordáně se krát vedlé řeči muže proměnné.
Božího, a učiněno jest tělo jeho,
16) dary z Božího požehnůní.
_
17) t. země tolik, coby dva mozkové unesli,
nepochybně k vz dělání oltáře Hospo
6) V krajinách východních bylo za ne
dinu. (Ruth 1, IS.)
zdvořilost pokládáno, někoho bez daru 18) Remmon byla madla syrská.
navětíviti.
19) t. času jarního.
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23. I řekl Namen: Lépet jest,
abys vzal dvě hřivny. I přinutil
ho, a svázal dvě hřivny stříbra do
dvou p tlů, a dvoje roucho, a vlo
žil na va pacholky své, kteříž i
nesli před ním.
24. A když přišel již u večer,
vzal to z rukou jejich, a složil v
domě, i propustil muže, a odešli.
25. Sám pak všed., stál před pá.

nem svým. I řekl mu Eliseus:
Odkud přichaziě, Giezi? Kterýž
odpověděl: Nechodil služebník tvůj
nikam.
26. A on řekl: Zdaliž srdce mě
nebylo při tom, když obrátil se
člověk s vozu svého vstříc tobě?
Protož nyni vzal jsi stříbro, a vzal
jsi roucha, abys nakoupil zahrad
olivových a vinic, a ovcí, a volů,
a služebniků, a děvek.
27. Ale i malomocenství Náma
novo přichytí se tebe, i semene
tvého, až na věky. I vyšel odněho
malomocný jako sníh*.

Kapitola 6.
Divově někteří od Elisea činění. 8. Syr
ských vpád na Israelskě. 25. Hlad v Ba
m sří.
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řekl: Ach, ach, ach, pane můj, a
tu ještě jsem byl vypůjčil.
6. I řekl muž Boží: Kamž jest
upadla? I ukázal mu to místo.
Uťal tedy dřevo, a vrhl tam: i
zplynulo železo,
7. a řekl: Vezmi je sobě. Kte
rýžto vztáhl ruku, a vzal je.
8. Kral pak syrský bojoval proti
Israeli, a vešel v radu s služeb
níky svými, řka: Na tom &.na
tom místě udělejme zálohy.
9. Tedy poslal muž Boží k králi
israelskěmu, řka: Varuj se, abys
nešel na to místo: nebo jsou tam
Syrští v zálohách.
10. Poslal tedy kral israelský
na místo, o kterémž mu byl řekl
muž Boží, a přešed opanoval je, a
šetřil se ho, ne jednou ani dvakrát'.
11. I zkormoutil se vsrdci svém
král syrský pro tu věc: a svolav
služebníky své řekl: Proč mi ne
oznamujete, kdo jest můj zrádce
u krále israelského?
12. I řekl jeden z služebníků
'eho: Nikoli pane můj králi, ale
liseus prorok, kterýž jest v Isra
eli, oznamuje krali israelskěmu vše
cka slova, kteražkoli mluvíš v
pokojíku svém.

_

13. I řekl jim: Jděte, a vizte,
1. Řekli
pak synové
proročtí
Eliseovi:
Hle místo,
v něr kž kde jest: abych poslal a. jal ho.
bydlíme s tebou, těsné jest nám. I oznámili jemu, řkouce: Hle jest
2. Pojďme až kJordanu, anecht v Dothan.
vezmejedenkaždý z lesapo 'ednom 14. Poslal tedy tam koně 9.vozy,

břevnu abychom vystavě ' sobě a vojsko veliké: kteřížto přitahšo
tam místo k “bydlení. A on řekl: v noci, oblehli město.
15. Vstav pak na ůsvitě služeb
ník muže Božího, a vyěed, uzřel
i 3.ty I ta
s s uže
s
'. vojsko okolo města, a koněivozy:
řeší jedeli
z bnnifllzly:onýjdnilž
Odpověděl: I já. půjdu.
a oznámil to jemu řka: Ach, ac
4. .A šel s nimi. A když přišli ach, pane můj, což budeme dělati
k Jordánu, sekali dříví.
16. A on odpověděl: Neboj se:
5. Přihodilo se pak, když jeden nebo více jich s nami jest, nežli
podtínal dřevo že spadlo železo z s nimi.
sekery do vo y: i zkřikl on, a
17. A modle se Eliseus, řekl:
Hospodine, otevři oči tohoto, at
vidí. I otevřel Hospodin oči služeb
27) Eliseus posual úmysl služebníka svého,

Jděte.

jenž mínil ze službyvystoupit, astatku nika, a viděl: a aj hora ta plna
sobě nakoupit, i jako pán živ být. koňů, avozů ohnivyoh, okolo Elissa.
Prorok propustil lstivého služebníka ze
služby, & poznamenal ho k potrestáni
malomocenstvim.
10) Nýbrž mnohokrate.

27
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29. I uvařily jsme syna mého
a snědly jsme ho. I řekla jsem jí
druhého dne: D j syna svého,
aby chom ho snědly. Ona p_akskryla
svého s a.
30. To když uslyšel kral, roz
trhl roucho své, a šel po zdi.
viděl všecken lid žíni, v kterouž
ppjďte
za hledate.
mnou, aukážu
vamvedl
muže,
erehož
Takž je
do oblečen byl vnitř po [nahém] těle.
31. I řekl kral: Toto mi učili
Samaří.
20. A když vešli do Samaří, řekl Bůh, a toto přidej, jestliže zůstane
E íseus : Hospodine, otevři oči těch hlava Elisea, syna Safatova, na
es*.
to, at vidi. I otevřel Hospodin oči něm
jejich, a viděli, že u prostřed Saw 32. Eliseus pak seděl v domě
svém, a staří seděli s ním. Přede
maří jsou.
2l. I řekl král israelský k Eli slal tedy kral muže, a prvé nežli
seovi, když je uzřel: Mam-liž je přišel posel ten, řekl [Eliseus] k
staroům: Nevíte-liž, že poslal ten
pobiti, otče můj?
22. A on řekl: Nepobíjej: však syn vražedlníka', aby state. byla
jsi jich nezjímal mečem, ani luči—hlava ma? A protož hleďte když
štěm svým, abys je pobil: ale po by přišel posel, zavřete dveře a
lož chléb a vodu před ně, at po nedopouštějte mu vjíti: nebo aj
jedí a nepijí se, a odejdou ku panu dusani noh pana jeho za ním jest.
svému.
33. Asekdyž
ještě mluvil
jim;i
23. I připravil a dal jim hojnost ukazal
posel,on kterýž
přiohaz
krmí, a jedli i pili, a propustil je, k němu. A řekl: A) tak veliké
a odešli ku panu svému, aniž V106 zlé od Hospodina jest: což více
přišli lotříkové syrští do země čekati budu od Hospodina*?
israelské.
24. Stalo pak se potom, že shro
Kapitola 7.
máždil Benadad král syrský vše
prorokoval ovhojnosti v Samaří
cko vojsko své, a přitah oblehl dneEliseus
druhěhe. 5. Syn-ští utekli. 17. Kníže
18. Nepřátelé
k němu:
Eliseus
pak modl.?ktáhli
'l sekHospodinu,
řka: Poraz, prosím, národ tento
slepotou. I porazil je Hospodin, že
neviděli, vedlé slova Eliseova*.
19. Řekl pak k nim Eliseus:
Nenít to ta cesta, ani to město:

Sam a ří.

25. I stal se hlad veliký v Sama
ří: a tak dlouho obleženo bylo to
město, až hlavu oslovou prodávali
za osmdesate stříbrných, a čtvrtý
díl [míry] Kab trusu holubího“ za
pět stříbrných.
26. A když kral israelský šel

nevěrné od lidu pošlapano.

1. ŘeklHospodinova:
pak Eliseus: Toto
Slyšte praví
slovo
Hos odin: O tomto časuzejtramíra
mou y bělně bude za jeden lot, a
dvě míry ječmene za jeden lot, v
bráně samařské.
2. Odpovídaie jeden zvůdců,na

po
zdi, Spomoz
ženajedna
k němu,
kone:
mi,zvolala
pane můj
králi.
ruku řekl:
kral zpoléhal,
člově
27. Kterýžto řekl: Nepomaha jrešíožto
Božímu,
Kdyby Hospo
tobě Hospodin: odkudž já. mohu din udělal také průduchy v nebi
tobě pomoci? z humna-li aneb z zdaliž bude moci býti, comluvíš'ž
lisu? I řekl ji kral: 00 pak Kterýžto řekl: Uzříš očima svýma,
chceš? Kteraž od věděla:
ale nebudeš jísti : toho.
28. Žena tatoře ami: Dej syna
svého, ab chom ho snědly dnes, 31) Na jehož slovo, jakž podobne, nepřá
a syna m ho sníme zejtra.
telům odpírano, a město neudáno.
32) t. Joram, syn Achaba, jenžto zabil
Nůboths..
18) Tu slepota náležela v tom, že ani Eli
sea, ani té krajiny nepoznali.
33) Což déle čekati máme na pomoc
25) dle jiných: praženého hrášku.
Hospodinova? Raději se udejme.

4. Královské. 7.
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3. I byli čtyři muži malomocní že hlad trpíme, a protož vyšli :
u vrat brany, kteříž řekli vespo ležení, a kryjí se v poli, řkouce:
lek: Co chceme zde býti, ažbychom
Když
z města,
zjímame
'e
zemřeli?
živ
, avyjdou
tak budeme
moci
vjíti do
4. Budemeli chtít vjítí do mě města.
13. I odpověděl jeden z služeb
sta, umřem hladem: paklí zde zů
staneme, zemříti musíme: protož níků jeho: Vezměmepět koní, kte
pojďte, a utecme do ležení Syr říž pozůstalí v městě (nebo ti to
ských. Jestliže nás zachovají, živi liko jsou ve všem množství isra
budeme: pakli nás budou chtít elském, jíní zajisté strávení jsou),
zabiti, beztoho zemřeme.
a pošlíce* tam, budeme to mocí
5. Vstali tedy u večer, aby šli vyzvědětí.
do ležení syrského. A když řiěli
oženídvaS koně,
s o&
k kraji ležení syrského, ž ného poslítal Ěvledáí o teldy
tu nenalezli.
řka: Jeďte, a vizte.
yr ký h,
6. Nebo Pan učinil, že hřmot
15. Kteříž jeli za nimi až k
slyěán byl v ležení s ském, vozů Jordánu: a aj po vší cestě plno
a koňů, a vojska velí ého: i řekli bylo šatů a nádob, kteréž byli me
vespolek: Hle ze mzdy najal proti tali Syrští, splaěeni jsouce: a na
nam kral israelský krale Hethej  vrátivše se poslové oznámili to

Ěch

a Egyptských,apřipadlina krah
._16. A vyěed lid rozebral ležení

7. Vstali tedy, auteklí vetmách, syrské: a byla' míra mouky bělné
& nechali tu stanů svých, i koňů, za jeden lot, a dvě míry ječmene
i oslů v ležení, a utekli, toliko ži za jeden lot, vedlé slova Hospodi
nova*.
voty své zachovati chtíce.
17. Král pak ustanovil vůdce
8. Když tedy přišli malomocní
ti na kraj ležení, vešli do jedno toho, na jehož ruku zpoléhal, u
ho stanu, i jedlí & pili: & pobrali brán : kteréhož pošlapal zástup
v něm stříbro, i zlato, i roucha, a 11ve azení do brány, a umřel ve
odešli a schovali: & opět se navra dlé toho, což byl mluvil muž Beží,
tili do jiného stanu, a tu tolikéž když byl sstoupil král k němu.
18. I stalo se vedlé řeči muže
pobravše schovali.
9. I řekli vespolek: Nedobře dě Božího, kterouž byl mluvil králi,
láme; nebo tento jest den novin. řka: Dvě míry ječmene budou za
Jestliže budeme mlčeti, a nedáme— jeden lot, a míra mouky bělné za
li o tom -věděti až do jitra, vinni jeden lot, o tomto čase zejtra v
budeme hříchem: pojďte, jděme a bráně samařské.
oznamme to ve dvoru královském.
19. Když byl odpověděl ten
10. A když přišli k bráně mě. vůdce muži Božímu, a řekl: Byt
sta, a vypravovali jim, řkouce: pak Hospodin udělal průduchy v
Šli jsme do ležení syrského, a zad. nebi, zdaliž se bude moci stati, co
ného 'člověka jsme tam nenalezli, pravíš? A on řekl jemu: Uzříě
jediné koně a osly přivázané, a očima svýma, ale jisti z toho ne
budeš.
rozbité stany. _,
20. A tak se stalo jemu, 'akž
11. I šli branní, a zvěstovali to
u vnitř na. alaci krále.
ředpovědino bylo, a pošlap ho
12. Kte ž vstal v noci, a řekl 'd v bráně a umřel.
služebníkům svým: Povím vam.,
co jsou udělali nám Syrští. Vědít,
2) ?. byt také obilí : oblaků pršelo, ne 13) t. někoho na těch koních.
16) Výš v. l.
může býti takové lůce.
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Kapitola 8.

10. I řekl mu Eliseus: Jdi, po
věz jemu: Budeš uzdraven:
e
Hospodin mi ukázal, že smrtí

Hlad v zemi. 7. Smrt Benadadova, 24.
též i Joramova, a Ochoniéěovo kralovéní.

1. Eliseus
k ženě,řka:
je
jíhož pak
byl mluvil
s na vzkřísil,
Vstaň, jdi ty i ům tvůj, a buď
pohostinu, kdežkoli [místo] nale
zneš; nebo zavolal Hospodin hladu,
a při'det na zemi za sedm let.
2. teréžto vstala, a. učinila ve
dlé slova muže Božího: a jdouc s
domem svým, byla pohostinu v
zemi Fih'stinských za mnoho dní.
3. A když pominulo sedm let,
navrátila. se ta

umře.

11. I stal s ním, a zkormoutjl
se až do zardění obličeje: iplakal

muž Boží.
12. Jemuž Hazael řekl:

Proč
pén můj pláče? A on řekl: Proto
že vím, co zlého učiníš synům
israelským. Města jejich hrazené.
vypélíě, a mládence jejich pobijeě
mečem, a nemluvňatka jejich roz—

réžeti budeš, a těhotné zroztínaš.
13. I řekl Hazael: I což jsem já.
služebník tvůj pes, abych učinil
věc tuto velikou*? I řekl Eliseus:
Ukézalt mi Hospodin, že ty budeš
králem syrským.
14. Kterýž odšed od Elisea,při
šel ku pánu svému. Kterýžto řekl
jemu: Cožt řekl Eliseus? A on
odpověděl: Řekl mi: že budeš zase

žena z země ňlí—

stinské: a šla, aby prosila krale
za dům svůj, a za pole své*.
4. Kral pak mluvil s Giezi slu
žebníkem muže Božího, řka: V 
ravuj mi o všech věcech velikýc ,
teréž činil Eliseus.
5. A když on vypravoval králi,
kterak mrtvého vzkřísil,přišla.žena,

jejíhož
volajíc
králi o syn
ům byl
svůj,obživil,
a o pole
své. kI
řekl Giezi: Pane můj králi, tojest
ta žena, a to jest ten syn její,
kteréhož vzkřísil Eliseus.
6. I tazal se krélženy: kteréžto
vypravovala. jemu. I dal jí král
jednoho komorníka. řka: Navrat ji
všecky věci, kteréž její jsou, avěe

v.

15. A když bylo druhého dne,
vzal koberec: a nalil vody, apro
střel na tvář jeho*: kterýž když
umřel, kraloval Hazael místo něho.
16. Léta pátého Jorama syna
Achabova krale israelského, a. Jo
safata krale jůdského, kraloval
Joram syn Josafatův král jůdský*.
17. Ve dvou a třicíti letech byl,
když počal kralovati, a kraloval
osm let v J erusalémě.
18. A chodil po cestách králů
israelských, jako byl chodil dům
Achabův: nebo dcera Achabova
byla manželka jeho: a činil, což

oky užitky pole, ode dne, v němž
opustila zemi, až dosavéd.
7. Přišel také Eliseus do Da
mašku, &.Benadadkrél syrský sto
nal: i oznámilimu, řkouce: Přišel
muž Boží sem.
8. I řekl kral Hazaelovi: Vezmi
s sebou dary, a jdi vstříc muži zlého jest před obličejem Hospo
Božímu, a zeptej se Hospodina dinovým.
skrze něho řka: Budu-li moci po
Vstati z této mé nemoci?
13) Chce říci : Jakžbych mohl jů tak ve
likou věc způsobiti, ježto jsem bene
9_.Šel tedy Hazael vstříc jemu,
vší moci, jako pes ten,-la nejposlednější
maje s sebou dary, & všeliké věci
v lidu?
výborné damašské, břemena na
V krajinách východních., kdež mouchy
čtyřicíti velbloudích. A když stal
nemocným spí m tuze obtížný jsou,

před
ním, řekl:
Synmne
tvůjktobě
Benadad
al syrský
poslal
řka:
Budu-li moci uzdraven býti od
této mé nemoci?
3) .t. kteréž byli letím jiní vzali a jich
užívali.

mstil-A se jim tvář dírkovatým kober
cem. Hazael smočil tento koberec ve
vodě, a na tvář královu ho položil,
čímž, an vzduch provívati nemohl, král
se zadusil.

_

t. počal kralovati, králem učiněn,ješte
již prvé také s otcem svým spravoval
krélóvství. (Výš 1, 17.)
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19. Nechtěl však Hospodin za
hladiti Jůdy pro Davida služební
Kapitola 9.
ka svého, jakož mu byl zaslíbil, Jahn na království israelské pomalánjsa,
že dá jemu svíci, i synům jehopc Joram. a Ochoaiáěezabil. 83. Jeubel pak
z domu shoditi rozkázal.
věec
dny.
20. Ve dnech jeho odstoupil E
dom, aby nebyl pod Jůdou, a u— 1. Prorok pak Eliseus povolal je
stanovil sobě krále.
dnoho z synů prorockých, &
21. A přitáhl Joram do Seir, i
Přepaš
bedra dosvé.,
všickni vozové s ním: a vstav v řekl
vezmijemu:
tuto nado
ku oleje
ruky&
noci, porazil Idnmejské, kteříž jej své, a jdi do Ramoth Galaad.
byli obklíčili, i knížata vozů: lid 2. A kd ž tam přijdeš, uzřiě
Jehu syna osafata, syna Namsi:
pak utekl do stanů svých.
22. A tak odstoupil Edom, aby a vejda vyvolaš ho z prostředku
nebyl poddan Jůdovi až do dne bratří jeho, & nvedeš ho do vnitř
tohoto. Takž odstoupila i Lobnai' nějšího pokojika,
téhož času.
3 a vezma nádobku oleje, vy
23. Jiné pak věci Joramovy, a leješ na hlavu jeho, a díě: Toto
všecko, což činil, zdaliž to neni praví Hospodin: Pomazaljsem tebe
psano v letopisich králů jůdských? za krále nad Israelem. A otevra
24. I usnul Joram s otci svými, dveře. utečeě, a nezastaviš se tam.
& pochován jest s nimi v městě 4. Odšel tedy mládenec, služeb
Davidově, a kraloval Ochoziaš syn ník prorokův, do Ramoth Galaad,
5. & všel tam: a hle knížata
jeho místo něho*.
25. Léta dvanáctého J orama syna vojska seděli, i řekl: Mam ti něco
Achabova králeisraelského, kralo povědíti, ó kníže. I řekl Jehu:
val Ochoziáš syn Jorama krale Komu ze všech nás? A on řekl:
Tobě, ó kníže.
jůdského.
6. I v vstal, a věel do pokojika:
26. Ve dvamecítma letech byl
Ochoziaš, když počal kralovati, a a on vyšl olej na hlavu jeho, a
jeden rok kraloval v Jemsalémě: řekl: Toto praví Hospodin Bůh
jmeno matky jeho Athalia dcera israelský: Pomazal jsem tebe za
Amri krale israelského.
krále nad lidem Hospodinovým
27. A chodil po cestach domu Israelem,
7. & zabiješ dům Achaba pana
Achabova: a činil, co zlého jest
řed Hospodinem, 'ako dům Acha svého, a pomstím krve služebníků
e všech slu
ův: nebo byl zetěm omu Achabova. svých proroků, a
28. Tahl také sJoramem synem žebm'ků Hospodinových, z ruky
Achabovým, na vojnu proti Ha Jezabel.
8. A zahladím veškeren dům
zaelovi králi syrskému do Ramoth
Achabův: a zabijí z Achaba mo
Galaad, a raníli Syrští Jorama:
29. kterýžto navrátil se do Je— ěíciho na stěnu, i zavřeného,inej
zrahel, aby se hojil: nebo 'sou ho poslednějšího v Israeli. ,
ram'li Syršti v Bamoth, k yž bo 9. A uěiním domu Achabovu,
joval proti Hazaelovi, králi syr—jako domu Jeroboama syna Naba
skému. Ochoziaš pak synJoramův tova, a jako domu Baasy syna A
kral jůdský přijel, aby navštívil hiašova.
10. Jezabel také sežerou psi na
Jorama syna Achabova vJezrahel,
poli Jezrahel, a nebudet, kdoby ji
nebo tam nemocen byl.
pochoval. I otevřel dvéře a utekl.
22) Lobna, město králů chananejskýcb, z
11. J ehu pak vyšel k služební
nichžto poslední od Josue přemožen
kům pana svého: kteřížto řekli
byl. (Jos. 10, 30.
24) Ochoaiůš,jinak (Joachaz v. 2. Par. 21, 17.) jemu: Dobře-li se všecko děje?
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Proč přišelnesmyslný tento k tobě ?
Jimžto on řekl: Znáte člověka, a
co mluvil?
12. Aoni odpověděli: Klamt jest

Iram
zapřáhli
jeho, aa gjel
Jo
král vůz
israelský,
choziáš
kral jůdský, každý na voze svém,
i vyjeli proti Jehu, a potkali se s
to, ale pověz nám to raději. Kte— ním na poli Nabotha Jezrahel
rýž řekl jim:

Ty &.ty věci mlu— ského.

22. A když viděl Joram Jehu,
řekl: Jest-li pokoj John? Aonod—
pověděl? Jaký pokoj? Ještě smil
stvi* Jezabel matky tvé, a kouze
dlnictvi jeji mnohá. trvají.
23. Obrátil pak Joram ruku svou*
a utikaje řekl k Ochoziášovi: Ú
Kralujet J ehu.
kledove, Ochoziaši**.
24. Jehu pak natáhl lučiště ru
14. Spikl se tedy Jehu syn Jo
safata, syna Namsi proti Joramovi: kou, a střelil Jorama mezi plece:
Joram pak byl oblehl Ramoth a vyšla střela. skrze srdce jeho, a
Galaad, on i veškeren Israel, proti hned padl na voze svém.
25. I řekl Jehu k Bedacerovi
Hazaelovi králi syrskému:
15. a navrátil se, aby se hojil v vůdci: Vezmi, a vrz jej na pole
Jezrahel na rány, nebo jej byli Nábotha Jezrahelského: nebo pa
ranili Syršti, když bojoval proti matuji, když já. a ty jeli jsme se
Hazaelovi králi syrskemu. I řekl dice na. voze za Achabem otcem
Jeha: Libi—lise vám, necht žádný tohoto, že Hospodin břímě toto
nevyklouzne z města, aby nešel a zdvihl na něho, řka:
26. Zajisté krve Nábothovy, a
neoznámil [toho] v Jezrahel.
16. [ vstoupil, a jel do Jezrahel: krve synů jeho*, kterouž jsem vi
nebo Joram ležel tam nemocen, a děl včera, di Hospodin,
omstím
Ochoziaš král jůdský byl přijel, na tobě na oli tomto, dFHospo
aby navštívil Jorama.
din. Nyni tedy vezmi a vrz ho na
17. Ted strážný, kterýžle na pole, vedlé slova Hospodinova.
věži jezra elské, uzřel houf J ehu 27. Ochoziáš pak kral jůdský
řichazejiciho, a řekl: Vidim já. vida to, utíkal cestou k domu za
ouf. I řekl Joram: Vezmi vůz, a. hradnimu: i honil ho Jehu, ařekl:
I toho zabijte na voze jeho. I ra
Bošli
vstříc
a jde
necht řekne: nili jej na vrchu Gaver, jenžjest
obře-li
se jim,
všecko
děje?
18. I odjel, kterýž byl vstoupil odlě Jeblaam: ale on utekl do
na vůz, vstříc jemu, a řekl: Toto ageddo, & tam umřel.
pravi kral: Jsou-li pokojné všecky 28. A vložili ho služebníci jeho
věci? I řekl John: 00 tobě do po na vůz jeho, a vezli ho do Jeru
koje? Pomiň, a jeď za mnou. I saléma: a pochovali jej v hrobě s
oznámil také strážný, řka: Přijel otci jeho v městě Davidově.
posel k nim, a. nevracuje se.
29. Od léta jedenáctého Jorama
19. Ještě poslal druhý vůz s syna Achsbova, kraloval Ochoziaš
koňmi: i přijel knim, ařekl: Toto nad Jůdou.

vil mi, a řekl: Toto pravi Hospo
din: Pomazal jsem tebe za krále
nad Israelem.
13. Pospíšili tedy, a jedenkaždý
vzav plášt svůj položili pod nohy
'eho, ku podobenství soudně sto
lice, ». zatronbili v troubu, a řekli:

pravi
Jest—lipokoj
I řekl
ehu: král:
Co tobě
do pokoje?? Pomiň,
22) Smilstvi tolik co modlářství.
& jeď za mnou.
23) Obrátil ruku, t. i. obrátil rukou koně
20. I oznámil strážný, řka: Při
& vůz zpět na útěk. — ") t. zráda
jest to, úklady se nám strojí.
jel až k ním, ale nevraci se: při
Synové Nábothovi byli spolu s otcem
jezd pak jest „jako příjezd "Jehu 26) odpraveni,
na vzdor zákonu Mojžíšova,
syna Namsi. nebo prudce jede.
jenž přikazuje, aby netrpěl odsouzení
21. I řekl Joram: Zapřůhni vůz.
syn se otce, ani otec na syna.
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30. A přijel Jehu do Jezrahel.
Jezabel pak uslyševši o příjezdu
jeho, zmalovala oči své ličidlem, a
ozdobila hlavu svou, a vyhlédala
z okna
31. na Jehu vcházejícího skrze
bránu, a řekla: Můž—libýti pokoj

4. Oni [pak] se báli náramně, a
řekli: Hle dva králové nemohli
ostati před ním, a kterak my bu
deme moci odolati?
5. Poslali tedy správcové domu,
a úředníci města, a starší, a pěstou
nové k Jehu řkouce: Služebníci
tvoji jsme, oožkolirozkážeš, učiníme
aniž sobě ustanovíme krale: cožkoh
se tobě líbí, učiň.
6. I odepsal jim list podruhé,
řka: Jste-li moji, a posloucháte-11

Zambrovi, kterýž zabil pana svého ?
32. I pozdvihl Jehu tvaři své k
oknu, a řekl: Která. jest tato? A
naklonili se k němu dva aneb tři
komorníci.
33. A on řekl jim: Svrzte ji mne: vezměte hlavy synů pana
dolů. I svrhli _ji,a
kropena jest svého, a přijďte ke mně v tuto
krví stěna, a. koňak kopyta pošla— hodinu zejtra do Jezrahel. Synů
pak králových bylo sedmdeséte
pala ji.
34. A když [Jehu] vše], aby jedl, mužů, a byli u nejpřednějších mě
a pil, řekl: Jděte, a ohleďte na sta chovani.
tu

zlořeěenou, &. poc ovejte

ji:

nebt jest dcera královské.
35. A když šli, aby ji pochovali,
nenalezli jediné leb, a nohy a konce
rukou.
.
36. A navrátivše se oznámili to
jemu. _I řekl Jehu: Řeč Hospodi
nova jest to, kterouž mluvil skrze
služebníka svého Eliáše Thesbit
ského, řka: Na oli J ezrahel jisti
budou psi tělo ezabel,
37. a bude tělo Jezabel jako
lejno na svrchku země na poli
Jezrahel, tak že ti, kteříž přijdou

7. A kdy-.? jich došel list ten,
vzali syny královské, a zabili [všech]
sedmdesate mužů, &.vkladli hlavy
jejich do košů, aposlali je k němu
do Jezrahel.
8. I přišed posel, oznámil jemu,
řka: Přinesli hlavy synů kralov
ských. Kterýžto odpověděl: Sklaďte
je na dvě hromady u vrat brany
až do jitra.

_

'

9. A když se rozednilo, vyšel,
a. stoje řekl ke všemu lidu: Spra
vedliví jste [vy]*:jestliže já.spiknul
jsem se proti panu svému, a zabil
tudy, řeknou: To.li jest ta J ezabel? jsem ho, kdož pobil všecky tyto" ?
10. Viztež tedy nyní, že nepadlo
na zem z řečíHos dinových, kte
Kapitola 10,
réž mluvil Hospo ' proti domu
Synové Achabovi, 13. i přátelé Ochoziů Achabovu, ale vykonal Hospodin,
iovi pobiti. 18.'Modlářství akaženo. 34. což mluvil skrze služebníka svého
Jehu umřel.
Eliaše*.



11. A tak pobil J ehu všecky,
1. Měl synů
pak v Achab
Samaří:sedmdesáté
i napsal kteříž pozůstalí z domu Achabova
Jehu list, a poslal do Samaří k v Jezrahel, &.všecky nejpřednější
předním města, a k starším, a k jeho i známé, i kněží, tak že ne
pěstounům [synů] Achabových, řka: zůstalo z něho zbytku.
12. I vstal, a jel do Samaří: a
2. Hned jakž vas dojde list ten
to, kteříž mate syny pana svého, když přišel na cestě k chalupě
.
a vozy a koně, a města pevné, & pastýřské,
13. alezl bratry Och0ziaše, krale
zbroj,
3. vybeřte [nejlepšího], a toho,

kterýž se vám bude líbiti z synů
pana vašeho, a posaďte jej na trůn
otce jeho, a bojujte za dům pana

svého.

9) t. bez viny jste — ") t. těch sedmdeséte.
10) t. stalo se to všecko řízením Božím,
jakž to předpověděno bylo, a my byli
toliko nástrojové k vyplnění toho.
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22. I řekl těm, kteříž byli nad
judského. a řekl k nim: Kdo jste
vy ? Kteřižto odpověděli: Jsme rouchy: Vyneste roucha všem slu
bratří Ochoziášovř', a jdeme, aby žebníkům Bálovým. I přinesli jim

chom pozdravili synů králových, roucha.
23. A všed Jehu, a Jonadab syn
& synů královny**.
14. Kterýž řekl: Zjime'te je živé. Bechabův, do chrámu Bálova, řekl
Kteréž když zjimali živ , pobili je ctitelům Bálovým: Vyhledejte a
u cisterny podlé Chalupy, čtyřiceti vizte, atby snad někdo nebyl mezi
a dva muže, a nezůstavil z nich vámi z služebníků Hospodinových,
žádného.
ale at jsou služebníci Bálovi sami.
15. A když odšel odtud, nalezl
24. A tak vešli, aby obětovali
Jona-daba syna Rechabova*, kterýž oběti a zápaly: Jehu pak byl zři
se s nim potkal, a ozdravil ho, dil sobě vně osmdesáte mužů. jimž
i řekl k němu: Jest- 'ž srdce tve byl řekl: Kdožbykoli [dopusti1,aby
přímé, jako srdce má s srdcem někdo] utekl z lidí těch, kteréž já
tvým? I řeklJonadaszest. ekl: přivedu do rukou vašich, život jeho
Jestliže tak jest,
dej mi ruk bude za život toho.
své. Kterýžto poda mu ruky sv . 25. Stalo se pak, když se doko
A on zdvihl jej k sobě na vůz: nala obět zápalná, rozkázal Jehu
16. a řekl k němu: Pojeď se vojákům a vůdcům svým: Vejděte
mnou, 9. viz horlivost mou pro Ho a pobijte je, at žádny neujde. I
spodina. A vsadiv jej na svůj vůz, pobili je ostrosti meče, a vymetali
je vo'áci a vůdcové: a šli do mě
17. vezl
jej byli
do Samaří.
všecky,
kteříž
pozůstalíAz (pobil
omu sta c rámu Bálova,
Achabova v Samaří až do jednoho,
26. a vynesli modlu z domu Bá
Vedle slova Hospodinova-, kteréž lova., a spálili, _
byl mluvil skrze Eliáše.
27. a setřeli ji. Spálili také dům
18. I shromáždil J ehu veškeren Bálův, a nadělali z něho záchodů,
lid, a řekl jim: Achab málo ctil až do tohoto dne.

Bále, ját pak budu jej více ctíti.
19. Protož nyní všecky proroky
Bálovy, a všecky služebníky jeho,
i všecky kněží jeho svolejte ke
mně: at žádný není, kterýžby ne
přišel, nebo velikou obět budu
obětovati Bálovi: kdožbykoli ne
byl přítomen, nezůstane živ. Jehu
pak činil to úkladně, aby vyhladil
ctitele Bálovy.
20. I řekl: Zasvětte den slavný
Bálovi. I povolal,
21. a poslal po všech končinách
israels ch, a sešli se všickni služeb
níci Bá ovi. Nezůstalo ani jednoho,
ještoby nebyl přišel. I vešli do
chrámu Bálova: a naplněn jest
dům Bálův, od jednoho konce až
do druhého.
13) t. příbuzní jeho ——
")

t. těch, o nichž

nevěděli, že již pobiti byli.
16) Bechah byl potomek Jethrův, & hlava
Rechahských. (Viz Jerem. 36, 2. -—1.
Par. 2, SB.)

23. A tak vyplenil Jehu Bale z
lidu israelského:
29. avšak od hříchů J eroboama
syna Nábatova, kterýž přivedl k
hřešeni Israele, neodstoupil, aniž
opustil telat zlatých, kteráž byla
v Bethel, a v Dan.
80. Řekl pak Hospodin k Jehu:
Poněvadž jsi snažně vykonal, což
pravého bylo, a líbilo se před očima
mýma, a všecky věci, kteréž byly
v srdci mém, učiniljsi domu Acha
bovu: s nově tvoji až do čtvrtého
pokole seděti budou na trůnu
israelském.
31. Ale Jehu neostříhal toho,
aby byl chodil vzákoně Hospodina
Boha israelského celým srdcem
svym: nebo neodstoupil od hříchů
Jeroboama, kterýž byl přivedl k
hřešení Israele.
32. Za těch dnů počal Hospodin
sobě oškliviti Ieraele: a pora

4. Královská 10. 11.
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kteráž jest za příbytkem pavézníků:
všech končinách israel a budete držeti stráž u domu
sjilýřlazaelve
c ,
33. od Jordánu proti východu Messa*.
7. Dva pak díly z vás všickni
slunce, všecku zemi Galaad, i Gád,
i Ruben, i Manasse, od Aroer, kte— vycházející v sobotu, at drží stráž
též jest nad potokem Arnon, i Ga v domu Hospodinovu při králi.
laad, i Básan.
8. A obstoupíte jej, majíce braň
84. Jiné pak věci Jehu, a vše v rukou svých: jestližeby pak kdo
cko, což činil, a o síle jeho, zda— všel do té ohrady chrámové, zabite
liž to není se sáno v letopisích jej : a budete s králem vcházejícím,
i vycházejícím.
králů iSTEGISkýOÉl?
35. I usnul Jehu s otci svými, 9. I učinili setníci všecko, jakž
a ochovali ho v Samaří: a kralo byl rozkázal jim Jojada kněz: a
v Joachaz syn jeho místo něho. pojavše jedenkaždý muže své, kte
36. Dnů pak, v nichžto kraloval říž přicházeli v sobotu, s těmi kte
Jehu nad Israelem v Samaří, bylo řiž odcházeli v sobotu, přišli k
let osmmecítma.
Jojadovi knězi.
10. Kterýž dal jim kopí, a braň
krále Davida, kteráž byla v domu
Kapitola 11.
Athalía pobila syny královské. 4. Jcas Hospodinova.
11. I stáli jedenkaždý majíce
vysvobozen, 12. a králem jůdakým ustano
ven ; 16.Athalía nabita: smlouva mezi krá braň v ruce své, od pravé strany
lem a lidem.
chrámu, až do levé strany oltáře,
a domu, okolo krále.
12. I vyvedl syna králova, a.
]. Athalia
pakžematka
Ochoziášova
vidouc,
umřel
syn její, vstavil na něj komun, a svědectví':
vstala, a pobila všecko símě krá i ustanovil jej králem, a pomazali
lovská.
ho, a plesajíce rukama, říkali: Živ
2. Ale Josaba dcera krále Jo- bud král.
tama, sestra Ochoziášova, vzavši
13. I uslyšela Athalia hlas lidu
Joasa syna Ochoziášova, ukradla běžícího: a všedši k lidu do chrá—
ho z prostředku synů královských, mu Hospodinova,
kteříž zabíjení byli, i ohůvu jeho
14. uzřela krále, an stojí na
z lehací komory: a skrylajej před stolici soudně vedlé obyčeje,azpě
Athalií, tak že nebyl zabit.
váky
trouby blízko něho, i veške
3. I byl s ni v domu Hospodi ren lid& země
an se raduje a trou
novu tajně za šest let: Athalia bí: i roztrhla roucho své, & zkři
pak kralovala v zemi.
kla: S íknutí, spiknutí.
4. Léta pak sedmého poslal Jo
15. Jřbjadapak rozkázal setníkům.,
jada, a pojav setníky a vojáky, kteříž byli nad vojskem, a řekl
uvedl je k sobědo chrámu Hospodi jim: Vyveďte ji z ohrady chrámové,
nova, a učinil s nimi smlouvu: a. a kdožbykoli za. ní šel*, zabijte ho
zavázav je přísahou v domu Ho mečem. Nebo byl řekl kněz: At
spodinova, ukázal jim syna králova: není zabita v chrámě Hospodinově.
5. a přikázal jim, řka: Tato jest
16. I vložili na ni ruce, avystr
věc, kterouž máte udělati:
6. Třetí díl vás at vejde v so čili ji cestou, kudy koni vcházejí,
podle
paláce, a zabita jest tam.
botu, &.drží stráž u domu králov
17. Tedy učinil Jojada smlouvu
ského: třetí pak díl at jest u brány mezi
Hospodinem, & mezi králem,
Sur: a třetí díl at jest u brány, a mezi lidem, aby byli lid Hospodi
6) Brána Sur a brána na příbytkem pa
vázníkú či drahantd vedly do chrámu; 12) t. zákon Mojžíádv mu předložil.
v domě Massa bydlel mladý král Joea. 15) %.kdcby s ní držel nao ní se zastával.
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nův, i [smlouvu] mezi králem a
lid e m.
18. A všel veškeren lid země do
chrámu Bálova, & zbořili oltáře
jeho, a obrazy zetřeli mocně: Má
thana také kněze Bálova. zabili
před
oltářem. I osadil kněz stráží
ům Hospodinův.
19. A pojal setníky, a houfy
Cerethi a Felethi, i veškeren lid
země, a vyprovodili krále z domu
Hos odinova: a přišli cestou brány
pav zniků na palác, & posadil se
na stolici královské.
20. I veselíl se veškeren lid země,
a město se upokojilo: Athalia pak
zabita jest mečem v domě králov
ském.
21. A b 1 Joas v sedmi letech,
když poč kralovati.

Kapitola 12.
Chrám Boží opravován. 18. Joas jej zlou
pil, 20. potom zabit.

1. LétaJoas:
sedmého
Jehu,
kraloval
a kraloval
čtyřicetilet
v Jerusalémě. Jmeno matky jeho
bylo Sebia z Bersabé.
2. I činil Joas, což pravého jest
před Hospodinem po všecky dny,

neopravujete zbořeninchrámových ?
Nebeřtež tedy více peněz vedlé
pořádku svého, ale na opravu chrá
mu je vyde'te"'.
8. I zab ěno jest kněžím, aby
více nebrali peněz od lidu, ani
opravovali zbořenin domu.
9. A vzal Jojada bisku jednu
pokladnici, & udělal svro 0. dí
&.postavil ji vedlé oltáře o prav
straně, kudy se vchází o domu
Hospodinova. I kladli do ní kněží,
kteříž ostříhali dveří, všecky pení
ze, kteréž vnášeny bývaly do chrá
mu Hospodinova.
10. A kdykoli viděli, žeby mnoho
peněz bylo v pokladnici, přicházel
písař králův, a biskup, i vysýpali
a počítávali penize, kteréž se nalé
zaly v domu Hospodinově:
11. & dávali je vedlé počtu a
míry, v ruce těch, kteříž byli nad
zedníky domu Hospodinova.: kte
říž platili jimi tesařům, a. zední
kům těm, kteříž dělali v domu.
Hcspodinově,
12. a zbořeniny opravovali: &
těm, kteříž kamení tesali, & aby
nakoupili dříví, a kamení, kteréž
tesáno bylo, tak aby opraven byl
dům Hospodinův ve všech věcech.
kteréž potřebovalynákladu k upev

Jojada něm' domu.
3. Ale však výsostineodjal: nebo 13. Avšak nebylo děláno z týchž
ještě lid obětoval, a kadil na těch peněz číši do chrámu Hospodinova,
a vidliček, a kadidlnic, a trub,am
výsostech.
4. I řekl Joas k kněžím: Vše—jakých nádob zlatých ani stříbr
ných,
z peněz, kteréž vnášíny byly
oky peníze posvátné, kteréž vne
seny budou do chránu Hospodi do chrámu Hospodinova;
14.
nebo
těm, kteříž dělali dílo,
nova od pomíjeiícich, kteréž se
obětují za cenu duše, a kteréž dávány byly, aby opraven byl chrám
Hospodinův.
dobrovolně, &.z svobodné vůle srdce
16. Anedávali počtu ti lidé, kte
svého vnášejí do chrámu Hospodi
nova:
říž přijímali peníze, aby je vydá
5. at je vezmou kněží vedlé po vali řemeslnikům, ale věrně se při
řádku svého, a at 0 ravují zboře tom zachovávali.
16. Peněz pak za vinu, & peněz
niny domu [Božího, cožby viděli
za hříchy nevnášeli do chrámu
potřebí opraviti.
6. Avšak až do dvacátého třetího
Hospodinova, nebo kněžské byly.
léta krále Joasa neopravovali kněží 1 . Tehdáž vytáhl Hazael král
zbořenin chrámu.
'
7. I povolal král Joas Jojady 7) t. ity peníze vydejte, které jste již
biskupa, & kněží, řka jim: Proč
dosavád vybrali.
z.
lvměkterýchž
ho vyučoval
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s odinovy a vyslyšel jej Ho 
syrský,
Geth,aby& dgn: nebolvidél soužení lidu ŠŠŠ.
obyl ho:a abojoval
obrátil proti
tvář svou,
táhl k Jerusalému.
elského, že je byl potřel král syr
18. Protož pobral Joas král jůd— sk '
ský všecky věci posvátné, kterýchž
. a. dal Hospodin vysvoboditele
byli posvětili [Bohu] Josafat, &. Israelovi, a. vysvobozen jestz ruky
Joram, &. Ochoziáš, otcové jeho, krále syrského: i bydlili synové
králové jůdští, i kteréž on sám byl israelští v stáncích svých jako
obětoval: i všecko stříbro, kteréž včera, a před včerejším.
mohlo nalezeno býti v pokladich
6. Ale však neodstonpili od hří
chrámu Hospodinova, a. v domu chů domu Jeroboamova, kterýž
královském, a poslal to Hazaelovi přivedl k hřešeni Israele, ale v
králi syrskému, I odtáhl [tento] nich chodili: ano i háj* zůstal [je
od Jerusaléma.*.
ště] v Samaří.
7. A nezůstalo Joachazoviz lidu
19. Jiné pak věci Joasovy, a
všecko, což činil, zdaliž to není než padesáté jízdných, a deset
psáno v leto isích králůjůdských? vozů, a deset tisíc pěších: nebo je
20. Povsta i pak služebníci jeho, byl obil král syrský, azetřel jako
a. spikli se mezi sebou, a zabili prac při mlácení na humně.
Joasa v domu Mello,kudy se chodí 8. Jiné pak věci Joachazovy, &
do Sella:
všecko, což činil, a síla jeho, zda
21. totiž J osaoharsyn Semaathův, liž to není psáno vletopisích králů
a Jozabad syn Somerův, služebníci israelských ?
jeho, zabili ho, & umřel: i pocho

[ usnul ho
Joachaz
s otci a“kl—IE,
vali jej s otci jeho v městě Davi a 9.
pochovali
v Samaří:
dově, a. kraloval Amasiáš syn jeho loval Joas syn jeho místo něho.
místo něho.
10. Léta. třicátého sedmého J casa
krále judského, [začal kralovati]

Kapitola 13.
Joachaz kraluje v Israeli. 9. Po něm Joao.
18. Potom Jeroboam, 20. Elisens umřel.2l.
Mrtvý, jenž vržen byl do hrobu Eliseova,
ožil. 23. Vítězství Iaraelských nad Byrskými.

Joas syn Joacha'zův nad Israelem,
& kraloval v Samaří šestnácté let,
11. & činil to,

což

jest

před obličejem Hospodinovým:
neuchýlil se od žádných hříchů
J eroboama syna Nábatova, kterýž
k hřešení Israele, ale cho
1. LétaOohoziáše
třimecltmého
Joasa syna
krále jůdského
kra přivedl
dil v nich.
loval Joachaz syn-Jehu nad Isra
12. Jiné pak věci Joasovy, &
elem v Samaří sedmnácté let.
2. A činil zlé před Hospodinem, všecko, což činil, i síla. jeho, kte
& následoval hříchu J eroboama rak bojoval proti Amasiášovi králi
zdaliž to není psáno v
syna Nábatova, kterýž přivedl k judskému, králů
israelských?
hřešení Israele, ». neuchýlil se od letopisích
13.
I
usnul
Joas s otci svými:
nich.
Jeroboam
pak
sedl
na stolici jeho.
3. I rozhněvala se prchlivost
Hospodinova na Israele, a vydal Joas pak pochován jest v Samaří
je v ruku Hazaele krále syrského, s králi israelskými.
14. Eliseus pak roznemohl se
a v ruku Benadada syna Hazaelo nemocí,
v kteréž i umřel: i přišel
va, po všecky dny.
k
němu
Joas král israelský, a.pla
4. Prosil pak Joachaz tváři Ho
kal nad ním, a řekl: Otče můj,
otče
můj,
“vůz israelský, i vozataj
18) Hazael odtáhl, ale za rok potom opět
vrazil do země jůdské, poplenil ji, po
tloukl vojsko Joasovo, kterýž se do
Jerusaléma utekl, kdež i zavražděn
jest. (2. Par. 27, 25.)

jeho"'.

6) t, založený od bezbožného Achaba k
poctě pohanské bohyně Aster-ty.
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15. I řekl jemu Eliseus: Přínos
luěiště a střely. A když přinesl k
Kapitola 14.
němu luěiště a střely,
Amasiáš porazil Edomskě. 8. Potom od
16. řekl králi israelskěmu: Vlož Joasa
přemožen, a jet jest. 21. Azari“ nad
ruku svou na luěiště. A když vlo Jůdou, 23. a Jeroboam nad Israelem kra
žil on ruku svou. vložil Eliseus luje.
ruce své na ruce královy,
17. a řekl: Otevři okno východ— 1. Létachaza
druhého
Joasa syna Joa
krale israelského,
kra
ní. A když otevřel, řekl Eliseus:
Amasiáš syn Joasa krale jůd
Vystřel střelu, i vystřelil. A řekl loval
ského.
Eliseus: Střela spasení Hospodina.,
a střela spasení roti Syrii: i po— 2. V pětmecítma letech byl, když
kralovati: a kraloval dvaceti
razíš Syrii v Afe u, až i zkazišji. počal
a devět let v Jerusalémě. Jmeno
18. I řekl opět: Vezmi střely.
jeho bylo Joadan z Jeru
A když on je vzal, opět řekljemu: matky
salěma.
Udeř šípem zemi. A když udeřil
3. I činil, co pravého jest před
po třikrát, a přestal,
19. rozhněval se muž Boží na Hospodinem, ale však ne jako Da
něj, a řekl: By byl udeřil pětkrát vid otec ieho. Vedle všech věcí,
činil Joas otec jeho, i on
neb šestkrát, aneb sedmkrát, byl kteréž
činil*:
bys porazil Syrii až do vyhlazení:
4.
jediné
toliko to, že výsostí
nyní pak jen po třikrát porazíšji.
20. I umřel Eliseus a pochovali neodjal: nebo ještě lid obětoval,
a
kadil
na
výsostech.
ho. Lotříkově pak z Moab přišli 5. A když obdržel kralovstvi,
do země toho roku.
21. Někteří pak pochovávajice pobil služebníky své, kteříž byli
člověka, uzřeli lotříky, i uvrhli zabili krále otce jeho:
tělo mrtvé do hrobu Eliseova. Kte— 6. synů pak těch, kteří jej byli
réž když se dotklo kostí Eliseových, zabili, nepobil, jakož jest psáno v
ožil člověk, a vstal na nohy své. knize zakona Mojžíšova, že při
22. Tedy Hazael kral syrský kázal Hospodin, řka: Neumrou
sužoval Israele po všecky dny otcové za syny, ani synové umrou
za otce: ale jedenkaždý za hřích
Joachaza.
23. I slitoval se Hospodin nad svůj umře.
7. On porazil Edomských v
nimi, & obrátil se knim pro úmluvu
svou, kterouž měl s Abrahamem, údolí Solnatěm deset tisíců, &
a Isakem, a Jakobem: a nechtěl dobyl Skály bojem, anazval jmeno
jich zahladiti, ani zavrci docela jeji Jektehel, až do tohoto dne*.
8. Tehdy poslal Amasiáš posly
až do nynějšího času.
24. Umřel pak Hazael kral syr k J oasovi synu J oachaza,syna J ehu
ský, & kraloval Benadad syn jeho krale israelského, řka: Přijď, &
pohleďme na sebe“.
místo něho. '
25. J oas pak syn J oachazův do 9. I poslal zase Joss kral isra
byl [zase] měst z ruky Benadada 8) t. ne tak úplně jako David, řídě se
syna Hazaelova, kteráž byl vzal z
více příkladem otce sveho, kterýž ne
ruky Joachaza otce jeho pravem
srušil oltařů na výšinách.
válečným:
o třikrát
razil ho 7) dolí solnaté jest rovina mezi mořem
mrtvým a mezi jižními horami pokolení
Joas, a navr til města israelska.
Jůdova, & vztahuje se do země ldnmej
14) t ty nás opustí“ Bůh těvezme k sobě
a tohoto světa, jako Eliáše. Aneb: více
jsi byl království israelskému proti
Syrským, nežli vojska a válečné vozy.

ské. Skalou rozumí se místo Sola, lat.
Petra, po česku Skala.
t. bojujme proti sobě; vyaval ho k
vojně.
Cedrem míní Joao sebe, a příčiny kra
lovstvi svého velikého nad desaterým

4. Královská 14.

elský k Amasiášovi králi jůdskému,
řka: Bodlák libanský poslal k cedru
který jest na Libanu, řka: Dej
dceru svou synu memu za man
želku. I šla tudy zvířata lesní,
kteráž jsou na Libanu, apošlapala
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zdaliž ty nejsou psányvletopisích
králů íůdských?
19. I spikli se proti němu v Jeru
salámě: a on utekl do Lachis'. I
poslali za ním do Lachis, a zabili

jej tam.
20. A přinesli 'ej na koních, a
10. Porážeje zmohl jsi se nad pochován jest v erusalémě s otci
Edoma, a pozdvihlo tě srdce tvé: svými v městě Davidově.
měj dosti na slávě, a seď v domě 21. Tedy veškeren lid jůdský
svém: proč vybízíš mne k svému vzali Azariáše, kterýž byl v šest
nácti letech, a ustanovili ho za
u
311.311,abys
padl ty i Jůda s te krále na místě otce jeho Amasiáše.
11. A neuposlechl Amasiáš. I
22. On vystavěl E1ath*,a navrá
vstoupil Joas kral israelský, a vi til je Jůdovi, když usnul král s
'
děli se, on & Amasiáš král Jůdský otci
u Bethsames městečka Jůdova.
23. Léta atnáctého Amasiáše,
12. I poražen jest Jůda odIsra— syna Joasa šrále jůdského, kralo
ele a utekli jedenkaždý do stánků val Jeroboam syn Joasa krále
sv 0
israelského v Samaří, čtyřiceti a
13. Amasiáše pak krále jůdské jedno léto:
ho, syna Joasa syna Ochoziášova, 24. a činil, což jest zlé před
jal Joas král israelský v Bethsa Hospodinem. Neuchýlil se od žád
mes. a přivedl ho do Jernsaléma: ných hříchů J eroboama syna Nába
a zbořil zeď jerusalémskon, od brá— tova, kterýž k hřešení přivedl
ny Efraim až k bráně úhlu na Israele.
25. On zase dobyl končin israel
čtyry sta loktů.
14. A pobral všecko zlato, istří ských od místa, kudy se jde do
bro, i všecky nádoby, kteréž se Emath, až k moři pouště, vedlé
nalézaly v domu Hospodinově, a řeči Hospodina Boha israelskěho,
v pokladích královských, a vzal kterouž mluvil skrze služebníka
s sebou osob zástavné, anavrátil svého Jonáše syna Amathy proroka,
se do Samař .
kterýž byl z Goth, kteréž jest v
(Jon. 1, l.)
15. Jiné pak věci Joasovy, kte Ofer.
réž činil, i sila jeho, kterak bojo 26. Nebo viděl Hospodin trápení
val proti Amasiášovi králi jůdské Israele těžké náramně, a že jsou
mu, zdaliž to není psáno v leto zkaženi až do zavřených v žaláři,
pisích králů israelských?
a do nejposlednějších, a žeby ne
16. I usnul Joas s otci svými,a byl, kdoby spomohl Israelovi.
27. Aniž mluvil Hospodin, aby
pochován jest v Samaří s králi
israelskými: a kraloval J eroboam zahladil jmeno Israelovo podnebem,
ale aby vysvobodil je skrze Jero
syn jeho místo něho.
17. Byl pak živ Amasiáš, syn boama syna Joasova.
Joasův, král jůdský,
smrti Joa— 28. O jiných pak věcech Jero
sa syna J odchazakrále israelského, boamových, a cožkoli činil, a o
sile jeho, kterak bojoval, a kterak
patnácte let.
18. Jiné pak věci. Amasiášovy, navrátil Damašek a Emath Jůdovo
Israeli, zdaliž to není sánovleto
pisich králů israelskýc ?

bodlák'.

pokolením: Amasiáše pak bodlákem, :
příčiny malého království nad dvojím 19) Lachis byla pevnost v pokolení Jů
dově. (Jasno 10,' B.)
toliko pokolením. Zvířaty polními míní
vojska, kterýmiž Amasiáš pcražen byl. 22) t. upevnil Elath, nyní Akku., město
(2. Par. 25, 18.)
Idumejskó, při moři ležící.
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&29."Í usnulJýoboam: otci svý kterouž mluvil k J ehu, řka: Sy
mi s králi israelskýmí, a kraloval nové tvoji až do čtvrtého kolena
seděti budou na trůnu israelském.
Zachariáš syn jeho místo něho.

A tak se stalo.
13. Sellum syn Jabesův kraloval
léta třicátého devátého Azariáše
Azari“ král júdský, po němž v Jůdstvu
kraloval Joathan. 8. Králové israelětí : Za krále judského : kraloval pak jeden
měsíc v Samaří.
chariáš, Sellum, Manahem, Faceja, aFacee.
14. I přitáhl Manahem syn Gadi
03191.
az.Umřel Joatham, po němž kraloval A z Thers : a přišed do Samaří, po
IL
11.
razil Se um syna Jabes v Samaří,
1.
éta *
T “I.
krále israelského, kraloval a zabil ho, a kraloval místo něho.
Azariáš syn Amasiáše krále jůd— 15. Jiné pak věci Sellum, a spi
knutí jeho, skrze kteréž učinil &
ského.
2. V šestnácti letech byl, když klad , zdali to není psáno v leto
poěal kralovati, a kraloval padesáte pisíc králů israelských?
16. Tehdy vyhubil Manahem Tha
dvě létě v J erusalémě; jmeno matky
psu, a všecky, kteříž byli v ní, i
jeho Jechelia z Jerusaléma.
3. I činil, což se líbilo před Ho koněiny jeji od Thersy. Nebo jsou
spodinem, vedlé všech věcí, kteréž mu byli nechtěli otevřiti: i pobil
všecky těhotné v něm,a zroztínal je.
činil Amasiáš otec jeho.
17. Léta třicátého devátého Aza
4. Ale však výsostí nezkazil:
krále jůdského, kraloval Mana.
ještě lid obětoval, a kadil na vý riáše
hem syn Gadi nad Israelem deset
sostech.
let v Samaří.
5. Ranil pak Hospodin krále, a
18. I činil, což bylo zlé řed Ho
byl malomocný až do dne smrti
své, &.bydlil v domu svobodném s odim-m: neuchýlil se o hříchů
eroboama
syna Nábatova, kterýž
obzvláštně: Joathan pak syn krá
lův spravoval dvůr, a soudil lid přivedl k hřešeni Israele po všecky
dny své.
země.
19. Přitáhl pak Ful král assyr
6. Jiné pak věci Azariášovy, a
všecko, což činil, zdaliž to není ský do země, a dal Manahem Fu
psáno v letopisích králů judských? lovi tisíc hřiven stříbra, aby mu
na pomoc, a utvrdil království
7. I usnul Azariáš s otci svými: byl
e l:“ 0.
& pochovali ho s předky jeho v
20. I uložil Manahem stříbro na
městě Davidově, a kraloval Joa
Israele na všecky možné a bohaté,
than syn jeho místo něho.
8. Léta třicátého osmého Aza aby je dal králi ass kému, ade
riáěe krále 'ůdského, kraloval Zacha sáte lotů stříbra na je ohokaž ého :
a tak navrátil se král assyrský, a
riáš syn eroboamův nad Israelem nemeškal
se v zemi.
v Samaří, šest měsíců:
9. a činil, což jest zlé před 110— 21. Jiné pak věci Manahemovy,
spodinem,jako činívali otcové jeho: a všecko, což činil, zdaliž to není
a. neuchýljl se od hříchů J eroboama psáno v letopisích králů israelských ?
syna Nábatova, kterýž přivedl k
usnul Manahem
otci wg
hřešení Israele.
mi:22.aI kraloval
Faceja s syn
je o
10. I spikl se roti němu Sellum místo něho.
23. Léta
adesátého 'Azariáše.
syn Jabes: & u eřil ho zievně, i
zabil ho, a kraloval místo něho. krále jůdské o, kraloval Faceja,
11. O jiných pak věcech Zachariá syn Manahemův nad Israelem v
šových, zapsáno jest v letopisích Samaří dvě létě:
králů israelských.
24. a činil, což bylo zlé před
12. To jest ta řeč Hospodinova, Hospodinem: neuchýljl se od hří
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chů Jerohoama syna Nábatova,
kterýž k hřešenl přivedl Israele.
25. Spikl se pak proti němu Fa
cee syn Romeliův, vůdce jeho, a
zabil ho v Samaří na věži domu
královského, podle Argob, a podle
Arie, a s ním padesate mužů z
synů Galaadskych, a zabiv ho,
kraloval místo něho.
26. Jiné pak věci Faceja, avše'
cko, což činil, zdaliž to není psano
v letopisích králů israelských?
27. Léta padesátého druhého
Azariaše krále jůdského, kraloval
Faces syn Bomeliův nad Israelem
v Samaří dvaceti let.
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Hospodinem: podlé všeho, což činil
Osiaš otec jeho, [i on] činil.
35. Ale však výsostí neodjal:
ještě lid obětoval, a kadil na so

stech: on vystavěl bránu domu
Hospodinova nejvyšší.
36. Jiné pak věci Joathamovy,
a všecko, což činil, zdaliž to není
psano v letopisich králů jůdských?
37. Za dnů těch počal Hospodin
posílali na Jůdu, Rasina krále syr
ského, a Facee s na Romeliova.
38. I usnul Joat am s otci svý
mi, & pochován jest s nimi v mě
stě Davida otce svého, & kraloval
Achsz syn jeho místo něho.

28. A činil, což bylo zlé řed
Hospodinemí neodstoupil od Šrí-l
Kapitola 16.
chů J eroboama syna Nahatova, kte 0 Achalovi králi jůdském modláři, i
rýž k hřešení řivedl Israele.
smrti jeho.
29. Za dnů
aoee krale israel—
ského přitáhl Theglathfalasar kral 1. eta sedmnáctého Facee na
Romeliova., kraloval Ac až
assyrský, a dobyl Ajon, a Abel
Domu Mácha*, a J anoe, a Cedes, syn Joathama krale 'ůdského.
a Asor, a Galaad, a Galilei, ivše
2. Ve dvacíti letec byl Achaz,
oku zemi Neftali: &.zavedl je do když kralovati počal, a šestnácte
Assyrie**.
let kraloval v Jemsalémč: nečinil,
30. Spikl se pak, 9. činil úklady což bylo libého před obličejem Ho
Osee syn Ely proti Facee synu spodina Boha svého, jako David
Bomeliovu, a udeřiv ho, zabil jej: otec jeho:
a kraloval místo něho, dvacátého
3. ale chodil po cestě králů israel
léta Joathama syna Osiášova.
skýoh: nadto i syna svého posvě
31. Jiné pak věci Facee, a vše tiv, provedl jej skrze oheň vedle
cko, což činil, zdaliž to není psána modlařstvi národů: kteréž byl roz
v leto isich králů israelských?
před syny israel
s
32. eta druhého Facee, syna pšýlilšíospodin
4. Obětoval také oběti, a kadil
Bomelia, krale israelského, kralo
val Joatham syn Osiaše krale jůd na výsostech, a na pahrbcich, i
ského.
pod všelikým stromem ratolest
33. V pčtmecitma letech byl, ným.
když počal kralovati, a šestnácte 5. Tehdy vytáhl Basin kral syr
let haloval v Jerusalémě: jmeno ský, a Faces s
Bomeliův kral
matky jeho Jerusa dcera Sádokova. israelský, proti erusalému kboji:
34. I činil, což bylo libého před & oblehše Achaza, nemohli pře
moci ho.
6. Toho časunavratil Basin kral
29) Habr.: Abel-beth-Mácha. — "') The
glathfalasar (velké kníže), jinak Ninus syrský, Ailu* Syrii, a vyvrhl Židy
Mladší, jenž po ztroskotání kralovstvi
staroassyrského založil kralovstvi novo
assyrské, přitáhl na krále is:-selského
léta od stv. světa 8267, před n. K.
747, a odvedl díl lidu israelského do
zajetí. To bylo to první zavedeni lidu
israelského do Aesyrie: druhé úplnější
následovalo později — níž 17, 6.

8) t. Achu, král jůdský, posvětil syna
svého ku poctě Molochs, modly naro
dů chananejských.
6) jinak Elat, město idumejske při zátoce
rudého moře, buy Syrským brzy Jůd
ským poplatné.
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z Ail : i přišli Idumejští do Aily,
a by lili tam až do tohoto dne
7. Poslal pak Achazposlyk The
glathfalasarovi králi assyrskému,
řka: Služebm'k tvůj, a syn tvůj já
jsem: přitáhni, a vysvoboď mne z
ruky krále syrského, & z
krá
le israelského, kteříž povstah proti
mně.
& A sebrav stříbro a zlato, kte
réž se nalézti mohlo v domě Ho
odinově, a v pokladích králov
ských, poslal králi assyrskému
dary.

9. Kterýž ipovolil vůli jeho:

vítězné na něj vylejeě: oltář pak
měděný _bude hotov k vůli mé.
_ 16.Učinil tedy Uriáš kněz všecko,
jakž byl přikázal král Achaz.
17. Vzal pak král Achaz
podstavky, i umývadlo, kteréž bylo
svrchu: a moře složil s volů mě
děných,_ kteříž je na sobě drželi,
a položil je na dlážem' kamenné.
18. Zastření také sobotní, kteréž
byl vystavěl v chrámě, a vcházení
královské z zevnitř, obrátil do
chrámu Hospodinova, pro krále
assyrského*.
19._Jiné pak věci Achaza, kte
réž činil, tyt zapsány „jsou v leto
plsích králů judských.
20. I usnul Achaz s otci svými
a pochován jest s nimi v městě

přitáhl zajisté král assyrský kDa
masku, a vyhubil jej: a řenesl
ob vatele jeho do Cyrene, asina
pa zabil.
10. I vy ravil se král Achaz pandově, a kraloval Ezechiášsyn
vstříc Theg athfalasarovi, králi as jeho místo něho.
syrskému do Damašku: a když
uzřel oltář damašský, poslal král
___—_
Kapitola
17.
Achaz k Uriášovi knězi vzor jeho, O Osee králi israelském, 6. a zavedení
a podobenství vedlé všelikého díla lidu jeho do Assyrie. 24. Osazení seAssyr
jeho.
ských v Samaří : 26. a náboženství jejich.
11. I vzdělal Uriáš kněz oltář:
Vedlé všeho, což byl přikázal král LE“ éta dvanáctého Achaze krále
Achaz z Damašku, tak udělal U
jůdského, kraloval Osee, syn
riáš kněz, prvé nežli se vrá
íElty
e v Samaří nad Israelem devět
til Achaz z Damašku.
12. A když se navrátil král z 2. I činil zlé před Hospodinem:
Damašku, viděl oltář, a ctil jej: a ale ne jako králové israelští, kte
přistoupil a obětoval zápalné oběti, říž byli před ním.
1 suchou obět svou:
3. Proti němu přitáhl Salmana
13. a obětoval mokré oběti, a sar král assyrský*, & učiněn 'est
lil krev obětí pokojných, kteréž Osee služebníkem jeho, a d val
mu daně.
byl obětoval na oltáři.
4. A když srozuměl král assyr
14. Oltář pak měděný, kterýž
ský,
žeby Osee chtěje se zprotivití.,
byl před Hespodinem, přenesl od
tváři chrámu, a z místa oltáře, a poslal posly k Sua králi egypt
z místa chrámu Hospodinova: a skému, aby nedával daní králi as
kému, jakž na každý rok měl
postavil jej po boku oltáře k půl
noci.
o yěej oblehl ho, a svázaného dal
15. Přikázal také král Achaz U do žal e*.
riášovi knězi, řka: Na větším ol
táři obětuj obět zá alnou jitřní, a 18) t. navedením, aneb dle příkladu krále

obět suchou večerně),a obět zá al
assyrského.
nou královskou, a obět suc ou 8) t. nástupceTheglatbfalasarův.(Tob. 1,2.)
Osee umřel v žaláři, a učiněn jest ko
jeho, i obět zápalnou všeho lidu 4) nec
království israelskému, ježto po
země, a oběti suché jejich, i oběti
š:: o. léta trvalo. Judské pak trvalojeátě
mokré jejich: i všelikou krev 0
běti zápalné, i všelikou krev oběti
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5. I táhl po vší zemi: a přitáh
k Samaří, ležel u ní tři léta.
6. Léta ak devátého [kralováni]
Osee vzal rál assyrský Samaří,a

jich, i osvědčováni jeho, kterýmiž
se jim osvědčoval : a odešli po mar
nosti, a činili marně*: a následo
vali ohanů, kteříž byli vůkol nich,
0 nic ž byl jím přikázal Hospodin,
přenesl
osa—aby tak nečinili, jako oni.
il je v Israele
Hale, ado vAssyrie:
Haber, apodlé
16. A opustili všecka přikázaní
řeky Gozan, v městech médskýoh*.
7. Nebo se stalo, že hřešili sy Hospodina Boha svého: a udělali
nové israelšti proti Hospodinu Bohu sobě dvě telat slitých, & háje, &
svému, kterýž je vyvedl z země klaněli se všemu vojsku nebeskěmu',
egyptské, z ruky Faraona krále a sloužili Bálovi,
egyptského, a ctili bohy cizí.
17. a posvěcovali synů svých, 5.
8. I chodili vedlé obyčeje po dcer svých skrze oheň*: a obírali
hanů, kteréž byl zkazil Hospodin se hádánim a věštbou: a vydávali
před obličejem synů israelských, se, aby činili zlé řed Hospodinem,
[vedlé] králů israelskýcb, nebojsou a aby popouzeli o.
též činili. .
18. I rozhněval se Hospodinná
9. I urazili synové israelští slovy ramně na Israele, a zavrhl je od
nepravými Hospodina Boha svého: obličeje svého', a nezůstalo než
a vzdělali sobě Výsosti ve všech toliko pokolení Jůdovo.
19. Ale ani to Jůdovo neostří
městech svých od věže strážných,
až do města hrazeného.
halo přikázam' Hospodina Boha
10. A nadělali sobě modl, i hájů, svého: ale chodili vbludich israel
na všelikém pahrbku vysokém, a ských, kteréž páchali.
20. A zavrhl Hospodin všecko
pod každým stromem zeleným:
11. a zapalovali tam zápal na símě israelské, a ssužoval je, a
oltářích vedlé obyčeje hanů, kte vydal je v ruku loupežníků, až je
ráž byl vyhnal Hospo 'n od tváři zavrhl od tváři své:
jejich: a činili věcinejhorši popou 21. již od toho času, v kterémž
odtrhl se Israel od domu Davidova,
zejíce Hospodina,
.
12. & 'ctili nečistoty*, o nichž a ustanovil sobě krále Jeroboama
přikázal jim Hospodin, aby neči syna Nábatova; nebo Jeroboam
nili toho.
odvrátil Israele od Hospodina, a při
13. I osvědčoval Hospodin proti vedl je k hřešeníhříchem velikým.
Israelovi a Jůdovi, skrze všecky 22. I chodili synové israelští ve
proroky a Vidoucí, řka: Odvratte všech hříších J eroboamových, kte
se od cest svých zlých, aostříhejte réž on činil, a neodstoupili od nich,
přikázání mých a ustanovení, vedlé 23. až i zavrhl Hospodin Israele
všeho zákona, kterýž jsem dal otcům od tváři své, jakož byl mluvil
vašim, a jakž jsem ['ej] kázal vám skrze všecky služebníky své pro
roky: a zaveden jest Israel z země
skrze služebníky svg rorok .
14. Avšak neposlechli, a e za své do Assyrie, až do tohoto dne.
tvrdili šíji svou jako [zatvrdili] 16) t. provozovali modlářstvi, a živí byli
šíje otcové jejich, kteříž nechtěli
jako vůkolní pohané.
poslouchati Hospodina Boha svého. 16) t. slunci, měsíci a hvězdám.
Molochu je obětovali; výš
15. A zavrhh ustanovení jeho, 17) t.16,modle
3
i úmluvu, kterouž učinil s otci je 18) Vyhnal je a země palestinské, kdežto
obzvláštně přítomen byl, a svůjchrám
6) A to bylo to druhé a úplné odvedení
k zvláštnímu obydlí svému měl.
lidu is:-selského do Assyrie, nazváno 24) Tento sem přivedený lid cizí, pohan
ský, smísil se s částí tu jeětě ponú
zajetím “syrský-m, jeho lid království
jůdskáho později do zajetí babylonského
staláho lidu israelskáho, a přejal pak
odveden byl.
od něho i zákon Mojžíldv. z těchto
12) t. j. ohavné modly, jimž se smilstvím
smíšencd povstal lid samarltánský, od
a vielikou nečistotou sloužilo.
Židů nenáviděný.
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24. Přivedl pak kral assyrský ohněm, Adramelechovi, a Auame
lidi z Babylona, a z Kuthy, a z lechovi bohům Sefarvaims m.
Avah a z Emath, a z Sefarvaim:
32. Avšak mimo to ctili ospo
a osa ' 'e v městech samařských mí— dina. UstanOVili pak sobě kněží
sto syn israelských: kteříž opano výsosti z nejposledně'šíoh lidi, a
vali Samaří, a bydlili v městech postavili je v chramíc výsostí.
83. A etice Hospodina, také bo
jejich'.
25. A když _tam bydliti počali, hům svým sloužili vedlé obyčeje
nebali se Hospodiua*: i poslal na národů, z kterýohž převedení byli
.
ně Ho dinlvy, kteříž davili je**. do Samaří:
34. až do dnešního dne násle
26.
oznámeno jest to králi
dují
obyčeje
starého:
nectí Hospo
assyrskému, a povědino: Národo
vé ti, kterěžs přenesl, a osadil v dina, ani ostříhají jeho ustanovení,
městech samařských, neznají usta soudů, a zákona, a přikazaní, kte
novení Boha země té: i poslal na réž byl přikázal Hospodin synům
ně Hospodin lvy, a hle hubí je, J akobovým, jeh( ž nazval Israelem :
35. a s nimiž byl učinil smlouvu
protgše
m ě . neznají obyčeje Boha ze a jimž přikázal řka: Nectěte bohů
27. I přikázalkrál assyrský, řka: cizích, a neklanějte se jim: aniž
Doveďte tam 'ednoho zkněži, kte jim služte. a neobětujte jim:
réž jste odtu zajaté přivedli, a
36. ale Hospodina Boha vašeho,
necht jde a. bydlí snimi: a učí je kterýž vyvedl vás z země egypt
ustanovením Boha země té.
ské v síle veliká, a v rameni vzta
28. Kd ž tedy přišel jeden z ženém, toho se bojte, & jemu se
kněží těoš, kteříž za'atí odvedeni klanějte, a jemu obětujte.
byli z Samaří, bydlii v Bethel, a 37. Také ustanovení, i soudů, i
zakona, i řikazaní, kteréž napsal
Éje, kterakby měli ctítiHospo vém, ostHEejte, plnice je
vše
29. A udělal si každý narod cky dny: a nectěte bohů cizích.
beha svého: apostavili je v chra 3% A na úmluvu, kterouž jsem
mich na výsostech jichž byli na učinil s vámi, nezapomínejte: aniž
dělali Samařšti, j enkaždý národ služte bohům cizím.
.v městech svých, v nichž bydlili.
89. ale Hospodina Boha svého
30. Nebo muži bab lonštíudělali se bojte, a on vytrhne vás z ruky
sobě [modlu] Sochoth enoth; muži všech nepřátel vašich.
'
40. Oni pak neposlechli, ale ve
pak Kutejšti udělali Nei-gel: a muži
z Emath udělali si Asima.
dlé obyčeje svého prvního achali'.
41. Bali se tedy ti narodbvé Ho
31. Hevejští pak udělali Neba
haz a Tbarthak. Ti pak, kteříž spodina, ale mimo to i modlam
byli z Sefarvaim, pálili syny své s m sloužili: a tak i synové je
jic , i vnukové, jako činili otcové
jejich, činí až do dnešního dne'.
26) t. neznali a nectili pravého Boha, Ho
spodina israelského. — ") Mezi tím,
když tam lidí nebylo, roamuožili se
lvové, poněvadž po odvedení lidu
israelského do Assyríe až dotoho času
nového osazení té země, což se stalo
za Asorhaddaua (1. Esdr 4, 2.), po
smrti Benusch—ribově, žádného tu na
bylo, kdoby byl tu zvěř hubil, a roz
množení jejímu přítrž činil. Ti tedy
mnoho nových obyvatelů pndAvilí, če
hož oni příčinu tomu davali, že Ho
spodina Boha země té nectili.
88) t. uvedl jim vanámost zakon Mojžíěův.

Kapitola 18.
Zkažení Výsosti, modl :. hájů skrze E
zechiúěe. 9. Zajati lidu israelského do
Assyria. 18. Přitažení vojska Seunaoheri
bova do Jůdstva, a k Jerusalěmu.

1. Létale israelského
třetího OseesynaEly
kra
kraloval Eze
chiaš syn Achaza, krale jůdského.
4.0) t. modloslužebnnst.
41) t. až do času, když se tyto věci psaly.
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2. V pětmecítmaletech byl, když
1 kralovati: a dvaceti devět
et kraloval v J erusalémě: jmeno
matky jeho [bylo] Abi, jenž [byla]
dcera Zachariašova.
3. I činil, což dobrého bylo před
Hospodinem, všecko tak jakž činil
David otec jeho.

Hospodina Boha svého, ale pře
stupovali úmluvu jeho: cokoli při
kázal Mojžíš, služebník Hospodi
nův, nic neposlouchali, ani činili.
13. Čtrnéotého léta krale Eze
chiéše, přitáhl Sennscherib král
assyrský ke všem městům jůdským
hrazen
: a zdobýval jich.
4. On rozmetal Výsosti, a ztro— 14. ehd poslal Ezechiéš krů-l
skotal obrazy, a háje posekal a jůdský pos y k kréli assyrskému
ztloukl hada měděného, jehož byl do Lachis, řka: Zhřešil jsem, od
udělal Mojžíš: nebo až do toho táhni ode mne: & všecko, což ulo
času synové israelští kadívali jemu: žíš mně, ponesu. Iuložilkrél assyr
a nazval jmeno jeho Nohestan*. ský Ezechiášovi králi judskému
5. V Hospodina Bohuisraelském tři sta hřiven stříbra, a třiceti hři
doufal: protož po něm nebylo jemu ven zlata.
15. A dal Ezechiéš všecko stří
rovného mezi všemi
' jůdskými:
bro, kteréž nalezeno b 10 v domu
Šleuani
mezi těmi, kteříž předním Hospodinovu,avpok1 ich králov
y
6. A držel se Hospodma', a ne ských.
16. Toho času olamal Ezechiéš
odšel od šlepěji jeho, a ostříhal
řikázaní jeho, kteréž byl přikázal dvéře chrámu Hospodinova, a [vzal]
ospodin Majžíšovi.
plechy zlaté, kteréž byl sám [na
7. A protož i Hospodin byl s ně] přibil,a dal je králi assyrskému.
ním, a ve všem, k čemuž se koli
17. Avšak poslal král assyrský
obracel, moudře se choval. Zproti Tharthana, a Babsara, a Babsace,
vil se také králi assyrskému, a z Lachis k králi Ezechiašovi, s
nesloužil jemu.
vojskem velikým, k J erusalému,
8. On porazil Filistinské až do kteříž vytahše, přišli kJerusalému,
Gazy, a. všech končin jejich, od a stáli podlé strouhy rybníka hoře'
věže strážných až do města hraze šiho, kterýž jest vedlé cesty po e
ného.
valchářova.
9. Léta čtvrtého krále Ezechiéše, 18. I zavolali krále: vyšel pak
jenž byl sedmý rok Osee syna Ely k nim Eliakim sýu Helkiášův,
krale israelského, vytáhl Salmana s ravce domu*. a Sobna písař, a
sar král assyrský proti Samaří, a oahe syn Asafův kancléř-**.
19. I řekl k nim Rabsaoesz
dobýval jí,
IU. i dobyl jí: nebo po třech Mluvte Ezechiéšovi: Toto raví
letech, léta šestého Ezechiéšova, kral velik , král assyrský: akéž
totiž léta. devátého Osee krále jest to ouféní, na kterémž se
zakladéš?
israelského, vzata jest Samaří.
11. A zavedl král assyrský Israele
20. Snad jsi se uradil, abys se
do Assyrie, a osadil jej v Hale a strojil k bitvě? V koho doufaš, že
v Habor řekách, Gozan a v mě smíš se zprotivovati?
21. Zdaliž douféš v hůl třtinovou
stech médských:
12. protože neposlouchali hlasu & nalomenou, na Egypt, na niž
zpodepřel-liby se kdo, zlomí se a
Posláno sobě tské Samaritáni modlo pronikne ruku jeho, i probodne
služ—buostušklivili. a řídili se úko ji? Takt jest Farao král egyptský
nem Moižlšcvým potud, pokud se jim všem, kteříž doufají v něho.
jejich otcové řídili.
22. Pakli mi dite: V Hospodinu
& ! !: posměchu. Nechustau jest tolik
co měděný, aneb maličko mědi, jakoby
řekl: Trochutě to mědi, a ne Bůh. 18) t. královského. — "') Bami to úřed
níci královští.
(4. Mojž. 21, O.)
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Bohu svém doufáni máme: zdaliž Učiňte se mnou, cožjest vám užiteč
to není ten, jehož Ezechiáš odjal ného, & vyjděte ke mně: a bude
výsosti i oltáře: a přikázal Jůdovi jísti jedenkaždý z vinice své, a_z
i Jerusalému: Před tímto oltářem fíku svého, a. budete píti vodyÍfz
kleněti se budete v J eruselémě*? cistern svých,
'
32. dokavadž nepřijdu, & nepře
23. Nyní tedy přejděte ku pánu
mému králi assyrskému, a.dám vém nesu vás do země, kteráž podobná
dva. tisíce koni, a. vizte, můžete-li jest zemi vaší, do země úrodné, a
nesoucí hojně vína, do země chleba
míti, kdoby na. nich jeli.
24. A kterak můžete odolati jed a vinic, země olivoví, & oleje i
nomu knížeti z služebniků nej nen— medu, a. živi budete a nezemřete.
ších pána. mého? Zdali máš naději Neposlouchejtež Ezechiáše, kterýž
v Egyptu pro vozy a. pro jezdce? vás svozuje, řka: Hospodin vysvo
bodí nás*.
25. Zdali bez vůle Hospodino
řitáhl jsem k místu tomuto, abyc
33. Zdaliž vysvobodili bohové
je zkazil? Hospodin řeklmi: Táhni národů zemi svou z ruky krále
assyrského ?
do země té, & zkez ji.
26. ekli pak Eliakim syn Helkiá— ' 84. Kdež jest bůh Emath, &Ar
šův, a. Sobna, a Joshe, Rebsacovi: fad? Kde jest bůh Sefervaim, Ana.,
Prosíme, mluv nám služebníkům & Ava? Zdaliž vysvobodili Samaří
svým syrsky: neb rozumíme tomu z ruky mé?
35. Kteříž jsou mezi všemi bohy
jazyku: a. nemluv nám židovský,
ješte slyší lid, kterýž jest na zdi. zemí, ještoby vysvobodili krajinu
27. I odpověděl jim Rabsaces, svou z ruky mé, aby pak Hospodin
řka.: Zdaliž ku pánu tvému, a. k vysvoboditi mohl J erusalém z ruky
tobě poslal mne pán můj, abych m .
36. I mlčel lid, a nic muneodpo
mluvil řeči tyto, a. ne raději kmu
žům, kteříž sedí na zdi, aby _'edli věděl: nebo tak jim byl král roz
lejna svá, & pili moč svou s v mi? kázal, aby m'c neodpovidali jemu.
37. I řišel Eliakim syn Helkiá
28. Stál tedy Rabsaces, &.volal
hlasem velikým židovsky, a řekl: šův, s r vce domu, a. Sobna ísař,
Slyšte slova krále velikého, krále a Joa e syn Asafův kancl ř, k
assyrského.
Ezechiášovi, majíce roucho roztr
29. Toto praví král: Nechť vás žené, a oznámili jemu slova Rab—
nesvádi Ezechiáě: nebot nebude sacove.
moci vytrhnouti vás z ruky mé.
30. A necht vám nedává doufám
Kapitola 19.
v Hospodinu, řka: Vytrhna vysvo Poté čení Eseohíéšovi v jeho ůzkostech
bodí nás Hospodin: & nebudet vy dáno. 35. Vojsko nepřátelské pobito.
dáno město toto v ruku krále
essyrského.
když uslyšel
král,
roucho Ezechiáš
své, a. oděv
se
31. Neposlouchejtež Ezechiáše. 1. To roztrhl
Nebo toto praví král assyrský: žíni, všel do domu Hospodinova.
2. I slal Eliakima správce do
22) Rabsaoes narážl zde na to, co se výše mu, &
bnu písaře, a.starší z kně
(v. B.) schvaluje o králi Esechiášovi,
že ! horlivosti pro Boha a pravé ná ží, oblečené v žině k Isaiéšovi pro
boženství pobořil oltáře na horách, na roku, synu Amosovu.
3. Kteříž řekli:. Toto pravi Eze
kterýchž lid israelský dosavád Bohu
obětovati obliboval, ješte mu od té
doby k obětování jediný oltář v chrá
mě jemulémském vykázán byl. Chtěl 82) Měli tedy, jako prvé Israelétí, tak nyní
iJůdští nechat se odvésti do zajetí
tuk Bebsaces lid 'dovský ]: své
sssyrského. Tentokrát sic tomu ušli,
straně a proti králi namluviti, i po
moc Boží očekávanou v pochybnost
akléehupadlipozději
do zajetí babylon
uvésti.
s
o.
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14. Tedyá když vzal Ezechiá!
ohiáš: Den trápení, &ůtržekarou
hání, jest den tento: přišli synové list z ruky poslů, a přečetl jej,

až ku porodu, ale síly nemá rodiěka*.
4. Snad uslyší Hospodin Buh
tvů' všecka slova Rabsacesa, jehož
poslal král assyrský, pán jeho, aby
rouhal se Bohu živému, a haněl

vstoupil do domu Hospodinova., a
rozvinul jej před Hospodinem,
15. & modlil se před obličejem

jeho, řka: Hospodine Bože israel
ský, kterýž sedíš nad cherubiny,
ty jsi sám Bůh všech králů země,
jBej slovy,
slyšel
Hospodin
tvuj: kteráž
i učiniž
modlitbu
za ty jsi učinil nebe i zemi.
ostatek [lidu], kterýž se tu nalézá.
16. Nakloniž ucha. svého, a uslyš:
. Tedy přišli služebníci krále otevři, Hospodine, oči své, a po
Ezechiáše k Isaiášovi.
hleď ; slyš všecka slova Sennacheri
6. I rekl jim Isaiáš: Toto povíte bova, kterýž poslal, aby zhaněl
pánu svému: Takto praví Hospo nám Boha živého.
din: Neboj se těch řečí, kteréž jsi
17. Takt jest, Hospodine, že jsou
slyšel, jimiž se mi ronhali služeb— rozptýlili králové assyrští národy,
nici krále assyrského.
i všechny země jejích,
7. Aj já pustím naň ducha, a
18. a uvrhli bohy jejich do ohně:
uslyší novinu, &. navrátí se do nebo nebyli bohové, ale dilo rukou
země své, a porazím jej mečem v lidských z dřeva a z kamene, &
zemi jeho.
zahladili je.
8. Tedy navrátil se Rabsaces, a
19. Nyní tedy, Hospodine Bože
nalezl krále assyrského an dobývá náš, vysvoboď nás z ruk jeho, at
Lobny: nebo byl slyšel, že odtrhl poznají všecka královst země, že
od Lachis.
'si ty sám Hos odin Bůh.
:..;9. A když uslyšel [Sennacherib] _J 20. I poslal saiáš syn Amosův
0 Tharakovi králi mouřenínském, k Ezechiášovi, řka: Toto praví
ano pravili: Aj vytáhl, aby bojo—Hospodin Bůh israelský: Zač jsi
val proti tobě: a když šel proti mi se modlil s strany Sennacheriba
němu, poslal posly k Ezechiášovi krále assyrského, vyslyšel jsem tebe.
králi jůdskému, řka:
21. Tatot jest řeč, kterouž mlu
10. Toto rcete Ezechiášovi králi vil Hospodin o něm: Pohrdla te
jůdskému: Nechť.tebe nesvodí Bůh bou', a posmívala se tobě, panna
tvůj, v němžto máš doufám: aniž dcera sionská**: za hřbetem t m
říkej: Nebudet dán J erusalém v hlavou kývala dcera jerusaléms á.
ruce krále assyrského.
22. Kohož jsi zhaněl, a. komus
11. Ty zajisté sám slyšel jsi, co se rouhal? Proti komus povýšil
jsou učinili králové assyrští všech hlasu svého, a pozdvihla vzhůru oči
něm zemím, kterak pohubili je: svých ? Proti Svatému israelskému.
zdaliž tedy ty sám budeš moci 23. Skrze služebníky své zhaněl
vysvobozen býti?
jsi Hospodina, a řekl: V množství
12.Zdaliž jsou vysvobodili bohové vozů svých vytáhl jsem na výsosti
národů všecky ty, jež pohubili hor na vrch Libanu. a zpodtinal
otcové moji, totiž Gozan, a Haran, jsem vysoké cedry jeho, i výborné
a Resef, a syny Eden, kteříž byli jedle jeho. A všel jsem až na.kraje
v Thelassar?
jeho, a háj Karmélu jeho já jsem
13. Kde jest král Emath, a král zpodtínal.
Arfad, & král města Sefarvaím,
24. I pil jsem vody cizí, a vy
Ana, a Ava?
sušil jsem slepějemi noh sVých
všecky
vody zavřené*.
3) t. aby porodila. Tím se ukazuje svr
chované úzkost i neodhodlanost Jeru
salémskýah, tak že nevěděli, na čem 21) t. králi Bennaaheribel — ") t. město
Jerusalém.
by se ustanovili; zdali by se měli
vzdáti, aneb pomoci Beil očekávati.
24) Vody snadnenijí země a města národů,
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svobodím 'e
25. Zdaliž jsi neslyšel [dí Ho a

ro sebe a

Davvyidaslužebn'ikapsvéhoť

spodin),
jsem učinil
od počátku?
de dnůco starých
připravil
jsem
to, a nyní 'sem to přivedl: & bu
dout ku pá. u pahrbků bojujících
města hrazenář'.
26. A ti, kteříž sedí v nich, po
nížení rukou* třásli se a zahanbeni
jsou, učinění jsou jako tráva. pol
ní, a jako zelenající se bylina na
střechách, kteréž uvadla prvé nežli
pravě dorostla.
27. Příbytek tvůj, a vycházení
tvé i vcházení tvé, i cestu tvou
ja jsem předzvěděl,ivzteklost tvou
proti mně.
28. Vztekal jsi se proti mně, a
pýcha tvá.
vstoupila.
do uší
protož
vstrčím
oužek
v mých:
chří ě

tvé, a udidlo ve rty tvé*,aodve u

,

ro
P

35. Tedy stalo se v tu noc, že
přišel anděl Hospodinův: a porazil
v ležení 8.8831'8kémsto osmdesáte

pět tisíců. A když rano vstal, uzřel
všecka těla. mrtvých, & odtrhne
odešel,

36. a navrátil se [domů] Senna
cherib král assyrsky, & bydlil v
Ninive.
'
37. Když pak se klaněl v chra

mě Nesrcch bohu svému, Adrame—

lech a Sarasar synové jeho zabili
jej mečem, & utekli do země armen

ské, i kraloval Asarhaddon syn
jeho místo něho.

Kapitola 20.
Euschiéšova nemoc. 6. Navrúcsno mu

tě zase cestou, kteroužs přišel.
zase zdraví. 12. Poselství u Babylonu k
29. Ty pak Ezechiaši toto budeš němu, 21. a smrt jeho.
míti za znamení: Jez tohoto roku,
00 nalezneš: druhého pak roku, co 1. v těch dnech roznemohl se
Ezechiaě až k smrti: i při
se samo zrodí: třetího pak roku
sejte a žněte: štěpujte vinice, a šel k němu Isaiaš syn Amosův,
rorok, a řekl jemu: Toto pravi
jezte ovoce z nich.
30. A cožkoli ostane [lidu] z %ospodin Bůh: Zřiď dům SVůJ:
domu Jůdova, pustit kořen dolů, nebo umřeě, & nebudeš živ*.
2. Kteryž obrátil tvář svou k
a vydá. užitek vzhůru*.
31. Nebo z Jerusaléma vyjdou stěně, a modlil se Hospodinu, řka:
3. Prosím, Hospodine, rozpomeň
ostatkové [lidu], a. coby zachováno
bylo z hory Sion: horlivost Ho se medle, kterak jsem chodil před
tebou v pravdě,avsrdci dokonalém,
spodina zastupů uěim' to.
32. A rotož toto praví Hos  a což jest libého před tebou, činil
din 0 kr i assyrském: Nevej et jsem. I plakal Ezechias pláčem
do města tohoto, aniž vstřelí do velikým.
_
něho šípu, aniž se ho zmocní pe.-. 4. A prvé než vyšel Isaiaě do
véza, aniž obehnáno bude néspem. půl síně, stala se řeč Hospodinova
.
33. Cestou, kterouž přitáhl, na k němu, řkoucí:
5. Navrat se, & roi Ezechiášovi
vrátí se: a.do města tohoto nevejde,
vůdci lidu mého: Toto praví Ho
praví Hospodin.
34. A budu chrániti města tohoto, spodin Bůh Davida otce tvého:
Slyšelt jsem modlitbu tvou, a v1
které byl Benuaeherib podmanil; vody
nvřené jsou města hrazené .. tvrle.
25) dle bobr.: Budou skuženu v hromadu
rumu.
26) t. semdleni na síle —
28) t. skrotím tebe, jako se krotí hovado
kroužkem v chřípích aneb udidly v

mě.

30) t. zase se smůle —
34) Totiž pro čest svou, Sennacheribem
cenou, u. pro slib Davidu učiněný.

děl jsem slzy tvé: a aj uzdravím
tebe, třetího dne vstoupíš do chré
mu Hospodinova.
6. A přidám ke dnům tvym pat

nacte let: ale i z ruky krale assyr
ského vysvobodím tě, 1 město toto,
& chrániti budu města tohoto pro
1) t. dělej poslední ruku,
k smrti. (Is. 38, l.)

a chystej se
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až do tohoto dne, do Babylona:
sola,0. & pro Davida služebníka | nezůstanet [z toho] ničehož, praví
sv
7. I řekl Isaiáš: Přineste hrudu Hospodin.
íiků. Kterouž když přinesli, a při 18. Ale i z synů tvých, kteříž
ložili na vřed jeho. uzdraven jest. ojdou z tebe, kteréž zplodíš, po
8. B 1 ak řekl EzechiáškIsaiá gráni budou, a budou komorníci
šovi: ak bude znamení, že mne při dvom krále babylonského.
19. Řekl Ezechiáš k Isaiášovi:
uzdraví Hospodin, &.že půjdu tře
tího dne do chrámu Hos odinova? Dobrát řeč Hospodinova, kterouž
9. Jemuž řekl Isaiáš: oto bude jsi mluvil: buď [toliko] pokoj a
znamení od Hospodina, že učiní pravda za dnů mých.
Hospodin věc, kterouž mluvil:
20. O jiných pak věcech Ezechiá
Chceš-li, aby postoupil dále stín šových, i vši síle jeho, &.kterak
o deset čárek, čili aby se vrátil udělal rybník, a vodu po trubách
zpátkem o tolikéž stupňů?
uvedl do města, tot zapsáno jest
10. I řekl Ezechiáš: Snadnét jest v letopisích králů jůdských.
stínu růstí o deset čárek: aniž tomu 21. I usnul Ezechiáš s otci svý
chci, aby se to stalo, ale aby se mi, a kraloval Manasses syn jeho
místo něho.
vrátil zpátkem o deset stupňů.
ll. Volal tedy Isaiáš prorok k
Hospodinu, &vratil stín po čárkách,
Kapitola 21.
po nichž již byl sešel na hodinách
Manasses, 18. Amon. 24. Josiáč,krélové
slunečních Achazových, zpátkem jůdětí.
o deset stupňů.
12. Toho času oslal Berodach
dvanácti
letech kralovati,
byl Manas
Baladan, syn Bala anův, král baby 1. Ve ses,
když počal
a
lonský, list a dary Ezechiéšovi: padesáte pět let kraloval v Jem
nebo byl slyšel, že nemocen byl salémě. Jmeno matky jeho Hafeba.
Ezechiáš.
2. I činil zlé před obličejem Ho
13. Radoval se pak z příštíjejich spodinovým, vedlé modl národů,
Ezechiáš, a ukázal jim dům von kteréž vyplenil Hospodin předsyny
ných věcí, i zlato, i stříbro, i roz israelskými.
ličné vonné věci, masti také, i
3. A obrátil se, avzdělal výsosti,
dům nádob svých, i všecko, což kteréž byl zkazil Ezechiáš otec
mohl míti v poklsdích svých. Ne jeho: a vystavěl oltáře Bálovi: &
bylo, čehožby jim nebyl ukázal udělal háje, jako byl učinil Achab
Ezechiáš v domě svém, a ve všem král israelský, a klaněl se všemu
panství svém.
vojsku nebeskému, a ctil je.
14. I přišel Isaiáš prorokkkráli
4. A vzdělal oltáře [modlám] v
Ezechiášovi, a řekl jemu: Co pra domě Hospodinově, o němž byl
vili muži tito, aneb odkud přišli řekl Hospodin: V Jerusalémě po
k tobě? Jemuž řekl Ezechiáš: Z ložím jmeno své.
5. A nadělal oltářů všemu vo'
_ země daleké přišli ke mně, z Ba
bylona.
sku nebeskému v oboudvou síněc
15. A on řekl: 00 jsou viděli chrámu Hospodinova.
v domě tvém? OdpovědělEzechiáš:
6; A provedl syna 'svého skrze
Všecko, cožkoli jest v domě mém, oheň: a s hadačstvím zacházel, &
viděli: ničeho není v pokladích šetřil ptačího štěbetání, &. zřídil
mých, čehožb ch jim b lneukázal. věštce, &.hadače rozmnožil, & tak
16. Řekl te y Isaiáš ]šzechiášovi: činil zlé před Hospodinem, a po
Slyšiž řeč Hospodinovu:
pouzel ho.
17. Aj dnové přijdou, a budet
7. Postavil také modlu háje',
odnesena všecko, což jest v domě
tvém, a co nachovali otcové tvo_ji 7) t. Astartu, bohyni lesní.
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kterouž byl udělal, v chrámu Ho mě hříchů svých, jimiž přivedl ]:
spodinovu; o kterémž mluvil Ho—hřešeni Jůdu, aby činil zlé před
spodin k Davidovi, &.k Šalomou Hospodinem.
17. Jiné pak věci Manassesovy,
novi synu jeho: V chrámě tomto,
- a. všecko což činil, a hřích jeho,
a v Jerusalémě, kterýž jsem
volil ze všech pokoleníísraelských, kterýmž zhřešil, tot zapsáno jest
v letopisích králů jůdských*.
položím jmeno své na věky.
18. I usnul Manasses s otci svý
8. A více nedopustím, aby se
pohnula noha Israele z země, kte mi, a pochován jest v zahradě
domu
svého, v zahradě Ozy: a
rouž jsem dal otcůmjejich: budou-li
však skutečně ostřihati všeho, což kraloval Amon syn jeho místo něho.
19.
Ve
dvamecítma letech byl
'sem jim přikázal, a všeho zakona,
kterýž jim vydal Mojžíš služebník Amon, když počal kralovati: a
kraloval dvě létě v J erusalémě.
m .
91. Oni pak neuposlechli: ale Jmeno matky jeho Measalemeth
svedení jsou od Manassesa, ab dcera Harusa z J eteby.
20. I činil zlé před obličejem.
činili horší věci, nežli národov,
kteréžto setřel Hospodin před tváří Hospodinovým, jakož činil Manas
ses otec jeho.
synů israelskýoh.
21. A chodil po vší cestě, po níž
10
mluvil Hospodin skrze
služebníky své proroky, řka:
byl chodil otec jeho: a sloužil
11. Protože činil Manasses král nečistotam, jimž byl sloužil otec
jůdský ohavnosti tyto nejhorší, nad jeho, & klaněl se jím:
všecko, což činili Amorrhejští před 22. a opustil Hospodina Boha
ním, a přivedl i Jůdu k hřešení otců svých, a. nechodil po cestě
v nečistotách svých:
Hospodinově.
12. tedy toto praví Hospodin 23. I uložili jemu úklady služeb
Bůh israelský: Aj já. uvedu zlé níci jeho, a zabili ho v domě jeho. '
24. Lid pak země pobil všecky,
věci na Jerusalem &.na Jůdu: aby
kdožbykoli o tom uslyšel, znělo v kteříž se byli spikli proti králi
Amonovi: & ustanovili sobě krale
obou uších jeho.
13. A vztáhnu na Jerusalém—pro Josiaše syna 'eho místo něho.
vážek samařský, a závaží domu
25. Jiné pa věci Amonovy, kte
Achabova*: & shladím Jerusalem, réž činil, tyt zapsány jsou v leto
jako se shlazují desky: a shladě pisích králů jůdských.
26. I pochovali ho v hrobě jeho,
obrátím & přetahnu častěji raíiji
přes tvář jeho**.
v zahradě Ozy: a kraloval Josiáš
14. I opustím ostatky dědictví syn jeho místo něho.
svého, a.vydam je v ruce nepřátel
'ejioh: i budou v rozchvátáui a v
Kapitola 22.
oupež všechněm nepřátelům svým: Josiaš pobožný kral. 8. Zákon Boží v
15. protože činili zlé předemnou, chrámě nalezen. 12. Pomsta Boží Jerusa
a bez přestání popouzeli mne, ode lému předpovědíne.
_
dne, jakž vyšli otcově jejich z
Egypta, až do dne tohoto.
1. V počal
osmi letech
byl
Josiáš,
když
kralovati, & kraloval
16. Nadto i krve nevinně vylil
Manasses velmi mnoho, tak že jí 11) Padlé 2. Par. 33, 11—11, poslal Bůh
naplnil Jerusalem až do úst: kro
proti Manasaeeovi vůdce krále assyr
13) Touž měrou Jernsalěmu odměřím,
jako jsem městu Samaří odměřil, a
rovně tak čeleď Manaesesovu nahla
dím, jako jsem zahladil dům Acha
bův. — ") t. docela ho chladim a se
samí srovnám.

skóho, kteříito Mannesesa jali, a do
Babylona. tehdáž Aesyrakým p_odrobe
ného, odvedli. V tom najetí činil Ma
nasees pokání; a byv na svobodu pro
pultěn, do Jerusaléma se navrátil. kdež
náboiným životem prvější pohoršení
napraviti se snažil, a kajicně zemřel.
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'edno & třiceti let v J erusalémě: a. řekl: Sebrali služebníci tvoji
jmeno matky jeho Idida, dcera peníze, kteréž se nalezly v domu
Hadaíášova z Besekath.
_ Hospodinovu: ' a dali je, aby roz
2. A činil, což liběho bylo před děleny byly řemeslnikům od před
Hospodinem, a chodil po všech stavených nad dílem chrámu Ho
cestách Davida otce svého: ne spodinova.
uchýlil se na. pravo ani na levo.
10. Vypravoval také Safan písař
3. Léta pak osmnáctého krále králi, řka: Knihu mi dal Helkiaš
Josiáše, poslal král Safana syna kněz. Kterouž když četl Safan před
Asliášova, syna Messulamova, písaře králem,
chrámu Hospodinova, řka jemu:
11. a když slyšel kral slova knihy
4. Jdi k Helkiášovi knězi nej Zákona Hospodinovaf', roztrhl rou
vyššímu, ať jsou shromážděny pení— cho své,
ze, kteréž jsou vneseny do chrámu
12. &.rozkázal Helkiášovi knězi,
Hospodinova, kteréá sebrali vrátní &. Ahikamovi synu Safanovu, &
chrámu od lidu,
Achoborovi synu Michy, a Safe.
5. a at jsou dány řemeslnikům novi písaři, & Asajášovislužebniku
skrze úředníky domu Hospodinova : královskému, řka:
kteřížto at je rozdělují těm, jenž
13. Jděte, &poraďte se s Hospodi
dělají v chrámě Hospodinově, opra nem o mne, i o lid, i o všeho Jů
vujíce zbořeniny chrámu:
du, o slovich knihy této, kteráž
6. totiž tesařum, & zednikům, a nalezena jest: nebo veliký hněv
těm, kteříž zbořeniny opravuji: a. .Hospodinův rozpálen jest proti
at nakoupí dříví, a. kam—anizlomů, lnam: proto že neposlouchali otcové
k opravo vání chrámu Hospodinova. jnaši slov knihy této, aby činili
7. Ale však at se jim nesčítá. ivšecko, což jest nám [vní] napsáno.
stříbro, kteréž přijímají, ale at je [ 14. Tedy šli, Helkiáš kněz, a
mají v moci a u víře.
Ahikam, & Achobor, &. Safsn, &.
ekl pak Helkiáš kněz nej ,Asaja, k Holdě prorokyni, manželce
vyšší k Safanovi písaři: Knihu Selluma, syna Thekue, syna Ara
Zákona nalezl jsem v domu Ho Šasa,strážného nad rouchem, kteráž
spodinovu*: i dal Helkiáš knihu fbydlila v Jerusalěmě na druhé
?[straně]: a mluvili k ní.
tu 9.Safanovi,
četl vk ní.
I přišel kte?í,
Sa an ipísař
králi,
15. A ona. odpověděla jim: Toto
a oznámil jemu, což byl přikázal, praví Hospodin Bůh israelský:
Povězte muži, kterýž vás poslal

ke mně:

8) Kniha zákona, ježto byla.psaná rukou
16. Toto praví Hospodin: Aj já
Mojžíšovou. Tato kniha byla dle roz
kazu Božího s jinými věcmi posvát přivedu zlé věci na místo toto, i
nými v arie úmluvy schována, pak ale na obyvatele jeho, všecka slova.
po vystavění chrámu .. vneseni archy Zákona, kteráž četl král jůdský:
do Svatyně svatých bez pochyby vně
17. protože opustili mne,aoběto
kterém pokojíku domu Božího :; mno
hými jinými vzácnostmi uložena. Tu vali bohům cizím, popouzejíoe mne
zajisté přišla v napomenutí. zvláště za ve všech skutcích rukou svých:
panování králů, zákona Božího nedba
lých a modlářstvu příznivých; ač ne & rozpálí se hněv můj na místo
lle pochybovati, že se v kněžstvo a toto, a nebudet uhašen.
lidu mnohá novější opisy zákona Páně
18. Králi pak jůdskémn, kterýž
nslezaly.
0 pak sám král žádného poslal vás, abyste se tázali Hospo
opisu ani známosti zákona neměl, nen dina, takto povite: Toto pravi Ho
se co diviti, jelikož vůbec známo jest,
jak málo nábožná bývá dvorní vycho
vání po všecky časy, a jak becbožně
zvlnětě toh_oto krále bylo. (Viz 2. Par. u) Zvláště pak klatbu na přestupníky na.
konc. (a. Moji. ze, 14. -— s. Moji.
84, 14. — B.Moji. 31,26. -— 3. Král.

8, 9)

. zs, is.)
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spodin Bůh israelský: Proto, i_žea v háji', i všemu vojsku nebe
skému: & s álil je vně za Jeru
jsi slyšel slova knih ,
19. a. uleklo se srdce tvé, a po salémem v doli Cedron**, & nesl
nížils se před Hospodinem, slyše popel jejich do Béthel*“.
5. A zahladil hadače, kteréž
řeči proti místu tomuto, & obyva
telům jeho, totiž, že budouvužas— ustanovili hálové jůdští, aby oběto
nutí, a v zlořečení: a roztrhl jsi vali na výsostech po městech jůd
roucho své, a. plekals přede mnou, ských a. vůkol Jerusaléma: i ty,
ijá také uslyšel jsem tě, praví kteříž kadívali Bálovi, a slunci, 9.
měsíci, & dvanácti znamením, i
Hospodin.
20. Protož připojím tě k otcům všemu vojsku nebeskému.
tvým, a pochován budeš v hrobě 6. A rozkázal vynesti háj z domu
svém v pokoji*, aby neviděly oči Hospodinova ven za Jerusalem
tvé ničeho z toho zlého, kteréž do udolí Cedron, & spálil jej tam,
uvedu na místo toto.
a obrátil jej v rach. a uvrhl jej
na hroby obecné o lidu*.
7. Zkazil také domky ženkýlů,
Kapitola 23.
Josiáš obnovil náboženství v Jddstvu, a kteříž byli při domu Hospodinova,
Velikonoc slavil. 29. Potom byl zabit. 30. Po
něm kraloval Joachaz, 34. apotomEliakim.

1. I oznámili
králi, co
pověděla
[Holda]. Kterýž
poslal,
aby
se shromáždili k němu všichni
starší jůdští &jerusalémští.
(2. Par. 34, 29.)

pzeje kteréžto
ženy tkaly jako domky
.
8. A shromáždil všecky kněží z
měst judských, a poskvrnil Výsosti,
kdežto obětovali kněží, od Gabaa
až do Bersabé: azkazil oltáře bran
u vrat brány Josue knížete města,
jenž byla na levé straně brány
městské.
9. Ale však nevstupovali kněží
výsostí k oltáři Hospodinovu v
Jerusalémě; ale toliko jídali přesné
chleby mezi bratřími svými.

2. I vstoupil král do chrámu
Hospodinova, i všichni muži jůd
ští, 1 všickni, kteřížbydlilivJeru
salémě, šli s ním, kněží i proroci,
i veškeren lid od malého až do
velikého: i četl, an všickni slyšeli
(Lev. 21, 21. 22.)
všecka. slova knihy úmluvy, kteráž
10. Poskvrnil také Tofeth, jenž
nalezena jest v domu Hospodinovu. jest v údolí
Ennom: ab
3. I stál král na stupni; a učí žádný neposvěcoval syna svého ne
nil úmluvu před Hospodinem, že dcery skrze oheň, Molochovi.
budou následovati Hospodina, & 11. Odjel také koně, kteréž byli
ostříhati přikázání jeho, a svědectví, dali králové jůdští, Slunci, ve dve
i ustanovení jeho, z celého srdce říoh chrámu Hospodinova podlé
a ze vší duše, a že obnoví slova domku Nathanmelecha komorníka,
úmluvy, kteráž napsána byla v kterýž byl ve Farm-im: vozy pak
oné knize: i povolil lid smlouvě té. Slunce spálil ohněm*.
4. 'A přikázal král Helkiášovi
nejvyššímu knězi, i kněžím druhého 4) t.. bohyni lesní Astaně, t. j. lůně či
měsíci. - ") ješte bylo místonečisté
řádu, i vrátným, aby vymetali z
za příčinou modloslužebnostiuoloeho
chrámu Hospodinova všecky ná
vy. — *") Béthel bylo místo, kde se
doby, kteréž udělány byly Bálovi,
zlatým telatdm hned odčssd Jeroboama
klaněli, a tudy nečisté.
t. un nečisté místa, jakož byli hro
bové, i všecko, cožkoli se jich dotklo.
totiž plachty na stánky do háje bo

20) & co se pokojného způsobu království

dotýče, ještě u něho v cele trvati
mělo. Ostatně Josiáš sám byl zabit,
toliko že nebyv do cizí země uveden,
doma pokojného hrobu došel, a skály
národu svého se nedočkal.

..apo“

vv

hyně As
.
Vlickni téměř východní národové k.h
něli se slunci, jež sobě představoval“
vypodobňovalí jako boha, po obloze

4. Královská. 23.

12. Oltéře také, jenž byly -na
střechách síně Achazovy, kteréž
byli vzdělali králové jůdští, a.oltáře,
kteréž byl vzdělal Manasses v obou
dvou síních chrámu Hospodinova.,
zkazil král, a. běžel odtud. a vy
sypal popel jejich do potoka Cedron.
13. V sosti také, kteréž byly v

Jerusal mě na ravé straně Hory
ůrazu', jež byl) vzdělal Šalomoun
kral israelský Astaroth modle Sidon
ských, a. Chémosovi obrazu Moab
ských, aMelchomovi ohavnosti synů
Ammon, poskvrnil král.
14. A ztroskotal obrazy, a po
sekal háje: a naplnil místa jejich
kostmi mrt ch*.
15. Nadto i oltéř, kterýž byl v
Béthel: a výsost. kterouž byludě
lal Jeroboam syn Nabatův, jenž
přivedl k hřešeni Israele: i ten
oltář i Výsost zkazil, a spalil, a.

zetřel na prach, spalil také i háj.
16. 'A obrátiv se Josiáš, uzřel
hroby, kteříž byli na té hoře: i
poslav pobral kosti z těch hrobů,
a spalil je na tom oltáři, a. tak
poskvrnil ho vedlé slova Hospodi
nova, kteréž mluvil muž Boží, kte
rýž byl předpověděl slova tato*.
17. I řekl: Jaký jest onenno
napis, kterýž vidím? A odpověděli
jemu měšťané města toho: Hrob
jest to muže Božího, kterýž přišel
z Jůdstva., a. předpověděl tyto věci,
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ských, kteréž byli vzdělali králové
israelští, aby popouzeli Hospodina,
odstranil J osiaš: a učinil 'im rovně
tak, jakž byl učinil v B thel*.
20. A pobil všecky kněží výsostí,
kteříž byli tam nad oltáři, a spálil
kosti lidské na nich: a navrátil se
do Jerusaléma.
21. I přikázal všemu lidu, řka.:
Udělejte Velikonoc Hospodinu Bo
hu svému, tak jakož psáno jest v
knize úmluvy této.
(2. Par. 85, 18. 19.)

22. Nebo nebyla slavena takova
Velikonoc od časů soudců, kteříž
soudili Israele, a po všecky dny

králů israelských, i králů judských,
23. jako osmnáctého léta krále
Josiéše slavena jest Velikonoc ta
H odínu v Jerusalémě.
2 . Ano i věštce, a hadaěe, a
obrazy modl, a nečistoty, i ohav
nosti, kteréž byly v zemi jůdské,
a. v Jerusalémě, odjal Josiaš: aby
naplnil slova zakona, kteréž psána.
byla v knize, kterouž nalezl Hel
kiéš kněz v chrámu Hos odinovu.
25. Nebylo mu podobn ho krále
před ním, kterýžby se byl obrátil
k Hospodinu celým srdcem svým,
a celou duší svou, a. vší mocí svou,

vedlé všeho zákona.Mojžíšova: aniž
jest po něm kdo povstal podobný
emu.
J 26. Ale však neodvrétil se Ho
spodin od hněvu prchlivosti své
veliké, kterouž rozhněvala.se prchli
vost jeho proti Jůdovi, pro [všecka]

kteréž jsi učinil při oltáři Béthel.
18. I řekl: Nechtež ho, žadný
nehýbej kostmi jeho. A zůstaly
nedotčené kosti jeho a kostmi pro popouzení, kterýmiž ho byl popou—
zel Manaases.
roka ařcímoho, kterýž byl přišel ze
27. Protož řekl Hospodin: Také
19. Řadto i všecky chrámy vý i Jůdu zarrhu od tváři své, jako
_sostí, kteříž byli v městech samoř jsem zavrhl Israele: a zavrhu mě
sto toto, kteréž jsem vyvolil, Jeru—
od východu k západu jezdícího, ve salém, i dům, 0 kterémž jsem řekl:
voze ohnivém, koňmi zapřaženém. Pro Bude jmeno mé tam.
tož mu také zasvěcovali iobětovali
28. O jiných pak věcech Josia
koně. I v tomto následovali králové
židovští cisíoh národů.
18) L hory olivetské, ohavné e urážlivé 19) To se dělo v někdejším kralovstvi
iaraelak ém. Mohl pak Joeiéš, králjdd
proto, že se tu oby-dnů modléřství
dila.
ský, po zrušení toho království snadno
to všecko vyříditi,pokud jenponůstelý
14) t. aby je tím poskvrnll, & lid od nich
tam lid se neprotivil, zvláště když i
odvrátil, jenž se dle obyčeje mrtvol a.
hrobů štítiL
kralovstvi aasyrské velmi slabé bylo,
16) Vis 3. Král. 18, 2.
a svému pádu se blížilo.

444

4. Královské 23. 24.

ěových, a cožkoli činil, tot zapsáno

jest v letopisích králů jůdských.
Kapitola 24.
29. Za. dnů jeho přitéhl Farao
od Nabuchodonosora sužován,
Nechao král egyptský, proti králi '.0.Joakim
a s lidem do Babylona zaveden. 17.
assyrskému, k řece Eufratu: & Sedecbiéšovo panování.
vytáhl Josiáš král vstříc jemu: &.
dnů jeho-přitáhl
Nabuohoa.
Šabit
jest v Mageddo, když viděl 1. Za. donosor
o
král babylonský,
30. I nesli ho služebníci jeho učiněn jest Joakim služebníkem
mrtvého z Mageddo: a přivezli ho jeho za tři léta.: a. opět zprotivil

do Jerusaléma, &. pochovali ho v se jemu.
hrobě jeho. I vzal lid země Jos
2. I
oslal Hospodin na něj
chaza syna Josiéšova: a pomazali lotříky chaldejské, a.íotříky syrské,
ho, a. ustanovili ho- králem místo a lotříky moabské, &.lotříky synů
otce jeho.
Ammon: & poslal je na J ůdu, aby
31. Ve třimecítme letech byl Joa ho zkazili, vedlé slova Hospodinova,
chez, když počal kralovati, a.kralo kteréž byl mluvil skrze služebníky
val tři měsícevJerusalémě: jmeno své proroky.
3. Stalo se pak to skrze slovo
matky jeho Amital, dcera.J eremié
Hospodinovo proti Jůdovi, aby za
šova z Lobny.
32. I činil zlé před Hospodinem, vrhl jej od sebe, pro hříchy Manas—
všecko tak, jakž činili otcové jeho. sesovy veškeré, jež byl činil,
33. I svázal ho Farao Nechao 4. a pro krev nevinnou, kterouž
v Reble, jenž jest v zemi Emath, byl vylil, & naplnil Jerusalém krví
aby nekraloval v J erusalémě: & nevinných: a pro to věc nechtěl
uložil pokutu zemi, sto hřiven stří se Hospodin slitovati.
bra, & hřivnu zlata.
5. Jiné pak věci Joakimovy, a
34. I ustanovil Farao Nechao všecko což činil, tot zapsáno jest
za krále Eliakima. s na Josiášova v letopisích králů judských. Iusnul
místo Josiáěe otce je o: aproměnil Joakim s otci svými:
6. a. kraloval Joachín, syn jeho,
_jImeno
jeho,
Joakim.
oachaza.
pak [aby
vzal, sloulj
a. vedl do
Egy místo něho'.
7. A více nevytáhl král egypt
pta, i umřel tam.
35. Stříbro pak, & zlato dal Joa ský z země své: nebo byl vzal
kim Faraonovi, když byl uložil král babylonský, od potoka egypt“
zemi na jednohokaždého, aby sne ského až k řece Eufratu„ všecko,
seno bylo k rozkázaní Fsraonovu: což bylo krále egyptského.
a od jednohokaždého žádal vedlé & V osmnácti letech byl J 08.

možnosti jeho, a. [vzal] stříbro i
zlato od lidu země, aby je dal
Faraonovi Neohaovi.
36. V pětmecítma letech byl J oa
kim, když počal kralovati: a. jede

chin, když počal kralovati, a.tři mě—

síce kraloval v Jerusalémězjmeno
matky jeho Nohesta. dcera Eina
thanova, z Jerusaléma..
9. I činil zlé před Hospodinem,
nacte let kraloval v J erusalémě: všecko tak, jakž byl činil otec jeho.
'meno matky jeho Zebida. dcera
10. Toho času přitáhli služebníci
Nabuchodonosora krále babylon
adajova z Rumy.
ského k J omsalému, a obehnáno
37. I činil zlé před Hospodinemg jest město pevnostmi.
_vehdlé
11. I řitéhl také Nabuchodo
je
o. všeho, což byli činili otcov
nosor
babylonský k městu s
služebníky svými, aby dobývali ho.
29) t. když se byli v bitvě setkali.

14, s. u.)

(Výš

6) Joaohín, jinak také Jechonié'i. (Jel-em.
22, 24. — Mat. 1, n.)

4. Královská 24. 25.

12. I vyšel Joachin král jůdský
ke králi babylonskému, onimatka
jeho, i služebníci jeho, i knížata
jeho, i komorníci jeho: a přijal ho
král babylonský léta osméhokralo
vání svého.
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salámu, a oblehli jej : a vzdělali
vůkol něho pevnosti.
2. I zavříno jest město a obe
hnáno valy, až do jedenáctého léta
krále Sedechiáše,
3. devátého dne měsíce [čtvr
13. A vynesl odtud všecky no tého]: i rozmohl se hlad v městě,
klady domu Hospodinova, i poklady aniž měl chleba. lid země.
domu královského: a ztloukl vše— 4. I prolomeno jest město: a
cky nádoby zlaté, jichž byl nadělal všíckni muži bojovní utekli noci
Šalomoun král israelský v chrámě té cestou brány, kteráž jest mezi
Hospodinově, vedlé slova Hospodi dvěma zdmi u zahrady královské
nova.
(ačkoli Chaldejští oblehli vůkol
14. A přenesl veškeren lid jeru město). Utekl tedy lid a Sedechiáě
salémský, i všecka knížata, i vše—cestou, kteráž vede k rovinám
cky silné z vojska, deset tisíců, do pouště.
zajetí: i všecky řemeslníky, a.hradi
5, I honilo vojsko chaldejské
tele pevností : a žádného nezanechal, krále,apostihli ho na rovině jel-iš
ské: a všickni bojovníci,kteříž byli
kromě chudých lidí země.
15. Zavedl také i Joachina do s ním, rozprchli se, a Opustili ho.
Babylona, i matku královu, iženy
6, A tak javše krále přivedli ho
královské, i komorníky jeho, i k králi babylonskému do Reblatha :
soudce země vedl do vězení zJeru kterýž vyřkl nad ním soud.
saléma do Babylona.
7. Syny pak Sedechiášovy pobil
16. I všech mužů silných, sedm před ním, a jemu oěi vyloupil, a
tisíců, i řemeslníků, a hraditelů svázal jej řetězy, a přivedl jej do
pevností tisíc, všecky muže silné Babylona.
a bojovné: i vedl je král babylon 8. Měsíce pátého, sedmý den mě
ský jaté do Babylona.
síce, to jest léta devatenáctého
17. I ustanovil Matthaniáše strýce krále babylonského: řitáhl Nabu
jeho [králem] místo něho: a pře zardan kníže vojska,s užebník krále
vzděl mu jmeno Ssdechiáš.
babylonského, do J erusaléma.
18. V jedenmeoítma letech byl
9. A zapálil dům Hospodinův, i
Sedechiáš, když počal kralovati, a dům královský: i domyjerusalém
jedenácte let kraloval v Jerusalémě: ské, a všeliký dům ohněm spálil.
jmeno matky jeho bylo Amital, 10. A zdi jerusalémské vůkol po
dcera Jeremiášova, z Lobny.
bořilo všecko vojsko Chaldejských,
19. I činil zlé před Hospodinem,
všecko tak, jakž byl činil Joakim. kteréž bylo s tím knížetem vojska.
11. Ostatek pak l_idu,kterýž byl
20. Nebo hněval se Hospodinna
Jerusalém, a na Jůdu, až i zavrhl zůstal v městě, a poběhlce, kteříž
je od tváři své: i odstou il Sede byli utekli k králi baliylonskému,
i jiný obecnílid zavedl abuzardan
chiáš od krále babylonsk ho.
kníže vojska [do zajetí].
12. A něco chudého lidu země
Kapitola 25.
zanechal za vinaře, a oráěe.
Zajetí Sedechiáie i s lidem do Babylona.
13. Slou y pak měděné, kteříž
22. Godoliáše za správce lidu pozůstalému
byli v ch mě Hospodinově, a d
představení.
stavky, a mořeměděné, kteréž ylo
1. talo se pak léta devátého kralo v domu Hospodinovu, ztloukli Chal
vání jeho, měsíce desátého, dejští, a přenesli všecku tu měď
v desátý den měsíce, že přitáhl do Babylona.
14. Hrnce také měděné, a pán:
Nabuchodonosor král babylonský,
sám i všecko vojsko jeho k Jeru ve, a háky třízubé, a koflíky, 1.
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moždířky, i všecky nádoby měděné
jimiž se osluhovalo, pobrali.
15. Ta é i kadidlm'ce, i baňky,
a cokoli zlatého &.stříbrného bylo,
pobral ten vůdce vojska:
16. totiž, sloupy dva, moře 'edno,
a podstavky, kteréž byl uděl Šalo
moun do chrámu Hospodinova.:
nebyla. k vážení měď všech nádob.
17. Osmnácti loket byla výška
sloupu jednoho: a [měl] makovici
měděnou na. sobě zvýší tří loket,
a mřežovéní, a jablka. granátová.
na makovici sloupu, všecko měděné :
takovou měl ozdobu i druhý sloup.

byli s nimi, totiž, že ustanovil král
babylonský Godoliéše: přišli k
Godoliéšovi do Masfy, Ismahel n
Nathaniéšův, a Johanan syn

ree, a Sarajáš, syn Thanehumetha
Netofatského, a J esoniéš, syn Mé
chathi, om' i tovaryši jejích.
24. I

při—éhl Godoliéš

jim

i

tovaryšům jejich, řka: Nebojte se
sloužiti Chaldejským: zůstaňte v
zemi, & služte králi babylonskému,
a. dobře bude vám.
25. I stalo se měsíce sedmého

přišel IsmahelsynNathaniéše
Elisamova z semene kralovsk ho,

18. Vzal také kníže vojska Sara— a deset mužů s ním: a zabili Go

doliéše, kterýž i umřel: také i
Židy a Chaldejské, kteříž byli s
ním v Masfě.
26. I povstav veškeren lid od
malého až do velikého, i knížata
vojska, ušli do Egypta, bojíce se
Chaldejských.
27. Stalo se ak léta třicátého
ch voí ků z lidu země: a šede— sedmého po zave ení J oachina krále
te mužů z lidu obecného, kteříž jůdského, měsíce dvanáctého, dva
cátého sedmého dne měsíce: po
byli nalezeni v městě.
“ZO. Kteréž vzev Nebuzardan zdvihl Evilmerodach* král babylon
kníže vojska.,vedl_'ek králi babylon-  ský, toho léta, když počal kralo
skému do Reblat a.
vati, hlavy J oachina.krále jůdského,
21. I pobil je král babylonský, [pustiv ho] ze žaláře.
2.8. A mluvil s ním dobrotivě:
a zavraždil je. v Beblatha, v zemi
Emath, a zaveden jest Jůdaz země a. postavil trůn jeho nad trůny
své'.
králů, kteříž byli s ním v Babyloně.
29. A změnil roucho jeho, kte
22. Lidu pak, kterýž zanechán
jest v zemi jůdské, jejž byl zane réž měl v žaláři.,&jedl chléb vždy
chal Nabuchodonosor král babylonv oky před obličejemjeho po všecky
ský, představil Godoliéše syna Abi dny života svého
kama syna Safan.
30. Potravu také uložil jemu
23. To když uslyšeli všickni vůd ustavičnou, kteréž i dávána. byla
cové vojska*, om i muži, kteříž jemu od krále na každý den, po
všecky dny života jeho.
'áše kněze předního, a Sofoniéše
ěze druhého a tři vrátné.
19. A z města [vzal] komorníka
jednoho, kterýž byl ustanoven nad
muži bojovn ': a. pět mužů z
těch, kteříž stávali před králem,
kteréž nalezl v městě: a Sofera
kníže vo'ska, kterýž zkušoval no

21) t do zajetí babylonského.
dvě hodiny "děleném a na sever le
23) Vůdcové vojska Sedechiéšova, jižto se
žícím, byl se usadil.
před tím rozprchli, potom se svých
brloh vystoupivše ! Godoliéšem roko 27) Evilmerodach, syn a nástupce Nebu
chodonosorův.
vali, kterýž v Masfě, od Jerusaléma
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1. Paralipomenon 1.

První kniha Paralipomenon,
hebrejsky

Dibre Hajamim.
Dvoje knihy Paralipomenon, t. j. vynechaných věci (v hebrejsk. knihy denní
i kroniky, nalv anél maii to jmeno, poněvadž se iimi knihy krnovské doplňují. Prvni
lmiha podéva příběhy od Adama až na Davida, kteréhoito život se vypisuje až do
času pomaaani Šalomounova, t. do léta od etv. světa 2990. — Druhé kniha vypravuje
o Šalomounovi a naatnpcíchjeho v krélovatvijddekém až do konce najetí babylonského, :
néhožto navrátili se židům povolil Cyrus. O důležitosti těchto knih pravi sv.Jeronym,
že sobě bez nich nikdo známost písma sv. oaohiti nemůže, ječto v nich mnohé otázky
vzhledem na Evangelium roahodnnty jsou.

Kapitola 1.
Vypsání od Adama, až do synů Esau.

17. Synové Semovi: Elam a
Aeur, a Arfaxad, a. Lad, & Aram,
a Hus, a Hal, a Gether, aMosooh.
18. Arfaxad pak zplodil Sále,

1. Adam, Seth, Enos,
jenž zplodil Hebera.
2. Kajnan, Malaleel, Jared,
19. Heberovi pak narodili se
3. Henoch, Mathnsalem, Lémeoh. dva synové: jednoho jmeno Faleg,
4. Noé, Sem, Cham, a Jafet.
proto že za dnů jeho rozdělena
5. Synové J afetovi: Gemer, a jest země: a jmeno bratra jeho
Magog, a Madaj, a Javan,Thnbal, Jektan.
Mosoch, Thiras.
20. Jektan pak zplodil Elmo
6. Synové pak Gomerovi: Asce dada, a Sálefa,a Asarmotha, a J are,
nez, a Rifat, a Thogorma'.
21. Adorama také a Bazala, a
7. Synové pak Jévanovi: Elisa, Deklu,
a Tharsis, Ceuhim., a Dodanim.
22.
Hebala také, a Abímaele, &
8. Synové Chamovi: Chns, &
Sába, také
Mefraim, a Fat, a Chanaan.
23. i Ofira, i Hevílu, & Jobaba.
9. Synové pak Chusovi: Sába,
a Hevlla, Sabata., a Regma, a. Sa Všichni tito synové J ektanovi.
batacha. Synové pak Begmoviz 24. Sem, Arfaxad, Sále,
Sába a Dadan.
25. Heber, Féleg, Ragau,
%. Serag, Néchor, Thare,
10. Chae pak zplodil Nemroda:
27. Abram, jenž jest. Abraham.
ten počal mocný býti na zemi.
28. S nové pak Abrahamovi,
11. Mesraim pak zplodil Ludim,
& Anamim, a Laabim, a Nefnuim.
' 12. Fetrnsim také, a Kasluim:
: nichžto pošli Filistinšni, & Kaf
torimští.
13. Chanaan pak zplodil Sidona
prvorozeného svého, Bethea také,
14. & Jebnsea, a Amorrhea, a
Gergesea,
15. a. Hevea, a Araoea, a Sinea;
16. Aradia také, a Samarea, a

186.1; a

smael.

,

29. A tito [jsou] rodové jejich.
Prvorozený Ismaelův, Nabajoth, &
Cedar, a Adbeel, a Mabsam,
30. a Masma, a. Duma, Massa,
Hadad, a Thema,
31. Jetnr, mms, Cedma: ti jsou
synové Ismaelovi.
32. Synové pak Cetury ženiny
Abrahamovy, kteréž porodila: Za
Hamatea.
mran, Jeksan, Madan, Madian,
6) Z nichž národové, týmiž jmény na Jesbok, a Sue. Synové pak Jeksa—
avani pošli. Takž inlže vždy rozuměti, noví: Sába, a Dadan. Synové pak
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1. Paralipomenon 1. 2.
Dadanovi: Assurim, a Latusim, a val místo něho Saul z Rohobot,
Leomim.
kteréž podlé řeky [Eufratu] leží.
33. Svnové pak Madianovi:
49. Když také umřel Saul, kra
Efa, & Efer, & Henoch, a Abida., loval místo něho Bélanan syn A
a Eldaa: všickní tito, synové Ce. choborův.
50. Ale i ten umřel, a kraloval
tury.
34. Zplodil pak Abraham Isáka: místo něho Adad: jehožto města
jehožto byli synové Esau aIsrael. jmeno bylo Fan, a manželka jeho
35. Synové Esau: Elifaz, Rahuel, sloula Meetabel, dcera Matredy,
Jehus, Ihelom, a. Kóre.
dcery Mezabovy.
36. Synové Elifazovi: Themen,
51. Když pak Adad umřel, m1:
Omar, Seň, Gathan, Cenez, [a. z] sto králů v Edem vévodové počal:
Thamny, Amalek.
býti: vévoda Thamna, vévoda Alva,
37. Synové Rahuelovi: Nahath, vévoda Jethet,
Zéra, Samma, Meza.
38. Synové Seir": Lotan, Sobal,
Sebeon, Ana, Dison, Eser, Disan.
39. Synové Lotanovi: Hori, Ho
mam. Sestra pak Lotanova byla
Thamna.
40. Synové Sobalovi: Alien, a.
Manahat, a Ebal, Seň, & Onam.
Synové Sebeonovi: Aja, a Ana..
Synové Any: Dison.
41. Synové Disonovi: Hamram*,
a Eseban, a Jethran, a Charan.
42. Synové Eserovi: Balaan, a.
Zavan, & Jakan. Synové Disanovi:
Hus, a
an.
43. Tito pak jsou králové, kteříž
kralovali v zemi Edom, prvé nežli

52.

vévoda. Oolibama, vévoda

Ela, vévoda Finon,
53. vévoda Cénez, vévoda The
men, vévoda Mabsar,
54. vévoda Magdiel, vévoda Hi
ram, ti byli vévodové Edomských.

Kapitola 2.
Jmena synů Jakobových. 3. Rodina Jů
dova až do Davida. 18. Rodina Kélebova,
2G. a. Jeremeelova,

1. Synové
Israelovi
Ruben.pak
Simeon,
Lévi, [jsou]:
Jůda,
Issachar, a Zabulon,

_

2. Dan, Josef, Benjamin,Neftah,

Gád, & Aser.

byl který král nad syny israelský 3. Synové Jůdoví: Her, _Onan,
mi: Bale syn Beorův: & jmeno &.Séla: ti tři narodili se jemu a
města jeho, Denaba.
dcery Sue Chananeiské. Byl pak
44. Umřel pak Bale, a kraloval Her, prvorozený Jůdův, zlý před
na místě jeho Jobab syn Zére z Hospodínem, i zabil jel. _
Bosry.
4. Thamar pak nevěsta ]eho po
45. A když umřel Jobab, kralo rodila jemu Fáresa a zam: všech
val místo něho Husem z země The tedy synů Jůdových1 pět.
manskýoh.
5. Synové pak Faresovn Hesron,
46. Umřel také iHusam, a kra & Hamul.
_
loval místo něho Adad, syn Ba— 6. A synové Zére: Zamn, & E
dadův, kterýž orazil Madianské than, a Eman, Chalchal také, a
v zemi moabsk : a jmeno města Dara, spolu pět.
jeho Avith.
7. Synové Charmi: Acker kterýž
47. A když umřel Adad, kralo zkormoutil Israele, a zhře v krá
val místo něho Semla z Masreky. deži věci zaklené.
_
48. Ale i Semla umřel, & kralo
8. Synové Ethamovi: Azanaš.
9. Synové pak Hesronov1, kteříž
se mu zrodili: Jeremeel, & Bam,
88) Tento Seir není | pokolení Elan, ný
brž : prvotních obyvatelů lem! té,
prvé než se tam usadil Esau : po

tomstvo jeho.
41) jinak Handan; viz 1. Moji. 36, 26.

a Kalubi'.

9) Bam, jinak Aram, Kalubi, jinak Ké
leb.
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10. Bam pak zplodil Aminadaba: ného Jerameelova, byli Moos, Ja
Aminadab pak zplodil NahassOna
nam r. ak měl n S eme'
miěis,. aOAc
kníže synů Jůdy.
11. Nahasson pak zplodil Selmu, a Jada-. Synogé pak Stil-hej,:Nátlak
a Abisur.
z něhož pošel Booz.
12. Booz ak zplodil Obéda, kte
29. Jmeno pak manželky Abisu
rýž zplodil saie.
rovy, Abihail, kteréž porodila jemu
13. Isai pak zplodil prvorozeného Ahobbana, a Molida.
Eliaba, druhého Abinadabe, třetího 30. Synové pak Nédabovi b li
Simmau,
Saled, &.Afaim. !Umřel pak Saled
14. čtvrtého Nathanaele, pétého bez dětí.
dale,
31. Syn pak Afaimův, Jesi: kte
15. šestého Asoma, sedmého Da rýžto J esi zplodil Sesana. Sesan pak
vida.
zplodil Oholaj.
16. Jichžto sestry byly, Sarvia, 32. Synové pak Jady bratra Se
& Abigail. Synové pak Sarvie, meje: Jether, a Jonathan. Alei
J ether umřel bez dětí.
Abisaj, Joab. a Asael, tři.
33. Jonathan pak zplodil Fa
17. Abigail pak porodila.Amasu,
jehož otec byl J ether Ismahelitský. letha, a Zizu. Ti byli synové Je
„ 18. Kéleb pak syn Hesronův po rameelovi.
jal manželku jmenem Azuba, z 34. Sesan pak neměl synů, ale
nížto zplodil Jeriotha: & byli sy [měl] dcery, & služebníka. egypt
nové jeho, Jaser, a Sobab, aArdon. ského 'menem J eraa.
35. dal jemu dceru svou za
19. Akdyž umřela. Azuba, pojal
Kaleb manželku, Efratu, kteréž manželku, kteréž porodila. jemu
mu porodila Elura.
E eje.
36. Ethej pak zplodil Néthana,
20. Hur pak zplodil Uri: a Uri
zplodil Bezeleele.
& Néthan zplodil Zébada.
21. Potom všel Heston k dceři 37. Zébad také zplodil Oňala,
Machira otce Galaadova, a pojal a 01151 zplodil Obéda,
ji, když byl všedeséti letech: kte 38. Obéd zplodil J ehu, J ehu zplo
dil Azariéše,
raž porodila jemu Seguba.
22. Segub pak zplodil Jaira, & 39. Azariéš zplodil Hellesa, a
ten vládl třimeoitma městyv zemi Helles zplodil Elasu.
Galaad.
.
40. Elasa zplodil Sisamoje, Sisa
23. A vzali Gessuršti, a Aram moj zplodil Selluma.
šti městečka Jair, a Kanath, a 41. Sellum lodil Ikamiaše,Ika
vesnice 'eho, šedesáté měst: všickni miáš pak zpl il Elisama.
42. Synové pak Kéleba bratra
agsouj synové Mechira otce Ga—J erameelova :Mesapr vorozenyj eho
24. Kd ž pak umřel Heston, jenž jest otec Zifejských: a synové
včel Kéle k Efratě. Měl také Maresy otce Hebrona.
Heston manželku Abiu, kteréž po— 43. Synové pak Hebronovi, Kóre,
rodila jemu Ashura otce Thelma. a Tafua, a Bekem, a Samma.
44. Samma pak z lodil Raha
25. Narodili se pak
ové Je
rameele, prvorozeného esronova. otce Jerkaamova., &. kem zplo '
aje.
Bam prvorozený jeho, a Buna, a
Aram, a Asom, a. thia.
45. Syn pak Sammaje, Maon: &
26. Pojal také manželku druhou
otec ženina
Bethsurs álebova
011.
46. %le
fa pak
Jerameel, jmenem Atara, kteréž Maon
orodila Harana, &. Mosu, & Ge
byla matka Onamova.
27. Synové pak Ram prvoroze zeza. Haran pak zplodil Genem.

29
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1. Paralipomenon 2. 3.
J ezrahelské, druhého Daniele z Abi

47. &S cat
novlé paka. éIahaddejeĚ
Re gail Karmélské,
gom,
esa & ale
s. Efa, & Saafžn,
n,
tl
2. třetího Absolona syna Máchy
48. Ženina Kélebova. Mácha po dcery Tholmaje kréle Gessur, čtvr

rodila Sabera, a Tharana.
tého Adoniéše syna Aggith,
49. Zplodil pak Saaf otec Mad 3. pétého Safethiéše ž Abital,
mene, Sue otce Machbena, a otce šestého Jethrahama z Egly man
Gahan.. Dcera. pak Kélebova byla želky své.
Achsa..
4. A tak šest se mu jich zrodilo
50. Tito byli synové Kéleba syna v Hebronu, kdež kraloval sedm
Eur, prvorozeného Efraty, Sobal let, a šest měsíců. Třiceti pak a tři
léta kraloval v Jerusalémě.
otec Kariathjarimských,
5. V Jeruselémě pak zrodili se
51. Salma otec Bethlémských,
Harif otec Bethgadersk ch,
jemu synové, Simmaa &.Sobab, a
52. Byli pak synové obala otce Néthen, & Šalomoun, čtyři z Beth
Knriathjarimských, kterýž viděl sabé dcery Ammielovy,
6. Jebaar také a Elisama,
polovici odpočinuti*.
53. A z rodu Keriathjarimských
7. a. Elifalet, & Noge, a Nefeg, a
[jsou], Jethrejšti, & Afutheišti a Jaňe,
_
Semathejšti a Maserejšti. Z těch 8. a. Elisama, a. Eliade., & Elife
leth, devět [jich]:
pošli Sarsitští, e. Esthaolšti.
9. všickni ti jsou synové Davi
54. Synové Salmi, Bethlehemšti,
& Netofatšti, Koruny domu Joabo dovi, krom synů ženin: a měli
sestru Thémar.
va, & polovice odpočinutí Sal-aj.
5. Body také !pisařů přebývají 10. Syn pak Šalomounův, Robo
cich v Jábes, zpivajice, & zvuěice, em: iehožto syn Abia zplodil Asu,
& vstanich bydlíce. Ti jsou Cinei  z něhož narodil se Josefat,
11. otec Joramův: kterýžto Jo
ští, kteříž pošli z Horkosti otce
domu Bechabova*.
ram zplodil Ochoziáše, z něhož
pošel Joas:
12. a. toho syn Amasiéš zplodil
Kapitola 3.
Azariéše. Azariéšův pak syn Jo
Potomci Davidovi. 10. Králové z jeho
rodu až do Sedechiéše. 16. Potomci Joa—
kimovi.

ethen

13. zplodil Achaze, otce Ezechi
éšova, z něhožto narodil se Ma
nasses.
1.David
pak měl
tyto syny,
kteříž 14. Menasses pak zplodil Amona
se jemu
zrodili
v Hebronu,

prvorozeného Amnona.z thinoam otce Josiéšova.
15. Synové pak Josiéšovi byli,
prvorozený J ohanan, druhý Joakim,
62) Slova verše tohoto se mohou romměti, třetí Sedechiéš, čtvrtý Sellum.
že měl Sobul syny, a že viděl, t. j.
16. ZJoekima narodil se Jecha
držel polovici dědictví otcovského. A
neb že měl Sobal syna Hal-ve (kterýž niéš, a. Sedeobiéš.
viděl), jenž byl otec aneb předek po
17. Synové J echoniéšovi byli,
lovice (obyvatelů) Menuchotokých, neb
jakž níže 8, 6. v latinském textu slo. Asir, Salathiel,
18. [toho pek] Melchiram, Fadaia,
vou, Manahatských (odpočinuti). Aneb

&

S

že měl tyto syny: Herve (t. i. kterýž Senneser, & Jekemia, Sama, „& a
vidél), Hui (t. j. polovice), Mennhoth dabja.
(odpočinutí). Text latinský přeložil
19. Z Fadaie pošli Zorobabel, a.
zde jmena ta dle obecného významu.
Rody písařů, t. j. dle hebr. Soferských; Semej. Zorobabel zplodil Mosolla
zpívajice, t. j. Tiratských; avnčíce, t.
j. Simatských; v staních bydlíce, t. j.
Snchatských. Z Horkosti t. j. 5 Cha 19) Z těchto dvou synů sloul jeden také
math, předka pokolení Rechabova.
Abind. (Mat. 1, 18.)
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ma, Hananiašď', a. Salomit sestru ského, řka: Jestliže požehnavaje
jejích:
požehnaš mi, a rozšlříš meze mé,
20. Hasabana také a Ohola, a a bude ruka tvá. se mnou, aučiniš
Barachiaše, a Hasadiaše, Josabhe— mi, abych od zlosti nebyl utištěn'.
I učinil Bůh, začež žádal.
seda, [těch] pět.
11. Kaleb pak bratr Sua zplodil
2 [. Syn pak Hananiéšův, Faltiaš
otec Jeseje, jehožto syn Rafaja: Mahira, kterýž byl otec Esthonův.
toho také syn, Arnan, z něhož na
12. Esthon pak zplodil Bethrafa,
rodil se Obdia, kteréhož syn byl a Fosse, a Tehinna otce města
Secheniaš.
Naas: ti jsou muži Reoha.
22. Syn Secheniaše, Semeja : je
13.aSynové
Cenezovi
Otho
Saraja. šak
ynové
pak Othonie
hožto synové, Hattus, a Jegaal, a niel,
Baria, a Naaría, a Safat', šest v lovi, Hathath, a Maonathi.
14. Maonathi zplodil Ofra. Saraja
počtu.
23. Syn Naariův, Eljoenaj, a pak zplodil Joaba otce údoli řemesl
níků: nebo tam řemeslníci byli.
Ezechiaš, a Esrikam, tři.
15. Synové pak Kaloba syna J efo
24. Synové Eljoenaje, Odvia, a
Eliasub, a Feleja, a Akknb, a Jo novaf, Hir. a Ela, a Naham. Sy
hanan, a Dalaja, & Anani, sedm nové pak El : Cenez.
16. Synov také Jaleleelovi: Sif,
[jich].
& Zifa, Thiria, a Asrael.
17. A synové Ezry, Jether, a
Kapitola 4.
Mered, a Efer, a Jalon, i zplodil
Rodina Jůdova a Simeonova.
Mariama, a Sammaje,a Jesbu otce
Esthamo.
LÍSynové
Jůdovi:
Fáres,
Hesron, 18. Manželka také jeho Judaja,
a Charmi,
a Har,
a Sobal.
2. Baja pak syn Sobalův, zplo orodila Jareda otce Gedor, a e
dil Jahata, z něhož narodili se Ahn Eera otce Socho, a Ikuthiele otce
maj a Laad. Ti 'sou rodové Sarathi. Zanoe. Ti pak jsou synové Bethie
3. Tento tak kmen Etam: Je dcery Faraonovy, kterouž polal
zrahel, a Jesema, a Jedebos. A Mered.
19. A synové manželk Odaje
jmeno sestry jejich, Asalelfnni.
4. Fanuel pak otec Gedor, a Ezer sestry Nahamovy otce Cei y: Gar
mi,
a Esthamo, kterýž byl z Ma
otec Hosa. Ti jsou synové Hur
rvorozeného Efraty, otce Beth chaty.
20.
Synové také Simonovi, Am
ehemských.
5. Assnr pak otec Thekue měl non, a Binna syn Hanan', a Thi
lon.
A
synové Jesi, Zoheth, a Ben
dvě manželky, Halau, a' Naaru.
6. Porodila pak jemu Naara, zoheth.
21.
Synové
Sely syna JůdyzHer
Oozama, a Hefera, a Themani, &.
Ahasthari. Ti jsou synové Naary. otec Lecha, & Laada otec Maresa,
a
rodiny
domu
dělajíoich kment v
7. Synové pak Halay, Seret,
domu řlsahy*.
Isaar, a Ethnan, [a Kós].
22.
kterýž
učinil, aby stalo
8. Kós pak zplodil Anoba. &
Soboba, a rodinu Aharehele, syna
Arumova.
9. Byl pak Jabes slavnější nad 10) Dolož: tedy slibuji to a to. Ten na
takový doklad se v Písmě při slibech
bratry své, a matka jeho nazvala
aneb přísahách obyčejně vynechává.
'meno jeho Jabes, řkouc: že jsem 16) Kaleb jest znamenitý kmet, jenž na
času Josue živ jsa. krajinou kol He
o porodila s bolestí.
vládl. (Jos. 14, G.)
10. Vzýval pak J abes Boha israel 203 bronu
Habr.: Bonhanan.
22) a ještě jeden vynechán —

21) V domu přísahy t. j. v městě Beth
Asbea.
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slunce, a muži Lži, a Bezpečný a
Zapalující*, kteříž knížata byli v
Moab, a kteříž se navrátili do La
hem. Ale ta slova jsou starodávní.
23. Tot jsou hrnčíři řebývajíci
v štěpnicích, a v ohrad ch u krále
v dílech jeho, a bydlili tam'.
24. Synové Simsonovi: Namnel,
a Jamin, Jarib, Zára, Saul.
25. Sellum syn jeho, Mapsam syn
jeho, Masma syn jeho*.
26. Synové Masmovi: Hamuel

haja, a_ Asaja, a Adiel, a Ismiel,
a Banaja.
37. Ziza také
11 Sefeje syna
Allenova, syna dajášova, syna
Semrova, syna Sama ášova.
38. Tito jmenova [byli] knížata
v rodinách s oh, a v domu pří
buzenství svýo rozmnožili se ná
ramně.
39. I šli, aby vešli do Gador až.
k východu údolí, a aby hledali
pastev stádům svym.
40. I nalezli pastvy hojné, avel—

syn jehla,
]e 0. Zachur syn jeho, Semej mi dobré, a zemi přeširokou, &.po
27. Synů Semeje [bylo] šestnácté, kojnou, i plodnou, v kteréž byli
a dcer šest: bratří pak jeho neměh prvé bydlili [lidé] z rodu Chamova.
41. Ti tedy přišli, kteréž jsme
mnoho synů, &.všecka rodina ne
mohla se přirovnati počtu synů svrchu vypsali ze jmena, ve dnech
Ezechiáše krále iůdského : &potlou
Jůdových.
28. Bydlili pak v Bersabé, a kli stan jejich, i obyvatele, kteříž
tam na ezeni byli, a. vyhladili je
Molada, a Hasarsu al, '
29. a v Bála, a v Asem, a v až do dnešního dne: a bydlili [tu]
Tholad,
místo nich, nebo přehojné pastvy
30. a v Bathuel, a v Herma, & tu nalezli.
42. Z synů také Simeonovych
v Siceleg,
31. a v Bethmarchabot, a vHa odešlo na horu Seir mužů pět set,
sarsusim, a v Bethberaj, a v Saa majíce knížata Faltiáše, aNaariáše
rim. Ta b la města 'ejich až do & Rafajáše & Oziele syny Jesi,
43. a pohili ostatky, kteříž byli
[panování] ále Davi a.
32. Vesnice také jejich: Etam, mohli uteci*, Amalechitských, a
a Aen, Bemmon, a Thoohen, &
Rydlili
tam místo nich až do tohoto
0.
Asan, měst pět.
33. A všecky vesnice jejich vů
kol měst těch až do Bál: tot jest
Kapitola 5.
obydlí jejich, a sídel rozdělení.
Vyčífání synů Bdbenových, Gádových a
34. Mosobab také a J emlech, & polovice pokolení Manassesovs.
Josa syn Amasiášův,
35. a Joel, a Jehu, syn Josa 1. ynové pak Bůbena prvoroze
S ného Israelova (nebo on byl
biáše syna Saraiášova syna Asie
lova,
prvorozený jeho: ale když poskvr
36. a Eljoenaj, a Jakoba, a Isu nil lože otce svého, dána jsou [prá
va] prvorozenství jeho synům Jo
sefa, syna Israelova, a on nenípo
22) Text latinský přeložilzde vlastní jmena čten za prvorozeného.
mužů dle jejich významu, a tedy ros
2. Jůdas pak, kterýž byl nejsil
uměi : Kterýž učinil, aby stálo slunce
t. j. Jakim; muži Lži, t. j. obyvatelé nější mezi bratřími svými, z rodu
Kozeby; Bezpečný t. j. Joas, a za jeho knížata zplodila se, prvorozen
palující t. j. Saref.
'
ství pak přičteno jest Josefovi).
Bely byli již v Egyptě sna—
v Potomci
3. Synové tedy Růbena prvoroze
menití hotovitelé díla hrnčířského, &
CD

pracovali tam v štěpnicíeh t. j. v mě
stě Netsim, a v ohradách t. j. v Ge
dedach, pro krále.
43) t. kteříž ušli meče Saulova . Davi

25 \; t. j. Sellum syn Baulův; Mapsim syn

Sellumův a t. d.

dova. (1. Král. 14, 48. a 15, 2. — 2.
Král. a, 12.)
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ného Israelova: Enoch a Fallu, soucích a meče, a natahujíoích luči
Esron a Karmi.
ště, a vycvičených k bitvám, čtyři
4. S ové Joelovi: Samaja syn ceti čtyři tisíce, a sedm set, ašede
jeho, og syn jeho, Semej syn jeho, sát, jdoucích k boji.
19. Bojovali proti Agare'ským:
5. Mícha syn jeho, Reja syn jeho,
Iturejští pak a Nafisští a No abští*,
Bál syn jeho,
6. Béra syn jeho, jejž vedl jatého
20, dali jim omoc. I dáni jsou
'Thelgathfalnasar král assyrský, a v ruce jejich garejští, i všichni,
byl knížetem v pokolení Růbenově. kteříž byli s nimi nebo Boha vzý
7. Bratří pak jeho, a všecka ro vali, když bojovali: a vyslyšel je,
dina jeho, když počítáni byli po proto že věřili v něho.
rodinách svých, měli knížata J e 21. I pobrali všecky věci, který
miž byli oni vládli, velbloudů pade
hiele, a Zachariáše.
8. Bála pak syn Azaza, syna sáte tisíců, a ovec dvě stě a pade
Sammova, syna Joelova, ten bydlil sáte tisíců, a oslů dva tisíce, a
v Aroer až do Nébo, a Bélmeon. lidí sto tisíc osob.
9. Také na východní stranu by
22. Banění pak mnozí padli, nebo
dlil až do vjití ouště a řeky En byl boj Páně. I bydlíli na místě
frat: nebo mno ý počet dobytka jejich až do přestěhování*.

měli v zemi Galaad.
10. Ve dnech pak Saulových bojo
vali proti Agarejským, a pobili je,
& bydlili místo nich v staních Je
jich, po vší kra'ině, kteráž leží k
východu Galaa .
11. Synové pak Gádovi naproti
nim bydlili v zemi Básan až do
Selohy:
12. Joel v hlavě, a Safan druhý;

pak Janaj, a Safat v Básan.

13. Bratří pak jejich podlé domů
rodin svých, Michael, a Mosollam,
a Sebe, a Joraj, a Jachan, a Zie,
a. Heber sedm.
14. TI [byli] synové AbihaiIa,

syna Hari, syna Jara, s aGalaad,

23. Synové také polovice pokoé
lení Manassesova, vládli zemi tou
od končin Básan až do Bál, Her
mon a Sanir, a do hory Hermon,
nebo veliký počet byl 'ich.
24. A tato byla kn ata domu
rodiny jejich, Efer, a Jes' a Eliel,
a Esriel, a Jeremia, a doja, a
Jediel, muži udatni, a mocní, a
slovůtni vůdcové v čeledechsvých.
25. Opustili pak Boha otců svých,
a smilm'li po bozích národů země,
kteréž odjal Bůh před nimi.
26. I vzbudil Bůh israelský du
cha Fůle krále assyrského, a ducha
Thelgathfalnasara krále Assnr: &
ten přenesl [pokolení] Růbenovo
a Gádovo, a polovici pokolení Ma
nassesova, a přivedl je do Lahela,
a do Habor, a Ara, a k řece Go
zan, [kdežto jsou] až do tohoto dne.

na Michael, syna esesi, syna
eddo, syna Buz.
15. Bratří také synové Abdiele',
syna Gnni, kníže domu v čeledech
svých.
16. A bydlili v Galaad, a v Bá
,
Kapitola 6.
san, a v vesnioech jeho,ave všech Vyčítání rodu synů Lévi, 81. úřadů. 64.
předměstích Sáron, až do mezí.'
i bydlení jejich.
17. Všickni tito sečtení jsou ve
dnech J oathana krále jůdského, a ]. Synové pak Lévi: Gerson, Ka
ve dnech Jeroboama krále israel
ath, a Merari.
ského.
18, Synů Růbenových, a Gado
Agarejltí tak i Iturejátí, Naůalti
vých, a polovice pokolení Manas 19) Jako
a Nodubští byli Arabové, potomci Isma
sosova, mužů bojovných, Štlty 110
15) Habr.: Achi syn Abdiele —

ele syna Agar, děvky Abrahamovy. (1.
Mojí. 25, 15.)
22) t. do Assyri , o čemž výš v. 8, a 4.
Král. 15, 29.
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23. Elkana syn jeho, Abiasaf
2. Synové Kaath: Amram, Isár,
syn jeho, Asir syn jeho,
s
Hebron, a Oziel.
24. Thahath syn jeho, Uriel syn
: Aron, ŽŠ; jeho, Oziáš syn jeho, Saul syn jeho.
žiš,3. aSynové
[dcera]Amramovi
Maria. Synové
novi: Nádab a Abiu, Eleazar a 25. Synové Elkanovi: Amasaj,
Ithamar.
& Achímoth,
4. Eleazar zplodil Fineesa, & 26. a Elkana. Synové Elkanovi:
Sofaj syn jeho, Nahath syn jeho,
Finees zplodil Abisue.
27. Eliab syn jeho, Jerohamsyn
5. Abisue pak zplodil Bokki, a
jeho, Elkana syn jeho, [Samuel
Bokki zplodil Ozi.
6. Ozi zplodil Zarajáše, a Zara. syn jeho].
28. Synové Samuelovi,prvorozený
jáš zplodil Merajota.
-' 73
7. Merajot ak zplodil Amariáše, Vasseni,a Abia.
a Amariáš zp odil Achitoba.
29. Synové pak Merari, Moholi:
Lobni syn jeho, Semej syn jeho,
8. zplodil
AchitobAc
zal-půl
Sádoka, a Sá Oza syn jeho,
dok
'mása,
9. Achimás zplodil Azariáše, Aza
30. Sammaa syn jeho, Haggia
riáš zplodil J ohanana*,
syn jeho, Asaja syn jeho.
10. J ohanan zplodil Azariáše,
31. Tito jsou, kteréž ustanovil
Tent jest, jenž kněžství užíval, v David nad zpěváky domu Hospodi
domu, kterýž vzdělal Šalomoun v nova, jakž postavena jest archa*:
J erusalémě.
32. & přisluhovah' řed stánkem
11. Zplodil ak Azariáš Amariáše, svědectví, zpivajíce, okudž nevy
stavěl alomoun domu Hospodinova
a Amariáš zp odil thitoba.
12. Achitob z lodil Sádoka, & v Jemsalémě: stávali pak podlé
Sádok zplodil SeHuma,
řádu svého v přisluhování.
13. Sellum zplodil Helkiáše, a
33. Tito pak jsou, kteříž stáli s
Helkiáš zplodil Azariáše.
syny svými, z synů Kaath, Heman
14. Azariáš z lodil Sarajáše, & zpěvák syn Johele, syna Samue=
Sarajáš zplodil osedeka.
lova,
15. J osedek pak odšel', když pře 34. syna Elkanova, syna Jeroha
nesl Hospodin Jůdn a J erusalém move-, syna Elielova, syna Thohn,
skrze Nabuchodonosora.
35. syna Sufoya, syna Elkanova,
16. Synové tedy Lévi: Gerson, syna Mahatova, syna Amasajova,
Kaath, a Merari.
36. syna Elkanova, syna J ohe
17. A tato jmena synů Gerso-I lova, syna Azariášova, syna Sofoniá
nových: Lobni, a Semej.
šova,
18. Synové Kaath: Amram, & 37. syna Thahatova, syna Asi
Isár, & Hebron, a Oziel.
rova, syna Abiasafova, syna Kóre,
19. S ové Merari: Moholi, a
38. syna Isárova, syna Kaatova,
Musi. 'to pak rodové Lévi podlé syna Lévi, syna Israelova.
čeledi 'ejich:
39. A bratr jeho Asaf, kterýž
20. ersom, Lobni syn jeho, J a stával po pravici jeho, Asaf, syn
hath syn jeho, Zamma syn jeho. Barachiáše, syna Sammaa,
_
40. syna Michaelova, syna Basajá
_ 21. Joah syn 'eho, Addo syn
jeho, Zára syn je o, Jethraj syn šova, syna Melohiášova,
jeho.
41. syna Athanaje, syna Záry,
22: Synové Kaath, Aminadab syna Adaje,
42. syna Ethanova, syna Zamma,
Syll:jeho,
Kóre syn jeho, Asir syn syna Semejova,
Ile
0)
43. syna J eth, syna Gersomova,
syna Lévi.
9) Johanan také Jojada nazván.

15) t. do zajetí babylonského.

81) t. v Jernsalémě na hoře Sion.

1. Paralipomenon 6.
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44. Synové pak Merari bratří je pokolení Manassesova k vládnutí
'ich, [stávali] po levici, Ethan syn měst deset.
usi, syna Abdi, syna Molochove, 62. Synům pak Gersomovým po
45. syna Hasabiéšova,syna.Ama čeledech jejich, z pokolení Issachar,
a. z pokolení Aser, & z pokolení
siašove, syna Helkiášova,
—
46. syna. Amasajova, syna. Boni, Neftali, & z pokolení Manassesa. v
Básan, měst třinácte.
syna Somerova,
63. Synům pak Merari po čele“
47. syna. Moholi,syna. Musi, syna.
Mereri, syna. Lévi.
dech jejich, z pokolení Růben, &.
48. Bratří také jejich levítové, z pokolení Géd, a. z pokolení Za
kteříž zřízeni jsou ke všelikému bnlon, dali losem měst dvanáct.
přisluhovéní stánku domu Páně. 64. Dali také synové israelští
49.
on pak, a. synové jeho za levítům města, i předměstí jejích:
65. a dali je losem, z pokolení
palovali zépel na, oltáři zápalné
oběti, a na. oltáři vonných věcí, a. synů Jůdo oh, v z pokolení synů
ke všelikému dílu Svatyně svatých: Simeonovýc , a. z pokolení synů
a. aby se modlili za. Israele, podlé Benjaminových, města ta., kteréž
všeho, což byl přikázal Mojžíš slu— nazvali jmeny jejích,
žebník Boží.
66. a těm, kteříž byli z čeledi
50. Tito jsou pak synové Aro synů Kant, & byla. městavmezech
novi: Eleazar syn jeho, Finees jejich z pokolení Efraim.
syn jeho, Abisue syn jeho,
67. Dali tedy jim města. k úto
51. Bokki syn jeho, Ozi syn jeho, čišti, Sichem s předměstími jeho
Zambia. syn jeho,
na. hoře Efraim, &.Géser s před—
52. Merajoth syn jeho, Amariéš městími jeho,
syn jeho, Achitob syn jeho,
68. J ekmaem také s předměstími
53. Sédok syn jeho, Achimees jeho, a. Bethoron t ž,
syn jeho.
69. také i Helon s předměstími
54. A tito [jsou] příbytkové je jeho, & Gethremmon týmž způ
jich po městečkéch & pomezích, sobem.
totiž předně synů
onových, po— 70. Z polovice pak pokolení Ma.
dlé rodů Kaatských: nebo se jim nessesova, Aner &.předměstí jeho
byli losem dostali.
Bélam & předměstí jeho: těm to
55. Dali tedy jim Hebron v ze tiž, kteříž z rodu synů Kent ostatd
mi jůdské, a. předměstí jeho vůkol: ní byli.
56. pole pak města., &.vsi dali
71. Synům pak Gersomovým, z
Kélebovi synu Jefonovu.
57. Synům pak Áronovým dali čeledi polovice pokolení Manasse
sova.,
[dali Gaulon v Bésan, a.
města. k ůtoěišti Hebron, a Lobnu,
předměstí jeho, a. Asteroth 3 před
_a.předměstí jeho,
městími
jeho.
58. J ether také iEsthemo s před—
městími jejich, též i Helon a. Do. 72. Z pokolení Issechar, Cedes
a.
předměstí
jeho, & Dabereth s
' bir s předměstími jejich,
59. Asan také a. Bethsemes i předměstími jeho.
73. Ramoth také i předměstí
předměstí jejich.
_
60. Z pokolení pak Benjamin, jeho, a. Anem s předměstími jeho.
74. Z pokolení pak Aser: Musel
Gabee, a. předměstí jeho, aAlmeth
s předměstími jeho, Anathoth také s předměstími jeho, & Abdon též,
75. Hukek také &.předměstí jeho,
s předměstími jeho, všech měst tři
& Bohob s předměstími jeho.
nécte po rodinách jejich.
' 61. Synům pak Kaatovým ostat— 76. Z pokolení ak Neftali, Cedes
ním z rodu jejich, dali z polovice v Galilei & pře městi jeho, Ho.
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mon s předměstími jeho, a Karla— thoth, a Almath: všickni tito sy
nové Bechorovi.
thaim i předměstí jeho.

9. Seěteni pak jsou po ěeledech
77. Synům pak Merari ostatním:
z pokolení Zabulon, Remmono a svých knížata rodů svých, k bojům
předměstí jeho, a Thébor s před přesilní, dvaceti tisíců a dvě stě.
10. Synové pak Jadihelovi: Ba
městími jeho.
78. Za Jordénem také proti J e lan. Synové pak Balanovi: Jehus
richu proti východní straně Jor a Benjamin, &.Aod, a Chanana, a
dánu, z pokolení Růbenova, Bosor Zethan, & Tharsis, & Ahisachar:
na poušti s předměstími jeho, &. 11. všickni tito synové Jadihe
Jassa s předměstími jeho,
loví, knížata rodů svých, muži pře
79. Kademoth také i předměstí silní, sedmnáct tisíc a. dvě stě,
jeho. & Mefaat s předměstími jeho. jdoucích k boji.
12. Sefam také a Hafam synové
80. Také i z pokolení Gád, Ra
moth v Galaad a předměstí jeho, Hir: a Hasim synové Aher.
a Manaim, s předměstími jeho,
13. Synové pak Neftali: Jasiel,
81. též i Hesebon s předměstími a Guni, a. Jeser, &.Sellum, synové
jeho, a Jezer s předměstími jeho. Bala.
14. Syn pak Manassesa Esriel:
a ženina jeho syrská. porodila Ma
Kapitola 7.
chira otce Galaad.
Vypsání rodu čtyř synů Jakobových a
15. Machir 'pak vzal manželky
dvou Josefových.
synům svým Haíim, & Safan: a
měl sestru jmenem Mácha.: jmeno
1. Synové pak Issacharovi: Thola, pak druhého Salféd, i zrodily se
a Fua, Jasub, & Simeron,
Salfádovi dcery,
čtyři.
16. a porodila Mácha. manželka
2. Synové Tholy: Ozi a Rafaja,
a Jeriel, a Jemaj, a Jebsem, a Sa Machirova syna„ &.nazvala jmeno
muel, knížata po domích rodin jeho Fates: jmeno pak bratra jeho
Séres; & synové jeho Ulam, a
s_vých. Z kmene Tholy mužů pře Reken.
silných sečteno jest ve dnech Da
17. Syn pak Ulamův, Badam Tit
vntiových,
dvamecítma tisíců a šest jsou synové Galaada. syna Machi
se
.
rova,
syna Manassesova.
3. S nové Ozi: Izrahia, z něhož
1.8.Sestra pak jeho Regina po
se zro ili Michael, &Obadia, Johel,
rodila.Muže
krésnéhď, a Abiezera,
a Jesia., všech patero knížat.
& Mohola.
4. A s nimi po ěeledech alidech
19.
Byli
pak
synové Semidovi,
svych. přepásaní k boji, muži pře
sílní, [jichž bylo] třiceti šest tisí Ahin, a Sechem, a Leki, & Aniam.
20.
Synové
pak
Su—
ců: nebo měli mnoho žen & synů. thala, Bared syn Efraimovi:
jeho, Thahath
5. Bratří také jejich po všem
syn
jeho,
Elada
syn
jeho,
Thahath
rodu“ Issacharovu, stateční k boji,
osmdeséte sedm tisíců sečtení jsou. syn jeho, a toho syn Zadad,
21. a toho syn Suthala, a toho
6. Synové Benjaminovi: Bela, a
syn Ezer, & Elad: zbili pak je
Bechnr, a Jadiel, ti tři.
muži
Geth tam rodilí, nebo sstouf
7. Synové Bélovi: Esbon, a Ozi,
& Oziel, a Jerimoth, a Urej, pět pili byli, aby vpadli ve vladařství
jejich*.
knížat čeledí, a k boji přesilných:
počet pak j .jich dvamecítma tisíců
13) Begina, hebr. Molechet (sestra. Galan
třiceti a čtyři.
dova) porodila Ishoda, jenž se vykládá.
8. Synové pak Bechorovi: Za
na česko muž krásný.
mira, aJoas, a Eliezer, a Elioenaj, 21) Filistinétí, v zemi Goth bydlící a .
a Amri, a Jerimoth, a Abia, a Ana
Egypta pošlí, vpadli po smrti Josefově

457

1. Paralipomenon 7. 8.

_22. Protož kvílil Efraim otec
je ich za mnohé dny, apřišli bratří
je 0, aby ho těšili.
23. I všel k manželce své: kte
réž počala, & porodila syna, a na
zvala. jmeno eho Beria.*, protože
_vzlé [příhodě domu jeho zplozen

jest.

jeho: Sufa. a Jemna, a Selles, &
Amal.
36. Synové Snfy: Sue, Harnafer,
a. Sual, a Bori, a Jamra,
37. Bosor, a Hod, a Samna, a
Salusa, a J ethran, a. Bera.
38. Synové J etherovi: J efone, a
Fasfa,

& Ara..



39.: Synové pak Olla: Aree, &
24. dcera pak jeho byla Séra,
kteréž vystavěla Bethoron dolejší, Haniel, a Besia.
40. Všickni ti jsou synové Aser,
i hořejší, a Ozensara.
25. Syn pak jeho [byl] Rafa, & knížata rodů, vybraní, a přesilní
Besef, & [toho syn] Thale, z něhož vůdcové vůdcůf: počet pak _jejich
narodil se Thaan,
n věku, kterýžby byl příhodný k
26. kterýž zplodil Lédana: to boji, dvaceti šest tisíců.
hoto také syn Ammind, kterýž
zplodil Elizama,
Kapitola 8.
27. z něhož pošel Nun, kterýž
Vyčíténí rodiny Benjaminovy.
měl syna Josne.
28. Vladař-ství ak jejich* &by
dlení, Bethel s cerami svými, a.
proti východu Noran, k západní
straně Gézer, a.dcery jeho, Sichem
také s dcerami svými, až do Aza
s dcerami jeho**.
29. Také podlé synů Manasseso

1. Benjamin
paksvého,
zplodil
Béledrn
pr—
vorozeného
Asbela
hého, Ahara třetího,
2. Nohaa čtvrtého, a. Rafa pé
tého.
3. I byli synové Béle: Addar, &
Gera, a Abiud,
vých, Bethsan, adcery jeho, Tha 4. Abisue také, a Néman, &Ahoe,
nach & dcery jeho, Mageddo a
5. též iGéra, iSefufan, i Huram.
dcery jeho, Dor & dcery jeho: v
6. Tit jsou synové Ahod, knížata
těch bydlili synové Josefa, syna rodů bydlících v Gabaa., kteříž pře
Israelova.
neseni jsou do Manahath.
30. Synové Aser: J emna a.J esna, 7. Néman pak a Achia, & Gera,
a Jessni, a. Barin„ a Séra sestra on přenesl je, a zplodil Om, &
jejich.
Ahiuda.
31. Synové pak Baria: Hober, & 8. Saharaim pak z lodil [děti] v
Melchjel: tent jest otec Barsaith. krajině moabské, k yž pro ustil
32. Heber pak zplodil Jeflata, a Husím a Baru, manželky sv .
Somera, & Hothama, &Snan sestru
9. Zplodil pak z Hodes manželky
jejich.
'
své Jobaba, & Sebia, &. Moss, a.
33. Synové Jeňatovi: Fosech, & Molohoma,
Chamaal, a Asoth; tit jsou synové 10. Jehusa také, &.Seohia, &Mar
Jeílatovi.
ma. Tit jsou synové jeho, knížata
34. Synové pak Somerovi: Ahi, v čeledech svých.
a Bonga, a Haba, a Aram.
11. Mehusim pak zplodil Abitoba,
35. Synové pak Helema bratra & Elfaala.
12. Synové pak Elfaalovi: He
do krajiny Gessen, kdež synové Efrai ber, & Misaam, a Samad: ten vy
moví stáda pásli, & tu od těch Fili stavěl Ono, a. Lod, a vsi jeho.
stinských pobiti byli.
13. Baria pak a Sama, knížata
28) t. tolik, co v neštěstí urozený.
28) t. synů či potomků Efraima. — " rodů bydlících v Ajalon: ti na—
Dcery se 'zde rozumí menší místa, hnali obyvatele Goth.
vesnice, městečka, kteréž k Bethel,
Gan &jiným hlavním městům jako
40) t. nejsilnější z vůdců.
dcery k matkám příslušela.
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.

14. AAhio a. Sesak, aJerimoth, mael, Soria, Obdia, &Henan. Vši
15. & Zabadia, a Arad, a Heder, ckni ti [byli] synové Aselovi.
39. Synové pak Eseka bratra
16. Michael také, aJesfa, aJoha,
synové Baria.
jeho, Ulam prvorozený, & Jehus '
17. A Zabsdia, a Mosollam, &*druhý, &.Elifalet třetí.
Hezeki, & Heber,
40. I byli synové Ulamovi muži
18. & Jesamari, a Jezlia, a. .To řesilní, a velikou silou natahuiící
bab, synové Elfaalovi,
uěiště: & mající mnoho synů a.
19. & Jakim, & Zechri, & Zabdi, vnuků, až do sta a padesáti. Vši—
20. &Eljoenaj, &Selethaj, &Eliel, ckni ti [jsou] synové Benjaminovi.
21. & Adaja, & Baraja, s. Sama
Kapitola 9.
rath, synové Semei.
22. A Jesfam, & Hober, a Eliel,
Poznamenaní těch, kteříž se z zajetí ba—
23. &.Abdon, a Zechri, aHanan, bylonského do Jerusaléma vrátili. 89. Vy
24. a Hanania, & Elam, &..Ana číténí zase rodiny Saulovy.

thothia,

25. a Jefdaja, & Fennel, synové 1. Veškeren tedy Israel sečten
jest: a summa jich napsána.
Sesakovi.
26. a Samsari, a'Sohoria, aOtholia, jest v knize králů israelských &
jůdských:
a přeneseni jsou do Ba
27. a. Jersia, a. Elia., a Zechri,
bylona. pro hřích svůj.
synové Jerohamovi.
2. Kteří pak bydlili první vvla
28. Tito jsou arciotcové a kní dařství, a v městech svých: Israel,
žata rodů, kteříž bydlili v Jeru i kněží, i levítové, i Nathineiští'.
salémě.
3. Bydlili v Jerusalémě z synů
29. V Gabaon pak bydlili Abi Jůdových a.z synů Benjaminových,
gabaon, & jmeno manželky jeho i z synů Efraimových, &.Manas
Mácha.:
'
sesových.
30. a. syn jeho prvorozený Ab— 4. Othej syn Ammiuda. syna
don, a. po něm Sur, & Cis, & Bál, Amri, syna Omraj, syna Bonm',
a Nédab.
z synů Féresa syna. Jůdova..
31. Gedor také, a Ahio, &.Za
5. A z [čeledi] Silonovy: Asaja
cher, & Makelloth:
prvorozený & synové jeho.
Z synů pak Zéra: Jehuel &
32. a Makelloth zplodil Samaa:
i bydlili naproti bratřím svým bratří jejich, šest set devadesát.
7.
Z synů pak Benjaminových:
v Jerusalémě s bratřími svými.
33. Ner pak zplodil Cisa, & Cis Salo syn Mosollama., syna Oduia,
syna
Asena:
zplodil Saule. Saul pak zplodil Jo
8. a. Jobania syn Jerohamův: &
nathu, & Melcbisua, & Abinadaba,
Ela
syn
Ozi, syna. Mochori: &.Mo
& Esbala.
34. Syn pak Jonathův byl Me. sollam syn Safatiaše, syna Bahn
ele,
syna
Jebanie,
ribbál: a Meribbal zplodil Míchu.
9. a. bratři jejich po ěeledech
35. Synové Míchovi: Fithon, a ieiich devět set padesáte & šest.
Melech, Tharaa., a Ahaz.
Všíckni ti byli knížata rodů po
36. A Ahaz zplodil Joadu, aJo domích otců svých.
ada zplodil Alamata, & Azmota, a
10. Z kněží pak: Jedaja, Joja
Zamri: Zamri pak zplodil Mosu, rib, a. Jachin:
37. a Moss. zplodil

Banas., je—

hožto syn byl Rafa, od něhož po
2) t. j. darovanf, jižto nepochybněvbitvě
ěel Elasa, kterýž zplodil Asele.
zajati, co otroci kněžím a levítům ]:
38. Asel pak měl šest synů tě—

mito jmeny, Ezrikam, Bokrn, Is

službě dani byli; slovem tedy sluhové
chrámu. (Jos. 9, 23. — Esdr. 2, 43.)
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11. Azariáš také syn Helkiáše, ní: to jest k východu, akzápadu,
syna Mosollamova, syna Sádokova, a k půlnoci, a ku poledni.
syna Marajotova, syna Achitobo 25. Bratří pak jejich ve vesni
va, biskup domu Božího.
cech přebývali,
přicházeli
v so
svých od ačasu
až do času*.
12. Adajáš pak syn Jerohama, botác
syna Fassurova, syna Melchiášova: 26. Těm čtyřem levítům* svěřen
a Másai syn Adiele, syna Jezra, byl veškeren počet vrátných, a
syna Mosollamova, syna. Moselle. byli nad komorami, a poklady do
mitova, syna Emmerova.
mu Hospodinova.
13. Bratří také jejich knížata po 27. Vůkol také chrámu Hospo
čeledech svých, tisíc, sedm set a dinova bydlili v strážích svých:
šedesát, přeudatní v síle k činění aby kdyžby čas byl, oni ráno otví
rali dvéře.
díla služebnosti v domu Božím.
28. Z [rodu] těch byli i nad ná
14. Z levítů pak: Semeja syn
Hassuba, syna Ezrikamova, syna dobami přisluhování: nebo v počtu
vnášeli nádoby, i vynášeli.
Hasebia, z synů Merari.
25. Z nich, i kteří svěřené měli
15. Bakbakar také tesař, a Ga
lal, a Mathania syn Míchy, syna nádoby svatyně, byli nad bělí, a
vínem, a_olejem, a kadidlem, &von
Zechri, na Asafova:
16. a lyšbedia syn Semejáše, syna nými věcmi.
Galalova, syna Idithunova: a Ba
30. Synové pak kněžští strojili
rachia syn Asy, syna Elkanova, masti z vonných věcí.
31. A Mathathiáš levíta prvoro
jenž bydlil v síních Netofatských.
17. Vrátní pak: Sellum, a Ak zený Selluma Korítského, správ
kub, a Telmon aAhimam: abratr cem byl těch věcí, kteréž se na
jejich Sellum [byl] kníže,
pánvi smažily.
8. až do toho času v bráně
32.'Z synů pak Kaat bratří je
královské'_ k východu, drželi stráž
byli nad nové
chleby
aby vždycky
na předložení,
aždou so
po pořádcích svých mezi syny Lévi. jich,
19. Sellum pak s n Kóre, syna botu připravovali.
Abiasafova, syna Ešte, s bratřími 33. Tit jsou knížata zpěváků po
svymi, a domem otce svého, tit čeledech levítských, kteříž v po
'sou Korítští nad racemi přislu—kojích přebývali, aby ve dne i v
ování, strážní síncl) stánku: a ěe noci ustavičně svým posluhováním
ledi jejich po pořádoích ostříhali sloužili.
84. Přední z levítů, po čeledech
Voháaení ležení Hospodinova.
20. Finees pak syn Eleazarův, svých km'žata, bydlili v Jerusalé
byl vůdce jejich před Hospodinem. me.
2l. Zachariáš pak syn Mosolla 35. V Gabaon pak bydlili otec
miášův,vrátným byl u brány stánku Gabaon Jehiel, a jmeno manželky
svědectví.
,
jeho Mácha*.
22. Všickni tito vyvolení za 36. Syn prvorozený jeho Abdon,
vrátné u dveří, dvě stě dvanáct: a. Sur, a Cis, a Bál, a Ner, a Ná
a zapsáni po vlastních vesnicech; da b .
kteréž ustanovili David a Samuel 37. Gedor také, a Ahio, & Za
chariáš, &.Makelloth.
Vidoucí, u víře své,
23. tak je jako syny jejich ve
dveřích domu Hospodinova, a v
25) t. přicházeli na sedm dní, když na ně
stánku po pořádcích svých.
řád.
24. Ke čtyřem větrům byli vrát 26) přišel
viz výš v. 17.'
_

18) t. kteroužto branou chodíval král se
svého hradu do chrámu.

35) Od pokolení levítů se vrací sv. spi
sovatel na k pokolení Benjaminovú,
a připomíná Opět pokolení Saulovo,
aby o králi Davidovi řeč zavedl.
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38. Makelloth pak zplodil Sa kteříž bydlili na rovinách, utekli:
maana: ti bydlili naproti bratřím a když zemřeli Saul & synové je
svým v Jerusalémě, s bratřími ho, zanechali měst svých, a sem
BVÝHII.

\

itam

rozběhli se: i přišli Fili

39. Ner pak zplodil Cisa, a Cis stinští, a bydlili v nich.
zplodil Saule, a Saul z lodil Jo— 8. Dne tedy druhého loupíce Fi

nathu, a Melchisua, a A inadaba, listinští pobité, nalezli Saule, a
syny jeho ležící na hoře Gelboe.
40. Syn pak Jonathův byl Me 9. A když obloupili ho, a stali
ňbbál, a Meribbál z lodil Míchu: mu hlavu, a z oděni ho svlékli,
41. synové ak Mic ovi, Fithon, poslali ji do země své, aby obná
a Melech, & haraa, a Ahaz.
šena byla: a. ukazována po chra
42. Ahaz pak zplodil Jára, a mich modl, i lidu:
Jára zplodil Alamata, a Azmota, 10. odění pak jeho posvětili v
a Zamri. Zamri pak zplodil M0511.chrámě boha svého, a hlavu při
43. Mosa pak zplodil Banaa: je bili v chrámě Dágon.
hožto syn Rafaja zplodil Elasa:
11. To když uslyšeli muži Jábes
z kteréhož pošel Asel.
Galaad, totiž všecko, což učinili
44. Asel pak měl šest synů tě—Filistinští Saulovi,
mito jmeny, Ezrikam, Bokru, Is— 12. povstali všickni muži silní,
mael, Saria, Obdia, Hanan. Ti jsou a vzali těla Saule a synů jeho, a
synové Aselovi.
přinesli je do Jábes, a pochovali
kosti jejich pod dubem, kterýž byl
Kapitola 10.
v Jábes a postili se sedm dní.
13. A tak umřel Saul pro ne
Smrt Baulova i synů jeho v boji : 11. a
pravosti své, protože přestoupil
pohřeb jejich.
přikázaní Hospodinovo, kteréž byl
přikázal, aneostřihal ho: ale nadto
1.Filistinští
bojovali
Israelovi, pak
i utekli
muži proti
isra— také s věštkyní se radil,
elští před Filistinskými, & padli
14. aniž doufal v Hospodina:
ranění na hoře Gelboe.
pročež zabil ho, a. přenesl kralov
2. Akdyž se přiblížili Filistinští ství jeho na Davida syna Isai.
stíhajíce Saule i s ny jeho, zabili
& Esbala.

Jonatlšu,
aba, aMelchisua
n
au 1aAbina
o .
Kapitola 11.
85,3?I ssíliiay se bitva proti Sau
lovi, a zastihli jej střelci, a ranili David na království pomazůn. 10.Udatní
rekové jeho.
jej střelami.
4. I řekl Saul k oděnci svému:
Vytrhni meč svůj, a zabí mne: 1. Shromáždil se tedy veškeren
Israel k Davidovi do Hebron,
aby snad ne řišli neobřezaní tito,
a nečinili so ě ze mne posměchu. řka: Kost tvá. jsme i tělo tvé.
Nechtěl pak oděnec jeho toho uči— ?. Včera také, a před včerejškemy
niti, strachem jsa přestrašen: po když ještě kraloval Saul, tys byl;
chytil tedy Saul meč, a nalehl na jenžs vyvodil,i uvodil Israele: nebo
tobě řekl Hospodin Bůh tvůj: Ty
n ě' .
%. Což když viděl oděnec jeho,
pasti
lid můj
a ty
knížetem
nad israelský,
ním.
totižto že umřel Saul, nalehl i on udešbudeš
na meč svůj, a umřel.
3. Přišli tedy všiokni starší isra
6. A tak zahynul Saul a tři  elští k králi do Hebronu, a učinil
nové jeho, i veškeren dům jesšo David s nimi smlouvu před Ho
lu padl.
spodinem: a pomazali jej za krále
7. To když viděli muži israelští, nad Israelem, podle řeči Hospodi
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1. Paralipomenou 11.
novy, kterouž mluvil skrze Sa stinští byli stany rozbili v údolí
Rsfaim.
muele.
4. I táhl David i veškeren Israel
16. David pak byl v pevnosti,a
k J erusalému, tent jest J ebus,kdež stanoviště Filistinských [bylo] v
Bethlémě.
byli Jebusejští obyvatelé země.
17. Zechtělo se tedy Davidovi
5. I řekli, kteříž bydlili v Jebus,
k Davidovi: Nevejdeš sem. Avšak [vody], a. řekl: by mi někdo dal
David vzal hrad Sion, jenž jest vody z cisterny bethlémské, kte
Město Davidovo.
ráž jest v bráně.
6. A řekl: Kdožbykoli porazil
18. Protož ti tři prostředkem
J ebusea nejprve, bude knížetem a vojska Filistinských šli, a nevážili
vůdcem. Vstoupil tedy první Joab vody z cisterny bethlémské, kteráž
syn Sarvie, aučiněn jest knížetem. byla v bráně, a přinesli k Davi
7. Bydlil pak David na. hradě,
dovi,
abyra šil:
kterýžtoji nechtěl
piti, ale
ěji obětoval
Hospo
agrotož
v1
ov m. nazván jest Městem Da dinu,
8.
vystavěl město vůkol od
19. řka: Odstup to, abych před
Mello až do okolku, Joab pak vy obličejem Boha svého to učinil,
stavěl ostatek města.
a krev těchto mužů pil: nebo so
9. I prospíval David jda arosta, povážením života svého přinesli
a Hospodinzástupů b 1 s ním.
mi vody. A pro tu příčinu nechtěl
10. Tito [jsou] př ní z mužů píti. To učinili ti tři nejsilnější.
udatných Davidových, kteříž do 20. Abisaj také bratr Joabův
pomáhali jemu, aby byl králem ten byl kníže mezi třemi, a ten
nade vším Israelem, podle slova pozdvihl kopí své proti třem stům
Hospodinova, kteréž mluvilk Isra raněných, a.on byl mezi třemi nej
e 0721.
slovůtnější,
21. a mezi třemi druhými slavný,
11. A tento počet silných Davi
dových: J esbaam syn Hachamonův a kníže jejich: ale však třemprv
kníže mezi třicíti: ten pozdvihl ním nebyl rovný.
kopí svého proti třem stům raněv 22. Banajáš syn Jojad muže
ných pojednou'.
přesilného, kterýž mnoh skutky
12. Apc něm Eleazar syn strýce byl rovozoval, z Kabseel: ten za
jeho Ahohitský, kterýž byl mezi bil va lvy moabské: a tentýž
třemi mocnými.
sstoupil, a zabil lva uprostřed ci
13. Ten byl s Davidem v Fes sterny v čas sněhu.
domim, když Filístinští shromáž
23. Azvýší
on také
egšpt
dili se na to místo kbitvě: abylo ského,
pětizabil
loket,muže
a.měl
opí
le krajin tě Iné ječmene, a jako vratidlo tkadlcovská: isstou
'd byl ute od tv říFilistinsk ch: il k němu s holí, a vytrhl kopí,
14. tito stáli uprostřed po e, & terěž držel vruce, a zabil ho ko
bránili .ho, a porazili Filistinské, pím jeho.
&dal Hospodin vysvobození veliké
24. To učinil Banajáš syn Jo
lidu svému. '
jady, kterýž byl mezi třemi silný
15. Sstoupili pak ti tři z třicíti mi nejslovútnější,
knížat k skále, v níž b 1 David,
25. mezi třicíti první. Ale však
do jeskyně Odollam, k yž Fili až k třem nebyl řišel: posadil
11) Vjednom potýkání, 2. Král. 28. 8, pak ho David k no u svému.
kdežto jináč slovo, praví se, že jich
26. Jiní pak udatní muži v voj
osm set pobil, snad s lidem svým, tak ště [byli], Asahel bratr Joabův, a
aby od jeho ruky tři sta jich padlo,
ostatních pak pět set od jeho lidu Elchanan syn strýce jeho z Beth
abito bylo.

léma,
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Helles rukama kamením z praků hézejíoe,
Falcnský,
a střelami střílejíce: z bratří Sau
28. Ira syn Akces Thekuitský, lových z pokolení Benjaminovď'.
27. Sammoth Arorský,

Abiezer
Anathotsěý,
29. Sobbochaj
usatský, Ilaj A
hohitský,
30. Maharai Netofatský, Heled
syn Baana Netofatský,
31. Ethaj syn Rybaj z Gabaath
synů Benjaminových, Banajaš Fa
rathonský,
32. Huraj z potoku Gaas, Abiel
Arbatský, Azmoth Bauramitský,
Eliaba Salabonský.
33. Synové Assem Gezonský, Jo
nathan syn Sage arský.
34. Ahiam syn Sacharův Ararský.
35. Elifal syn Ur,
36. Hefer Mecheratský, Ahia Fe
lonský,
37. Hesro Karmelský, Naaraj syn
Asbaj.
38. Joel bratr Néthanův, Miba
har, syn Agaraj.
39. Selek Ammonský, Naaraj Be
rotský oděnec Joaba syna Sarvie.

40.'Ira Jethrejský, Gareb Jeth

rejsky.
41. Uriaš Hethejský, Zabad syn
Oholi,

42. Adina syn Sizův Bůbenský,
kníže Růbenských, as ním třiceti.
43. Banan syn Machův, a Jo
safat Mathanský.
44. Ozia Astarothský, Samma a
J ehiel synové Hothama Arorského.
45. Jedihel syn Samri, a Joha

níže Ahiezer, a Joas, sy
nové Sammaa, Gabaatští, a Jaziel,
a. Fallet

synové Azmotovi, &.Ba

racha, a. Jehu Anathotský.
4. Samajáš také Gabaonitský
nejsilnější mezi třicíti, a'nad tři
cíti. Jeremiáš, a Jeheziel &.Joha
nan, a. Jezabad Gaderotský.
5. A Eluzaj, aJerímnth, aBália, .
&.Samaria, a Safatia Harufský,
6. Elkana, a. Jesia, a Azareel, a
Joezer, a Jesbaam z Karehim:
7. Joela také, a Zabadia.,synové
J eroham z Gedor.
8. Též i z Gadských* utekli- k Da
vidovi, když se kryl na poušti,
muži přesilní, abojovníci výborní,
držíce štít a kopí: tváři jejich
jako tváři lvové. a. rychlí jako
srny na horách:
.
9. Ezer kníže, Obdiáš druhý,
Eliab třetí,
10. 'Masmana čtvrtý, J eremiéš
Pátý)

_

_



11. Ethí šestý, Ehel sedmý,
12. Johanan osmý, Elzebad de—

vétý,
13. J eremiéš desátý, Machbanaj

jedenáctý.

14. Ti byli z synů _Gédových,
knížata vojska.: nejposlednější [z
m'ch] nad sto vojaky vládl, & nej
větší nad tisícem.
15. Ti jsou, kteříž přešli Jordán
měsíce prvního, když se rozvod
bratr
jeho Thosaj
ký, , a Jeribaj, ňuje z břehů svých: & zahnali
46. Eliel
Mahums
&Josai, synové Elnaemovi, a Jeth všecky, kteříž bydlili v údolích
ma Moabský, Elíel & Odéb, & Ja. k východní i k západní straně.
siel z Masobia.
16. Přišli pak i z Benjamina.

Kapitola 12.
Kteří přišli k Davidovi v čas utíkání
jeho před Bsulem: 23. a. kteří šli do He
bronu. aby ho za. krále nvolili.

i z Jůdy, k pevnosti,
přebýval David.
17. I vyšel David jim
řekl: \Jestliže pokojně
ke mně, abystemi poma

v kteréž

vstříc, a
řišli jste
ali, srdce
mé spojiž se s vámi: pakli _uklú

1. TitoSicelechu,
také přišli
k Davidovi
do 2) Také někteří příbuzní Saulovi Davida
když
ještě utíkal
se přidrželi proto. že poznali, že ne
před Sanlem synem Gis, jenž byli
vínen jest; zvlášťpak byli jeho ctnost
Velmi udatní & výborní bojovníci,
mi přivábeni.
8)
t.
: pokolení Gádova.
2. natahujíce lučiště, a oběma
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dáte o mně nepřátelům mým, ješto bratří Saulových, tři tisíce: nebo
není nepravosti vrukou mých, po Veliký díl jich ještě následoval do
mu Saulova.
hlediž Bůh otců našich a suď.
30. Z synů pak Efraimových
18. Duch pak přišel na Amasaj
kníže mezi třicíti, a řekl: Tvoji dvacet tisíc osm set, přem silou,
jsme. óDavide, a s tebou [držíme] muži slovůtni v čeledech svých.
31. A z polovice pokolení Ma
synu Isai: pokoj, pokoj tobě, a
pokoj pomocníkům tvým. Nebo
až
'mecgi-imitací?
0 s oltlisíc
řišLedeč
' a
tobě pomáhá“Bůh tvůj. Přijal tedy passgova,
y
'e David, a ustanovil je knížaty ustanoťilpilDavida za krále.
oufu svého.
32. Z synů také Issacharových
19. Z pokolení pak Manassesova muži uměli, kteříž znali jedenkaždý
odstoupili k Davidovi, když táhl čas, ukázati co kdy má činiti.
s Filistinskýmí proti Saulovi do Israel*, knížat dvě stě: všickni pak
boje: ale nebojoval s nimi: nebo ostatní toho pokolení následovali
uradivše se knížata ňlistinská pro. jejich rady.
pustili ho zase, řkouce: S nebez
33. Zvycházeli
pokolení pakboji,
Zabulonova,
ečenstvím hlavy naší navrátí se kteříž
a stávali
v šiku připraveni vodění bojovná,
pánu svemu Saulovi.
20. Když tedy navrátil se do padesáte tisíc přišlo ku pomoci, ne
Sicelechu, odstoupili k němu zpo v dvojitém srdci.
kolení Manassesova, Ednas, a Jo-v 34. A z pokolení Neftalímova,
zabad, a Jedíhel, a Michael, a Ed knížat tisíc: a s nimi opatřených
nas, a Jozabad, a Eliu, a Salathi, štíty a kopími třiceti a sedm tisíc.
knížata nad tisíci v pokolení Ma 35. Z pokolení Dan také připra
nassesově.
. vených k boji, osmmecítma tisíců
21. Ti dalí pomoc Davidovi proti šest set.
lotříkům: nebo všickni byli muži
36. A z pokolení
vy
udatní, a učinění jsou knížaty v cházejících
boji, a Aserova
v šiku po
vojště [jeho].
pouzejících, čtyřiceti tisíc.
22. Anobrž každého dne přichá 37. Z Zájordání ak z synů Rů
zeli k Davidovi ku moci jemu, benových, a z G , a z polovice
pokolení Manassesova, [mužů] při
%ažl;.yl veliký počet, jako vojsko pravených v odění bojovná, sto
23. A tento jest počet knížat dvaceti tisíc.
38. .Všickní tito muži bojovní,
vojska, kteříž přišli k Davidovi,
když byl v Hebron, aby přenesli hotovi kbojování, srdcem dokona
království Saulovo k němu, podle lým přišli do Hebronu, aby usta
novili Davida králem nade vším
slova Hospodinova.
24. Z synů J ůdových nosících Israelem: n brž i všickni ostatní
štít, a kopí, šest tisíc osm set ho z Israele je noho srdce byli, aby
David učiněn byl králem.
tových- k boji.
.
39. I byli tam u Davida tři dní
25. Z synů Simeonových, mužů
udatných k boji, sedm tisíc a sto. jedouce a pijíce: nebo byli jim to
2 Z synů Levi, čtyři tisíce připravili bratří jejích.
šest set.
40. Ano i ti, kteříž podle nich
27. Jojada také kníže z kmene byli, až k Issachar, a Zabulon, &
Aronova, a s ním tři tisíce sedm
se t.

28. Sádok také pachole ušlechti 32) Uměli času áetřiti, a ukázati, jakby
lid israelaký příhodně podle času teh
lého přirození, a z domu otce jeho,
dejšího své věci vnésti měl, 12.že jim
knížat dvamecítma.
prospěšná bylo, Isbcseta syna Saulova.
29. Z synů pak Benjamínových
se strhnouti, & Davida se přidržeti.
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Neftali, přinášeli chleby na oslích, 9. Když pak přišli až k humnu
a na velbloudíoh, a na mezcích, a Chidon, vztahl Oza ruku svou, aby
na volích, ku potravě: mouku, fíky, zadržel archu: nebo vůl bujně, ma
sušené hrozny, víno, olej, voly, ličko jí byl nachýlil.
skopoe, všeho v hojnosti. Nebo ra
10. Rozhněval se tedy Hospodin
dost byla v Israeli.
na Ozu, a zabil jej, proto že se
dotekl archy: a umřel tam před
Hospodinem.
Kapitola 13.
11. I zarmoutil se David, proto
Přenesení archy : Kariathjarim, a Da
vidovo plesaní před ní. 9. Smrt Ozy, jenž že rozdělil Hospodin Ozu, anazval
se jí dotekl. 18. Zanechání jí v domu 0 místo to: Rozdělení Ozy až do
bededomově.
dnešního dne*.
12. A bál se Boha toho času,
řka:
Kterak mohu k sobě uvesti
1. Všelníky,
pak aDavid
v radu
tisíc
setníky,
i se svšemi
archu Boží?
knížaty,
13. A pro tu příčinu nepřivezl
2. a řekl ke všemu shromáždění
israelskemu: Jestliže se vám líbí: ji k sobě, to jest, do města Davi
dova*, ale obrátil 'i do domu Obe
a [jestliže] od Hospodina Boha na dedoma Gethejské o.
šeho vychází řeč, kterouž mluvím:
14. Zůstala tedy archa Boží v
pošleme
k bratřím
našim
pozůsta domu Obededomovu za tři měsíce:
ým do všech
krajin
israelských,
Hospodin domu jeho,
akkněžím, i levítům, kteříž bydlí i&.požehnal
všemu, což měl.
v ředměstích měst, aby se shromaž
' ' k nám,
Kapitola 14.
3. a abychom zase přivezli archu
Boha našeho k nam: nebo jsme jí Híram Davidovi poslal dříví i řemeslní
ky k stavění domu jeho. 8. Filistínští dva
nehledali ve dnech Saulových*.
4. Iodpovědělo všecko množství, krát poraženi.
aby se tak stalo: nebo se líbila 1.
slal také Hiram kral tyrský
řeč všemu lidu.
Po posly k Davidovi, a dříví
5. Shromáždil tedy David všeho cedrové, a zedníky i tesaře: aby
Israele, od Sihor egyptskéhď, až vystavěli jemu dům.
kudy se vchází do Emath, aby
2. I poznal David, že ho potvrdil
přivezl archu Boží z Kariathjarim. Hospodin
za krále nad Israelem,
6. I vstoupil David a veškeren a že povýšeno jest království jeho
lid israelský, na pahrbek Kariath nad lidem jeho israelským.
jarim, kterýž jest v Jůdstvu, aby
Pojal také David jiné ženy
přineslodtud archu Hospodina Boha v 3.
Jerusalémě: a zplodil syny i
sedícího nad cherubíny, kdežto dcery.
vzývano jest jmeno jeho.
7. I vložili archu Boží na vůz 4. A tato [jsou jmena těch,kte
říž se jemu zro ' v Jerusalémě:
nový z domu Abinadabova: Oza Samua, a Sobad, Nathan a Šalo
pak, a bratr jeho spravovali vůz. moun.
8. Ale David, a veškeren Israel,
5. Jebahar, a Elisua, a Elifalet,
hrali předBohem ze vší sílyvzpě
6. Noga také, a Nafeg, a Jaíia,
vích, a na harfy, a na loutny, a 7. Elisama a Baliada, a Elifalet.
na bubny, a na cimbaly, a na 8. Uslyševše pak Filistinští, žeby
trouby.
ll) Rozdělení se rozumí duše od těla t. j.
usmrcen
8) V bouřlivých časech "panování krale
Saule nebylo nám možna slušnéa ben 13) t. do Jerusalěma na Bion, jenž sloul.
také městem Davídovým, kamž později
peěnó místo pro archu Boží připraviti.
5) t. potoku egyptského. (Jos. 13, B.)

přenešena byla“
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pomazán byl David za krále nade
.vším Israelem, vytáhli všickni, aby
ho hledali: což když uslyšel David,
vyšel vstříc jim.
9. Filistinští pak přišedše, roz
prostřeli se v údolí Rafaim.
.
10. I tázal se David Hospodina,
řka.:

Vstoupím—li k

Filistinsky'm,

a dáš-li je v ruku mou? I řekl
jemu Hospodin: Vstup, a dám je
v ruku tvou.
11. A když oni vtrhli do Bál
farasim, porazil je tam David, a
řekl: Rozdělil Bůh nepřátely mé
skrze ruku mou, jako se rozdělují
vody: a proto nazváno jest jmeno
místa toho Bálfarasim.
12. I zanechali tam bohů svych,
kteréž David rozkázal spáliti.
13. Jiné chvíle také Filistinští
vpadli, a rozprostřeli se v údolí.
14. I tázal se opět David Boha,
a řekl jemu Bůh*: Nevstupuj za
nimi, odstup od nich, a přijdeš proti
nim naproti hruškoví.
15. A když uslyšiš šust kráčejí-'
cího po vrchu hruškoví, tehdy vy
jdeš k boji. Nebo vyšel Bůh před
tebou, aby porazil vojska filistínská.
16. Učinil tedy David, jakž mu
byl přikázal Bůh, a porazil vojska
Filistinsky'ch, od Gabaon až do
Gazera.
17. I rozhlášeno jest jmeno Davi
dovo po všech krajinách, a Hospo

din dopustil strach jeho na všecky
národy.

Kapitola 15.
Donešena archa úmluvy do Jerusaléma,
s radostí & plesáním.

1.

adělal také sobě domů v mě
stě Davidově: a vzdělal mí
sto pro archu Boží, a roztáhl pro
ni stánek.
2. Tehdy řekl David: Neslušíť
žádnému nositi archy Boží kromě
levítů, kteréž vyvolil Hospodin, aby
nosili ji, a aby přisluhovali jemu
až na věky.
3. I shromáždil veškeren lid israel
14) t. skrze Urim & Thumim.
28, 30.)

sky' do Jerusaléma, aby přinesena
byla archa Hospodinova na místo
své, kteréž jí byl připravil.'
4. [Shromáždil] také i syny Áro—
novy, a levíty.
5. Z synů Kaath byl: Uriel kní
že; a bratři jeho [bylo] sto a dva
ceti.
6. Z synů Merari, Asaja kníže;
a bratři jeho dvě stě a dvaceti.
7. Z synů Gersomovy'ch, Joel kní
že; a bratří jeho sto a třiceti.
8. Z synů Elisafanovy'ch, Seme
jáš kníže; a bratři jeho dvě stě.
9. Z synů Hebronovych, Eliel
kníže; a bratři jeho osmdesát.
10. Z synů Ozielovy'ch, Amina
dab kníže; -a bratři jeho sto a dva-—

nácte.
11.I povolal David Sádoka, a
Abiathara kněží, i levítů, Uriele,
Asajáše, Joele, Semejáše, Eliele, a
Aminadaba:
12. a řekl jim: Vy kteříž jste
knížata čeledí levítských, posvětte
se* s bratřími svymi, a přineste
archu Hospodina Boha israelského
na místo, kteréž jest jí připraveno:
13. aby jako prvé, že jste nebyli
přítomní, zbil nás Hospodin, tak i
nyní se nestalo, kdyžbychom něco
neslušného učinili.
14. Posvětili se tedy kněží, a le
vítové, aby nesli archu Hospodina
Boha israelského.
15. I nesli synové Lévi archu
Boží, jakož byl přikázal Mojžíš,
podlé slova Hospodinova., na rame—
nou svých, na sochořích.
16. I řekl David předním z levi
tů, aby ustanovili z bratří svych
zpěváky s nástroji hudebny'mi, to
tiž harfami, a loutnami, a cimbály,
aby vzněl na výsostech zvuk ra
dosti.
17. I ustanovili [k tomu] levíty:
Hemana syna Joelova, a bratři jeho,
Asafa syna Barachiášova: z synů
pak Merari, bratří jejich, Ethana
syna Kasajášova.

(2. Mojž. 12) t. umytim
19, 10.)

a zdrželivosti.

(2.

30

Mojž.
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18. A s nimi bratří jejich: v
29. A když přišla archa úmluvy
druhém řadu, Zachariáše, a Bena, Hospodinovy až do města Davidova,
a Jaziele, a Semiramota, a Jahiele, Míchol dcera Saulova vyhlédajíc z
a Ani, Eliaba, a Banajáše, a Maa okna, viděla krále Davida poskaku
siáše, a Mathathiáše, a Elifalu, a jícího, a hrajícího, i pohrdla jim v
Makeniáše, a Obededoma, a Jehiele, srdci svém.
vratné.
Kapitola 16.
19. Zpěváci pak [byli] Heman,
Asaf, a Ethan, na cimbálích mědě
Archa Boži postavena na místo své s
obětmi & radostným Boha chválenim.
ných hrajíce.
20. Zachariáš pak, a Oziel, a Se
miramoth, a Jahiel, a Ani, a Eliab, 1. ,Přinesli tedy archu Boží, a po—
stavili ji u prostřed stánku,
a Maasiáš, a Banajáš na harfách
kteryž byl pro ni rozbil David: a
tajné věci prozpěvovali.
obětovali oběti zápalné, i oběti
21. Mathathiáš pak, a Elifalu, a pokojné před Bohem.
.
Makeniáš, a Obededom, a Jehiel, a
2. A když dokonal David oběto—
Ozazin na citarách osmi strun hráli
vání obětí zápalných, a obětí pokoj
vítěznou chválu.
ných, dal požehnání lidu ve jmenu
22. Choneniáš pak přední z leví— Hospodinovu:
tů, nad proroctvím byl, k začínání
3. & podělil všecky od muže až
líbezné písně: nebo byl velmi uměly. do ženy každého koláčem, a kusem
23. A Barachiáš, & Elkana, [byli] pečeně bůvolové, a žemlí usmaženou
vrátní u archy.
v oleji.
4. A ustanovil před archou Ho
24. Sebeniáš pak, & Josafat, a
Nathanael, a Amasaj, a Zachariáš, spodinovou [některé] z levítů, kteříž—
& Banajáš a Eliezer, kněží, trou by tu přisluhovali a připomínali
bili na trouby před archou Boží: skutky jeho, a oslavovali, i chválili
a Obededom, a Jehiáš byli vrátní Hospodina Boha israelského:
u archy.
5. Asafa předního; a druhého po
25. A tak David, a všichni starši něm Zachariáše: Jahiele pak, a Se
israelšti, a tisícníci, šli, aby přenesli miramota, a Jehiele, a Mathathiáše,
archu úmluvy Hospodinovy z domu a Eliaba, a Banajáše, a Obededoma:
Obededomova, s veselím.
.Iehiele nad nástroji žaltáře, a nad
26. A když pomohl Bůh levítům, loutnami: Asafa pak, aby na cim
kteříž nesli archu úmluvy Hospodi— bálích hrál:
6. Banajáše pak a Jaziele kněží,
novy, obětovali sedm volů, a sedm
aby na trouby troubili ustavičně
skopců*.
27. David pak odín byl rouchem před archou úmluvy Hospodinovy.
7. V ten den ustanovil David
kmentovýmň i všickni levítové, kte
říž nesli archu, i zpěváci i Chone kníže Asafa a bratry jeho k chvá—
lení
Hospodina*.
niáš kníže proroctví mezi zpěváky:
8. Chvalte Hospodina, a vzyvejte
David pak také oblečen byl v Efod
jmeno
jeho, oznamujte mezi národy
lněny.
'
28. A veškeren Israel provázeli nálezky jeho.
9.
Zpívejte
jemu, a žalmy hrejte
archu úmluvy Hospodinovy s ple—
sáním, a zvukem trouby, a s tru jemu: a vypravujte všecky divné
věci
jeho.
bami, & na cimbály, a na harfy, a
10. Chvalte jmeno svaté jeho:
na. citary hrajíce.
vesel se srdce hledajících Hospodina.
11. Hledejte Hospodina, i moci
26) t. na znamení vděčnosti, že žádného
z nich takové neštěstí nepotkalo, jako jeho: hledejte tváři jeho vždycky.
prvé Ozn.
27) Roucho kmentové, totiž z nejdražšího
egyptského plátna udělané..
7) t. nasledujícím žalmem —
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všecka země: nebo on založil okr
šlek nepohnutedlny.
31. Veselte se nebesa, a raduj se
země: a at řeknou mezi národy:
Hospodin kraloval.
14. Onť [jest] Hospodin Bůh náš:
32. Nechť zahřmí moře, i plnost
na vší zemi soudové jeho*.
jeho: nechť se veselí pole, i všecky
15. Pamatujte na věky na smlou věci, kteréž na nich jsou.
vu jeho: na řeč, kterouž přikázal
33. Tehdáž chválu vydá dříví
do tisíce pokolení.
lesní před Hospodinem: neb přišel
16. Kterouž utvrdil s Abrahamem; souditi zemi.
a na přísahu jeho 5 Isákem,
34. Chvalte Hospodina, nebo do
17. a vystavil ji Jákobovi za u bry'jest: nebo na věky milosrdenství
stanovení: a Israelovi za smlouvu jeho.
věčnou,
35. A rcete: Spas nás Bože spa
18. řka: Tobě dám zemi chana siteli náš: & shromažd' nás, a vy
nejskou, provázek dědictví vašeho. trhni z pohanů, abychom chválili
19. Když byli nemnozí v počtu, jmeno svaté tvé, a veselili se v
málo a pohostinu v ní,
písních tvych.
20. a přecházeli od národu k ná.— 36. Požehnany Hospodin Bůh isra
rodu, a z království k jinému lidu: elsky od věku až na věky: a rci
21 nedopustil žádnému utiskovati veškeren lid: Amen, a písní chval
Hospodina.
jich,2ale
krále Nedotýkejte
pro ně trestal.
2:[Řka]
se poma 37. Nechal tedy tu [David] před
zany'ch mych: a prorokům my'm archou úmluvy Hospodinovy, Asafa
nečiňte nic zlého*.
a'bratry jeho, aby přisluhovali před
23. Zpívejte Hospodinu všecka archou ustavičně po všecky dny, a
země: zvěstujte den po dni spa po pořádcích svých.
sení jeho.
38. Obededoma pak, abratry jeho
24. Vypravujte mezi pohany slá šedesáte osm: a Obededoma syna
vu jeho: a mezi všemi národy divy
jeho.
Idithiunova, a Hosu ustanovil vrát—
25. Nebo veliky [jest] Hospodin, HYBQSádoka pak kněze, a bratři
a chvalítebny náramně: a hrozny jeho kněží, nechal před stánkem
nade všecky bohy.
Hospodinovy'm na vysosti, kteráž
26. Nebo všickni bohové národů byla v Gabaon*,
modly: Hospodin pak nebesa učinil.
40. aby obětovali obětí zápalné
27. Vyznávání a velebnost před Hospodinu na oltáři. zápalu usta
ním: síla a radost na místě jeho*. vičně, ráno i večer, podlé všeho,
28. Vzdejte Hospodinu čeledi lid což psáno jest v zákoně Hospodi—
ské: vzdejte Hospodinu slávu a pa nově, jejž přikázal Israelovi.
nování. 
4-1. A po něm Hemana, a Idi
29. Vzdejte Hospodinu slávu, thuna, a jiných vybranych, jednoho
jmenu jeho, pozdvihnéte obětí, a každého jmenem jeho, aby chválili
přijďte před obličej jeho: aklanějte Hospodina: proto že na věky [trvá]
se Hospodinu v okrase svaté.
milosrdenství jeho.
30. Ať se pohne před tváří jeho
12. Rozpomínejte se na divné
skutkyjeho, kteréž činil: na zázraky
jeho, a na soudy úst jeho.
13. Símě Israele služebníka jeho:
synové Jákobovi vyvolení jeho.

14) t. Hospodin soudí veškerou zem a sou
dové jeho všudy patmí jsou.
22) Arciotcové slovou tu pomazani; bylít
králové i proroci. (2. Mojž. 29, 7.
27) t. tu, kdež on se koli přítomným skrze
své skutky ukazuje.

39) Stánek Boží, od Mojžíše vzdělaný, byl
v Gabaonu s oltářem oběti zápalných.
Tam poslal David Sádoka, jehož Saul
knížetem kněžským byl učinil. Abiathar
pak měl v Jerusalémě při arše Boží
službu konati, kteráž dávno již v stánku
nebyla, proto že jiŽídé s sebou v bitvách

nosii.
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42. Hemana také a Idithuna [u—bude v něm, a více se nepohne:
stanovil, aby] na trouby troubili, a ani synové nepravosti potrou ho,
hráli na cimbály, i na všecky hu jako od počátku,
10. ode dnů, jakž jsem dal soudce
debně nástroje, k zpívání Bohu;
syny pak Idithunovy učinil vrátnymi. lidu svému israelskému, a ponižil
43. I navrátil se veškeren lid do jsem všech nepřátel tvých. Zvěstuji
domu svého: i David, aby také po tedy tobě, že Hospodin vystaví tobě
dům
žehnal domu svemu.
11. A když vyplníš dny své, abys
šel k otcům svy'm, vzbudím símě
tvé po tobě, kteréž bude z “synů
Kapitola 17.
tvy'ch: & upevním království jeho.
Nedal Bůh chrámu stavěti Davidovi. 11.
12. Ont mi ustaví dům, a já u—
Ale přislíbil mu dáti syna, kterýžby jej vy tvrdím trůn jeho až na věky.
stavěl. 16. Za to David Pánu Bohu děkoval.
13. Já budu jemu za otce, a on

bude mi za syna: a milosrdenství
1. Kdyžsvém,
pak řekl
bydlil
David v domu
k Náthanovi pro— svého neodejmu od něho, jakož jsem
roku: Hle já bydlím v domu ce—odjal od toho, ktery'ž před tebou
_
drovém, archa pak úmluvy Hospo byl.
14. A ustanovím jej v domu
dinovy pod kožemi jest.
svém, a v- království svém, až na.
(2. Král. 7, 2.)
2. Iřekl Nathan Davidovi: .Všecko, věky: & trůn jeho bude přepevny
což jest v srdci tvém, učiň: nebo na věky.
15. Podle všech slov těchto, a
Bůh s tebou jest.
3. Tehdy té noci stala se řeč Boží podlé všeho vidění tohoto, tak
mluvil
Náthan Davidovi.
k Náthanovi, řkouci:
16. A když přišel král David, a
4. Jdi a mluv Davidovi služebniku
posadil
se před Hospodinem, řekl:
mému: Toto praví Hospodin: Ne—
budeš ty mi stavěti domu k by Kdož jsem já Hospodine Bože, a
dlení.
jaký [jest] dům můj, abys mi učinil
5. Nebo jsem nebydlil vdomě, od takové věci?
17. Ale i to málo zdálo se před
toho času, jakž jsem vyvedl Israele,
až do dne tohoto: ale byl jsem obličejem tvym, & protož mluvil jsi
vždycky měně místa stánku, a v stanu o domu služebníka svého také na

6. přebývaje se vším Israelem. budoucí časy: a učinil jsi mne zna—
nade všecky lidi, Hospo—
Zdaliž jsem kdy mluvil aspoň jed— menitého
dine Bože.
nomu z soudců israelsky'ch, kterýmž
18.
Což
více přidati může David,
jsem byl přikázal, aby pásli lid

můj, a řekl-li jsem: Proč jste mi
neustavěli domu cedrového?
7. Protož nyní takto mluviti budeš
k služebníku mému Davidovi: Toto
praví Hospodin zástupů: Já jsem tě
vzal, když jsi na pastvách za
stádem chodil, abys byl vůdcem lidu
mého israelskěho.
8. A byl jsem s tebou, kamžs se
koli obrátil: a pobil jsem všecky
nepřátely tvé před tebou, a učinil
jsem tobě jmeno jako jednoho z
veliky'ch, kteříž slaví se na zemi.
9. I dal jsem místo lidu svému
israelskému: vštípen bude, a bydliti

poněvadž tak jsi oslavil služebníka
svého, a poznal jsi ho?
19. Hospodine, pro služebníka
svého podlé srdce svého učinil jsi
všecku velebnost tuto, & chtěl jsi,
aby známé byly všecky veliké věci
[tyto].

20. Hospodine, nenít tobě rovného:
anobrž není jiného Boha kromě
tebe, ze všech, o.nichž jsme slyšeli
ušima svy'ma.
21. Nebo ktery jest jiny, jako
lid tvůj israelsky', národ jediny na
zemi, k němuž šel Bůh, aby vysvo
bodil ho, a udělal ho sobě lidem,

1. Paralipomenon

& aby velikostí svou a hrůzami
vyvrhl národy před tváří jeho, jejž
byl z Egypta vysvobodil?
22. A položil jsi lid svůj israel
sky sobě za lid až na věky, a ty
Hospodine učiněn jsi Bohem jeho.
23. Nyní tedy Hospodine, řeč,
kterouž jsi mluvil služebníku své
mu, a () domu jeho, utvrzena buď
na věky, a učiň, jakož jsi mluvil.
24. A Zůstaň, a zvelebeno buď
jmeno tvé až na věky: a řikáno
buď: Hospodin zástupů, Bůh israel
sky', a dům Davida služebníka jeho
trvající před ním.
25. Nebo ty Hospodine Bože můj
zjevil jsi v ucho služebníka svého,
že mu ustavíš dům: a protož našel
služebník tvůj důvěrnost, aby se
modlil před tebou.
26. Nyní tedy Hospodine, ty jsi
Bůh: & mluvil jsi služebníku své
mu tak veliká dobrodiní.
27. A počal jsi dobrořečiti domu
služebníka svého, aby vždycky byl
před tebou: nebo když ty Hospo
dine požehnáš, požehnán bude na
věky.

Kapitola 18.
Vítězství Davidovo nad Filistinskými i ji
nými nepřátely.

17. 18.
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rovi králi Soby: ale iz těch po
razil David dvamecítma tisíc mužů.
6. A položil vojáky v Damašku,
tak že Syrie také sloužila jemu, a
obětovala dary. A pomáhal jemu
Hospodin ve všech věcech, ku kte—

ry'mž se koli obrátil.
'7. Vzal také David touly zlaté,
kteréž byli měli služebníci Adareze
rovi, a přinesl je do Jerusaléma.
8. Také Thebath a Chun, měst
Adarezerovych, mědi velmi mnoho,
z kteréž udělal Šalomoun moře
měděné, & sloupy, a nádoby mě
děně.

9. To když uslyšel Thou král
Hemath, totižto že porazil David
všecko vojsko Adarezera krále Soby,
10. poslal Adorama syna svého
k králi Davidovi, aby žádal od
něho pokoje, a spolu radoval se
s ním, že porazil & vybojoval Ada
rezera: nebo Thou byl nepřítel
Adarezerův.
-11. Ale i všecky nádoby zlaté,
a stříbrné,

a měděné, posvětil Da—

vid král Hospodinu se stříbrem, a
zlatem, kteréž byl pobral ze všech
národů, tak z Idumejskych & z
Moabských, a z synů Ammonovych,
jako z Filistinskych, a zAmalechit
ských.
12. Abisaj pak syn Sarvie pora
zil Edoma v údolí Solnatém, osm
nácté tisíc.
13. A postavil v Edomu stráž,
aby sloužila Idumea Davidovi: iza
choval Hospodin Davida při všech
věcech kamž se koli obrátil.
14. A tak kraloval David nade

1. Stalo
se Filistinské,
pak potom, ažesnížil
porazil
David
je,
a vzal Geth, i vesnice jeho, z ruky
Filistinských,
2. a porazil Moaba, a učinění
jsou Moabští služebníci Davidovi,
obětujíce jemu dary.
. 3. Toho času porazil David také vším Israelem, & činil soud a spra—
Adarezera krále Soby krajiny He vedlnost všemu lidu svému.
15. Joab pak syn Sarvie byl nad
math, když vytáhl, aby rozšířil
království své až k řece Eufratu. vojskem, a Josafat syn Ahiludův
4. Vzal tedy David tisíc vozů kancléřem.
16. Sádok pak syn Achitobův,
jeho, a sedm tisíc jezdců, a dva
ceti tisíc mužů pěších, & zpodřezo a Ahimelech syn Abiatharův, kně
val žíly všechněm koňům vozním, žími; & Susa písařem.
17. Banajáš také syn Jojadův
krom sto vozů, kteréž zachoval
sobě.
nad zástupy Cerethi, a Felethi:
5. Přišel pak i lid syrský z Da synové pak Davidovi první k ruce
mašku, aby dal pomoc Adareze— králi.
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Kapitola 19.
Hanon zohavil Davidovy posly. 6. Válka
Davidova s Ammonitskýmí, i vitězství jeho
nad nimi.

1.

řihodilo

se

pak,

že

umřel

10. Protož Joab porozuměv, že
se boj s předu i s zadu proti němu
strojí, vybral muže nejsilnější ze_

všeho Israele, a táhl proti Syrskymů
11. Ostatní pak díl lidu dal pod

ruku Abisaje bratra svého;

a ti

táhli proti Ammonitsky'm.
12. I řekl:

Budouliť mne pře

Naas král synů Ammon, a máhati Syršti, přispěješ mi na po
kraloval syn jeho místo něho.
2.1 řekl David: Učiním milo— moc: pakli budou tebe přemáhati
Ammonitští, pomohu já tobě.
srdenství s Hanonem synem Naa
13. Posiliž se: & zmužile se měj
sovy'm: nebo prokázal mi otec jeho me za lid náš, a za města Boha
milost. Iposlal David posly, aby našeho: Hospodin pak, což před
potěšili ho pro smrt otce jeho. obličejem jeho dobré jest, učiní.
Kteřížto když přišli do země Ammo— 14. Táhl tedy Joab, i lid, kterýž
nitskych, aby potěšili Hanona,
3. řekla knížata ammonitská k s ním byl, proti Syrsky'm k bitvě:
a zahnal je.
Hanonovi: Ty snad se domníváš,
15. Ammonitští pak Vidouce, že
žeby David pro poctivost otce utekli Syrští, utekli také i oni před
tvého poslal, kteřížby tě potěšili: Abisajem bratrem jeho, a vešli do
aniž znamenáš, že, aby shlédli, a města: Joab též navrátil se do
vyšpehovali, a přehledali zemi tvou, Jerusaléma.
přišli služebníci jeho k tobě.
16. Vidouce pak Syrští, žeby
4. Protož Hanon služebníky Davi poraženi byli od Israele, poslali
dovy oblysil, & oholil, a zustřihal posly, a vyvedli Syrské, kteříž byli
sukně jejich od beder až k nohám, za řekou: Sofach pak kníže vojska
a propustil je.
Adarezeova, byl vůdce jejích.

5. Kteřížto když odešli, a to
17. Což když oznámeno bylo Da—
vzkázali Davidovi, poslal proti nim vidovi, _shromáždil veškeren lid
(nebo velikou potupu trpěli), a israelsky', a přeplavil se přes Jor
rozkázal, aby pobyli v Jerichu, dán, a připadl na ně, a zšikoval
dokudžby neobrostly brady jejich, vojsko proti nim, a oni- naproti
a aby potom se navrátili.
bojovali.
6. Vidouce pak Ammonítští, že
18. I utekli Syrští předIsraelem:
křivdu učinili Davidovi, tak Ha a pobil David z Syrsky'ch sedm
non, jako jiný lid, a poslali tisíc tisíc vozů, & čtyřiceti tisíc pěších,
hřiven stříbra, aby sobě najali z i Sofacha kníže vojska.
Mesopotamie, a z Syrie Maachy, & 19. Vidouce pak služebníci Ada
z Soby vozů & jezdců.
rezerovi, že jsou přemožení od
7. I najali třiceti dva tisíce vozů, Israele, utekli k Davidovi a slou
a krále Maachy s lidem jeho. Kte— žili jemu: a nechtěli více Syrští
řížto přitáhše, rozbili stany naproti pomoci dávati Ammonitsky'm.
Medaba. Ammonitští také shromá

ždivše se z měst svych přitáhli k
Kapitola 20.
boji.
8. Což když uslyšel David, po David dobyl město Rabby. 4. Filistinšti
slal Joaba, a všecko vojsko mužů třikrát od něho přemožení.
udatny'ch:
9. a vytáhše Ammonitšti šiko—
se pak
po roce,
toho času,
vali se u brány města: králové ]. Stalo
kdyžto
králové
vyjíždívají
na
pak, kteříž byli jim na pomoc při vojnu, sebral Joab vojsko, a lid
táhli, zvláště stáli na poli.
válečný, a hubil zemi synů Am

1. Paralipomenon 20. 21.
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mon; i šel a oblehl Rabbu: David 4. Ale řeč králova jest přemohla.:
pak zůstal v Jerusalémě, když Joab i vyšel Joab, a obšel všeho Israele:
& navrátil se do Jerusaléma.
dobyl Rabby, a zkazil ji.
2. Vzal pak David korunu Melcho
5. I dal Davidovi počet těch,
movi s hlavy jeho, a našel, že vá kteréž byl obšel: a nalezen jest
žila hřivnu zlata, a [a bylo v ni] počet všeho Israele tisíc tisíců, a
velmi drahé kamení, a udělal sobě sto tisíc mužů vytahujících meč:
z toho korunu: kořisti také města z Jůdy pak čtyřikrát sto tisíc a
velmi mnohé vzal:
sedmdesáté tisic bojovníků.
3. lid pak, kterýž byl v něm,
6. Nebo Lévi, a Benjamina ne
vyvedl: a rozkázal, aby po nich počítal: protože Joab bezděčně vy
jeli vozy mláticími a branami želez— konával královo rozkázaní.
nými a vozy železnými, tak aby
7. Nelíbilo se pak Bohu, což roz
roztrhání a zetříni byli: tak učinil
bylo: a bil Israele.
David všem městům ammonitským: kázáno
8. [ řekl David k Bohu: Zhřešil
a navrátil se se vším lidem svým
jsem
příliš,
že jsem to učinil: pro—
do Jerusaléma.
4. Potom povstala též válka v sím, odejmiž nepravost služebníka
svého,
neboť
jsem nemoudře učinil.
Gázer s Filistinskými: v kteréžto
9.1 mluvil Hospodin k Gádovi
zabil Sobochaj Husatský, Safaje z
Vidoucímu
Davidovu,
řka:
rodu Bafaím, a snížil je.
10. Jdi, a mluv k Davidovi, a
5. Jiná také válka stala se proti
Filistinským, v kteréž zabil Boh rci jemu: Toto praví Hospodinz.
dan syn Gáje Bethlémský bratra Tři věci tobě na vůli dávám:
Goliáše Gethejského, u jehožto kopí jednu, kteroužbys chtěl, vyvol, a
dřevo bylo jako vratidlo tkadlcovské. učiním tobě.
6. Ještě i jiná válka stala se v
11. A když přišel Gad k Daví
Geth, kdežto byl člověk převysoký, dovi, řekl jemu: Toto praví Ho—
maje po šesti prstech, totiž, všech spodin: Vyvol, co chceš:
čtyřmecítma: i ten byl z rodu Rafa
12. buďto hlad za tři léta: buď
zplozen.
7. Ten se rouhal Israelovi: a za abys za tři měsíce utíkal před ne
přátely svými, a meče jejich abys

bil ho Jonathan syn Samay bratra nemohl ujíti: aneb aby za tři dny
Davidova. Tito jsou synové Rafa meč Hospodinův, a mor byl na
v Geth, kteříž padli od ruky Da zemi, a anděl Hospodinův aby vraž
vidovy a služebníků jeho.
dil po všech končinách israelských:

nyní tedy viz, co mám odpovědíti
tomu, kterýž mne poslal.
13. I řekl David. Gádovi: Se
Davidovo lid u Sečteni: 10. i pomsta pro ně všech stran úzkostí mne sužují :
ale lépe mi jest, abych upadl v
-1. Povstal
satan Davida,
proti Isra
elovi: pak
a ponukl
aby ruce Hospodinovy, neb mnohá jsou
slitování jeho, [víc] nežli v ruce
sčetl Israele.
'
2. I řekl David k Joabovi, a kni lidské.
14. Tedy dopustil Hospodin mor
žatům lidu: Jděte, a sečtěte Israele
od Bersabé až do Dan: a řineste na Israele: a padlo z Israele sedm
desáte tisíc mužů.
mi, abych věděl počet [jehoÉ
15. Poslal také anděla do Jeru
3. I odpověděl Joab: Příspořiž
Hospodin lidu svého stokrát více, saléma, aby hubil jej; a když hu
nežli jest: zdaliž, pane můj králi, bil, popatřil Hospodin, a slitoval
všickni služebníci tvoji nejsou? Proč se nad velikým zlým: i přikázal
toho hledá pán můj, co by k hříchu andělu, kterýž hubil: Dostit jest,
již přestaň ruka tvá. Anděl pak
počteno bylo Israelovi?

Kapitola 21.
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1. Paralipomenon 21. 22.

Hospodinův stál podle humna Or— kojné, a vzýval Hospodina, a Vy—
nana Jebusejského.
slyšel jej skrze oheň s nebe na
16. I pozdvih David očí svy'ch, oltář zápalné oběti.
27.1 přikázal Hospodin andělu,
viděl anděla HOSpodinova stojícího
mezi nebem a zemí, a dobytý meč a obrátil meč svůj do pošvy.
28.
Protož hned David vida, že
v ruce jeho, a obrácený proti Je
rusalému: i padli, on i starší odíni jej vyslyšel Hospodin na humně
Ornana
Jesubejského, obětoval tu
jsouce žíněmi, tváří k zemi.
17. I řekl David k Bohu: Zdaliž oběti.
nejsem já ten. kterýž jsem rozkázal,
29. Stánek pak Hospodinův, kte
aby sečten byl lid? Ját jsem ten, rýž byl udělal Mojžíš na poušti, a
ktery'ž jsem zle učinil: toto stádo oltář zápalných oběti toho času byl
což jest provinilo? Hospodine Bože na vy'sosti v Gabaon.
můj, nechť se obrátí, prosim, ruka
30. A nemohl Da-vid jíti k oltáři,

tvá na mne, a na dům otce mého: aby tam prosil Boha: nebo náram
lid pak tvůj ať není mořen.
ným strachem byl přestrašen, vida
18. Anděl pak Hospodinův při meč anděla Hospodinova.
kázal Gádovi, aby řekl Davidovi,
aby vstoupil a vzdělal oltář Ho
Kapitola 22.
spodinu Bohu na humně Ornana
Připraveni potřeb k chrámu, 6. a pom
Jebusejského.
'
'
19.1 vstoupil David podle řeči čeni Davidovo o stavení jeho.
Gádovy, kterouž byl jemu mluvil
1. I řekl
dům
ve jmenu Hospodinovu.
Boží, David:
a tento Tento
oltář kjestzápalné
20. Ornan pak když vzhlédl, a oběti lidu israelského*.
viděl anděla, a čtyři synové jeho
2. I přikázal, aby se shromáždili
s ním, skryli se: nebo toho času všickni znova k židovstvu obrácení
mlátil na humně pšenici.
z země israelské*, a ustanovil z nich
21. Tehdy když přicházel David kameníky, aby tesali a hladili ka
k Ornanovi, uzřel jej Ornan, a šel mení, aby vystaven byl dům Boží.
3. eleza také velmi mnoho na
vstříc jemu z humna, a poklonil se
jemu tváří k zemi.
hřeby ke dveřím, a na háky, a
22. I řekl jemu David: Dej mi skoby připravil David: a mědi váhu
to místo humna svého, at vzdělám nesčíslnou.
na něm oltář Hospodinu: tak abys
4. Též i dříví cedrového bez po
zač stojí stříbra vzal, ať přestane čtu, kteréž Sidonští a Tyrští při
rána od lidu.
váželi Davidovi.
23. I řekl Ornan k Davidovi:
5.1 řekl David: Šalomoun syn
Nechť [sobě] vezme, a učiní pán můj pacholík maličký jest a útlý;
můj král, což se koli jemu líbí: dům pak, kterýž chci stavěti Ho
ale i voly [tyto] dávám k zápalné spodinu, takový má býti, aby po
oběti, i vozy mláticí na dříví, ipše všech krajinách slovútný byl: a
nici k oběti: to všecko rád dám.
protož připravím jemu potřeb. A
24. I řekl jemu král David: Ni pro tu příčinu před smrtí svou
koli tak nebude, ale stříbra tobě připravil všecky náklady'*.
dám, zač stojí: neboť není slušné,
abych tobě co odjal, a tak oběto
na hoře Moria, kdež bylo humno
val Hospodinu oběti zápalné darem 1) Tuto
Ornanovo, budiž chrám založen a. po
[sobě] dané.
,
25. Dal tedy David Ornanovi za

to místo lotů zlata spravedlivé váhy
šest set.
26. A vzdělal tu oltář Hospodi
nu: a obětoval oběti zápalné i po

staven: tuto také obětovati se bude.
(2. Par. 3, l.)

2 v Cizozemci, t. j. Kananejští. uprostřed
Israelitů bydlící, k těžkým pracem
odsouzeni, jimž s tou výmínkou život
darován byl, aby se modlářství odřekli.
5) t. potřeby na stavení chrámu Božího.
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1. Paralipomenon 22. 23.

6. I povolal Šalomouna syna
svého: a přikázal mu, aby stavěl
dům Hospodinu Bohu israelskěmu.
7. I řekl David alomounovi:
Synu můj, vůle má byla, abych
vystavěl dům jmenu Hospodina
Boha mého;
8. ale stala se řeč Hospodinova
ke mně, řkoucí: Mnoho jsi krve
vylil, a ve'ími mnohé války jsi vedl:
nebudeš moci stavěti domu jmenu
mému, vyliv tak mnoho krve přede

16. na zlatě, i stříbře, i mědi,

i železe, kteréhož není počtu. Vstaň
tedy, & dělej, a bude Hospodin
s tebou.
17. Přikázal také David všem
knížatům israelským, aby pomáhali
Šalomounovi synu jeho,
18. řka: Vidíte, že Hospodin Bůh
váš s vámi jest, a dal vám odpoči
nutí vůkol, a dal všecky nepřátely
vaše v ruce vaše, a podmaněna
jest země před HOSpodinem a před
mnou:
lidem jeho.
19. Vydejte se tedy srdcem svym
9. syn, kterýž narodí se tobě,
bude muž pokojný: odpočinutí za i duši svou [na to], abyste hledali
jisté dám jemu přede všemi ne Hospodina Boha svého, a povstaňte,
přátely jeho vůkol: a pro tu pří a vystavějte Svatyni Hospodinu
činu Pokojny'* slouti bude: a pokoj, Bohu, aby uvedena byla archa ú
i odpočinutí dám v Israeli po vše— mluvy Hospodinovy, i nádoby Ho
spodinu posvěcené, do domu, ktery'ž
cky dny jeho.
10. Ont ustaví dům jmenu mé bude vystaven jmenu Hospodinovu.
mu, a on bude mi za syna, a já

budu jemu za otce: a upevním
trůn království jeho nad Israelem
na věky.
11. Nyní tedy synu můj, budiž
Hospodin s tebou, a šťastněť se
veď, a vystavěj dům Hospodinu
Bohu svému, jakož mluvil o tobě.
12. Dejž také tobě Hospodin o
patrnost & smysl, abys mohl spra
vovati Israele, a ostříhati zákona
Hospodina Boha svého.
13. Nebo tehdyt budeš moci pro
spívati, budeš-li ostříhati přikázání
a soudů, kteréž přikázal Hospodin
Mojžíšovi, aby naučil Israele: po
sílniž se, a zmužile sobě počínej,
neboj se, ani lekej.
14. Hle já

v chudobě

Kapitola 23.
Ustanovení Šalomouna za krále. 3. Se
čteni lcvitů, a rozdělení jich i povinnosti

jejich.

své při—

l. Tedy
David králem
stary' a_plny
dnů,
ustanovil
Salomouna
syna svého nad Israelem.
2. A shromáždil všecka knížata
israelská, i kněží a levíty.
3. I sečtení jsou levítové od tří
cítiletých, a výše: a nalezeno jest
třiceti a osm tisíců mužů.
4. Z těch vybráno jest a rozdě
leno k službě domu Hospodinova,
čtyřmecítma tisíců: vladařů pak a
soudců šest tisíců.
5. A vrátny'ch čtyři tisíce: a to—

pravil jsem náklady na dům Ho likéž zpěváků prozpěvujících Ho
spodinův, zlata hřiven sto tisíc, a spodinu na nástrojích, kterýchž na—
stříbra tisíc tisíců hřiven: mědi
dělal [David] k zpívání.
pak 3. železa nenít váhy, nebo
6. A rozdělil je David po pořád
množství převyšuje počet: dříví cích synů Levi, totiž Gersoma, a
ikamení připravil jsem ke všem Kaathia, a Merari.
potřebám.
7. Synové Gersonovi: Leedan &.
15. Máš také hojně řemeslníků, emej.
kameníků, a zedníků, i tesařů. a
8. Synové Leedanovi: kníže Ja—
v každém řemesle zběhlých k dě—
hiel, Zethan, a Joel, ti tři.
lání díla,
9. Synové Semeje: Salomith, a
Hosiel, a Aran, ti tři: ta jsou kní
žata čeledí Leedanských.
9) Šalomoun zni na česko Pokojný.
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1. Paralipomenon 23. 24.

10. Synové pak Semeje, Leheth, dal Hospodin Bůh ísraelsky lidu
a Zíza, a Jaus, a Baría: ti [jsou] svému, a bydlení v Jerusalémě až
synové Semeje, čtyři.
na věky.
11. Byl pak Leheth první, Ziza
26. Aniž bude úřad levítský, aby
druhý: Jaus pak a Baria neměli více nosili stánek, a všecky nádoby
mnoho synů, a protož za jednu če jeho k přisluhování.
leď, a za jeden dům, počtení jsou.
27. Také podle rozkázání Davi
12. Synové Kaath: Amram, a dova nejposlednějšího počítán bude
Isaar, Hebron a Oziel, tí čtyři.
počet synů Lévi od dvacítíletých
13. Synové Amram: Aron a Moj & výše.
žíš. Ioddělen jest Aron, aby po
28. A budou pod rukou synů
sluhoval v Svatyní svatých, on i Áronových v přisluhování domu
synové jeho na věky, a aby zapa— Hospodinova, v síňcích, a v komo—
loval zápal Hospodínu vedle oby rách, a na místě očisťování, a v
čeje svého, &dobrořečil jmenu jeho Svatyni, a při vší prácí služebností
na věky.
chrámu Hospodinova.
14. Mojžíše také muže Božího
29. Kněží pak byli, nad chleby
synové počtení jsou v pokolení předložení, a k obětí bělné mouky,
Lévi.
a k koláčům přesným, a k pánví,
15. Synové Mojžíšovi: Gersom, a a k pražení, i nad všelikou vahou
Eliezer.
a měrou.
16. Synové Gersomovi: Subael
30. Levítové pak, aby stáli ráno
první..
k chválení & zpívání Hospodinu:
17. Synové pak Eliezerovi byli: tolikéž i u večer,
Rohobia první: a neměl Eliezer
31. tak při obětování obětí zá
synů jiných. Synové pak Rohobi— palných Hospodinovy'ch, jako v so"
ášoví rozmnožili se velmi.
boty, a na nov měsíce a při slav
18. Synové Isaarovi: Salomíth nostech ostatních, vedle počtu, a
první.
posvátných řádů jednékaždé věci,
19. Synové Hebronovi: Jerjau ustavičně před Hospodinem.
první, Amariáš druhý, Jahaziel třetí, 32. A aby ostříhali ostříhání
Jekmaam čtvrtý. _
stánku úmluvy, 3 řádu Svatyně,
20. Synové Ozíelovi: Micha první, i zachovávání synů Aronových bra—
Jesia druhý.
tří svých, aby posluhovali v domu
21. Synové Merarí: Moholi, a Hospodinovu.
lčíusi.
Synové Moholí: Eleazar &
1 s.
Kapitola 24.
22. Umřel pak Eleazar, a neměl
synů, než dcery: í pojali je. synové Rozdělení synů Áronových na čtyřmo
Cis bratří jejich*.
citma tříd neb losů.
23. Synové Musi: Moholi, a Eder,
a Jerimoth, ti tří.
1. Synů
pakbyla.
Áronových
roz
dělení
Synové tato
Aronovi:
24. Ti [jsou] synové Lévi po při
buznostech a čeledech svých, kní Nádab & Abiu, a Eleazar, a Itha
,
žata po pořádcích, a počtu hlav mar.
jednohokaždého, kteříž konali dílo
2. Umřeli pak Nádab a Abiu před
přísluhování domu Hospodinova, od otcem svým bez dětí: a konal úřad
kněžský Eleazar & Ithamar.
dvacítiletých a výše.
3. I rozdělil je David, totiž, Sá—
25. Nebo řekl David: Odpočinutí
doka z synů Eleazarových, a Ahi—
melecha z synů Ithamarových, ve—
22) t. příbuzní, bratranci jejich. Umřel-li dlé tříd jejich & posluhovánl.
otec bez synů. dědíly po něm dcery,
ale musely se vdáti za. někoho ze své
ho pokolení. (4. Mojz. 27, 6. a 36, G.)

4. A nalezeno jest mnohem více
synů Eleazarových předních mužů

1. Paralipomenon 24. 25.

nežli synů Ithamarových. Rozdělil
pak jim, to jest synům Eleazaro
vým, knížata po čeledech šestnácte:
a :ynům Ithamarovým po čeledech
a domích jejich osm.
5. Rozdělil pak obědvě čeledi
mezi sebou losy: nebo byli knížata
Svatyně, a knížata Boží, tak z synů
Eleazarových, jako z synů Ithama
rových*.

6. I popsal je Semejáš syn Na
thanaelův písař z pokolení Lévi,
před králem a knížaty, a Sádokem
knězem, a Ahimelechem synem A
biatharovým, i před knížaty čeledí
kněžských a levitských: jeden dům,
kterýž nad jinými byl, Eleazarův:
a druhý dům, kterýž pod sebou
měl jiné Ithamarův*.
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do domu Hospodinova, a podlé řádu
sveho pod rukou Arona otce jejich;
jakož byl přikázal Hospodin Bůh
israelsky'.
20. Z synů pak Lévi ostatních,
z synů Amram byl Subael, a z synů
Subael Jehedeja.
21. Z synů také Rohobiáše kníže
Jesiáš.
22. Isaarův pak syn [byl] Sale

moth, a syn Salemothův Jahath:
23. a syn jeho Jerjau první, A
mariáš druhý, Jahaziel třetí, Jek
maan čtvrtý.
24. Syn Ozíelův, Micha : syn
Míchy, Samir.
25. Bratr Míchův Jesiáš: a syn

Jesíášův, Zachariáš.

26. Synové Merari: Moholi a Musi.
7. Vyšel pak los první na Joja— Syn Oziau, Benno.

riba*, druhý na Jedeje,
27. Synové také Merari: Oziau,
8._třetí na Harima, čtvrtý na a Soam, a Zachur, a Hebri.
Seorima,
28. Moholův pak syn Eleazar,
9. pátý na Melchia, šestý na Maj— kterýž neměl dětí.
ana,
29. Syn pak Cis, Jerameel.
10. sedmý na Akkosa, osmý na
30. Synové Musi: Moholi, Eder,
a Jerimoth; tit jsou synové Lévi
Abia,
11. devátý na Jesua, desátý na podlé domů čeledí svých.
Senechia.
31. I tí také metali losy naproti
12. jedenáctý na Eliasiba, dva bratřím svým synům Aronovým,
náctý na Jakima,
před Davidem králem, a Sádokem,
13. třináctý na Hopfa, čtrnáctý a Ahimelecheni, a knížaty čeledí
na Isbaaba,
kněžských a levítských, tak větší
14. patnáctý na Belga, šestnáctý jako menší: všecky los rovně dělil.
na Emmera,
15. sedmnáctý na Hezira, osm
Kapitola 25.
náctý na Afsesa,
16. devatenáctý na Feteja, dva Zřízení neb rozdělení zpěváků též jako
i
kněží
na
čtyřmecítma
dilů neb tříd.
cátý na Hezechiele,
17. jedenmecítmý na Jachina, 1. rotož David a správcové voj
dvamecítmý na Gamula,
ska, oddělili k službě syny
18. třimecítmý na Dalajau, čtyř—Asafovy, a Hemanovy, a Idithu
mecítmý na Maazjau.
novy: kteřížby prorokovali* na
19. Ty jsou třídy jejich podlé citarách, a žaltářích, a cimbálích,
přísluhování jejich, aby vcházelí vedlé počtu svého oddanému sobě
úřadu sloužíce.
2. Z synů Asafových: Zachur, &
5) t. j. Všiekni byli sobě rovni právem a
Josef,
& Nathanaja, a Asarela, sy
důstojenstvim. a proto “rozdělení jsou
losem, aby se žádnému nedělá křivda. nové Asafovi: pod rukou Asafa
6) t. j. vždy jeden los pro jednu z čeledi prorokujícího podlé krále*.
Eleazarových, a hned na to druhý pro
jednu z čeledí Ithamarových tažen byl.

7) Rozhodlo se losem, že první třídou
kněžskou učiněn jest rod, jehož hla
vou či knížetem byl Jojarib a t. &.

1) t. j. písně zpívali a hráli.
2) Písně, kteréž David složil, uvedl Asaf
v hudbu a opatřil je nápěvy.
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1. Paralipomenon 25.

3. Z Idithuna pak: synové Idi— 10. Třetí Zachurovi, synům a
thunoví, Godoliáš, Sori, Jesejáš, a bratřím* jeho dvanácti.
Hasabiáš, & Mathatiáš, a [Semej]
11. Čtvrtý Isarovi, synům a hra—

šest, pod rukou otce jejich Idithu třím jeho dvanácti.
na, kterýž na harfě prorokoval nad
12. Pátý Nathaniášovi, synům a
vyznávajícími, a chválícími Hospo bratřím jeho dvanácti.
ma.
4. Z Hemana také: Synové He— 13. Šestý Bokkíau, synům a bra—
manovi, Bokkíau, Mathanjau, Oziel, třím jeho dvanácti.
14. Sedmý Isreelovi, synům &
Subuel, a Jerimoth, Hananiáš, Ha
nani, Eliatha, Geddelthi, a R0 bratřím jeho dvanácti.
memthiezer, a Jesbakassa, Mellothi, 15. Osmý Jesajášovi, synům a
Othir, Mahazioth:
bratřím jeho dvanácti.
5. všichni tito synové Hemana
16. Devátý Mathaniášovi, synům
Vidoucího králova v řečech Božích
a bratřím jeho dvanácti.
aby povýšil rohů*: a dal Bůh He
17. Desátý Semejášovi, synům
manovi synů čtrnácte, & dcery tři. a bratřím
jeho dvanácti.
6. Všichni ti pod rukou otce
18.
Jedenáctý Azareelovi, synům
svého k zpívání v chrámě Hospo—
dinově rozděleni byli, na cimbá a bratřím jeho dvanácti,
lích a žaltářích, & harfách, k služ— 19. Dvanáctý Hasabiášovi, synům
bám domu Hospodinova . podle a bratřím jeho dvanácti.
krále: totiž Asaf a Idithun, a He
20. Třináctý Subaelovi, synům
man.
a bratřím jeho dvanácti.
7. Byl pak počet jich s bratřími
21. Čtrnáctý
Mathatiášovi, sy—
jejich, kteříž byli vycvičeni v zpě nům a bratřím jeho dvanácti.
vu Hospodinovu, všech učitelů, dvě
22. Patnáctý Jerimothovi, synům
stě osmdesát osm*.
a bratřím jeho dvanácti.
8. I metali losy po třídách svých
23. Šestnáctý Hananiášovi, SY—
zároveň, tak větší jako menší, též
nům a bratřím jeho dvanácti.
učený, i neučený*.
24. Sedmnáctý Jesbakassovi, sy
9. I vyšel los první Josefovi,
kterýž byl z [synů] Asafa. Druhý nům a bratřím jeho dvanácti.
25. Osmnáctý Hananiovi, synům
Godoliášoví, jemu a synům jeho,
a bratřím jeho dvanácti
a bratřím jeho dvanácti*.
26. Devatenáctý Mellothiovi, SY—
nům a bratřím jeho dvanácti.
27. Dvacátý Eliathovi, synům &
5) Vidoucího, t. j. proroka aneb i pěvce
Božího vyvyšujiciho a oslavujíciho pi bratřím jeho dvanácti.
sněmi roh, t. j. moc a sílu Boží.
28.
Jedenmecítmý Othirovi, SY—
q ) Zpěváci byli na 24 tříd rozděleni, tak
jako kněží. Každá třída měla 12 před nům a bratřím jeho dvanácti.
\;

stavených neb mistrů, dohromady tedy
.Mezi těmi byli také zpěváci méně
obratní, kteří se pod správou mistrů
či učitelů ve zpěvu cvičili.

29. Dvamecítmý

Geddelthovi, sy—

nům a bratřím jeho dvanácti.
30. Třimecítmý Mahaziothovi, sy—

Metalj losy, aby poznali třídu, v které nům a bratřím jeho dvanácti.
by každý službu konati měl. A protož
31. Čtyřmecitmý
Romenthieze—
byly třídy zpěváků, rovněž jako třídy
ostatních V chrámě poslubujícich levitů rovi, synům a bratřím jeho dva
jistým třídám kněží podrobeny.
'
nácti.
Druhý los padl na Godoliáše, jehož
kůr neb třida měla dvanácte mužů, 5
částky synů jeho, 8 částky pak bratří
t. jiných levítů, v hudbě a v zpívání
zběhlých. Tak i niž vždy má rozumino
.iTak
10) Synům
& braitžřim, též příbuzným levi
býti.
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1. Paralipomenon 26.

- 13. Metaly se tedy losy zároveň

Kapitola 26.

imalým,

ivelikým,

po čeledech

jejich, k jednékaždé bráně*.
14. Padl tedy los [k bráně] vý
chodní, Selemiášovi. Zachariášovi
pak synu jeho, muži velmi opatr—
1.
ozdělení pak vrátných [jsou nému, a učenému, losem dostala
tato]: z Koreitských Mesele se strana půlnoční.
15. Obededomovi pak a synům
mia syn Kóre, z synů Asafových *.
2. Synové Meselemiášovi: Za jeho na poledne: na kteréžto straně
chariáš prvorozený, Jadihel druhý, domu byla rada starších.
16. Sesimovi a Hosovi na západ,
Zabadiáš třetí, Jathanael čtvrtý,
3. Elam pátý, Johanan ' šestý, u brány, kteráž vede k cestě vzhůru
jdoucí*:
stráž naproti stráží.
Eljoenaj sedmý.
4. Synové pak Obededomovi : Se— 17. A sice kvýchodu levítů šest:
a
k
půlnoci
čtyři na [každý] den:
mejáš prvorozený, Jozabad druhý,
Joaha třetí, Sachar čtvrtý, Natha a ku poledni též na den čtyři: a
a
kde
byla
rada,
dva a dva.
nael pátý,
18. V komůrkách také vrátných
5. Ammiel šestý, Issachar sedmý,
k
západu
čtyři
na
cestě, a po dvou
Follathi osmý: nebo požehnal mu
po komůrkách.
Hospodim
(Výš 13, M.)
19.
Tat
jsou
rozděleni
vrátných,
6. Semejovi pak synu jeho zro—
dili se synové, vladařové čeledí synů Kóre, a Merari.
20. Achiáš pak byl nad poklady
svých: nebo byli muži přesilní.
7. Synové tedy Semejášovi: Oth domu Božího & nad nádobami po
ni, a Rafael, a Obéd, Elzabad, svátnými.
21. A synové Ledana, synové
bratří jeho muži udatní : Elíu také,
a Samachiáš.
Gersonni: z Ledana knížata čeledí,
8. Všickni ti z synů Obededomo Ledan a Gersonni, Jehíeli.
22. Synové Jehíelovi: Zathan, &
vých: oni i synové, i bratři jejich,
udatní ku posluhování, šedesáte a Joel bratří jeho [byli] nad poklady
domu Božího.
dva z Obededoma*.
9. Synů pak Meselemiášových & 23. Amramští [také], a Isaarští,
a Hebronští, a Ozihelští.
bratří jejich přesilných, oSmnáct.
24. Subael pak syn Gersoma,
10. Z Hosy pak, totiž z synů
Merari: Semri kníže (nebo neměl syna Mojžíšova, byl vladař nad po—
prvorozeného, 'a protož postavil ho klady.
25. Bratří také jeho z Elizíera,
otec jeho za kníže).
' 11. Helkiáš druh-ý, Tabeliáš třetí, jehož syn jest Rahabia, a toho syn
Zachariáš čtvrtý. Všech těch synů, Isaiáš, & toho syn Joram, toho také
syn Zechri, a toho syn Selemith.
a bratři Hosových, třinácte'.
26. Ten Selemith, a bratři jeho,
12. Tito rozděleni jsou, aby byli
vrátní, aby vždycky [jako] knížata byli nad poklady věcí posvěcených,
stráží, jakož i bratří jejich poslu kterýchž posvětil David král, a
knížata čeledí, i tisícníci, i setníci,
hovali v domu Hospodinovu.
i vůdcové vojska,
27. z bojů, a z kořistí vybojova
1) Vrátní chrámu byli na. 24 tříd rozdě ných, jichž byli posvětili k opra—
lem' a měli čtyry představené. Byli vo
vení a k nábytku chrámu Hospodi
leni z potomků Kóre, jenž byl z po
kolení Kahathova, a z rodin z Merari nova.

vrátní píi chr-amu. 20. Správcové nad po
klady domu Božího. 29. Jakož i soudcové
a učitelé lidu zřízeni.

pošlých.
8) Mezi ctnostmi vrátných se také udat
nost vychvaluje; oni museli v davu lid 13) t. kdoby při které bráně stráž držeti
m .
stva pořádek zachovati, a archu Boží
opatrovati.
61) t. na horu chrámovu.
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1. Paralipomenon 26. 27.
4. Nad houfem druhého měsíce
28. To pak všecko posvětil Sa
muel Vidoucí, a Saul syn Cis, a byl Dudia Ahohitský, a po něm
Abner syn Nér, & Joab syn Sar druhý jmenem Makelloth, kterýž
vie, všickní, kteříž byli posvětili spravoval díl vojska čtyřmecítma
jich skrze ruku Selemitha a bratři tisíců.
jeho.
5. Vůdce pak houfu třetího na
29. Nad Isaarskýmí pak byl Cho třetí měsíc byl Banajáš syn Jojady,
neníáš, a synové jeho, k dílům ze kněz: a v houfě jeho čtyřmecítma
vnitřním nad Israelem, k učení a tisíců.
souzení jich.
6. To jest ten Banajáš nejsilnější
30. Z Hebronských pak Hasa mezi třicíti, a nad třícítí, byl pak
biáš, & bratří jeho mužů přesilných nad houfem jeho Amízabad syn
tisíc a sedm set bylo nad Israelem jeho*.
za Jordanem k západu, ve všech
7. Čtvrtý, měsíce čtvrtého, Asa
dílech Hospodinových, a v službě hel bratr Joabův, a Zabadíáš syn
královské.
jeho po něm: a v houfě jeho čtyř
31. Hebronských pak kníže byl mecítma tisíců.
Jeria., podlé čeledí a rodin jejich.
8. Pátý, měsíce pátého, kníže
Čtyřicátého léta království Davi—Samaoth Jezeritský: a v houfějeho
dova sečtení jsou, a nalezeno jest čtyřmecítma tisíců.
mužů přesílných v Jaser Galaad,
9. Šestý, měsíce šestého, Hira
32. a bratří jeho zmužilejšího syn Akkesa Thekuítský: a v houfě
věku, dva tisíce a sedm set knížat jeho čtyřmecítma tisíců.
čeledí. Ustanovil pak je David král
10. Sedmý, měsíce sedmého, Hel
nad Růbenskýmí, a Gádskými, & les Falonský z synů Efraim: a v
nad polovici pokolení Manassesova, houfě jeho čtyřmecítma tisíců.
ke všelíké službě Boží, a králově.
11. Osmý, měsíce osmého, Sobo
chaj Husatský _z rodu Zarahi: a
v houfě jeho čtyřmecítma tisíců.
Kapitola 27.
12. Devátý, měsíce devátého,
O rozděleni lidu na dvanáct houfu, s kní Abiezer Anathotský z synů Jemi—
žaty jejích: 16. o správcích dvanáctcra po ní: a v houfě jeho čtyřmecítma
kolení, i jiných vladařich.
tisíců.
13. Desátý, měsíce desátého, Ma
1. Synové
pak
ísraelští
podlé
po
čtu svého, knížata čeledí, ti raj, i on Nethofatský z rodu Za
rachi:
a v houfě jeho čtyřmecítma
sícníci, a setníci, i úředníci, kteříž
sloužili králi po houfích svých, tisíců.
14.
Jedenáctý,
měsíce jedenácté—
vcházejíce a vycházejíce na každý
měsíc v roce, nad čtyřmecítma tí ho, Banajáš Farathonský z synů
Efraím:
a
v
houfějeho
čtyřmecítma
sící každý z nich byl ustanoven*.
2. Nad prvním houfem první tisíců.
15.
Dvanáctý,
měsíce
dvanáctého,
měsíc vládl Jesboam syn Zabdíe—
lův, a pod ním čtyřmecítma tisíců. Holdaj, Nethofatský, z rodu Gotho
nielova:
a
v
houfě
jeho
čtyřmecítma
3. Byl ze synů Faresových, a
kníže všech knížat ve vojště měsíce tisíců.
16. Potom nad pokolenímiisrael
prvního.
skými byli: nad Růbenskými, vé
voda Elizier syn Zechri: nad Sime
1) David sebral 288.000 mužůk boji schop onskými, vévoda Zafatíáš syn Má
ných, z nichžto v čas pokoje každého
měsíce 24: tisice mužů v službě králov
ské trvatí musely. Jedenáct tedy měsíců
vojínové k službě schopní od služby 0
svozcni byli, tak že pole své vzdělá
vatí a j'ný obchod vésti mohli;

chův:

6) Proto, že jakž podobné, Banajáš sám
vždy při králi býti musil.
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1. Paralipomenon 27. 28.
Levítskými, Hasabiáš se pásli v Sáron, vladař byl Setraj
syn Kamuelův: nad Aronskými,iSáronský: a nad voly v údolích,
Sádok:
Safat syn Adli:
18. nad Jůdovými, Eliu bratr
30. nad velbloudy pak, Ubil
Davidův: nad Issacharskýmí, Amri Ismahelský: a nad osly Jadiáš Me—
syn Michaelův:
ronatský.
19. nad Zabulonskými, Jesma
31. Nad ovcemi také, Jaziz A
jáš syn Abdiášův: nad Neftalsky' garejský: všickni ti byli knížata
statku krále Davida.
mi, Jerímoth, syn Ozrielův:
32. Jonathan pak strýc Davidův,
20. nad syny Efraim, Osse syn
Oraziův:
nad polovici pokolení [byl] rádcem, muž opatrný a učený;
Manassesova, Joel syn Fadajášův: on a Jahiel syn Hachamonův byli
21. a nad druhou polovici po 5 syny královskými.
kolení Manassesova v Galaad, Jaddo
33. Achitofel [byl] též rádce
syn Zachariášův: nad Benjamínc— králův, a Chusai Arachítsky' [byl]
vymi pak, Jasiel syn Abnerův:
přítel králův.
34. Po Achítofelovi byl Jojada
22. nad Danovými pak, Ezrihel
syn Jerohamův: tať jsou knížata syn Bajanášův, a Abiathar*. Kníže
pak vojska králova byl Joab.
synů israelských.
23. Nechtěl pak David sčísti
Kapitola 28.
jich od dvaceti let níže*: nebo byl
řekl Hospodin, že rozmnoží Israele
Napomenutí Davidovo Šalomouna i lidu
jako hvězdy nebeské.
k stavění chrámu Božího.
24. Joab syn Sarvie počal je
sice počítati, ale nedokonal: nebo
Davidvévody
všecka poko
kní
žata tedy
israelská,
přišel proto hněv na Israele: a pro— 1. Svolal
tož počet těch, kteří byli sečtení, lení, a vladaře houfů, kteříž poslu
není vložen v knihy památné krále hovali králi: tisícníky také, a set
Davida.
níky, kteříž byli nad statkem, a
25. Nad poklady pak královskýmí* jměním královým, 1 syny své sko
byl Azmoth syn Adielův. Nad těmi morníky, imocné, í všecky jiné
pak poklady, kteříž byli v městech, nejsilnější v vojště do Jerusaléma.
2. A když vstal král, a stál, řekl:
a ve vsech, a v věžích, byl Jo
nathan syn Ozíášův.
Slyšte mne bratří moji, a lide můj:
26. Nad dílem pak sedlským, a Myslil jsem, abych vystavěl dům,
nad oráčí, kteříž vzdělávali zemí, v němžby odpočívala archa úmlu—
byl Ezrí, syn Cheluhův:
_ vy Hospodinovy, a podnož noh
27. a nad dělníky vinic, Seme Boha našeho: a připravil jsem
jáš Romatský: na sklepy pak vin všecky věci k stavení.
8. Ale Bůh mi řekl: Nebudeš
nými, Zabdiáš Afonitský.
28. A nad olivovím, a fíkovím, stavěti domu jmenu mému, proto
kteréž bylo na polích, Balanan že jsi muž bojovný, a krev jsi pro
Gederský: nad špižírnami pak o léval.
lejními, Joas.
4. Ale vyvolil Hospodin Bůh
.29. Potom nad skoty, kteříž israelský mne ze všeho domu otce
mého, abych byl králem nad Isra—
elem na věky: nebo z Jůdy vy
23) t. těch, jimž nebylo ještě dvaceti let, volíl knížata: z domu pak Jůdova
dílem, že jich neměl k svému úmyslu dům otce mého: a z synů otce
potřebí, dílem aby se neprohřešíl proti mého líbilo se jemu, aby vyvolil
písmeně zaslíbení Božího, kdyžby „chtěl mne za krále nade vším Israelem.
17. nad

všecken lid sčísti, jenž měl býti pro
veliké množství nesčítatedlný.
25) Těmito poklady se vyrozumívají sklady
obilí.

34) t. rádci královými.
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1. Paralipomenon 28. 29.

5. Tolikéž ze synů mých (nebo
mnoho synů dal mi Hospodin) vy
volil Šalomouna syna mého, aby
seděl na stolici království Hospo
dinova nad Israelem.
6. A řekl mi: Šalomoun syn
tvůj vystaví dům můj, a síně mé:
nebo jsem ho vyvolil sobě za syna,

jednukaždou nádobu služby, stříbra
také váhu dle rozličnosti nádob a
díl.

15. Též i na zlaté svícny, a na
jejich lampy, zlata [dal] vedle míry
jednohokaždého svícnu i lamp. Po
dobně i na svícny stříbrné„ a na
lampy jejich, vedlé rozličností míry,
váhu stříbra dal.

a já budu jemu za otce.
7. A utvrdím království jeho až
16. Zlata též dal na stoly [chle—
na věky, bude-li stálý v ostříhání bů] předložení vedlé rozličnosti
přikázání mých, a soudů, jako stolů: též i stříbra na- jiné stoly
i dnes.
stříbrné.
8. Nyní tedy přede vším shro
17. Na vidličky také, a baňky,
mážděním lsraele, an slyší Bůh a kadidlnice z zlata nejčistšího, &
náš, ostříhejte, a vyhledávejte všech na lvíčky zlaté, podlé míry váhu
přikázání Hospodina Boha našeho: rozdělil na lvíčka a lvíčka. Též
abyste vládli zemí [touto] dobrou, ina lvy stříbrné rozličnou váhu
a zůstavili jí synům svy'm po sobě stříbra oddělil*.
až na věky.
18. Na oltář pak, na němž se
9. Ty pak Šalomoune synu můj, zapaluje kadidlo, zlata nejčistšího
znej Boha otce svého, a služ jemu dal: aby též z něho uděláno bylo
srdcem dokonalým, a myslí vol podobenství vozu cherubínů, roz
nou: nebo Hospodin zpytuje vše— tahujících křídla, a zakrývajících
cka srdce, a rozumí všem myšle archu úmluvy Hospodinovy.
19. I řekl: Všecko to došlo mne
ním myslí. Budeš—li ho hledati.
nalezneš jej : pakli ho opustíš, za psané rukou Hospodinovou, abych
vrže tě na věky.
vyrozuměl všem dílům toho vypo
10. Nyní tedy, poněvadž vyvolil dobnění
20. Řekl také David Šalomou
tebe Hospodin, abys vystavěl dům
Svatyně, posilníž se a dělej.
novi synu svému: Zmužile sobě
11. Dal pak David Šalomounovi počínej, a posilň se, a dělej: neboj
synu svému vypodobnění síně, i se, ani se lekej, nebo Hospodin
chrámu, i sklepů, a večeřadla*, Bůh můj bude s tebou, a nenechá
i komor u vnitř, i domu slito— tě, ani opustí, dokudž nedokonáš
vání*'“,
všeho díla služby domu Hospodi
12. také i vypodobnění všech, nova.
21. Hle oddělení kněží a levítů,
jež byl [zříditi] myslil, síní i ko
mor vůkol pro poklady domu Bo ke všelíké službě domu Hospodi—
žího, a pro poklady na věci po nova stojí při tobě, a jsou hotovi,
svěcené,
.
i umějí tak knížata jako lid činiti
13. a [poznamenání] oddělení všecka přikázaní tvá.
kněžských a levítských, ke všem
Kapitola 29.
dílům domu Hospodinova, a všech
nádob k přisluhování v chrámu Darové od Davida a lidu k stavění
chrámu. 10. Modlitba Davidova., i_ oběti.
Hospodinovu.
22. Šalomoun na království pomazán. 26.
14. Zlata [dal] v [jisté] váze na David umřel.
1.

mluvil David král ke všemu

11) t. svrchního ponebí, kdež se obyčejně
shromáždění: Šalamouna syna
veliká. síň, a v ní večeřadlo nalezalo;
protož v Písmě jedno za druhé se béře
& klade. — ") t. Svatyně a. Svatyně 17) Lvy a lviěky rozumějí se koílíky větší
svatých, ježto byly v jednom stavení,
toliko oponou oddělené.
a me)nši té podoby. (2. Mojž. 1, 10 a
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mého jediného vyvolil Bůh, ještě vším množstvím, a řekl: Požehnaný
pacholíka, a mladičkého: dílo pak jsi Hospodine Bože Israele otce
toto veliké jest; nebo ne člověku našeho od věků na věky.
připravuje se příbytek, ale Bohu. 11. Tvét jest Hospodine veleb
2. Já pak podlé všísvémožnosti nost, i moc, i slava, 1 vítězství: a
tobě chvála: nebo všecko, což jest
připravil
jsem
k domu
0 a svého.
Zlatonaklady
k nadobam
zla na nebi i na zemi, tvé jest: tvé
tým, a stříbro k stříbrným, měď Hospodíne jest království, & tys
k měděným, železo k železným, nade všecka knížata.
dříví k dřevěným: a kameni ony
12. Tvé jest bohatství, & tvá.
xové, & jako ulíěené, a rozličných jest slava: ty panuješ nade vším,
barev, & všelijakého kameni dra v ruce tvé jest síla i moc: v ruce
hého i mramoru z Páros* přehojně: tvé jest velikost i panování nade
3. a nadto, což jsem obětoval do všemi věcmi.
domu Boha. svého, z statku svého
13. Nyní tedy Bože naš vyzná.
stříbra a zlata, davam k chrámu vame se tobě, a chválíme jmeno
Boha svého, mimo to, což jsem tvé slavné.
14. Kdož jsem já., a co jest lid
připravil k domu svatému,
4. tři tisíce hřiven zlata, od zlata můj, abychom mohli toto všecko
z Oíir; a sedm tisíc hřiven stříbra tobě slíbiti'? Tvét jest všecko: a

přeěištlělného,k
potažení stěn chra 3011jsmez
mo
c .
a
ruky tvé vzali, tobějsme

15. Nebo pohostinu jsme před
5. A kdežkoli potřebí _jest zlata,
z zlata, a kdežkoli potřebí jest tebou & příchozí, jakož všickni
stříbra, z stříbra at se dělají dila otcové naši. Dnové naši na zemi
skrze ruce řemeslníků: a jestliže jsou jako stín, a není žádného
kdo dobrovolně obětovati chce, stání.
necht naplní ruku svou dnes, & 16. Hospodine Bože náš, všecka
obětuje Hospodinu, cožkoli chce. ta hojnost, kterouž jsme připravili,
6. Tedy slíbili knížata čeledí, a aby vystaven byl dům jmenu tvé
knížata pokolení israelských, tisíc—mu svatému, z ruky tvé jest, a
nici také, i setníci, i knížata statků tvé jsou všecky věci.
královských,
17. Vím Bože můj, že zkušuješ
7. a dali k dílu domu Božího srdcí, a miluješ sprostnost, protož
zlata hřiven pět tisíc, a deset tisíc i já. v sprostnosti srdce svého ve
, zlatých*: stříbra hřiven deset tisíc, sele obětoval jsem toto všecko: a.
& mědi hřiven osmnácte tisíc: lid tvůj, kterýž se zde shledal, vi
železa také sto tisíc hřiven.
děl jsem s velikou radostí tobě
8. A u kohožkoli nalezeno jest obětovati dary.
kamení, dali je do pokladů domu 18. Hospodine Bože Abrahama,
Hospodinova skrze ruku _Jahiele a Isaka, & Israele, otců našich,
Gersonského.
zachovejž na věky tuto vůli srdce
9. I veselil se lid, když sliby jejich, a k uctění tebe at vždycky
dobrovolně naplňovali: nebo celým trvá. mysl tato.
19. Šalomounovi také synu mému
srdcem obětovali je Hos odinu:
nobrž i David kral radoval) se ra dej srdce dokonalé, aby ostříhal
dostí velikou.
tvých řikézaní, tvých svědectví,
10. I dobrořeěil Hospodina přede a tvýc ustanovení, a aby činil
všecko to: a aby vystavěl dům, k
2) t. bílého, vzácného, : ostrova Páros
přivezeného.
") Vlastně dariků, jež jsou penízeperské;
jeden obnáší
2. 69.)

21,1, dukatu.

němuž
naklady
20. I jsem
přikázal
Davi (připravil.
všemu shro

(1. Esdr. 14) t. j. se svého, a bez tvého požehnání
darova !' ?

31
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1. Paralipomenon 29.

méždění. řka: Dobrořeěte Hospo
24. Tolikéž
i všecka
dinu Bohu našemu. I dobrořečilo mocní,
a. všickni
synové knížatř
krále aa
všecko shromáždění Hospodinu Bo vida dali ruku, a byli poddaní
Šalomounovi
králi.
hu otců svých: a sklonili se. a
klaněli se Hospodinu, a potom 25. I zvelebil Hospodin Šalomou

21. A obětovali oběti Hos odinu:
a obětovali zápalné oběti
ého
dne, volů tisíc, skopců tisíc, beránků
tisíc s mokrými obětmi jejich, a.
se všelikým řadem přehojně za
veškeren Israel.
22. I jedli a pili před Ho odi
nem v ten den s velikou ra osti.
A pcmazali podruhé' Šalomouna
syna Davidova. Pomazali pak jej
Hospodinu za kníže, a Sédoka za
biskupa.
23. I dosedl Šalomoun na stolici
Hospodinovu za krále místo Da
vida otce svého, a. všechněm se
líbil: a poslouchal ho veškeren
Israel.

22) t. za krále podruhé, a slavněji, než
tam, 8. Král. l, 34. ustanovili —

na nade vším Israelem: a dal jemu
slávu královskou, jakéž neměl před
ním žádný kral israelský.
26. David tedy syn Isaje kralo
val nade vším Israelem.
27. A dnů, v nichž kralovalnad
Israelem, bylo čtyřiceti let: a v
Hebronu kraloval sedm let, a v
J erusalémě třiceti a. tři léta.
28. I umřel v starosti dobré, pln
jsa dnů, i bohatství, i slávy, &
kraloval Šalomoun syn jeho
něho.
29. Cínové pak Davida krale

Ervní
poslední,Vidoucího,
popsáni jsou
nize iSamuela
a v
v
knize Néthana proroka, &.v knize
Gada Vidoucího:
30. též i [děje] všeho království
'eho, i síly jeho,iěasů, kteříž pře
ěhli za něhobuďto v Israeli, buďto
ve všech krélovstvích země.

2. Paralipomenon 1.
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Druhá kniha Paralipomenon.
Tato kniha připomíná události na panování krále Šalomouna zběhlá; potom
příběhy na panování králů jůdskýoh až ku konci království jůdskáho, a k odvedeni
lidu do zajetí babylonského, kdež byl až do času panování perského krále Cyr.. PH
hěhů králů israelských toliko sem a tam se dotýká, pokud se na království jůů—
ské vztahují.

Kapitola 1.

lidem svým mnohým, kterýž tak
nesčíslný jest, jako prach země.
10. De'ž mi moudrost a rozum,
abych voházel i vycházel předlidem
tvým': nebo kdož může tento lid
kterýž tak mnohý jest, nále
1. Posilněn
jest tedy
Šalomoun tvůj,
žitě souditi?
syn Davidův
v království
11. 1 řekl Bůh Šalomounovi:
svém, a Hospodin Bůh jeho byl s
Poněvadž se to více líbilo" srdci
ním, a zvelebil ho vysoce.
2. I rozkázal Šalomoun všemu tvému, & nežádal jsi bohatství, ani
Israelovi, tisícnikům, i setnikům, zboží, ani slávy, ani duší těch, kte
i vůdcům i soudcům všeho Israele, říž tebe nenáviděli, aniž také za
i knížatům čeledí:
mnohé dny života [jsi prosil]: ale
3. a šel se vším množstvím na žádal jsi sobě moudrosti a umění
výsost Gabaon, kdežto byl stánek abys mohl souditi lid můj, n
úmluvy Boží, kterýž udělal Mojžíš nímž jsem tě ustanovil králem:
služebník Hospodinův na poušti.
12. [protož] moudrost a umění
4. Archu pak Boží byl přivezl dáno jest tobě: bohatství pak, a
David 2 Kariathjarim, na místo, statek, & slávu dám tobě, tak že
kteréž byl jí připravil, a kdež jí žádný z králů ani před tebou ne
byl rozbil stan, totiž doJ erusaléma. byl, ani po tobě bude tobě rovný.
13. I navrátil se Šalomoun s
5. Oltář také měděný, kterýž
b 1 udělal Beseleel syn Uri, syna výsosti Gabaon do Jerusaléma od
stánku
úmluvy, a kraloval nad
ur, tam byl před stánkem Ho
spodinovým: kteréhož hledali Šalo Israelem.
moun i všecko shromáždění.
14. I nashromáždil sobě vozů a
6. I vstoupil Šalomoun k oltáři
a měl
tisícjezdců:
a čtyryasta.VOŽÍ
a dvanáote
tisíc
rozlo '
měděnému, před stánkem úmluvy jezdců,
Hospodinovy, a obětoval na něm je do měst vozů*, a u krále v
tisíc oběti.
J erusalémě.
15. I způsobil král, že bylo stří
7. Hle pak té noci ukázal se
jemu Bůh, řka: Žádej zač chceš, bra i zlata v Jerusalémě 'ako ka
abych dal tobě.
mení, a cedrového dříví jako pla
8. I řekl Šalomoun Bohu: Ty ného fíkoví, kteréž r0ste na poli
jsi učinil s Davidem otcem mým u velikém množství.
milosrdenství veliké: a ustanovil
jsi mne králem místo něho.
9. Nyní tedy Hospodine Bože, 10) t. abych náležitě před ním oboovati, .
spravovatimth
at se naplní řeě tvá, kterouž jsi 14) Ve' těchto
městech vozů byly konírny
slíbil Davidovi otoi mému: nebo
pro koně královské naloženy a posta
ty jsi mne ustanovil za krále nad
veny. (8. Král. 9, IQ.),
Šalomoun obětuje v Gabaon. 7. Prosí
Boha za moudrost, i dána jest jemu, i
s slávou a s bohatstvím.
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2. Paralipomenon ]. 2.

16. Přivéděli pak jemu koně z
Egypta, a z Goa, kupci královští,
kteříž chodili a kupovali je za
peníze,
17. [totiž] spřež čtyř koňů za
šest set stříbrných, a koně za sto
a padesat: podobněze všech králov
ství hethejských, a od králů syr
ských, koupě se dala.
(3. Kral.

10, BO.)

Kapitola 2.
Smlouva Šalomounova s Hiramem,
dělníky a potřeby k stavění chrámu.

o

1.
mínil pak Salomoun stavěti
dům jmenu Hospodinova, a
sobě dům královský.
2. A odčetl sedmdesáté tisíc mu
žů, kteřížto nosili na ramenou, a
osmdeséte tisíc, kteřížby tesali ka
mení na horách, a úředníků nad
nimi tři tisíce a šest set*.
(3. Kral. 5, 16.)
3. Poslal také k Hiramovi králi
tyrskému, řka: Jako jsi učinil s
Davidem otcem mým, a poslal jsi
mu dříví cedrové, aby stavěl sobě
dům, v kterémžto i bydlil:
4. tak učiií se mnou, abych sta
věl dům jmenu Hos odina Boha
svého, abych posvětil o k zapalo

vání kadidla před ním, akkouření

vonnými věcmi, a k věčnému před
kládání chlebů, a k obětem zapal
ným rano i večer, též ve dny
sobotní, a na nov měsíce, i na
slavnosti Hospodina Boha našeho
na věky, kteréž přikazany jsou
Israelovi.
5. Nebo dům, kterýž stavěti chci,

jsem já., abych mohl vystavěti jemu
dům? Ale k tomu toliko, aby se
kadilo před ním'.
7. Protož pošli mi muže umě
lého, kterýžby uměl dělati na zla—
tě, a. na stříbře, na mědi, a železe,
ze zlatohlavu, a z červce, & z

hyacintu, a kterýžby uměl rýti
rytiny, s těmi řemeslníky, kteříž
jsou u mne v Jůdstvu, a v Jem
salliémě,
kteréž zjednal David otec
m
].
8. Přes to pošli mi také dříví
cedrového, i jedlového,isosnového,
z Libanu: nebo vím, že služebníci
tvoji umějí sekati [a. tesatí] dříví
z Libanu, a budou [dělati] služeb
níci moji s služebníky tvými,
9. aby mi připraveno bylo mnoho
dříví. Nebo dům, kterýž chci sta
větí, má.býti veliký velmi a slavný.
10. Dělníkům pak, kteříž sekati
budou dříví, služebnikům tvým dém
stravu dvacet tisíc korců pšenice,
a ječmene tolikéž, & vina dvacet

tisíc0 . batů, oleje také léhvic dvacet
11. Odpověděl pak Hiram kral
tyrský psaním, kteréž byl poslal
Šalomounovi: Žet zamiloval Ho
spodin lid svůj, proto dal, abys ty
kraloval nad ním.
12. A řekl déle: Požehnaný Ho
spodin Bůh israelský, kter 'ž učinil
nebe i zemi, kterýž dal avidovi
králi syna moudrého a umělého,
c'1.8

a smyslného &.opatrného, aby vysta
věl dům Hospodinu, a palac sobě.
13. Poslal jsem tedy tobě muže
opatrného a nejumělejšího Hirama,
otce mého*,
veliký ma býti: nebo veliký jest
14. syna ženy z dcer Dan., jehožto
Bůh náš nade všecky bohy.
otec byl Tyrský, kterýž umí dělati
6. Kdo tedy bude moci s to na zlatě, a na stříbře, na. mědi, a
býti, aby vystavěl jemu dům hod

ný? Jestliže nebe a nebesa nebes
nemohou obsáhnoutí ho: kteraký
2) Padlé 3. Kral. 5, 16. bylo dělníků a
doblížitelů toliko 8300; 300 tuto přespo
čet byli bel pochyby vrchní dohlížitolé,
a jsou v knihách vy uš ní.
6) Jakoby řekl: Nemínfmt ja, aniž mohu
takového domu jemu stavětí, kterýlby

,— CD

v

jej obsáhucnti mohl; ale chci mu to
liko stavěti dům veliký a jakýž na
tak velikého Boha sluší, a v němžby
se jemu slušné pocta a služba dala.
t. kterého ctím, co otce. Jiní vyklá
dají: Hirama, někdy dělníka otce mého;
jiní na to celé berou za jméno, totiž
Hírama, příjmením Abi (Otec můj):
však se to zda býti způsob advořilého
mluvení a důkaz vážnosti.

2. Paralipomenon 2. 3.
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železe, i mramoru, i na dříví, z vyryl na něm palmy, &jako řetízky,
šarlatu také, a z hyacintu, a z ani se s olu víží.
kmentu, a červce: a kterýž umí
6. Po lažil také podlahu chrámo
rýti, všelikou rytinu, a vymysliti vou předrahým mramorem s ozdo
moudře, čehožkoli potřebí jest v bou mnohou.
díle, &!řemeslníky tvými, asřemesl
7. Zlato pak bylo přezkušené, z
níky pána mého Davida otce tvého. něhožto nadělav plechů obložil dům,
15. Pšenice tedy, & ječmene, a i tramy jeho, i veřeje, i stěny, 1
oleje a vína, což jsi slíbil pane můj, dveře,av ryl cherubíny na stěnách.
pošli služebníkům svým.
8. Udě al také dům Svatyně sva
16. My pak nasekame dříví z tých: jehožto dýlka bylajako šířka
Libanu, což ho koli bude potřebí domu, dvacíti loktů: a šířka též
tobě, a připlavíme je v vořích po dvaciti loktů: &.obložil jej plechy
moři do Joppe: ty pak odtud dáš zlatými, as šesti st hřiven'.
je voziti do Jerusaléma.
9. Též i hřeby udělal zlaté*, tak
17. Tedy sčetl Šalomoun všecky že _jedenkaždý hřeb vážil padesate
muže obrácené k židovstvu, kteříž lotů: síňce také obložil zlatem.
byli v zemi israelské, po sečtení,
10. Udělal také v domě Svatyně
kterýmž sčetl „je David otec jeho, svatých cherubíny dva dílem řezbář
a nalezeno jich sto a padesát tisíc, ským: a obložil je zlatem.
11. Křídla. cherubínů na dvaceti
tři tisíce, a šest set.
18. I vybral z nich sedmdesate loket roztažena b la, tak že jedno
tisíců, kteřížby nosili na ramenou křídlo mělo pět oket, a dotýkalo
břemena, a osmdesate tisíc, kteřížby se stěny domu: a druhé pět loket
kamení tesali na horách: tři pak mající dotýkalo se křídla druhého

cherubína.
12. Podobně křídlo druhého che
rubína mělo pět loket, & dotýkalo
se stěny: a křídlo jeho druhé na
Kapitola 3.
pět loket dotýkala se křídla che
Stavení i vypsání chrámu Božího.
rubína druhého.
13. Křídla tedy obou cherubínů
1. I začal
Šalomoun
stavěti domu
Hospodinova
v J erusalémě
na roztažené. byla, a roztahovala se
hoře Moria, kteráž byla ukázána na dvaceti loktů: oni pak stali
Davidovi otci jeho, na místě, kte— vzhůru na nohách, a tváři jejich
réž byl připravil David na humně byly obrácené k zevnitřnímu domu*.
14. Udělal také i oponu z hya
Ornans. J ebusejského.
2. Počal pak stavěti druhého mě cintu, z šarlatu, z červce, a z kmen
síce, léta čtvrtého království svého. tu: a vytkal na ní cherubiny.
15. Přede dveřmi také chrámu
3. A tito jsou základové, kteréž
založil Šalomoun, aby stavěl dům postavil dva sloupy, kteříž třiceti
Boží, vzdélí loktů podlé staré míry a pět loktů měli zvýší: makovice
šedesate, a na šíř loktů dvaceti. pak na nich byly na pět loket.
16. Také i jako řetízky v Sva
4. Síň pak před čelem, kteréž
se vztahovala na dýl, podlé míry tyni [zdělal],a vložilje na makovice
širokosti domu, dvacíti loktů: vyso těch sloupů: jablek také granáto
kost ak sto a dvacíti loktů byla: vých sto, kteráž položilmezi řetízky.
17. A tak postavil ty sloupy v
& pozllatilji vnitř zlatem nej čistším.
5. Dům také větší*přikryl dskami síni chrámu, jeden na pravé straně,
dřevěnými jedlovými, & obložil
všudy plechy z zlata ryzího: & 9) Břehy, jimiž llatý plech upevněn byl,
tisíce
lí 11. a šest set úředníků nad dílem

5) Dům větší, t. Bvatyni.

toliko pozlaceny byly.
13) t. ]: oponě a k přednímu dílu chrámu,
či k Bvatyni.
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& druhý na levé: ten, kte ž byl síň velikou', & dvéře u též síně,
na pravé straně, nazval Jao 'n; & jež okoval mědí.
10. Moře pak postavil na pravé
kterýž byl na levé, Booz.
straně proti východu ku poledni.
11. Nadělal pak Hiram [také]
Kapitola 4.
kotlíků, a vidliček, a šálů: a doko
Oltář k zápalným obětem, a nádobí chrá— nal všeckodílo králi k domu Božímu,
mová.
12. totiž, dva sloupy, amakovice
1.
dělal takéioltář měděn dva a vrchy, a jako nějaké siti, kterážby
citi loktů vzdáli, &. vaciti přikrývaly vrchy na makovicích.
13. Jablek také granátových
loktů zšíří, a desíti loktů zvýší.
2. Též i moře slité desíti loket čtyry sta, & mřežování dvoje, tak
odjednoho kraje k druhému, okrou aby dva řady jablek" granátových
hlé vůkol: zvýší bylo na ět loktů, byly na jednomkaždám mřežování,
a okolek třicíti loket ob 'ěoval je aby přikrývala ty makovice, &
vůkol.
vrchy sloupů.
14. Udělal také podstavky, i
3. Podobenství také volů bylo
pod ním, a na deset loktů zevnitř umyvadla, kterážto vstavil na pod
nějaké rytiny, jako dvěma řady stávky:
15. moře jedno, a volů dvanácte
to moře obsahovaly. Volové pak
pod mořem.
16. I kotly, i háky, i šály. Vše
4. a to moře na dvanácti volích
ostaveno bylo, z nichžto tři atřili cky nádoby udělal Salomounovi
Hiram
otec jeho*kdomu Hospodi
k půlnoci, &.jiní tři k zápa. u: tří
novu z mědi přečisté.
pakvýchodu,
jiní ku ržice
oledm',
tři ostatní
]7. V krajině jordánské slil je
na a.sobě
moře:
zadkové pak těch volů byli vnitř král v zemi jilovaté mezi Sochot
& Saredatha.
pod mořem.
18. B 10 pak množství nádob
5. Tlustost pak jeho byla. na
dlaň, a. kraj jeho byl jako kraj nesěislng: tak že váhy tá mědi
kalichu, aneb nakřivenáho lilium: nevěděli.
& bralo v sebe tři tisíce měřiď.
19. A udělal Šalomoun všecky
6. Udělal také deset umyvadel: nádoby do domu Božího, i oltář
& postavil jich pět po pravé straně, zlatý i stoly, a. na. nich chleby
a pět po levé, aby umývali vnich předložení:
všecko, což v“ zápalnou obět měli - 20. svícny také s lampami jejich,
obětovati: v moři pak kněží se aby svítily před Svatyní vedlé
řádu, z zlata nejčistšího,
umývah.
21. a květy nějaké [na nich], a
7. Udělal pak i svícnů zlatých
deset, vedlé způsobu, jakž je udě lampy & utěradla zlatá, všecky věci
lati rozkázáno bylo: a postavil je z zlata nejčistšího udělány byly.
22. Schránky také na kadidlo, &
v chrámě, pět po pravé straně, a
kadidlnice, & šály. & moždiřky, z
pět po levé.
8. Také i stolů deset [udělal]: zlata. nejčistěího. I dveře ozdobil
& postavil je v chrámě, pět o rytinami vnitřní chrámové, to jest,
pravé straně, a pět po levé: šáíů do Svatyně Svat ch: i dváře chrá
mu zevnitřní [a ěla1] zlaté. A tak
také zlatých sto.
9. Udělal také síň kněžskou, & dokonána jest všecko dílo, kteráž
dělal Šalomoun k domu Hospodi
novu.

byli sliti:

6) Bátú; jakž myslí, tak mnoho vody až
do vrchu mohlo se vlíti: ačkoli v něm
obyčejně jen dva tisíce bátú bývalo. 16) jejž Šalomoun u veliké vážnosti jako
(8. Král. 7, 6.
_
otce měl. Jiní jinak vykládají; viz výš
2, 18.
9) t. pro obecný lid, a sice pro mužský.

2. Paralipomenon 5. 6.
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Hospodin dal zákon synům israel
ským, jenž vyšli z Egypta.
Kapitola 5.
11. Když pak vyšli kněží ze
Vnesení archy i nádob do chrámu.
Svatyně*, (nebo všickni kněží, kte
říž
se tu koli našli, byli se o
1.
nesl tedy Šalomoun všecky
věci, kteréž byl zaslíbi1[Bo světili: aniž ještě v ten čas tří y,
a
řádek služby mezi nimi roz
hu] David otec 'eho, stříbro i zla
to, i všecky n doby, a složil to dě en byl*"')
12.
tak levítové, jako zpěváci,
mezi klady domu Božího.
'
2. otom shromáždil starší israel totiž, i kteříž pod Asafem byli, i
kteří
pod
Emanem, i kteří pod
ské, a všecka knížata pokolení, a
řední čeledi z synů israelských Idithunem, synové i bratří jejich
odíni
jsouce
oděvy kmentovými,
50 J erusaléma, aby přenesli archu
cimbály, a žaltáře, a harfy
úmluvy Hospodinovy z města Davi na
hráli,
stojíce
k východní straně
dova, jenž jest Sion.
3. Přišli tedy k králi všickni oltáře, a s nimi sto a dvaceti kně
ží
troubících
na.
trouby.
muži israelští v den slavný měsíce
13. Protož když všickni spolu
sedmého.
trubami,
i
hlasy,
i cimbály, i var—
4. A když přišli všichni starší
hanami i rozličnými nástroji hu
israelští, nesli levitové archu,
debnými
[zvuěeli
&) zpívali, abla
5. a přenesli ji tam, i všecku
přípravu stánku. Nádoby také Sva su vzhůru pozdvihovali, daleko
tyně, kteréž byly v stánku, pře zvuk slyšán byl, tak že když Ho
spodina chváliti začali, & řikati:
nesli kněží s levity.
6. Král pak alomoun, i všecko Chvalte Hospodina, nebo dobrý
jest,
_nebo na věky [trvá] milosr
shromáždění israelské, i všickni,
kteříž se byli sešli, šli před archou, denství jeho, naplněn“jest dům Boží
oblakem,
a obětovali skopee, a voly beze
všeho počtu: tak zajisté mnoho 14. a. nemohli" kněží ostáti, a
posluhovati pro mrákotu : nebo byla
bylo obětí.
7. A vnesli kněží archu úmluvy
sláva Hospodinova dům
ož .
Hospodinovy na místo její, totiž nBaplinila
na místo chrámové odpovědi Bo
Kapitola 6.
žích, do Svatyně Svatých pod kří
dla cherubínu:
Požehnání Šalomounovo shromáždění i
8. tak že cherubínové měli roz sraelskámu, 14. i modlitba jeho.
tažená křídla svánad mistem, kdež
kdy řekl Šalomoun: Hos 
postavena byla archa, a_zakrývali 1.
Tedin slíbil, že bude přebývggi
archu s sochory jejími.
9. Koncové pak soohorů, na kte v mrákotě:
rýchž nesena byla archa, že jsou 2. já pak vystavěl jsem dům
něco delši byli, vidini byli před jmenu jeho, aby bydlil tam na
odpovědnioi*, pakliby kdo byl ma- vě
gy I obrátil král tvář svou, a
liěko vně, nemohl jich viděti**. I
byla tu archa až do dnešního dne. dal požehnání všemu množství
10. A nic jiného nebylo v arše, israelskému, (nebo všechen zástup
nežli dvě desky, kteréž byl do 111stál pozbruje,) a řekl:
vložil Mojžíš na Horebě, kdyžto
9) t. před Svatyní svatých či před Nej
světějším. -— "" Dle 3. Král. 8, 8. ne
bylo jich zhola viděti, než toliko sna
menati se mohli skrze oponu, v níž
hrby aneb vydutí dělali.

11) t. když archu již složili vSvatyni sva
ých — " Krátce: Nešetřili pořádku,
t. ne jedna toliko třída kněží, kteříž
vždy týhoden po týhodni v chrámě
přisluhovali, posvětila se kté slavnosti
ale všecky třídy tu přítomná byly.
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4. Požehnaný Hospodin Bůh kteříž chodí před tebou v celém
israelský, kte 'žto, což mluvil Da srdci svém:
15. kterýž jsi splnil služebníka.
vidovi otci to mu, vskutku splnil,
svému Davidovi otci mému, což
5. Od toho dne, jakž jsem vy kolí jsi jemu mluvil: s. co jsi ústy
vedl lid svůj z země egyptské, ne slíbil, skutkem jsi naplnil, jakož i
vyvolil jsem města. z žádného po nynější čas dokazuje.
16. Nyní tedy, Hospodine Bože
kolení israelského, k vystavění v
něm domu jmenu mému, aniž jsem israelský, naplniž [i budoucně] slu—
vyvolil kterého jiného muže, aby žebníka svému Davidovi otci mému
e
byl vůdcem lidu mého israelského, cožskoli mluvil jemu, řka.:
6. ale vyvolil jsem Jerusalém, budet se nedostávati z tebe muže
aby bylo jmeno mé v něm, a. vy přede mnou, kterýžby seděl na.
volil jsem Davida„ abych ustano trůnu israelském: však tak, jestli
vil ho nad lidem mým israelským. že budou ostříhati synové tvoji
7. A když byl uložil Devid otec cest svých, ev zákoně mém budou
můj, stavěti dům jmenu Hospodi li choditi, jakožs i ty chodil přede
na. Boha. israelského,
8. řekl Hospodin k němu:

.mnou.

17. A nyní Hospodine Bože
Že
jsi uložil stevěti dům jmenu mému, israelský, necht jest utvrzena. řeč
dobřes zajisté učinil, žes měl tu tvá, kterouž jsi mluvil služebníka
svému Davidovi.
v
.
9. & však ty nebudeš stavěti toho
18. Ač zdali kviře podobné jest,
domu, ale syn tvůj, kterýž vyjde že bydlí Bůh s lidmi na. zemi?
z bedr tvých, on vystaví dům Jestliže nebe, & nebesa nebes ne- '
jmenu mému.
obsahuji tebe, čím méně dům tento,
10. A tak naplnil Hospodin řeč kterýž jsem vystavěl?
19. Avšak k tomu toliko udělán
svou, kterouž byl mluvil: a já,po:
vstal jsem na. místo Davida. otce jest, abys vzhlédl na.modlitbu slu
svého, a. dosedl jsem na. trůn isra— ž-bnike. svého, a. na. prosbu jeho,
elský, jakož byl mluvil Hospodin: Hospodine Bože můj, & slyšel
&.vystavěl jsem dům tento jmenu prosby, kteréž vylévá. služebník
Hospodina Boha. israelského.
tvůj před tebou:
20. abys otevřel oěi své na dům
11. A postavil jsem v něm archu,
v níž jest úmluva Hospodinova, tento ve dne i v noci, na. místo,
kterouž uěinil s syny israelskými. o němž jsi slíbil, že tu vzývéno
12. I postavil se před oltářem bude jmeno tvé,
21. a. abys vyslyšel modlitbu,
Hospodinovým přede vším množ
kterouž modlí se služebník tvůj na.
stgim
sv
: israelským, a. roztéhl ruce něm: i vyslyšel prosby služebníka.
13. neb byl sobě udělal Šalo svého, i lidu svého israelského.
moun stupeň měděný, a. postavil Kdožbykoli modlil se na. místě
jej 11prostřed síně, jenž byl pěti tomto, vyslyš z příbytku svého,
loktů zdélí, a pěti loktů zšíří, a. totiž, s nebe, & milostiv buď.
tří loket zvýší: a stál na něm: a. 22. Zhřešil-li by kdo proti bli
potom klekl na kolena. přede vším žnímu svému, & přišel by hotov
množstvím israelským, a. pozdvihl jse přiséhati proti němu &zavázal
rukou k nebi,
by se zlořeěením před oltářem v
14.. a. řekl: Hospodine Bože i domě tomto:
sraelský, nenit podobného tobě 23. ty uslyš s nebe, a. uěiií soud
Boha. na nebi, ani na.zemi: kterýž služebnikům svým„ tak abys od
ostříháš smlouvy &. [prokazuješ] latil nepravému cestu jeho na.
milosrdenství služebnikům svým, lavu jeho vlastní, &pomstil spra
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vedlivého, odplatě jemu vedlé spra ckni národové země 'meno tvé, &
vedlnosti jeho.
báli se tebe, jako li 'tvůj israel—
24. Jestližeby přemožen byl lid ský, i poznali, že jmeno tvé vzý
tvůj israelský od nepřátel, (nebot váno jest nad domem tímto, kte
zhřeší [proti] tobě,) & obrátice se rýž jsem vystavěl.
34. Kdyžby vytáhl lid tvůj na
činili by pokání aprosilibyjmena
tvého, a modlili se na místě tomto: vojnu proti nepřátelům svým ce
25. ty vyslyš s nebe, &.odpust stou, kteroužbys je poslal, a kla
hřích lidu svému israelskému, a něliby se tobě proti cestě, na kte
přiveď je zase do země, kterouž réž jest toto město, jež jsi vyvolil,
a dům, kterýžjsem vystavěl jmenu
jsi dal jim, & otcům jejích.
26. J estližeby zavříno bylo nebe, tvému:
& nepršelby déšt pro hříchy lidu,
35. ty vyslyš s nebe prosby je
& modliliby se tobě na místě tomto jich, a modlitbu, a pomstí [jich].
& vyznávali by se jmenu tvému,
36. Jestližeby pak zhřešili [proti]
a obratíli by se od hříchů svých, tobě (nebo není člověka, ještoby
kdyžbys je trápil:
nehřešil,) & rozhněvalbys se na ně,
27. vyslyš s nebe Hospodine, a a vydalbys je nepřátelům, a jaté
odpust hříchy služebniků svých, & vedliby je do země daleké, aneb
lidu svého israelského, a vyuě je blízké,
cestě dobré, po nížby chodili: a. 37. a. obrátivše se v srdci svém,
dej déšt na zemi, kterouž jsi dal v zemi, do kteréž jatí zavedeni jsou,
lidu svému k vládnutí.
činiliby pokání, a. modliliby se
28. Byl-li by hlad na zemi, aneb tobě v zemi zajeti svého, řkouce:
mor, aneb rez, aneb ruda, aneb Zhřešili jsme, neprávě jsme činili,
kobylky, aneb chroust, aneb ne—& nespravedlivě jsme se chovali;
38. & navrátiliby se k tobě ce
přátelé,
pohu bivše
oblehli
by lým srdcem svým, a celou duši
rány města,
anebzemi,
jakákoli
rána
svou, v zemi zajeti svého, do kte
& nemoc trápila. by lid:
29. jestliže by někdo zlidu tvé réž zavedeni jsou, a klaněliby se
ho israelského modlil se, poznaje tobě proti cestě země své, kterouž
ránu a. nemoc svou, a. rozprostřel jsi dal otcům jejich, a města, kte
by ruce své v domu tomto:
réž jsi vyvolil, adomu, kterýž jsem
30. ty vyslyš s nebe, totiž z vystavěl jmenu tvému:
vysokého příbytku svého, a mi— 39. ty vyslyš s nebe, totiž zpe
lostiv buď, a odplat jednomuka— vného příbytku svého, prosby je
ždému podlé cest jeho, kteréž jich &. učiň soud, a odpust lidu
znáš an má v srdci svém: (nebo svému, ačkoli hříšnému.
ty sám znáš srdce synů lidských) 40. Tyt jsiLBůh můj: necht jsou
31. aby se báli tebe, a chodili prosim, otevřené oči tvé, a uši tvé
po. cestách tvých, po všecky dny necht jsou pozorující na modlitbu,
v nichžto živi jsou na zemi, kte kteráž se děje na. tomto místě.
rouž jsi dal otcům našim.
41. N
tedy povstaň, Hospo
32. Také i cizozemce, kterýž dine Bože, k odpočinutí svému*,
není z lidu tvého israelského, při—ty i archa moci tvé: kněží tvoji,
šel-liby z země daleké, pro jmeno Hospodina Bože necht jsou oblečení
tvé veliké, a ruku tvou silnou, a v spasení**, a- svatí tvoji necht se
rámě tvé vztažené, &. klaněl by veselí v dobrých věcech.
se na místě tomto,
.33. ty
slyš s nebe z nejpe
přijď do stálého příbytku svého
vnějšího příbytku svého, & uěiií 41) t.v chrámě,
zůstávaje tu s archou svou,
všecko, oěež volati bude k tobě
a již více nepřecházeje se stánkem
cizozemec ten: aby poznali vši
svým z místa na místo. (2. Král. 7, B.)
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42. Hospodine Bože, neodvra
8. Držel tedy Šalomoun slav
cujž tváři od pomazaného svého: nost v ten čas po sedm dní, ave
pamatuj na milosrdenství Davida škeren Israel s ním, shromáždění
služebníka svého.
velmi veliké, od vjití Emath, až
ku potoku egyptskému.
9. I učinil dne osméhoshromáž
Kapitola 7.
dění, protože posvěcoval oltář po
Oheň s nebe oběti spálil. 8. Posvěcení
chrámu. 12. Bůh sjevil Šalomounovi, že sedm dní, &.slavnost světil po
jeho modlitbu vyslyšel.

1. A když
Šalomounmo
dlitbydokonal
t to, oheň
sstoupil
s nebe, a shltil oběti zápalné, i
[jiné] oběti: a velebnost Hospodi
nova. naplnila dům.
2., Aniž mohli kněží vjíti do
chrámu Hospodinova, proto že ve
lebnost Hospodinovanaplnila chrám
Hospodinův.
3. Ale i všichni synové israel
ští viděli sstupujíoí oheň a. slávu

s edm

.

10. Tehdy třimecítmého dne mě
síoe sedmého propustil lid k pří
bytkům jejich radující se, a. vese
lící se z toho, což dobrého učinil
Hospodin Davidovi, a Šalomouno
vi, a Israelovi lidu svému.
11. 1 dokonal Šalomoun dům
Hos odinův, i dům královský, i
všeo o, což byl uminil v srdci
svém, aby udělal v domu Hospo
dinova, i v domu svém, a. štastně
se mu to povedlo.
12. Ukázal se pak jemu Hospo
din v noci, a. řekl: Uslyšelt jsem
modlitbu tvou, avyvolil jsem sobě
místo toto za dům oběti.
13. Jestliže zavru nebe, & déšť
nebude pršeti, a jestliže rozkáži a.
přikáži kobylkám, aby pohublly
zemi, a. jestliže pošlu mor na hd

Hos odinovu na. dům: a_ padše
tvá. na zemi na podlahu dláže
nou kamením klaněli se,a chválili
Hospodina: Že dobrý jest, že na
věky [trvá] milosrdenství jeho.
4. Král pak, a veškerenlid,obě
tovali oběti před Hospodinem.
5. Tehdy zabil král Šalomoun
oběti, volů dvamecitma tisíců, svů :
skopců sto a. dvaceti tisíců: &tak
114. obrátě se pak lid můj, nad
posvětil domu Božího král i ve kterýmž vzýváno jest jmeno mé,
škeren lid.
modlilby mi se, & hledalby tváří
6. Kněží pak stáli při svých ů mé, &.činilby pokání od cest svych
řadech: i levítové s nástroji hu zlých: i já vyslyším je s nebe, a
debními Hospodinovými, kterychž milostiv budu hříchům jejich, &
nadělal David král k chválení Ho uzdravím zemi jejích.
15. Oči také mé budou otevřené,
spodina.:
e na. věky [trvá] milo
srdenství jeho, písně Davidovy zpí a uši mé pozorující na modlitbu
vajíce skrze ruce své: kněží pak toho, kdožby se modlil na tomto
troubili na trouby naproti nim, & mí st ě.
veškeren Israel stál.
Nebo jsem vyvolil, a posvě
7. Posvětil také Šalomoun pro til 16.
místa tohoto, aby bylo jmeno
středku síně před chrámem Ho mé tam na věky, & aby tu byly
spodinovym: nebo obětoval tu zá. oči má, i srdce mé po všecky dny.
17. Ty také budeš-li choditi
alné nebo
oběti oltář
a. tukyměděný,
okojních
&
gětí:
terýž
přede mnou, jako chodil David
b 1 učinil, nemohl snésti zápalných otec tvůj, a. budeš-li činiti všecko,
o čti, a obětí posvátných, &.tuků. což jsem přikázal tobě, a. sprave
dlnosti mé a soudy budeš-li za
— " t. uděl jim milost svou, aby chovávati:
spasitedlně živi byli, i lld tvůj k apa
18. utvrdím trůn království tvé:
sení vedli, tak žeby nenávidě zlého,
radost měl v dobrém.
ho, jakož jsem slíbil Davidovi otci
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tvému, řka: Nebude odjat muž z zůstal z Hethejských a Amorrhej
rodu tvého, aby nebyl knížetem ských, a Ferezejských, a Hevej
v Israeli.
ských, & Jebusejských, kteříž ne
19. Jestliže pak se odvrátite, a byli z rodu israelského,
opustíte práva má, a přikázání má, 8. z synů jejich, a z potomků,
kteráž jsem vydal vám, &ode'douce jichžto nepobih synové israelšti,
sloužiti budete bohům cizím, a podmanil alomoun v poplatníky
až do tohoto dne:
klaněti se _jim,
20. vyplením vás z země své, 9. z synů pak israelskýoh ne
kterouž Jsem dal vám: a dům podrobil [žádného] v službu při
tento, kteréhož jsem posvětil jmenu díle královském: neb oni b li muži
svému, zavrhu od tváři své, a vy bojovní, a vůdcové předn, a kní
dám jej v přísloví, a v příklad žata nad vozy, i nad jezdci jeho.
všem národům.
10. Všech pak knížat vojska
21. A dům tento budevpřísloví krále Šalomouna bylo dvě stě pade
všem mimo jdoucím, a užasnouce sáte, kteříž cvičili lid.
11. Dceru pak Faraonovu pře
se řeknou: Proč tak učinil Hospo
stěhoval změsta Davidova do domu,
din zemi této, a domu tomuto?
22. Aodpovědí: Protože opustili kterýž jí byl vystavěl. Nebo řekl
Hospodina Boha otců svých, kte král: Nebudet bydliti manželka má
ž je vyvedl z země egyptské, & v domu Davida. krále israelského,
o opili se bohů cizích, & klaněli protože jest posvěcený; nebo vešla
se _jim,a ctili je: proto přišly na do něho archa Hospodinova.
12. Tehdy obětoval Šalomoun
ně všecky tyto zlé věci.
zápalné oběti Hospodinu na oltáři
Hospodinovu,
kterýž byl vzdělal
Kapitola 8.
před síni,
Města některá. od Šalomouna vystavena.
.13. aby každého dne obětována
7. Národové pod plat uvedeni. 14. Kněží bylo na něm vedlé přikázaní Mojží
spořádání.
šova, ve dny sobotní, a na nov
1.
dyž se pak vyplnilo dvaceti měsíce, a na slavnosti, po třikrát
K let, když vystavěl Šalomoun do roka, totiž na slavnost přesnic,
a na slavnost týhodnů, a na slav
dům Hospodinův a dům svůj:
2. vystavěl [také] města, kteráž nost stánků.
14. A ustanovil podlé nařízení
byl [zpět] dal Híram lomounovi,
Davida otce svého úřady kněžské
a osadil tam syny israelské.
3. Táhl také do Emath Suba a dle služeb jejich: a levity dle po
řádku jejich, aby chválili [Boha],
dobyl ho.
4. A vystavěl Palmíru na.poušti, a přisluhovali při kněžích, vedlé
řádu
jednohokaždého dne: i vratné
a jiná města přepevná vystavěl v
v pořádcích jejich u jednékaždé
[krajině] Emath;
brány;
nebo tak byl přikázal Da
5. A vystavěl Bethoron hořejší,
i Bethoron dolejší, města ohrazené. vid muž Boží.
15.
Aniž
jsou co přestoupili z
zdmi, mající brány, a závory, i
rozkázaní králových, tak kněží
zámky:
6. Balaath také i všecka města jako levitové, při všech věcech,
přepevná., kteráž byla Šalomouno kteréž byl přikázal, i při strážích
va, i všecka města vozů, a města pokladů.
16. Všecky náklady hotové měl
jizdných:
omoun a všecko,
uložil. cožkoli
vystavělchtěl
v Ša
Je— Šalomoun. od toho dne, v němž
rusalémě a na Libanu, i po vši založil dům Hospodinův, až do
zemi anování svého.
dne, v kterémž jej dokonal.
7. eškeren lid, kterýž byl po
17. Tehdy odjel Šalomoun do
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Asiongaber & do Ailath u břehu požehnaný, kterýž chtěl tebe zří
moře červeného, kterýž jestv zemi diti na svém trůnu králem [na mí
om.
stě] Hospodina Boha tvého. Neboť
18. Poslal pak mu Híram po miluje Bůh Israele, a. chce zacho
služebnících svých lodí, a plavce vati jej na věky, protož ustanovil
umělé na moři, i plavili se s služeb tebe nad ním králem, abys činil
níky
alomounovými do Ofir, & soud a spravedlnost.
9. I dala králi sto a dvaceti hři
vzali odtud čtyři sta & padesáte
hřiven zlata, & přinesli je králi ven zlata, a vonných věcí velmi
Šalomounovi.
mnoho, a kamení drahého: nebylo
[nikdy] takových vonných věcí,
jako [byly] ty, kteréž darovala
Kapitola 9.
královna z Sáby králi Šalomounovi.
Příjezd královny Babejaká. 13. Bohatství
10. K tomu také i služebníci
& sláva Šalomounova, i smrt jeho.
Hiramovi s služebníky Šalomou
novými přivezli zlata z Ofir, a
1. Královna
když dříví thyinového, a kam ení drahého :
uslyšela také
pověstz Sáby,
o Šalomou—
11. z kteréhož dříví, totiž thyi
novi, přijela do Jerusaléma, aby
zkusila ho v pohádkách, s velikým nového, nadělal král schodů v domu
Hospodinovu,
i v domu královu,
zbožím, a s velbloudy, kteříž nesli
vonné věci, a. zlata velmi mnoho, harf také a žaltářů zpěvákům:
nikdy
nebylo
vidáno
dříví takového
i kamení drahé. A když přišla k
Šalomounovi, mluvila jemu, oožkoli v zemi jůdské.
měla v.srdci svém.
12. Král pak Šalomoun dal krá
2. I vylozil jí Šalomoun všecko, lovně z Sáby všecky věci, kteréž
což jemu byla podala: aniž cobylo, chtěla, a kterých požádala, a mno
hem více nežli byla k němu při
ježtoby jí nevyložil.
3. Kterážto když uzřela moudrost nesla: kterážto navrátivší se odjela
Šalomounovu, a dům, kterýž byl do země své s služebníky svými.
13. Byla pak váha zlata, kteréž
vystavěl,
'
4. také i pokrmy stolu jeho, a přinášino bývalo alomounovi na
každý
šest set, ěedesáte ašest
obydlí služebníků, a úřady slouží hřiven rok,
zlata:
cích jemu, i roucha jejich, ěíšníky
14.
kromě
té summy, kterouž
také, a oděvy jejich, i oběti, kte
réž obětoval v domu Hospodinovu : poslové rozličných národů &.kupci
přinášeli,
i
všickni
králové arabští,
ro veliké divení nebylo v ní více
a knížata zemí, kteříž přiváželi
ucha.
zlato a stříbro alomounovi.
5. I řekla k králi: Pravát jest
15. Udělal tedy král Šalomoun
řeč, kterouž jsem slyšela v zemi

dvě stě kopí zlatýchzsummy šesti
svŽ. o věcech tvých, a o moudrosti set zlatých, kteříž na jednokaždé
tv
' 6. Nevěřila jsem vypravujícím, kopí vynaložení byli:
16. tři sta také štítů zlatých ze
až jsem sama přišla, & uzřela oči
ma svýma, &.zkusila jsem,že sotva tří set zlatých, jimiž přikryt byl
polovici o moudrosti tvé pověděli jedenkaždý štít: i složil je král v
mi: převýšilt jsi pověst ctnostmi zbrojnici, kteráž byla Lesem [líbán
m1
ským] obsazena. (3. Král. 10, 17.)
7. Blahoslavení muži tvoji, abla— 17. Udělal také král trůn veliký
hoslavení služebníci tvoji, kteříž z kostí slonových, a. obložil jej
stojí před tebou po všeliký čas, a zlatem nejčistším.
18. Také šest stupňů, po nichž
slyší moudrost tvou.
8. Budiž Hospodin Bůh tvůj se vstupovalo na trůn, a podnož
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zlatou, a spolehadla dvě s obou chovali jej v městě Davidově: a
stran, a dva lvy, anistali u spole
kšiloval
Roboam syn jeho místo
hadel,
11
0.
19. též i jiných dvanacte lvíčků
stojících tu na šesti stupních s obou
Kapitola 10.

stran: nebylo takového trůnu v
Roboam pohrd radou starších příčinu dal
žádném království.
k rozdělení království.
20. Všecky také nádoby hodo
véní královského byly zlaté, i na 1. Šel pak Roboam do Sichem:
doby v domu Lesu libanského ?.
nebo tam sešel se byl veške
zlata nejčistšího. Stříbra zajisté za ren Israel, aby ho ustanovili za
ra'1e.
dnů těch za nic sobě nevážili.
2. To když uslyšel J eroboam syn
21. Nebo lodí kralo
chodívaly
do Tharsis, s služební y Hiramo Nabatův, kterýž byl v Egyptě
(nebo byl tam utekl před Šalomou
vými, jednou
třecha stříbro,
letech: aa nem), i hned se navrátil.
přinaše
y odtudvezlato,
3. I povolali ho, apřišel, i veške
kosti slonové, a opice, a pávy.
22. I zveleben jest Šalomoun nade ren Israel, a mluvili kRoboamovi,
všecky krale země v bohatství a řkouce:
v slávě.
4. Otec tvůj přetěžkým jhem
23. A všickni králové země žá. obtěžoval nás, ty lehěejší věci roz
dali viděti tvař Šalomounovu, aby kazuj nežli otec tvůj, kterýž na
slyšeli moudrost, kterouž byl dal nas vložil službu těžkou, a maličko
Bůh v srdce jeho:
pošehč
ě. břemena, abychom sloužili
24. a přinášeli mu dary, nádoby to
5. Kterýžto řekl: Po třech dnech
stříbrné i zlaté, i roucha, izbroje,
i vonné věci, koně i mezky, kaž navratte se ke mně. A když odšel
dého roku.
lid,
6. radil se s staršími, kteříž stá.—
25. Měl také Šalomoun čtyřiceti
tisíců koní na stájích, a vozů i vali před otcem jeho alomounem,
jezdců dvanácte tisíc, a rozsadil když ještě živ byl, řka: Kterak
'e do měst vozů, a v Jerusalémě, mi radíte, abych odpověděl lidu?
de byl král.
7. Kteříž řekli jemu: Jestliže se
26. Provozoval také moc nade zalíbíš lidu tomuto, a ukojíš-li je
všemi králi od řeky Eufrat až k slovy milostivými, budout sloužiti
zemi íilistinské, & až k končinam tobě po všecken čas.
8. Ale on opustil radu starců, a
egyptským.
27. A tak velikou hojnost stříbra počal se raditi s mladými, kteříž
způsobil v J erusalémě jako kamení ; s ním vychováni byli, a byli v
& dříví cedrového tak veliké množ tova-ryšstvu s' ním.
9. I řekl k nim: Co se vám zdá.?
ství, jako planého fíkoví, kteréž
Jakou mam dáti odpovědlidu tomu
roste na poli.
'
28. A přivaděli jemu koně z to, kterýž řekl mi: Polehě nam
Egypta, a ze všech kra'in.
jha, kteréž vzložil otec tvůj na nás ?
29. Jiní pak skutkov Šalomou 10. Oni pak odpověděli jako
novi první i poslední, sepséni jsou mladí, a. vychovaní s ním v roz
v slovích Nathana proroka, & v košech, a řekli: Takto mluviti bu
knihách Ahiaše Sílonského,' také deš lidu, kterýž řekl tobě: Otec
u vidění Addo Vidoucího, proti tvůj ztížil jho naše, ty polehě nám:
Jeroboamovi s na Nabatovu.
a takto jemu od ovíš: Nejmenší
30. Kralov
pak alomoun v prst můj tlustší jest, nežli bedra
Jerusalémě nade vším Israelem otce mého.
11. Otec můj vzložil na vas jho
čtyřiceti let.
31. I usnul s otci svými, a po těžké, já. [ještě] těžší břemeno při
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ložím: otec můj mrskal vas bičíky, . 4. Totot praví Hospodin: Nevy
ale ja mrskati budu vas biěi uzlo tahnete, amž bojovati budete proti
vatými.
bratřím svým: navratiž se jeden
12. Přišel tedy Jeroboam, i ve— každý do domu svého, nebo mou
škeren lid, k Roboamovi dne třetí vůlí dalo se to. Kteřížto uposlechše
ho, jakož jim byl rozkázal.
řeči Hospodinovy, navrátili se, a
13. I odpověděl kral tvrdě, opu netahli roti Jeroboamovi.
stiv radu starších:
5. By lil ak Roboam v Jeru
14. a mluvil vedlé vůle mladých: salémě, a vz ělal města hrazena v
Otec můj těžké jho na vas vzložil, Jůdstvu.
6. A vzdělal Bethlehem, aEtam,
a ja ['eště] těžší přiložímzotec můj
mrska vas bičíky, ale já. mrskatn' & Thekue.
vas budu biěi uzlovatými.
7. Bethsur také, a Socho,a0:lol
15. I nepovolil prosbam lidu: lam
nebo byla to vůle Boží, aby se 83 tolikéž i Goth, a Maresa, a Zif,
naplnila řeč jeho, kteroužb lmlu— 9. též i Aduram, a Lachis, a
vil skrze Ahiaše Silonsk ho k Azeka,
10.Saraa také, a Ajalon, a Hebron,
Jeroboamovi synu Nabatovu.
16. Lid pak veškeren, když mu kteráž byla v zemi Jůdově a Ben
kral tak tvrdě mluvil, takto řekl jaminově, města přepevna.
k němu: Nenít nam dílu v Davi— 11. A když je zdmi ohradil, usa
doví, ani dědictví v synu Isaj. díl v nich knížata, a [zdělall špi
Navratiž se do stanů svých, Isra— žírny k potravam, totiž, k oleji a
eli, ty pak dům svůj pas, Davide. vmu.
12. Též i v jednomkaždém mě
I odšel Israel do stanů svých.
17. Protož jen nad syny israel— stě udělal zbrojnici na štíty a kopí,
skými, kteříž bydlili v městech azpevnil je se vší pilností, akralo
val nad Jůdou a Benjaminem.
jůdských, kraloval Roboam.
13. Kněží pak a levítové, kteříž
18. I poslal [k nim] kral Roboam
Adurama, kterýž byl nad platy, byli ve všem Israeli, přišli kněmu
ale ukamenovali ho synové israel ze všech sídel svých,
ští, i umřel: kral pak Boboam 14. opustivše podměstí, i vladař
pospíšiv vsedl na vůz, a ujel do ství svá., a odebravše se do Jůdstva
J erusaléma.
a do Jerusaléma: proto že je za
19. A [tak] odstoupil Israel od vrhl J eroboam, a potomcijeho, tak
domu Davidova až do tohoto dne.
žili
v k.něžství Hospodinovanevykoná
15. A ustanavil sobě kněží výso
Kapitola 11.
Roboamov'i vúlčiti proti Israelovi od Boha stí, a ďáblů, a telat, kterýchž byl
zabráněno. 6. Města od něho vzdělaná. 18. nadělal.
Ženy i děti jeho.
16. Též i ze všech pokolení israel
ských, kteřížkoli oddali srdce své,
1. I přijel
Roboam
do dům
Jerusalěma,
a svolal
všecken
Jůdův, aby hledali Hospodina Bohaisrael
a Benjaminův, sto a osmdesate tisíc ského, přišli do J erusaléma, aby
oběti své před Hospodi
výborných a. bojovníků, aby bojo obětovali
val proti Israelovi, a obratilksobě nem Bohem otců svých.
17. A tak posilnili kralovstvi
kralovstvi své.
'ůdského, a ssílili Roboama syna
2. I stala se řeě Hospodinova k alomounova za tři léta: nebo' oho
Semejašovi muži Božímu, řkoucí:
3. Mluv k Boboamovi synu

&

lomounovu králi jůdskému, a ke
všemu Israelovi, kterýž jest v [po
kolení] J ůdově a Benjaminově, řka:

17) t. tak dlouho v Jerusalčmě trvala či
na pocta Boží :. nůboženství pravé,
tak jakž je David a Šalomoun ařídilí
.. konali.
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dili po cestách Davidových a Šalo přitáhls níszgypta, totižLybii
ských, a Trcgloditů a Mouřenínů'.
mounových, toliko tři 1éta*.
18. Pojal pak soběRcboamman
4. I dobyl měst hrazených v
želku Mahalath, dceru Jerimotha, Jůdstvu, a přišel až k Jerusalému.
syna Davidovou. a Abihail dceru 5. Tedy Semcjáš prorok přišel
k Roboamovi, a k knížatům jůd
abailterážto
syna porodila.
aj,
19.
jemu syny, ským, kteříž se byli sebrali do
Jehusa, a Somoriáše, a Zooma.
J erusaléma, utíkajíce předSesákem,
20. A po té pojal sobě Máchu, a řekl k nim: Toto praví Hospo
dceru Absolonovu*, kteráž mu po din: Vy jste mne opustili, a já
rodila Abiáše, a Ethaje, a Zizu, & opustil jsem vás v ruce Sesáka.
Salomith.
6. I poníživše se knížata israel
21. Miloval pak Roboam Máchu ská i král, řekli: Spravedlivýt jest
dceru Absolonovu, nade všecky Hospodin.

7. A když viděl Ho odin, že se
'iné- manželky své a ženiny, nebo
yl pojal manželek osmnácte, a ženin ponížili, stala se řeč ospodinova
šedesáte: a zplodil osmmecítma k Semejášovi, řkoucí: Protože jsou
se ponížili, neshladim jich, a dám
synů, a šedesáte dcer.
22. Ustanovil pak za kníže, Abi jim oněkud pomoc, a nevyleje se
áše syna Máchy, za vůdce nade prch ivost má na J erusalém skrze
všemi bratřími jeho*: nebo myslil Sesáka,
ho ustanoviti králem [po smrti 8. ale však sloužiti jemu budou,
své]:
aby znali rozdil mezi služboumou,
zemského.
23. nebo byl moudřejší, a moc a služboukrálost
nější nade všecky syny jeho, a po 9. Odtrhl tedy Sesák král egypt
všech krajích J ůdcvých a Benjami— ský od J erusalema,pobrav poklady
nových, a ve všech městech hraze domu Hospodinova, a domu králov
ných*: a dal 'im potravy hojně, ského, a všecko s sebou vzal, i
p_avézyzlaté, kterýchž byl nadělal
a žádal [pro něj mnoho žen.
Salomoun,
10. místo kterýchž nadělal král
[pavéz]měděných,
a dal je knížatům
Kapitola 12.
pavézníků, kteříž ostříhali síně
Bosák vtrhl do Jerusaléma. 9. Chrám
palácu.
nlcupen. 16. Smrt Roboamcva.
11. A když chodival král do domu
Hospodinova, přicházeli pavězníci,
1. A když
utvrzeno bylo
králov a brali je, a zase odnášeli je do
ství Boboamovo
a posilněno,
zbrojnice své.
0 en Israel
s ním.
opustil
zákon
Hospc ' ův, i vše
12. Ale však že jsou se pouížili,
2. Léta pak pátého království odvrátil se od'nich hněv Hospodi
Roboamova, přitáhl Sesák' král nův, aniž jsou docela shlazeni:
egyptský k Jerusalěmu (neb jsou nebo i v Jůdstvu nalezeni jsou
skutková dobří.
byli zhřešili Hospodinu,)
13. Ted zmoan se král Roboam
s tisícemtisíci
a dvěma
stř;: vozů,
a s3. šedesáti
jízdnýc
lidu v Jerusal mě, a kraloval: ve čtyři
pak obecného nebylo počtu, kterýž cíti ak a jednom létě byl, kd
kralovati, a sedmnácte et
aloval v Jerusalémě, městě, kte
20) t. : potomstva Absolonova. Níž 18, 2.
22) Za budoucího náměstka svého v krá
lovství jddském jej le všech bratříjcho
vyvohl.
23) Dolož : habr.: „rc-sadíl ty syny“ —
bez pochyby, aby neučinili ubonřoní.
2) Bosák, jinak Sesostn's. (8. Král. 14, %.)

8) Troglodité, lidé v jeskyních a v ja
mách bydlící na břchách rudého moře;
dle hebr. Buchité. Mouřeuiué, jinak
Kušitó, pócháleli od Ismaela a bydleli
v polední Arabii a Ethiopii.
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2. Paralipomenon 12. 13.

réž vyvolil Hospodin ze všech
pokolení israelskýoh, aby utvrdil
jmeno své tam; jmeno pak matky
jeho bylo Naama Ammanitská.
14. Činil pak zlé, a nepřipravil
srdce svého, aby hledal Hospodina.
15. Skutkové pak Roboamovi
rvn'í i osledni zapsáni jsou v

mounovu: Roboam pak byl hloupý
a srdce bázlivého, aniž mohl odo

lati jim.
8. Nyní tedy vy pravíte, že mů
žete odolati království Hospodino
vu, kterýmž vládne skrze syny

Davidovy, a [máte] lidu veliké
množství, &. telata zlatá, kteráž
nihách emejáše proroka„ & Addo vám zdělal Jeroboam za bohy. (
Vidoucího, ». pilně vyložení: i
9. A vyer jste kněží Hospo
bojovali proti sobě Roboam aJero— dinovy, syny ronovy, a. levíty:
boam po všecky dny.
a nadělali jste sobě kněží, jako
16. I usnul Roboam s otci svý všickni národové zemí: kdožby
mi, a pochován jest v městě Davi— koli přišel, a posvětil rukou svých
dově. A kraloval Abiáš syn jeho býkem z volů, a sedmi skopci,
místo něho.
'
bývá knězem těch, jenž nejsou
bohové.
Kapitola 13.
10. Náš pak Hospodin, Bůh jest,
Vítězství Abiáše krále jůdukého nad Je kteréhož neopouštíme, & kněží při
roboamem. 21. Ženy a děti jeho.

sluhují Hospodinu z synů Arono
éta osmnáctého krále J ero vých, a levítové jsouv řádu svéčn:
boama kraloval Abiáš nad _ 11. obětí také zápalné obětují
Jůdou.
Hospodina na. každý den ránoi
2. Tři léta kraloval v Jerusalémě, večer, i kadidlo z vonných věci
a jmeno matkyjeho Míchaja, dcera. vedlé přikázání zákona způsobené,
Urielova* z Gabaa: & byla válka a předkládají se chlebové na stole
mezi Abiášem & Jeroboamem.
nejčistším, a. jest u nás svícen
3. A když počal bojovati Abiáš, zlatý, i lampy jeho, aby se vždy
& měl udatných bojovníků, avýbor cky rozsvěoovaly k večeru: nebo
ných čtyřikrát sto tisíc: Jeroboam my ostříháme přikázaní Hospodi
naproti sšikoval vojska, osmkrát na Boha svého, kteréhož jste vy
sto tisíc mužů, kteříž také výborní opustili.
12. Protož v vojsku našem jestit
byli, a k bojům velmi silni.
4. I postavil se Abiáš na hoře Bůh vůdce, i kněží jeho, kteříž
Semeron, kteráž byla v Efraim, & troubí na trouby, a znějí proti.
řekl: Slyš Jeroboame, i veškeren vám: synové israelští nebojujte
Israeli.
proti Hospodina Bohu otců svých,
5. Zdaliž nevíte, že Hos odin nebo není vám užitečné.
Bůh israelský dal království avi
13. Když onto mluvil, Jeroboam
dovi nad Israelem na věky, jemu z zadu ukládal zálohy, astoje před
i synům jeho smlouvou soli*?
, nepřátely, J ůdu, nevědouoího [O
6. I povstal Jeroboam, syn Ná tom], svým vojskem obkličoval.
14. I ohlédna se lid jůdský vi
batův, služebník Šalomouna syna
Davidova, a zprotivil se pánu svému. děl, že mu boj nastává popředu i
7. I sebrali se k němu lidé ne. pozadu, a volal k Hospodinu: a
vážní, a synové Belial: a ssílili kněží počali troubiti v trouby.
se proti Roboamovi synu alo
15. I všicknimuži jůdští zkřikli:
a aj když oni křičeli, přestrašil
2) Výš 11, 20. a 3. Král. 15, 2. čte se Bůh Jeroboama, i všeho Israele,
Mácha, dcera Absolonova, jaki po kterýž stál proti Abiášovi a lidu
dobne, vnučka onoho, atoho tu dcera. jůdskému.
5) Sůl znamená neporušitedlnost; smlou
16. I utekli synové israelští před
va solí jest tedy smlouvanezrulitedlná,
1.

věčná. (t. Mojž. 18, 19.)

Jůdou: a dal je Bůh vrukujejich.

2. Paralipomenon 13. 14. 15.

17. A tak porazil je Abiéš alid
jeho, ranou velikou: a padlo ra
něných z Israele pětkrát sto tisíc
mužů silných.
18. I snížení jsou synové israel
ětí v ten čas, a zmocnili se pře
núramně synové Jůdovi, roto že
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kami v pokoji 'sou všecky věci,

goto
cha že
otcůjsme
svých,edali
a dalHospodina
nám po
koj vůkol. Stavěli tedy, a nebylo
žádné překážky v stavení.
8. Měl pak Asa v vojště svém

těch,
kteřížnosiligázy
kopíz
pokolení
J ůdova tř' t sto atisíců
:z

doufali
c . v Hospodina Bo a otců pokolení pak Ben'aminova [měl]pa
s'VJDl'9.
Honil pak Abiéě utíkajícího vézníků a střelců vě stě a.osmdesáte
Jeroboama, & vzal mu města, Be tisíců, všickni to muži udatní.
thel i vsi jeho, a Jesana se vsmi 9. I vytáhl proti nimZéra Mou
jeho, Efron také i vsi jeho:
řenín s vojskem svým desetkrát
20. aniž mohl více odolati Jero sto tisíců, a vozů tři sta: a při
boam za dnů Abiašových: které táhl až k Maresa.
hož ranil Hospodin, a umřel.
10. Vytáhl též iAsa proti němu,
21. Protož Abiéš potvrdiv krá. a. sšikoval vojsko k boji v údolí
lovství svého, po'al manželek čtr Sefata, kteréž jest u Maresa:
nécte; a zplodil vamecítma synů,
11. i volal kHospodinu Bohu, a
& šestnácte dcer.
řekl: Hospodine, nenít u tebe žád
22. Ostatek pak věci Abiéšových ného rozdílu, v málo-li bojovníků
a cest, i skutků jeho, sepsano jest spoméhaš, čili v mnoze: pomoziž
velmi pilně v knize Addo proroka. nam, Hospodine Bože náš: nebo
v tobě, a v tvém jmenu majíce
Kapitola 14.
naději, přišli jsme proti tomuto
Krnlovéni Asovo a zkaženi modléřství. množství. Hospodine, ty jsi Bůh
9. Téhož válka i vítězství nad Mouřeníny. naš, necht nepřemahé. proti tobě
člověk.
1. Usnul
pak Abiéš sjejotci
svý 12. Přestrašil tedy Hospodin
mi, &.pochovali
vměstě
Mouřeniny
před Asou a Jůdou: a
Davidově: a kraloval Asa synjeho utekli Mouřenínové.
místo něho, za jehožto dnů v po 13. I honil je Asa, & lid, kte
koji byla země deset let.
do Gerary: a pa li
2. I činil Asa což bylo dobrého byl s ním, až [téměř]
až do osled
a líbezného před obličejem Boha Mouřenínové
ního, nebo potříni jsou od os 0
jeho, a zbořil oltáře cizího nabo dina 'e bijícího, a vojska jeho

ženství, i výsosti,
3. a. ztroskotal modly, a háje jující o. I nabrali [Jůdští] loupeže
mnoho,
posekal:
a pohubili všecka města vů
4. a přikázal lidu jůdskému,aby kol14.Gerary:
nebo byl strach né
hledali Hospodina Boha otců svých, ramně
veliký připadl na všecky:
i
vzebrali
tc.
města,
a mnoho lou
c:
aelplnili
zakon, i všecka přikazaní
odnesli.
] 5. a odjal ze všech měst jůd peže
15. Též i stáje ovcí zkazivěe za
sk ch oltáře, i chrámy modlařské,
jali dob tka nesčíslné množství, i
a
loval v pokoji.
velblou ů: a navrátili se do Jeru
6. Vystavěl také města evné v
éma.
Jůdstvu, nebo pokojný by , a žá.
dné války za časujeho nepovstaly,
Kapitola 15.
nebo Hospodin dal pokoj.
Napomenuti Alariůěcvó. 8. Obnovení
7. I řekl lidu jůdskému: Vy pravého náboženství.
stavme ta města, a ohraďme je
zariaš ak syn Odedův, když
zdmi, a u evněme věžemi, a bra 1.
A se stal, v něm duch Boží.,
nami, a z ky, dokud před val
32
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2. Paralipomenon 15. 16.

2. vyšel vstříc Asovi, a řekl ského, aby umřel od nejmenšího
až do největšího, od muže až do
jiemu:
Slyšte amne
Aso, i veškeren
de jůdský,
benjaminský:
Ho- žen .
154:I přisáhli Hospodínu hlasem
spodin byl s vámi, proto že vy
jste byli s ním. Budete-li ho hle' velikým s plesáním, a s zvukem
_
dati, najdete ho: pakli opustíte jej, trouby, a s zněním pozonnů,
15. všickni, kteříž byli v Jůd-"z
opustí i vás.
3. Pominout ak mnozí dnové stvu s zaklínáním*: nebo z celého—
v Israeli bez Bo a pravého, abez srdce svého přisáhli, a celou vůli
kněze učitele a bez zákona.
hledali ho, i nalezli: adal jim Ho
4. Ale když se navrátí vůzkosti spodin odpočinutí vůkol.
16. Nadto i Máchu matku As'y
své k Hospodinu Bohu israelské
mu, a budou ho hledati, naleznout krále ssadil z královského důsto
ho.
jenství, proto že udělala v háji
5. Toho času nebude pokoj vy modlu Priápovu: kteroužto všecku
cházejícímu a vcházejícímu, ale ztroskotal, a na kusy zdrobiv spá
h bude odevšad mezi všemi lil u potoka Gedi-on.
ob vateli země:
17. Výsosti pak zůstaveny jsou

nebo bojovati bude národ v Israeli: ale však srdce Asovo
proti národu, a město proti městu, bylo dokonalé po všecky dny jeho.
neb Hospodin zkormoutí je všeli
18. A ty věci, kteréž byl slíbil
kou úzkostí.
otec jeho, i on, vnesl do domu
7. Protož vy posilňte se anecht Hospodinova, stříbro, izlato, iná
neoslabnou ruce vaše: nebo bude dob rozličný nábytek.
míti mzdu ráce vaše.
19. Války ak nebylo, až do
8. To k yž uslyšel Asa, totiž třicátého páté o léta kralováni
slova a proroctví Azariáše, syna. Asova.
Odeda proroka, posílil se, a vy
plenil modly ze vší země jůdské,
Kapitola 16.
a benjaminské, i z měst, kterýohž Válka Bánova s Annou. 7. Proroctví Ha
byl dobyl na hoře Efraim, a po nani proroka. 12. Smrt AsOva.
světil oltáře Hospodinova, kterýž
éta pak třicátéhošestéhokra
byl před síní [chrámu] Hospodi 1.
nova.
lováni jeho, vytáhl Bása
9. A shromáždil veškeren lid král israelský proti Jůdovi, a zdí
jůdsky a benjaminský, i příchozí ohražoval Ráma, aby žádný ne
s nimi Efraimské, a Manassesovy, mohl bez ečně vyjití, ani vjíti z
& Simeonovy: nebo mnozí byli u— královstv1 Asy. (3. Král. 15, 17.)
tekli k němu z Israele, vidouce, 2. Vzal tedy Asa stříbro azlato
že Hospodin Bůh jeho jest s ním. z pokladů domu Hospodinova, &
10. A když přišli do J erusaléma z pokladů královských, a poslal k
měsíce třetího a léta patnáctého Benadadovi králi syrskému, kte
rýž bydlil v Damašku, řka:
kralování Asova,
3. Smlouva jest mezi mnou a
11. obětovali Hospodinu ten den
z kořisti a loupeže, kterouž byli tebou, otec také můj, a otec tvůj
měli
svornost: a protož poslal jsem
přivedli, volů sedm set, a skopců
sedm tisíc.
tobě stříbro i zlato, abys zruše
smlouvu,
kterou máš s Básoukráe
12. I vešel z ob ěe'e k potvr
israelským, způsobil, aby on
zení smlouvy, aby hledali Hospo lem
odtrhl
ode
mne.
'
ch :: celého
dina Boha otců
srdce svého, a z cel duše své.
15) t. přiaábali : zaklínali se před Bohem
13. I řekl, jestližeby pak kdo
že sloužiti budou jemu dle učiněné
nehledal Hospodina Boha israel
smlouvy.

2. Paralipomenon 16. 17.
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13. I usnul s otci svými: &
kužžata
Tos zvěděv
Benadadrotiposlaěl
vo's
svými
m  umřel léta. čtyřicátého prvního kra
'
stům israelsklýlg kteříž dOÉJylÍAhi lování svého.
on a Dan, a Abelmaim, i všech
14. A pochovali ho v hrobě jeho,
měst Neftali hrazených.
kterýž byl vyko al sobě v městě
5. To když uslyšel Bása, přestal Davidově: a po ožili ho na lože
stavěti Ráma.,a zanechal díla svého. jeho plné vonných věcí, & mastí
6. Asa pak král pojal veškeren ne věstčích,kteréž byly lékárnickým
lid jůdsk ,' & pobrali kamení z
skládány, př
&iplálili
je nad
ním s nádherností
'šnou*.
Ráma, i říví, kteréž byl připra uměním
vil k stavení Bása, a vystavěl z
něho Gabaa, a Masfa.
Kapitola 17.
7. Toho času přišel Hanani pro. Josefatovo kralování nad lidem jddským;
rok k Asovi králi judskému, & 3. pobožnost, 10. i moc jeho.
řekl jemu: Že jsi měl doufání v
králi syrském, & ne v Hospodina
kralovalněho,
Josafat
syn jeho
a zmocnil
se
Bohu svém, proto ušlo vojsko krále 1. I místo
syrského z ruky tvé'.
proti Israelovi.
2. I osadil houfy žoldnéřůvšecka
8. Zdaliž Mouřenínů a Libij
ských mnohem více nebylo, vozů města jůdská, kteráž byla ohrazena
& jezdců, a pěších množství bez zdmi. A postavil stráže v zemi
počtu, ježto, když jsi věřil Hospo jůdské, a v městech Efraim, kte
dinu, vydal v ruku tvou?
ráž byl zdobýval Asa otec jeho.
3. A byl Hospodin s Jossfatem,
9. Oči zajisté Hospodinovy spa
třují všecku zemi, a. dávají sílu proto že chodil po cestách Davida
těm, kteříž srdcem dokonalým věří otce svého prvních: a. nedoufal v '
v něho. Protož bláznivě jsi učinil Bál1m)
4. ale v Boha otce svého, a oho
a. pro tu věc od toho ěasupovsta
nou války proti tobě.
dil v přikázaních jeho, a ne vedlé
10. I rozhněvav se Asa na Vi— hříchu lidu israelského.
5. I utvrdil Hospodin království
douoiho, rozkázal ho do vazby
vsaditi: nebo se byl velmi roz v ruce jeho, a dal veškeren Jůda
hněval pro tu věc: a. pobil z lidu dary Josafatovř': i měl zboži ne
velmi mnohé toho času.
sěíslná, a slávu velikou.
6. A když nabylo srdce jeho
11. Skutkové pak Asy první i
smělosti pro cesty Hospodinovy,
poslední,
sepsání
jsou vknize krá. také Výsosti, & háje z Jůdy odjal.
ů jůdských
a israelských.
12. I roznemohl se Asa léta tři
7. Třetího pak léta království
cátého devátého kralováni svého, svého, poslal z knižat svých Ben
na nohy přetěžkou nemocí, a ani haila, a Obdiáše, a Zachariáše, &
v nemoci své nehledal Hospodina, Nathanaele, a Micheáše, aby uěili*
ale více doufal v lékařské uměni*. v městech jůdských:
8. a s nimi levlty, Semejáše a
7) Kdybys byl na Hospodina jediné apo
léhal, bylbys avítěsil netoliko nad krá
lem israelekým, ale inad syrským, 14) Spálili to všecko, a snad is tělem
pakliby on jemu na pomoc, podlé
jeho, ohněm velmi velikým, nádherně,
smlouvy (výš v. 8.), proti tobě byl vytáhl.
podlé obyčeje královského za časů
12 Nemocnému Asovi králi se nevyčítá,
tehdejších, a potom kosti jeho pocho
vali v hrobě jeho, tak jako 1. Král.
že hledal pomoci lékařské; neb lékaře
v poctivosti míti, a pomoci jeho užíti,
31, 12. 18. Ní! 21, 19. Jar. $(, 5.
samo Písmo velí (Bir. 38, l): nýbrž 5) Tím se k němu, jako k králi svému,
klade se mu na vínu. že více doufal
přiznávajíoe.
v umění lékařské, než v pomoc Boží; 7) t. aby nápomocni byli vážností a jinou
ježto lékař jediné pomocí Boží nadra
viti může.
sřpžrávousvou
kněžím a levítdm, kto
by —
V
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2. Paralipomenon 17. 18.
Nathaníůše a. Zabadiaše, Asaele
také a Semiramota, a Jonathana,
Kapitola 18.
a Adoniaše, a Thobiaše, a Thoba
Tažení Josafatovo s Achabem proti Byr
doniaše, levíty, & s nimi Elisama ským.
16.
Micheáš
vsasen do vězení, 88.
a Jorama. kněží.
Achab zabit.

9. A ti učili lidv Jůdstvu, ma

jíce s sebou knihu zakona Hospo— 1. Byl tedy Josafatbohatý asla—
vný velmi, ispojil se při
dinova a chodili vůkol po všech
buzenstvím s Achabem*.
městech jůdských, a učili lid._
10. Protož stal se strach Hospo 2. I přijel po [dvou] letech k
dinův na všecka kralovstvi zemí, němu do Samaří: k jehožto příští
kteréž byli vůkol Jůdstva, aniž nabil Achab skopců & volů velmi
směli bojovati roti Josafatovi.
mnoho, pro něj i pro lid, kterýž

11. Nýbrž i ílistinšti přinášeli
Josafatovi dary, a plat stříbra.
Arabští také přihanělimu dobytky,
sko ců sedm tisíc a sedm set, a
ko ů tolikéž.
12. I prospíval Josafat a zvele
ben jest až na nejvýš: a vystavěl
v Jůdstvu domy na způsob věží,

byl přišel s ním: a namluvil ho,

a

aby
Ga1 [sáním] táhl proti Růmoth v
3. I řekl Achnb kral israelský
k J osafatovikráli jůdskému: Tahni
se mnou proti Rámoth v Galaad.
Jemuž on odpověděl: Jako já.,tak
i ty: jako lid tvůj, tak i lid můj:
a. města hrazená..
a s tebou budeme v boji.
4. I řekl Josafat králi israelské
13. A mnohé věci zdělal v mě
stech jůdských: muži také bojo mu: Vzeptej se, prosím, nyní [0
vníci, a silní byli v Jerusalémě, to] na řeč Hospodinovu.
14. jichž tento jest počet po do— 5. Shromáždil tedy kral israelský
mich a ěeledech jednohokaždého: proroků [svých] čtyři sta mužů, a
V Jůda knížata vojska, Ednas řekl jim: Mameli táhnouti na
vůdce, a s ním nejsilnějších mužů vojnu proti Ramoth v Galaad, čili
třikrát sto tisíc.
tak nechati? A oni řekli: Tahni,
15. Po něm Johanan kníže, a s a da 'e Bůh v ruku královu.
6. řekl Josafat: Což není zde
'ním dvě stě a osmdesáte tisíc.
16. Po něm také Amasiáš syn
0 také Hosplodinova,
táza '?
abychom se
Zechri, posvěcený Hospodinu*, a roroka
s ním dvakrat sto tisíomužů uda
7. I řekl kral israelský ]: Josa
tných.
fatovi: Jest [tu] muž jeden, jehož
17. Po něm byl* silný k bitvám se ptáti můžeme na vůli Hospodi—
Eliada, & s ním lidu zbrojného s novu: ale já. ho nenávidím, proto
že mi [nikdy nic] dobrého nepro
a pavézami dvakrát sto rokuje, ale vždycky zlé: a jest to
t'Ingišti,
o
18. Po něm také byl Jozabad, Micheáš syn Jemlův. I řekl Jasa-'
a s nim sto & osmdesate tisíc ho fat: Nemluv tak králi.
tových bojovniků.
8. Povolal tedy hral israelshý
19. Ti všichni byli kruoe hrali, jednoho ?. komorníků, ařekl jemu:
kromě jiných, kteréž byl osadil po Zavolej mi rychle Micheaše syna
městech hrazených po všem Jůd Jemlova.
stvu.
9. Král pak israelský, a Josafat
kral jůdský, seděli jedenkaždý na
trůnu svém, odíni jsouce rouohem
“16) t. který se dobrovolně byl oddal !:
správě a k obhajování lidu Božího.
17) dle hebr. | pokolení Benja'minova.

[) Joram, syn Josafatdv, pojal sobě na
manželku Athalii, dceru Achabovu, a
tím sňatkem přišlo mnoho neštěstí na

erIe i na lid jeho.
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2. Paralipomenon 18.
královským: seděli pak na placu A když mluvil ten takto, a jiný
u brány samařské, & všickni pro _jin č:
20. vyšel duch, a. postavil se
roci prorokovali před nimi. .
10. Sedeciáš pak syn Channa před Hospodinem, a řekl: Jét o
nův udělal sobě rohy železné, a klamém ho. Jemuž řekl Hospodin:
řekl: Toto praví Hospodin: Tě V čem jej oklamůš?
mito rozvěješ Syrii, až setřeš ji.
21. A on odpověděl: Vyjdu, &
11. Podobně i všichni [ostatní] budu duchem lživým v ústech
proroci prorokovali a pravili: Téhni
všechO roroků
jeho, I řekl Hospo
proti Ramoth v Galaad &.šťastně se din:
amé's',apřemůžeš:
vyj ii,

Éšede'
ovu & dé je Hospodin v ruku
12. Posel pak, kterýž šel, aby
zavolal Micheáše, řekl jemu: Hle
slova všech proroků jedněmi ústy

22. 1tak.
rotož n yní, aj d a1 H os
a uěiií



din ducha lživého v ústa všéťh
proroků tvých, a Hospodin mluvil
zlé proti tobě.
předpovídají dobré věci králi: pro— 23. I přistoupiv Sedeciéš syn
tož prosím tebe, at i řeč tvé. neni Chanaanův, dal Micheášovi políček
jim odporna, & abys též mluvil a řekl: Kterouž jest cestou oděel
šťastné věci.
duch Hospodinův ode mne, aby
13. Jemuž odpověděl Micheáš: mluvil tobě?
Živt jest Hospodin, že což mi koli 24. I řekl Micheáš: Ty sám to
řekne Bůh můj, tot budu mluviti.
uzříškv teálodeti;
když Iptíkati
00je,a
ssesbudiž-š
14. Přišel tedy k králi. Jemuž zpooe
král řekl: Micheéši, máme-li té. 25. JI přikázal král israelzsry,
hnouti proti Rámoth Galaad na řka: Vezměte Micheaše, & v to
vojnu, čili tak nechati? Jemuž on ho k Amonovi knížeti města, a k
odpověděl: Téhněte: nebo všecko Joasovi synu Amelechovui
26. A rcete: Toto praví krél:
se šťastně povede, a dění budou
Dejte tohoto do žaláře, a déve'te
nepřátelé v ruce vaše.
15. I řekl král: Jednou i po mu maličko chleba, a maličko vo y,
druhé přísahou zavazuji tebe, abys dokudž se nenawétím v pokoji.
27. I řekl Micheáš: Jestliže se
mi nemluvil, než co pravdivého
navrátíš v kojí, nemluvil skrze
jest, ve jmenu Hospodinova.
16. A on řekl: Viděl jsem ve
mne Hospogih.
to všickniA li[přes
é. to] řekl:
škeren lid israelský rozptýlený po Slyštež
28. Tahl tedy král israelský, &
horách, jako ovce bez pastýře: i
řekl Hospodin: Nemajít tito énů:
navrat se jedenkaždý do domu Jtlslafaš krél jůdský proti Rémoth
29. I řekl krélisraelský kJosa
svého v pokoji.
17. I řekl král israelský k Jo fatovi: Jé změním oděv, a tak
safatovi: Zdaližt jsem neřekl, že půjdu k bitvě, ty pak oblec se v
mi tento neprorokuje nic dobrého, roucho své. I změnilkrál israelský
oděv, a tak šel do boje.
ale [vždy] to, což zlé 'est?
30. Král pak syrský přikázal
18. On pak řekl [d le]: Protož
slyšte slovo Hospodinovo: Viděl b 1 vůdcům jezdců svých, řka:
jsem Hospodina sedícího na stolici Nibojujte proti malému, ani proti
své, a všecko vojsko nebeské sto velikému, než proti samému králi
jící při něm po pravici i po le israelskému.
V101.
31. Protož když uzřeli knížata
19. I řekl Hospodin: Kdo okla jezdců Josafata, řekli: Tot jest
mé. Achaba krále israelského, aby král israelský. I obklíčili jej boju
vytáhl a padl v Rámoth Galaad? jice proti němu: ale on zvolal ]:

a
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2. Paralipomenon 18. 19. 20.
Hos odin a s omohl “emu aod-= Josafat levíty, a kněží, a knížata
vratil je Šli něgo.
J
'
čeledí z Israele, aby soud a při
32. Nebo uzřevše vůdcové ,'ízd
soudili obyvatelům
e 0.
'
ných, že on není kral israe ský, _chšspodínovu
nechali ho.
J 9. A přikázal jim, řka: Tak bu
33. I přihodilo se, že jeden z dete činiti v bazni Hospodinově
lidu střelu na nejisto vystřelil a věrně a srdcem dokonalým.
ranil krale israelského mezi šíji a
10. A u všeliké rozepři, kterážby
plecemi. Protož řekl vozkovi své přišla před vas, od bratří vašich
mu: Obrat ruku svou, a vyvez kteříž bydlí v městech svých, mem
příbuzenstvím a říbuzenstvím,
mne z vojska, nebo jsem raněn.
84. A dokonale. se bitva v ten aneb kdežbykoli o zka byla 0 za
den: král pak israelský zůstal na konu, o přikézaní, o ustanoveních
voze svém proti Syrským až do a ospravedlněních: ukažte jim, aby
večera, a umřel v západ slunce. nezhřešili proti Hospodina a ne
přišel hněv na vás, a na bratry
vaše: tak tedy činíce nezhřešíte.
Kapitola 19.
11. Amariéš pak kněz, a biskup
Potresténí Josafata od proroka Jehu. &. váš, v těch věcech, kteréž k Ho
Ustanovení soudců světských iduchovních. spodinu přísluší, představeným bu

1. I navrátil
se Josafat
jůdo
ský do domu
svéhokrál
pokojně
do J erusaléma.
2. Jemuž vstříc vyšel Jehu syn
Hananův Vidoucí, a řekl jemu:
Bezbožnému davas pomoc, a s těmi,
kteříž nenávidí Hospodina, přátel
stvím se spojuješ, a proto zaslou
žil jsi sice hněvu Hospodinova:
3. ale dobří skutkové nalezli se
při tobě, že jsi sklidil héjezzemě
jůdské, a připravil jsi srdce své,
abyshhledal
Hospodina Boha otců
c

de: Zabadiaš pak syn Ismahelův,
kterýž jest vůdce v domu Jůdově,
bude nad těmi věcmi, kteréž k
královskému úřadu příslušejí; &
máte [také] mistry levíty před se
bou, osiliítež se, a ěiňte topilně, '
a bu e Hospodin svami vdobrýoh

věcech.

Kapitola 20.
Válka Moabských a Ammonitských proti
Jossfstovi; 22. vítězství jeho nad nimi. 35.
Josafat stovaryěiv se s Ochoziéliem, trestán
od Boha.

4. I bydlil Josafatherasalémě: 1. otom shromáždili se synové
ale opět vyšel k lidu od Bersabé
Moab, a synové Ammon a
až k hoře Efraim, a navrátil je k s nimi někteří z Ammonitskýolť'
Hospodinu Bohu otců jejich.
proti J osafatovi, aby bojovali proti
_5. I ustanovil soudce země po němu.
všech městech jůdskýoh hrazených
2. I přišli poslové a oznámili
Josafatovi, řkouce: Přitéhlo proti
na každém místě,
. a přikazuje soudcům, řekl: tobě množství veliké z těch míst,
Vizte, co činíte, nebo nevedete kteréž jsou za mořem*, a z Syrie,
soudu lidského, ale [soud] Hospo a hle položili se v Asasonthamar,
dinův: a cožkoli souditi budete, na jenž jest Engaddi.
vás se obrátí.
3. Tedy Josafat jsa bazní pře—
7. Budiž [tedy] bázeň Hospodi strašen, oddal se veškeren na to,
nova při vás, a pilností všecky ab se modlil Hospodinu a vy
věci ěiňte: nebot není u Hospo hl sil půst všemu lidu jůdskému.
dina Boha našeho nespravedlnosti,
gniů
přijímání osob, ani žádosti
&.
8. . V J erusalémě také ustanovil

]) dle jiného čtení způsobu: z Idumej
ských. (Viz níže v. 10)
2) t. za mořem mrtvým.
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2. Paralipomenon 20.
4. I shromáždil se lid jůdský, se duch Hospodinův u prostřed
aby se modlil Hospodina: také i zástupu,
15. a řekl: Pozorujte veškeren
všichni z měst svých sešli se, aby
J ůdo, i kteříž bydlíte v J erusalémě,
se modlili jemu.
5. A když stál Josafat 11pro a ty králi J osafate: Toto vám pravi
střed shromážděni jůdského a je Hos odin: Nebojtež se, aniž se
rusalémského, v domu Hospodinovu lekejte toho množství: nebot není
ten boj váš, ale Boži'.
před síní novou,
6. řekl: Hospodina Bože otců
16. Zejtra vytáhnete proti nim:
našich, t jsi Bůh na nebi, a. pa nebo potáhnou po stráni jmenem
nu'eš na e všemi královstvíminá Sis, a naleznete je přikonci potoka,
ro ů, v ruce tvé jestit síla amoc, kterýž 'est roti poušti J eruel.
aniž kdo může tobě odolati.
17. ebu ete vy, jenž se budete
7. Zdaliž jsi ty Bože náš nepo potýkati, ale toliko doufánlivěstůjte,
hnbil všech obyvatelů země této & uzřite pomoc Hospodinova nad
před lidem svým israelským, a dal sebou, 6 Jůdo a Jerusaléme: ne
jsi ji semeni Abrahama přítele bojte se, aniž se strachujte; zejtra
svého na. věky?
vyjdete proti nim, &Hospodin bude
8. I bydlili v ní, a vystavěli v s vámi.
ní Svatyni jmenu tvému, řkouce: 18. Protož Josafat, alid jůdský,
i všickni obyvatelé jerusalémští,
9. Jestližeby
na nás
zlé adli na tvář na zemi před Hospo
věci,
meč sou (přišly
u*, mor,
a hlad,
postavíme se před tímto domem, 'nem, & klaněli se jemu.
před obličejem tvým, v němžto
19. Levítové pak z synů Kaath,
vzýváno jest jmeno tvé: a volati a z synů Kóre, chválili Hospodina
budeme ]: tobě v zámutcích svých, Boha israelského hlasem velikým,
a vyslyšíš nás, & vysvobodíš.
a vysokýr .
10. Nyní tedyaj synové Ammon, 20. A když ráno vstali, táhli po
& Moab, & hora Seir*, skrze něž poušti Thekue: a když šli, stoje
jsi nedopustil jíti Israelovi, když Josafat u prostřed nich, řekl: Po
vycházeli z Egypta, ale ,uhnuli se slyšte mne muži jůdětí, i všickni
od nich, & nepohubili jich:
obyvatelé jerusalémšti: věřte v
_11.na opak [nám] činí*, a usi Hospodina Boha svého, a bezpečni
lují vyhnati nás z vladařství, kte— budete: věřte prorohům jeho, a
réž jsi dal nám.
všecko se šťastně povede.
12. Bože náš, zdali nebudeš sou
21. I dal radu lidu, a postavil
diti jich? V nás zajisté neni tak zpěváky Hospodina, aby chválili
veliká síla, abychom mohli odolati ho v houfích svých, a aby šli před
tomuto množství, jenž táhne proti vojskem, &. jednostejným hlasem
nám. A ješto nevíme, cobychom aby řikali : Chvalte Hospodina, nebo
činiti měli, to nám toliko pozůstává, na věky milosrdenství jeho.
abychom oči své obrátili k tobě. 22. A když začali chvály zpívati,
13. Veškeren pak Jůda stál před obrátil Hospodin zálohy jejich na.
Hospodinem, s dětmi, a s manžel. ně samé, synů totižto Ammon, a
kami, a s syny svými.
Moab, a hory Seir, kteříž byli
14. Byl pak tu Jahaziel syn vytáhli, aby bojovali proti Jůdovi,
Zachariáše, syna Banajášova, syna a. [tak] zbiti jsou.
J ehielova,syna Mathaniášova, levíta
23. Nebo povstali synové Ammon
z synů Asafových, nad nímžto stal a Moab proti obyvatelům hory
Seir, aby pobili a shladili je: a
9) t. soudu Božího či trestu.
10) totiž Idumejětí, obyvatelé hory Soir,
potomci Esauovi.
15) Nebudete vy proti nim bojovati, ale
Bůh sám.
11) zlým se nám za dobré odměňujf.
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2. Paralipomenon 20. 21.
34. Ostatek pak skutků Josafato
když to skutkem dokonali, také
sami proti sobě obrátlvše se, bili vých prvních i poslednich, sepsána
jest v slovích Jehu syna Banani,
se vespolek.
24. Mezi tím lid jůdský když kteráž vložil do knih králů israel
přitáhl k stráži, kteráž leží k pou kých.
85. Potom Josafat král jůdský
šti, uzřel podál všecku krajinu, ana
jest plna mrtvých těl, am'ž kdo vešel v přátelství s Ochoziášem
králem israelským, jehožto skutkové
pozůstal, jenžby byl smrti ušel.
25. Pročež přistoupil J osafat, a byli velmi bezbožní:
všecken lid s ním, ab sebrali lou 36. a účasten byl toho, že nadělali
peže z těch mrtvýc : a nalezli lodí, kterážby se lavily do Thar
mezi zbitými rozličný nábytek, rou sis: i nadělali lod? v Asiongaber.
37. Prorokoval pak Eliezer, syn
cha také a. nádoby předrahé. a
sebrali tolik, že všeho unesti nemo Dodaův z Maresy proti Josafatoví,
hli, ani za tři dni odnositi loupeže řka: e jsi učinil smlouvu s Ocho
ziášem, porazil Hospodin dílo tvé,
pro množství kořisti.
26. V den pak čtvrtý shromáždili i ztroskotány jsou lodi, aniž mohly
se v údolí Dobrořečení: nebo proto jíti do Tharsis*.
že tu dobrořečili Hes odinu, na!
zvali misto to údolím Bobrořečení
Kapitola 21.
až do dnešního dne.
Smrt Josafatova, ukrutenství, i jiní hří
27. I navrátili se všickni muži chové
Joramovi. 8. Válka s Idumejskými.
jůdští, i obyvatelé jerusalémšti, a 18. Nemoc i smrt jeho.
Josafat před nimi, do Jerusaláma
1.
usnul
Josafat s otci svými,
s radostí velikou, proto že dal jim
a pochován jest s nimi v mě
stě
Davidově:
i ln-aloval Joram
Hospodin
radost
nad
nepřátely
ejlc .
28. I vešli do Jerusaléma s lout syn jeho místo něho.
2.
Kterýž
měl
bratry syny Josa
nami, [a. harfami,] a s troubami
fatovy, Azariáše, a Jahiele, a Za
do domu Hospodinova.
chariáše,
&
Azariáše,
a Michaele,
29. I připadl strach Boží navše
cka království země, když uslyšeli, a Safatiáše. Všickni ti byli synové
Josafata
krále
judského.
že bojoval [sám] Hospodin proti
3. I dal jim otec jejich mnoho
nepřátelům israelským,
30. 1 bylo v pokoji království darů stříbra i zlata, a platy s mě
Josafatovo, & dal jemu Bůh pokoj sty přepevnýmiv J ůdstvu: králov
odevšad.
“
ství pak dal Joramovi, proto že
31. Kraloval tedy Josafat nad byl prvorozený.
4. Tedy povstal J oramvkrálov
Jůdou, a. byl ve třicíti pěti letech,
když počal kralovati: a pětmecitma ství otce svého: a zmocniv se, po
bil
všecky bratry své mečem, i
let kraloval v J erusalámě,a jmeno
matky jeho bylo Azuba dcera některé z knížat israelských.
Selahi.
5. Ve dvou a třiciti letech byl
32. A chodil po cestě otce svého Joram, když počal kralovati: a
Asy, aniž se uchýlil od ní, číně osm let kraloval v Jerusalémě.
6. A chodil po cestách králů
což libého bylo před Hospodinem.
33. Ale však výsosti nezkazil", israelských, jako byl činil dům.
&. ještě byl lid nenastrojil srdce
chrámě obětovati mělo. Bio jinak-o
svého [zúplna] k Hospodinu Bohu
výsostech modlářských via výš 17, 6.
otců svých.
37) Duchem prorockým, jenž vidí, co se
38) t. oltářů na výšinách, na nichž lid
pravému Bohu obětoval, ač to vždy
proti vůli jeho bylo, ježto se jediná v

státi má, jakoby se již bylo stalo,
mluví se zde o věcech budoucích, tak
jako o minulých; totiž poranil místo
porad, ntroekotány jsou místo budou.

2. Paralipomenon 21. 22.

thabův:

nebo dcera Achabova

byla manželka jeho, a činil zlé
před obličejem Hospodinovým.
7. Hospodin však nechtěl zahla
diti domu Davidova pro smlouvu,
kterouž byl učinil s nim: a že byl
slíbil, že dá. jemu svíci*, i synům
jeho po všeliký čas.
8. V těch dnech 2 rotivil se
Edom', aby nebyl pod an Jůdovi,
a ustanovili sobě krale.
9. A když přitáhl Joram s knío
žaty svými, i se všemi jízdnými,
kteříž byli
s nim, vstal
noci,
porazil
dumejské,
kteřížv jej
bylia
pbkllllčili,i
všecky vůdce jizdných
jejic
.
10. Však předce zprotiviJi se

Idumejští, aby nebyli od moci
Jůdovou až do tohoto ne: toho
času i Lobna odstoupila, aby nebyla
od rukou jeho. Nebo byl opustil
FJoram]Hospodina Boha otců svých.
11. Přes to i výsosti zdělalvmě
stech jůdských,-a uvedl v smilství
obyvatele jerusalémské, a v přestou
pení Jůdu.
12. I přineseno jest jemu psaní
od Eliáše proroka, na němžto bylo
sano: Toto praví Hospodin Bůh
avida otce tvého: Proto že jsi
nechodil po cestach Josafata otce
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16. Vžbudil tedy Hospodin roti
Joramovi ducha Filistinskýc , a
Arabských, kteříž jsou při konči
nách Mouřenínů.
17. I vtrhli do země jůdské, a
pohubili ji, a pobrali všeckojmění,
kteréž se nalezlo v domu kralov
ském, nadto i syny jeho i ženy:
aniž zůstal jemu [který] syn, kro
mě Joachaza, jenž nejmladší byl.
18. A nadto nade všecko ranil
jej Hospodin nemocí břicha nezhoji
telnou.
19. A když den po dni pomíjel,
a čas po času, přeběhly dvě létě:
a tak dlouhým neduhem atrapou
jsa, tak že vykydal také střeva
sva, neduhu spolu i života zbyl
jest. I umřel v nemoci nejhorší, a
neučinil mu lid pohřbu vedlé oby
čeje paleni, jako byl učinil před
kům .jeho*.
20. Ve třicíti a ve dvou letech
byl, když počal kralovati, a osm

let kraloval v Jerusalémě. A cho
dil neupřímě“, a pochovali jej v
městě Davidově: ale však ne v
hrobě králů.

Kapitola 22.

malování Ochodášovo; 8. pomsta Boží
nad ním, i domem Achabcvým. 10. Ukrut
jůd— nost Athalie.

svého, a po cestach Asy krále
ského,
13. ale chodil jsi po cestě králů 1. Tedy ustanovili krale obyvatele
jerusalémští Ochoziaše syna

israelských, a uvedl jsi v smilství
Jůdu, a obyvatele jerusalénské, jeho nejmladšího, misto něho: nebo
nasledovav smilstva domu Acha— všecky starší, kteříž byli před ním,
bova, nadto i bratry své, dům otce pobili lotřiarabští, kteříž byli vtrhli
svého, lepší než jsi sam, pobil jsi, do ležení': a tak kraloval Ochoziaš
14. až Hospodin uvede ranu veli syn Jorama krale jůdského.
2. Ve čtyřiceti a dvou letech*
kou na tě, i na lid tvůj,inasyny,
byl Ochoziaš když kralovati čal,
i Ě“ ženy tvé. i na všecko jmění a jeden rok kraloval vJerus émě,
tv
1.5. Ty pak nemocen budeš nej
horší nemocí břicha svého, až vy 19) t. bel těch ceremonii, kterých! při
pohřbích královských užívali, pocho
ván jest. (Výš W, 14.)
20) t. před Hospodinem; nebyl živ dle
zákona.
7) t. j. potomstvo. Dokud trva něčí rod, 1) t. do země, a do krajin krůli jůdskě
mu náležejících; via výš 21, 17.
jest tolik, jakoby svíce jeho hořela, a
když vymřel, jest tolik, jakoby byla 2) Vlastně ve 22 letech; nebo otec jeho
toliko 40 let věku dočkal. (Viz L.Krůl.
alias a.
s, as.)
8) t. lid idumejský.

já?“
e. střeva tva pomalu den ode
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2. Paralipomenon 22. 23.
a jmeno matky jeho Athalia dcera krále Jorama, manželka Jojady
Amri
biskupa, sestra Ochoziášova, a pro
3. I on také chodil po cestách tož Athalia nezabila ho.
domu Achabova: nebo matka jeho
12. I byl s nimi v domu Božím
navedla ho, aby bezbožně činil. skryt jsa za šest let, v nichžto
4. Protož činil zlá věci před obli Athalia kralovala v zemi.
čejem Hospodinovým, jako dům
Achabův: oni zajisté byli rádcové
Kapitola 23.
jelhiopo
smrti otce jeho, kzahynntí
e 0.
] 5. I spravoval se radou jejich.

Kralování Joasovo. 12. Smrt Athalie. 16. (
Obínovení
Bt?
.

služby Boží, a zkaženi modlář

A táhl s Joramem synemthabo

králem israelským, na vojnu
proti Hazaelovi králi syrskámu do
Rámoth Galaad: i ranili Syrští
Jorama.
6. Kterýžto navrátil se, aby se
hojil v Jezrahel: nebo byl mnoho
ran dostal v předdotčeném boji.
Protož Ochoziáš syn Joramův král
jůdský, přijel,aby navštívil J orama
syna Achabova v Jezrahel nemoc

1. LétaJojada
pak pojal
sedmého
posilniv
se
setníky,
totiž
Azariáše syna J erohamova,aIsma
hele syna Johananova, Azariáše
také syna Obédova, a Maasiáše
syna Adajášova, a Elisafata syna
Zechri: a učinil nimi smlouvu.
2. Kteřiž obcházejíce zemi jůd
skou, shromáždili levíty ze všech
měst jůdskýoh, a knížata čeledí
něho.
israelských, a přišli do Jerusaléma.
3. I učinilo všecko to množství
7. Vůle zajisté Boží byla proti
Ochoziášovi, aby přišel k J oramovi: smlouvu v domu Božím s králem:
a když přišel,vyjel s ním proti J ehu i řekl k nim Jojada: Aj syn krá
synu Namsi, kteréhož pomazal Ho—lův kralovati bude, jakož mluvil
spodin, aby zahladil dům Achabův. Hospodin o synech Davidových.
8. Když tedy hubil Jehu dům 4. Protož tato jest věc, kterouž
Achabův, nalezl knížata jůdská, a učiníte:
5. Třetí díl vás, kteříž přichá
syny bratří Ochoziášových, kteříž
sloužili jemu, i pobil je.
zejí k sobotě*, kněží, a levítů, &
9. Samého také Ochoziáše hle vrátných, bude v hranách: třetí
daje jal jej, an se pokrýval v Sa pak díl bude u domu královu a
maří: a když ho přivedli k němu, třetí u brány, kteráž slove [brána]
zabil jej, i pochovali ho: proto že Základu: jiný pak lid veškeren at
byl syn* Josafata, kterýž hledal jest v síněch domu Hos dinova.
6. Aniž kdo jiný vc ázej do
Hospodina celým srdcem svým.
Aniž byla více jaká naděje, aby domu Hospodinova kromě kněží,
kdo kraloval z rodu Ochoziášova; a levítů, kteříž konají služby: ti
10. nebo Athalia matka jeho, toliko at vcházejí, nebo posvěcení
vidouc, že umřel syn její, vstala a jsou: a všecken ostatní lid at drží
obila všecken rod královský domu stráže HospodinoV?.
oramova.
11. Ale J osabeth dcera královská
Vzala Joasa syna Ochoziášova, a
ukradla jej z prostředku synů
královských, když zabíjení byli:
a schovala jej s chůvou jeho v
komoře, kdež byla lůžka: Josabeth
pak, kteráž skryla jej, byla dcera
9) Rozuměj potomek, právě vnuk toho
náb ožného krále.

7. Levítově pak at obklíčí krále,“
majíce jedenkaždý svou braň: (a
jestližeby kdo jiný všel do chrámu,
at jest zabit) a at jsou s králem
i vcházejícím, i vycházejícím.
8. Tedy učinili levítové,iveške
ren Jůda všecky věci tak, jakž
byl rozkázalJojada biskup: a pojal
6) t. k službě ob týden.
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v domu Hos dinovu
jedenkaždý muže, kteréž podsebou ní
měl, a přioházeh vedlé pořádku mama kněží a levírtcd,kteréž g:!
soboty, s těmi, kteříž vy lnili so dělil David v domu Hospodinovu:
botu, a vycházeti měli. ebo Jo aby obětovali zápalné obětí Hospo
jada biskup nedopustil odjíti zástu dinu, jakož psáno jest v zákoně
pům, kteříž se na každý týhoden Mojžíšově, v radosti, a v písních,
vedlé nařízení Davidova.
vedlé obyčeje střídali.
19. Postavil také vrátné v bra
9. I dal Jojada kněz setníkům
kopí, a pavézy,ištíty krále Davida, nách domu Hospodinova, aby ne
kterýchž byl posvětil do domu voházel do něho poskvrněnyjakouž
Božího.
koli věcí..
10. A postavil veškeren lid, kte
20. A pojal setniky, &nejsilnější
říž měli braň, od pravé strany muže, a knížata lidu, i veškeren
chrámu, až do levé strany chrámu, lid země, a. vyvedli krále z domu
proti oltáři, &.chrámu okolo krále. Hospodinova,a vedli jej skrze bránu
11. I vyvedli syna králova, a hořejší, do domu královského, a
vstavili naň korunu, a svědectví, posadili ho na stolici královské.
21. I veselil se veškeren lid země,
a dali mu v ruce zákon, aby jej
držel, a ustanovili jej králem: po a město se upokojilo: Athalia pak
mazal ho také Jojada biskup, a zabita jest mečem.
synové jeho: a žádali mu, a.říkali:

iv buď král!

12. To když uslyšela Athalia,
totiž hlas běžících a chválících
krále, vešla k lidu do chrámu Ho
spodinova.
13. A když uzřela krále, an stojí
na stupni, kudyž se vchází, a kní
žata, a houfy okolo něho, i veške
ren lid země au se raduje, a trou
bí, a zpívá s rozličnými nástroji

Kapitola 24.
Opraveni chrámu od Joasa. 15. Smrt Jo
jadova. 17. Modlářství, 21. & ukrutnost
Joasova; 23. válka proti němu, 26. i smrt
jeho.

1. V sedmi
letech byl aJoas,
když
počal kralovati:
čtyřiceti
let kraloval v Jerusalémě: jmeno
matky jeho bylo Sebia z Bersabé.
hudebnými, a hlas chválících, roz— 2. I činil, což dobrého jest před
po všecky dny Jojady
trhla roucho své, a řekla: Úkladové, Hospodinem,
kněze.
úkladovél
3.
Vzal
pak
mu Jojada manželky
14. Vyšed pak Jojada biskup k
setníkům, a knížatům vojska, řekl dvě, z nichžto zplodil syny i dcery.
4.
Potom
zlíbilo
se Joasovi, aby
jím: Vyveďteji z ohrady chrámové,
a at venku zabita jest mečem. A opravil dům Hospodinův.
5.
I
shromáždil
kněží,
a levíty,
přikázal kněz, aby nebyla zabita
a řekl jím: Vyjděte do měst jůd
v domu Hospodinovu.
_
ských,
a
vybírejte
ode
všeho
Isra
(4. Král. 11, 15.)
ele peníze na opravu domu Boha
15. I vložili na šíji její ruce: a. vašeho, na každý rok, a učiňte to
když vešla do brány koňské domu spěšně. Levítové pak nedbánlivi
králova, zabili ji tam.
b 11.
16. I učinil Jojada smlouvu mezi yG. I povolal král J ojady předního
sebou, a vším lidem i králem, aby [kněze], a řekl jemu: Proč jsi ne
byli lid Hospodinův.
měl péče, přinutiti levity, aby sne
17. Tedy všel veškeren lid do sli z Jůdy a z Jerusaléma penize,
domu Bálova, a zbořili jej: i oltáře kteréž uloženy jsou od Mojžíše
a obrazyjeho ztroskotali: Mathsna služebníka Hospodinova, aby vše
také kněze Bálova zabili předtěmi cko množství israelské je vneslo
oltáři.
do stánku svědectví?
18. Ustanovil pak Jojada úřed 7. Nebo Athalia bezbožná, &
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2. Paralipomenon 24.
synové její, zkazili dům Boží; a šla knížata jůdska, a klaněli se
ze všech věci, kteréž posvěceny králi, kterýž obměkčen jsa pěknou
byly do chrámu Hospodinova., ozdo řečí jejich, povolil jim.
blli chrám Balův.
18. I opustili chram Hospodina
8. Příkazal tedy král, a udělali Boha otců svých, & sloužili hůjům
truhla: a postavili ji a brány domu a rytinam, a přišel hněv [Boží] na
Hospodinova vně.
lid jůdský, & na J erasalém pro ten
9. I ohlášeno jest v Jůdstvu &
1
. osíl aknim
roro1: ,a b
v Jerusalémě, aby přinesli jeden hřibh'l
každý plat Hospodina, kterýž ulo se navráFtili k Ho pdina: ykteřiž
žil Majžíš služebník Boží na všeho když jim osvědčovšgj nechtěli jich
slyšeti.
Israele na. poušti.
10. I veselila se všecka knížata,
20. Duch tedy Boží oblékl Za
i veškeren lid: a vcházejíce sná chariáše syna Jojady kněze, i po
šeli do truhly Hospodinovy, & me stavil se před obličejem lidu, a
tali, tak že se naplnila.
řekl jim: Toto praví Hospodin
11. A když čas byl, aby přinesli Bůh: Proč přestapujete přikazaní
truhla před krale skrze race levítů Hospodinova, ješto vám to nepro
(nebo viděli mnoho peněz), přicházel spěje? A opustili jste Hospodina,
písař králův, a kohož první kněz aby opustil vas?
21. Kteřiž shromaždivše se roti
ustanovil; i vys ávali peníze, kte
réž byly v tru e: potom truhla němu, ukamenovali ho z roz azu
zase donášeli na místo její: a tak králova v síní doma Hospodinova.
činívali na každý den, a sebrali 22. Aniž se rozpomenul J oas král
na milosrdenství, kteréž byl uči
peněz velmi mnoho.
12. Kteréž vydával král a Jo nil s ním Jojada otec jeho, ale
zabil
syna jeho. Kterýžto když
jada těm, kteříž byli nad “dílem
domu Hospodinova.: a oni najímali umíral, řekl: Nechť popatří [na
to)
Hospodin,
a vyhledává. [to].
za ně kamenník , a řemeslníky
23. A když bylo po roce, vyta
všelikého díla, a y opravili dům
hlo
proti
němu
vojsko syrské: a
Hospodinův: kováře také [dělající]
z železa a z mědi, aby, což počalo přitáhlo do J ůdstva a do J erusaléma,
a
pobili
všecka
knížata
lidu, avše
padati, upevněno bylo.
18. I dělali dělníci pilně, a za. oku lou ež poslali králi do Damašku.
24.
ebo
ač
přitáhli
u
velmi ma
zděny jsou díry v stěth skrze
ruce jejich, a. přivedli dům Boží lém počtu Syrští, Hospodin dal v
ruce
jejich
nesčíslné
množství,
proto
k způsobu prvnímu, a upevnili jej.
že opustili Hospodina Boha otců
14. A když dokonali všecka díla, svých: proti Joasovi také hanebné
přinesli před krále a Jojada ostatek činili soud *.
peněz: z nichž nadělali nádob 25. A šedše nechali hovbole
chrámových k službě, a k zápal stech velikých: i povstali proti
ným obětem, šalů také, i jiných němu služebníci jeho ku pomstě
nádob zlatých a stříbrných: a tak krve syna Jojady kněze, a zabili
obětovali oběti zépalné v domu jej na ložcijeho, i umřelzapocho
Hospodinova ustavičně po všecky vali jej v městě Davidově, ale ne
dny Jojadovy.
v hrobích královských.
15. I sstaral se Jojada pln jsa. 26. Byli pak jemu úklady činili,
dnův, a umřel, jsa ve stu a. třicíti Zabad syn Semmaath [rodem]Am
letech.
16. I pochovali ho v městě Davi
dově s králi, proto že udělal dobře 24) t. ti Syrštl nemilosrdně s ním nakla
8 Israelem, i s domem jeho.
dali, čínioe mu rozličné muky. (Niž
17. Když pak umřel J ojada, při
v. 25.)
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manitská, a Jozabad syn Semarith nepřátel : ne bot na Bohu jest pomoci
Moabitské.
a na utíkáni obrátiti.
9. I řekl Amasiáš muži Božímu:
27. O synech pak jeho, a sum
mě peněz, kteréž sebrány jsou za Ale jakž udělám se stem hřiven
něho, a o opravení domu Božího, [stříbra], kteráž jsem dal vojsku
to sepsáno jest pilně v knize králů: israelskému? I odpověděl 'emu muž
kraloval pak Amasiáš syn jeho Boží: Mát Hospodin, o d dáti
místo něho.
tobě mnohem víc nežli to.
10. A tak oddělil Amasiáš voj
Kapitola 25.
sko, kteráž bylo přitáhlo k němu
Krelováni Amssiášovo, 11. vítězství nad z Efraim, aby se zase navrátili na
Idumejskými, 14. modlál'ství, 17. válka s místo své: oni pak rozhněvavše se
ler-elem, 27. smrt jeho.

náramně na Judské, navrátili se
do krajiny své.

1. V pětmecítma
letech kralovati,
byl Ama
siáš, když počal
a devětmecítma let kraloval v J eru
salémě. Jmeno matky jeho bylo
Joadan z Jerusalěma.
2. I činil dobrá před obličejem
Hospodinovým: ale však na srdcem

11. Ale Amasiáš doufánlivě vy
vedl lid svůj, atáhldo údolí Solna
tého, a porazil synů Seir deset
tisíců.
12. A jiných deset tisíc mužů
zjímali synové jůdští, a vedli na
vrch jedné skály, a sházeli je s
vrchu dolů, kteřížto všickni zro
zráželi se.
13. To pak vojsko, kteráž byl
zase odeslal Amasiáš, aby netáhlo
s ním do boje, vtrhlo do měst Jůd
ských, od Samaří až do Bethoron,
a bivše tři tisíce, pobrali loupež
ve 'kon.
14. Amasiáš pak po porážce Idu
mejských, a přineseni bohů synů
Seir, postavil je sobě za bohy, a
klaněl se jim, a zapaloval jim
kadidlo.

dokonalým.

(4. Král. 14, B.)

8. A když viděl, že upevněno
jest království jeho, zabil služeb

nílky,
19 09 kteříž byli zabili krále otce
4. a' však synů jejich nepobil,
jakž psáno jest v knize zákona
Mojžíšova, kdežto přikázal Hospo
din, řka: Nebudou zabíjení otcové
za syny, aniž synové za otce své:
ale jedenkaždý za svůj hřích umře.
5. Tedy shromáždil Amasiáš lid
jůdský, a zřídil je po čeledech, po
tisícnících, i setnícich, ve všem
J ůdstvu, a [pokolení] Benjaminovu:
& sčetl je od dvacítiletých a výše,
& nalezl jich třikrát sto tisíc mla
dých mužů, kteřížb mohli jíti do
boje, a vlásti kopm a pavázou.
6. Najal také ze mzdy z Israele
sto tisíc silných, ze sta hřiven
stříbra.
7. I přišel k němu muž Boží, a
řekl: O králi, necht netáhne s tebou
vojsko israelské: nebo Hospodin
není s Israelem, & se všemi syny

Efraimovými':

8. 'estliže pak domníváš se, že
na
e vojska bojová záleží, dopu
stit Bůh, že budeš přemožen od
7) Království Israel sluje taká
Efraim.

jinak

15.. Pročež rozhněvav se Hospo
din na Amasiáše, poslal k němu

proroka,
kteršžby
mukteříž
řekl: neProč
jsi
se klaněl
hům,
svobodili lidu svého z ruky tv ?
16. A když on to mluvil, od
věděl jemu [král]: Zdaliž rá ce
královský 'si ty? Přestaniž, at
nezabím te e. A odcházeje prorok
řekl: Vím, že uminil Bůh zabiti
tebe, že jsi učinil to zlé, a nadto
neuposlechl jsi rady má.
17. Tedy Amasiáš král jůdský,
všed v radu nejhorší, poslal k
Joasovi synu Joachaza syna Jehu,
králi israelskému, řka:_ Přijď, po
hleďme na sebe vespolek.
18. A on poslal zase posly řka:
Bodlák, kterýž jest na Libanu,
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2. Paralipomenon 25. 26.
šestnácti letech, ustanovil za krále '
Boslal
k
cedru
libánskému,
ej dceru svou synu mémuřka:
za místo Amasiáše otce jeho.
manželku: a hle zvířata, kteráž 2. Tant jest vystavěl Ajlath, a
byla v lese libánském, šla tudy, & navrátil je panství judskému, když
pošlapala bodlák.
[byl 'iž] umřel král s otci svými.
3. % šestnácti letech byl Oziáš,
19. Řeklpozdvihuje
jsi: Porazil
Edomag
a protož
se jsisrdce
tv když kralovati počal, a padesáte
v pýchu: seď v domě svém, proč a dvě létě kraloval v J erusalémě.
popouzíš na sebe zlá věci, abys Jmeno matky jeho Jechelia z
Jerusaléma.
padl i ty i Juda s tebou?
20. I nechtěl uposlechnouti Ama 4. I činil to, což pravého bylo
siáš, proto že vůle Hospodinova před očima Hospodinovýma, podle
byla, aby byl
dán v ruce nepřá—všeho, což byl [a počátku] činil
Amasiáš otec 'eho.
tel pro bohy e omské.
21. Protož vytáhl J oas král israel 5. A
hle ával Hospodina, za
ský, a hleděli sobě v oči: Ama dnů Zac ariáše rozumějícího, a
siáš pa král jůdský byl v Beth vidoucího Boha: a když hledal
sames Jůdově.
Hospodina, spravoval ho [on] ve
22. I padl Jůda od Israele, & všem.
6. Potóm vytáhl, a bojoval proti
utekl do příbytku svých.
23. Amasiáše pak krále judského, Filistinským, a zbořil zeď [města]
syna Joasa, syna Joaohazova, jal Geth, a zeď Jabnie, & zeď Azotu:
Joas král israelský v Bethsames, vystavěl také městečka v Azotu,
& přivedl ho do Jerusaléma: a zbo i v zemi filistinské.
řil zeď jeho od brány Efraim, až 7. A pomáhal mu Bůh proti
k bráně úhlu na čtyry sta loktů. Filistinským, a proti Arabským,
24. Také všecko zlato, a stříbro, kteříž bydlili v Gurbál, a proti
i všecky nádoby, kteréž byl nalezl Ammonitským.
8. I dávali Ammonitětí dary
v domu Božím, & u Obededoma,
i v pokladích domu královského, Oziášovi: & rozhlásilo se jmeno
a také syny zastavených, vezl & jeho, až kudy se vchází do Egypta,
sebou navrátiv se do Samaří.
pro častá vítězství.
9. A vystavěl OziášvěževJeru
25. Byl pak živ Amasiáš syn
Joasův král jůdský, po smrti Joass salámě nad branou úhlovou, a nad
syna Joachaza krále israelského, branou údolí, i jiné v též straně
zdi, a. zpevnil je.
patnáote let.
26. Jiné pak věci Amasiášovy,
10. Vzdělal také věže na. poušti,
rvní i poslední, sepsány jsou v a vykopal cistern velmi mnoho,
Knize králů judských a israelských. proto že měl mnoho dobytka, jakož
27. Kterýžto když odstoupil od na polích, tak i na širokosti pou
Hospodina,učinili zálohy proti němu ště: vinice také měl, a vinaře na
v Jerusalámě. A když utekl do horách, i na Karmélu: nebo byl
Lachis, poslali, a zabili ho tam. člověk náchylný k dělání rolí.
28. A přivezše ho na koních,
11. Bylo pak vojsko bojovníků
chovali jej s otci jeho v městě jeho, kteříž vycházeli k boji, pod
avidově.
rukou Jehiele písaře, a Maasiáše
učitele, a pod rukou Hananiáše,
kterýž byl z vůdců královských.
Kapitola 26.
Oziáš kraloval. a nad nepřátely svítěail.
12. A všecken počet knížat po
9. Stavěl Jerusalóm. 16. Malomocenatvím
čeledech mužů udatných, dva tisíce
raněn.
a šest set.
1.
y veškeren lid jůdský, Oziáše 13. A pod nimi všecko vojsko
syna jeho, [kterýž byl] v třikrát sto a sedm tisíc, a pět set:
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2. Paralipomenon 26. 27.
kteříž způsobní byli k boji, a za 22. Ostatek pak věcí Oziášovýoh
krále bojovali roti nepřátelům. prvních a posledních, sepsal Isaiáš
14. Připraví? jim také Oziáš, syn Amosův, prorok.
totiž, všemu vojsku, pavézy, a kopí,
23. I usnul Oziáš s otci svými,
a lebky, a ' pancíře, & luěiště, a a pochovali ho napoli královských
praky k házení kamením.
hrobů, proto že byl malomoony:
15. A nadělal v J erusalémě rozlič
Joatham syn jeho místo
11 0.
ných nástrojů, kteréž na věžeoh iělílraloval
postavil, a na úhlech zdi, aby stří
leli [z m'oh] střelami, a kamením
velikým': i rozneslosejmeno jeho
Kapitola 27.
daleko, proto že pomáhal jemuHo
Kralováni Joathamovo. 6. Vítězství nad
spodin, a posilnil ho.
16. Ale když se zmocnil, pozdvi Ammonitskými, . smrt jeho.
hlo se srdce jeho k zahynutí jeho,
letech kralovati,
byl Joa
a nedbal na Hospodina Boha své 1. V pětmecítma
tham, když počal
ho: a všed do chrámu Hospodinova, a šestnáote let kraloval v Jem
chtěl kaditi na oltáři vonných věcí. salémě: jmeno matky jeho Jerusa
17. A hned všed za. ním Azariáš dcera Sádokova*.
kněz a s ním kněží Hospodinovych
2. I činil, což pravého bylo před
osmdesáte, mužů přesilnych,
podlé všeho, což činil
18. bránili to králi, a řekli: Ne Hospodinem,
Oziáš otec jeho, kromě že nevšel
nit to tvůj úřad Oziáěi,abys zapalo do chrámu Hospodinova, a že ještě
val kadidlo Hospodinu, ale kněž lid hřešil*.
ský, to jest, synů Aronových, kte
3. On vystavěl bránu domu Ho
řlž posvěcení jsou k té službě:
vysokou, a na zdi Ofel
vyjdiž ze Svatyně, nepotupnj [jí]: spodinova
mnoho ustavěl.
nebo nebudet to počteno tobě k
4. Města také vystavěl nahorách
slávě od Hospodina Boha.
& v lesích zámky a věže.
19. I rozhněvav se Oziáš, drže jůdskýoh,
5. On bojoval proti králi synů
v ruce kadidlnici, aby kadil, hrozil
kněžím. A hned vzešlo malomocen Ammon, a přemohl je, i dali mu
synové Ammon toho času sto hři
ství na čele jeho před kněžími, v ven střibra, &.deset tisíc měr pše
domu Hospodinovu u oltáře von nice, a tolikéž měr ječmene: to
ných věcí.
jemu dali synové Ammon, léta
20. A když pohleděl na něho druhého, a třetího.
Azariáš biskup, i všiokni jiní kně 6. A ssílil se Joatham, proto že
ží, uzřeli malomocenství na čele
cesty své před Hospodi
jeho, a spěšně vyhnali jej. A on spravoval
Bohem svym.
také ulek se, ospišil vyjíti, proto nem
7.
Jiné
pak
Joathamovy, i
že hned mít [na sobě] ránu Ho všickni bojovévěci
jeho, i skutkové,
dinovu.
zapsáni
jsou
v
knize
králů israel
21. A tak byl Oziáš král malo—
mocný až do dne smrti své, a ských a jůdskýoh.
8.
V
pětmecítma
letech
byl.,když
bydlil v doměobzvláštnlm pln jsa
kralovati, a šestnácté let
malomocenství, pro kteréž vyvržen oěal
loval v J erusalémě.
byl z domu Hospodinova. Joatham
pak syn jeho s ravoval dům králov 9. I usnul Joatham s otci svý
mi: a pochovali jej v městě Davi
sky, a soudil 'd země.
dově: a kraloval Achaz syn jeho
(4. Král. 15, B.) místo něho.
16) To! první zmínka v písmích sv. 0
vtipně udělaných nástrojích, jimiž se
střelami : kamením daleko bálelo.

1) Viz 4. Král. 15, sa.
z) Modlářstvim. (4. ma.

15, as.)

2. Paralipomenon 28.
& pobili
jste je
ukrutně,
tak že .1:
ne
i dosáhlo
vaše
ukrutenství.
. 10. K tomu chcete synya dcery
jůdské, a jerusalémské sobě podro
biti za služebníky a děvky, ješto
1.
e dvacíti letech byl Achaz, toho nikoli není potřebí: nebo jste
když počalkralovati: a šest-' zhřešili v tom Hospodinu Bohu
nácte let kraloval v Jerusalémě: vašemu.
a nečinil, což jest pravého před 11. A protož poslechněte rady
obličejem Hospodinovým, jako Da mé, a doveďte zpět zajaté, kteréž
jste přivedli z bratří
ch: nebo
vid otec jeho:
2. ale chodil po cestach králů velika prchlivost Hospo inova na
stává.
Vám.
israelských: nadto i slil obrazy
12. Tedy povstali muži z knížat
3. Ont jest ten, kterýž kadíval synů Efraim, Azariaš syn Johana
v údolí Benennom, a čistil syny nův, Barachiaš syn Mosellamothův,
své ohněm podlé obyčeje pohanů, Ezechiaš syn Sellumův, a Amasa
kteréž pobil Hospodin v příchodu
Adaliův,
proti těm, kteříž při
synů israelsk ch.
_
0sínazeli
z bitvy,
4. Obětov také, & kadíval na
13. a. řekli jim: Neuvadějte sem
výsostech, a na pahrbcích, a pod těch zajatých: abychom nezhřešili
Hos dinu. Proč chcete přidati k
všelikým stromem ratolestným.
5. I dal jej Hospodin Bůh jeho hříc ům našim, a staré viny při
v ruku krále syrského, kterýž po většiti ? Velikýtě zajisté hřích [néš],
razil ho*, a velikou loupež vzal a hněv prchlivosti Hospodinovy
z jeho království, a přivedl do nastává. Israelovi.
Damašku: v ruce také krále israel 14. I nechali muži bojovníci
ského dan jest, & zbit porážkou loupeže, a všech [kořist-H,kteréž
Velikou.
byli vzali, před knížaty a vším
6. I pobil Facee, syn Romelie, množstvím.
z Jůdy sto a dvacet tisícův jeden 15. I povstali muži nahoře jme
den, vše mužů bojovných: proto novaní, & vzavše zajaté, všecky,
že opustili Hospodina Boha otců kteříž nazí byli, přiodili kořistí: a
s ch.
když je zoblačeli, a zobouvali, &
v; Téhož času zabil Zechri, muž občerstvili pokrmem &.nápojem, a
mocný z Efraima, Maasiaše syna pomazali pro unavení, a péči oně
králova, a Ezriku vůdce domu měli: kteřížkoli choditi nemohli, a
jeho, Elkana také druhého po králi. byli mdlí na těle, vsadili je na
8. I zajali synovéisraelští z bra hovádka, a dovedli je do Jericha
tří svých* dvakrat sto tisíc žen, města palmového k bratřím je'ich,
acholat, & děvčat, a nesčíslnou & sami navrátili se do Samař .
oupež: a přinesli ji do Samaří. 16. Toho času poslal kral Achaz
9. Toho času byl tu rorok Ho k králi assyrskému žadaje pomoci.
17. I přitáhli také Idumejští, &
spodinův jmenem Ob d: kterýž
vyšed proti vojsku přicházejícímu zbili mnohé z Jůdy, a nabrali lou
do Samaří, řekl jim: Hle rozhně peže mnoho.
18. Filistinští také rozložili se
vav se Hospodin Bůh otců vašich
na Jůdské, vydal je v ruce vaše, po městechnarovinách, ana straně
lední Jůdstva ležících, a vzali
ethsames, a Ajalon, a Gaderoth,
5) t. jakž !: víře podobno, před obložením Socha také, a Thamnan, a
,
města Jernsaléma, o němž 4. Kral.

Kapitola 28.

Beabožnost Achazova, 5. poraženi . ssou
žení jeho od nepřátel, 11. i smrt.

' 16, a.

8) t. ! Jůdských.

s vesnicemijejich, abydlili vnich.

19. Nebo byl snížil Hospodin
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2. Paralipomenon 28. 29.
Jůdu pro Achaza krále jůdského, 2. I činil, což bylo libého před
protože odjal od něho pomoc', a
obličejem Hospodincglým, vedlé
v potupě měl Hospodina.
e 0. věci, kteréž či ' David otec
20. I přivedl proti němu Thel _vššch
gathfalnasara krále assyrského, kte ] 3. On rvniho léta kralování
rýž i ssužoval ho, a zkazil, an svého měs ce prvního otevřel dvéře
žádný neodpíral.
domu Hospodinova, a opravil je.
21. Tedy Achaz, obloupiv dům
4. A uvedl kněží a levity, &
Hospodinův, a dům královský a shromáždil je do ulice vých
'.
knížat, dal králi assyrskému dary, 5. A řekl jim: Slyšte mne leví
tové, & posvětte se, vyčistte dům
&Šišák. nic jemu [ten král] nepo Hospodina Boha otců vašich, avy
m
neste všecku nečistotu ze Svatyně.
rozmnož'
roti ůHZkOStÍÍJŠVé
os
'
22. Níldto tui v11času
6. Zhřešilit otcové naši, a činili
sám od seblzsokrlál Rohaz.
po
11, zlé věci před obličejem Hospodi
23. Obětovalt bohům damašským na Boha našeho, o ustivše ho:
oběti, kteříž ho porazili, a řekl: odvrátili tvář svou 0 stánku Ho
Bohové králů syrských pomáhajit spodinova, a obrátili se [k němu]
jim, kteréž ja ukojim obětmi, a hřbetem.
7. Zavřeli dvéře, kteréž byl v
budout se mnou, ano nao ak byli
ku pádu jemu, i všemu sraelovi. síni, & zhasili lampy, a kadidlém
24. Pobrav tedy Achaz všecky nekadili, a zápalných obětí ne
nádoby domu Božího, a ztlouk je obětovali v Svatyni Bohu israel
zavřel dvéře chrámu Božího, a na skému.
8. Protož popudila se prchlivost
dělal sobě oltářů při každém úhlu
v Jerusalémě.
'
Hospodinova na Jůdu a na J eru
25. Ve všech také městech jůd salém, a vydal je v pohnutí, a v
ských zdělal oltáře, aby pálil [na zahynutí, av posměch, jakož sami
nich] kadidlo*. a tak k hněvu po vidíte očima svýma..
9. A aj—padli otcové naši od
pouzel Hospodina Boha otců svých.
26. Jiné pak věci jeho, i všickni meče; synové naši, a dcery naše
skutkové „jeho první i poslední, a manželky zajaté vedeny jsou pro
sepsání jsou v knize králů _jůd ten hřích.
10. Nyní tedy libí mi se, ab 
ských a israelských.
27. I usnul Achaz s otci svými, chom vešli v smlouvu s Hospo '
a pochovali ho v městě Jerusa nem Bohem israelským, a odvrátí
lémě: nebo nepřijali ho do hrobů od nás prchlivost hněvu svého.
králů israelských. I kraloval Eze
11. Synové moji nezanedbávejte
chiáš syn jeho místo něho.
toho:
vyvolil
abyste vás
stáli jest
.před
ním, Hospodin,
a s oužili
Kapitola 29.
jemu, a otili jej a pálili jemu ka
o.

Chrámu otevření od Ezechiáěe. 6. Vy
šištělpí
Jejie
. ho skrze kněží a levíty. 20. Oběti

1. Tedy
Ezechiáš
když
byl v počalkralovati,
pětmeoitma le
tech, & devětmecítma let kraloval
v Jerusalémě; 'meno matky jeho
Abia, dcera Zac ariášova.
19) t. Ache.- odvrátil od lidu jůdského po
moc Bo — pro svou bezbožnost.
25) t. bohům cizím, modlám —

12. Povstali tedy levítové: Ma
hath syn Amasajův, a Joel syn
Azariášův z synů Kaath: z synů
pak Merari, Cis syn Abdi, a. Aza
riáš syn Jalaleelův. Z synů pak
Gersom, JoachsynZemma, aEden
syn Joachův.
13. Z
ů pak Elisafano 011.
Samn' & Žilka. Z synů také
fovýoh, Zachariáš a Mathaniáš:
14. též z synů Hemanových,J'a
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2. Paralipomenon 29.

hiel a Semei: ale iz synů Idi všeho Israele: nebo za veškeren
lid israelský rozkázal král oběto
thuno ch, Semejáš a Oziel.
15.
shromáždili bra
své, a vati obět zápalnou a za hřích.
25. Ustanovil také levity v domu
posvětili se, & Vešli vedl rozká
zaní králova, & přikázani Hos o Hospodinova, s oymbály, a lout

nami a harfami vedlé nařízení Da
vida krále a Gáda Vidoucího, a
Nathana proroka nebo od Hospo
dina bylo to přikázáno skrze pro
vnitř nalezli, do síně domu Ho—roky jeho.
spodinova, a vzavše ji levltové, 26. A stáli levitové držíce ná
nesli ji ven ku potoku Cedron. stroje hudby Davidovy, a kněží
17. Počali pak čistiti prvního trouby.
dne měsíce prvního, a dne osmého 27. I rozkázal Ezechiáš, aby o
téhož měsíce vešli do síně chrámu bětovali oběti zápalné ' na oltáři,
Hos dinova, a vyčistili chrám v a když obětovali oběti zápalné,
osmi dnech, a dne šestnáctého té počali zpívati chvály Hospodinu,
hož měsíce, což byli začali, do— a na trouby troubiti, a na rozlič
konali.
né nástroje, kteréž byl připravil
18. I vešli ]; Ezechiášovi králi, David král israelský, zvučeti.
a řekli jemu: Posvětili jsme všeho 28. Když pak se veškeren zástu
domu Hospodinova., ioltáře zápalu, klaněl, zpěváci, a ti, kteříž držei
i nádobí jeho, stolu také předlo trouby, byli v úřadu svém, do
kudž se nedokonala obět zápalná.
žení se všemi nádobami jeho,
29. A když se dokonalo oběto
19. i všech nádob chrámových,
kterýchž byl poskva král Achaz vání, sklonil se král, a všickni,
za kralováni svého, když převrá— kteříž byli s ním, & poklonu uči
ceně činil: a hle vystaveny jsou mh
30. I přikázal Ezechiáš *i kni
všecky ty věci před oltář Hospo
dinův.
žata levitům, aby chválili Hospo
20. I vstav na úsvitě Ezechiáš dina slovy Davidovými, a Asafa
král, shromáždil všecka knížata Vidouciho: kteřižto chVálili ho s"
města, a vstoupil do domu Ho velikým veselim, a klekše na ko
lena klaněli se.
spodinova:
31. Ezechiáš pak i to přidal:
21. a obětovali spolu býků sedm,
a skopců sedm, beránků sedm, a Naplnili jste ruce své Hospodinu,
kozlů sedm [k oběti] za hřích, za přistupte, aobětuite oběti aohvál
království. za Svatyni, za lid _'ůd—v domu Hospodinova. I obětov o
ský: i řekl kněžím
ům Áro— všecko množství oběti, a chvály,
novým, aby to oběto ' na oltáři a zápalné oběti, mysli nábožnou.
Hospodinovu.
82. Počet pak obětí zápalných,
22. Tedy zabili ty býky, avzali kteréž obětovalo množství, tento
kněží krev a lili ji na oltář, zabili byl: Býků sedmdesáte, skopoůsto,
též i skopce, a krev je)ich lili na
oltář, a zabili [také] be
, a beráánktndvš
3.a na to].
stě, svt"
ě 111H os '
lili krev na oltář.
nu volů šest soap; ovec tři gůgla.
34. Kněží však b 10 málo, aniž
23. Přivedli kozly [k oběti] za
hřích, před krále a řede všecko mohli postačiti sta ovati koží :;
množství, a ti vlo ' ' ruce své obětí zápalných: ročež i levítové
na ně:
' bratři jejich pomghali jim, dokudž
24. i zabili ie kněží, a kropili se nedokonalo dilo, a neposvětilo
krvi jejich před oltářem koěistění se kněží: nebo levítové snadněj
dinov aby vyčistili dům Bož .
16.
ěží také všedše do ohrá
mu Hospodinova, aby ho posvětili1
vynesli všecku neěistotu, kterouž

2. Paralipomenon 30., 31.
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ším řádem osvěceui b va'í nežli
7. Nebýve'te jako otcové vaši &
kněží
P
ý J)
bratří, kteřlž odstoupili od Ho
35. Bylo tedy velmi mnoho o—
bětí zápalných, tuků obětí pokoj ?odjna Boha otců svých, kterýž
ných, a Obětí mokrých při obě dltle.je v zahynutí, jakž sami vi
tech zápalných: i dokouala se 8. Nezatvrzujtež šíjí svých, jako
služba doma Hospodinova.
otcové vaši: podejte ruky Hos 
36. A veselil se Ezechiáš, i ve diuu, a pojďte ]: Svatyni 'ehg,
škeren lid z toho, že služba Boží kteréž posvětil na věky: s ažte
vyplnila se. Nebo se bylo líbilo, Hospodina Bohu otců vašich, a
aby se to rychle stalo.
odilvrátí
se od vás hněv prchlivosti
je
o.
Kapitola 30.
9. Nebo obrátíte-li se k Hospo
dina: [také] bratří vaši i synové
Slavení hodu beránka.

1. Poslal
Ezechiáš
ke všemu
lidu také
israelskému
i jůdskéma:
a rozepsal listy k pokolení Efrai
mova, a Manassesova, aby přišli
do domu Hospodinova do Jerusa
léma, a učinili Fáse Hospodina
Bohu israelskému.
2. I uradivše se král a knížata,
a všecko shromáždění jerasalém
ské, snesli se na tom, aby učinili
Fáse měsíce drahého.
Nebo nemohli toho učiniti
časem svým', proto že kněží, kte
řížby mohli stačití, nebyli posvě
ceni'*, a lid ještě se byl neshro
máždil do Jerusaléma.
4. I líbila se řeč králi, i všemu
množství.
' 5. A usoudili, ab rozeslali posly

obdrží milosrdenství upánů svých
kteříž je zavedli zajaté, a navrátí
se do země této: dobrotivý za
jisté a milosti
jest Hospodin
Bůh váš, aniž odvrátí tváři své
od vás, jestliže se obrátíte k němu.
10. Tedy poslové chodili chle
z města do města, po zemiE raim
a Mauasse až do Zabulon, oni pak
posmívali a porouhali se jim.
11. Ale však někteří muži z
Aser, a Manasse, a Zabulon, po
volivše radě přišli do Jerusaléma.
12. V Jůdstvu pak stala se raka
Páně, že dal jim srdce jedno, aby
učinili vedlé rozkázaní králova a
knížat, slovo Hospodinova.
13. I sešlo se do Jerusaléma lidu
mnoho, aby drželi slavnost přesnic,
měsíce druhého:

14. a šovstavše
zbořili
oltáře
[modlářsk
], jenž byly
v Jerusa
lémě 1 všecky věci, kterými se
kadívalo modlám, zkazivše vme—
tali je do potoka Cedron.
15. Obětovali pak Fáse čtrnác
tého dne měsíce druhého. Kněží
také a levítové posléze posvětivše
se, obětovali zápalné oběti .v doma
rozkázal, ohlašujíce: Synové israel— Hospodinova.
16. A stáli v řadu svém, vedlé
ští, obratte se k Hospodina Bohu
Abrahamova, Isákovu, aIsraelovu: nařízení a zákona Mojžíše muže
a [on] obrátí se k ostatkům, kte
Božího:sekněží
krev,
kteráž
mělapak
vy1přijímali
évati, z rukou
říž ušli ruky krále assyrského.
levítů,
3) t. určitým k slavení Velikouoci t. mě
17.
proto
že
mnohý
zástup
po
síce prvního. (Viz 4. Moji. 9, 8—11.)

Boaa,všem
Bersabé
do
aby Israeli,
přišli, aOšslavili
FáseažHo
spodinu Bohu israelskému v Je
rusalémě: nebo mnozí ie nebyli
slavili, jakož zákonem předepsáno
'est.
] 6. I šli poslové s listy z roz
kázaní krále, iknížat jeho, ke vše
mu Israelovi, i Jůdovi, jakož král

— " Proto že nebylo dosti posvěce
ných kněží —

svěcen nebyl: a roto levítovéza
bíjeli Fáse těm,
říž se nebyli
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u.
FHĚVÍH'
aby se posvětíli Ho
18. Veliký také díl lidu z Efraím,

Kapitola 31.

kněží a levítů od Ezechiáše,
a Manassesa, a Issachara, & Zabu 4. Bpořádání
i opatření jich od lidu.

lona, kterýž posvěcen nebyl, jedl
beránka velikonočního,ne tak Jakž
psáno jest: i modlil se za ně Eze
chiáš, řka: Hospodin dobrý smi
luje se
19. nade všemi, kteříž z celého
srdce hledají Hospodina Boha otců

stch,
a nebudejsou.
jim počteno, že
m
ně posvěcení

1. A slavily,
když ty věci
byly se
vyšelřádně
veškeren
I
srael, což ho koli bylo v městech
judských, a ztroskotali modly, a.
posekalí háje, zbořili Výsosti, a
oltáře zkazili, netoliko po vší zemi
jůdské a benjaminské, ale i v Ef
raim také i v Manasse,až je zcela
vyplenili a navrátili se všickni 
nové israelští do vládařství a 0
měst svých.
2. Ezechiáš pak ustanovil třídy
kněžské a levítské po rozděleních

20. I vyslyšel jej Hospodin,aod
pustil lidu svému.
21. A drželi synové israelětí,
kteříž byli v Jerusalémě, slavnost
řesnic za sedm dní sveselim ve
řikým, chválíce Hospodina každé
v úřadu
astním,jednohokaždého
totiž kněží i levíty,
k
ho dne: levítové také a kněží, na. vjeijich,
nástrojích, kteříž k úřadu jejich obětování obětí zápalných a po
kojných, aby přisluhovali a chvá
příslušeli.
22. I mluvil Ezechiáš k srdci lili, i zpívali v branách ležení
všech levítů, kteříž měli rozum Hospodinova*.
3. Díl pak králův byl, aby z
nost dobrou o Hospodina: a jedli
za se
dní slavnosti té, obětujíce vlastního jeho statku obětována.
oběti pokojné, & chválíce Hospo byla obět zápalná, vždycky ráno,
a večer. V soboty také, a na nov
dina Boha. otců svých.
23. I líbilo se všemu množství, měsíce a na. jiné slavnosti, jakož
aby ještě i jiných sedm dní sla psáno jest v zákoně Mojžíšově.
vili: i učinili tak s velikou ra 4. Přikázal také lidu přebývají
címu v Jerusalémě, aby dávali díly
dostí.
kněžím a levítům, aby se mohli
24. Nebo Ezechiáš král jůdský obírati s zákonem Hospodinovým.
dal lidu tisíc volů, a sedm tisíc
5. To když uslyšelo množství,
ovec: knížata také dala lidu tisic mnoho
prvotin obětovali synové
volů, a ovec deset tisíců: i posvě israelští, obilí, vína, a oleje, medu
tílo se kněží veliké množství.
' také: a ze všech ůrod země,desátky
25. A veselilo se všecko shro obětovali.
máždění jůdské, i kněží alevítové,
6. Též i synové israelští a jůdo
i všecko množství, kteréž bylo ští, kteříž bydlili v městech jůd
přišlo z Israele; také i příchozí z ských, obětovali desátky z volů &
země _israelské, a. bydliíi v Jůd ovec, & desátky z věcí svatých,

stvu.
26. I stala se veliká slavnost v
Jerusalémě, ješto takové nebylo
ode dnů alomouna syna Davida
krále ísraelského v tom městě.
27. Vstali pak kněží a levítové,
a dali požehnání lidu; i vyslyšán
jest hlas jejich: a přišla ta mo
dlitba do příbytku svatého ne
beského.

kteréž byli slíbili Hospodina Bohu
svému: a. všecko snášejíce, učinili
hromad mnoho.
7. Měsíce třetího poěalizakládati
těch hromad, a měsíce sedmého
dokonali je.
2) !=.v síních chrámových,

kdež jisté tří—

dy levítú stráž drželi. (Viz l. Páral.,
9.
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' 8. A když vešli Ezechiáš, a kní tak dětem jejich oběho pohlaví,
žata jeho, viděli hromady ty, &.věrně z těch věcí, kteréž posvěceny
dobrořeěili Hospodinu &lidu israel byly, pokrmové dávání bývali.
skěmu.
19. Též i z synů ronovýoh po
9. I tázal se Ezechiáš kněží & polích, a předměstích jednohoka
levítů, proěbytak ležely ty hromady. ždého města, spořádání byli muži,
10. I odpověděl jemu Azariáš kteřížby díly rozdělovali všem po
kněz první z rodu Sádokova, řka: hlaví mužského z kněží a levítů.
Jakž počaly se obětovati prvotiny
20. A tak učinil Ezechiáš všecky
do domu Hospodinova, jedli jsme, ty věci, kteréž jsme pravili, ve
& nasycení jsme, a zůstalo [ještě všem Jůdstvu: a činil což dobrého,
velmi mnoho, proto že požehn a přímého, a pravého bylo před
Hospodin lidu svému: zbytků pak Hospodinem Bohem svým,
jestit hojnost tato, kterouž vidíš. 21. ve všelikém díle domu Ho
11. Tedy rozkázal Ezechiáš na spodinova vedlé zákona, a posvát
dělati špižíren v domu Hospodinova. ných řádů, chtě hledati Boha svého
Což když učinili,
celým srdcem svým: i činil, a
12. snášeli tam věrně i prvotiny, šťastně se mu vedlo.
i desátky, & cožkoli byli slíbili.
Byl pak správce nad tím Chone
Kapitola 32.
Eliáš: levíta, & Semej bratr jeho, Vpád Sennacheribdv do Jůdstva. 9.Rou
proti Bohu, 21. i zahynutí jeho. 33.
13. Po němž Jahiel, a Azariáš, bání
Smrt Ezechiášova.
&. Nahath, & Asael, a J erimoth,

J osabad také, a Eliel, a J esmachiáš,
a Mahath, a Banajáš, úředníci pod
rukama Choneniáše, a Semeie bra
tra jeho, z rozkázaní Ezechiáše
krále & Azariáše biskupa domu
Božího, k nimž všecky věci při
náležely.
14. Kóre pak syn Jemný, levíta
& vrátný u brány východní, ustano
ven byl nad tím, což dobrovolně
obětovali Bohu, a nad prvotinami
a posvěcenými věcmi do Svatyně
svatých.
15. A pod správou jeho [byl]
Eden a Benjamin, Jesue, a Seme
jáš, Amariáš také & Secheniáš, po
městech kněžských, aby věrně roz
dělovali bratřím svým díly, men
ším a větším:
16. mimo pacholíky od tříletých

1. Po přitáhl
těch věcech,
a.po té král
pravdě,
Sennacherib
as
syrský, &.vtrh do Jůdstva, oblehl
města hrazená, chtě jich zdobývati.
2. To když viděl Ezechiáš, že
totiž přitáhl Sennacherib, a že se
všecka síla. boje obracuje proti
J erusalému,
8. uradil se s knížaty a muži
nejsilnějšími, aby zacpali prameny
studnic, kteréž byly vně za mě

stem: a když se na tom všickni

snesli,
4. shromáždil veliké množství,
a zacpali'všecky studnice, i potok,
kterýž tekl u rostřed země, řkou
ce: Aby přij once králově assyr
štd, nenalezli hojnost vody.
5. Vystavěl také všecka zeď, kte
ráž byla zbořená, opatrně sobě číně,
a zdělal věže svrchu, a zevnitř
zeď druhou: a zopravoval Mello v
městě Davidově, a nadělal rozličné
braně, a pavéz,

& výše, všechněm, kteříž vcházeli
do chrámu Hospodinova, a cožkoli
na každý den příslušelo k službě
a k zachovávání vedlé rozdělení
6. a ustanovil knížatanadbojov
jejích.
17. Kněžím [také] po čeledech níky ve vojště: a svolav všecky do
[jejich], & levítům od dvacítiletých ulice brány městské, mluvil k
a výše, po řádich & třídách jejích, srdci jejich, řka:
7. Zmužile sobě ěiňte, a posilňte
18. a všemu množství, jak ženám,
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se: nebo'te se, ani strachujte krále Jakož bohové národů jiných nemo
assyrské o, ani všeho množství, hli vysvoboditi lidu svého z ruky
kteréž jest s ním: nebo mnohem mé, tak i Bůh Ezechiášův nebudet
více jest s námi, nežli s ním.
moci vytrhnouti lidu svého zrnky
8. Nebo sním jest rámě tělesné: to.
18. A nadto hlasem velikým kři
s námi [pak] Hospodin Bůh náš,
kterýž jest pomocníknáš, a bojuje ěel, jazykem židovským, proti lidu,
za. nás. I posilněnjestlid takovými kterýž seděl na. zdi jerusalémské,
slovy Ezechiáše krále jůdského. aby předěsil 'e, a vzal město.
19. A [takř mluvil proti Bohu
9. To když se dálo, poslal Senna
cherib král assyrský služebníky jerusalémskému, jako proti bohům
své do Jerusaléma (nebo sám se národů země, dílům rukou lidských.
vším vojskem oblehl Lachis,) k
20. Tedy modlil se Ezechiáš král,
Ezechiášovi králi jůdskému, & ke & Isaiáš syn Amosův prorok, proti
tomu rouhání, a volali k nebi.
a'
1vašemulidu,
kterýž byl v městě,
21. I poslal Hospodin anděla,
10. Toto raví Sennacherib král kterýž porazil všecky muže silné,
assyrský:
čem doufáte, že sedíte ». bojovníky, i knížata vojska krále
obležení v Jernsalémě?
assyrského: i navrátil se s hanbou
11. Zdali Ezechiáš nesvodí vás, do země své. A když vše] do domu
aby umořil vás hladem a. žízní, boha svého, synové, kteříž vyšli
z života jeho, zabili jej mečem.
gavě,
že zHospodin
Bůhassyrského?
váš vysvo 22. A vysvobodil Hospodin Eze
dí vás
ruky krále
12. Zdaliž to není ten Ezechiáš, chiáše i obyvatele jerusalémské z
kterýž zbořil výsosti jeho,i oltáře ruky Sennacheriba krále assyrského,
a přikázal Jůdovi a J erusalémský-m, a z ruky všech, a dal jim pokoj
řka: Před jedním oltářem klaněti vůk o 1.
se budete, a. na něm kaditi ?
23. Mnozí také přinášeli dary a
13. Nevíte'liž, co jsem učinil já, oběti Hospodina do Jerusaléma, a
i otcové moji všechněm národům dary Ezechiášovi králi jůdskému:
zemí? Zdaliž mohli bohové těch kterýž vznešen jest potomu všech
národů, a všech zemí, vysvoboditi národů.
zemi svou z ruk mé?
24. V těch dnech roznemohl se
14. Kdo jest ze všech bohů ná Ezechiáš až “k smrti, i modlil se
rodů, jež pohubih' otcové moji, Hospodinu: & vyslyšel ho, a dal
mu znamení.
kterižby
mohl
lid svůj 25. Ale [Ezechiáš] neodplatil se
z ru y mé,
abyvytrhnonti
pak mohl Bůhváš
vytrhnonti vás z ruky této?
podlé dobrodiní, kteráž byl přijal:
15. Necht tedy vás nesvodí Eze nebo pozdvihlo se srdce jeho: &
chiáš, ani daremným namlouvánim povstal proti němu hněv, i proti
zavedl, aniž mu věřte. Kdyžtě ne Jůdovi a. J erusalému.
(4. Král. 20, 12—18)
mohl žádný bůh všech národů a
království vysvobodíti lidu svého 26. A pokořil se potom, proto
z ruky mé, &.z ruky otců mých, že pozdvihlo se bylo srdce jeho,
amž také Bůh váš bude moci vás tak on, jako obyvatelé jerusalém
vytrhnouti z ruky mé.
ští: a proto nepřišel na ně hněv Ho
16. Též i jiné mnohé věci mlu spodinův ve dnech Ezechiášových.
vili služebnícijeho proti Hospodinu 27. Byl pak Ezechiáš bohatý, a
Bohu, a. proti Ezechiášovi služeb slavný velmi, a nashromáždil sobě
níku jeho.
pokladů velmi mnohých stříbra., &
zlata, i kamení drahého, vonných
17. Listy plné
také rouh
psaliSennaoheribÍj
Ezechiášovi
ní proti Bohu věcí, a odění rozličného, a nádob
israelskému, & mluvil proti němu: velmi drahých.
G+ 0—

519
2. Paralipomenon 82. 33.
28. Spižírny také na obilí, víno, udělal háje, a klaněl se všemu voj
a olej, i stáje ro všeliká hovada, sku nebeskému', a ctil je.
4. Vzdělal také oltáře modlářské
& chlévy pro obytek,
29. a města vystavěl sobě: nebo v domu Hospodinově, o němž b 1
měl stáda ovec, a skotů bez počtu, řekl Hes din: VJ erusaléměbude
proto že dal jemu Pán zboží ná jmeno m na věky.
ramně veliké.
5. Vzdělal pak je všemu vojsku
30. Tot jest ten Ezechiáš, kterýž nebeskému, ve dvou síněch domu
zacpal hořejší studnici rod Gihon, Hospodinova.
a obrátil je dolů k západní straně 6. A dal provoditi syny své skrze
města Davidova: ve všech skutcích oheň v údolí Benennom: šetřil snů,
a obíral se s hadačstvim z ptačího
jeho dařilo mu se kterak chtěl.
81. A však při poselství knížat štěbetání, a přidržel se umění kou
babylonských, kteříž byli posláni zedlnického, a měl s sebou čaro
k němu, aby se otázali o zázraku, dějníky, a.zaklínače: a mnoho zlého
kterýž se byl stal na zemi*, opu páchal před Hospodinem, aby po
stil jej Bůh, aby ho zkusil, a zná pudil ho.
7. Postavil také rytý a slitý obraz
mě bylo Všecko, cožkoli bylo v
srdci jeho**.
-'= !. v domu Božím, o kterémž mluvil
32. Jiné pak věci Ezechiášovy, Bůh k Davidovi, & k alomounovi
i milosrdenství jeho, zapsány jsou synu jeho řka: V domě tomto a
v vidění Isaiáše syna Amosova v J erusalémě, kterýž jsem vyvolil
proroka, a v knize králů jůdských ze všech pokolení israelských, polo
& israelských.
žím jmeno své na věky.
33. I usnul Ezechiáš s otci svý— 8. A nedopustim, aby sepohnula
mi, a pochovali ho nadhroby synů noha Israele z země, kterouž jsem
Davidových: a učinili mu slavný dal otcům jejich : však tak, budou—li
pohřeb veškeren Jůda, i všickni skutečně ostříhati, co jsem jim při
obyvatelé jerusalémští: a kraloval kázal, & všeho zákona, a ustano
vení, i soudů vydaných skrze
Manasses syn jeho místo něho.

Kapitola 33.

Mojžíše.
9. Manasses tedy svedl Jůdu, &

obyvatele jerusalémské, aby činili
horší věci, nežli všickni národové,
kteréž byl vyplenil Hospodin před
tváří synů israelských.
10. I mluvil Hospodin k němu,
1. Ve ses,
dvanácti
byl Manas
když letech
počal kralovati,
a a k lidu jeho, a nechtěli pozorovati.
11. Pročež přivedl na ně knížata
padesáte pět let kraloval v Jeru
vojska krále assyrského: i jali
salémě.
Modlářství Manassesovo, 10. zajetí, 13.
pokání, 20. i smrt jeho. 21. Kralováni, 24.
i zahynutí Amona syna jeho.

2. Činil pak' zlé před Hospodi— Manassesa, & svázavše jej řetězy

nem, vedlé ohavnosti národů, kte— a pouty vedli ho do Babylona.
12. Kterýžto když byl v úzkosti,
réž vyhladil Hospodin před syny
modlil se Hos dinu Bohu svému
israelskými:
3. a obrátiv se opravil Výsosti, a činil pokán velmi před Bohem
kteréž byl zbořil Ezechiáš otec otců svých.
13. A modlil se jemu, a prosil
jeho: a vystavěl oltáře Bálům, a
snažně: i vyslyšel modlitbu jeho
a uvedl jej zase do Jerusaléma do
81) t. že se stín slunce zpět obrátil. Vis království jeho, a poznal Manasses,
4. Král. 20 9
" Nevystřáhl ho že Hospodin sám jest Bohem.
Bůh, ale dopustil mu, aby dělal podlé
14. Potom vystavěl zeď vně před
udání svého.
městem Davidovým k západní stra
8) t. viem hvězdám.
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ně Gihcn v údolí, odtud, kudy se
vchází do brány rybné vůkol až
Kapitola 34.
do Ofel, a vyhnal ji velmi vysoko: Obnovení náboženství, 8. ichrámn od
a ustanovil knížatavojska ve všech Josiáše. 14. Nalezení zákona Božího. 29.
Smlouva Josíáše i lidu s Bohem.
městech jůdských hrazených:
15. a vymetal

boh

cizí, a mo—

osmi letech byl Josiáš, když
dlu z domu Hospo 'nova: oltáře 1.
počal kralovati, a kraloval
také, kteréž byl udělal na hoře
domu Hospodinova, a v J erusalémě, jedno a třiceti let v Jerusalémě.
2. I činil, což pravého bylo před
a všecko vyházel za město.
16. Opravil pak oltář Hospodi obličejem Hospodinovým, a chodil
nův, a obětoval na něm oběti, i po cestách Davida otce svého:
kojné oběti, i chválu: apřikázal neuch lil se na pravo ani na levo.
%dským, aby sloužili Hospodinu 3. smého pak léta kralování
Bohu israelskému.
svého, když byl ještě pacholík, počal
17. A však ještě lid obětoval na hledati Boha otce svého Davida:
výsostech Hospodina Bohu svému. a dvanáctého léta kralování svého,
18. Ostatek pak skutků Manas vyčistil Jůdu a Jerusalém od vyse-'
sesových: a modlitba jeho k Bohu stí, a hájů, a obrazů, a rytin.
jeho: slova také Vidoucích, kteříž 4. I rozbořili před ním oltáře
mluvívali k němu ve jmenu Ho Bálů: a obrazy, kteříž byli na nich,
spodina Boha israelského, [to vše] zkazili: též i háje, a rytiny zpod
zapsáno jest v řečech králů israel tínal a zdrobil: a rozsypal prach
po _hrobíchtěch, kteříž jim obětová
ských.
19. Modlitba také jeho, a vysly vali.
5. Nadto kosti kněží spálil na
šení, i všickm' hříchové a potupy,
místa také, na kterýchž vzdělal oltářích modlářských, a vyčistil
Výsosti, a udělal háje i obrazy, Jůdu_ a Jerusalém.
6. Též i v městech Manassesa,
prvé nežli činil pokání, [to vše]
a Efraima, a Simeona. až do Nef
zapsáno jest v řečech Hozaje.
20. I usnul Manasses s otci svy—

mi, a pochovali jej v domě jeho:
a kraloval místo něho syn jeho
Amon.
21. Ve dvamecítma letech byl
Amon, když počal kralovati, a dvě
létě kraloval v Jernsalémě.
22. I činil zlé před obličejem
Hospodinovým, jako byl činil Ma
nasses otec jeho, a všechněm mo
dlám, kterýchž byl nadělal Manas
ses, obětoval a sloužil.
23. A neponížil se před tváří
Hospodinovou, jako se ponížil Ma
nasses otec jeho: i mnohem více

hřešil.
24. I spikše se proti němu služeb
níci jeho, zabili jej v domě jeho.

25. Lid pak ostatní, pobiv ty,
kteříž zabili Amona,ustanovil krále
Josiáše syna jeho místo něho.

vr
taliiénvšecky věci [modlářské] pod
7. A když oltáře rozbořil, a háje

zkazil, i rytiny ztroskotal na kusy,
a všecky chrámy modlářské zbo
řil
vši zemi israelské, navrátil
se o Jerusaléma.
8. Tedy léta osmnáctého kralo
vání svého, když již byla vyčistěna
země, i chrám Boží, poslal Safana
syna Eseliášova, a Maasiáše úřed
níka města, a Joha syna Joachar
zova kanclíře, aby opravili dům
Hospodina Boha svého.
9. Kteřížto přišli k Helkiášovi
knězi nej ššímu: a vzavše od
něho peníze, kteréž byly vneseny
do domu Hospodinova, a kteréž
byli sebrali levítové, a vrátní, z
Manassesa, a Efraima, i ze všech
ostatků israelských, i od všeho
Jůdy, a Benjamina,
a obyvatelů
jernsalémskýc
,
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10. dali 'e v ruce těch, kteříž vých, aby činili všecko, což psáno
byli nad ělníky domu Hospodi jest v knize této.
nova, aby opravili chrám, a což 22. Tedy šel Helkiáš, i ti, kte
slabého bylo, aby upevnili.
říž s ním posláni byli od krále, k
11. A ti je dali řemeslníkům a Oldě prorokyni, manželce Selluma
zedníkům, aby nakoupili kamení syna Thekuath, syna Hasta, stráž
z lomů, a dříví k vazbám stavení, ného nad rouchem: kteráž bydlila
a k trámům domů, kteréž byli zbo v J erusalémě na druhé [straně]: i
řili králové jůdští.
mluvili jí slova svrchu pověděná.
12. Kteřížto věrně všecky věci 23. A ona odpovědělajim: Toto
činili. Byli pak představení nad praví Hospodin Bůh israelský: Po
dělníky, Jahath a Abdiáš z synů vězte muži, kterýž vás poslal ke
Merari, Zachariáš & Mosollam z mně:
24. Toto praví Hospodin: Aj já
plynů
přidržovali
k uvedu zlé věci na místo toto, i
ílu: Kaath,
všickni kteříž
byli levítové,
jenž
uměli hráti na nástroje hudebně. na obyvatele jeho, & všecka zlo
13. Nad těmi pak, kteříž nosili řečení,kteráž na sána jsou v knize
břemena k rozličným potřebám, této, kterouž čth před králem jůd
[byli písaři, a mistři z levítů a s m.
vrátní.
25. Proto že opustili mne, a
14. A když vynášeli peníze, kte obětovali bohům cizím, aby mne
réž sneseny byly do chrámu Ho k hněvu popouzeli ve všech skut
spodinova, nalezl Helkiáš kněz cích rukou svých: proto vylita
knihu zákona Hospodinova skrze bude prchlivost má na místo toto,
a nebudet uhašena..
ruku Mojžíšova.
15. I řekl k Safanovi písaři: ' 26. Králi pak jůdskému, kterýž
Knihu zákona nalezljsem v domu poslal vás, abyste prosili Hospodina,
Hospodinova: & dal ji jemu:
takto povězte: Toto Rraví Hospo
16. a on přinesl knihu králi, a din-Bůh israelský: Ze jsi slyšel
oznámil jemu, řka: Všecko, což jsi slova knihy,
dal v ruku služebnikům svým, hle 27. a obměkčeno jest srdce tvé,
dokonavá se.
a ponížils se před obličejem Božím,
17. Stříbro, kteréž se nalezlo v pro ty věci, kteréž praveny jsou
domu Hospodinova, sebrali: a dáno proti místu tomuto, a obyvatelům
jest úředníkům nad řemeslníky, a jerusalémským, &.poniživ se před
nad dělníky rozličného díla.
mou, roztrhl jsi roucho své
18. Také tuto knihu dal mi Hel tváří
a plakals přede mnou: já také
kiáš kněz. Kterouž když četl před vyslyšel jsem tě, praví Hospodin.
králem,
_
.
28. .Již zajisté připojím tebe k
19. a on uslyšel slova zákona,
otcům tvým, a pochován budeš v
roztrhl roucho své:
20. a rozkázal Helkiášovi, aAhi hrobě svém v pokoji: aniž budou
kamovi synu Safanovu, a Abdonovi viděti oči tvé něco z toho zlého,
synu Míchovu, Safanovi také písaři, kteréž já uvedu na místo toto, a
a Asaášovi služebníku královskému, na obyvatele jeho. I oznámili králi
všecko, co byla řekla.
řka:
29. A on svolav všecky starší
21. Jděte, a modlte se Hospodina
za mne, a za pozůstalý lid israel—jůdské a jerusalémské,
ský a jůdský, nade všemi řečmi 30. vstoupil do domu Hospodi
knihy této, kteráž nalezena jest: nova, a s ním všickni muži jůdští
nebo veliká prchlivost Hospodinova a obyvatelé jerusalémš kněží a
nejmen
vylita jest na nás, proto že neostří levítové, i všecken lid
halí otcové naši slov Hospodino šího až do největšího. I četl král
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2. Paralipomenon 35. 36.
těm, jenž ho poslouchali, všecka ravte, aby činiti mohli vedlé slov,
slova knihy v domu Hospodinova.
še. mluvil Hospodin skrze Moj
31. A stoje na stolici své, učinil žiteráž
7. Dal také Josiáš všemu lidu,
smlouvu před Hospodinem, že bude
následovati ho, a ostříhati přikázaní, kterýž tu byl nalezen na slavnost
& svědectví, a spravedlnosti jeho, velikonoční, beránků a kozelců !
z celého srdce svého, a ze vší duše stád, a jiného dobytka třicet tisíc,
své, a plniti, co psáno jestvknize volů také tři tisíce, to vše z statku
královského.
té, kterouž byl četl.
32. Zavázal také k tomu pod 8. Knižata také jeho, což dobro
přísahou všecky, kteříž nalezeni volně slíbili, dali: tak lidu, jako
sou v J erusalémě, a v Benjaminu: kněžím, a levítům. Helkiáš pak, &
1 činili obyvatelé jerusalémští podle Zachariáš, & Jahiel, řednívdomu.
Páně, dali kněžím, & y učinili hod
smloňivy
Hospodina, Boha otců beránka, bravu vesměs dva tisíce
c .
33. Vyplenil tedy Josiáš všecky a šest set, a volů tři sta.
_
ohavnosti ze všech krajin
ů 9. Choneniáš pak, a Semejáš, 1
israelských: a způsobil, že všic ni, Nathanael, bratří 'eho, těž Hasa
kteříž byli zůstali z Israele, slou biáš, a Jehiel, & osabad, přední
žili Hos odinu Bohu svému. Po z levítů, dali jiným levitům k sla
všecky ny jeho neodstoupili od vení hodu beránka pět tisíc bra
vu, &.volů pět set.
Hospodina Boha otců svých.
10. I připravena jest služba, a
stáli kněží v úřadu svém: levítové
Kapitola 35.
také po třídách, vedlé rozkazu
Hod beránka slavil Josiáš a svým lidem. královského.
20. Proti králi egyptskému bojuje zabit
11. I zabíjeli

__

beránky, a kropih
kněží krví rukou svou, a levítové
stahovali z koží zápalné oběti:
1. Učinil
pak Josiáš
v Jerusalémě
slavnost
beránka
velikonoč 12. a oddělili je, aby je dali po
ního Hospodinu, jenž zabit jest domích a čeledech jednohokaždáho,
a aby obětovány byly Hospodinu,
čtrnáctého dne měsíce prvního:
2. a postavil kněží v úřadech jakož psáno jest v knize Mojžíšově:
je'ich, a napomínal jich, aby slou tolikěž i s voly učinili.
13. I pekli beránky velikonoční
žili v domu Hospodinovu.
3. Levítům také, k jejichžto na ohni, jakož v zákoně napsáno
vyučování veškeren Israel pOBVĚGO'jest: pokojně pak oběti vařili v
val se Hospodinu, řekl: Postavte kotlích, & v pánvicioh, & hrncích,
archu v Svatyni chrámu, kterýž a rozdávali rychle všemu lidu:
vystavěl alomoun syn Davidův
14. sobě pak a kněžím potom
král israelský, nebo nikoli ji více připravili: nebo obětováním zápal:
nebudete nositi : protož nyní služte ných obětí a tuků zaneprázdněm
Hospodina Bohu svému, i lidu jeho byli kněží až do noci: protož leví
israelskému.
tová sobě, i kněžím synům Aro
4. A připravte se po čeledech & novým nejposlěze připravili.
rodech svých, po třídách jednékaždé
15. Zpěváci pak synové Asafovi
[čeledi], jakož přikázal David král stáli v řadu svém, podlé rozkázani
Davida, a Asafa, & Hemana, a Idl
mil-:aelský,
a předepsal Šalomoun syn thuna, proroků královských: vrátní
je
o.
5. A služtevSvatynipo čeledech pak při jednékaždé bráně hlídali,
tak že ani na okamžení neodstupo
& třídách levitských,
6. & posvěceni jsouce zabite be vali od služby: pročež i bratří jejich
ránka: [pro] bratry své také při levítové připravili jim pokrmy.
jest.
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2. Paralipomenon 35.36.
16. A tak všecka služba Hospodi
nova řádně dokonána jest v ten
den, _aby slavili hod beránka, a.
obětovali zápalné obětí na oltáři
Hospodinova, podlé rozkázani krále
Josiáše.
17. I slavili synové israelšti, což
se jich tu našlo, hod beránka v

nařikáni všickni zpěváci a. zpě
vakyně až do dnešního dne, nad
Josiášem opětuji, a jako za právo

to vešlo v Israeli: Hle psáno jest
v naříkánich.
26. Jiné ak věci Josiášovy, i
milosrdenstv jeho, jakž přikázáno
jest zákonem Hospodinovým,
27. i skutkové jeho první i o
34:11ěas, a slavnost přesuiczasedm sledni, zapsáni jsou v knize kr ů
18. Nebyla slavena. velikonoc [té] jůdskych & israelskýoh.
podobná v Israeli ode dnů Samu
ele roroka: aniž který ze všech
Kapitola 36.
král israelskýoh slavil [takového]
Zajati králů júdakých i lidu. 22. Téhož
hodu beránka, jako Josiáě, s kně zase
propuá ní.

žími, a. levity, i_se vším lidem jůd
skym, a israelským, což se ho na
lid země
Joaohaza
šlo, i s obyvateli jerusalémskými. 1. Tedy
synavzal
Josiášova,
a ustanovil
19. Osmnáctého léta kralováni ho králem misto otce jeho v Je
Josiášova slaven byl ten hod be rusalémě.
ránka
2. Ve třímecítma. letech byl Jo
20. Potom když byl Josiáš opra aohaz, když počal kralovati, a tři
vil chrám, přitáhl Nechao král
egyptský, aby bojoval proti Char měsíc; hdÍlIOWÍŽ v J le(rtá:'1lsa.lémě.
ký

3.sa' ahore

ts,

kamis u Eufratu': i vytáhl proti když přitáhf do Jerusaléžšf a u

němu Josiáš.
ložil"na zem sto hřiven stříbra a
21. On pak, poslav k němu po hřívnu zlata.
sly, řekl: Co mně a tobě jest králi
4. A ustanovil místo něho Eli
jůdský? Ne proti tobě dnes táhnu, akima bratra jeho za krále nad
Jůdou a nad J erusalémem: a. pro
ale proti
_domubojují,
proti
kter
muž jinému
rozkázal
mi Bůh* spěšné
měnil jmeno jeho v Joakim: Jo—
táhnouti : přestaň proti Bohu činiti, achaza pak vzal s sebou, a zavedl
kterýž se mnou jest, at tě neshladi. ho do Egypta.
22. Nechtěl se Josiáš navrátíti,
5. V ětmecítma letech byl Jo
akim, k yž počal kralovati, a. je
ale
němu boj,z aniž
upos řipravil
echl řeěproti
Nechaových
úst denácte let kraloval vJerusalémě:
Božich: ale táhl, aby bojoval na— i činil zlé před Hospodinem Bo
proti Mageddo.

_

23. A tu jsa. raněn od střelců,
řekl služebnikům svým: Vyvezte
mne z bitvy, neb jsem velmi raněn.
24. Kteřižto přenesli jej s vozu
na druhý vůz, jenž jel za nim
vedlé obyčeje královského, a do
vezli ho do Jerusaléma, i umřel,
a pochován jest v hrobě otců svých:

hem svým.

_

6. Přitáhl proti němu Nabucho
donosor král chaldejský, a svázav
jej řetězy vedl ho do Babylona.
7. Do kteréhož i nádoby Hospo
dinovy přenesl, a. dal je do chrá
mu svého.
8. Jiné pak věci Joakimovy, a
jeho, kteréž páchal, i
i plakal veškerenJůdanerusalém ohavnosti
což
se nalezalo při něm, zapsáno
nad ním.
jest
v
knize
jůdských a
25. Jeremiáš nejvice: jehožto israelských. I králů
kraloval Joachin
20) Charkamis, jinak Cercesium, pevné syn jeho místo něho*.
město asyrské u vpádu řeky Chabo
ras do Eufratu.
21) Prorok Jeremiáš předpovědělNechaovi
vítězství.

8) Tento Joachin slonl také Jeohoniáš.
Via Mat. 1, 11.
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1. Paralipomenon 36.

9. V osmnácti letech byl Joa— 17. Nebo přivedl na ně krále
chin, když počal kralovati, a tři chaldejského, & pobil mládence
měsíce, a deset dní kraloval vJe— jejich mečem v domu Sva ně
rusalémě, i činil zlé před obliče své: a neslitoval se nad mlá en
cem ani nad pannou, nad starcem,
jem Hospodinovým.
10. A _když bylo po roce, poslal ani nad kmetem, ale všecky dal
Nabucho'donosor král [bojovniky v ruce jeho.
své], kteříž přivedli ho do Baby
18. I všecky nádoby domu Ho
lona, odnesše spolu nejdražší ná s odinova, veliké i malé: i_po
ady chrámové,ikrálovské, ikní
doby domu Hospodinova. Králem
,
pak ustanovil Sedeciáše, strýce žat přenesl do Babylona.
19. Vypálili nepřátelé dům Boží
jeho, nad Jůdou a Jerusalémem.
11. V 'edenmeoítma letech byl a zbořili zeď jerusalémskou, ivše
Sedeciáš, dyž počal kralovati, & cky věže s álili, a.cožkoli drahého
'edenácte let kraloval v J erusa bylo, zkazili.
mě.
20. Jestliže kdo ušel meče, za
12. I činil zlé před očima Ho veden jsa do Babylona sloužil
spodina Boha svého, aniž se styděl králi a synům jeho, dokudž ne

tváři Jeremiáše proroka, mluvícího
k němu z úst Hospodinových.
13. Od krále také Nabuohodonoso
ra odstoupil, jenž ho byl přísahou
zavázal skrze Boha: i zatvrdil
šíji svou i srdce, tak že se nena
vrátn'l k Hospodinu Bohu israel
skému.
14. Ano i všecka knížata kněž
ské., i lid, přestupovali neprávě
podlé všech ohavnosti pohanů, a
oskvrnili domu Hospodinova, je
ož byl sobě posvětil v Jerusa
lémě.

15. Posílal pak Hospodin Bůh
otců jejich k nim skrze ruku po
slů svých, v noci povstávaje, a.
každodenně napominaje: proto že
odpouštěl lidu, a příbytku svému.
16. Ale oni posmívali se poslům
Božím,

& málo

sobě vážili řeči

jeho, a porouhali se prorokům, až
přišla. prohlivost Hospodinova na

kraloval král perský,

21. a nenaplnila se řeě Hospo
dinova skrze ústa Jeremiášova, a
nevykonala země sobot svých:
nebo po všecky dny zpuštění dr
žela sobotu, až se vyplnilo sedm
desáte let.
22. Léta pak prvního Cýra krá—
le perského, aby se naplnila řeě
Hospodinova, kterouž byl mluvil
skrze ústa Jeremiášova, vzbudil
Hospodin ducha Cýra krále per—
ského: kterýž rozkázal provolati
po všem království svém, i také
rozepsal, řka:
23. Toto praví Cyrus, král per
ský: Všecka království země dal
mi Hospodin Bůh nebes, aon' ři
kázal mi, abych mu vystavěl ům
v Jerusalémě, kterýž jest v Jůd
stvu. Kdo z vás jest ve všem lidu
jeho'? Budiž Hospodin Bůh jeho
s ním, a at Jde.

iii jeho,
a nebylo žádného ulé 23) t. jenžby chtěl jíti do své vlasti.
ěe
.

1. Esdrášova 1.
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První kniha Esdrášova.
Knihu tuto sepsal Esdráě, vnuk nejvyššího kněze Seriále (4. Král. 25, IS.)
Byl to muž duchem Božím obdařený, a v zákoně Páně velmi učený ; protož také níže (7,
B.) rychlým písařem v aakoně Mojžíšově sluje, t. j. cvičeným zákonníkem, une sá
kona učitelem. V kniae táto vypravuje se návrat jedné části národu židovského, t.
pokolení Júdova a. Benjaminova, ze zajetí Babylonského do Jerusaléma: jakož pak i
naložení a vystavení chrámu, navador věelikým překážkám se strany nepřátel. To se
obsahuje v prvních 6. kapitolách, a dále se to v běhu 20 let, od času krále Cýra .
prvního roku jeho panování, až do roku 7. panování krále Daria příjmím Hystaspes
(či od r. 586 do roku 516 před K.). ud kapitoly sedmé vypravuje Esdráá své vlastní
skutky, totiž: druhé přivedení Židů ze zajetí do země jůdské, za panování krále per
ského Artaxerxa Dlouhorukého (okolo r. 457 př. K.), uvedení služeb Božích dle lá
kona Mojžíšova a obnovení řízení židovského v Jerusalémě, což se všecko dělo pů
sobením Esdrááe, spisovatele knihy této.

Kapitola 1.
Propuštění lidu židovského z Babylona:
7. a navrácení jim nádob chrámových.

1.

eta rvního Cýra krále per
ské 0, aby se naplnilo slo
vo Hospodinova skrze ústa Jere
miášova, vzbudil Hospodin ducha
Cýra, krále perského: aby dalpro
volati po všem království svém,
i také rozepsal, řka:
2. Toto pravi Cýrus, král per
ský: Všecka království země dal
mi Hospodin Bůh nebes, a. on
gřikázal
mi, abych kterýž
mu vystavěl
ům v Jerusalémě,
jest v
.Jůdstvu.
.
3. Kdo mezi vámi jest ze všeho
lidu jeho? Budiž Bůh jeho s ním.
Nechat jde do Jerusaléma, kte ž
jest v Jůdstvu, a staví dům 0
spodina Boha israelského. Tent
jest Bůh*, kterýž jest v J erusalémě.
4. A všickni ostatní muži po
všech místech, kdežkoli bydleji, at

koleni] J ůdova a Benjaminova, i
kněží a levitové, i každý, jehož
ducha vzbudil Bůh, aby šli ksta-
veni chrámu Hospodinova, kterýž
byl v_Jerusalémě.
6. A všickni, kteříž byli vůkol,

pomáhali rukám jejich nádobami
stříbrnými & zlatými, statkem i
hovady, & nábytkem, mimo to, což
byli dobrovolně obětovali.

7. Hrál také Cýrus vydal ná
doby chrámu Hospodinova, kteréž
byl Nabuchodonosor z Jernsaléma
pobral, a dal do chrámu boha

"Šorm
.
a

pa k' e Cý
rus králper
ský ski—,zerukuJ Mithridáta syna

Gazabara, a ten vyčetl je Sassaba
sarovi knížeti jůdskému'ť
9. A tento jest počet jejich:
Šálků zlatých třiceti, šálků stří
brných tisíc, nožů devětmecítma,
koňíků zlatých třiceti,
10. koflíků druhých stříbrných

čtjíři
tis
c. sta a deset: nádob jiných
pomáhají
jemu z i místa
svéhoi stři—
11. Všech nádob zlatých a stří
rem i zlatem,
statkem,
ho
vady, mimo to, což dobrovolně brných pět tisíc a čtyři sta: vše
obětují chrámu Božímu, kterýž cko to odnesl Sassabasar, s těmi,
kteříž šli z vězení babylonského
jest v Jerusalémě.
5. I povstali přední otců [po do Jerusaléma.
3) t. Bůh pravý.

8) Bassabasar jest jmeno perské, místo
hebr. Zorobabel.
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Kapitola 2.
Počet lidu vracejicfho se . ujetí baby

18. Synů Jory, sto a. dvanáctá.
19. Synů Hasumovýoh, dvě stě
třimecitma.

lonskeho.

sĚ2O.
Synů Gebbarovýoh, devade
to pět.
21. Synů bethlémských, sto tři
'to pak jsou synové krajiny',
kteříž se brali ze zajetí, v meoitma.
které! je byl zavedl Nabuohodo 22. Mužů města. 'Netufy, pade
nosor král babylonský do Babylonu., sáte šest.
a. navrátili se do Jeruseléma. & 23. Mužů anethotských, sto osm
Jůdstva, jedenkeždý do města.svého. mecitme..
24. Synů azmavetskýoh, čtyři
2. Ti Jenž přišli s Zorobabelem,

1.

s Josue, s Nehemiášem,8are.'ů.ěem, ceti dva..
25. Synů kariethjarimskýoh, kefír
Behelajášem, Mardoohajem, elfe
nem, Mesfarem, Begvejem, Rehu— ských, a.berotských, sedm set čtyři
.
mem, & Baanou. Počet mužů z ceti a. tři.
lidu israelského:
26. Synů Ráma. & Gabaa, šest
3. Synů Farosovýoh, dva tisíce, set jedenmecitma..
sto sedmdesáte dva,.
27. Mažů Machines, sto dvame
4. Synů Sefatiášových, tři sta, ci tma..
sedmdesůte dva..
28. Mužů z Bethel & Haj, dvě
5. Synů Arey, sedm set sedm stě třimecitma..
29. Synů z Nebo, padesáte dva..
desáte pět.
30. Synů Megbisových, sto pade
6. Synů Faheth-Moab! z synů
Josue: & Joaba, dva. tisíce, osm sáte šest.
set & dvanácte.
31. Synů Elamu. druhého, tisic
7. Synů Elamových, tisic dvě dvě stě pedesáte čtyři.
32. Synů Herimových, tři sta.
stě padesáte čtyři.
8. Synů Zethnovýoh, devět set dvaceti.
33. Synů Lodových,Ha.didovýoh,
čtyřiceti pět.
9. Synů Zachajovych, sedm set a. Onových, sedm set dygoeti pět.
& šedesát.
34. Synů [města.] J erioho, tři sta.
čtyřiceti pět.
d va..
10. Synů Báni, šest set čtyřiceti
35. Synů Sense, tři tisíce šest
11. Synů Bebajových, šest set set a. třiceti.
třimecitma..
36. Kněží: Synů J ada'ůšovýoh
12. Synů Azgadových, tisic dvě z domu Josue, devět set se mdesúte
stě dvamecitma..
tři.
13. Synů Adonikamových, šest
37. Synů Emmerových tisic pade
set šedesáte šest.
sůte dve..
14. Synů Begvajových dva.tisíce
38. Synů Feshurovýoh tisio dvě
padesůte šest.
stě čtyřiceti sedm.
15. Synů Adinových, čtyři sta.
39. Synů Harimovýoh, tisíc &
padesáte čtyři.
16. Synů Atherových, kteříž byli sedmnáote.
: Ezechiáše, devadesáte osm.
40. !&synů
Levitů: gšnů
J osue &Kedmi
oviůšovýoh.,
sedm
17. Synů Besejovýoh, třistatři hele,
desůte čtyři.
mecituna..
41. Zpěváků: Synů Asafových
1) t. júdeké aneb n—enfntské kterážto sto a. osmmeoitma..
země po vítězství Nabucho onoeorovu
42. Synů vrátnyoh: Synů
k říši babylonské, potom perské, ja
kožto krajina za řekou Enii-atom při mových, synů Aterovych,
pojena. byla. (Nil 5, B.)

Sellu
ů

Telmonovýoh? synů Akimbo

oh,
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synů Hatity, synů Sobaje: všech
sto třiceti devět.
43. Nathinejskýoh: Synů Sihy,
synů Hasuf , synů Thabbaotha,
44. synů erosa, synů Siay, synů
Fadona,
45. synů Lebany, synů Hagaby,
synů Akkuba.,
46. synů Hagaba, synů Semlaje,
synů Banana,

63. I řekl 'im Athersatha, aby
nejedli z věc svatosvatých, doka
vadžby nepovstal kněz učený a
dokonalý“.
64. Všecko to množství jako je
den, čtyřiceti dva tisíce tři sta
šedesáte:
65. kromě služebníků jejich a
děvek, jichž bylo sedm tisíc tři
sta třiceti sedm: a mezi nimi zpě
47.
ů Gaddele, synů Gahera, váků a zpěvakyň dvě stě.
synů Raaje,
66. Koňů jejich bylo sedm set
48. synů Basina, synů Nekody, třiceti šest, mezků jejich dvě stě
synů Gazama,
čtyřiceti
49. synů Asy, synů Fasey, synů
67. vePět,
bloudů jejich čtyři sta
Besee,
třiceti pět, oslů jejich šest tisíc,
sedm
set a dvaceti.
50. synů Aseny, synů Munim,
68. A [mnozí] z knížat otcov
synů Nefusim,
51. synů Bakbuka, synů Hakufy, ských, když vcházeli do chrámu
synů Harhura,
Hospodinova, kterýž jest v Jeru
52. synů Beslutha, synů Mahidy, salémě,dobrovolně obětovali k domu
synů Harsy,
k vystavení ho na místě
e 0.
53. synů Berkosa, synů Sisary, Bgžímu
J 69. A dali vedlé možnosti své
synů Themy,
54. synů Nasiacha, synů Harify, náklady k dílu: zlata siklů jeden
alomou— a šedesáte tisíc, stříbra pět tisíc
55. synů služebníků
nových, synů Sotaje, synů Sofereta, kop siklů, a oděvů kněžských sto.
ů Farudy,
70. A tak bydh'li kněží, 'a leví
56. synů Jaly, synů Derkona, tové, i [někteří] z lidu, i zpěváci,
i vrátní, i Nathinejští, v městech
synů Geddele.
57. synů Safatiáěových, synů Ha svych, i veškeren Israel v městech
tila, synů Focheretha, kteříž byli svych.
z Asebaim, synů Ami.
58. Všech Nathinejs ch, asynů
Kapitola 3.
služebníků Šalomouna ch, tři sta
devadesáte dva.
(3. Král. 9, 20.) Vzdělání oltáře. 4. Slavnost stánků. 6.
59. A tito jsou, jenž šli z Thel Založení chrámu.
maJy, Thelharsy, Cherub, a Adon,
b 1synové
nastal měsíc
& Emer*: a nemohli ukázati domu 1. A již
a byi
israelštísedmý,
v mě
otců svých, a semene svého, jsou—li stech svých: shromáždil se tedy
lid jako muž jeden do Jerusaléma.
„23,1
' To 2. I vstal Josue syn Josedekův
. syn
aj o„ ch,synů
biášovych, synů Nekodovýoh, šest
asynbratří
a Zorobabel
Salatieho
'elův,kněží
a bratři
'eho, a
.
z syndědiněžsky ch :
ov ě vzdělali oltář Boha israelské o, ab
setělpagesáte
Hobiášovi,synovéAkkosovi,gave obětovali na něm oběti zápaln ,
Berzellaje, kte ž
jal z dcer jakož sáno jest v zákoně Mojžíše
Berzellaje Galea 'tskěho manželku, muže
žího.
&nazván
jesmnenem
jejích: rodu 3. Postavili pak oltář Boží na
62. ti vyhl
vali zapsání
svého, ale nenalezli, a vyvržení 68) t. dokavadžby nebyl lace zřízen kně
jsou z kněžství.
s Urim :. Thumim, kterýžby se o ně
59) Jsou to jmena měst chaldejských.

poradil s Bohem, mají—li u
jmíni býti, čili nic.

kněží
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11. A zpívali spolu chválíce a
oslavujíce Hospodina: že dobrý
jest, a že na v
[trvá] milosr
denství jeho nad
elem. Veške
ren také lid pokřikovalhlasem ve
likým ohválíce Hospodina, proto
psáno
jest,pořádně
a obětvedl
zá přikázání,
alnou na že založen jest chrám Hospodinův.
aždý den
12. A mnozí z kněží a z levítů.,
[a] dílo každého dne ve dni svém,
5. a potom obět zápalnou ustavič a knížata otců*, a starší, kteříž
nou, i na nov měsíce, i na všecky byli viděli chrám prvnější, když
slavnosti Hospodinovy, kteréž byly založen byl chrám tento předoči
ma jejich, plakali hlasem velikým:
Ěsvěceny,
i ve všech
[dnech],
erýchžto dobrovolně
obětován
byl\? a mnozí okřikujíce s radostí, po
zdvihov i hlasu".
dar Hospodinu.
13. Aniž kdo mohl rozeznati
6. Od prvního dne měsíce sed
mého počali obětovati oběti zápalné hlasu pokřikování radostného. od
Hospodinu: ačkoli chrám Boží ještě hlasu plačícího lidu: nebo vesměs
nebyl založen.
lid křičel křikem velikým, a hlas
7. I dali peníze kamenníkům a slyšán byl daleko.
zedníkům: též potravy i nápoje,
i oleje Sidonským, &Tyrským, ab
Kapitola 4.
snášeli dříví cedrové z Libanu
Zastaveno dílo chrámu Božího.
moři Joppe, jakž rozkázal jim Gý
rus král perský.
sl šeli ípak nepřátelé' Jů
8. Léta pak dmhého po jejich 1.
U d'ovi a Benjaminovi, žeby
se navrácení k c ámu Božímu
synové
zajetí stavěli chrám Ho
do Jerusaléma, měsíce druhého
začali [to dílo] Zorobabel nSala spodinu Bohu israelskému:
2.
a
přistoupivše
k Zorobabelo
thielův, a Josue syn Jose ekův, i
jiní bratří 'ejich kněží, a levítové, vi a k knížatům otců, řekli jim:
Nechť
stavíme
s
vámi,
nebo tak
i všickni, teříž byli přišli ze za
'etí do J erusaléma, a ustanovili jako vší hledáme [i my] Boha. va
šeho:
e
my
obětovali
jsme
levíty ode dvacítiletých, a výše, ode dnů Asorhaddana králeoběti
as
aby přidržovali [lid] k dílu [domu]
syrského, kterýž nás sem uvedl.
Hospodinova.
'
3. I řekl jim Zorobabel, a Je
9. A stál Josue i synové jeho,
i bratří jeho, Kedmihel i synové sue, i jiná knížata z ctců israel-.
Nenáleží vám a nám, aby
'eho, i synové Jůdovi*, jako muž ských:
chom stavěli dům Bohu našemu':
jeden, aby přidržovali [k dílu] ty,
kteříž dělali ři chrámu Božím: ale my sami stavěti budeme Ho
[též] i synov Henadadovi, i sy spodinu Bohu našemu, jakž při
nové jejich, ibratří je'ioh levítové. kázal nám Cýrus král perský.
4. Stalo se tedy, že lid země
10. Když tedy zakl ali zedníci
chrám Hospodinův, stáli kněží v překážel rukám lidu jůdského, a
vytrhoval
je v stavení.
rouše svém s trubami: a levítové
5. I najímali roti nim rádoe',
synové Asafovi, s cimbály, aby aby rušili úmys jejich po všecky
chválili Boha podlé nařízení Dav1- _
da krále israelského.

základích
an jea obětovali
odstrašovali
lidé okolnjeho,
ch zemí*,
na
něm zápalné oběti Hospodinu ráno
i večer:
4. a konali slavnost stánků, jakož

12) t. nejpřednější na starších lidu — ")
ti, jenž znali ještě krásu a velikost
chrámu. prvnějšího, plakali, že ae mu
8) t. na prvním místě jeho, ač jim v tom
tento nevyrovnal: . ostatní se rado
vall.
okolní národové překážky činili. (Níž
1) t. Bamaritáné. (Via 4.Král. 17, M.) —
8) t. j. nesluší nám spolu s vámi stavěti.
o) t. jinak Odoviášovi. (Výš 2, w.)
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dny Cýra krále perského, až do
kralování Daria krále erského.
6. Za kralováni pa Asvera',
při začátku kralování jeho, se sali
žalobu proti obyvatelům jůds
a 'erusalémským.
. A za dnů Artaxerxa psal Be
selam, Mithridates, a Thabeel, i
jiní, kteříž byli v radě jejich, k
Artaxerxovi králi perskému: list
pak obžalováni psán byl syrsky, a
čten byl řečí syrskou'.
8. Beum Bélteem', aSamsaj pí
sař, napsali jaden list 0 J erusalé
mě Artaxerxovi králi, takový:
9. Reum Bélteem, a Samsaj pí
sař i jiní rádcové jejich, Dinejští,
& Afarsathaohejšti, Terfalejští, A
farsejští, Erchuejští, Babylonští,
Susanechejští, Dievští, aElamitští,
10. i jiní z národů, kteréž pře
vedl Asenafať' veliký a slavný:
a rozsadil je vměstech samařských,
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kládajíce za neslušnou všc dívati
se škodám královským, protož po
slali jsme oznámiti to králi,
15. abys hledal v knihách kro
nik otců svých, a nalezneš psáno
v kronikách: a zvíš, že město to,
'est město odbojné a škodlivékrá
ům i krajinám, a že se bojové
zdvihají v něm od starodávna:
pročež také městoto zkaženob 10.
16. Známočinímekráli,žebu e-li
to město vystaveno, a zdi jeho
zopraveny, vladařství za řekou

mítinebudeš.

17. Odeslal odpověď král Reu
movi Bélteemovi, a Samsajovi pí
saři, i ostatním, jenž byli v radě
jejich, obyvatelům v Samaří, i ji
nym za řekou, pozdravení vzka
zuje a pokoj.
18.Žaloba, kterouž jste k nám po
slali, zjevně čtena jest přede mnou,
19. i rozkázal jsem: a hledali,
a nalezli, žetoměsto od starodávna

i vkjiných
krajinách za řekou v
011:
povstává
a zprotiv0n
11. (tento ak jest výpis lis
vání,
i váproti
ky z králům,
něho poohodí:
kterýž poslah:p k němu) Artaxlé—il'f 20. nebo i králové přesilní b 
xovi králi, služebníci tvoji, muži, vali vJerusalémě, apanovali na e
kteříž jsou za řekou, pozdravení vší krajinou, kteráž jest za řekou:
Vzkazuií.
'
plat také, i clo, i důchody brali.
12. Známo buď králi, že Zidé, 21. Protož nyní slyšte vyrčení:
kteříž se navrátili od tebe k nám, Zabraňte mužům těm, aby to mě
přišli do Jerusaléma města odpor sto nebylo staveno, dokavadžby
ného a nejhoršího, kteréž stavějí snad ode mne [jináče] poručeno
vzdělávajíce zdi jeho, a stěny nebylo.
22. Hleďtež, abyste v té věci
spojujíce.
13. Protož nyni známo buď králi, nedbali nebyli, a pomalu nezrostlo
bude-li to město vystaveno, a zdi něco zlého proti králům.
93. Protož ten vypis vyrčení
jeho zo raveny, že daní, a ola,'a
úroků ávati nebudou, aaž k krá Artaxerxa krále čten jest před
Reum Bélteem, a Samsajem písa
lům ta škoda přijde.
14. My pak pamatujíce na sůl, řem, a rádcemi jejich: i odešli ry
kterouž jsme v paláci jed1i*, apo chle do Jerusaléma k Židům, ..
zabránili jim [stavěti] mocí a silou.
24. A tak řetrženo jest dílo
6) t. dvořeníny krále perského.
domu
Páně v erusalémě a nedě
6) t. syna Cýrova, jenž se také nalýval
lali až do druhého léta kralování
Kambyses.
7) Artaxerxes (veliký bojovník) rozumí Daria, krále perského.
se snad Oropastes, jenž po smrti Kam
bysa za jeho umrlého bratra Bmerdisu
(Pseudo-Smerdís) se vydával, . pět
14) t. poněvadž jakožto úředníci ode dvo
měsíců panoval.
ra královského chléb máme a placení
8) Béltcem na česko úředník, správce.
jsme. 'Bůl znamená u starých také
10) Jinak Asar-Haddan, či Salmanassar,
službu a plat, Balaríum.
jenž poslal rozličné osadníky do Samaří.

34
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11. Takovou pak odpověď nám
dali, řkouce: My jsme služebníci
Boha nebe i země,a stavíme chrám,
Opět počali stavěti _ehramu. 5. I psáno kterýž byl ustaven řed mnohými
jest o to králi Dariovi.
těmito lety, jejž by veliký král
1.
rorokovali pak Aggeus prorok, israelský vzdělal, a vystavěl.
Ale potom když k hněvu
a Zachariáš syn Addo, pro
rokujíce Židům, kteříž byli vJůd popudili otcové naši Boha nebes,
stvu & v Jerusalémě, ve jmenu V?dal je v ruce Nabuchodonosora
krále babylonskeho ohaldejského,
BohaTisšaielského.
2. e ypovsta' 11Z orob ab e1 s [kterýž] také dům tento zbořil., a.
Salathielův, a Josue syn Josefy;ž lid jeho převedl do Babylona.
13. Léta pak prvního Cýra krále
kův, & počali stavěti chrámu Bo
žího v Jerusalémě, a byli s nimi babylonského, Cýrus král učinil
vyrěeni, aby tento dům Boži[zase]
proroci Boží pomáhajice jim.
3. Téhož pak času přišel k nim staven byl.
14. Nadto i nádoby chrámu Bo
Thathanaj,
kterzžusanaj,
byl vévodou
za žího zlaté a stříbrné, kteréž byl
řekou, a Sthar
i rádoové
jejich: & takto řekli jim: Kdo vám Nabuchodonosor vzal z chrámu.,
dal radu, abyste tento dům stavěli, jenž byl v Jerusalémě, a jež byl
odnesl do chrámu babylonského,
a zdi jeho opravovali?
4. Načež jsme jim odpověděli, vzal Cyrus král z chrámu baby
oznámivše jmena mužů, původců lonského, a dány jsou [jednomu]
staVení toho.
jmenem Sassabasarovi, jehož i kni
5. Oko pak Boha jejich stalo se žetem ustanovil.
15. A řekl jemu: Nádoby tyto
nad staršími židovsk mi, a nemo
hli zabrániti jim.
zdálo se za vezmi, a jdi, a slož je v chrámě,
slušné, aby ta věc vznesena byla
kteiýžatjestse vzase
Jerusalémě,
dům
staví na amístě
na Daria, a tak aby dosti učinili Bož
svém.
žalobě té.
16. Tehdy ten Sassabasar přišel,
6. Výpis
listu,
jejž poslal
Tha& a založil grunty chrámu Božího
thanaj
v voda
krajiny
za řekou,
Stharbusanaj, i rádcové jeho Ar v Jerusalémě, a od toho času až
fasachejští, kteříž byli za řekou, k doeavád staví se, a ještě není do
konán.
Dariovi králi.
17. Nyní tedy, jestli se za dobré
7.
č, kterouž
slali jemu,
takto psána byla:
ariovi králi králi vidí, necht pohledá v kni
hovně
královské. kteráž jest v
pokoj všeliký.
8. Známo buď králi, že jsme Babyloně, jestli Cýrus král poru
čil,
aby
staven byl dům Boží v
řišli do jůdské krajiny, k domu
ha velikého, kterýžto stavějí ka J emsalémě, a vůli královskou o
té
věci
necht
pošle nám.
mením netesanym, a dříví kladou
do stěn: a dílo to pilně se staví,
a roste v rukou jejich.
Kapitola 6.
9. Tedy otázali jsme se těch
starších, a takto jsme jim řekli: Stavení chrámu, 16. iposvěeeni jeho.
Kdož vám dal moc, abyste dům 10. Slavení Velikonoci.

Kapitola 5.

talit? stavěli, a zdi tyto opravo 1.
hdy Darius král rozkázal:
i hledali v skladu knih,kte
_ 10. Ano i na jmena jejich ptali
jsme se jich, abychom oznámili réž byly složeny v Babyloně,
. a nalezeny jsou v Ekbata
tobě: a napsali jsme jmena mužů
těch, kteříž jsou přední mezimmi. nech, jenž jest hrad v médské
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krajině, knihy jedny, a takto za
psána byla v nich pamět:
3. Léta prvního Cýra krále:
Cýrus král rozkázal, aby staven
byl dům Boží, kterýž jest v Jeru
salémě, na místě, kdežby obětovali
oběti, a aby založili grunty, na
kterýchžby mohla státi Výsostloktů
šedesáti, a širokost loktů šedesáti.
4. Třmi řady z kamení netesa
ného, a tak řady z dříví nového:
náklad pak z domu královského
bude dáván.
5. Též i nádoby chrámu Božího
zlaté a stříbrné, kteréž Nabucho
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a na něm aby byl přibit, dům
pak jeho at jest obecným učiněn.
12. Bůh pak, kterlýž učinil, aby
jmeno
jeho plřšžýva
o tam,
at kte
roz
ptýlí všecka
ovství,
i lid,
rýžby vztáhl ruku svou, aby od
píral, a zkazil dům Boží ten, kte

rýž jest v Jerusalémě. Já Darius
uložil jsem to ustanovení, kteréž
chci, aby pilně naplněno bylo.
13. Protož Tathanaj vůdce kra

ji:?
za jeho,
řekou,
a Stharbusanaj,i
r cové
vedlé
toho, jakž roz—
kázal Darius král, tak učinili s

pilností.
donosor byl pobral zchrámu jeru— 14. Starší pak židovští stavěli
salémského, a byl je přenesl do a dařilo se jim vedlé proroctví
Babylona, at jsou navráceny, a do A gea proroka, &.Zachariáše syna
neseny do chrámu jerusalémského Ašdova: i stavěli a dokonali, :
na místo své, kteréž isloženy jsou rozkázaní Boha israelského, a z

v chrámě Božím
rozkázaní Cýra, a Daria, a Arta
6. Protož nyní Thathanaji vůdce xerxa králů perských:
krajiny, kteráž jest za řekou, 15. i dokonali ten dům Boží ke
Stharbusanaji, a rádcové vaši Afar dni třetímu měsíce Adar, kterýž
sachejští, kteříž jste za řekou, da jest rok šestý kralování Daria
krále.
leko odstupte od nich,
7. a nechte, at se dělá chrám
16. I učinili synové israelští,
Boží ten od vůdce židovského, a kněží a levítové, i jiní z synů
od starších jejich, nechat ten dům přestěhování, posvěcení domu Bo
žího s radostí.
Boží stavějí na místě jeho.
8. Také ode mne přikázáno jest,
17. A obětovali na posvěcení
co by se mělo státi od těch star domu Božího, telat sto, skopců dvě
ších židovských, aby se stavěl stě, beránků čtyři sta, a kozlů za
dům Boží, totiž aby z pokladnice hřích za veškeren Israel dvanácté,
královské, to jest, z platů, kteříž vedlé počtu pokolení israelsk ch.
18. A postavili kněží v tří ach
se dávají z krajiny zařekou, pilně
dávání byli nákladové mužům těm, jejich, a levíty v pořádcích jejich,
při službě Boží v Jerusalémě, ja
aby dílo nemělo překážky.
9. J estližeby bylo potřebí, buďto kož psáno jest v knize Mojžíšově.
19. Slavili pak synové israelští
telat, aneb beránků, i kozelců, k
oběti zápalné Bohu nebeskému, z přestěhování, Velikonoc, čtrnácté
obilí, soli, vína, a oleje, vedlé řádu ho dne měsíce prvního.
20. Nebo se byli očistilí kněží
kněží, kteříž jsou v Jerusalémě,
at se jim dává na každý den,aby a levítové jako jeden: všickni čistí
nebylo v něčem naříkání.
byli k obětování beránka veliko
y přestěho
10. A at obětují oběti Bohu ne nočního za všecky
beskému, a modlí se za život krále, vání, i za bratry 531111115 i
sebe.
i synů jeho.
21. A jedli synové israelští,kte
11.. Ode mne tedy učiněno jest
rozkázaní: Kdožbykoli změnil při říž se byli navrátili zpřestěhování,
kázaní toto, aby vybořeno bylo z i všickni, kteříž se byli oddělila
domu jeho dřevo, a zdviženo bylo, odposkvrnění národů země k nim,
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aby hledali Hospodina Boha isra
elkého.
22. A drželi slavnost řesnio za
sedm dní s veselim, ne 0 byl se
rozveselil Hospodin, a byl obrátil
srdce krále asyrského* k nim, aby
pomohl jim v díle domuPána Boha
israelského.

11. Tento pak 'est výpis listu
vyrčení, kterýž dal král Artaxer

xes Esdrášovi knězi, písaři umě
lému v řeěech a přikázanioh Ho
spodinových, a ustanoveních jeho
v

e .

12. Artaxerxes král nad králi
Esdrášovi knězi, písaři zákona
Boha nebeského nejuěenějěímu,
pozdravení.
Kapitola 7.
13. Ode mne ustanoveno jest,
Esdrálovo se : Babylona navrácení. 11. komnžbykoli se líbilo v království
Obdarováni ho od krále perského.
mém z lidu israelského, a z kněží
jeho, i z levitů, jíti do Jerusaléma,
1. Po váni
těch pakaxerxa
věcech,krále
za kralo—
per s tebou aby šel.
14. Nebo od krále, asedmi rád
ského, Esdráš syn Sarajáše, syna
ců jeho poslán jsi, abys dohlédal
Azariášova, syna Helkiášova,
k
Jůdstvu a k Jerusalému podlé
2. syna Sellumova, syna Sádo
zákona Boha tvého, kterýž jest v
kova, syna Achitobova,
ruce
tvé:
3. syna Amariášova, syna Aza
15. a abys donesl stříbro azlato,
riášova, syna Marajothova,
kteréž
král a rady jeho dobrovol—
4. syna Zarahiáěova, syna Ozi,
ně obětovali Bohu israelskému,
syna Bokki,
5.
a Abisue,
Fineesa,
příbytek jest v Jerusa
m .
syna
eazarova, syna ona kněze jzhoěžto
16. A všecko stříbro a zlato,
od počátku
6. Tento Esdráš vyšel z Baby kteréžkoli nalezneš ve vší krajině
lona, a on byl písař rychlý v zá babylonské, a lid chtělby oběto
koně Mojžíšově, kterýž vydal Ho vati, a kněží, cožby dobrovolně
spodin Bůh Israelovi: a dal mu obětovali k domu Boha svého,kte
král, podlé toho, jakž ruka Hos  rýž jest v Jerusalémě,
dina Boha jeho byla sním, všeo o,
17. svobodně vezmi, a bez me
načež žádal.
.
škáni naku za ty penize telat,
7. I vyšli s ním také někteří] skopců, ber nků, a obětí suchých,
: synů israels ých, i z
ůkněž imokrých obětí jejich a obětuj
ských, i z synů levíts ých, i z 'e na oltáři chrámu Bo a vašeho,
zpěváků, i z vrátných, i z Nathi terýž jest v Jerusalémě.
nejskýoh, do Jerusaléma, léta se
18. Též což se koli tobě a hra
dmého Artaxerxa krále.
třím tvým líbiti bude, s ostatkem
8. A řišli do J erusaléma mě zlata a stříbra činiti, vedlé vůle
síce áté o, jenž jest rok sedmý Boha vašeho učiňte.
toho
e.
19. Nádoby také, kteréž se
9. Nebo rvnlho dne měsíce r tobě dávají k službě domu Boha
vniho po
vstupovati z Baby 0 tvého, dej před obličej Boží v J 0
na, a prvního dne měsíce pátého rusalémě.
řišel do Jerusaléma, vedlé ruky
20. Také i jiné věci,kterýchžby
ha svého dobré nad ním.
bylo otřebí k domu Boha tvého,
10. Nebo Esdráš řipravil srdce jakkoi mnoho bude potřebí vy
své, aby zpytoval z kon Hos di naložiti, dáno bude z pokladu a
nův, a aby plnil jej, i ně lid komory královské,
israelský přikázanim a soudům.
21. a ode mne. Já Artaxerxes
22) Vlastně perského; neb Assyrie byla král ustanovil jsem a nařídil vše
vládě perské podrobena.
chněm strážným pokladnice obecné„
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kteříž jsou za. řekou, abyste, če se mnou za kralovaní Artaxerxa

hožbykoli žádal od vás Esdraš
kněz, učitel zákona Boha nebes
ského, bez prodlení dali,
22. až do sta hřiven stříbra, a
až do sta měr obilí, a až do sta.
sudů vína, a až do sta tun oleje,
soli pak bez míry.
23. Všecko, což k službě Boha
nebeského přísluší,neoht je_stdano
pilně k domu Boha nebeského:
aby snad nerozhněval se na krá.
lovství krále a synů jeho.
24. Také“ vam oznamujeme z
strany všech kněží, a levítů, azpě
vaků, a vrátnych, Nathinejskych,
a služebníků v domu Boha toho,
abyste cla, a platu, a úroků ne
měli moci na ně ukladati.
25. Ty pak Esdraši, podle mou
drosti Boha tvého, kteráž jest v
ruce tvé, ustanov soudce a úřed
níky, kteřížby soudili veškeren
lid, jenž jest za řekou, totiž ty,
kteříž znají zakon Boha tvého,
též i neuměle učte svobodně.
26. Kdožby ak koli neplnil za
kona Boha tv ho, a zákona kra
lova pilně, soud budeoněm, buďto
k smrti, buďto k vypovědění, a
nebo k odsouzení statku jeho, aneb
k žaláři.
27. Požehnan [buď] Hospodin
Bůh otců našich, kterýž dal to v
srdce královo, aby zvelebil dům

krale z Babylona.
2. Z synů' Fineesových, Gersom.
Z synů Ithamarových, Daniel. Z
synů Davidových., Hattus.
8.
synů Secheniašových, z
synů Farosovych*, Zachariáš: & s
ním počteno jest mužů sto & pa
desate.
4. Z synů Fahat-Moab,Eljoenaj
syn Zarehův, & s ním dvě stě
mužů
5. Z synů Secheniašovych, syn
Ezechiel, a s ním tři sta. mužů.
6. Z synů Adanovych, Abed syn
J onathanův, a s ním padesate mužů.
7. Z synů Alamovych, Isaiaš syn
Atalíašův, a s ním sedmdesate mužů.
8. Z synů Safatiašových, Zebe
diaš syn Michaelův, a s ním osm
desate mužů.

Z synů Joabošzgh,
Obediaš
syn9. Jahielův,
a. s
dvě
stě a
osmnácte mužů.
10. Z synů Selomitovych, syn
Jossiašův a s ním sto a šedesate
mužů.
11. Z synů Bebajových, Zacha
riáš syn Bebajův, s ním osmme
citma mužů.
12. Z synů Azgadových, Joha

nan syn Ekketanův, a s ním sto
& deset mužů.

13. Z synů Adonikamových,
kteříž byli nejposlednější*: a tato
jmena jejich: Elifeleth, a Jehiel,

Íiííosěpodinův,
kterýž jest v Jerusa
m
28: a naklonili ke mně milosr a "1
ů nimi
u'ošvešleÍaĚĚaužů.
j a
Sima'áš, &E53
denství svého před králem, apřed Zachur, :yšnimeigseldmdesatemužů.
15. Shromáždil jsem pak je u
radami jeho a přede všemi mo
cnými knížaty královskými: a já řeky, kteráž běží k Ahavě, & po

posilněn jsa rukou Hospodina Boha
svého, kteráž byla nade mnou,
shromáždil jsem z Israele knížata,
kteřížby šli se mnou.

Kapitola 8.
Počet vracujících se s Esdrščem do země
jůdské. 16. Výprava jejích, 31. a příchod
do Jerusaléma.

1. Tato
jsou tedy
knížata
a rodově
těch,
kteřížčeledí,
vyšli

byli jsme tutři dni: ahledal jsem

v lidu a mezi kněžími [některé] :;
synů Levi“ a nenalezl jsem tu [žad
ného].
2) rozuměj; :: potomků —
3) Tento přídavek rozlišuje potomky to
hoto Becheniůie od potomků níže v
5. položeného.
18) t. kteříž posléze přišli s Esdrilem;
nebo ji
vyšli prvé s Zorobabelem.
Výš :. 13.
15) t. některé sprosté levíty, kteří nebyli
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16. Protož poslal jsem Eliezera, ských dvanácte, Sarabiáše, a Ha
& Ariele, a Semejáše, a Elnathana, 'sabiáše, a s nimi bratří jejich'
a Jariba, a druhého Elnathana, a deset,
Náthana, a Zachariáše, & Mosol 25. a odvážil jsem jim stříbro a
lama knížata: a Jojariba, a Elna zlato, a nádoby posvěcené'“k domu
Boha našeho, kteréž byl obětoval
thana [muže] moudré*:
král, a rady jeho, i knížata jeho,
17.jest
poslal
je k místě,
Eddovi,a i veškeren lid israelský z těch,
jenž
prv njsem
v Chasňe
položil jsem v ústa jejich slova, což se jich našlo:
kterážby mluvili k Eddovi, a hra 26. i odvážil jsem do rukou je—
třím jeho Nathinejským, v Chasíie jich stříbra hřiven šest set a pa
místě, ab nám přivedli služebníky desáte, a nádobí stříbrného sto hři
domu Bo našeh .
ven. a zlata sto hřiven:
27. &. koflíků zlatých dvaceti,
18. I přivedli nám skrze ruku
Boha našeho dobrou nad námi' kteříž vážili [siklů] zlatých tisíc,
muže velmi učeného z synů Mo—a dvě nádoby z mosazi nejlepší &
holi. syna Lévi, syna Israelova, a stkvoucí, pěkné jako zlato.
28. I řekl jsem jim: Vy jste po
Sarabiáše, i syny jeho, i bratří
svěcení Hospodinu, i nádoby [tyto
jeho osmnácte,
19. a Hasabiáše, &.s ním Isajáše jsou] posvěcené, i stříbro a zlato,
z synů Merari, &bratří jeho a synů kteréž dobrovolně obětována jest
Hospodina Bohu otců našich:
jeho dvaceti:
29. bdětež a ostřihejte toho, do
20. a z Nathinejských, jež byl
dal David &.knížata k službě le kavad [zase] neodvážíte toho před
vítům, dvě stě a dvaceti Nathinej knížaty kněžskými a levítskými,
ských: všichni ti svými jmeny na & vůdci čeledí israelských v Jeru
zváni byli.
salémě, do pokladu domu Hospo
21. I vyhlásil jsem tu půstu dinova.
30. I přijali kněží & levítové tu
řeky Ahavy, abychom se trápili
před Pánem Bohem svým, a vy. váhu stříbra a zlata, i nádob, aby
prosili od něho cestu přímou, sobě ji donesli do Jerusaléma, do domu
1 synům svým, i všemu jmění na Boha _našeho.
šemu.
31. I hnuli jsme se od řeky A
22. Nebo styděl jsem se žádati havy dvanáctého dne měsíce prv
od krále pomoci a jízdnych, kte ního, abychom se brali do Jeru
řížby bránili nás před nepřátely saléma: a ruka Boha. našeho byla
na cestě: nebot jsme řekli králi: nad námi, a vysvobodila nás z
Ruka)IrBoha našeho jest nade vše ruky nepřítele, & úkladnika na
mi, kteříž hledají ho v dobrotě**: cestě*.
ale panování jeho a síla jeho, i 32. I přišli jsme do Jerusaléma,
prchlivost proti všechněm, kteří & pobyli jsme tu tři dni.
33. Dne pak čtvrtého odváženo
opouštějí ho.
23. Protož postili jsme se, apro— jest stříbro a zlato, i nádobí v do
sili jsme Boha svého za to: i zda mu Boha našeho, skrze ruku Mere
řilo se nám šťastně.
mota syna Uríáše kněze, s nímž [byl]
24. I oddělil jsem zknížat kněž Eleazar syn Fineesův, a s těmi
kněží, ale toliko k pomoci kněžím při
službě Boží.
16) t. učené, jimž učení lidu pravému ná
boženství svěřeno bylo.
18) t. pod ochranou _a s pomocí Boží.

Bing
Jozabed
syn levítové,
Josue, a Noa—
'áš syn
Bennoje,
34. dle počtu a váhy všeho: &

22) t. ochrana — " t. kdo jej ctí,ajemn 26) t. darované, zaslíbené.
slouží dobrými skutky.
23) t. jiných kněží a levítů —

'

81) t. chránil nás Bůh od loupežníků :.
škůdců, kteří obírají lidi na cestách.
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6. řekl jsem: Bože můj, hanbím
rapsána
jest všecka ta váha toho se a stydím pozdvihnouti tváři své
su.
35. Též i ti, kteříž byli přišli z k tobě: nebo nepravosti naše roz
zajetí, synové přestěhování, oběto množily se nad hlavu naši', a
vali oběti zápalné Bohu israelské hříchové naši vzrostli až k nebi,
mu, telat dvanácte za všecken lid 7. ode dnů otců našich: též i
israelský, skopců devadesáté a šest, my sami hřešili jsme těžce až do
beránků sedmdesát a sedm, kozlů tohoto dne, a pro nepravosti naše
za hřích dvanácte: vše v obět zá vydáni jsme my, i králové naši, i
kněží naši, v ruku králů [cizích]
palnou Hospodina.
36. I odevzdali rozkazy královy zemí, a pod meč, a v zajetí, a v
knížatům, kteříž bývali před obli loupež, a v zahanbení tváři, jakož
čejem krále, a vévodám za řekou*, i tohoto dne.
a [ti] vyzdvihli lid a dům Boží**. 8. A nyní jako na málo, a na
okamžení učiněna*jest prosba naše
u Hospodina Boha našeho, že za
Kapitola 9.
Knížata žalovali Esdrášovi na lid i na nechání jsou nám ostatkové, a dán
kněží. 3. Esdráš se proto rmoutil, a mo
dlil Bohu za odpuštění hříchů.

jest nám kon**, na místě svatém

jeho, aby osvítil oěi naše*** Bůh
náš, a dal nám maličko života v
dyž se pak to vykonalo, při službě naší****:
stoupili ke mně knížata, řkou— 9. nebo služebníci jsme*. a ne
ce: Neoddělil se lid israelský, [ani] opustil nás v službě naší Bůh náš,
kněží a levitové, od národů zemi ale naklonil k nám milosti krále
[cizích] & od ohavnosti jejich, totiž perského, aby nám dal život", &
Chananejských, a Hethejských, & povýšil domu Boha našeho, a vzdělal
Ferezejských, a Jebusejských, a pustiny*** jeho, a dal nám plot**"
Ammonitských, a Moabských, a v Jůdstvu a v Jerusalémě.
Egyptských, a Amorrhejských:
10. A nyní co díme, Bože náš,
2. nebo vzali sobě a synům svým po těch věcech? Nebt jsme [zase]
[manželky] z dcer jejich, a smísili opustili přikázání tvá,
se, símě svaté, s národy zemi; ruka
11. kteráž jsi vydal skrze služeb
také knížat a představených první níky své proroky, řka: Země, do
byla v tom přestoupení*.
kteréž vy jdete, abyste jí vládli,
3. Kteroužto věc když jsem usly jest země nečistá, dle nečistoty
šel, roztrhl jsem plášt svůj a rou [modlářské] národů, a jiných zemí,
oho [své], a trhal jsemvlasy shlavy pro ohavnosti těch, jenž ji naplnili
své i z brady, ascděl jsem truchle. od úst až do úst poskvrněním svým..
4. I sešli se ke mně všickni,kte—
12. Protož nyní dcer vašich nedá
říž se báli slova Boha israelského, vejte synům jejich, a dcer jejich
nebeřte synům vašim, a nehledejte
pro
jenž pokoje jejich, a štěstí jejich, až
yli [ono]
z zajetípřestoupení
přišli, a já těch,
jsem seděl
smuten až do oběti večerní.
na věky: abyste se zmocnili, &
5. A v čas oběti večerní .vstal
jsem od trápení svého, a s roztr
t. celí v nich až nad hlavu pohříženi
ženým pláštěm a rouchem klekl 6) jsme
—
jsem na kolena své., a rozprostřev 8) Vyslyšena a splněna — *" pevné stá—
ruce své k HospodinuBohu svému,
ní a přebývání — *" t. nebynás ob

1.

36) t. správcům krajiny za řekou Eufra
tem ležící, k níž i země židovská ná
ležela -— "' t, ujali se lidu a stavení
domu Božího, podporujice je.
2) t. napřed si to přestoupení dovolili,
jichž potom lid následoval.

veselil -—""
t. maličko oddechnutí
od služby v porobě naší dal nám.

0v t. králů perských — ** propustil nás

..a

|.. V

na svobodu — "" t. pusté sbořeniny
—- "'" t. ohradu a bezpečné bydlení —
1. od konce až do konce, veskrze mo
dlářstvím ji naplnili.
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4. Vstaň, tobět náleží to naří
jedli dobré věci země, a měli dědice
diti, a my budeme s tebou: posilň
syny své po sobě až na věky.
13. A po těch všech věcech.,které se a uěiň tak.
5. Vstal “tedy Esdráš, a zavázal
přišl
násveliké
pro skutky
našenaše,
nej přísahou přednější kněží a levíty,
orš, anapro
provinění
i
veškeren
lid israelský, aby uěi
poněvadž ty Bože náš vysvobodil
jsi nás z nepravosti naší, a dal jsi nili odlé slova toho; i přisáhli.
nám vysvobození, jakož jest dnes, 6. stal pak Esdráš [z místa
14. abychom se neobraceli', a svého] před domem Božím, a odšel
nerušili přikázaní tvych, ani se do pokojíka Johanana syna Elia
manželstvím spojovali s národy sibova, & všed tam, chleba nejedl,
těmito ohavnými: zdaližjsi se roz a vody nepil* : nebo rmoutil —se
hněval na nás až do skonání, abys pro přestoupení těch, kteříž byli
nezůstavil nám ostatků k zacho—přišli ze zajetí.

vání“?

7. I provoláno jest v Jůdstvu,
15. Hospodina Bože israelský, & v Jerusalémě k všechněm pře
ty jsi spravedlivý: nebo zanechání stěhovaným, aby se shromáždili do
jsme, kteřížbychom zachování byli, Jerusaléma:
jako tohoto dne*. Aj [teď] před 8. kdoby pak koli nepřišel ve
tebou jSme v provinění našem**, třech dnech podlé rady knížat a
nebo nelze ostáti před tebou pro starších, tomu že pobrán bude ve
takovou věc.
škeren statek jeho, a sám že vy
vržen bude z zástupu přestěhování'.
9. A protož sešli se všickni muži
Kapitola 10.
jůdští & benjaminští do J erusaléma
Pokání lidu a oddělení se od žen z oi ve třech dnech, dvacátého dne mě
sích národů. 18. Jmena těch, kteří je byli síce, jenž jest měsíc devát : i se
pojali.
děl veškeren lid na ulici domu
1.
dyž se tak modlil a vzýval Božího, třesouce se pro hřích, i pro
[Boha] Esdráš, pláče a leže
před chrámem Božím, sešel se k
němu z lidu israelskěho velmi ve
liky zástup mužů i žen, i dětí, a
plakal lid pláčem velikým.
2. I promluvil Secheniáš syn Je
hielův z synů Elamových, a řekl
k Esdrášovi : My jsme zhřešili proti
Bohu svému, pojavše sobě ženy
cizozemky z národů zemí: a nyní,

déšť.

10. I vstal Esdráš kněz, a řekl
k nim: Vy jste přestoupili, pojavše
sobě iženy cizozemky, tak že jste
[tím] přidali k-provinění lidu israel
ského [starému].
11. Protož nyní vyznejte se Ho
spodinu Bohu otců svých, a ěiňte
vůli jeho, a oddělte se od národů,
země, i od žen oizozemek.
jestli pokání v Israeli nad tím, 12. I odpovědělo všecko množ
3. učiníme smlouvu s Hospodi ství, a řekli hlasem velikým: Po
nem Bohem naším, že zapudíme
všecky t ženy, i ty, kteří se z ddlórslova tvého k nám, staň se
IB. Ale však že lidu mnoho jest,
nich zro ", podlé vůle Páně, a
těch, kteří se bojí přikázaní Ho a čas deště, & nemůžeme vně státi,
spodina Boha našeho: a podlé zá—a není to práce jednoho dne ani
kona at se stane.
C'—

14) t. více k llěmu — ** t. když jsme 6) t. postil se, niěehož nejedl sui nepil.
opět zhřešili, a nedovolených manžel 8) t. ze shromáždění a obce těch, jenž
ství se dopustili? Nikoli, nýbrž na—
se opět do vlasti přistěhovalí.
chováni jsme posud! Vis v. 16.
9) Měsíc devátý, polovice našeho listo
15) t. až do tohoto dne. — '" t. pro ta
padu a prosince, jest v Palestině ča:
nedovolené. manželství —
zimy a
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dvou (nebo jsme náramně zhřešili bed, a Semej, a Kelajáš, jenž jest
v této věci):
Kalita, Fatajáš, Jůda, a Eliezer:
14. necht jsou ustanovena kní 24. a z z ěváků, Eliasib: a z
žata ze všeho shromážděni: a kdož vrátných, Se nm, a Telem, a Uri.
bykoli v městech našich byli, kte
25. A z lidu israelského, z synů
říž pojali ženy cizozemky, at při—Fárosových, Remejáš, a J eziáš, &

jdouvuložený čas, a s nimi starší Melohiáš, a Míamin, &.Eliezer, a
ednoho každého města asoudcové Melchiáš, a Banea:
jeho, ažby odvrátil se něv Boha 26. a z synů Elamových,Matha
našeho od nás pro ten thh'.
niáš, Zachariáš, & J ehiel, a Abdi,
15. Protož Jonathan syn Aza a Jerimoth, a Elia:
helův, a J aasia syn Thekueův, stáli 27. a z synů Zethuy, Eljoenaj,
tím, a Mesollam a Sebothaj Eliasib, Mathaniáš, a J erimuth, a
levítové pomáhali jim:
Zábad, a Aziza:
16. i učinili tak synové přestěho 28. a z synů Bebajových, Joha
vání. I šli Esdráě kněz, a muži nan, Hanam'áě, Zabbaj, Athalaj:
29. a z synů Bániových, Mosol
přední čeledí po domích otců svých,
i všichni po jmenech svých, a. za lam. & Melluch, a. Adajáš, Jasub,
sedli prvního dne měsíce desátého, a Sál, a Ramoth:
30. a. z synů Fáhath-Moabových,
aby _to vyhledali.
17. A dokonali to při všech mu Edna, & Chalal, Banajáš, a. aa
žích, kteříž byli pojali ženy cizo siáš, Mathaniáě, Beseleel, Bennuj
& Manasse:
2033,' o. až do prvního dne měsíce 31. a z synů Heremových, Elie
pr
18. A nalezeni jsou z synů kněž zer, Josue, Melchiáš, Semejáš, Si
ských, kteří byli pojali ženy cizo moon,
zemhy [tito]. Z synů Josue syna 32. Benjamin, Malooh, Samariáš:
Josedekova a z bratří jeho, Maa 33. a. z synů Hasomovýoh, Ma
siáš; & Eliezer, a Jarib, aGodoliáš. thanaj, Mathatha, Zabad,Elifeleth,
19. I dali [na to] ruce své, že za Jermaj, Manasse, Semej :
pudí ženy své [cizozemky],a že obě 34. z synů Baniových, Maaddi,
tovati budou [_jedenkaždý] skopce Amram, a el,
35. Baneáš, a Badajáě, a Cheliau,
z Štgdz
. za
z ying. Ěvou.
mmero ch H a
36. Vaniáš, Marimuth, & Eliasib,
nani, a Zegšdliáš:
v ,
87. Matham'áš, Mathanaj, a Jasi,
21. a z synů Harimových, Maa 38. a Bani, & Betmuj, Semej,
39. &Salmiáš, aNáthan, a Adajáě,
siáš, a Elia, a. Semejáš, a Jehiel,
a Oziáš:
40. a 'Mechnedebaj, Sisaj, Saraj,
41. Ezrel, &.Selemjau, Semeriáš,
42. ,Sellum, Amariáš, Josef :
43. z synů Nebových,Jehiel, Ma
28. A z synů levítských, Joza— thathiáš, Zabad, Zabina, J eddu, &
Joel, a Banajáš.
44. Všichni tito byli pojali ženy
14) t. zrušením |. rozvedeuím všech těch cizozemky, a byly mezi nimiženy,
nedovolených manželství.
jenž byly děti zplodily.

22.Maasiáě,
a : synůFeshurogchEljoe
Ismael,
athanael,
Jozabed, a Elasa.

Druhá kniha Esdrášova,
jež jest

Nehemiášova.
Kniha tato jest pokračování předešlá knihy Esdrážovy, a proto se obyčejně
uadpisuje i nazývá druhá Esdráěova, ačkoli ani nejedná o Esdráěovi, aniž od něho
sepsána jest. Právem by se měla kniha ta nazývati Nehemiáěovou, poněvadž skutečně
i obsahem i sepsáním Nehemiáěova jest. Vypisujet v ní Nehemiáá své vlastní skutky
ku prospěchu nové osady židovské, po zajetí babylonském v Jddstvu a v Jerusalěmě
statečně vykonané. Bylt to muž, duchem i srdcem, a zvláště láskou k Bohu a svému
národu nad jiné výtečný, a pravý Nehemiáě, t. j. potěšitel svého lidu. Kniha jeho ob
sahuje děje lidu židovského v Judstvu, as 31 let, totiž od roku 20. panování krále
persh ého Artaxerxa Longimana až do panování krále Daria Notha, před Kristem
454—423.

Kapitola 1.
Nehemiáá slyše o trápení Židů, kteří se

dine Bože nebes silný, veliký a
hrozný, jenž ostříháš úmluvy, a

navrátili do Jernsaléma, postil se amodlil [činíš] milosrdenství s těmi, kteří

se Bohu za ně.

miluji tě, a zachovávají přikázaní

tvých:

6. necht jsou uši tvé pozorné, a
oči tvé otevřeně, abys slyšel mo
dlitbu služebníka svého, kterouž
já modlím se předtebou nyní dnem
inooí, za syny israelské služebníky
tvé: a vyznávám hříchy synů
israelských, jimiž hřešiii proti tobě :
já
i dům otce mého hřešílí jsme,
pozůstalí
erusalěm.a zbyli ze zajetí, .a na
7. marnosti svedení jsme byli, &
3. I řekli mi: Ostatkově ti, jenž neostřihali jsme přikázaní tvého, &
pozůstalí ze zajetí tam v krajině, ustanovení, a soudů, kteréž jsi pří
jsou u velikém nátisku, a v poha
nění: i zeď Jerusaléma rozborena kázal Mojžíšovi služebníka svému.
8. Pamatuj na slovo, kterěs při
jest, a brány jeho vypáleny jsou kázal Mojžíšovi služebníka svému,
ohně m *.
řka : Když přestoupíte, já rozptýlím
4. Kterážto slova když jsem usly vás mezi národy:
.
šel, seděl jsem, a plakal, i kvílil
9. jestliže [pak] se zas obrátíte
jsem za mnohé dny: a postil jsem ke mně, & ostříhati budete přiká
se, a modlil před tváří Boha nebe zaní mých, a plniti je: byste pak
ského.
zavedeni byli na kraj nebe*, odtud
5. I řekl jsem: Prosím, Hospo shromáždím vás, & přívodu zase
na místo, kteréž jsem vyvolíl, aby
1) t. měsíce 9. — " t. kralování Arta tam přebývala jmeno mé.
xerxa Longimana. jenž kraloval ve
10. Však oni jsou služebníci
směs 41 let.
*" V zimním sídel
tvoji, a lid tvůj :kteréž jsi vykou
ním městě země perská.
3) To všecko bylo od času Nabuchodo pil mocí svou velikou, a rukou svou

1. Slova
Nehemiáše,
Helchiá
šova.
I stalo sesyna
měsíce
Kas
1eva*, léta dvacátého*“, a já jsem
byl na hradě Susan*'*.
2. A přišel Hanani jeden z bratří
mých, on a. mužiz Jůdstva: i vze
ptal jsem se na ídy, kteříž byli

nosora tak zkažené, aneb po učiněném
obnovení za dnů Zorobabele, potom
ve válkách Peršanů s Egyptskými,
aneb i nenávistí Bamaritánů opět zbo
řeno, spáleno a spuštěno.

přesiluou.
11. Prosím Hospodine, necht ucho
9) Aneb, jak my říkáme, nakraj světa —
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tvé jest pozorné na modlitbu služeb
níka tvého, a na modlitbu služeb
níků tvých, kteříž chtějí se báti
jmena tvého: a spravuj služebníka.
svého dnes, a dej jemu milost před
mužem tímto'; já zajisté byl jsem
číšníkem královským.

Kapitola 2.
Navrácení

se Nehemiáše » Babylonu. do

Jůdstva. 17. I napomenutí Židů k stavení

města.

1. Stalo
se pak měsíceNisan,
léta
dvacátého
Artaxerxa krále:
když bylo víno předním, že vzav
víno, podal jsem ho králi: a. byl
jsem jako neduživý před tváříjeho.
2. I řekl mi král: Proč obličej
tvůj jest smutný, poněvadž nevi
dím, že bys byl nemocen? Nenít
to darmo, ale něco, nevím co těž
kého jest na srdci tvém. I bál
jsem se velice, & náramně,

3. a řekl jsem králi: Králi buď
živ na věky! Kterak nemá býti
smutný obličej můj, když “město
hrobu otce mého zpuštěno jest, a

brány jeho vypáleny jsou ohněm?
4. I řekl mi opět král:
ho
žádáš? I modlil jsem se Bohu
nebeskému*,
5. a řekl jsem králi: Zdá-lit se
za dobré králi, a jestliže se líbí
služebník tvůj před tváří tvou',
[žádám,] abys mne poslal do Jůd'
stva, do města hrobu otce mého,
& vystavim je.
6. I řekl mi král, i královna, kte
ráž seděla podlé něho: Dlouho-li
budeš na cestě, a kdy se zas na
vrátíš? I líbilo se to králi, a po
slal mne: a udal jsem mu čas'.
7. A řekl jsem králi: Vidí-li se
za dobré králi, at mi dá listy k
vévodám krajiny za řekou,aby mne
provedli, ažbych přišeldoJ ůdstva;
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8. též i listk Asafovi,strážnému
lesu královského, by mi dal dříví,
abych mohl přikrytí brány věže
domu [Božího]*, a zdi města", i
dům, do kteréhož vejdn*'*. I dal
mi to král vedlé ruky Boha mého
dobré se mnou.
9. I přišel jsem k vévodám kra
jiny za řekou, & podal jsem jim

listy královské. Poslal pak král se
mnou knížata vojska a jezdce.
10. I uslyšel to Sanabsllat Ho
ronský, a. Tobiáš služebník Amma
nitsky: a zarmoutili se zármutkem
velikým, že přišel člověk, kterýžby
hledal štěstí synů israelských.
11. I přišel jsem do Jerusaléma,
a pobyl jsem tam tři dni,
12. a vstal jsem v noci já, &
kolikosi mužů se mnou, a neozná—

mil jsem žádnému, co mi dal
Bůh v srdce, abych činil v Jeru
salémě, aniž jsem měl hovada s
sebou, kromě hovádka, na němž
jsem jel.
'
13. A vyjel jsem branou údolí“
v noci, před studnici drakovou, &
k bráně hnojné, a ohledoval jsem
zdi Jerusaléma pobořené, a bran
jeho zkažených ohněm.
14. A odtud jsem jel k bráně
studniěné, k vodovodu královské
mu, a nebylo místa hovada, na
němž jsem jel, kudyby přešlo*.
15. I bral jsem se přes potok*
v noci, a ohledoval jsem zdi, od
kudž vraceje se, přijel jsem k bráně

údolí, a navrátil jsem se“.

16. Správcové pak [města] nic
nevěděli, kam jsem odjel, aneb co
jsem činil: ale ani idům, ani kně
žím., ani přednějším, ani správcům,
ani jiným, kteříž dělali dílo, až
do té chvíle nic jsem neoznámil.
17. I řekl jsem jim: Vy znáte
soužení, v kterémž jsme; že Jeru

8) t. dříví na trámy a krov zevnitřního
stavení domu Božího — ""-t. k bra
nám zdí městských -- *“ t. v kte
11) t. před králem perským Artaxerxem,
příjmím Dlouhoruký (Longimanus).
rémž já bydliti mám.
4) t. vzýval jsem v duchu Boha opomoc 13) t. údolí, kdež byl potok Cedron.
a vnuknutí, co bych odpovědíti měl. 14) t. pro samé zříceniny.
5) t. chceš-li mi jakou milost prokázsti. — 15) anebo-li údolí Cedron — "' t. na do
m sta.
6) totiž 12 let, až by se zas navrátil.
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salěm 'est zpuětěný, a brány jeho
6. A bránu starou stavěli, cha
jsou o ěm zkaženy: po'ďtež, a da
Faseův, a Mosollam syn
stavějme zdi jerusalémsk, a ne Besosšldv: ti přikryli ji., &.vstavili
buďme více v pohanění.
vrata jeji, s zámky, i závorami:
18. A oznámil jsem jim ruku
7. a podlé nich stavěli Meltiaš
Boha svého, žeby byla dobrá se Gabaomtský, a J adon Meronatský,
mnou, islova krále, kteráž ke mně též] muži z Gabaonu & Masfy,
mluvil, iřekl jsem: Vstaňme, a misto vévody, jenž byl v krajině
stavějme. I osilněny jsou ruce je za řekou.
jich v dobr m.
8. A podlé něho stavěl Eziel syn
19. Když to uslyšel Sanaballat Arajášův zlatník: a podle něho
Horonský, a Tobiáš služebník Am—stavěl Ananiáš syn lákárníkův: a
manitský, a Gosem Arabský, po nechali [zdi] J erusaléma až do zdi
smívali se nám, a pohrdali námi, ulice širši*.
a řekli: Což to děláte? Zdali vy
9. A podle něho stavěl Rafajáš
chcete králi se zprotiviti?
kníže ulice jerusalěm
s
.
20. Jimžto odpovídaje, řekljsem: sigkaurův,
Bůh nebeský, tent nám pomáhá, 10. A podlé něho stavěl Jedajáš
a my služebníci jeho jsme: vstaň syn Haromasův proti domu svému:
me, a stavějme: vy pak nemáte a podle něho stavěl Hattus syn
dílu, ani práva, ani památkyv Je Haseboniášův.
rusalémě.
11. Polovici ulice stavěl Melchi
áě, syn Heremův, a Hasub syn
Fahath-Moabův, i věži pecí.
Kapitola 3.
12. A podle něho stavěl Sellum,
Jmena & pořádek stavitelů zdí a bran syn Alohesův, kníže polovice ulice
l—l

jemealámských.

jerusalémské,
i dcery
13. Abránu on
údoli
stavějeho.
Hannu,
1.Tedyvyšší,
povstal
Eliasib
neja a obyvatelé Zanoe: oni vystavěli
a bratři
jehokněz
kněží,
ji, a vstavili vrata její, s zámky,
stavěli bránu stáda*: ti posvětili izávorami, a zdi na tisíc loket až
ji, a postavili vrata její, a až kvěži k bráně hnojné.
sto loket posvětili ji, až k věži 14. A bránu hnojnou stavěl Mel
Hananeel.
chiáš syn Bechabův, kníže ulice
2. A podle něho stavěli mužř' Bethacharam: on vystavěl ji, a
Jericha: a podlé něho“ stavěl Za—vstavil vrata její, s zámky, i zá
chur, syn Amri.
vorami.
3. Bránu pak rybnou stavěli sy
15. A bránu studnice stavěl
nové Asnaa: ti přikryli ji, a vsta Sellum syn Cholhozův, kníže vsi
vili vrata 'eií, s zámky, i závora Masfy: on vystavěl ji, i přikryl, i
mi. A
ě nich stavěl Marimuth vstavil vrata 'ejí, s zámky, izávo
syn Uriáše, syna Akknsova.
rami, izdi ry níka Siloeu zahrady
4. A podlé něho stavěl Mosel královské, až k stupňům, kteříž
lam, syn Barachiáěe, syna Meso jdou dolů z města Davidova.
zebelova: a podle těch stavěl Sá
16. Za ním stavěl Nehemiáš syn
dok syn Baanův:
Albokdv, kníže polovice ulice
5. a podle nich stavěli Thekuit Bethsur, až proti hrobu Davidovu,
ští: ale jejich přednějšíne dložili a až k rybníku., který! velikým
šíjí svých k dílu Pána sv ho.
8) t. tak jak byla, snad že nebylo třeba
ji opravovati.
1) t. bránu, kudy se obětní hovada do 9) t. představený jedné části města Je
rasa láma.
chrámu v 'la.
2) t. obyvatelé města —- "' t. a druhá 16) Viz 4. Král. 20, i). — " t' vojínů,
strany —
kde snad někdykrálovská stráž bývala.

2. Esdrašova 8. 4.
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dTem vzdělán jest', a až k domu za ním stavěl Samajaě syn Seche
'
Oh.*
niéšův. strážný brany východní.
17. Za ním stavěli levitové, Re
30. Za nim stavěl Hananiéš syn
hum syn Beni: za ním stavěl He Selemiašův, a Henan syn Selefův
sebiaš- kníže polovice ulice Cejly šestý, miru druhou: za ním stavěl
v ulici své.
Mosollam syn Barachiéšův, proti
kladnici své*. Za ním stavěl
18. Za ním stavěli bratři 'ejich,
Bavai syn Enadadův, kníže [druhé] elohiéě syn zlatnikův, až k domu
polovice Cejly
, Nathinejských, a vetché věci ro
19. a podlé něho stavěl Aser dúvajícioh proti bráně soudné: a
syn Josue, kníže Mas , mirudru - až do večeřadla úhlového“.
31. A mezi veěeřadlem úhlovým
hou* roti vstupov
nejpevněj
šiho
u.
a branou stáda stavěli zlatnici a
20. Za ním na hoře stavěl Ba kupci.
ruch syn Zachaiův miru druhou,
od 11th až ke dveřům domu Elia
Kapitola 4.
siba, kněze nejvyššího.
spojivše se chtěli jím překá
21. Za ním stavěl Merimuth, žetiNepřátelé
v stavení. 9. Nehemiéěova opatrnost.
syn Uriéše, syna Hakkusova, miru
druhou, ode dveří domu Eliasibo 1. stalo se, když uslyšel Sana
va, až pokud se vztahoval dům
ballat, že stavíme zeď, roz
Eliasibův.
hněval se velmi: a hnut jsa né.
22. Aza nim stavěli kněží, muži ramně posmíval se idům.,
z rovin jordánských.
2. a řekl před bratřimi svými.,
23. Za. ním stavěl Benjamin a
množstvím
samařsláým:
Co
Hasub, [každý] proti domu svému: atopřed
dělají
ti mdll Židé?
z ali jich
a_za ním stavěl Azeriéš syn Maa při tom] nechaji národové? Což
siéše, syna Ananiéšova, proti domu také] obětovati budou, a dodělaji
svému.
to v jednom dni*? Zdaliž budou
24. Za ním stavěl Bennuj syn moci udělati z hromad prachu [celé]
Henadadův míru druhou, od domu kameny, kteří spálení jsou" ?
Azariéšova až do zahybu, & až do
3. Také i Tobiáš Ammanitský
úhlu.
stoje podlé něho řekl: Necht sta
25. Falel syn Oziův [stavěl] proti vějí: však přijde-li liška, přeskočí
zéhybu & věži
cké, kteréž vy zeď jejich kamennou.
nika z domu erlbsva, to jest vsini
4. Slyš Bože naš, že jsme v po
žaláře: za ním Fadajéš syn Fa hrzeni: obratiž to pohaněni na
rosův.
hlavu jejich, a dej je v potupu v
26. Nathinejšti pak, [jenž] by
dlili v Ofel, [stavěli] až proti bráně zemi
5. šajeítliínýv
ep '
ej nepravosti
jeiioh.,
.
vodni k východu, a proti věži, a hřích jejich před tváři tvou at
kteréž tu vynikala.
_ není shlazen, proto že se posmívali
27. Za ním stavěli Thekuitšti [nam] stavějicim.
miru druhou naproti, od věže [tu] 6. A tak stavělijsme zeď, a spo
vynikající, až ke zdi chrámové.
' 28. Vzhůru pak od brán koň
ské stavěli kněží, jedenkaž
na 2) t. Jest to dlouholeté práce, ku kteréž
ti mdlí Židé nestačí, aniž se toho do—
proti domu svému.
čkají, aby mohli opět v chrámě obě
29. Za nimi stavěl Sédok syn
tovati. — " Kémenk stavění vápenný
Emerův, naproti domu svému. A
rossypšva se ohněm v prach.
co—

__

19) t. druhý odměřený dll -—
30) t. proti pokojiku svému v ohrémě. —

" t. tu na úhlu zdi postaveného.

řici: odkud vezmou dosti kamene k
stavění? Budou-lil si ho moai udélntif
: onoho ohněm zkaženého . v prach
obrůoeného kamení le ldi starých?
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jili všecka až do olovice: a vzbu
dilo se srdce li u k dílu [tomu].
7. Stalo se pak, když uslyšel
Sanaballat, a Tobiáš, a Arabští, a
Ammam'tští, a Azotští, žeby zadě
lány byly díry zdi jerusalémské,
a že se počaly mezery zavírati,
rozhněvali se velmi.
8. A shromáždili se věickni spo
lu, aby táhli. a bojovali proti J eru
salému, a aby strojili [nam] ůklady*.
9. I modhli jsme se Bohu své
mu, a postavili jsme strážné na
zdi proti nim ve dne i v noci.
10. Řekli pak Jůdšti: Zemdleua
jest síla nosičů,a rumu přílišmnoho
jest, a my nebudeme moci [dále]
stavěti zdi.
11. I řekli nepřátelé naši: Necht
nevědí, ani spatří, až vpadneme
mezďiil
ně,
o. a pobijeme je, a zastavíme
to
12. Stalo se pak, kd ž přišli Ži
dé, kteříž bydleli v lé nich, a
pravili nám na desetkrat?Itze všech
míst, z nichž byli přišli k nám,
13. postavil jsem na místě za
zdí vůkol lid v pořádku s meči
jejich, a s kopími, a lučišti.
14. A prohlédl jsem to, a vstal

jsem, a řekl jsem k přednějšim, a

břemena, a nakladali: ,'ednou rukou
[každý] dělal, & v dru édržel meě:_
18. nebo jedenkaždý z těch,ktef
říž stavěli, měl meč připasaný na
bedrach. A tak stavěli a troubili
na troubu vedlé mne*.
19. I řekl jsem k přednějěím, a
k správcům, i k ostatní části lidu:
Dílo veliké jest, a rozsáhlé, a. my
různu jsme na zdi daleko jeden
od druhého:
20. [protož] na kterémkoli místě
slyšelibyste zvuk trouby, sběhněte
se k nam: Bůh naš bude bojovati
zs nás.
21. A my sami dělejme dílo: a
polovice nás at drží kopí, od vý
chodu denm'ce, až vyjdou hvězdy.
22. Toho také času řekl jsem
lidu: Jedenkaždy se služebníkem
svým zůstaň [přes noc] u prostřed
Jerusaléma, & mějte třídy přes
noc*, a den k dělam'.
23. Já. pak a bratři moji, i slu
žebníci moji, i strážní, kteříž byli
za mnou, nesvlaěeli jsme oděvu
svého*: každý toliko svlékl se,
když se měl omytí.

Kapitola 5.

v lidu pro hlad. 6. Nehemišč nedal
správcům, a k ostatní části lidu: Křiklichvu
; 15. aniž nám při svém úřadu
Nebojte se jich. Na Hospodina bráti
zisku hleděl.
velikého & hrozného pamatujte, a
bojujte za bratry své, syny své, a 1. I stal se křik veliky lidu i
dcery své, za manželky své, a
žen jejich proti bratřím jich
Židům.
domy své.
15. I stalo se, když uslyšeli nepřá
2. A byli, kteří pravili: Synů
telé naši, že jest nám to oznámeno, našich, ": dcer našich jest příliš
rozptýlil Bůh radu jejich. I navra— mnoho: beřme za cenu jich obilí,
tili jsme se všickni ke zdem, jeden a jezme a živi buďme.
každý k dílu svému.
- 3. Jiní opět pravili: Pole své., i
16. I stalo se od toho dne, že vinice, a domy své zastavme, a
polovice mládenců dělali své dílo, vezměme obilí v hladu tomto.
a polovice hotovi byli k boji: a 4. A jiní pravili: Vy ůjěme pe
ko i, i pavézy, i lučiště, ipancíře, něz na platy královské), a dejme
a knížata [byla] za nimi ve všem pole své i vinice:
5. a nyní, jako těla bratří na
domu
Jůdová ělali na zdi, a nosili šich, tak těla naše jsou: a jako
17. kteříž
8) t. odkudby shvějíoích nenadále pře— 18) t. když toho bylo potřebí. Yin v. 20.
22) t. k stráži —
padli a dílo jejich aka-ili.
12) t. mnohdykrút pravili, co nepřátelé 23) t. pořád ve dne v noci bel odpočinutí
byli jsme na nohách —
obmýllí.

2. Esdrášova 5. 6.
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synové jejich, tak i synové naši'. I řeklo všecko množství: Amen.
A hle, my podrobujeme syny své, A chválili Boha. I učinil lid tak,
i dcery své v službu, a [některé]
z dcer našich 'son služebnice, aniž
máme jich čím vy latitl, & pole
naše a vinice naše
í jiní.
6. I rozhněval jsem se velmi,
když jsem slyšel křik jejich a slova

taková:

jakož bylo povědíno.
14. Od toho pak dne, v kterémž
mi přikázal král, abych b 1 vévo
dou v zemi iůdské, od Išta dva
cátého až do léta třicátého druhého
Artaxerxa krále, za dvanácté let,

ani já ani bratří moji potrav, které
7. i myslil jsem [na to] v srdci vévodám přináležely, nejedli jsme.

svém: a domlouval jsem předněj— 15. Ješto vůdcové prvnější, kte
ším & správcům, a řekl jsem jim: říž byli přede mnou, obtěžovali lid,

Lichvu-li béřete jedenkaždý od
bratří svých? I svolal jsem proti
nim shromáždění veliké,
8. 'a řekl jsem jim: My, jakož
víte, vyplatili jsme bratry své Ži
dy, kteříž byli prodáni pohanům,
podlé možnosti naší: což vy tedy
prodáte [zase] bratry své, abychom
je [opět] vypláceli? I mlčeli, aniž
nalezli, coby odpověděli.
9. I řekl jsem k nim: Neni to
dobře, co děláte: proč nechodíte v
bázni Boha našeho, aby nás nehaněli
pohané nepřátelé naši?
10. I já, i bratří moji, i služeb
níci moji, půjčili jsme mnohým
peněz i obili: nenpominejme vůbec
toho, dluh odpustme, kterýž nám
dlužní jsou.
11. Navraťmejim dnes olejejich
i vinice jejich, i zahrá y olivové
jejich, i domy 'ejichzano i ten stý

a brali od nich, na chlebě, a víně,
a penězích, na každý den čtyřiceti
lotů: nadto i služebníci jejich su
žovali lid. Já paknečinil jsem tak
pro bázeň Boží:
16. alebrž také při opravování
zdí stavěl jsem, a pole jsem ne
koupil, a všíckni služebníci moji
byli shromážděni k dílu.
17. Židé také a správcové, půl
druhého sta mužů, a ti kteří při
cházeli k nám z národů, jenž vů
kol nás jsou, jídali u stolu mého.
18. Pročež strojíval se mi na
každý den vůl jeden, skopců šest
výborných, krom ptactva, a v de
síti dnech vína rozličná, i jiné
mnohé věci dával jsem: nadto i
potrav knížetství mého nežádal
jsem: nebo velmi ochudlý byl lid.
19. Pomniž na mne Bože můj
k dobrému, podlé všeho, což jsem
díl peněz, obil , vína, a. oleje, kte učinil lidu tomuto.
rýž od nich vybíráte, dejte za ně*.
12. I řekli: Navrátime, a nic od
Kapitola 6.
nich vyhledávati nebudeme: a tak
učiníme, jakž pravíš. I povolal jsem Nepřátelé židovští Nehemiášovi strojili
kněží, a přísahou zavázal jsem je, úklady.
aby učinili tak, jakž jsem řekl.
uslyšel
Sana—
13. K tomu vytřásl jsem ňadra 1. I stalo
ballat,se,a když
Tobiáš,
a Gossem
své., a řekl jsem: Tak vytřes Bůh Arabský, i jiní nepřátelé naši,
každého muže, kterýžby nesplnil žebych já vystavěl zeď, a že ne
slova tohoto, z domu jeho,iz prací zůstalo v ni mezery (ačkoli jsem
jeho : tak buď vytřesen, a prázden*. až do toho času nevstavil vrat do
ran)
6) t. jsme_vůickni sobě rovni, i děti naše b
2. poslali Sanaballat, a Gossem
dětem Jejich.
u) t. i úrok, daň královskou zaplaťte za ke mně, řkouce: Přijď, andělejme
ně. Aneb dle hebr.: úroky, které od spolu smlouvu ve vsech na poli
nich na půjčené peníze a t. d. bráváte,
Ono.__Onipak myslili, aby mi zlé
navrette jim. — U starých se platilo u
činí 1.
měsíčně l :e sta.
3. Protož poslal jsem k nimpo
18) !. všeho požehnání Božího.
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sly, řka: Dílo veliké dělám, a ne
mohu odejíti: aby se snad ne
meškalo dílo, kdežbyoh odejda se
šel k vám.
4. I posílali na týž způsob ke
mně čtyřikrát: a odpověděl jsem
jako prvé.
5. I poslal ke mně Sanaballat
podlé slova rvnějšího po páté
služebníka sv ho, alist měl v ruce
své psaný tímto způsobem:
6. Mezi národy slyšáno jest, a
Gossem praví, že ty a Židé my
slíte se zprotiviti, a že proto sta.
viš zeď, a chceš se vyzdvihnouti
nad nimi za krále: pro kteroužto
příčinu
7. i proroky postavil jsi, kteřížby
hlásali o tobě v J erusalémě řkouce:

a aby měli něco zlého, ěímžby mi

utrhali.

14. Zpomeniž Bože na mne pro
Tobiášea Sanaballata', podléskutků
jejich takových: též i na Noadiáše
proroka, i jiné proroky, kteříž stra
šili mne.
15. I dodělána jest zeď pětmecít
mého dne měsíce Elul*, v padesáti
a dvou dnech.
16. I stalo se, když to uslyšeli
všiokni nepřátelé naši, báli se vší—

ckni národové, kteříž byli vůkol
nás, a ulekli se sami v sobě, a
viděli, že od Boha způsobeno bylo
dílo to.
17. Také v těch dnech, mnozí
listové
bývali od
k plřadnějěíchŽidů
obiášovi, a od

síláni
obiáěe

Jestit král v Jůdstvu. Uslyšít král docházeli k nim.
slova tato: protož nyní přijď, aby
18. Nebo mnozi byli v Jůdstvu,
chom se spolu poradili.
8. I poslal jsem k nim,řka: Ne
stalo se podlé slov těch, kteráž ty
pravíš: nebo z srdce svého to vy
mýšlíš.
9. Všichni ti zajisté strašili nás,
m slíce, že přestanou ruce naše od
a, a že necháme tak. Pro kte
roužto příčinu tím více jsem posil
nil rukou svých.
10. A všel jsem do domu Sema
áše, syna Dalajášova syna Metabee
ova tajně. Kterýžto řekl: J ednejme
s sebou v domu Božím prostřed
chrámu', & zavřeme dvéře chrá
mové : nebo přijdou, aby zabili tebe,

jenžto měli přísahu s ním, proto
že byl zetěm Secheniáše, syna Arey,
a Johanan syn jeho pojal byl dceru
Moscllama syna Barachiášova:
19. k tomu i chválili ho přede
mnou a řečimé oznamovali jemu:
a To iáš posílal listy, aby mne
ustrašil.

Kapitola 7.
Opatření města stáří. 6. Počet lidu,
kterýž se navrátil z Babylon. 70. Sbírka
na chrám.

1.
dyž pak byla dostavena. zeď,
:
a vstavil jsem vrata [do hran).,
&
sěetl
jsem vrátné, i zpěváky, i
a v11.noci
přijdou,
aby
tě
usmrtili.
I ře jsem: Zdali kdo po
dobný mně utíká? A kdo jako já levity:
2.
přikázal
jsem Hanauovi bra
vejde do chrámu, a živ bude? Ne
tru svému, a Hananiáěovi knížeti
Vejdu.
domu [Božího] z strany J erusaléma
I srozuměljsem,
že Bůh nápo (on zajisté jakož muž pravdomluvn
slal12.ho,
ale jakoby prorokoval
vil tak ke mně, aže Tobiáše. Sana a bohabojný zdál se nad jiné býti ,
3. a řekl jsem jim: Necht neb 
ballat najali ho:
_
13. nebo byl vzal peníze, abych vají otvírány brány jerusalémské,
přestrašen jsa učinil to, a zhřešil“; až když slunce hřeje. A když tu
14) dle hebr.:_š'zpomeň na Tobiáše a t. d.
15) Srovnává; se s polovici našeho srpna

10) t. v Bvatyni, kamž jen kněžím dovo
leno bylo vejíti.
18) :. vejde do Svatyně, ježto jsem nebyl
rodu a úřadu kněžského.

: láři.

3) t. než byli !: večer strážní odtáhli —

"

t. každého na vykánném mlatě

proti jehokdomu na ldi města.
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ještě stáli*, zavřiny jsou brány, a
15. synů Bannuje šest set čtyři
zahrazeny: i postavil jsem také ceti osm:
16. synů Bebaje, šest set osm
strážné z obyvatelů jerusalémskych,
každého v stráži jeho, a každého mecítma:
17. synů Azgadových, dva tisíce
naproti domu jeho**.
4. Město pak bylo široké velmi tři sta dvamecítma:
a velike, a lidu málo v něm, a do— 18. synů Adonikamových, šest set
šedesáte sedm:
mové nebyli [ještě] vystaveni*.
5. Protož- dal Bůh v srdce mé, že
19. synů Begvajových, dva tisíce
jsem shromáždil přednější,a správce, šedesáte sedm:
a obecný lid, abych je sčetl; i na
20. synů Adinovych, šest set pa
lezl jsem knihu počtu těch, kteříž desáte pět:
byli nejprvé přišli, a nalezeno jest
21. synů Aterovy'ch, syna Hezeciá—
v ní napsáno:
šova, devadesáte osm:
6. Tito [jsou] synové krajiny, kte
22. Synů Hasemovych, tři sta osm
říž šli z zajetí a přestěhování, jakž mecítma:
je byl přestěhoval Nabuchodonosor
23. synů Besaje, tři sta čtyřme
král babylonský, a navrátili se do O ítam
Jerusaléma, a do Jůdstva, jeden
24. synů Harefovy'ch, sto a dva
každý do města svého.
nacte:
7. Kteříž přišli s Zorobabelem:
25. synů z Gabaon, devadesáte
Josue, Nehemiáš, Azariáš, Raamiáš, čt:
Nahamaní, Mardocheus, Belsam, 26. synů bethlémskych & netufat—
Mesfarath, Begoaj, Nahum, Baana. ských, sto osmdesáte osm:
Počet mužů lidu israelského:
27. mužů anathotskych, sto osm—
8. Synů Fárosovych, dva tisíce sto mecítma:
sedmdesáté dva:
28. mužů bethazmothskych, čtyři—
9. synů Safatiášových, tři sta ceti dva:
sedmdesáte dva:
29. mužů karjathjarimskych, ke“
ve synů Arey, šest set padesáté ňrskych, a berotsky'ch, sedm set
da10.
11. synů Fahath-Moabovych, synů čtyřiceti a tři:
30. mužů z Rámy a Geby, šest
Josue,: Joabovych, dva tisíce osm
set a osmnácte:
set a jedenmecítma:
31. mužů Machmas, sto dvame
12. synů Elamovych, tisic dvě stě
cítma:
padesáte čtyři:
32. mužů z Bethel a Haj, sto tři
13. synů Zethuy, osm set čtyři
mecítma:
ceti pět:
14. synů Zachaje, sedm set a še
33. mužů z Nebo druhého, pade
desát:
sáte dva:
34. mužů Elama druhého, tisic
dvě stě padesáte čtyři.
4) t. tí, kteréž Nabucbodonosor zbořil. Což
35. Synů Haremovych, tři sta
dvaceti:
jich ještě stále, v těch bydlili.
10) t. Což jich došlo do židovské země. Sic
86. synů Jericho, tři sta čtyřiceti
jinaks
v Babyloně
zapsánojest,
jichže jiní
775 čt:
(1.Edr..2
2.). Podobné
37. synů Lodovych, Hadidovy'ch, a
se buď zpáčili, a na místě zůstali, buď
z cesty se vrátili, aneb 1na. cestě a také Onovych, sedm set jedenmecítma:
potom, když již na místo přišli, zhynnli.
38. synů Senaa, tři tisíce devět
ZB.tou příčinou v tom zaznamenáni počtu
potom nejednou měněna, někde také, set a třiceti.
pokudž jich v židovské zemi pribylo,
89. Kněží: Synů Idajášovy'ch z
to přidáno (níž v. 11. atd.). Týž rozum
jest o jiných, jichž se kde počet ne domu Josue, devět set sedmdesáte
jednostejný klade.

35
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40. Synů Emmerových, tisíc pade
sáte dva.
41. Synů Fashurových, tisíc dvě
stě čtyřiceti sedm.
42. Synů Aremových, tisíc a sedm
nácte. Levítové:
43. Synů Josue & Kedmihele z
synů

62. Synů Dalajášových, synů To—
biášových, synů Nekodových, šest
set čtyřiceti dva.
63. A z kněží, synové Habiášovi,
synové Akkosovi, synové Berzellaje,
kterýž pojal sobě z dcer Berzellaje
Galaadského manželku: a nazván
jest jmenem jejich.
'
64. Tito vyhledávali zapsání svého
4_4. Odvie, sedmdesáte čtyři. Zpě
vaci:
.
v počtu, ale nenalezli [nic]; a pro
45. Synů Asafových, sto čtyřiceti tož vyvrženi jsou z kněžství*.
osm.
65. [ řekl Athersathajim, aby ne—
46. Vrátní: Synů Sellumovy'ch, jedli z věcí svatosvatých, dokudžby
synů Aterovy'ch, synů Telmono nepovstal kněz učený a uměly'.
vých, synů Akkubovy'ch, synů Hati— 66. Všecko [toto] množství jako
ty, synů Sobaje, všech sto třiceti muž jeden, čtyřiceti a dva tisíce,
osm.
tři sta šedesáte,
67. kromě služebníků a děvek
47. Nathinejští: Synů Soha, synů
jejich, jichž bylo sedm tisíc tři sta
Hasufa, synů Tebbaothových,
48. synů Kerosových, synů Siay, třiceti sedm. A mezi nimi bylo zpě
synů Fadona, synů Lebany, synů váků a zpěvakyň dvě stě čtyřiceti
Hagaby, synů Selmaje,
pě t..
68. Koní jejich, bylo sedm set'
49. synů Hanana, synů Geddele,
synů Gahera,
třiceti šest: mezků jejich, dvě stě
50. synů Raaje, synů Rasina, synů čtyřiceti pět:
Nekody,
69. velbloudů jejich, čtyři sta tři
51. synů Gezema, synů Asy, synů ceti pět: oslů, šest tisíc sedm set a
dvaceti.
Fasey,
52. synů Besaje, synů Munim,
(Až potud se vypravuje, co
synů Nefussim,
jest v té knize psáno: a odtud
53. synů Bakbuka, synů Hakufy,
Nehemiášova historie dále kla
synů Harhura,
de se.)
54. synů Beslotha, synů Mahidy,
70. Někteří pak z knížat čeledí
synů Harsy,
55. synů Berkosa, synů Sisary, dali k dílu. Athersatha dal do po
kladu tisíc drachem zlata, šálů pade
synů Themy,
sukní kněžských pět set a tři
56. synů Nasiových, synů Hatifo sáte,
ceti.
vy'ch,
71. A knížata čeledí dali do po
57. synů služebníků Šalomouno
vých, synů Sothaje, synů Soferetha, kladu k dílu, dvaceti tisíc drachem
zlata, a stříbra dva tisíce a dvě stě
synů Faridy,
58. synů Jahaly, synů Darkona, kop siklů.
72. A což jest dal ostatni lid, bylo
synů Jeddelových,
59. synů-Safatiášových, synů Ha zlata dvacet tisíc drachem, & stříbra.
tila, synů Focheretha, kterýž byl dva tisíce kop siklů, a sukni kněž—
pošel z Sabaim, syna Ammonova ských šedesáte sedm.
73. I bydlili kněží, a levítové, a
60. Všech Nathinejských, a synů
služebníků Šalomounových, tři sta vrátní, a zpěváci, a ostatní obecní
lid, i Nathinejští, i veškeren Israel
devadesáte dva.
61. Tito pak jsou,. kteříž vyšli z v městech svých.
Thelmely, a z Thelharsy. Cherub,
Adon, a Emmer; ale nemohli uká
zati domií otců svých, a semene 64) Poněvadž nemohli prokázatí písemně, že
svého, byli-liby z lidu israelského.
z rodu kněžského jsou.
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jest Hospodinu Bohu našemu, ne—
kvěltež, a neplačte. Nebo plakal

veškeren
Esdráš četl lidu zákon Boží.
16. Držeh k ona*.
slavnost stánků.

lid, když slyšeli slova zá

10. I řekl jím-: Jděte, a jezte tučné
věci, a píte víno sladké, a posílejte
1. I nastal
měsíc sedmý:
synové částky těm, kteříž sobě nepřipravili:
pak israelští
byli v městech
svých. I shromážděn jest veškeren nebo den svatý Páně jest, protož
lid, jako muž jeden, do ulice, kteráž nermutte se, nebo radost Hospodi

jest před branou vodní: a řekli
Esdrášovi učiteli, aby přinesl knihu
zákona Mojžíšova, kterýž byl vydal
Hospodin Israelovi.
2. Tedy přinesl Esdráš kněž zá
kon před shromáždění mužů i žen,
i všech, kteříž mohli rozuměti, v
první den měsíce sedmého.

nova jest síla naše.
11. Levítové pak činili utišení ve
všem lidu, řkouce: Mlčte, nebo den

svatý jest, a nermutte se.
12. Tedy odšel veškeren lid, aby
jedl a pil, a aby posílal částky, a
učinil veselí velike:

proto že sroz—

uměli slovům, kterýmž je byl učil.

13. A druhého dne sešla se kní
(4. Mojž. 29, l.)
3. I četl v něm zjevně na ulici, žata čeledí všeho lidu, kněží, a le

kteráž byla před branou vodní, od vítové, k Esdrášovi učiteli, aby vy
jitra až do poledne, u přítomnosti kládal jim [dále] slova zákona.
mužů i žen i moudrých: a uši všeho
14. I nalezli napsáno v zákoně,
lidu pozdviženy byly k knize.
že přikázal Hospodin skrze Mojžíše,
4. Stál pak Esdráš učitel na stupni aby bydlili synové israelští v stán
dřevěném, kterýž byl udělal k mlu cích, na den slavný, měsíce sed
vení: a stáli podlé něho, Mathathiáš, mého:
a Semejáš, a Aniáš, a Uríáš, a Hel
15. aaby ohlásili, a provolati dali
kiáš, a Maasiáš, na pravici jeho: a ve všech městech svých, a v Jeru
na levici, Fadajáš, Misael, a Melchiáš, salémě, řkouce: Vyjděte na hory, a
a Hasum, a Hasbadana, Zachariáš, přineste ratolestí olivových, a rato—
a Mosollam.
lestí dřeva nejpěknějšího, ratolestí
5. I otevřel Esdráš knihu přede myrtových, a ratolestí palmových,
vším lidem: nebo výše stál nežli a ratolestí dříví hustého, aby udě
všecken lid: a když ji otevřel, po lání byli stánkové, jakož psáno jest.
vstal veškeren lid.
16. I vyšel lid, & přinesli. I na—
6. I dobrořečil Esdráš Hospodinu dělali sobě stánků jedenkaždý na
Bohu velikému: i odpověděl všecken střeše své, a v síních svých, i v sí—
lid, Amen, Amen: pozdvihujice ru ních domu Božího, i na ulici brány
kou svých: a sklonili se, & poklonu vodní, i na ulici brány Efraim.
učinili Bohu tváří k zemi.
17. A tak nadělali stánků všecko
7. Josue pak, a Báni, a Serebiáš, shromáždění těch, kteříž se byli na—
Jamin, Akkub, Septhaj, Odiáš,Maasiáš, vrátili z zajetí, a bydlili v stáncích:
Kelita, Azariáš,Josabed, Hanan, Fa— nebo nebyli-učinili tak synové israel
lajáš, levítové, napomínali lidu, aby ští ode dnů Josue syna Nun, až do
mlčeli a poslouchali zákona: lid pak toho dne*. I byla radost velmi ve
stál na místě svém.
liká.
8. I čtli v knize zákona Božího
18. Četl pak [Esdráš] v knize zá
srozumitedlně, & patrně k vyroz
umění: a rozuměli, když se čtlo.
9. Řekl pak Nehemiáš (tent jest
t. poněvadž si vědOm byl, a litoval, že
Athersatha) a Esdráš kněz a učitel, 9) ho
byl přestupoval.
a levítové, jenž vykládali [zákon] 17) t. neodbývali tak slavně svátků pod ze
všemu lidu: Den [tento] posvěcený
lenou, jako tentokrát.
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jenžs vyvolilAbrama, a vyvedls ho
z Ohně Chaldejských*, a dal jsi mu
jméno Abraham.
8. A nalezl jsi srdce jeho věrné
před sebou: a učinil jsi s ním smlou
vu, že dáš jemu zemi Chananej
Kapitola 9.
ských, Hethejských, a Amorrhej ských,
Pokání lidu israelského. 4. Připomínání & Ferezejských, a Jebusejských, a
jim dobrodiní Božích. 38. Úmluva s Bohem. Gergesejských, že dáš ji. semeni
jeho: a naplnil jsi slova svá., nebo
1, V den
čtyrmecítmý
měsíce spravedlivý jsi.
toho,pak
sešli
se synové israelští
9. I popatřil jsi na trápení otců
postíce se a v žíně zobláčeni jsouce, našich v Egyptě: a křik jejich vy
kona Božího na každý den, od prv
ního dne až do dne posledního, a
učinili slavnost za sedm dní, a
v den osmý shromáždění podlé o
byčeje.

a posypavše se prstí*.
slyšel jsi při moři Rudém.
2. I oddělilo se símě synů isra
10. A učinil jsi znamení a zá
elských od všelikého syna cizozemce: zraky nad Faraonem, a nade vše
a stojice vyznávali hříchy své, i ne mi služebníky jeho, a nade vším
pravosti otců svých.
lidem země jeho: nebos věděl, že
3. A povstali aby stáli: a čtli jsou pýchu provodili nad nimi: a
v knize zákona Hospodina Boha učinil jsi sobě jmeno, jako i v ten
svého, _čtyřikráte za den, a čtyři to den.
kráte vyznávali a klaněli se Hospo— 11. I moře rozdělil jsi před nimi,
dínu Bohu svému.
a přešli prostředkem moře po suše:
4. I vystoupili na stupeň levitský, ty pak, kteříž je honili, uvrhl jsi
Josue, aBáni, aKedmihel,Sabaniáš, do hlubiny, jako kámen do vody
Bonni, Serebiáš, Bani, aChanani: a veliké.
volali hlasem velikým k Hospodinu
12. A v sloupu oblakovém vůdcem
Bohu svému.
jejich byl jsi ve dne, a v sloupu
5. I řekli levítové Josue, a Ked ohnivém v noci, aby ukazovala se
mihel, Bonni, Hasebniáš, Serebiáš, jim cesta., po kteréž vcházeli.
Odajáš, Sebniáš,Fathahiáš: Vstaňte, 13. Na horu také Sinaj sstoupil
dobrořeěte Hospodinu Bohu svému jsi & mluvil jsi s nimi 5 nebe, a
od věků až na věky: a ať [všickni] vydal jsi jim soudy přímé, a zá—
dobrořečí jmenu slávy tvé vysokému kon pravdy, ustanoveni a přikázaní
všelikým dobrořečením a chvalou. dobrá:
6. Ty sám jediný Hospodine, tys
14. a sobotu zasvěcenou svou u
učinil nebeinebesa nebes*, i všecko kázal jsi jim, & přikázaní, a usta
vojsko jejich: zemi, i všecko, což novení, izákon vydals jim skrze
jest na ní: [všecka] moře, i cožkoli Mojžíše služebníka svého.
jest v nich: a ty obživuješ všecky
15. Chléb také s nebe dal jsi
ty věci, a vojsko nebeské tobě se jim v hladu jejich, a vodu z skály
klaní.
vyvedl jsi jim, když jsou žíznili, a
7. Ty sám Hospodine Bože jsi, řekl jsi jim, aby šli a vládli zemí,
nad kterouž jsi zdvihl ruku svou,
abys jim jí dal.
1) Vše to na znamení kajícnosti v den
16. Oni pak i otcové naši pyšně
dlouhý.
sobě počínali, a zatvrdili šíje své,
6) t. to nejvyšší, třetí nebe. Staří roze
znávali trojí nebe: nebe oblakové, či a neposlouchali přikázaní tvých.
17. A nechtěli poslouchati, aniž
tu modrou oblohu; výš nad ní nebe
hvězdnaté, a nejvýš nebe radostí a bla se rozpomenuli na divné činy tvé,
ženého přebývání andělů a svatých kteréž jsi byl působil při nich. A
s Bohem.
7) t. z chaldejského města Ur, jenž se vy zatvrdili šíje své, a dali hlavu, aby
kládá. na česko světlo neb oheň.
se navrátili k službě své, jako

2. Esdrášova 9.

549

skrze svár. Ty pak, Bože milostivý, hněvu, a odstoupili od tebe, a za—
dobrotivý a milosrdný, dlouho sho vrhli zákon tvůj za hřbet svůj: a
vívající a mnohého smilování neo proroky tvé pobili, kteříž jim osvěd
čovali, aby se navrátili k tobě: i
pustil jsi jich,
18. ani tehdáž, když sobě udělali dopouštěli se rouhání velikého.
27. A dal jsi je v ruku nepřátel
tele slité, a řekli: Tentoť jest Bůh
tvůj, kterýž vyvedl tebe z Egypta: jejich, a sužovali je. Ale v čas sou
žeuí
svého volali k tobě, a tys je
& dopustili se rouhání velikého.
19. Ty pak pro svá mnohá milo s nebe vyslýchal, a podle mnohých
srdenství neopustil jsijich na poušti: slitování svých dával jsi jim vysvo
sloup oblakový neodcházel od nich boditele, kteřižby vysvobozovali je
přes den, veda je po cestě, ani z ruky nepřátel jejích.
sloup ohnivý přes noc, ukazuje jim
58. A když odpočinuli, navrátili
cestu, kteroužby měli jíti.
se zas, aby činili zlé před obličejem
20. I ducha svého dobrého dal tvým: a [protož] pouštěls je v ruku
jsi jim, kterýžby je učil, a manny nepřátel jejich, avládli jimi. A když
své neodjal jsi od úst jejich, a vodu se opět obrátili a volali k tobě:
tys je s nebe vyslýchal a vysvobo
dal jsi jim v žízní [jejich]
21. Čtyřiceti let krmil jsi je na zovals je v milosrdenstvích svých
poušti, a v ničemž nedostatku ne po mnohé časy.
29. I napomínals jich, aby se na
měli: oděv jejich nezvetšel, a nohy
vrátili k zákonu tvému. Ale oni
jejich nejsou otříny*.
22. A dal jsi jim království, a pyšně sobě počínali, a neposlouchali
národy, a rozdělil jsi jim losy: a přikázaní tvy'ch, a proti soudům
obdrželi zemi Sehonovu, a zemi tvým hřešili, kteréžto čině člověk,
krále Hesebon, i zemi Oga krále živ bude vnich: a dali rameno od
Básan.
'
cházející*, a šíji svou zatvrdili, aniž
23. A rozmnožil jsi syny jejich poslouchali.
30. Avšak shovíval jsi jim po
jako hvězdy nebeské, a uvedl jsi
je do země, 0 kteréž jsi byl řekl mnohá leta, a osvědčoval jsi jim
otcům jejich, aby [do ní] vešli a jí skrze proroky své duchem tvým; a
vládli.
když neposlouchali, dal jsi je _vruku
24. I přišli synové jejich, a dě— národům zemi [cizích].
dičně obdrželi zemi tu, a snížil jsi
31. Ale pro slitování svá mnohá
před nimi obyvatele země chana— nedal jsi jim dokonce zahynouti,
nejské, a dalsie v ruku jejich, i aniž jsi jich opustil: protože Bůh
krále jejich, i národy té země, aby milosrdný, a dobrotivý jsi ty.
32. Nyní tedy, ó Bože náš veliký,
s nimi nakládali, jakby se jim li
bílo.
silný, a hrozný, kterýž ostříháš_
25. A tak vzali města hrazená, smlouvy a milosrdenství, neodvracuj
a zemi tučnou, a ujali domy plné od tváři svě všeliké těžkosti, kteráž
všeho dobrého; cisterny od jiných přišla na nás, na krále naše, i kní
udělané, vinice, a zahrady olivové, žata naše, i kněží naše, i proroky
a stromoví ovoce nesoucí mnohé: naše, i na otce naše, i na veškeren
i jedli, a nasycení jsou, a ztučněli, lid tvůj, ode dnů krále assyrského*,
a oplývali rozkošemi v dobrotě tvé až do. tohoto dne.
veliké.
33. Ty pak jsi spravedlivý ve
&& Ale [potom] popudili tebe k všech věcech, kteréž přišly na nás:
21) Z požehnání Božího
statku v oděvu. tak
musili, ani v obuvi.
žeby se jim na té
sečné, nohy ohnětly.

neměli nikdy nedo 29) t. nechtěli Se poddati vůli tvé, ramene
aby otrhaní choditi
svého tak říkaje odtahujice od břemene
přikázaní tvých.
tak aby strach byl,
poušti, jakkoli pi 32) t. toho, který je kázal odvésti do zajetí,
t. Salmanassara.
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12. Zachur, Serebiáš, Sabaniáš,
nebo jsi spravedlivě učinil, ale my
jsme bezbožně činili.
13. Odajáš, Báni, Baninu.
34. Králové naši, knížata naše,
14. Přední z lidu, Fáros, Fahath—
kněží naši, i otcové naši, neplnili Moab, Elam, Zethu, Báni,
15. Bonni, Azgad, Bebaj,
zákona tvého, aniž šetřili přikázaní
16. Adoniáš, Begoaj, Adin,
tvy'ch, a svědectví tvych, jimiž jsi
se jim osvědčoval.
Ater, Hezechiáš, Azur,
35. A oni v královstvích svych,
Odajáš, Hasum, Besaj,
Haref, Anathoth, Nebaj,
& při dobrodiní tvém hojném, kte—
Megfiáš, Mosollam, Hazir,
réž jsi jim prokazoval, a v zemi
široké a tučné, kterous jim dal,
. Mesizabel, Sádok, Jeddua,
nesloužili tobě, aniž se odvrátili od
. Feltiáš, Hanau, Ananiáš,
Osee, Hananiáš, Hasub,
snažností svy'ch zly'ch.
36. Aj my sami podnes poddaní
Alohes, Falea, Sobek,
Rehum, Hasebna, Maasiáš,
jsme, izemě, kterouž jsi dal otcům
našim, aby jedli chléb jeji, a což
. Echajáš, Hanan, Anan,
dobrého jest na ní, imy sami jsme
. Melluch, Haran, Baana:
v ní sluhové.
28. i ostatní z lidu, kněží, leví—.
37. A ona úrody své vydává v tové, vrátní, a zpěváci, Nathinejští,
hojnosti králům, kteréž jsi postavil i všickni, kteříž se oddělili odná
nad námi pro hříchy naše, & nad rodů zemi k zákonu Božímu, man—
těly našimi panují, i nad hovady želky jejich, syn0vé jejich, a dcery
našimi podlé vůle své, a v soužení jejich,
velikém jsme.
29. všickni, kteříž mohli rozuměti
38. Tedy nad těmi všemi věcmi slibujíce za bratří své, přednější
my činíme smlouvu, a zapisujeme, jejich, a kteří přistupovali, aby sli
a zapečetují ji knížata naše, leví bovali a přísahali, že budou cho
diti v zákoně Božím, kterýž vydal
tové naší, i kněží naši.
skrze Mojžíše služebníka Božího, a
že budou činiti a ostříhati všech
Kapitola 10.
přikázaní Hospodina Boha našeho,
Jmena těch, kteříž smlouvu s Bohem ob i soudů jeho, i ustanovení jeho,
30. a že nebudeme dávati dcer
novenou zapečetilj.
čemu se v té
smlouvě zavázali.
svych lidu země, ani dcer jejich
bráti synům svy'm. \
1. Kteříž
pak pečetili,
byli tito:
31. Od cizozemců, kteřížby při
Nehemiáš
Athersatha,
syn
nášeli prodajné věci, 1 jakékoli po
Hachelajův, a Sedeciáš,
travy, v den sobotní na prodaj, ne—
2. Sarajáš, Azariáš, Jeremiáš,
budeme jich bráti v sobotu, a v den
3. Feshur, A'mariáš, Melchiáš,
sváteční. A zanecháme léta sed—
4. Hattus, Sebeniáš, Meluch,
mého, i upomínání všeliké ruky*.
5. Harem, Merimuth, Obdiáš,
32. A uložíme sobě'právo, aby—
6. Daniel, Genthon, Baruch,
chom dávali třetí díl siklu v roce
7. Mosollam, Abiáš, Miamin,
8. Maaziáš, Belgaj, Semejáš: ti k dílu domu Boha našeho,
33. na chleby předložení, a na
byli kněží*.
9. Levítové pak, Josue syn Aza— obět ustavičnou, a na zápalnou obět
niášův, Bennuj, z synů Henadado ustavičnou, v sobotu, na nov mě
síce, na slavnosti, i na věci po
vých, Kedmihel,
10. a bratří jejich, Sebeniáš, Oda— svátné, i [na oběti] za hřích: aby
jáš, Kelita, Falajáš, Hanan,
11. Micha, Rohob, Hasebiáš,
8) t. čeledi kněžské, znichž
za všecky pečetil.

vždy jeden

Sli“ t. necháme odpočinoutí roli léta sedmého,
a nebudeme npomiunti a dobývati
dluhů.
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se modlitba dála za Israele, a ke
všeliké potřebě domu Boha našeho.
34. I metali jsme losy o oběto
vání dříví, mezi kněžími, a levíty,
a lidem, aby ho dodávali do domu
Boha našeho po domích otců na
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2. I dobrořečil lid všem mužům,
kteříž se dobrovolně podali k by
dlení v Jerusalémě.
3. Tato tedy jsou knížata kra—
jiny, kteříž bydlili v Jerusalémě,
a v městech jůdských. Bydlil pak
šich, v časy, rok po roku: aby ho—jedenkaždý v vladařství svém, po
řelo na oltáři Hospodina Boha na městech svých, Israel, kněží, leví
šeho, jakož psáno jest v zákoně tové, Nathinejští, a synové služeb—
Mojžíšově.
níků alomounovy'ch.
35. Též abychom přinášeli prvo
4. A tak v Jerusalémě bydlili
tiny země své, i prvotiny všelikého [někteří] z synů Jůdovy'ch, iz synů
ovoce každého stromu, rok po roku, Benjaminovych: z synů Jůdových,
do domu Hospodinova.
Athajáš, syn Aziama, syna Zacha—
36. I prvotiny synu svých, i ho— riášova, syna Amariášova, syna
vad svy'ch, jakož psáno jest v zá Safatiášova, syna Malaleelova: z
koně, i prvotiny volů svých, i ovcí synů Fáresových,
svých, že přinášeti budeme do do— 5. Maasiáš syn Bárucha, syn
mu Boha svého, kněžím, kteříž Cholhozi, syn Hazie, syn Adaje,
přisluhují v domu Boha našeho:
syn Jojariba, syn Zachariáše, syn
37. i prvotiny pokrmů svých, a Silonského:
mokrých obětí svých, i ovoce vše
6. všech těch synů Favesových,
likého stromu, také vína sebrání i kteříž bydlili v Jerusalémě, [bylo]
oleje že přinášeti budeme kněžím čtyři sta šedesáté osm mužů sil
do pokladnice Boha svého, a de ných.
sátky země naší levitům. Levítové
7. Tito pak jsou synové Benja—
sami vybirati budou desátky ze minovi: Sellum syn Mosollama.,
všech měst díla našeho*.
syn Joeda, syn Fadaje, syn Kolaje,
38. Budeť pak kněz syn Aronův
syn Ethele, syn Isaje,
s levíty v desátcích levítských, a syn8. Masie,
a po něm Gebbaj, Sellaj,
levítové obětovati budou desátý
díl desátku svého do domu Boha [všech] devět set osmmecitma,
9. a Joel syn Zechrí byl jím
našeho, do pokladnice do domu představen, a Jůdas syn Senu
pokladu.
[byl]
nad městem druhý [po něm.
39. Nebo do pokladnice donášeti
10. A z kněží, Idajáš syn Joja—
budou synové israelští, a synové ribův, "a] Jachin,
Lěvi, prvotiny obilí, vína, i oleje:
11. arajáš, syn Helkiáše, syn
a tam budou nádoby posvátné, i Mosollama,
syn Sádoka, syn Mera
kněží, i zpěváci, i vrátní, i služeb jotha, syn Achitoba, kníže domu
níci, a neopustíme domu Boha Božího,
svého.
12. a bratři jejich dělající díla
chrámová: [všech] osm set dvame—
Kapitola 11.
cítma. A Adajáš syn Jerohamův,
Rozdělení obydlí lidu v Jerusalémě, i na syn Feleliův, syn Avsi, syn Za
chariášův, syn Feshurův, syn Mel
jiných místech.
chiášův,
13. a bratři jeho knížata otců:
1. Ipřebývala
knížata
lidu
v
Je—
rusalémě: jiný pak lid metali
dvě stě čtyřiceti dva. A Amassaj
losy, aby vzali desátého člověka
syn
Azreel, syn Ahasi, syn Mosol
k bydlení v Jerusalémě městě sva—
lamoth, syn Emmer,
tém, ale devět dílů v městech.
14. a bratři jeho mocní velmi:
37) t. po všech městech, kdežkoli vůkol sto osmmecitma, jimž představen
roli máme a děláme.
byl Zabdiel syn mocných.

552

2. Esdrášová 11. 12.

30. v Zanoa, v Odollam, a ve
15. A z levítů Semejáš syn Ha
snba, syn Azarikama, syn Hasabiův, vsech jejich, v Lachis a krajinách
jeho, a v Azeka, &v vesnicích jeho.
syn Boni,
16. a Sabathaj a Jozabed: ti A [tak] zůstávali od Bersabé až
byli nade vším dílem, kteréž bylo k údolí Ennom.
31. Synové pak Benjaminovi,
vně při domu Božím, z knížat le
vítskych.
[bydlili] od Geba, v Mechmas, a Haj,
17. A Mathaniáš syn Míchy, syn a Béthel, i v vesnicích jeho:
Zebedeje, syn Asafa, přední k chvá— 32. v Anathoth, Nob, Anania,
lení a vyznávání na modlitbě, a
33. Asor, Ráma, Gethaim,
Bekbekiáš druhy z bratři jeho, a
34. v Hadid, Seboim, a v Neballat,
Abda, syn Samuy, syn Galalův, syn a Lod,

Idithunův:

35. a v Ono a v údolí

řemesl—

18. všech levítů v městě svatém níků.
dvě stě osmdesáte a čtyři.
36. A [jiní] z levítů [měli] díly
19. A vrátní, Akkub, Telmon, & v pokolení Jůdově a Benjaminově.
bratří jejich, kteříž ostříhalí dveří:

sto sedmdesát a dva,

Kapitola 12.

20. ostatek pak lidu israelského,
Jmena kněží a. levítů, kteří se Zoroba
kněží & levítů a bydlil ve všech bělení
se navrátili. 30. Posvěceni zdí měst
městech jůdsky'ch, jedenkaždy v vla ských.
dařství svém.
21. A Nathinejští, kteříž bydlili 1. Tito pak jsou kněží a levítové;
kteříž přišli s Zorobabelem
v Ofel, a Síaha, a Gasfa z Nathi
synem Salathielovym. a s Josne:
nejskych.
22. A přednosta levítsky' v Je Sarajáš, Jeremiáš, Esdráš,
2. Amaríáš, Meluch, Hattus,
rusalémě byl Azzi syn Báni, syn
3. Sebeniáš, Rheum, Merimuth,
Hasabiáše, syn Mathaniáše, syn
4. Addo, Genthon, Abiáš,
Míchy. Z synů Asafovych, [byli]
5. Míamin, Madíáš, Belga,
zpěváci při službě domu Božího.
6. Semejáš, a' Jojarib, Idajáš,
23. Nebo poručení královské nad
nimi bylo, a pořádek mezi zpěváky Sellum, Amok, Helkiáš,
7. Idajáš. Tit byli přednější z
na každý den.
24. A Fathahiáš syn Mesezebe— kněží, a z bratří jejich za dnů
Josue*.
lův, z synů Záry syna Jůdova k
8. Levítové pak, Jesua, Bennnj,
ruce krále, podlé všelikého slova
Kedmihel, Sarabiáš, Jůda, Matha
lidu*,
25. a v domích po všech kraji— níáš, tí [byli] nad zpěvy i bratří
nách jejich. Z synů Jůdovy'ch by jejich:
9. a Bekbekiáš, a Hanni, a bratři
dlili v Karjatharbe, a. v vesnicích
jeho: a v Dibon, a v vesnicích jejich, jedenkaždy v úřadě svém*.
10. .Iosue pak zplodil Joakima,
jeho: a v Kabseel a v vesnicích
a Joakim zplodil Eliasiba, a Elia
jeho,
26. a v Jesue, a v Molada, a v sib zplodil Jojadu,
11. a Jojada zplodil Jonathana,
Bethfaleth,
27. a v Hasersual, a v Bersabé, a. Jonathan zplodil Jeddoa.
12.
Za dnů pak Joakima byli
i v vesnicích jeho,
28. a v Sicelechu, a v Mochona, kněží a knížata čeledí [kněžských]:
z
Sarajášovy
[ěeledi], Marajáš: z
a v vesnicích jeho,
29. a v Remmon, a v Sáraa, a Jeremiášovy, Hananíáš:
13. z Esdrášovy, Mosollamf Z
v Jerimuth,

Amaríášovy, Johanan:

24) Místo královské držící v každém jed
nám'
lidu.

7) t. nejvyššího kněze toho času.

9) byli totiž strážní.
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14. z Milichovy, Jonathan: z Se jin Geba i Azmaveth: nebo vesnice
beniášovy, Josef:
vystavěli sobé zpěváci okolo Jeru
15. z Haramovy, Edna: z Maria— saléma.
jothovy, Helki:
30. I očistili se kněží a levítové,
16. z Adajášovy, Zachariáš: z Ge a očistili lid, i brány, i zeď.
thonovy, Mosollam:
31. Zatím rozkázal jsem vstoupiti
17. z Abiášovy, Zechri: z Miami knížatům jůdským na zeď, a posta
novy a Moadiášovy, Felti:
vil jsem dva houfy velike chválících
18. z Belgovy, Sammua: z Sema [Boha]. I šli na pravo po zdi k brá
jášovy, Jonathan:
ně hnojné.
19. z Jojaribovy, Mathanaj: z Jo
32. A šel za nimi Osajáš, a po
dajášovy Azzi:
lovice knížat jůdských,
20. Z Sellajovy, Kelaj: z Amo
33. a Azariáš, Esdráš, a Mosol—
kovy, 'Heber:
21. zHelkiášovy, Hasebiáš: zIda— lam, Jůdas, a Benjamin, a Seme
jáš, a Jeremiáš.
jášovy, Nathanael.
34. A z synů kněžských s tru
22. Levítově [pak] za dnů Elia
siba, a Jojady, a Johanana*, a bami, Zachariáš syn Jonathanův,
syn
Semejášův, syn Mathaniášův,
Jeddoy, předni z čeledí zapsáni
jsou, i kněží za kralovánl Daria syn Michajášův, a syn _Z'echurův,
syn
Asafův,
perského.
35. a bratři jeho Semejáš, a Aza
23. Synové Lěvi přední z čele
dí zapsáni jsou v knize slov dnů, reel, Malalaj, Galalaj, Maaj, Natha—
a až do dnů Jonathana, syna Elia—nael, & Jůdas, a Hanani, s nástroji
hudebnymi Davida muže Božího:
sibova.
a Esdráš učitel [šel] před nimi k
24. A přední z levítů byli Hase bráně
studnice.
biáš, Serebiás, a Josue syn Kedmi—
36. A proti nim vstupovali po
helův: a bratři jejich po třídách
stupních
města Davidova, kudy vy
svých, aby chválili a vyznávali
Boha] podlé nařižení Davida muže niká zeď na dům Davidův, a až k
bráně
vodní
k východu.
žího, a aby to zachovávali jedno—
37. A houf druhy' díky vzdávají—
stejně po pořádku.
cích
šel
naproti,
a já za ním, a po
25. Mathaniáš, a Bekbekiáš, O—
bediáš, Mosollam, Telmon, Akkub, lovice lidu po zdi a po věži pecí,
a
až
ke
zdi
nejširší,
byli strážní hran, a síně před bra
38. a po bráně Efraim, a po
nami.
26. Ti byli za dnů Joakima, syna bráně staré, a po bráně rybné, a
Hananeel, a věží Emath, a až
Josue, syna Josedekova, a za dnů věží
k bráně stáda: a zastavili se v brá
Nehemiáše vůdce, a Esdráše kněze
ně stráže,
a učitele.
39. a stáli obadva houfové chvá—
27. K posvěcování pak zdi je
v domu Božím, i já, a polo
rusalémské, shledávali levíty ze líclch
vice úředníků se mnou.
všech míst jejich, aby je přivedli
do Jerusalěma, a vykonali posvě 40. A kněží, Eliachim, Maasiáš,
cení, a veselí s díků činěnim, a Miamin, Micheáš, Eljoenaj, Zacha
zpěvy, a s cimbály, žaltáři a lout— riáš, Hananiáš, s trubami.
nami.
41. A Maasiáš, a Semejáš, a Ele
28.1 shromážděni jsou synové azar, a Azzi, a Johanan, a Melchiáš,
zpěváků z rovin okolo Jerusaléma, a Elam, a Ezer. A zpívali zvučně
zpěváci, a Jezrajáš představený
i ze vsi nethufatsky'ch,
29. a z Domu-Galgal* a z kra [jejich]:
42. a obětovali v ten den oběti
velike, a veselili se: nebo Bůh ob
22) Jinak Jonathana. Viz 11, 23.
veselil je veselím velikým: ano i
29) t. z Beth-Galgal města.
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ženy jejich i děti veselily se, i sly nici velikou*, a tam byli před tím
šáno jest to veselí Jerusaléma daleko. skládali dary, kadidlo, i nádoby, i
43. Zřídili také v ten den muže desátky z obilí, vína, a oleje, díly
nad pokladnicemi pokladu k m0—levítů, a zpěváků, a vrátných, i
krým obětem, a k prvotinám, a k prvotiny kněžské.
6. Ale když se to vše dálo, ne
desátkům, aby skrze ně vnášeli
knížata města v okrasu díků či byl jsem v Jerusalémě; nebo léta
třicátého
druheho Artaxerxa krále
nění [pro] kněží a levíty: nebo
veselil se Jůda z kněží a levítů pří babylonského, přišel jsem k králi,
a
při
konci
dnů prosil jsem krále:
stojících.
_
7. a přišel jsem [opět] do Jeru
44. I ostříhali služby Boha své
saléma,
a
srozuměl
jsem tomu zlé
ho, i služeb očišťování, a zpěváci
i vrátní [konali svůj úřad] podle mu, kteréž byl učinil Eliasib Tobiá
šovi,
udělav
mu
poklad
v síních
nařízení Davida, & Šalomouna syna
domu Božího.
jeho.
8.
I
zdalo
mi
se
to
velmi
zlé. A
45. Nebo za dnů Davidových a
Asafových od počátku byla ustano vyházel jsem nádobí domu Tobiá
vena knížata zpěváků, kteříž písněmi šova ven z pokladnice:
chválili a vyznávali Boha.
9. i rozkázal jsem, a očistili po
46. A věškeren Israel, za dnů kladnice: a vnesl jsem tam zase
Zorobabele, i za dnů Nehemiáše, nádoby domu Božího, obět i ka
dávali díly zpěvákům a vrátny'm didlo.
10. I poznal jsem, že dílové le—
na každý den, a posvěcovali levítů,
a levltové posvěcovali synů Aro vítů nebyli jim dávání: a že [proto]
rozběhli se jedenkaždý do krajiny
nových*.
své, levítové, i zpěváci, a ti, kteříž
Kapitola 13.
posluhovali:
11. i vedl jsem při proti správ—
Oddělení cizozemců od lidu Božího. 15.
Soboty, 30. a služeb Božích v chrámě ob cům, řekl jsem: Proč jsme opustili
novení.
dům Boží? I shromáždil jsem je, a
postavil jsem je [zas] na místech
1. V'ten
den čteno
jest slyšel:
v knizei jejich. '
_
Mojžíšově,
an lid
12. A veškeren Jůda přinášeli
nalezeno jest napsáno v něm, že
obilí, vína, a oleje, do
nemají vjíti Ammonitští, a Moabští desátky
skladů.
do shromáždění Božího až na věky:
13. A ustanovili jsme nad sklady
2. proto že nevyšli v cestu synům
israelským s chlebem a vodou: ale Selemiáše kněze, a Sádoka učitele,
najali proti nim Bálama, aby jim a Fadajáše z levítů, a s nimi
zlořečil, ačkoli obrátil Bůh náš zlo— Hanana syna Zachurova., syna Ma
thaniášova: nebo věrní shledání byli,
řečení v požehnání.
3. Stalo se pak, když slyšeli zá.—a jim svěření jsou dílové bratří
kon, že oddělily všecky cizozemce jejích.
14. Pomniž na mne Bože můj
od Israele.
4. A nad tím byl Eliasib kněz, proto, a nevyhlazuj dobrodiní mých,
kteráž
jsem prokázal k domu Boha
kterýž byl představen nad poklad
a k posvátným obyčejům
nici domu Boha našeho, a nejbližší svého,
J eho.
[příbuzný] Tobiášův.
5. Udělal tedy jemu poklad— 15. V těch dnech viděl jsem v
Jůdstvu ani tlačí [víno] lisem v
46) t. lid odváděl levítům, co jim náleželo
& zasvěcena bylo (k. p. desátky), a_le
vitové zas odváděli kněžím, synům Aro
novým, jimž náležel a zasvěcen byl de
sátý díl desátků.. Výš 10, 48.

5) Postoupil a připravil Tobiášovi Amma
nitskému (výš 2, 10.) z ohledu při
buzenství, sklad aneb komoru velikou
v chrámě.

2. Esdrášova 13.

sobotu, nosí [snopy] v hromady,
& nakládají na osly víno, a hrozny,
a fíky, i všeliké břemeno, a vnášejí
do Jerusaléma v den sobotní. I 0
svědčoval jsem, aby v den, kterýž
sluší prodávati, prodávali.
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odpust mi podlé množství slitování
svy c:.h

23. Též i v těch dnech viděl jsem
Židy, ani pojímají sobě ženy Azot
ské, Ammonitské a Moabské.
24. A synové jejich mluvili od—
16. I Tyrští bydlili v něm, při— polu azotsky, a neuměli mluviti
nášejíce ryby, i[všelijaké] věci pro židovsky, ale mluvili podlé jazyku
dajné: a prodávali v sobotu synům každého toho lidu.
Jůdskym a Jerusalémě.
25.1 domlouval jsem jim, a
17. I domlouval jsem předněj zlořečil. A některé z nich bil jsem,
ším Jůdskym, & řekl jsem jim: a oblysil je, a zavázal jsem je při—
Jaká jest to věc zlá, kterouž vy sahou skrze Boha, aby nedávali
činíte, a poskvrňujete dne sobot dcer svy'ch synům jejich, ani brali
ního?
dcer jejich synům svym, ani sobě
18. Zdali téhož nečinili otcové sami, řka:
26. Zdaliž takovou věcí nezhře
naši, a přivedl Bůh náš na nás
všeliké toto zlé, i na toto město? šil Šalomoun král israelsky'? A
zajisté
ve mnohy'ch národech ne
A vy přidáváte hněvivosti na Isra—
bylo krále podobného jemu, a byl
ele rušíce sobotu.
mily
Bohu
a ustanovil jej
, 19. Stalo se pak, když měli od Bůh králem svému,
nade vším lsraelem:
počinouti brány jerusalémské v den
“však
i
jej
přivedly
k hříchu ženy
sobotní, řekl jsem, aby zavřeli brá
ny, a přikázal jsem, aby jich ne cizozemky.
27.
Zdaliž
i
my
neposlušni
otvírali až po sobotě: iz služebníků činiti budeme všeliké toto jsouce
veliké
svých [některé] postavil jsem u bran,
aby žádny nevnášel břemene v den zlé, abychom přestupovali proti
Bohu svému, pojímajíce ženy cizo
sobotní.

zemky?

20. I zůstali kupci, a proda
28. Jeden pak z synů Jojady syna
vači všeliky'ch věcí prodajnych vně Eliasiba kněze nejvyššího, byl zet
před Jerusalémem jednou i po Sanaballata Horonského, kteréhož
druhé.
jsem zahnal od sebe.
21. [ osvědčil jsem jim, a řekl
29. Budiž pamětliv Pane Bože
jsem jim: Proč zůstáváte naproti můj, proti těm, kteříž poskvrňují
zdi? Učiníte-li to více, vztáhnu kněžství, a právo kněžské i levit—
ruku na vás. A takž od toho času ské.
nepřicházeli v sobotu.
30. Protož vyčistil jsem je ode

22. Řekl jsem také levítům, aby všech cizozemců, a ustanovil jsem
se očistili, a přišli k ostříhání bran, pořádky kněží a levítů, a jednoho
& svěcení dne sobotního*: také i každého k službě jeho:
proto pomni na. mne Bože můj, a
31. i k obětování dříví v časy
uložené, i k prvotinám: pamatujž
22) t. aby ostřihajíce bran nedali poskvr na mne Bože můj k dobrému,
Amen.
ňovati soboty koupi a prodejem.

Kniha Tobiášova.
Kniha tato obsahuje zajímavé a naučné události života obou Tobiášů, otce a syna.
Oba od krále assyrského Salmanassara (4. Král. 17, G.) zajati, a, do Ninive odvedeni byvše,
u prostřed pohanů zákonu Mojžíšova í vlasti věrni zůstali. a tak svým krajanům i cizincům
příklad pevné víry a stálé nábožuosti pozastavili; zvláště Tobiáš otec, jejž mnohé proti—
venství na světě potkalo. byl vzorem dobročinnosti, trpělivosti a odevzdání se do vůle Boží.
Pro jeho ctnosti udělil mu Bůh té milosti. _že pravou cestu spasení poznal, a z vnuknutí
Božího zkázu města Ninive, navrácení se Zidů do jich vlasti, obrácení pohanů na víru,
a příští slávu nového Jerusaléma předpověděl. Tobiáš, syn jeho, jest pěkným příkladem
synovské poslušnosti, i mnohých jiných ctnosti, dětem a mládeži příslušejících.

Kapitola

1.

— zákona Božího jsa pacholík mladý

Skutkové dobří od Tobiáše činění. 9. O
ženění jeho, 11. zajeti, 13. milost u Sal
manassara, 23. utíkání, 24. i navrácení se
do Ninive.

1. obiáš z pokolení a města
Neftalímova* (kteréž jest v
svrchní krajině galilejské nad Na
asson, za cestou, kteráž vede na
západ, na levé straně majíc město
Sefet),
2. když byl jat za dnů Salma
nassara krále assyrského, však v
tom zajetí cesty pravdy neopustil,
3. tak že všecko, což míti mohl,
na každý _den uděloval bratřím,
kteříž spolu s ním v zajetí byli, z
jeho pokolení.
4. A ačkoli byl nejmladší ze
všech v pokolení Neftalímově, však
proto nic dětinského nečinil v
skutku.
5. Přes to když všickni chodili
k telatům zlatým, kteréž byl udělal
Jeroboam král israelský, on sám
varoval se tovaryšství všech těch
[takových],
6. a chodíval do Jerusaléma do
chrámu Páně, a tu klaněl se Pánu
Bohu israelskému, všecky prvotiny
své i desátky své věrně obětuje,
7. tak že třetího roku v nově
na víru obráceným a příchozím
dával všeliký desátek.
8. Ty a těm podobné věci vedle
1) Město to v pokolení Neftalí nazývá se
dle překladu řeckého Thisbe.

zachovával.

9. Když pak přišel k věku muž
skému, pojal sobě manželku Annu
z pokolení svého, a zplodil z ní

syna, a nazval jej jmenem svým,
10. kteréhožto od dětinství učil
báti se Boha, a zdržovati se od
všelikéko hříchu.
11. Když tedy jat jsa přišel s
manželkou svou, a s synem, do
města Ninive se vším pokolením
s vým,
12. (an všickni požívali pokrmů
pohanských) on ostříhal duše své,
a nikdy neposkvrnil se v pokrmích
jejích.
13. A že pamatoval na Pána z
celeho srdce svého, dal mu Bůh
milost před obličejem Salmanassara
krále,
14. kterýž dal jemu svobodu, aby
šel kamžbykoli

chtěl, maje vůli či—_

niti. cožbykoli chtěl.
15. Chodil tedy ke všem, kteříž
byli v zajetí, a napomenutí spasi

tedlná dával jim.
16. Když pak přišel do Ráges
města médského, maje u sebe z
toho, čímž poctěn byl od krále,
deset hřiven stříbra:
17. a vida mezi mnohými z rodu
svého Gabele, kterýž byl z pokolení
jeho, an jest chudy', dal mu pod
zápisem dotčenou váhu stříbra.
18. Po mnohém pak času, když
umřel Salmanassar král, a kraloval
Sennacheríb syn jeho místo něho,
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jenž syny israelské v ošklivosti
6. rozpomínaje se na onu řeč,
kterouž mluvil Pán skrze Amosa.
měl před obličejem svým:
19. chodil Tobiáš na každý den proroka: Dnové svátků vašich obrátí
po všem příbuzenství svém a těšil se v nařikáni a kvílení.
je, a uděloval jednomukažděmu,
(2. Amos 8, 10.)
7. A když slunce zapadlo, šel a
pokudž mohl, z statku svého:
20. lacné krmil, a nahým oděv pochoval je.
8. I trestali ho všickni bližní
dával, a umrlým i zabitým s pil
ností pohřeb činil.
jeho, řkouce: Již pro takovou věc
21. Potom když se navrátil král přikázáno bylo, abys byl zabit, a
Sennacherib, utíkaje z Jůdstva před iedvas ušel smrti, a opět pochová—
ranou, kterouž vůkol něho byl uči váš mrtvě?
nil Bůh pro rouhání jeho, a když
9. Ale Tobiáš více se boje Boha,
rozhněvav se pobil mnohé z synů než krále, uchvacoval těla zabitých,
israelských, pochovával Tobiáš těla a ukrýval je v domě svém, a o
jejích.
půl noci pochovával je.
22. To když oznámeno bylo králi,
10. Přihodilo se pak, že jednoho
rozkázal ho zabiti, a pobral veške dne ustav od pochováváni, přišed
ren statek jeho.
do domu svého, vrhl sebou podlé
23. Ale Tobiáš s synem svým stěny, a usnul,
a s manželkou utíkaje, nahý skryl
11. a z hnízda vlaštovičiho, když
se, neb mnozí milovali ho*.
on spal, vpadlo t_eplé lejno na oči
24. Pak po čtyřicíti a pěti dnech jeho, a oslepl.
zabili krále synové jeho.
12. Ale toto pokušení proto naň
25. I navrátil se Tobiáš do domu dopustil Bůh, aby potomkům dán
svého, a veškeren statek jeho na— byl příklad trpělivosti jeho, jako
i svatého Joba.
'
vrácen jest jemu.
13. Nebo poněvadž od dětinství
svého vždycky se Boha bál, a při
Kapitola 2.
kázani jeho ostříhal, nezarmoutil
Tobiáš bodoval s lidmi bohabojnými, a se proti Bohu, že naň rána "slepoty
nechav jidla mrtvého pochoval. 10. Oslepl, přišla,
a. byl posmíván od přáteli manželky své.
14.

ale nepohnutedlný v Boží
bázni trval, díky vzdávaje Bohu
1. Potom
když
dendobrý
svá po všecky dny života svého.
teční pak,
Páně,
a byl
oběd
15. Nebo jako blahoslavenému
učiněn byl v domu Tobiášově,
2. řekl synu svému: Jdi, a při Jobovi posmívali se králové*, tak
příbuzní
známí tohoto posmívali
ved některé z pokolení našeho, se životu ajeho
říkajíce:
bohabojné ať hodují s námi.-'
16.
Kde
jest naděje tvá, pro
3. A když odšel, navrátiv Se
oznámil jemu, že jeden z synů kterou jsi almužny dával a mrtvé
israelských zabitý leží na ulici. A pochovával* ?
17. Ale Tobiáš přimlouval jim,
on hned vyskočiv od stolu svého,
řka: Nemluvtež tak,
nechav oběda, nejeda nic přišel k
18. nebo synové svatých jsme*,
tělu:
4. a vzav je, nesl do domu svého a očekáváme onoho života, kterýž
Bůh dá těm, ježto víry své nikdy
tajně, aby kdyžby slunce zapadlo, nemění od něho.
opatrně pochoval je.
5. A když ukryl tělo, jedl chléb 15. t. oui tři přátelé jeho, již byli arabští
s žalostí a s třesením,
pastýřšti emírové, či knížata neb krá—
líci. (Job. 2, I).)
16) Co z toho máš, žes nábožný byl?
28) t. všeho statku zbaven pomoci do 18) t. potomci svatých otců, Abrahama,
Isáka a Jakoba.
brých lidi skryl se.
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19. Anna pak manželka jeho na
každý den chodila tkat plátno, a
živnost, kterouž rukama svýma
mohla vydělatí, přinášela domů.
20. I přihodilo se, že kozelce z
koz dostavši, přinesla domů.
21. Kterýžto když bečel usly
šev muž její hlas jeho, řekl: Hleď
tež, ať není kradený, navraťtež jej
pánům jeho, neboť nesluší nám
ani jisti, ani dotýkati se ničehož
kradeněho*.
22. K tomu manželka jeho od
pověděla rozhněvavši se: Zjevněť
jest naděje tvá zmařena, a almuž

učiň se mnou, a rozkaž, at jest v
pokoji vzat duch můj: nebo uži
tečněji jest mi umříti, nežli živu
býti
7. Téhož dne také přihodilo se,
že i Sára dcera Raguelova v Rá—
ges městě médském, také ona sly—
šela pohanění od jedné děvky otce

svého:
8. nebo vdána byla za sedm
mužů, a ďábelství jmenem Asmo
deus zabilo je, hned jak vešli k
ní*.

_9. A protož

když

děvku

pro

vinu její trestala, odpověděla jí
řkouc: Ať více nevidíme z tebe
ny tvé nyní se ukázalr'í
23. A těmi a jinými takovými syna neb dcery na zemi, vražedl
slovy vytýkala jemu.
nice mužů svých.
10. Zdaliž i mne chceš zabiti,

Kapitola 3.
Tobiúšova i Sáry dcery Raguelovy mo
dlitba. 24. Vyslyšeni jich od Boha.

1. Tedy
Tobiáš
zplakal, a počal se
modliti
s pláčem,
2. řka: Spravedlivý jsi Pane, a
všickni soudově tvoji spravedlivi
jsou, a všecky cesty tvé milosr
denství, a pravda, i soud.
3. A nyní Pane rozpomeň se na
mne a. nemsti nade mnou hříchy
mé, aniž zpomínej na provinění
má, aneb rodičů mých.
4. Nebo neposlouchali jsme při
kázaní tvých, protož vydáni jsme
v roztrhání, & v zajetí, i na smrt, i
v rozprávku, a v pohanění vše
chněm národům, mezi kterýmižto
rozptýlil jsi nás.
5. A nyní, Pane, velicí jsou tvoji
soudové neb jsme nečinili vedlé
přikázaní tvých, a nechodili jsme
upřímně před tebou.
6. A nyní Pane podle vůle své

jakož jsi zabila již sedm mužů?
K tě řeči šla do svrchního poko
jíka domu svého: a tři dní, a tři
noci nejedla a nepila:
11. ale na modlitbě trvajíc, s
pláčem prosila Boha, aby od toho
pohanění vysvobodil ji.
12. I stalo se dne třetího, když
dokonávala modlitbu, dobrořečíc

Pána,
13. řekla: Požehnané jest jmeno
tvé, Bože otců našich: kterýž když
rozhněváš se, milosrdenství učiníš,
a v čas soužení hříchy odpouštíš

těm, kteříž vzývají tebe.
14. K tobě Pane tvář svou obra
cuji, k tobě očí svých pozdvihuji.
15. Prosím, Pane, abys ze sví
zele pohanění tohoto vysvobodil
mne, aneb z země vytrhl mne.
16. Ty víš Pane, že jsem nikdy
nepožádala muže, a čistou jsem
zachovala duši svou od všeliké zlé
žádosti.
17. Nikdy jsem se s hrajícími
nesměšovala* : aniž jsem měla spol—
ku s těmi, kteříž v lehkosti chodí.
21) Nemyslil Tobiáš, žeby byla manželka
18. Muže pak s bázní tvou, a
to kozle ukradla, ale žeby to kozle
snad bylo kladené, jež byla za malou
mzdu svou koupila, nevěda, odkudby
tolik peněz na kozelce vzala?
22) Manželka podezřením jakoby byla 8) t. hned první noci manželské. Asmo
deus vykládá. se na česko: Zhoubce.
něco kradeného koupila, popuzoná, vy
čitala v hněvu manželi svému marnost 17) Nepřitovaryšila jsem se k těm, jižto
po veselich, tancích a jiných hrách
jeho pobožnosti, jako svrchu v 16.
jeho příbuzní.
běhají.
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ruj se, abys nikdy nesvolil k hříchu,
& abys neopouštěl přikázaní Pána.
Boha našeho.
7. Z statku svého dávej almužnu,
a neodvracuj tváři své od žádného
choval mne. .
chudého: nebo tak bude, že ani od
20. Nebo není. v moci člověka tebe nebude odvrácena tvář Páně.
rada tvá.
8. Kterak budeš moci, tak bud'
21. Ale totoť má za jisté každy, milosrdny'.
kdož tebe ctí, že život jeho, bude-li
9. Budeš-li míti mnoho, dávej
v zkušení, korunován bude: pakli mnoho: jestliže málo míti budeš,
bude v soužení, vysvobozen bude: také i z mála rád udělovati hled'.
a bude-li vtrestání, kmilosrdenství
10. Odplatu zajisté dobrou skládáš
tvému bude moci přijíti.
sobě ke dni potřeby'.
11. Nebo almužna od všelikého
22. Ty zajisté nekocháš se v za
hynutí našem: nebo po bouři činíš hříchu i od smrti vysvobozuje, a
utišení: a po pláči a kvílení radost nedopouští duši jíti do temnosti.
12. Doufání veliké bude almužna
vléváš.
23. Budiž jmeno tvé Bože israel před nejvyšším Bohem všechněm,
kteříž ji dávají.
sky' požehnáno na věky.
24. V ten čas vyslyšány jsou mod
13. Vystříhej se pilně, synu můj,
litby oboudvou před obličejem slávy všelikého smilstva, a kromě man
nejvyššího Boha:
želky své nikdy se nedopouštěj po
25. a poslán jest anděl Páně znati hříchu.
svatý Rafael*, aby je uzdravil oba— 14. Pyše nikdy nedopouštěj, aby
dva, jichžto jedním časem modlitby panovala v tvé mysli, aneb v tvém
slovu: nebtě v ní počátek vžalo
před obličejem Páně dály se.
všeliké zahynutí*.
15. Kdožbykoli tobě něco dělal,
Kapitola 4.
hned zaplať mzdu jemu, a mzda
dělníka tvého ať nikoli nezůstává
Napomenuti od Tobiáše synu učiněné.
u tebe.
1. Protož
Tobiáš jeho
nadál'
se, 16. Čeho nechceš, aby od jiného
že jestkdyž
modlitba
vysly
dálo
se tobě, hleď, abys ty nikdy
šána, aby měl umříti, povolal k sobě
jinému nečinil.
Tobiáše syna svého,
17.
Chléb svůj s lačny'mi a chu—
2. a řekl jemu: Slyš synu můj
slova úst mých, a je v srdci svém dými jez, a z oděvu svého nahé
přikrývej.
jako základ založ.
18. Chléb svůj i víno své nad
3. Když _vezme Bůh duši mou,.
pochovej tělo mě: a v poctivosti pohřbem spravedlivého ustanov', a
míti budeš matku svou po všecky nejez ho ani nepí s hříšníky**.
19. Rady vždycky u moudrého
dny života jejího:
4. nebo pomněti máš, jaká a jak hledej.
veliká nebezpečenství trpěla pro tebe
v životě svém.
10) t. j. ke dni smrti, kdež člověk nejvice
5. A když i ona doplní čas života
milosrdenství Božího potřebí má, i také
svého, pochovej ji podlé mne.
za milosrdné skutky milosrdenství dojdu.,
hojnou odplatu vezme. Blahoslavcni mi
6. Po všecky pak dny života
losrdni. (Mat. 5, 7.)
svého v paměti měj Boha: a va 14) Andělé
totiž i první lidé hříchem pýchy

ne z chlipnosti své povolila jsem
pojiti.
19. Aneb já jsem byla nehodna
jich, aneb snad oni mne nebyli
hodni: že jsi snad muži jinému za

25) Rafael znamená na česko moc Boží u
zdravujicí.

milost Boží ztratili a padli.
18) Staří strojili při pohřbu hody. a nakr
movali při tom zvláště chudých, za duši
zemřelého. — ** t. s pohany.
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20. Všelikého času dobrořeč Bohu, a po těch všech cestách často jsem
a pros od něho, aby .cesty tvé spra chodil, a býval jsem u Gabele bra
voval, a všecky rady tvé ať v něm tra našeho: kterýž bydlí v Ráges
zůstávají.
městě médském, kteréž leží na hoře
21. Oznamuji také tobě synu můj, ekbatanské.
9. Jemuž Tobiáš řekl: Očekávej
že jsem dal deset hřiven stříbra,
když jsi ještě byl maličký, Gabelovi, mne tuto, prosím, až to povím otci
v Ráges městě médském, a jeho svému.
zápis mám u sebe:
10. I všed Tobiáš pověděl všecko
22. a protož poptej se, kterakbys to otci svému. emužto podiviv se
k němu přišel, avzal od něho před— otec, prosil, aby [ten mládenec] všel
pověděnou váhu stříbra, a navrátil k němu.
jemu zápis jeho.
11. 1 vše], a pozdravil ho řka:
23. Neboj se synu můj; chudý Radost budiž tobě vždycky.
sice život vedeme, ale mnoho do
12. I řekl Tobiáš: Jakáž jest mi

brého míti budeme, jestliže se báti radost, ješto v temnostech sedim,
budem Boha, a jestliže odstoupíme & světla nebeského nevidím?
13. Jemužto řekl mládenec: Silné
od všelikého hříchu, a budeme-li
dobře činiti.
mysli buď, tudíž budeš uzdraven od
Boha.

_

14. Rekl tedy jemu Tobiáš: Bu
Tobiáše mladého s Rafaelem andělem do deš-li moci dovésti syna mého k Ga
belovi do Ráges města médského?
Ráges od otce vypraveni.
A když se vrátíš, dám tobě mzdu
tvou.
1. Tedy
Tobiášcož
otcijsisvé
mu,odpověděl
ařekl: Všecko,
mi
15. I řekl jemu anděl: Ját ho po
přikázal, učiním otče.
vedu, i zase přivedu k tobě.
2. Ale kterakbych měl těch peněz
16. Jemužto Tobiáš odpověděl:
pohledávati, nevim. On mne nezná, Prosim tebe, pověz mi, z které jsi
a já jeho neznám: které znamení ty rodiny, aneb z kterého pokolení?
dám jemu? Ale ani cesty, kudy se
17. Jemuž Rafael anděl řekl:
tam chodí, nikdy jsem nepoznal.
Rodu-li hledáš nájemníka, čili to
3. Tehdy otec jeho odpověděl liko nájemnika, kterýžby šel s sy
jemu, a řekl: Zápis zajisté jeho u nem tvým*?
sebe mám: kterýžto když jemu u— 18. Ale abych snad starosti tobě
kážeš, i hned navráti*.
neučinil, já. jsem Azariáš Ananiáše
4. Ale jdiž nyní, a hledej sobě velikého syn*.
nějakého věrného muže, kterýžby
19. A Tobiáš odpověděl: Z velí-.
_s tebou šel ze mzdy své: abys, do— kého jsi ty rodu*. Ale prosím, ne
kudž jsem ještě živ, vzal je.
hněvej se, že jsem chtěl zvěděti o
5. Tehdy vyšed Tobiáš, nalezl rodu tvém.
mládence stkvoucího, an stoji opá
20. I řekljemu anděl: Jáť ve zdraví
saný, a jako hotov jíti [na cestu]. povedu syna tvého, a ve zdraví ho
6. A nevěda, žeby anděl Boží byl, tobě zase přivedu.
pozdravil ho, a řekl: Odkud tebe
21. A Tobiáš odpověděv řekl':
máme dobrý mládence?
7. Aon odpověděl: Ze synů israel
ských. A Tobiáš řekl jemu: Jsi-li 17) t. co záleží na rodu člověka, ješto jen
povědom cesty, kteráž vede do kra
posla najmonti chceš.

Kapitola 5.

jiny médské?
8. Jemuž on odpověděl: Jsem:
3) t. to stříbro, které jsem u něho složil.

[18) t. vedlé zevnitřni postavy a tvářnosti a
ne v skutku byl to Azariáš.
19) Žeby syn znamenitého rodu službu prů
vodce pi'ijal, nebylo nic divného; nebo
za dob zajeti také bohaté rodiny schndly.
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Jdětež šťastně, a Bůh budiž na.

o u
ne řišelpžáay
' o jim esstačilo,
města
cestě vaě' aanděljehojdiž svámi. (sitagekdžgasolíli,
Rág
22. Te dy připravivše všecky médskéhš. p

věci, kteréž měli nésti [s sebou]
na cestu, rozžehnal se Tobiáš s
otcem svým, i s matkou svou, a
šli oba spolu.
23. A když šli, počala matka
jeho plakati, a říkatlz Hůl starosti
naší vzal jsi, a oslal jsi od nás.
24. 0 b nik y těch peněz ne
bylo, pro teréž jsi ho poslal.
25. Dostit jest nám bylo na

7. Tehd otázal se Tobiáš an
děla, a ře jemu: Prosím tebe,
Azariáši bratře, abys mi pověděl.,
k jakému lékařství budou tyto
věci z ryby, kterés mi rozkázal
schovati?
'

8. (%áste
odgovídaje
je
mu.
ku srdceanděl,
jejího řekl
jestliže
vložíš na uhlí, dým ten vyžene
všeliké pokolení ďábelské, buďto
naší chudobě abychom za bohat— od muže, buďto od ženy, tak že
ství to počítali, že jsme vídali syna více nepřistou íknim*.
svého.
9. A žluč odí se k pomazání
26. I řekl jí Tobiáš: Neplaěiž, očí na. kterýchby bylo bělmo, &
zdráv dojde tam syn náš, a zdrav uz aveny budou.
navrátí se k nám, a. oči tvé [opět] 10. I řekl jemu Tobiáš: Kde
uzří jej.
chceš, abychom zůstali?
27. Věřímt zajisté, že anděl Boží
11. A odpovídaje anděl, řekl:
dobrý provodí ho, a dobře spraví Jestit zde muž jmenem Raguel,
všecko, což se při něm děje, tak příbuzný z pokolení tvého, a ten
že s radostí navrátí se k nám.
má dceru jmenem Sáru, nemát
28. K takové řeči řestala matka žádného jiného ani syna ani dcery
jeho plakati, & uml

om 'í.

&.

12. 'll'obět se má dostati'všecken
statek jeho, a ty musíš ji sobě
vzíti za manželku*.
Polapení a vykuchání ryby od Tobiáše.
13. Protož, prosiž za ni otce je
ll. Rozmlouvání o pojetí za manželku Sáry,
16. též o svatém manželství.
jího, a dát ji tobě za manželku.
14. Tehdy odpověděl Tobiáš, a
řekl: Slyším, že byla vdána za
1. I žel,
šel Tobiáš
pes zanoclehem
ním bě sedm mužů, a [všiokni] zemřeli:
izůstal aprvním
nýbržito slyšel jsem, že ďábelství
u řeky Tigris.
2. I vyšel, aby sobě umyl nohy, zabilo je.
a hle ryba převeliká připlynula, 15. Protož bojím se, aby snad i

Kapitola 6.

aby ho požřela.

'

3. Kteréžto ulekna se Tobiáš
zkřikl hlasem velikým, řka: Pane,
dává se do mne.
4. I řekl jemu anděl: Popadni
'i za ploutve, a táhni ji k sobě.
o když učinil, vytáhl jl nasucho,
a počala se třepetati před nohama
jeho.
5. Tehdy řekl jemu anděl: Vy
kuohej tu rybu, a srdce její, a žluě,
a játra sohovej sobě: nebo t věci
jsou potřebné a k lékařst uži
tečné.
6. To když učinil, upekl maso
její, a vzali s sebou na cestu; o

8) Anděl tuto mluví toliko o ůsobení
prostředku, jehož by Tobi užívati
měl. Ten prostředek ale neměl těpři

rozená
udravující
moci vprospě
toběI, ab
byl též jiným
nemocným
u;
brž měl býti Tobiáloví toliko zevnitř
ním znamením tajně působící mod
Boží k apomožení nevěstě Báře a !:
uzdravení slepého otce. Podobně i

Kristus Pán chtěje slepého uzdravití,
slinu s blátem smísil, což také jen se
vnitřní znamení moci Boží bylo.
12) Proto, že jiného příbusněho krom tebe
není. Vedlé zákona musela dcera,
b la-li dědička otcovského jmění., aa
p bun-něho se provdatl; a sice nej
blížší příbuzný měl na ni, a ona na
něho první právo. (4. Hojž. 27, 1. —
Ruth 8, B.)
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mně též se nepřihodilo: a jsa je
dinký rodičů svých, uvedlbych s
žalostí starost jejich do hrobu.
16. Tehdy anděl Rafael řekl je
mu: Slyš mne, apovím tobě, kteří
jsou ti, nad nimiž ďábelství má
moc.
17. Ti zajisté, kteříž v manželství
tak vcházejí, že Boha od sebe, i

6. A když mnoho dobrého vy
pravoval o něm, řekl anděl kBa
guelovi: Tobiáš, na kteréhož se
ptáš: jestiť oteo tohoto.
6. Tedy
& shrdle
plá
čem
polí ilskočil
ho, aRaguel,
pláče na
e 0

] 7.' řekl: Požehnání budiž tobě,
synu můj, nebo dobrého a výbor
ného muže syn jsi.

od svétak
mšově'í,
sli odlučují,
asvé
chlíp, 8. I Anna manželka jeho,iSára
nosti
jako kůň
ameze
vnichžto ne rozumu: nad tako dcera jejich, plakaly.
. A když porozmlouvali, roz
vými má ďábelství moc.
18. Ale ty když pojmeš ji, ve kázal Raguel zabiti skopce a ři
jda k ní do pokojika, za tři dni praviti hody. A když napo
al
zdrž se od ní, a nic jiného nebu jich, aby sedli na stůl k jídlu,

10. Tobiáš řekl: Zdet já dnes
deš dělati, jediné s ni se modliti.
19. A v tu noc, když zapálena. nebudu jisti ani pití leč prvé
budou játra rybí, zahnáno bude prosbu mou splníš, a slibišmidáti
ďábelství.
Sáru dceru svou.
20. Druhá pak noci připuštěn
11. Kteroužto řeč uslyšev B.a
budeš
k
spojeni
svatých
patriar
gnel ulekl se, věda, co se přihodilo
c ů *.
oněm sedmi mužům, kteříž vešli
21. Třetí pak noci požehnání k ní: a počal se obávati, aby
dojdeš, aby synové zdraví rodilí snad i tomuto též se nepřihodilo:
se z vás.
a když pochyboval, a nedával mu
22. A když pomine třetí noc, žádne od vědi,
vezmeš pannu s bázní Boží, mi
12. řek jemu anděl: Neboj se
lostí synů více nežli chlipnosti dáti ji jemu, nebo tomuto bojící
veden jsa, abys v semeni Abraha— mu se Boha má dána býti za man
mově požehnání v synech došel. želku dcera tvá: a protož jiný ne
mohl ji míti.
13. Tehdy řekl Raguel: Ne 0
Kapitola 7.
Shledání se Tobiášovo s Raguelem, 10.
a pojetí za manželku Báry dcery jeho.

1.

přišli k Baguelovi, & přijal
e Baguel s radostí.
2.
pohleděv na Tobiáše Ba
guel, řekl Anněmanželce své: Jak
podobný jest mládenec tento k
sestřenci mému.
3. A když to pověděl, řekl:
Odkud jste mládenci bratří naši?
A oni odpověděli: Zpokoleni Nef
talimova jsme, z zajetí Ninivet
ského.
4. I řekl jim Baguel: Znáte'li
Tobiáše bratra mého ? Kteřížto
řekli: Známe.
20) t. modlitbou svou od Boha obdržíš, že
účasten bude! týchž dobrých věcí &
milostí, jimiž Bůh sv. otce daroval.

chšbuji,
že Bůh
a slzy
m
připustil
před modlitby
obličej svůj,
14. i věřím, že proto způsobil
to, abyste vy přišli ke mně, by
tato spojena byla s příbuzností
svou vedlé zákona Mojžíšova: &'
nyní nepochybuj, že ji tobě dám.
15. A ujav pravou ruku dcery
své, dal ji v pravou ruku Tobiá
šovi, řka: Bůh Abrahamův, &Bůh

Isákův, a Bůh Jakobův, budiž s
vámi, & on spojiž vás, a naplniž
požehnání své nad vámi.
16. A vzavše papír, učinili zá
pis manželství.
17. A tom hodov ' dobroře
čioIQB]?thlIi0
al: č Ragule
.
povo l av k so
Army manželky svě, přikázal jí,
aby připravila jinou komoru,
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19. I uvedla tam Sáru dceru žebniků svých, a šli s ním spolu,
aby vykopali hrob.
svou, a plakala.
12. Nebo řekl: Snad se též při
20. A řeklaji: Dobrá mysli buď
dcero má: Pán nebeský dejž tobě hodilo jemu, jako i oněm jiným
radost místo zármutku, kterýž jsi sedmi mužům, kteříž vešli k ni.
13. A když vykopali hrob, na
trpěla.

Kapitola 8.

vrátiví' :se Raguel k manželce své,
řekl

14.1 Pošli jednu z děvek svých,
at pohladí, umřel-li jest, at ocho
vám ho prvé, nežli den bu e.
15. A ona poslala jednu z dě
vek svých. Kterážto všedši do ko
mory,
nalezla je živé a zdravě,
1.
dyž ak poveěeřeli, uvedli
mlá ence k ní.
ani spolu spí.
16.
A
navrátivší se, pověděla do
2. I rozpomenuv se Tobiáš na
řeč andělovu, vyňal z pytliěku brou novinu: i dobrořeěili Pánu,
svého částku jater, a vložil ji na totiž Raguel & Anna manželka
jeho,
uhlí živé. _
17. a řekli: Dobrořeěíme tobě
3. Tehdy Rafael anděl ujal ďá
belství a přivázal je na. poušti ho Pane Bože israelský, že se ne
přihodilo,
jakž jsme se domnívali.
řejšího Egypta.
4. Tehdy napomenul pannu To 18. Nebo uěinil jsi s námi mi
biáš, a řekl jí: Sáro vstaň a mo losrdenství své, a zahnal jsi od
dlme se Bohu dnes, i zejtra, apo nás nepřítele, kterýž se nám pro- 
zejtřku: nebo tyto tři noci 5 Bc— tivil.
hem se spojujem: a když bude po 19. I smiloval jsi se nade dvě
třetí noci, v našem budeme man ma jedinýma. Učili Pane, at oni
želství.
pilněji dobrořeěi tobě: a at obě
5. Nebo synové svatých jsme tu'i tobě obět chvály tvé za své
& nemůžeme se tak spojiti, jako z ravi, aby poznali všickni náro
pohané, ješto neznají Boha.
e . že jsi ty sám Bůh nade vší
. Tedy vstavše spolu, modlili zdoští,
se obadva snažně, aby zdraví dáno 20. A hned rozkázal Raguel
služebnikům svým zametati hrob,
bylo jim.
7. I řekl Tobiáš: Pane Bože kterýž byli vykopali, prvé nežliby
otců našich, dobrořeětež tobě ne byl den.
21. Manželce pak své řekl, aby
besa i země, i moře, i studnice, i
řeky, ivšecka stvoření tvá, kte přistrojila hody, a. připravila vše
cko, coby bylo ku pokrmu potřebí
ráž v nich jsou.
8. Ty jsi učinil Adama z hlíny na cestu.
22. Dvě také krá
tučně, &
země, a dal 'si mu pomocnicí Evu.
9. A 11 Pane ty víš, že ne čtyry skopce rozkáz zabiti, a
pro smilství pojímám sestru svou řistrojiti hody všechněm souse—
za manželku, nýbrž jediné zlásky ům svým, i všechněm přátelům.
k potomstvu, v němžby bylo o 23. A zavázal přísahou Baguel
žehnáno jmeno tvá na věky vě .
o
. aby pobyl u něho za dva
10. Sára také řekla: Smiluj se Tcibiálíe,
nad námi Pane, smiluj se nad tý24. Z ze všeho, čímž vládl Ba
námi, a at se sstaráme obadva ve guel, dal polovici Tobiášovi, a u
zdraví.
činil zápis, aby polovice, pozůstalá
smrt1_jejich, dostala se v moc
I stalo Bague
se, kdyžzavolati
koury zs u
i
Vl.
vají, . rozkázal
Tobiáš játra páliv ducha zlého lapudil.

4. Po tři nocí s Bárou se modlil. 15. Ba
guel, nalez Tobiáše při zdravi, svadba při
strojil, dav mu polovici statku svého.

řím.
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Kapitola 9.
Tobiáš poslal Bakala upomínat Gabele.
8. Gabel přišel na svadba, a novým man
želům dobrořečil.

1. Tehdy
Tobiáš
volal
k sobě
anděla,
kter ož
mněl
býti
člověkem, a řekl jemu: Azariáši

12. A když všickni řekli,Amen, "'
přistoupili k hodování: též is
bázni Boží svadebni hody drželi.

Kapitola 10.
Zármntek Tobiáše i manželky jeho, pří
činou prodlévání syna jejích. 10. Propu
štění Tobiáše mladého od Regnele.

brěatře,
prosim, abys poslechl řeči 1. Když
pro
m
.
sv“pak
bu, prodléval
staral se Tobiáš
otec jeho
2. Bych sebe samého dal tobě Tobiáš, řka: Proč asi mešká syn
za služebníka, nebude dosti za tvé můj, aneb proč ho tam drží?

opatrování.
2. Snad jest Gabel umřel,aneni
3. Však prosim tebe, abys pojma žádného, ještoby jemu navrátil
s sebou hovada a služebníky, šel penize?
k Gabelovi do Báges města méd
3. I počal se rmontiti velmi on,
ského, a navrátil jemu zápis jeho, iAnna manželka jeho s nim: &
a Vzal od něho penize, aprosil ho, počali obadva plakati: proto že v
aby přišel na. svadbu mou.
den určitý nenavrátil se synjejich
4. Nebo viš sám, že počítá otec ]; nim'.
můj dny: a 'estliže prodlévati 4. Plekala tedy matka jeho plá
budu o jeden en déle, rmoutiti čem neukojitedlným a řikala: Běda,
se bude duše jeho.
běda mně, synu můj, i proč jsme
5.' A ty sám vidíš, kterak ři tě pustili na cestu, světlo oči na
sahou zavázal mne Ragnel, je ož šich, hůl starosti naši, potěšení života
závazkem pohrdnouti nemohu.
- našeho, naděje potomků našich?
6. Ted Rafael pojav čtyry z 5. Všecko v tobě samém majice,
služebník
Beguelových, ». dva neměli jsme tebe pustiti od sebe.
6. Jížto řikal Tobiáš: Mlč, &
Velbloudy, šel do Ráges města Méd
ských: a nalez Gabele, navrátil nermut se, zdrávt jest syn náš:
dosti
věrný jest muž ten,skterýmž
jemu zápis jeho, a vzal od něho
jsme ho poslali.
všecky penize.
7.
One. pak žádným způsobem
7. A oznámil jemu o Tobiášovi
synu Tobiášovu, všecko, co se dálo: nemohla se u kojiti, ale na každ
den
vybihajic
ůzděla vůkol,a obch 
a přivedl ho s sebou na svadba.
po cestách všech, kterýmiž
8. A když všel do domuBsgue zela
nadála
se,
že
tudy půjde, aby zda
lova, 'nalezl Tobiáše an sedi za
uzřela ho, mohlo-liby to býti,
stolem: a vstav rychle, líbili se leka
kdyžby
se
zase
vracoval'.
vespolek: i plakal Gabe a dobro
řeč" Bohu,

9. a řekl: Požehnejž tě Bůh
israelský, nebot jsi syn výborného

3) Ukuoveli tím přírosenou lásku ksynn
svému, s pečlivost o něj, jakž to oby
čejně dobří rodičové děl-ji; kéiby i
synové s. dcery toho psmětlívi jsouce,

muže aa. ariavedlivého
a bohaboj
ného,
užny dávajiciho:
podobnou láskou : pečlivostí rodičům
svým se odslnhovslil
10. a. at “est praveno požehnání
Zde se živě pomává nesmirná láska
na manže
tvou, a na rodiče :! srdce
mateřského k dítěti svému: však

vaší:.aa t vi'ditesynysv,a
é
n
synů
ch, až do třetího a až
tého po oleni: a budiž simě vaše
opžehnané od Boha israelského,
kterýž kraluje na věky věků.

i nad to to vétlí jest lásknBoii otcov
ská k vyvoleným svým. Neb tskto di
Bůh \: ls. 49, 15.: Zdaliž se může se
pomenouti žen. nad nemluvňátkem
svým, aby se neslitovala nad synem
živote svého? A byť se ona zapome
nuls, já se nezapomenu nad tebou!
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8. Baguel pak pravil k zeti své
mu: Zůstaň zde, a jé pošlu posla
k Tobiášovi otci tvému, [oznamiti
mu] o zdraví tvém.
9. Jemužto odpověděl Tobiáš:
Já. vím, že otec můj a matka má
nyní počítají dny, a trapi se duch
jejich v nich.
10. A když mnohými řečmi pro.
sil Raguel Tobiáše, a on jemu
nižédným obyčejem nechtěl svoliti,
dal jemu Sáru, i polovici všeho
statku svého, služebníků, děvek,
hovad, velbloudů, a krav, i peněz
mnoho: a zdravého i veselého pustil

dala, již-liby šel, uzřela je zdaleka,
a hned poznala, že syn její jde: a
běžeci pověděla muži svému, řkouo :
Hle, syn tvůj jde.
7. I řekl Rafael k Tobiašovi:
Jakž brzo vejdeš do domu svého,
hned pokloň se Pánu Bohu svému,
a oděkovav mu, přístup k otci
sv mu, a polib ho.
8. A hned pomaž oči jeho touto
žlučí rybí, kterouž neseš s sebou;
nebo věz, že hned otevrou se oči
jeho, a uzřít světlo nebeské otec
tvůj, a vida tebe radovati se bude.
9. Tehdy předběhl je pes, kterýž
[jej] od sebe,
s nimi byl na cestě: a jakoby &,
11. řka: Anděl Panělsvatý budiž poselstvím přišel, ocasem vrtě rado
na cestě ' vaší, a dovediž vas ve
zdraví, abyste nalezli všecky věci val10.se.I povstav otec je h o s1epý ,
v dobrém způsobu při rodičích
běžeti uražeje
v nohy:
a
v služebníka
ruku, se
vyšel
v cestu
vašich, a aby viděly oči mé syny gzěal
Vaše prvé než umru.
synu svému.
12. A ujavše rodičové dceru svou,
11. A přijav jej políbil ho s
políbili ji, a pro ustili aby šla:
manželkou svou, a počali oba pla
13. napomínaj co ji, aby ctila testi kati pro radost.
své*, aby milovala muže,ačeladku
12. A když se poklonili Bohu,a

aby
13. vzdali,
Tehdy sedli
vzav Ěpolu.
obiaš žluč rybí,
v a,spravovala,
a samaabydůmseaby
bez opatro
úhony diky
zachovala.
pomazal očí otce svého.
14. A ponechal toho 'ako téměř
Kapitola 11.
za půl hodiny: i po 0 bělmo s
Navréceni se Tobíalovo do Ninive. 18. očí jeho jíti, jako mazdra vaječní.
15. Kterouž ujav Tobiáš strhl s
Uzdravení otce jeho. 18. Bodování.
očí jeho, a hned zase zraku nabyl.
16. I oslavovali Boha, on i man
když se zase navracovali, při
šli do Oháran, jenž jest na želka 'eho, i všickni, kteříž znali ho.
17. l řekl Tobiáš: Dobrořečím
cesty proti Ninive, jedenáctého
531
tě Pane Bože israelský, neb tys
mne uzdravil:
2. I řekl anděl: Bratře Tobiaši, mne potrestal, a
a hle teďvidím To iéšes asvého.
víš, jaka opustil otce svého.
18. Přišla také po s
' dnech
3. Protož zda-lit se, pojďme na
před, a poznenéhlu at za nimi jde Sára žena synajeho, i všech. čeleď
čeládka s manželkou tvou, i s do zdráva, i dobytek, i velbloudové,
i peníze mnohé o ženě: též i ty
bytkem.
4. A když se to líbilo, aby šli, peníze, kteréž by vzal od Gabele:
řekl Rafael k Tobiéšovi: Vezmi s
19. i vypravoval rodičům svým
sebou žluč bí: nebot bude po všecka dobrodiní Boží, kteréž uči
třebné. I wg Tobiéš tu žluč,a šli.
nilus. nín skrze člověka,kterýž ho
5. Anna pak sedala na každý ve
20. I přišli Achior a Nabath se
den u cesty, na vrchu hory, 5 kte
střenci Tobiašovi, radujíce se, ]:
réž mohla patřiti daleko.
6. A když s téhož místa vyhlé Tobiačovi, a spolu veselice se s
ním ze všech dobrých věcí, kteréž
Bůh učinil při něm.
13) t. tchána & tchýni.

LA
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10. Ale ti, jenž činí hřích, a ne
21. A za sedm dní hodujice,vši
okni s radostí velikou veselili se. pravost, nepřátelé jsou duše své.
11. Protož zjevují vam pravdu,

Kapitola 12.
Romlouvani Tobiáše staršího s synem
svým o zaplacení Bafaelovi. 6. Rafaelova
jim se otevření, kdoby byl.

1.
hdy povolal k sobě Tobiáš
syna svého, a řekl jemu: Co
můžeme dáti muži tomuto svatému,
kterýž šel s tebou?
2. Odpovídaje Tobiáš, řekl otci
svému: Otče, kterou mzdu dáme
' jemu? aneb co hodné můž býti za
jeho dobrodiní?
3. Mne vedl i zase řivedl ve
zdravi, peníze od Gabe e on vzal,
manželku on mi obstaral, a. ďábel
ství od ní on za udil, aradost rodi
čům jejim
uč'vysvobodil,
' , mne samého
od
požřen
ryby
tobě také,
abys viděl světlo nebeské, učinil,
a všemi dobrými věcmi skrze něho
naplnění jsme. I co budeme moci
jemu za to hodného děti?
4. Protož prosím tě, otče můj,
ab s prosil ho, zdaliby snad chtěl
vz ti sobě polovici všech věci, kte
réž přineseny jsou?
5. I povolavěe ho, otec a syn,
vzali jej na stranu: a počali pro
siti, aby ráčil polovici všech věcí,
kteréž jsou přinesli, za vděk řijiti.
'6. Tehdy řekl jim tajně: obro
řečte Bohu nebeskému, a přede

a neskšy'i
tajné s řeči:
12. cíyžpřed
jsi sevámi
modlival
pla
čem, a poohovéval mrtvé, a.nechá
vals oběda svého, a mrtvé ukrýval
jsi
den je,
v domě
svém,
avnoci
pocpřes
ovavals
'at jsem
obětovaval
modlitby tvé P 11.
13. A že jsi byl příjemný Bohu,
pogřebi
te e. bylo, aby pokušení zkusilo
14. A nyní oslal mne Pan, abych
tebe uzdraví , a Sáru manželku
syna tvého od ďábelstvl vysvobodil.
15. Já. zajisté jsem Rafael anděl,
jeden z sedmi, kteříž stojíme před
Pánem.
16. A když to uslyšeli, zkormou
tili se, a třesouoe se padli na tvář
m vou.
17. I řekl jim anděl: Pokoj vam,
nebojte se.
18. Nebo když jsem byl s vámi,

skrze vůli Boží byl jsem:, jemu
dobrořečte, a jemu zpívejte.
'
19. Zdálo se, že jsem s vámi

jedl, a pil: ale ja pokrmu nevidi
tedlného, a nápoje, kterýž od lidí
němuž vidín býti, poží am.
20. Protož jest čas, abych se
navrátil k tomu, kterýž mne poslal:
vy pak dobrořečte Bohu, a vypra
vujte všecky divné skutky jeho.

21. A když to pověděl, zmizel
před očima jejich, & více ho viděti“
všemiučini
živými
vyznavejte
ho, nebt
jest
s vámi
milosrdenství
své. nemohli.
22. Tehdy rozprostřeni jsouce za
7. Tajnou zajisté věc královskou
dobré jest ukrývati: ale skutky tři hodiny na tvář, dobrořeěili Bohu,
Boží zjevovati a vyznávati poctivé a vstavše vypravovali všecky divné
jest.
skutky jeho.
8. Modlitba s postem, a almuž
nou lepši jest, nežli poklady zlata
Kapitola 13.

schovávati':

Píseň Tobiáěova. 11. Proroctví jeho o
9. nebo almužna od smrti vysvo budoucí
slávě Jerusaléma.
bozuje, a onat jest, ješto čistí hří
chy, a činí, že nalezame milosrden—
1.
Otevřev
pak Tobiáš
starši
ústa
ství, a život věčný.
své, dobrořečil
Pánu,
ařekl:
Veliký jsi Pane na věky, a po vše
cky věky kralovstvi tvé:
8) Půst a almužnu nazývají sv. Otcové
2. nebo ty švihaš, a uzdravuješ:
dvě křídla, jimiž se modlitba !: nebi
vznáší.
uvadíš do hrobu, a zase vyvádíě:
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a nenít, kdoby uteei mohl před
rukou tvou.
3. Vyznávejte se Pánu synově
israelšti, & před obličejem národů
chvalte ho:
4. nebo proto rozptýlil vás mezi
národy, kteříž neznají ho, abyste
vy vypravovali divné věci jeho, a
'e naučili, že není jiný Bůh všemo
oucí krom něho.
5. Ont jest trestalnáspro nepra
vosti naše: a on vysvobodí nás
pro milosrdenství své.
6. Pohleďtež tedy, které věci uči
nil s námi, a s bázní i s třesením
vyznávejte se jemu: a krále věků
vyvyšujte v skutcích svých.
7. Já pak v zemi zajetí svého
vyznávati se budu jemu: nebo uká
zal velebnost svou nad národem

požehnání budou, kteřížtebe vzdělá
vati budou.
,
17. Ty pak veseliti se budeš v
synech svých, nebo všickni pože
hnání budou, 8. shromážděni budou
ku Pánu.
18. Blahoslavení všickni, kteříž
milují tebe, a kteříž radují se z
pokoje tvého.
19. Duše má dobrořeěPánu, nebo
vysvobodil J erusalém město své ze
všech sonžení jeho, Pán Bůh náš.
20. Blahoslavený budu, budou-li
ostatkově semene mého, aby viděli
jasnost Jerusaléma.
21. Brány jerusalěmskě vzdělány
budou z safíru,asmaragdu: a. vše
cky zdi jeho vůkol z kamení stkvost
něho.
22. Ulice jeho podláženy budou
kamením bílým s. čistým: & po
hříšným.
8. rotož obratte se hříšníci, a ulicích jeho alleluja zpívati budou.
ěiiíte spravedlnost před Bohem, 23. Požehnan Pán, kterýž po
věříce, že učiní s vámi milosrden výšil ho, a bu ' království jeho
ství své.
na věky věků nad ním, Amen.
9. Já pak, i duše má v něm
veseliti se budeme.
Kapitola 14.
10. Dobrořeěte Pánu všickni vy
Léta. a smrt staršího Tobiáše. 6. Pro
volení jeho: ěiňte dny veselosti, a roctví
o vyvrácení Ninive, & zase vzděláni
vyznávejte se jemu.
Jerusalěma. 16. Smrt Tobiáše mladého.
11. Jerusalěme město Boží, tre

1. I dokonányjsou
řečijakž
Tobiášovy.
A od té chvíle,
dostal
zrak Tobiáš, byl [ještě] živ čtyři
ceti dvě léta, a viděl syny vnuků
vých.
2. Vyplniv tedy sto let a dvě,
pochován jest octivě v Ninive.
3. Nebo v pa esátia šesti letech
zrak ztratil, a v šedesáti letech jej
zase dostal.
4. Ostatek pak života jeho v ra
dosti byl, a s dobrým prospěchem
bázně Boží sešel v pokoji.
5. V hodinu pak smrti své po
volal k sobě Tobiáše, syna svého,
a sedmi mladých synů jeho vnuků
svých, a řekl jim:
6. Blízkot bude zkaženi Ninive:
16. Zlořečeni budou, kteříby po
hrzeli tebou: a potupeni budou vši nebo nevypadlo slovo Páně: a bra
ckni, kteřížby se rouhali tobě: a

stal 11tebePán
pro skutky rukou
tvýc
.
12. Vyznávej se Pánuv dobrých
věcech svých, a dobrořeě Bohu vě
ků, aby zase vzdělal v tobě stánek
svůj, a povolal zase k tobě všecky
zajaté, & abys se radoval po všecky
věky věků.
13. Světlem jasným stkvíti se
budeš : a všecky končiny země kla
něti se budou tobě.
14. Národově zdaleka k tobě při
'dou: & dary nesouce klaněti se
udou Pánu v tobě, a. zemi tvou
v posvěcení míti budou.
15. Nebo jmeno veliká' vzývati
budou v tobě.

15) t. jmeno pravého Boha —

6) t. co předpověděl Bůh skrze proroky
o městě Ninive, nemine ho.
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tři naši, kteřižto rozptýleni jsou z hned s ravte kroky své, abyste
země israelské, navrati se do *. vyšli o sud:
7. Všecka ak zpustlé. země jeho* 13. vidim zaiistě, že nepravosti
naplněna bu e, a dům Boží, kte iehď' konec učiní jemu.
rýž vypálen jest v něm**, zase 14. I stalo se, žepo smrti matky
vystaven bude: a tut se navrátí své Tobiáš odšel z Ninive s man
želkou svou, a s syny, a s syny
Všickni, kteříž se boji Boha.
8. A pohané opusti modly své, synů [a ch], a navrátil se k te
.. přijdou do Jerusaléma, a bydliti stům s m.
15. A nalezl ie ve zdraví a v
budou v něm,
9. a radovati se budou v 'něm starosti dobré: a péči o ně měl, a
všickni králové země, klaněiice se sám zavřel oči jejich: a všecko
králi israelskěmu.
dědictvi domu Baguelova on sám
10. Protož slyštež synové moiij dostal: a viděl páte pokolení, syny
otce sveho: Služtež Pánuvpravdě,* ynů svých.
a šetřte toho abyste činili ty věci, 16. A když vyplnil let devadesát
kteréž se libi jemu,
a devět v bazni Boží, s radostí
11. a synům svým přikažte, aby pochovali. ho'.
činili spravedlnosti a almužny, aby| 17. Všeckopak řibuzenstviieho,
amatovali na Boha, &dobrořečili' a veškeren rod je o, v dobrém ži
]emu po všecken čas v pravdě, aÍ votě, a v svatém obcování trval,
: celé moci své.
itak že příjemní byli tak Bohu,jako
12. Protož nyni synovéuposlech lidem, i všechněm bydlicim na zemi.
něte mne, a nezůstúvejte zde: ale,
v kteryžkoli den pochováte matku? 18) t. města Ninive.
svou Vedle mne v hrobě jednom, 16) Těšice se ze šťastně a dobré smrti
jeho. Bpravedlivi se radují, když je

7) t. lidu israelského — *. t. v Jeru- ,
salómě.

*

Bůh k sobě volá.; & tak i nad smrti
spravedlivého sluší se spíše radovati

než rmoutiti.

Kniha Judith.
Kniha tato jmeno mi od vdovy israelské Judith, která. rodné město své, od
Holofema, vůdce auyrského, tuze obležené, od jisté zkázy, a celou říii jddskou sJe
nealémem od “huby tím osvobodila, že vydain se do ležení nepřátelského, vůdce
Holoferna přeletila, a vlastní rukou hlavu ve spaní mu Itala. Tento její skutek di. se
toliko tehdejším právem vojenským omluviti, a považoval se tehda za zcela dovolený
! dobrý a slavný, poněvadž se vidél nevyhnutedlnč potřebný a nejvýilprospěčaý. Stole
se to, když král jddský Ilana-sos do zajetí odveden v Babyloněuvčzuén byl (2. Paul.
83, ll. — 4. na
21, 17), prvé než ješte vlickni idé do zajetí babylonského odva
deni byli. Obsahuje ta kniha mnohé. dohra naučení, a zvláště Judith jest příklad či
stoty, zdrželivosti a horlivosti pro čelt Boží i pro dobré vlasti své. Ukazuje také
zřejmě, jak velice vážena byla tehda čistota vdovska. Spisovatel té knihy není znám.

Kapitola 1.
Arfaxad vystavěv Ekhatany od Nabucho
donosora přemožen. 7. Nabuchodonoeor
oslyšán od národů na pomoc povolaných.

jeho pozdvihla se:i poslal ke všem,
kteříž bydlili v Cilicii, a v Dama.
šku, a v Libanu,
8. i k národům, kteříž jsou" na

1.

gdilejským na poli velikém Es

l'oělří'í
t . pak jeho postavil zvýší sto

drelon,
9. a ke všem, kteříž bylivSama—
ří, & za. řekou Jordanem až do
Jerusaléma, i do vší země Jesse,
až i k končiném země mouřeninské.
10. K těm ke všem poslal posly
Nabuchodonosor, kral aseyrský:
11. kteřížto všíckni jednomyslně
mu odepřeli, & poslali je zpět prá
zdné, :. bezectně zapudili je.
12. Tehdy rozhněvav se Nabu
ohodonosor král na všecku zemi tu,
zapřisahl se skrze trůn a králov
ství své, že se pomstí nade všemi
krajinami těmi.

rfaxad,krá.l médský, podmanil
byl mnohé národy pod své
panství, a on vystavěl město velmi
mocné, kteréž nazval Ekbatany,
2. z kamení čtverhraného atesa
ného: & udělal zdi jeho zšlříloktů
sedmdesáti, & zvýší loktů třicíti,

3. Po čtyřech pak stranách je
jich, obojí strana. byla na dvaceti
šlepějí noh, i postavil brany jeho
na výš jako věže:
4. & chlubil se jako mocný v
síle 0l\Lojska.svého, a. v slávě vozů

už. Ted léta dvanáctého kralo
véní své o: Nabuchodonosor' kral
assyrský, kterýž kraloval v Ninive

Karmélu, &v Cedar, &k obyvatelům

Kapitola 2.
Nahuchodonosor poradiv

se s knížaty

4. vyslal Holoferna proti národům.
městě velikém, bojoval proti Ar svými,
ll. Uhr-host Holofernova.
faxadovi, & přemohl ho
6. na poli velikém, kteréž slove 1. éta třináctého Nabuchodono
au, mezi Eufratem &.Tigrem,
sora krůle, dvamecítmého dne
a adasonem, na poli Eriocha krále měsíce prvního, byla řeč v domě
krále assyrského,
. e yvy výšenojest kra ov Nabuchodonosora
Eliskioiiá
že se pomstí.
ství Nabuchodonosorovo, a srdce 2. I svolal všeckystarší, i vše
cky vévody, a bojovníky své, a
5) t. Asarhaddon, který! zde sluje Na měl s nimi tajemství rady své:
huchodonosor, protože byl spolu kra—
3. a pověděl jim' myšlení své, že
lem v Babyloně, kdež jmeno Nabuoho na. tom jest, aby všecku zemi pod
donosor bylo obecné všem králům; tak
jako jmeno Farao egyptským a Abi manil svému panování.
4. Kterážto řeč když se líbila
melech tilistinským.
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všechněm, povolal Nabuchodonosor
král Holoferna,knížete vojska svého,
5. a. řekl jemu: Vytáhni proti
všelikému království na zá ad, a
zvláště proti těm, kteříž poíhrzeli
rozkazem mým.
6. Neodpustít oko tvé řádnému
království, a podmaníš mi všeliké
město hrazené.
7. Tehd Holofernes svolal vé
vody, & uředníky moci assyrskéi
& sěetl muže k bQ'i, jako mu při
kázal král, sto a vaceti tisíců pě
ších bojovných, a. jízdnýoh střelců
dvanácté tisíc.
8. I rozkázal napřed jíti všemu
vojsku svému s množstvím nesčísl
nych velbloudů, nesoucích, coby
vq'sku hojně stačiti mohlo, také
vo ů skoty, a. stáda ovec, jichžto
nebylo počtu.
9. Obilí ze vší Syrie při vyta
žení svém připraviti rozkázal.
10. Ano i zlata, a. stříbra, z do
mu královského vzal velmi mnoho.
11. I táhl on, i všecko vojsko,
s vozy, a s jezdci, a s střelci, kte
řížto přikryli svrchek země, jako
kobylky.

17. A potom sstoupil na pole
damašská ve dnech žni, & popálil
všecko obilí, a všecky stromy &
vinice rozkázal posekati:
18. i při adí strach jeho na vše
cky bydlej cí na zemi.

Kapitola 3.
Dobrovolné se poddáváni mnohých ná
rodů Holofernovi. 11. Tyranství jeho.

1.
kdy poslali
osl své, ze
Tevšech měst a Pkrajin králové
a knížata, totižto Syrie, Mesopota
mie, & Syrie Sobal,iLybie, i Cili

cie, _kteřížtopřišedše k Holofernovi,
řekl 1.
2. Přestaniž hněv tvůj nad námi.
Lépet jest zajisté, abychom živi
jsouce sloužili Nabuchodonosorovi
králi velikému, a poddání byli tobě,
nežli mrouce s zahynutím svým
sami služebnosti švé škodu trpěli'.
3. Všeliké město naše, i všecko
vládařství, všecky hory, i pahrb
kové, i pole, i skotové volů.,i stáda
ovec, a koz, i koni i velbloudů, i
všichni statkové naši, i ěeledi, před
obličejem tvým jsou:
4. necht jsou všecky věci naše
pod
právem tvým.
12. A když přešel končiny assyr—
5. My i synové naši služebníci
ské, přitáhl k horám velikým Ange, tvoji
jsme.
kteréž jsou na levé straně Cilicie, 6. Přijdiž
k nám pán pokojný,a
i vstoupil do všech hrádků jejich, užíve'
služebnosti naší, jakžby se
& dobyl všeliké pevnosti.
tobě ibilo.
13. Vybojoval město řevelmi
7. Tehdy sstoupil s hor s jezdci
slavné Melothi, & zloupi všecky a s mocí velikou, aopanoval každé
syny Tharsis, i syny Ismaelovy, město, i všecky, kteříž bydlili na
kteříž byli proti poušti, a na po zemi.
ledne země Cellon.
8. Ze všech pak měst pojal sse
14. A přepravil se přes Eufrat bou na pomoc muže silné, a vy
a přitáhl do Mesopotamie: a vy broné k boji.
vrátil všecka města vyka kteráž 9. A tak veliký strach spadl na
byla tam, od potoka Mambre, až ty krajiny, že ze všech měst oby
kudy se přichází k moři:
vatelé přední, a ve cti postaveni
15. a opanoval pomezí její, od spolu s lidem vycházeli proti němu
Cilicie, až k pomezím Jafeth, kte v cestu,
ráž jsou na ledne.
10. přijímajíce ho s věnci, & s
16.Aodve lvšeoky
ymadián
ské, a zlou il všecko sfclihatství je
jich, a všecpky,kteříž se jemubrá 2) t. nežlibychom hrdla naše i statky
m'li, pobil mečem.
ztratili, nechtějíoe be poddati.
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a s

7. [ učinili synové israelětí tak,
pištboii.
J
y,
| jakož jim poručil kněz Páně Eli
11. A však ty věci činíce, proto“ achim.
nemohli ukrutenstvi jeho srdce u 8. I volal veškeren lid kuPánu
krotiti:
s snažností velikou, aponížili duší
12. nebo i město. jejich zkazil, svých v postech, a v modlitbách,
& háje 'ejich posekal.
oni i ženy jejich.
13. ebo byl přikázal jemu Nabu
9. A oblékli se kněží v žíně, a
chodonosor král, aby všecky bohy nemluvňátka položili naproti chrá
země vyhladil, totiž aby on sám mu Páně, & oltář Páně přístřeli
byl nazýván bohemodtěch národů, žíni:
10. a. volali ku Pánu Bohu isra
kteřlžby mohli mocí Holofernovou
podmanění býti!
jednomyslně,
aby nebyly
14. PřešedpakSyrii Sobal, ivše elskému
dány dítky
jejic vloupež,
aman
cku Apamei, i všecku Mesopotamii, žel jejich v rozdělení, a města

aa
přitáhl
k Idumejským do země Ga
15. a zdobývalměst jejich, a po
byl tu za třiceti dní, v kterýchžto
dnech rozkázal shromážditi se vše
mu vojsku moci své.

Kapitola 4.
Israelští osazovali hory a městečkaohra
žovali. tl. 1 volali ku Pánu Bohu 0 po
moc postíce se.

1.
hdy uslyševše ty věci sy
nové israelští, kteříž bydlili
v zemi jůdské, báli se ho velmi.
2. Strach a hrůza adla namysl
jejich, aby též neučí ' Jerusalému,
a chrámu Páně, jako učinil jiným
_městům & chrámům jejich.
3. A oslali po vší Samaří vůkol
až do ericha, & osadili všecky

vrchy hor:
4. a obehnali zdmi městečka
svá, a našpihovali obilí k přípravě
]l.

5. Kněz také Eliachim, psal ke
všem, kteříž byli proti Esdrelon,
kteréž jest naproti velikému poli
dlé Dothain, a ke všem, skrze
teréž mohl býti průchod &cesta,
6. aby osadili stráně hor, skrze

kteréžby mohli táhnouti k Jeru
salému, a tu aby drželi stráž,
kdežtoby úzká cesta mohla býti
mezi horami.

jejic

v zkaženi,

&.svaté věci je

jich v poskvrněni a aby nebyli
dání v pohanění národům.
11. Tehd Eliachim, kněz Páně
veliký, obc ázel veškeren lid isra
elský, a mluvil jim,
12. řka: Vězte, žet vyslyší Pán
modlitby vaše, jestliže trvajíoe se
trváte v postech, a modlitbách
před obličejem Páně.
13. Pomněte na Mojžíše služeb—

nika Páně, kterýž Amaleka, jenž
doufal v své síle, a v své moci, a
v svém vojsku, a v pavézách svých,
a v v0zich svých, a v jezdcich
svých, ne mečem bo'uje, ale mo
dlitbami svatými mo ese porazil:
14. tak [poraženi] budou všickni
nepřátelé lidu israelského: jestliže
setrváte v tom skutku, kterýž jste
začali'.
15. Protož k jeho takovému na
pomínání modlíce se Pánu, trvali
před obličejem Páně,
16. tak že i , kteříž obětovali
zápalné oběti P u, přepásavše se
žíněmi obětovali oběti Pánu &byl
popel na hlavách jejiclť'.
17. A všickni : celého srdce
svého modlili se Bohu, aby vze
zřel na lid svůj israelský.
14) Viz 2. Mojž. 17, 12.

Už) Při obětování a službách Božích vd
bec užívalo se reacha slavného: ale
při této obecné strasti i jindy v po
dobných případncstech byli také kněží
18) Takové pošetilé hrdosti opovažovsli se
obětnjící rouchem sn utku oděni. (Joel
mnozi přemooní králové, i potom řím
ští císařové.
1, 13.)
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z cihel, volali ku Pánu [Bohul
svému, kterýž bil všecku zemi
egyptskou ranami rozličnými.

Kapitola 5.

Vyptévůni se Holofernovo na způsob
krajiny jůdské. 5. Zpráva. jemu odAchiors
A když
je vyhnali
Egyptští
sebe,
a. řestala.
rána na
nimi,
dáns. 28. Rouhněvúni se knížat Hclofuno od 11.
a. opět je chtěli zjímati, a. k své
vých na Achiora,

službě mvrátiti,

jest Holofernovi
12. oni utíkali, a. Bůh nebeský
1. I oznémeno
knížeti vajska assyrského, otevřel moře, tak že s obou stran

ové israelšti chystali se vody jako zeď upevněn byly, a
žeby
k odpigril, a že cesty na. horách oni suchou nohou po d'nu moře
zavřeli.
'douce řeěli. .
2. I rozpélil se prchlivosti né
1.3. &.kterémžto místě, když
ramnou ». hněvem velikým, & po nesčíslné vojsko Egyptských je
volal všech knížat moebských, a. honilo, tak je voda. přikryla., že
vévod cmmonitských,
nenůstal ani jeden, kterýžby po
3. a. řekl jim: Povězte mi, kdo tomnim to, co se stalo, vypravo
jest lid tento, jenž sedimhorách: val.
aneb která., a. jaké., a. jak veliká
14. Vyšedie tedy z moře červe
jsou města jejich: ikterá. jest moc ného vešli do pustin hory Sinai,
jejich, aneb jaké jest množství je v kterýchžto nikdy člověknemohl
jich: aneb kdo jest králem vojsku. bydliti, ani v nich syn člověka.
jejich:
kdy odpočinul.
4. &. roč tito, krom všech, kte
15. T: byly studnice hořké o
řiž bydí na. východ, pohrdli ná. sladěny jim ku pití, a. za.čtyřiceti
travu s nebo měli.
mi, & nevyili v cestu nám, aby let
1 . Knmžkoli řitáhli bez lučiště
nás přijali s pokojem?
5. Tehdy Achior vůdce všech &.bez střely, a.
pavésy, & bez
synů Ammonových odpovidaje, řekl: meče, Bůh jejich za ně bojoval, a.
Ráčíš—lislyieti pane můj, povímt přemohl.
17. A neb ], kdoby se zprotivil
pravdu před obliče'em tvým, olidu
tomto, kterýž b d na. horéch, & lidu tomu, řeč když odstoupil od
nevyjdet slovo živé a ůct m ch. pocty Pina. Boha. svého.
6 Lid ten jest : národu 0 cl 18. Kolikrát pak koli kromě toho
Bohu svého, jiného ctili, déni jsou
dejského.
7. Ti nejprv bydh'li v Mesopo— v loupež, &. v meč, a. v

tamii, nebo nechtěli nésledoveti
bohů otců svých, jenž byli vsemi
chaldejské.
8. A tako ustivže posvátné oby
čeje otců
ch, kteříž vmnožstvi
bohů byli,
k terýžto
9. jednoho
i přiBalnebeského
'im ab

odtud, a. řebývaliJv bug.?

haněni.

19. Kolikrůt pak koli W001 že

leli,
odstoupili
služby
Boha.že
svlion
ho, dal
jim Bůhodnebeský
silu k odolání.
20. Až i krále chananejského, &
jebusejského, & fenese'ského, a.he

thejského, a. hevejské o, a amorr
ctiili11
! ' hejckého, s. všecky mocné v He

A eebon pomzili, & zeměmi jejich,

když byl lad po vší není, uton :. městy 'e'ioh saní vládli:
pili do Egypta, a tam ve čtyřech 21. a do udž nehřeěili před obli
stech letech tak jsou se rozmno čejem Boha svého, byly s nimi do
žili, že vojsko jejich nemohlo so bré věci: Bůh nejisté jejich neni.
čteno b i.
vidí nepravosti.
10.
když je obtěžoval hrLl 22. Nebo i před těmito lety,
egyptský, & v službu je podrobil,
odstoupili
od ceztšl,
def žjim
Bůh, aby
ch 'li kterouž
po ní,
aby jemu stavěli města z bláta. a. kd
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vyhlazeni jsou válkami od mno není Boha, krom Nabuchodono
hých národů, a velmi mnoaí z sora:
'ako
mch zajatí zavedeni joou do země 3. když razíme je všeo
ne své.
člověka 'edíoho tehd itšysl dimi
23. A ondy navrátivle se ku mečem syrských za it budeš, a
Pánu Bohu svému, z rozptýlení, veškeren Israel s tebou sahynutim'
jímž rozptýleni byli, [opět] shro- zah e:
méžděni jsou v jedno, i vstoupili mail:. zkusíš, že Nebuchodonosor
na tyto všecky hory,a nase vlád—jest pán vší země: & tehdéž pro
nou Jernsalémem, kdež jest Sva nikne neě vojska mého boky tvé,
a jsa proboden padně mezi ra
tyně jejích.
24. Protož nyní, pane můj, vy
izraelskými
&nebudeš
ods
tej se, zdali jest které nepravost něnšmi
dyc_eti více,
ai zahlazen
budeš

5. Jestliže pak proroctví tvé
pakli před
jest, tedy]
proti mm.
][ejich
obličejemahněme
Boha jejich:
nim, nebo jistě vy á. je Bůh jejich
má! anabpravé,
tvář
edost, necht
kteréž neopada
jest na tváři
tobě, a. budou podmanění pode jho tvé,
moci tvé.
tvé, necht odstoupí od tebe, jestli
25. Jestliže pak není úrazu v že mniší, žeby tato slova mé. ne.
národu tom předBohem jeho, nebu mohla se naplniti.
deme moci odolati jim: nebo Bůh
6. Abys pel: věděl, že spolu s
jejich bréniti bude jich: &budeme nimi těch věcí zkusíš, hle od této
v pohanění vší zemi.
hodiny bude! k lidu jejich při
26. Tedy stalo se, když přestal tovaryien, aby, když hodně mým
mluviti Achior slova. ta, rozhně mečem trestáni budou, ty také
veli se všichni knížata Holofer— pomstu vzal.
novi, a myslili zabiti ho, řkouce 7. Tehdy Holofernes rozkázal
jeden k druhému:
slulebníkům svym, ab 'eli Achi
27. Kdo jest tento, jeěto praví, Ora, a vedli jej do Be ulie, a vy
žeby synové .israelětí mohli odo deli 'ej v ruce synů ieraelských.
8. vaavše ho služebníci Holo
lati králi Nabuchodonosorovi, a
Vojskům jeho, lidé bez zbraně a fernovi, šli řes pole: a když při“
bez síly, a neumějíoe bojovati?
bližili se ]: orém, vyšli proti nim
28. Aby tedy poznal Achior, že prakovníci.
oklamava nas, vstupme na hory.: 9. Oni pak uchýlivše se stranou
a když zjíméni budou mocní jejich, hory, přiváželi Achiore k stromu
tedy s nimi mečemproboden bude: za ruce i za noh , a tak sváza
neo i ho, anavré
29. at vědí všichni nérodové, že ného prov
svému.
Nabuchodonosor jest bůh země, a tili se kuau
krom něho jiného není.
10. Synové pak israelští vyěedše
: Bethulie, přišli k němu: které
hož roavézevše přivedli do Bethu
Kapitola 6.
lie, a postevivěe jej 11 prostřed
lidu,
tézeli se ho, coby to bylo, že
Boapůlení se Holofomovo proti Achio
.
rovi. 7. Vydhí ho v moc lidu israelekému. ho svázaného nechali
14. Modlitba lidu israelského la vysvobo
11.
V těch dnech byli tam kní
l
e

žata, Oziéě syn
Simeonova,
a Michův
Charmi, z Éolení
rýž i
1. I stalo
mlu Gothoniel [slou1].
viti, rose když
ěvav přestali
se nůremně
Holofernes, řekl ]: Achiorovi:
12. Protož
prostřed
starších
a přede
všemi, u'Achior
vypravov
2. Že jsi nam rorokoval, ř
že lid israelský o réněn bude
Boha svého, abych ukázal tobě, že 8) t. jistě a bee mílosti.3
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2. Bylo pak pěších bojovníků
sto a dvaceti tisíců, a jezdců dva
mecítma. tisíců, krom připraveni
těch mužů, kteréž byl zjímal, &
přivedl z krajin a měst mládence
všelijaké.
3. Všickni ti strojili se spolu ]:
boji proti synům israelským, &
řišli po stráni hory až na vrch,
terýž patří na Dothain, od místa.
kteréž slove Belma, až do Chel
řeklh
0 10 . Bůh nebeský jestit obránce mon, jenž jest proti Esdrelon.
] 114.A když thior všecky tyto 4. Synové pak israelštl když
věci vypravil, veškeren lid padl uzřeli množství jejich1 adli na
na tvář, klanějice se Pánu, a spo zem, sypajíce popel na svy své,
lečným pláčem i kvilenim jedno jednomyslně modlíce se, aby Bůh
myslně prosby své před Pánem israelský ukázal milosrdenství své
nad lidem svým.
vylévali,
15. řkouce: Pane Bože nebes i
5 A vzavše zbroj svou vojen
země, pohled na. pýchu jejich, & skou, seděli na místech, které ve
vzhlédni na. nači pokoru, a tváři dou k stezce úzké cesty mezi ho
tvych svatých ozoruj, a. ukaž, že rami a ostřihali jich celý den i
neopouštíš don ajících v tebe: a noc.
6. Tedy Holofemes když obchá
onižuješ těch, ješto v sebe dou
zel vůkol, nalezl ano z studnice
aji, a svou moci se chlubí.
16. Tehdy dokonavšepláč, amo tekla voda po trubách do města,
dlitbu, kterouž se celý den lidé z stran polední před městem: i
modlili, otěšili Achiora,
přikáza z řetínati trouby, po kte
17. ř ouce: Bůh otců našich, rýchžto te la. voda. im.
7. Však byly studnice nedaleko
jehožs ty moc vypravoval, ont
tobě dá tu odplatu, že spíše ty od zdí, z kterýchžto vídáni jsou
ani kradmo váži vodu, k svlažení
uzříš jejich zahynutí.
18. A když Pán Bůh náš dá tu [úst] více nežli ku pití.
svobodu služebníkům svým, budiž
8. Ale synové Ammonovi, &
i s tebou Bůh u prostřed nás: Moabovi přistoupili k Holofernovi
abys jakž se bude líbiti tobě, se řkouce: Synové israelští nedoufají
všemi svými bydlil mezi námi.
v ko ích ani v střelách, ale hory
19. Tehdy Oziáš, když se doko
nala rada, přijal jej do domu své hráli-Ši
ři
.jich, aohražují je pahrbkové
ho, a učinil jemu večeři velikou. P 9. Protož abys bez bitvy spo
20. A svolav všecky starší, spolu lečné mohl je přemoci, osad strá
dokonavše půst posilnili se.
žnými studnice, aby nevážili vody
Potom pak svolán jest ve z nich, a. bez meče zmoříš “je:
škeren lid, a přes celou nocv shro—aneb jistě ustanouce poddadí mě
máždění modlili se, prosíce pomoci sto své, kteréžto mnějí žeby ne-'
od Boha israelského.
mohlo dobyto býti, proto že leží
na horách.
a
a 7.
10. I líbila se slova ta Holofer
Obleženi Bethulie, 12. Bethulských je
dnání s Oziáěem o poddání města Holo novi i služebnikům 'eho, & osadil
ferncvi.
vůkol při každé stu nicistomužů.
11. A když je tak ostříhali dva
1. Druhého
dne přikázal
lofernespak
vojsku
svému, Ho
aby ceti dní úplně, vyschly cisterny, i
stokové vod, všechněm obyvate
táhli proti Bethulji.
všecky věci, kteréž mluvil jsa. tá—

zán od Holoferna: a. kterak lid
Holofemův chtěl ho pro to slovo
zabiti,
13. a kterak sám Holofernes
rozhněvav se kázal jej z té příči
ny vydati lidu israelskému: aby
kdyžby přemohl syny israelské,
tedy i jej Achiora rozličnými mu
kami rozkázal zahladitzi, proto že
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lům bethulským, tak že nebylo v pět dní poěekejme od Pana smilo
městě, ěehoby se napili do sytosti
ani s jeden den, nebo na míru
davana byla lidu voda na každý
en.
12. Tehdy shromaždivěe se k
Oziašovi všickni muži, iženy,mla
denci i děti, věiokni spolu jedním
hlasem
13. řekli: Necht soudí Bůh mezi
námi a tebou. nebot učinil jsi nam
zlé věci, nechtě mluviti pokojně s
Assyrskými, a protož prodal nas
Bůh v ruce jejích.
14. A protož není, kdoby spo
mohl, nebt padáme před očima je
jich žízní a zhonbou velikou.
15. A nyní svolejte všecky, kte

vůni.
24. Nebo snad rozhněvani své
[od nas] odejme, a da slávu jmenu
svému.
25. Jestliže pak pomine pět dní,
a nebudem míti pomoci, učiníme
ta slova, kteráž jste mluvili.

Kapitola 8.
-ř"'Rod,ctnosti a chvile Juditby. Obvinění
od ní knížat betbulskýeb. tl. Napomenuti
jich k modlitbě a !: doufaní v Boha. 81.
O vyjití jejím : města.

1. I stalo
že uslyšela
slovatato
Judithse, vdova,
kteráž
byla
dcera Merari, syna Idorova, s
řiž jsou v městě, abychom dobro— Josefova, syna Oziašova,syna Ši:
volně poddali se všickni lidu Holo jova, syna Jamnorova, syna Gedeo
fernovu.
nova, syna Bafaimova, syna Achito
16. Neboť lépe jest, abychom bova, syna Melchiašova, syna Ena
zajati a živí jsouce, chválili Pana, nova, syna Nathaniašova, syna
nežli abychom zemřeli, a byli v Salathielova, syna Simeonova, syna
pohaněni všelikému lidu, kdyžby Růbenova':
2 a muž jeji byl Manasses,kte
chom viděli manželky naše, a děti
naše umirati před očima našima. rýž umřel v čas žni ječmenné:
3. nebo stal nad těmi, kteříž va
17. Osvěděujeme [vám] dnes ne
bem i zemi, i Bohem otců našich, zali snopy na poli, & řišlo horko
kterýž mstí nad námi vedlé hříchů na hlavu jeho, i umře v Bethulii
našich, abyste již dali město vruce městě svém, a pochován jest tu s
vojska Holofernova, a at jest konec otci svými.
naš krátký skrze meč, kterýž pro— 4. Byla pak Judith pozůstalé.
[manželka] jeho vdovou již za tři
dléva se, když vadneme žízní.
18. A když to pověděli, stal se léta, a šest měsíců.
pláč a kvlleni veliké v shromážděni 5. A udělala sobě v hořejším
ode všech, a za mnoho hodin jed dilu domu svého soukromí pokojík,
nim hlasem volalik Bohu, řkouce: v němžto s děveěkami svými uzaví
'
19. Zhřešíli jsme s otci svými, rajíc se bydlila.
nespravedlivě jsme činili, a nepra— 6. A majicžíni na bedrach svých,
postila
se
po
všecky
dny
života
vost jsme pachali.
svěho', krom sobot a novměsíoů,
20. Ty, jenž jsi milostivý, smi a svátků domu israelskěho.
luj se nad námi, aneb svou metlou
7. Byla pak velmi krásného vze
pomstí nad nepravostminašitni, ale zření,
jižto byl muž jeji zůstavil
nevydave' vyznávajících tebe lidu, bohatství veliká, a čeleď hojnou,
kterýž te e nezna,
21. aby neřekli mezi národy:
Kde jest Bůh jejích?
[) t. místo syna Bůbenova' rouuměj' syna
Jakobova, aneb bratra Bdbeuova. Bů
22. A když těmi křiky ustavše,
ben a Simeon byli bratří : jedné matky,
a tím plaěem zemdleni jsouce,
totiž Lie.
mlěeli,
6) t. toliko jednou za den, uveěer, jedla,
23. povstav Oziaš slzeje, řekl:
n. příčinou smutku pro smrt manžela,
Dobré mysli buďte bratří, i těchto
i take | kniienosti.
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jste starší v lidu Božím, a. na. vás
&11:'šfdsřství skotu volů,a.stád ovec záleží duše jejich, [protož]výmluv
8. A byla. ona. mezi všemi ne'— ností svou pozdvihněte srdcejejich,

slovůtnější : nebo bila se Pins. vel
mi, aniž kdo byl, ještoby mluvil
o ní zlé slovo.
9. Ta tedy když usl šela, žeby
Oziúš slíbil, když bude po pěti

aby pamatovali, že zkušovúni jsou
otcové nsši, aby zkušení byli, zda.
liby právě ctili Boha. svého.

22. Pematoveti mji na. to, kte
rak otec náš Abraham zkoušínjest,

dnech, že poddá. město, poslalo. k a skrze mnohé zámutky jsa.zkušen,
starším Chabri & Chsrmi.
přítelem Božím učiněn jest.
10. I přišli ]: ní, a. řekla. jim:
23. Tak Isik, tak Jakob, tak
Jaké jest to slovo, ku kterémuž Mo'žíš, i všickni, kteříž se líbili
svolil Oziúš, aby vydal město As—Bo u, skrze mnohé zámutky prošli
syrskýn, jestližeby v pěti dnech věrní.
nepřišlo vám spomožení?
24. Ti pak, kteříž pokušení nepři
11. A kdož jste vy, že pckoušíte jali s bázní Páně, & svou netrpěli
Pána.?
'
vost a. pohsnění reptůní svého proti
12. Nenít to řeč, jenžby milo Pánu pronesli,
25. vy leněni jsou od zhoubce,
srdenství vzbudila., ale spíše, kte
rážby k hněvu popudila, a. prchli & od h ů zahynuli.
vost podpálila.
(4. Mojž. 21, 6.)
26. Protož i .my nemstěme se
13. Uložili jste vy čes smilovóní

Pánu & podlé vůle veši den uložili
jste jemu.
14. Ale poněvadž trpělivý jest
Pán, čišme z toho pokání, aodpu
štění jeho 8 plůčem žádejme:
15. nebot nebude hroziti Bůhtak
jako člověk,aniž rozpálí se khněvu
tak jako syn člověka..
16. A protož pokořne jemu duší
svých, a. v duchu pokomém, slou
žíce jemu,
17. rcemež s pláčem Pánu, aby
vedlé vůle své tak učinil s námi
milosrdenství své: abychom jakož
zkormouceno jest srdce naše pro
ýchu jejich, tak také z naší po
kory my se chlubili:
18. nebo nenísledoveli jsme hří
chů otců našich, kteříž opustili Bo
ha svého, aklaněli se bohům cizím,
19. pro kterýžto hřích dání jsou
v meč, a. v lou ež, a. v pohsnění
svým nepřátel : ale my jiného
Boha. nesmíme, kromě něho.
20.
Očekávejmež
těšení
jeho, a. on[tedy]hpokorně
vy edávetn'

ude krve
neší z trápení
našich,
& ponížít
všech nneÉtel
dů,
kteřížkoli
povstávajínproti
učiní
je beze
cti P Bůh nim,
níš. e
21. A nyní bratří poněvadž vy

za ty věci, kteréž trpíme,
27. ale myslíce, že tato trápení
menší jsou, nežli hříchové naši,
věř-me, že metly Páně, jimiž nás
jako služebníky tresce, k pole šení,
s. ne k nešemu zahynutí přiš y.
98. I řekli jí Oziáš, & starší:
Všecko, což jsi mluvila, prsvét jest.
a. není v řečech tvych žádné úhony.
29. Nyní tedy modliž se za.nás,
nebo žene svatá. a. bohebojnú jsi.

30. I řekla jim Judith:

Jakož

poznúvůte, že z Boha. jest to, což
jsem mohla. mluviti:

31. tak také zkuste, z Boha-lita

jest, co jsem umínila. učiniti, &

modlte se, aby Bůh učinil pevnou
redu mou.

32. Vy státi budeteubrůny noci
této, a. jet
“du ven se služkou
svou: & mo to se, ab 'akož jste

řekli, v pěti dnech v

lid svůj melský.

Půnns.

83. Chcit pak, abyste sevynedo
ptůveli na. skutek můj, .. dokudž
neožnůmim vim, nic jiného at se
neděje než modlitba ze mne
Pánu Bohu našemu.
34. I řekl jí Oziůškníže jůdské:
Jdi v pokoji & Pán budiž s tebou
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ku pomstě ne řátel našich. A na rozhněvání tvém, kteříž slibují, že
vrátivše se o ešli.
chtí porušiti svatyně tvé, aposkvr
niti stánku jmena tvého, a sraziti
mečem svým roh oltáře tvého.
Kapitola 9.
12. Učiniž Pane, aby vlastnim
Modlitba Judith na vítšaství nad Assyr

1.

teřížto když odešli, Judith
vešla do modlitebnice své:
& oblékši se v žíni posypala po
pelem hlavy své: a roz rostřevši
se před Pánem, volala u Pánu,
řkouc:
2. Pane Bože otce mého Sime
ona, kterýž jsi dal jemu meč ku
pomstě nad cizozemci, kteříž násil
níci byli v poskvměni svém, a
obnažili stehno panny k zahanbeni*:
3. a dal jsi ženy jejich vlou ež,

a dcery jejich v za'etí, a vše' ou

kořist k rozbita
služebníkům
svým, kteříž horlih' horlivostí tvou;
pomoziž, prosím tebe Pane Bože
můj, mně vdově.
4. Nebos ty učinil prvnější věci,
a tyto po nich umyslil jsi: a stalo
se to, cos ty chtěl.
5. Nebo všecky cesty tvé jsou
pohotově, a své soudy v prozřetedl
nosti své položil jsi.
6. Pohlediž na stany assyrské
nyní, jakož někdy ráčil jsi pohle
děti na stany egyptské, kdyžto za
služebníky tvými v odění běželi,
doufajíce v vozy, a v jízdné své,
a v množství bolovníků.

a o:
J[jiho]

mečem stata byla pýcha
13. necht jest jat osidlem očí
svých na mně, a porazíš jej na rtů

láshz
mé. mivsrdci stálost, abych
1 . Dejž
potupila ho: a sílu, at jej zkazim.
15. Nebot bude to památka jmena
tvého, když ruka ženy svrže ho.
16. Nebot není v množství síla
tvá Pane, ani v síle koňů jest vůle
tvá, aniž pyšní líbili se tobě od
počátku: ale ponižených a tichých
vždycky se tobě líbila modlitba.
17. Bože nebes, stvořiteli vod, &

Pane našeho stvoření, vyslyš mne
bídnou modlící se, a v tvém milo
srdenství silně doufající.
18. Pomni Pane na zákon svůj,
a dej slovo v ústech mých, a v
srdci vmém
úmyslu,
ab :dům
tvůj
posvgosiliž
cení tvém
zůsta
19. a všickni národové at poznají,

žebty
te
e. jsi Bůh,anenít jinéhokromě

Kapitola 10.
Ozdobné přístrojení Judith, a vyjití :
města. 11. Uvedení jí od Asayrských k
Holofernovi.

7. Ale pohleděl jsi na vojska je—
1. I stalo
se, když
přestala
volati
jich, & tma unavila je.
ku Pánu,
vstala
z
na
8. Držela nohy jejich propast, a kterémž ležela rozprostřevši se

vogy
přibyly
le. i tito, Pane, kte- P 2.
. Tak
at jsou
vo a služky své,a sšedšl.'
řed IPánenlal

říž doufají v množství svém, a v
svých vozích, a v oštípeoh, & ští
tech, & v střelách svých, a v ko
pích chlubí se
10. a nevě , že ty sám „jsi Bůh
náš, kterýžto ztíráš boje od počátku,

dolů ddmdomu svého, složilas sebe
žíni, a svlékla s sebe roucho vdov
ství svého,
3. a umyla tělo své, a pomazala
se mastí výbornou, a rozčesala vlasy
hlavy své, a vstavila čepecna hlavu
a že Pán jest jmeno tvé.
svou., a oblékla se v roucha veselí
11. Pozdvihniž ramene svého jako svého, & vzala střevíčky na_nohy
od počátku, a poraz mocjejich mocí své, a vzala náramky a lilijky &
svou: necht padne moc jejich v náušnice, a_prsteny & všemi on 0
bami svými o
se.
4. Jížto také Pán přidal stkvě
2) Jak se vypravuje v 1. Moji. 34, 26.
87
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15. I řekli jí: Zachovalas život.
losti: nebo všecka tato ozdobabyla
ne z chlípnosti, ale z ctností: a svůj, proto že jsi takovou radu
proto Pan tu krasu na ní ro-no nalezla, abys přišlaku panu našemu.
žil, aby nevyrovnalou krasou očím 16. To tedy věz, že když staneš
všech se ukázala.
před obličejem jeho, dobřet učiní
5. I vložila na služku svou lah tobě, & budeš nejlibější v srdci jeho.
vici vína, a nádobu oleje, a praž I vedli ji k stanu Holofemovu,
1Pak:

hrudy fíků, a chleby, a sýr,

6. A když přišly ]: bráně města,
nalezly ano čekají Oziaš, a starší
města.
7. Kteřížto kd ž viděli 'i, užasli
se, a divili se nšamně kí-ase její.
8. Však nic se jí netažíce pustili
ji, ab šla, řkouoe: Bůh otců na
šich ejž tobě milost, a všeho úmy
slu srdce tvého posilniž svou mocí,

pověděvše o ní.

_

17. A když vešla před tvařjeho,
i hned jat jest Holofernes, očima
s

a.

18. I řekli k němu služebníci
jeho : Kdožby pohrdal lidem hebrej
ským, kteříž tak krásné ženy mají,
abychom pro ně neměli slušně bojo
vati proti nim?
19. Tedy uzřevši Judith Holo
ferna an sedí pod oponou,kteráž byla
šarlatem, a zlatem, & smaragdem.,

měljmeno
z tebetvéchvalu
J erusalém,
aabyylo
v počtu
svatých a kamením drahým protkavana:
a spravedlivých.
20. a pohleděvši na tvář jeho,
9. I řekli ti, kteříž tu byli, vši
klonila se jemu, padši na zem.
ckni jedním hlasem: Staň se tak, pozdvihli ii služebníci Holofer
se.
noví, k rozkazaní pána svého.
10. Tedy Judith modlíc se Panu

Boihu,
šla skrze bránu, onaislužka
OJ
] 11. I stalo se, když sstupovala
s hory okolo svítám, potkali se s
ní vyzvědači assyrští, a chytili ji,
řkouce: Odkud jdeš, a kam se
béřeš?
12. Kteražto odpověděla: Dcera
jsem židovské., a proto jsem ušla
od nich, neb jsem předzvěděla, že
dani budou vám v loupež, proto
že potupivše vás, nechtěli dobro
volně poddati se, aby nalezli mi
lost před obličejem vaším.
13. A protupříčinu myslilajsem
sama v sobě, řkouc: Půjdu před
obličej knížete Holoferna, abych
oznámila jemu tajné věci jejich, a
ukázala jemu, kterýmby řístupem
mohl o anovati je, tak a ynepadl
muž je en z vojska jeho.
14. A když uslyšeli muži ti slova
její, patřili natvař její, i bylo před
očima jejich podivení: neb se di
vili převelmi kráse její.
5) Vzala s sebou Judith rozličnou potravu,
by se nemusela poskvrniti pokrmy po
hans

].

Kapitola 11.
DoptLvůní se Holofema Judith na pří
činu příchodu jejího. 4. Chytrá odpověď
Judith i oklamauí Holoferna.

1. Tehd
Holofernes
jí: Do
br mysli
bud, řekl
a nestrachuj
se v srdci svém: nebo jsem já. ni
kdy neuškodil člověku,kterýž chtěl
sloužiti Nabuchodonosorovi králi.
2. Lid pak tvůj, kdyby byl ne
ohrdal mnou, nebylbych pozdvihl
opí svého proti mm.
3. Nyní tedy ověz mi, z 'akě
jsi příčiny ušla od)nich, a líb' ose
tobě, abys přišla k nám?
4. I řekla jemu Judith: Přijmi
slova služebnice své, nebo budeš-li
nasledovati slov děvky své, doko
nale tu věc učiní Pan ři tobě.
5. Živt jest zajisté abuchodo
nosor kral země, a živa jest moc
jeho, kteráž 'est v tobě kstrestaní
všech duší b oudících: že netoliko
lidé skrze tebe slouží jemu, ale i
zvěř polní jest jeho poslušna.
6. Nebo rozhlašujet se opatrnost
mysli tvé všechněm národům, a
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oznámeno jest všemu světu, že ty
sám dobrý jsi a mocný ve všem
kralovstvi jeho, a správa tvá. va
leěné. všem krajinam se ohlašuje.
7. Aniž jest to tajno, co mluvil
thior, aniž jest nepovědomo, cos
mu rozka
učiniti.
8. Znamot jest zajisté, že Bůh
naš tak jest hříchy rozhněvan, že
vzkázal skrze proroky své k lidu,
že vyda je pro hříchy jejich.
9. A poněvadž vědí synové israel
ští, že rozhněvali Boha svého, strach
tvůj jestit nad nimi.
10. K tomu také hlad přišel na
ně, a pro nedostatek vody již [jako]
mezi mrtvými se počítají.
11. Naposledy to nařizují, aby
abilií :dobytek
]10

svůj, & pili krev je
12. a svaté věci Pána Boha své
ho, kterýchžto přikázal Bůh nedo
týkati se, obilí, vína, a oleje, ty
myslili vynaložiti, a chtí straviti,
kterýchžto neměliby se ani rukama
dot kati: poněvadž tedy takové věci
či , jistat věc jest, že dani budou
v zahynuti.
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i divili se moudrosti jeji, a pravili
jeden k druhému:
19. Není takové ženy na zemi
v vzezření, v
e, a v smyslu
slov.



20. I řekl k ni Holofernes: Do
břet učinil Bůh, kterýž tě poslal
před lidem, abys ty dala jej v ruce
naše:
21. a poněvadž dobré jest slibo
vaní tvé, jestliže mi to splní Bůh
tvůj, bude také i Bohem mým, a
ty v doměNabuchodonosora veliká.
budeš, a jmeno tvéjmenovano bude
po vší zemi.

Kapitola 12.
Svoboda od Hcloferna Judith dána. 10.
Přípravení hodů od Holoferna, a pozvaní
na ně Judith, 20. i ožralství Holofernovo.

1. Tehd
jí viíti, kdež
by' rozkázal
složení pokladové
'eho,
a rozkázal 'i tu zůstati, a ožil,
col'py
je
o. jí mě o, davano býti s stolu

2. Jemuž odpověděla Judith, a
řekla; Však nebudu mocijisti těch

13. To já. služebnice tvá. znajíc, věcí, kteréž mi rozkazu'eš dávati,

aby nepřišel na mne
az: ale z
těch věcí, kteréž jsem s sebou při
nesla, jisti budu.
3. Jižto Holofernes řekl: Nedo
stane-lit se těch věcí, kteréž jsi s
sebou přinesla, co učiníme tobě?
45 I řekla Judith: Živatjest duše
tva pane můj, že nevynaloží všech
tobě, tak že já. povedu tebe pro—těchto věci děvka tva, dokudž ne
středkem J erusaléma, a budeš míti učiní Bůh skrze ruku mou těch věc
veškeren lid israelský, jako ovce,
umínila.
I kamž
uvedlibyl
ji
kteréž nemaji pastýře,a nezaštěkne kteréž
služebn.jsem
ci jeho
do stanu,
rozkázal.
ani pes na tebe:
16. nebo ty věci povědiny jsou
5. I prosila, když vcházelo., aby
mi skrze předzvědění[mé]odBoha. dana byla jí svoboda v nociapřed
17. A poněvadž se rozhněval světlem vychazeti ven ]: modlitbě,
Bůh na ně: poslána jsem, abych a modlili se Panu.
6. I přikázal komorníkůni svým,
ty věci zvěstovala tobě.
18. I líbila se všecka slova ta aby, jakžby se ji líbilo, vycházela
Holofernovi, i služebníkům jeho, a vcházela k modlení se Bohu své
mu, za tři dni.
7. I vycházela v noci do údolí
11) To mělo dokazati i nedostatek vody i
bezbožnosti lidu, ježto se to v zákoně bethulského, a umývala se u stud
nice
vody.
přísně zakazuje. (3. Moji. 17, 10.)

utekla jsem od nich, a poslal mne
Pan, abych tyto věci oznámila tobě.
14. Já. zajisté děvka tvé Boha
ctím, také i nyní jsouc u tebe: a
bude vycházeti děvka tvé., a mo
dliti se budu Bohu,
15. a povit mi, kdy jim odplati
za hřích jejich, apřijdouc oznamím
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8. A když vstupovala, modlívala
se Panu Bohu israelskému, aby
Kapitola 13.
spravoval cestu její k vysvobození
Stětí hlavy Holofernovy od Judith, ina
lidu svého.
vrúcení se její do Bethulie. 22. Chvilení
9. A vcházejíc, čistá. zůstávalav Pana Boha.
stanu, dokudž nepřijala pokrmu
svého 1: večer*.
1.
d ž ak byl večer pospíšili
K šlužlebníoijeho dě příbytků
10. I stalo se, v čtvrtý den uči
nil Holofernes večeři služebníkům svých, i zavřel Vagao dveře po
svým, & řekl k Vagaovi komor kojíka, & odšel.
níku svému: Jdi, a namluv tu
na.:Byli pak všickni zemdleni od
židovku, at dobrovolně povolí obý vi2.
vati se mnou.
3. a byla Judith sama v poko
11. Nebo hanebné. věo jest u ík u.
Assyrských, kdyby žena posmívala J 4. Holofernes ak ležel na loži,
se muži, činíc aby svobodná. od přílišným opilst m usnuv.
něho odešla.
5. I řekla Judith děvečce své,
12. Tehdy všel Vagao k Judith, aby stala vně před pokojíkem, &
_
a řekl: Necht se nestydí dobrá. ostříhala.
6. I stala Judith řed ložem,
mladice viíti ku panu mému, aby
byla uctěna před tváří jeho, aby modlíc se s pláčem, a ýbajío ústy
jedla s ním, a pila víno s veselím. mlčeč ,
13. Jemužto Judith odpověděla: 7. a řkouc: Posilniž mne, Pane
Kdož jsem já., abych odepřelapanu Bože israelský , a pohled v tuto
mému?
hodinu na skutky rukou mých,
14. Všecko, což bude před očima abys, jakož jsi slíbil, Jerusalem
jeho dobrého a výborného, učiním. město tvé vyzdvihl: a. abych do
A cožby se koli jemu líbilo, to mi konale. to, což jsem umyslila, věříc,
bude výborné po všecky dny života. že může se [to] stati skrze tebe.
mého.
8. A když to řekla, přistoupila
15. I vstala, & ozdobila se rou
ohem svým, a všedši stála před
tváří 'eho.
16. raněno jest srdce Holofer
novo: nebo hořel žádostí její.
17. I řekl k ní Holoíernes: Pi

k sloupu, kterýž byluhlavy lůžka

jeho, a mečík jeho, kterýžto visel
přivázaný na něm, odvázala..
9. A když jej vytrhla z pošvy,
ujala kštici hlavy jeho, a řekla.:

Posilň mne, Pane Bože, v tuto
hodinu,
již
veselím,
neb jsi na
10. i udeřila dvakrát v šíji jeho,
ezlaa hoduj
milost spřede
mnou.
18. I řekla Judith: Budu piti, a stala hlavu jeho, a sňala oponu
ne, nebo zvelebena jest duše má, jeho s sloupů, a svalila tělo jeho
bezhlavé s lože.
es nade všecky dny mé*.
11. A
maličké chvilce vyšla,
19. I vzala, a jedla, i pila před
ním to, což byla připravila jí dě—a dala avu Holofernovu děvečce
večka její.
své, a rozkázalaf; aby ji vložila do
20. I rozveselil se Holofernes k pytlíku svého.
_
ní a pil vína říliš mnoho, kte
12. I vyšl vedle obyčejefsvého,.
réhož nikdy ta mnoho v životě jako k mo itbě, & prošly ležení,
svém nepil.
a obšedše údolí, přišli k bráně
9) Zůstávala čista od jídla, t. lačná; města.
13. I řekla Judith zdaleka stráž
zachovávalat \? ležení nepřátelském
půst tak jako doma, jednou za den a
to k večerou ss nasycujic.
18) t. více poctěna jsem než kdy od na
rození svého.

Otevřte
brany,
nebo
nným
mi zdí:
jest Bůh,
kterýž
učinil
mocs
v Israeli.

Kniha Judith 13. 14.
14. I stalo se, když uslyšeli
muži hlas její, povolali starších
města.
15. I sběhli se k ní všickm', od
nejmenšího až do největšího: nebo
se byli nadali, že ona již ne řijde.
16. A rozsvítivše světla o stou
piJi ji všickni: ona pak vstoupivší
na vyšší místo, rozkázala, aby
mlčeli. A kd ž všickm' mlčeli,
17. řekla udith: Chvaltež Pana
Boha našeho, jenž neopustil těch,
kteříž doufají v něho:
.
18. a skrze mne děvku svouna
lnil milosrdenství svě, kteréž slí
il domu israelskému: a zabil ru

to mou nepřítele lidu sveho noci
řéou
19. A vyňavši z pytlíku. hlavu
Holofernovu, ukázala jim, řkouc:
Aj hlava Holoferna, knížete vojska
assyrského, a aj opona jeho, za
níž ležel v ožralství svém, kdežto

slšršzeruku
ženy zabil ho Pán Bůh
n .
20. Živt pak jest on Pan, že o
stříhal mne anděl jeho, i když
“sem odsud 's'la, i když jsem tam
yla, i když jsem zase sem šla, a
nedopustil Pán Bůh na mne děv
ku svou, abych poskvrněna byla,
ale bez poskvrny hříchu navrátil
mne vam, radující se z vítězství
jeho, z ujití meho, a z vysvobo
zení vašeho.
21. Chvalte jej všickni. ne
bot jest dobry, nebo na věky mi
losrdenství jeho.
22. Tedy všiokni klonivše se
Panu, řekli k ní:
ožehnal tebe
Pán v moci své, nebo skrze tebe
na nic přivedl nepřátely naše.
23. Oziaš pak kníže lidu israel
ského, řekl k ní: Požehnana jsi
ty, dcera, od Pana Boha nejvyš
šího nade všecky ženy na zemi.
24. Požehnaný Pan, kterýž stvo
řil nebe i zemi, kterýž tebe spra
voval k ranám hlavy knížete ne
přátel našich:
25. nebo dnes jmeno tvě tak
zvelebil, aby neodstou ila chvála
tvé. -. úst lidí, kteřižby oli se roz
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pomínali na moc Paně na věky,
pro kteréžto jsi nešetiřla života
svého, za příčinou úzkosti a za
rmutku naroda tvého, ale ředešlas
pad naš před obličejem oha na
šeho.

26. I řekl veškeren lid: Staň
se, staň se.
27. Tehd povolán jsa Achior
přišel, a ře a jemu Judith: Bůh

israelský,
jemužssetynad
svědectví
vy
dal, že pomstí
nepřate
svými, ont jest stal hlavu [k 
žete] všech nevěřících v tuto noo
skrze ruku mou.
28. A abys %mnal, žet jest tak,
tot hlava
vhle.
potupě
pýchy olofernova,
své potupilkterzž
Bo a
israelského, a tobě zahynutím hro
zil, řka: Když zajat bude lid isra
elský, kažit boky tvé mečem pro
bodnouti.
29. Vida ak Achior hlavu Ho
lofernovu, z ěsiv se strachem padl
na zem na tvář svou, a trápila se
duše jeho.
30. Potom pak když nabyv zase
ducha okříl, padl k noham jejím,
a poklonil se ji a řekl:
31. Požehnanó. ty od Boha tvé
ho ve všelikém stánku Jakobovu:
nebo ve všelikěm národu , kter ž
uslyší jmeno tvé, zveleben bu e
Bůh israelsky nad tebou.

Kapitola 14.
Rada Bcthuls'kým od Judith dana. 6.
Achiorovo přistoupení k náboženství lidu
is:-selského. ?. Vyvěšení hlavy Holofernovy
se zdi, :. vytrhnutí Bethulských na As
syrské.

1. Rekla
Judithmne,
ke všemu
lidu:pakSlyštež
bratří,
zavěste hlavu tuto na zdech na
šich:
2. a když vzejde slunce, vezmiž
jedenkaždý braň svou. & vyjděte
útokem, ne abyste sstoupili dolů,
ale jako útok činíce'.
.
3. Tehdy vyzvědači musí běžeti
2) t. jako k útoku se ohystajíco.
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buchodonosora, nebo aj Holofernes
leží na zemi, a hlavy jeho není
na něm.
17. To když uslyšeli knížata
moci assyrské, roztrhli všiokni
roucha svá, a nesnesitedlná bázeň
a strach připadl na ně, a zkor
moucena jsou srdce jejich velmi.
18. A stal se křik neslýchaný u
prostřed ležení jejich.

k knížeti svému, aby ho zbudili
k bitvě.
4. A když vůdcové jejich po
běhnou k stanu Holofernovu, a
naleznou ho bez hlavy uvaleného
ve krvi 'eho, připadne na ně strach.
5. A dyž poznáte, ani utíkají,
běžtež za nimi bezpečně, nebot
Pán setře je pod nohama vašima.
6. Tehd Achior vida moc, kte
rouž uě' ' Bůh israelský, opustiv
řád hanský, uvěřil Bohu, :. ob
řeza tělo neobřízky své, a připo
jen jest k lidu israelskému, i vie
cko potomstvo rodu jeho až do
dnešního dne.
7. Tehdy hned jakž vzeěloslun
ce, vyvěsili na zdi hlavu Holofer
novu, & vzal každý muž braň
svou, i vyšli s velikým hřmotem
a křikem.
8. To uzřevše vyzvědaěi, běželi
]: stanu Holofemovu.
9. Ti pak, kteříž v stanu byli,
přišedše, a přede dveřmi kojíka
žustíce, aby jej zbudili
ot z
úmyslu. dělali, aby ne od budících,
ale od šustu Holofernes procítil.

Kapitola 15.
Utíkání Aesynkých, B. a honění jich
od lidu israelského. 9. Chválení Judith a
obdarování ji.

1. A žej
když
všecko vojsko
est Holofernes
stat,uslyšeló,
odstou
pil rozum i rada od nich, asamým
třesením a bázní jsouce přemožení
pomoci v nohách hledali.
2. Tak že žádný nemluvilssvým
bližním, ale sklopivše hlavu, necha
vše všeho, pospíchali uteci řed
Židy, o kterýchž slyšeli, že v o ní
táhnou na ně, ntíkaiíce po cestach
polních apo stezkách pahrbkových.
10. assyrsk'é
Nebo žádný
nesměluizkojíka
3. Vidouce tedy synové israelětí,
moci
otevříti
tl
aneb
že utíkají, pustili se po nich.
vejda.
11. Ale když přišlivůdcové jeho sstoupili za nimitroubíce vtrouby,
a tisíoníci, i všichni starší vojska a křičíce.
4. A poněvadž Assyrští nejsouce
Eagle assyrského, řekli komorní sjednocení, kvapně běželi: synové
pak israelští jedním houfem hnali
12. vy
VÍjděte,
myši
ezše z adzbud'te
ou at slg, oŠebo
o se, poráželi všecky, kteréž najiti.
smělily se nás pobíšnouti k boji.
1 l posypo
1 '
. ed y 0 Zl'áě rozesa
13. Tehdy Vagao vied do po moóhlši'
kojíka jeho, stál před koltrou, a všech městech, a krajinách israel
tleskl rukama svýma: nebo do ských.
6. Protož všeliká krajina, a vše
mníval se, že spí s Judith.
14. Ale když žádného hnutí le ljké město, vybranou mládež v
žícího neěil, přistoupil blíže k odění poslali za nimi, a honili je
koltře, a pozdvihl "i, a uzřev tělo mečem, až přišli k končinam mezí
ch.
Holofernovo bez hlavy ano leží
na zemi zkálené vekrvisvé, zkřikl
7. Jiní adhak,
byli v Bet
' do kteříž
ležení Assyrských,
hlasem velikým s pláčem, a roz hulii,
trhl roucho své.
a pob i loupež, kterouž byli za—
15. A vžed do stanu Judith, ne nechali Assyrští utíkajíce, a zbo—
hatli velmi.
nalezl jí, i vyskočil ven k lidu,
16; a řekl: Jedna žena hebrejská 8. Ti pak, kteříž svítězivše na
učinila hanbu v domě krále Na vrátili se do Bethulie, všecky věci,

Kniha Judith 15. 16.

kteréž byly jejich [ne řátel, při
nesli s sebou, tak že ngbylo]poětu
dobytka, a hovad, a všech movi
tých věcí jejich, že od nejmenšího
až do největšího všickni obohatli
z kořistí jejich.
9. Joaln'm akn ,'vyšší kněz, při
šel z Jerusal ma 0 Bethulie, se
všemi kněžími svými, aby viděl
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množstvízahradiloĚtoky,
a koňové
jejich přikryli údo
6.
kl, že zapálí koněiny mé,
a mládence mé pobi'e mečem, ne
mluvňátka má že dá v loupež, a
panny v zajetí.
7. Pán ak všemohoucí uškodil
'emu, a d jej v ruce ženy, apro
odla jej.
Judith.
8. Nebo nepadl mocný jejich od
10. Kterážto když vyšlakněmu, mládenců, ani synové Titanovi'
dobrořečili jí všickni jedním hla porazili jej, ani vysocí obrové po
sem, řkouce: Tys sláva J erusaléma, stavili se proti němu, ale Judith
dcera Merari krásou tváři své ra
o
,
tys lradost
Israele, tys čest lidu nila 'e'.
9. ebo svlékla s sebe roucho
11. moto že jsi učinila zmužile,
a po ' ěno jest srdce tvé, proto že vdovství, a oblékla se v roucho
jsi milovala čistotu, a po muži radosti k plesání synů israelských.
svém jiného jsi nepoznala: protož 10. Pomazala tváři své mastí, a
i ruka Páně posilnila tebe, a ro svázala vlasy své do čepce, vzala
tu věc budeš požehnané na věky. roucho nové k oklamání jeho.
12. I řekl veškeren lid: Staň se, 11. Střevíčky její uchvátily oči
staň se.
jeho krása její jala dušijeho, stala
13. Ve třicíti pak dnech ledva meěíkem šíji jeho.
sebrána jest kořist Assyrských od 12. Zhrozili se Perští stálosti její,
lidu israelského.
a Médští smělosti její.
13. Tehdy kvílili stanové Assyr
14. Ty pak věci, kteréž poznali,
že 'sou byly Holofemovy vlastní, ských, když se ukázali ponížení
dali všecky Judith na zlatě, a na moji, prahnouce žízní.
stříbře, i roucha, a drahé kameni
14. Synové mladic zbodli je, a
a všeliký nábytek, a dány jsou jí
jako pacholata
zahynuli
v boji utíkající
od tváři pobiliže:
Pána
—
všecky věcí od lidu.
15. A všickni lidé radovali se s ha mého.
ženami, i annami, i mládenci, na
15. Píseň zpívejme Pánu, píseň
nástrojích ndebných a na loutnácli. novou zpívejme Bohu svému.
16. Adonaj Pane veliký jsi ty,
a znamenitý v' moci své, a kte
Kapitola 16.
hož
nižádný nemůž přemoci.
Píseň Judith. 22. Obětování Bohu oběti.
17. Tobě at slouži všecko stvo
25. Život Judith i smrt,
řeni tvé: nebo 'si řekl, a učiněna
jsou: poslal jsi ucha svého, a stvo
1. Tehdy
zpívala
Judith Pánu pí řena jsou, a neni kdoby odolal
seň tuto,
řkouc:
2. Začněte Pánu na bubny, zpí hlasu tvému.
18. Hory z kořen pohnou se s
vejte Pánu na cymbálich, zpívejte
jemu žalm nový, vyvyšujte, a vzý vodami : a skály jako vosk rozplynou
se
před tváří tvou.
vejte jmeno jeho.
19. Ale kteříž se bojí tebe, velicí
3. Pán jest ten., kterýž potírá
budou
u tebe ve všem.
boje, Pán jest jmeno jeho.
20. Běda národu povstávajícímu
4. Kterýž rozbil stany svéupro
střed lidu svého, aby vytrhl nás proti pokolení mému: nebo Pán
z ruky všech nepřátel našich.
5. Přitáhl Assur s hor od půl
noci v množství síly své: jehožto 8) t. obrové silni —
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všemohoucípomstí nad nimi, vden
26. Byla také k ctnostipřipojena
soudu navštíví 'e.
čistota, tak že nepoznala muže po
21. Dá. zajis oheň, a červy na všeo dny života svého, jakž u
asses muž její.
těla jejich, aby alena byla., a cí mřel
tila to až na v .
27. Chodívala pak ve dni sváteční
22. I stalo se potom, veškeren s velikou slávou.
lid po vítězství přišeldoJ erusalóma 28. I bydlilavdomě muže sveho
klaněti se Pánu: a hned jakž oči sto & pět let, a propustila služku
stěni jsou, obětovali všickni oběti svou svobodnou, a umřela, apoohg
zápalné, i sliby, i zaslíbení své.. vana jestsmužem svým v Bethuln.
23. Judith pak, všecko nadobi 29. I plakal jí veškeren lid aa
bo'ovné Holofernovo, kteréž jí dal 6 dm dní.
80. Po všeoken pak čas života.
lig, i oponu,kterouž byla ona vzala
z pokojíka jeho, obětovala na dar jejího nebyl, kdob kormoutil Isra
ele, i o smrti jej na mnoha léta.
zapomenutí.
31. Ben ak sváteční tohoto vítěz
24. Byl pak lid vesel odlé tváři
ebrejs oh mezi svaté
Svatyně, a za tři mě co radost ství od
dny
se počítá, a s ví se od Židů.
toho vítězství slavili s Judith.
od toho času až do dnešního dne'.
25. Po těch pak dnech navratil
se (jledenkažd
do jest
domu
Ju
'th svele ena
v svého,
Bethulií,a
a byla slavnějšípo vší zemi israelské.

31) t. až do času spisovatele té knihy;
po-dčji ale přišel ton svatek v napo
menu

Kniha Esther 1.

Kniha Esther.
V knize této, od královny Esther tak nazvané, vypravuje se, kterak Esther,
jsouc židovka, od krále perského Asvérg jenž bezpochyby také Xerxes sloul, na dů
stojenství královny povýšena byla, a kterak potom jejím působením vyhlazení Židů v
veškerém království persko-médském, Amanem, miláčkem královým nastrojené odvrá
ceno bylo. Na památku toho uveden jest v národu židovském radostný svátek Furim
kterýž se dosaváde vesele až i rozpustile jako masopust slaví. Poznáva se ztoho čten
nevystižitedlnú prozřetedlnost Božská, jak Bůh pylné ponižuje : tresce, ponížené pak
povyšuje a oslavuje. D'a vyrčení sv. Jeronyma a jiných sv. Otců jsou události, v
knize této obsažené, obraz církve, jež rovně zde na světě protivenství trpí, ale ko
nečně přede vítězí a slavněji vykvétá.

Kapitola 1.

byli provlečeni skrze kroužky z
slonových kostí, a ksloupům mra
morovým byly přivázány'. Lůžka
složení..
také zlatá a stříbrná" spořádána
byla na podlaze, jenž b la sma
ragdovým, a pariovým amením
1. Za kraloval
dnů králeod Asvéra,
kterýž
Indie až do podlážena, kteráž byla rozličným
mouřeninské země, nad sto a sedm malováním podivně ozdobena.
mecítma kra'inami:
7. Pili pak, kteříž pozváni byli,
2. když s ěl na trůnu království z zlatých koflíků, a na jiných a
svého, Susan město království jeho jiných nádobách krmě noseny byly.
začátek bylo.
Víno také, jakž slušelo na veleb
3. Třetího tedy léta kralováni nost královskou, v hojnosti, a vý
svého, učinil u sebe veliké hody borné předkládáno bylo.
8. Aniž byl, ještoby nutil pití
m s
, knížatům,
nejs' ějěm
ersk m, nechtějícich*, ale jakož byl král
kšůechnvěýlm
ia služební
a médským, slovůtným, pa vláýda zřídil, u každého stolu ustanoviv
řům nad krajinami,
jednoho z knížat svých, aby po
4. aby ukázal bohatství slávy žíval jedenkaždý, co by chtěl.
království svého, i velikost, a 9. Královna také Vasthi učinila
chloubu moci své, za mnohý čas, hody ženám, na paláci, kdežto
totiž za sto a osmdesáte dní.
král Asvérus měl obyčej zůstávati.
6. A kd ž se vyplnili dnové
10. Tedy dne sedmého, když
hodů, sezvař veškeren lid, což ho král byl veselejší: a po přilišném
koli bylo v Susan, od největšího ití když se rozpálil vínem, roz
až do nejmenšího: &.rozkázal za kázal Maumanovi, a Bazathovi, a
sedm dní hody strojiti v síni za Harbonovi, & Bagathovi, a Ab
hrady a háje, kterýž královským gathovi, a Zetharovi, a Uharcha
dílem a rukou vysazen byl.
sovi, sedmi komor
m, kteříž
6. A zavěšeny byly se všech sloužili před obličejem jeho,
stran čalouny nebeské barvy,a ze
lené a hyacinthové, na provázoích
kmentovýoh a šarlatových, kteřižto 8) Při hodech Peršanů a východních ná
Hodů slavných od Asvéra přistrojení:
10. a Vasthi pro neposlušenství s království

6) t. ty čalouny zavěšeny byly na pro
vázcích rovlečených skrze kroužky,
upevněn na sloupích mramorových.
— "' Na nichž hodovníci za stolem
leželi podlé obyčeje tehdejšího, ježto
my za stolem sedíme.

rodů vůbec ustanoven byl vrchní správce
bodů, jehožto úřad také byl hostí k
jídlu, a zvláště pití pobízeti, ano i k
vyprázdnění jistého počtu čilí nutiti;
jakéhož nucení při hodech těchto krů
lovských nebylo. Jiný výklad zní:
Vína bylo bez miry, tak že každý mohl
píti tolik, co chtěl.
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11. aby přivedli Vasthi královnu lovství její 'iná, kteráž jest lepší
nežli ona, a y vzala.

před
krále,
na hlavu
jejíi
20. A to at jest rozhlášeno po
orunu,
abyvstavíoe
ukázal všem
lidem,
knížatům krásu její: nebo velmi všech krajinách v tvém království
krásná byla.
(jenž jest přeširoké),avšecky ženy
12. Kterážto odepřela, a k roz velikých 1 malých, at zachovají
kázaní královskému, kteréž po ko čest k mužům svým.
_
21. Líbila se ta rada jehokráh,
mornících byl vzkázal., přijiti po
hrdala. Pročež rozhněvav se král, i knížatům: a učinil král podlé
a náramnou prchlivostí rozpálen rady Mamuchanovy,
22. a rozeslal listy do všech kra
sa,
jin království' svého, jakž každý
]vedlé
13. op)tal
sekrálovského
moudrých, vždycky
kteříž národ slyšeti neb čísti mohl, roz
yčeje
při něm byli, a s jejich radou či ličnými jazyky a literami, že muži
nil všecky věci, ješto znali usta jsou knížata, a větší v domíoh
novení a'práva starších,
svých: a to že se po všech náro
14. (byli pak první a nejbližší dech rozhlašuje.
Charsena, a Sethar, a Admatha, a
Tharsis, a Mares, a. Marsana, a
Kapitola 2.
Mamuchan, sedm vévod perských
Vyhledání Aavérovi panen. 6. Esther na
a médských, kteříž vídali tvář království
vyadvižení. 21. Mardocheova
královskoď, a první po něm se věrnost.
dah)
věci když se zběhly, a roz
15. kterémuby orteliVasthi krá 1.
hněváni krále Asvéra kd ž
lovna poddána byla, ješto rozká
zaní krále Asvéra, kteréž byl skrze se ukrotilo, zpomenul na Vast ',
komorníky vzkázal, učiniti ne a což byla učinila, i což trpěla*:
chtěla.
2. i řekli mládenci královští, &
16. I od věděl Mamuchan, an služebníci jeho: Nacht hledají králi
král slyše , i knížata: Netcliko panen mladých a krásných,
krále urazila královna Vastki, ale 3. a necht jsou rozeslání, kteřížby
i všecky národy, i knížata, kteříž hledali o všech krajinách mladic
jsou po všech krajinách krále krásnýo a panen: a at přivedou
svéra.
je do města Susan, a dají je do
17. Nebo se donese řečkrálovny domu ženského pod ruku Egea
všem ženám, a potupí muže své, komorníka, kterýž jest představený
a řeknou: Král Asvérus rozkázal, a strážce žen královských: a at
aby královna Vasthi přišla k němu, vezmou okrasu ženskou, i jiné věci
a ona nechtěla.
k tomu potřebné.
4. A kterážby koli mezi všemi
18. A tím příkladem všecky
manželky knížat perských a méd líbila se očím královským, ta at
ských, málo vážiti sobě budou roz kraluje místo Vasthi. Líbila se řeč
kázaní mužů: rotož “spravedlivé ta králi, a tak, jakž mu poradili,
rozkázal, aby se stalo.
jest královo roz něváni.
19. Zdálit se tobě, necht vyjde 5. Byl pak muž Žídeusanmš
vyrčení od tváři tvé, a necht jest stě, jmenem Mardocheus,syn Jaira,
zapsáno vedlé práva perského a
médského, kterýchžto přestoupiti 1) Král počal přenáhlení svého pykati a
ůtrpně na Vaathi zpomíuati; ale rád
neslušné ,'est, aby Vasthi nikoli
cové jeho, obávajíce se hněvu svržené
více nevc ázela k králi, ale krá
královny, žeby se nad nimi mstila,
14) Jímž jako královským radám volno
bylo před krále vcházeti.

kdyby zas na milost přijata byla, ana
žili se jiným pouavržením chlípnoeti
králově vhod přijíti, a cit útrpnOsti v
srdci jeho uduaiti.
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syna Semeje, syna Cis, z rodu Je vedena byla, který byl pod rukou
111 1m,
Susagažy komorníka, jenž byl úřed
6. kterýž přestěhovánbyl z J eru níkem nad ženinami královskými:
saléma, toho času, když Jechoniáše aniž měla více zase k králi jíti,
krále jůdského Nabuohodonosorkrál lečby byl král chtěl, a zejmena ji
zavolal.
babylonský byl přestěhoval,
7. kterýž byl pěstoun dcery bra
15. Ted když pominul čas ve
tra svého, Edissy, kteráž “jiným dlé pořá ku, nastával den, že
jmenem sloula Esther: a ta ani Esther dcera Abihaile bratra Mar
otce ani mateře neměla: pěkná docheova, kterouž sobě byl vzalza.
náramně [jsouc], a krásné tváři. A dceru, měla vjíti k králi. Kterážto
po smrti otce i matky její vzal ji nehleděla ženské okresy, ale což
sobě Mardocheus za. dceru.
koli chtěl Egeus komorník strážce
8. A když se rozhlásilo královo panen, to jí dal k ozdobě. Nebo
rozkázaní, a vedlé přikázaní jeho byla velmi krásná, a.pro náramnou
mnohé krásné panny přivedeny krásu všechněm, kteříž ji viděli,
byly do Susan, a odevzdány Ege byla. milá a příjemná.
ovi komorníka: dánajestjemu také 16. Tedy vedena jest do poko
i Esther mezi jinými mladicemi, jíka krále Asvéra měsíce desátého,
kterýž slove Tebeth' sedmého léta
aby chována byla v počtu žen.
9. Kterážto líbila se jemu, a na kralování jeho.
17. I zamiloval ji král nade vše
lezla milost před obličejem jeho.
I přikázal komorníku, aby pospíšil cky ženy, a měla milost &.milo
s okrasou ženskou, a dal jí díl srdenství před ním nade všecky
jeji*, a sedm mladic nejkrásnějšic ženy, i vstavil nalhlavu jeji ko
z domu královského, aiji, i služeb—runu království, a učinil ji krá
lovnou místo Vasthi.
nice její ozdobil a. vyšlechtil.
10. Kterážto nechtěla oznámiti
18. A rozkáual připraviti hody
jemu lidu svého ani vlasti své: převeliké všechněm knížatům, &
nebo jí byl Mardocheus přikázal, služebníkům svým, k sňatku &
aby o tom o všem mlčela:
svadbě Esther. A dal odpočinutí
11. kterýž procházel se na každý všem krajinám* aobdaroval je po
den před síní domu, v kterémžto dlé nádhernosti knížecí.
vybrané panny chovány byly, maje 19. A když po druhé hledány
byly panny a shromažďovány, Mar
péči
ěti, ocozdraví
se s níEsther,
děje. a chtěje vě docheus býval u brány králov
12. Když pak přišel čas jedné m "u
20. aniž ještě byla pronesla
každé mladice pořádkem, aby ve
šly k králi, jkdyž se vyplnilo vše Esther vlasti & národu svého, ve
oko, což k ozdobě ženské příslušelo, dlé řikážsní jeho. Nebo cožkoli
měsíc dvanáctý minul; nebo šest onj přikazoval, “zachovávala E
měsíců mazaly se olejem mirro sther: atak všecko činila, jakž či
vým, ajiných šest nějakých mastí, nívala toho času, když ji maličkou
choval.
& vonných věci užívaly.
13. A vcházejice k králi čehož 21. Toho tedy času, když Mar
koli požádaly k ozdobě příslušného, docheus u brány královské býval,
braly, a připravíce se ,'ak se jim
: částky prosinec náš a : částky
líbilo, z domu ženské o chodily 16) Byl
leden.
do pokojíka králova.
18) t. odpustil jim daně, a jiná břemena.
14. A kteráž vešla večer, ráno 19) t. aa příčinou nějaké své povinnosti,
snad byl spolu také strážným.
vyšla, & odtud do druhého domu
9) t. věci, k její okrese potřebné.

21) t. na krále — “ dle habr. byli stráž
nými prahu, t. i. u samého pokojík.
králova stráž drželi.
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rozhněvali se' Bagathan a Theres židovský národ, kterýž byl v krá
dva komorníci královští, kteříž lovství Asvérovu, zahladiti.
byli
vrátní, a na prvním rahu 7. Měsíce
(kterýž
slovo
paláce představen? : i chtě' o—Nisan)
léta prvního
vanáctého
kralování
vstati roti králi, a zavražditi o. Asvérova, uvržen jest los do vědra,
22. ož Mardochea tajno nebylo, kterýžto židovsky slovo Fur, před
a hned to oznámil královně Esther; Amanem, v kterýby den, avkte
& ona králi, jmenem Mardocheo měsíc měl povražděn býti náro
vým, kterýž tu věc na ni vznesl. židovský: a vyšel měsíc dvanáctý,
23. I bylo toho vyhledáváno, a kterýž slove Adar *.
8. I řekl Aman králi Asvérovi:
našlo se [tak]: i oběšeni jsou oba
ti na šibenici. A zapsáno jest to Jest lid po všech krajinách krá
do kněh památných, a vloženo do lovství tvého rozptýlený, ». od
letopisů před králem.
sebe vespolek rozdělený, nových
zákonů a ustanovení užívaje, kto
mu i královská nařízení potupuje.
Kapitola 3.
Avíš dobře, že není užitečné krá
Povýšení Amanovo, & rozhněvání se na
lovství tvému, aby ta jejich ne
Mardochea. 10. Vyrčení královo o vyhla zbednost rozmohla se skrze svo
zeni idů.
bodu.
tom král Asvérus
šil
9. Jestliže se tobě za dobré vidí,
PoAmana, syna Amadathlzvlžte rozkaž at zahyne, a já deset tisíc
rýž byl z rodu Agagského: a vy hřiven odvážím strážným po aladu
zdvihl stolici jeho nade všecka tvého'.
knížata, kteráž—měl.
10. Tedy sňal král prsten, kte:
2. A věickni služebníci královští, réhož užíval, s ruky své, a dal je)
kteříž byli u dveří paláce, klekali Amanovi, synu Amadathovu z rodu
na. kolena, a klaněli se Amanovi: Agagského, nepříteli židovskému *,
nebo tak jim byl přikázal král:
11. a řekl jemu: Stříbro, kteréž
sám toliko Mardocheus neklekal na slibuješ, měj sobě: s lidem tím pak
uěiň, jakž se líbí.
kolena., aniž se klaněl jemu*.
3. I řekli k němu služebníci
12. I povoláni jsou písaři krá
královští, kteříž vládli u dveří pa. lovští měsíce rvniho Nisan, tři
láce: Proč podlé jiných nezacho náctého dne té ož měsíce, apsáno
váváě přikázani královského?
'est, jakž rozkázal Aman, ke všem
4. A když to často říkali, a on
žatům královským, a soudcům
neposlechl jich, oznámili to Ama krajin, a rozličných národů, jakž
novi, chtíce věděti, setrvá-li v svém všeliký národ čísti a slyšeti mohl,
úmyslu: nebo byl jím pověděl, že vedlé rozliěnosti jazyků, jmenem
jest Žid.
krále Asvéra: a listové zapečetění
5. To když uslyšel Aman, a v prstenem jeho
skutku shledal, že Mardocheus před 13. posláni jsou po poslích- krá
nim nekleká na kolena, ani se je lovských do všech krajin, aby po
mu klaní, rozhněval se velmi,
bili a vyhladili všecky Židy, od
6. a měl to za nic, aby na sa
mého Mardochea vztáhl ruce své: 7) t. vyzvídal Aman losem, kterýby den
nebo byl slyšel, žeby byl z národu
ahlazení
měsíc Štastný
byl. v Měsíc
němžby
se jest
vy
idů povedlo.
Adar
židovského, a raději chtěl všecken
: částky nát únor : z částky březen.

1.

2) Hrdý Aman chtěl jako Bůh ctěn býti
(nížz 13, 14): nebo kdyby byl toliko
poctu lidskou, důstojenství svému pří
měrnou, žádal, nebyl by se Marda.
cheus zdráhal jemu ji prokazovati.

3

FA

t. deset tisíc hřiven stříbra ze statku
vyhubeného národu židovského. “

0v Podal-li král perský někomusvůj prsten,

udělil mu tím plnou moc, vydutí jeho
jmenem váeplatné, neodvolatelně roz
kasy.
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cholete až do starce, dětiiženy,
stříbro doŽpoŠladůkrálovských
za vyhlazení
ld
Jednoho dne, totiž třináctého [dne] dáti
měsíce dvanáctého, kterýž slove 8. Přepis také vyrěení, kteréž
Adar, a. statky jejich aby pobrali. bylo pověšeno v Susan, dal jemu,
14. Summa. pak listů teto byla., aby ukázal královně, ana omenul
aby všecky krajiny věděly, a. při ji, aby šla k králi a. pro 'a hoza
pravily se k uloženému dni.
lid svůj.
9. Navrátiv se 'Athach, oznámil
15. Poslové,
byli £osláni,
pospíšili,
aby kteříž
rozkázaní
rálovo Estheře všecko, což byl řekl Mar
neplnili. Aihned vyrčení královo docheus.
pověšeno jest v Susan, král ak a. 10. Kterážto odpověděla jemu, &
Aman slavili hody, ale Žid vši—porušila. aby pověděl Mardocheovi.
11. Všickni služebníci královští
ckni, kteříž byli v městě, plakali.
& všecky krajiny, kteréž jsou pod
anstvím jeho, vědí to, že kdyžby
Kapitola 4,
kdokoli], muž neb žena, nejsa po
Zámutek Mardocheův, inárodu židovského. volán, všel do síně vni
krále,
ihned
bez meškání má zabit býti:
8.
Ponuknutí
Estheg
k
hledání
u
krále
milosti. 16. Uložení idům postu.
leěby král vztáhl k němu berlu
I.
když uslyšel Merdocheus, zlatou na. znamení milosti, a tak
roztrhl roucho své, & oblékl mohlby živ býti. Protož já kterak
se vžím', posypav hlavu popelem: budu moci přijíti k králi, ano již
a u prostřed města. na ulici hla
třicgti dní nejsem povoláno. k ně
sem velikým křičel, ukazuje hoř mu
kost mysli své,
12. Což když uslyšel Mardo
2. a s takovým kvílením šel až c eus,
13. zase vzkázal Estheře, řka:
ke dveřím aláce. Nebo nebylo
dovoleno ob eěenému v žíni vjíti Nemysl sobě, aby život svůj za
do králova. dvoru.
chovala sama ze všech Židů, proto
3. Ve všech také krajinách, mě že jsi v domu královském:
14. nebo budeš—li nyní mlčeti,
stech, a. místech, kamžkoli to u
krutné vyrčení královské přišlo,
vysvobo
zeni Židzgůsobem
: a ty, i budou
dům otce
tvého
naříkání veliké bylo od Židů, a. jiným
půst, & kvílení, i pláč, a. mnozí zahynete. A kdoví, zdaliž jsi proto
nepřišla.k království, abys ktako
žínĚ
va & popele místo postele uží vému času pohotově byla..
4. Tedy děveěky Estheřiny, & 15. Tedy opět Esther toto vzká
komorníci, řišedše, oznámili jí to. zala Mardocheovi:
16. Jdi a.shromažď všecky Židy,
Což ona. us yševši ulekla se velmi:
a. poslala. roucho [Mardocheovi], kteréž nalezneš vSusan, &.modlte
aby odejmouce žíni, oblékli ho [v se za mne. Nejezte, ani píte zatži
dní, a za tři noci: a já podobně
něj: ale on nechtěl ho vzíti.
5. Zavolavši [tedy] Athacha. ko s děvečkami s
' budu se postiti.,
morníka., kteréhož jí byl král dal
a. teprv činíc,
vejdu nejsouc
králi,voproti
usta
ána, &.
vy
za. služebníka., poručila mu, aby novení
šel k Mardocheovi, a. zvěděl od dajíc* se na smrt a v nebezpečen
něho. proč to dělá.
17.. Tedy šel Mardocheus, &uči
6. I vyšed Athach, šel k Mar
docheovi, kterýž stál na ulici mě—nil všecko, což mu porušila Esther.
sta, řede dveřmi paláce.
Zlí oznámil jemu všecko, což
se přihodilo, kterak Aman slíbil 16) Vydám se v nebezpečenství života.
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Kapitola 5.
Esther vella k králi, a nalezli milost,
pozvala krále i Amanu na hody. 9. Ama
novo roz-lobení se na Mardocbea, . šibe
niee mu strojení.

10. a číně jakoby se nehněval,
přišel do domu svého, a svolal k so
běpřátely své, i ženu svou Záres':

11. a vypravoval jim ovelikosti
bohatství svého, i množství synů
[svých , a kterak ho král vyvýšil

v sláv nade všecka knižataaslu

1. DneEsther
pak vtřetího
se
roucho oblékla
královské,
a stála v síni domu královského,
kteráž byla vnitř, naproti pokoji
královu: aon seděl na trůnu svém,
na místě soudném paláce naproti

žebni

své.

„

3. Iřekl ji král: Co chceš Esther
královno? a jaká jest prosba tvá?
By pak prosila za půl království,
dánot bude tobě.
4. A ona odpověděla: Líbí-lit se

padesát loktů zvýší, a ráno rci
králi, aby oběšen byl na ni Mar
docheus, a tak půjdeš vesel jsa
s králem na hody. Líbila se jemu

12. potom řekl: Královna také
Esther žádného jiného nepozvala
na hody s králem než mne: u níž
také zitra s králem obědvatibudu'.
13. A ačkoli toto všecko mám,

dveřům domu.
zdá mi se, jakob oh nic neměl, do
2. A když uzřel Esther králov kudž vidím Mar oohea Žida seděfn'
nu, ana stojí, zalíbila se očím jeho,
a vztáhlkní berlu zlatou, kterouž u 14.
dveříI královských.
odpově ěli jemu, Záres
držel vruce. Kterážto řistoupivši, manželka jeho,ijiní přátelé: Roz
políbila konec berly jeko.
kaž udělati šibenici vysokou na

králi, prosím, aby přišel dnes ke kařídža,a rozkázal udělati vysoký
mně, & Aman s tebou, na body,
kteréž jsem připravila.
Kapitola 6.

5. Tedy kralihned řekl: Rychle
zavolejte Amana, at uposlechne
vůle Esthery. A tak přišel král
s Amanem na body, kteréž jim
byla královna připravila.
6. I řekl jí král, když se byl
vína hojně napil: Co chceš, aby
dáno bylo tobě? a za kterou věc
žádáš? By pak za polovici králov
ství mého prosila, obdržíš.
7. Jemuž odpověděla Esther:
Tato jest žádost má a prosba:
8. Jestliže jsem nalezla milost
u krále, a jestliže se králi líbi,
aby mi dal, což žádám, a mou
prosbu naplnil: necht přijde král
1 Aman na hody, kteréž jsem při:
pravila jim, a zítra oznámim kráh
vůli svou.
9. A tak vyšel Aman dne toho
vesel jsa a radosten. A když uzřel
Mardochea an sedi přede dveřmi
_paláce, a netoliko že ne vstal
před ním, ale ani se nehnu s mí
staůniiiakterém
seděl, rozhněval se
ve
:

Zvelebení Mardochea. 12. Zarmouceni,
Amana, 13. i předpověděnf pádu jeho.

1. Tu a noo
král strávil
bez spani,
rozkázal
sobě přinesti
kni
hy pamětné, a letopisy prvnějších
Žaslů.Kteréžto
když před ním čteny
y Y!

2. přišli natomísto, kdež psáno
bylo, kterak Mardocheus zjevil ú
klady Bagathana, & Theresa ko
morniků, kteříž chtěli usmrtiti
krále Asvéra.
3. To když uslyšel král, řekl:
Jaké cti a od laty za tu věrnost
Mardocheus gostal? Odpověděli
jemu služebníci jeho a dvořané:
Žádné ovšem odplaty nevzal.
4. Tedy i hned král řekl: Kdo
jest v síni? Aman zajisté byl všel
do vnitřni síně domu královského,
12) Byla to zajisté velika čest a milost;
neb dle obyčeje perského nesměl nikdo
s králem stolovati, leč jediné manžel
ka a matka jeho.

Kniha Esther 6. 7.
ohtěje vnuknouti králi, aby roz
kázal Mardoohea oběsiti na šibe
nici, kteréž jemu byla připravena.
5. Odpověděli služebníci: Aman
stojí v síni. I řekl krá-l: Nacht
vejde.
6. A když včel, řekl mu: 00 se
má stati muži, kterého král chce
uctiti? Mysle pak Aman v srdci
svém, a ma'e za to, žeby žádného
jiného nemíml' uctiti král, jediné
jeho,
7. odpověděl: Clověk, jehož král
chce uctili,
& má. býti oblečen v roucho
královské, a. vsazen na koně, na
kterémž jezdí král, a vzíti ko
runu královskou na hlavu svou,
9. &předníz královských knížat
a moonařů at drží koně jeho, a po
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Kapitola 7.
Žádost Esther. 6. Žaloba na Amanu., 9.
a. oběiení jeho.

1.

dy řišel král i Am
ab
Topil; s královnou. an, _y
2. I řekl jí král také druhého
dne, když se byl vínem zahříl:
Jaké 'est žádost tvá Esther, aby
dino ylo tobě? A co chceš, at se
stane? By pak polovici království
mého žádala, .vyprosíš.
3. Jemuž ona odpověděla: Jest
liže jsem nalezla milost před očima
tvýma, ó králi, a jestliže se tobě
ž pro
' mĚnůj,
' za z; tekg!
llíýbí,
dasrami a. 1žliďyot

žádám
J,
4. Nebo vydáni jsme já. i lid
ulici města jda at volá., & dí: Tak můj, abychom byli setříni, &.po
bude ctěn, kohožby koli král ctíti biti, &[abychom] zahynuli. A 6 by
chtěl.
chom [raději] za služebníky &.děvky
'10. I řekl jemu kral: Pospěš, & prodáni byli; byloby to zlé snesl
vezma roucho i koně, učiň, jakž tedlné, &.lkajíc mlčelabych: ale
jsi řekl, Mardocheovi Žida, kterýž nyní nepřítel naš jest, jehožto u
sedí přede dveřmi paláce. Hlediž, krutenství na krále se vztahuje*.
5. I odpovídaje král Asvérus
abys ničehož z toho, což jsi mlu
vil, neopustil.
řekl: Kdož jest ten, a které moci,
11. Tedy vzal Aman roucho i aby směl to učiniti?
6. I řekla Esther: Protivník a
koně, a. oblékl Mardoohea. na ulici
města., &sedícího na koni předchá nepřítel naš nejhorší jest tento
zel & volal: Tétot jest poctivosti Aman. Což on uslyšev, i hned se

užasl, obličeje kraleakrálovny sné
híáein,
c tě . kohožby koli kral ctíti sti nemoha.
12. I navrátil se Mardocheus 7. Tedy král rozhněvev se vstal,
[zase] ke dveřím paláce: &.Aman a. z místa hodování vyšel na. zap
pospíšil jíti do domu svého, smu hradu stromovím vysazenou. Aman

ten jsa :. s zakrytou

vou':

také vstal, aby prosil Esthery kré

13. ivypravoval Záres manželce lovny za. život svůj, nebo srozuměl,
své, a řetelům všecko, což se mu že jest mu nléodkrále připraveno.
8. Kterýžto když se navrátil :
řiho ' o. Jemužto odpověděli mu
ci, kteréž mělvradě, imanželka zahrady stromovím vysazené, a včel
jeho: Jestliže z semene židovského na místo kdež hodoval,nalezl Ama
jest Mardocheus, před kterýmž jsi na, an padl na lůžko, na kterémž
počal padati, nebudeš moci jemu
1) t. bodovali.

odglati,
ale padneě před obličejem 4) t. jelikož ikráli uškoditi míní, chtě
e 0.
jej o tolik věrných poddaných připra
] 14. A když ještě oni mluvili,
viti, i jeho “chovatele lludochea u
komornici královští přišli, a chle
smrtiti.
jej na body, kteréž byla krá ovna 8) t. jakž obyčej byl při stole ležeti (výš
připravila, jíín' přinutili.
1, 6). — " Aby tváři královské více
12) Viz 2. xm.. 15, 30.

nespatřil. Tak činili Perští těm, kteří
z milosti hale vypadli.

Kniha Esther 7. 8.
ležela Esther' i řekl: Ještě násilí her královně, a Mardocheovi židu:
učiniti chce královně, v přítomnosti Dům Amanův dal jsem Estheře, &
jej rozkázal jsem oběsiti na šibe
::
e ne
šoahne
za tl;' nici. proto že smělvztáhnoutiruku
má, stv lg—álně
mémi
Ještědslovo
tvář 'eho**. vy '
kry na Židy.
9. řekl Harbona, jeden z komor
8. Tehdy pište Židům, jak se vám
níků, kteříž stáli v službě králov líbí, jmenem královským, zapečetíce
ské: Hle šibenice, kterouž připravil listy prstenem mým. Nebo tak byl
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Aman] Mardocheovi jenž mluvil
áli k dobrému, stojí v domu Ama
novu, zvýší padesáti loket. Jemuž
řekl král: Oběstež ho na ní.
10. Tedy oběšen jest Aman na
šibenici, kterouž byl připravil Mar
dooheovi: & hněv králův se ukojil.

Kapitola 8.
Povýšení Mardochea. 8. Zrušení listů o
vyhlazeni Židů. 16. Radost jejich . toho.

1. oho dne dal král Asvérus Est
her královně dům Amana
nepřítele židovského, a Mardocheus
všel před tvář krále : nebo vyznala
jemu Esther že jest její strýc.
2. I vzal král prsten, kterýž byl
od Amana zase vzíti rozkázal, a.dal
jej Mardocheovi.Esther pak ustano
vila Mardochea nad domem jeho*.
3. A nemajíc na tom dosti, adla
k nohám královým, a plaka a, a
mluvíc k němu prosila, aby rozkázal
zrušiti zlost Amana Agagského, a
úklady jeho nejhorší, kteréž byl
smyslil proti Židům.
4. A on vztáhl k ní Vedlé oby
ěeje zlatou berlu rukou, čímž zna
mení milosti se dávalo: aona vsta
vši stála řed ním,
5. a ře a:

obyčej, že listům, kteříž jmenem
královským posíláni byli, a jeho
prstenem zapečetění, žádný nesměl
odpíratř'.
9.- I ovolali kancléřů a písařů
královských (byl pak čas měsíce
třetího, kterýž sloul Siban') dva
cátého třetího dne téhož, a psáni
jsou listové. jakž byl chtěl Mardo
cheus, k Židům, a knížatům, a
úředníkům, i soudcům,kteřížustano
veni byli ve stu a sedmmecítma
krajinách od Indie až do mouřenín
ské země; do každé krajiny, každé
mu národu, vedlé" 'azyků a. liter
jejich, i Židům, ja
mohli čísti
& slyšeti.

\

10. A ti listové, kteříž jmenem

krále prstenem,
posíláni byli,
zápeěetěni
jeho
& posláni
poposbyli
ch

na
kteřížby
všech
kraji
nácpoště:
jezdice,
listy postaré
novými
poselstvími předešli.
11. Jimžto přikázal král, aby
svolali Židy o všech městech, a
v jedno se s omážditi rozkázali,
aby zastávali života svého; a aby
všecky nepřátely své*, s ženami
i dětmi i se všemi dom , pobili &
zahladili, a kořisti jejic rozebrali.

12. I ustanoven jest po všech
krajinách 'eden den pomsty, totiž,

Líbí—li se králi, & třinác

nalezla-li jsem milost před očima Adar'.

den gměsíce f_dvanáctého

'

iOŠIO,ttúprosbii.m
se jemu
0 cm pros má
, a.1nevidí-li
novými
lis

byli na raveni staříylistováAmara
ůkladní a, a nepřítele židovského,
kterýmižíovšec
ských při ázal je kra'inách
vy laditi.králov
6. Nebo kterak budu moci snésti
vraždu a shlazení lidu svého ?
7. I odpověděl králAsvérus Est
2) 15.nad domem Amanovým, který krá

lovna právě dostala.

8) a byli nezrušitelní.
_
19) Z částky náš květen, :: částky červen
a 12ho měsíce měli Židé zahynouti,
o polovici února a března.
_
1 1) t. kteřižby na ně útok činili —
12) t. týž den, kterýž od Amana k vy
hlazeni Židů uložen byl. Rozumí se
zde, že toliko v té případuosti Židé
právo měli nepřátely své hubiti, kdyžby
se tito na ně dle rozkazu prvějšiho,
od Amana jmenem královým vydané
ho, skutečně obořili; čehož ovšem
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13. A summa psání tato byla, vztáhli ruku proti nepřátelům a
aby ve všech zemích a národech, protivníkům svým. A žádný nesměl
kteříž panování krále Asvéra b li se [jim] protiviti, proto že všecky
národy z velikosti jejich strach byl
Žddáni,
známo
bylo, a se
y pronikl.
'dé hotovi
byliučiněno
ku pomstění
3. Nebo i soudcové krajin, a vé
nad ne řátely svými.
14. edy vyšli poslové rychlína vodové, i správcové, i všeliká dů
stojnost, kteráž jednomukaždému
ětěpověšeno
s poselstvím,
a všrčení
krá místu a dílu představena.byla, vele
ovo
jest [tak
] v Susan.
bili Židy hajíce se Mardoohea,
Mardooheus
paláce, a
od15.
obličeje
královspak,
ého zvycházeje,
4. o kterémž věděli, že jest kní
stkvěl se rouohem královským, totiž žetem na paláci, a velm1 mnoho
hyacinthovým a bílým, korunu zla může: povést také jmena jeho
tou nesa na hlavě, a odín jsa plá rostla na každý den, a všickni o
štěm hedbávným & šarlatovým. A něm rozmlouvali.
5. A tak porazili Židé nepřátely
všecko město plesalo, a veselilo se.
16. Židům pak zdálo se, že jim své* ranou velikou, a pobili je,
nové světlo vzešlo, a radost, čest učinivše jim, což jim byli oni uči
a veselí.
niti mínili:
6. tak velmi, že i v Susan pět
17. Ve všech národech, vměstech,
i v krajinách, kamžkoli rozkázaní set mužů pobili, mimo deset synů
královské došlo, [měli] ředivné Amana Agagského nepřítele židov
veselí, hody & kvasy, &dogrý den: ského: jichž tato jsou jmena:
takvelmi, že mnozízjiných národů 7. Farsandatha, a Delfon, a Es
a jiné sekty, k jejich náboženství, fatha,
8. a Foratha, a Adalia, a Ari
a obyčejům posvátným přistupo
vali. Nebo veliký stu-ach jmena datha,
9. a Fermesta, a Arisaj, a Ari
židovského připadl na všecky.
daj, a Jezatha.
10. Kteréžto když byli usmrtili,
Kapitola 9.
Pomsta Židů nad uepřátely, 17. a usta
novení památky toho vysvobození.

1.

tož dvanáctého

loupeží
z statků jejich nechtěli se
dot
nouti.
11. A i hned počet těch, kteříž

měsíce, 0

kterémž jsme již prvé, žeby Eca 1.pobiti v Susan, oznámen jest
12. Kterýžto řekl královně: V
t set
stro'ilo, a nepřátelé po jejich krvi mužů, a jiných deset synů
ano
dyc těli, stalo se na odpor, že po—vých: cot se zdá, jakou porážku
čali .Židé býti vyšší, a mstíti se učiní o všech krajinách? Což
nad nepřátely svými].
více
š, a co chceš, at rozkáži
2. I shromáž ili se pověech mě učiniti?
13. Jemuž Ona odpověděla: Jest
stech, městečkách, a místech, aby
liže se králi líbí, necht 'est dána
mnozí přívrženci Amanoví po tako
es uči
vémto druhém rozkazu královském, k moc Židům, jakož jsou
obhájení Židů vydaném, rádi tak ne nili v Susan, tak i zejtra aby uči
chali. Poněvadž pak dle obyčeje per. nili, a deset synů Amanových at
ského rozkuz královský, jednou daný jsou na šibenici zvěšeni'.
Adar když
sloul,se všem
pověděl.(ií
třináctého městě Susan pobili Židé
dne,
Ži ůmzahynutí

a prstenem královým stvrzený, nemohl
více zrušen býti: byla to jediná cesta
prvnímu rozkazu, k vyhubení Židů 5) t. ty, kteříž o jejich bezhrdlí stáli, :.
jim nhynutí podlé rozepsání Amano
vydanému, vstříc jíti, že se dal nový
va strojili.
rozkaz královský, kterýmžby se do.
volilo Židům se brániti, a útok svých 18) |:. po usmrcení, k potupě : na odiv
lidu. Viz 5. Mojž. 21, 22.
nepřátel odrážeti.

38
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14. I přikázal král, aby se tak čaj všecko. co tehdáž činiti začali
stalo. A i hned v Susan pověšeno a co Mardocheus učiniti rozkázal
jest vyrčení, a deset synů Amano— po listech.
24. Nebo Aman, syn Amadathův
vých oběšeno jest.
15. A shromáždivše se Židé čtrná z rodu Agagského, nepřítel a pro
ctého dne měsíce Adar, pobili v tivník idů, myslil roti nim zlé,
Susan tři sta mužů: aniž jest-od aby pobil je, a zah adil: a uvrhl
nich rozebrán statek jejich.
Fur, jenž naším jazykem zní
os.
16. Též i po všech krajinách, [Oně]
25. A potom vešla Esther k králi,
kteréž moci králově poddány byly,
zastávali Židé života svého, pobi prosíc, aby usilování jeho králov
vše nepřátely & protivníky své: skými listy bylo zrušeno: a zlé,
tak mnoho, že sedmdesáté pět tisíců kteréž proti Židům smyslil, obrá
bylo zabitých, & žádný nedotekl tilo se na hlavu jeho. Potom i jej,
i syny jeho oběsili na šibenici,
se ničehož ze statků jejích.
26. a od toho času tito dnové
17. Začali pak vražditi všudy
dne třináctého měsíce Adar, ačtr nazváni jsou Furim, totiž [dnové]
náctého dne vražditi přestali. Kte losů, proto že Fur, totiž los, uvr
rýžto [den] ustanovili, aby byl žen jest do věderce. A všecko, co
slavný, aby toho dne potom vždy se [tehdáž] dálo, sepsáno jest vtom
oky hodovali, aradovali se a kvav listu, totiž v této knize:
8111.
27. a což trpěli, a což potom
18. Ale ti, kteříž v městě Susan změněno jest, přijali Židé na sebe
vraždili, třináctého i čtrnáctého i na símě své, i na všecky, kteříž
dne téhož měsíce vraždili: patná k náboženství je'ich chtěli připo
ctého pak dne vražditi přestali. jeni býti, aby ž dnému neslušelo
A protož týž den za slavný usta těchto dvou dní pominouti bez
novili k hodování a. k veselí.
slavnosti: o kterých svědčí písmo,
19. Ti pak Židé, kteříž v měste a jistí časové žádají, jak léta po
čkách nehrazených ave vsech by sobě ustavičně nastávají:
dlili, čtrnáctý den měsíce Adar
uložili k hodování a veselí, tak
28. tot jsou dnové, kteříž nikdy
aby veselili se v něm, a posílali ne řijdouvzapomenutí: apo všec
ro inách a. všech krajinách všeho
světa
slaviti se budou; aniž jest
a druhým 'částky pokrmů a
jpglni
20. Sepsal tedy Mardocheus vše které město, 'eštoby v něm dnové
Furim,
totiž losů, nebyli zachová
oky tyto věci, avlistech obsažené
rozeslal kŽidům, kteříž bydlili ve váni od idů, i od jejich rodiny,
kteráž
k
těm posvátným obyčejům
všech krajinách králových, blízkých
zavá
jest.
i dalekých, [totiž]
21. aby čtrnáctý a patnáctý den 29. I psalaiEsther královna dcera
měsíce Adar přijali za svátky a Abihailova, a Mardocheus Žid také
každého roku slavnou pootivostí druhý list, aby vší snažností den
tento slavný ustanoven byl bu
[je] slavili;
22. nebo v těch dnech pomstili doucně.
30. A rozeslali jej ke všem Zi
se Židé nad nepřátely svými, a
kvílení a zármutek obrátil se [jim dům, kteříž přeb ali ve stu dva
v veselí a vradost, a aby ti dnov cíti sedmi krajin h krále Asvéra,
byli [dnové] hodování a veselosti., aby měli pokoj, a přijali pravdu,
31. zachovávajíce dny losů., a
aaby jedni
druhým dposílaličástky
pokrmů,
& chudým
árky aby dá časem svým aby je s radostí sla
vili jakž nařídil Mardocheus a
2Š. Ipřijali Židé za slavný oby Esther, a [jakž] oni to k zachová
a_n—i
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vání přijeli na sebe ana símě své, k sobě za manželku, a učinil ji
[totiž] posty, a křiky*, a dny losů, královnou.
32. i všecko, což v této knize,
7. Dva pak draci: já. jsem a A
jenž slove Esther, napsáno jest'. man.
8. Nérodové, kteříž se shromáž
dili, ti jsou, kteříž usilovali vyhla
Kapitola 10.
diti
jmeno Židů.
Moc a důstojnost Mardocheova v kni
9. Národ pak můj jest Israel,
héeh zapsána. 4. Sen jeho.
kterýž volal ku Pánu, a vysvobo
1.
rél pak Asvérus uložil daň dil Pén lid svůj, a vyprostil nás
na. všeoku zemiana všecky ze všeho zlého, a učinil znamení
ostrovy mořské:
veliká. & zázraky mezi národy:
2. jehožto síla ». panování,i dů— 10. a. přikázal, aby byly dva
stojnost a vyvýšenost, kterouž byl losy, jeden lidu Božího, a druhý
povýšil Mardochea, zapsány jsou všeohněch národů.
11. I řišel obojí los kurčitému
v knihách médskýoh a perských:
8. &.kterak Mardocheus z rodu před Bo em již od toho času dni
židovského byl druhý o králi všechněm národům:
Asvérovi: a. veliký u Ži ů,avzá.— 12. & rozpomenul se Pén na lid
ený u lidu bratří svých, hledě do svůj, & slitoval se nad dědictvím
brého lidu svému, a. mluvě [u svým.
krále] ty věci, kteréž ku pokoji se 13. I zachovávání budou dnové
ti měsíce Adar, čtrnáctého a pat
mene jeho řinéležely.
1- Kter věci jsou v sepsání náctého dne téhož měsíce, se vší
hebrejském, věrně jsem vyložil. snažností & radosti, když se spolu
tomuích po
Ale které věci níže píší se, na sejde lid, ve všech
lezl jsem sané vsepséní obec koleních lidu israels ého.
ném, kter žto řeckým jazykem
a literami sepsány 'sou: a po
Kapitola 11.
tom po skonéní kni y tato ka
List Furim proti Zidům. 2. Ben Mardo
pitola stéla: kterouž podlé oby eheův.
čeje našeho známkou [obelo]
jsme předznamenali.
1. éta čtvrtého, kralovéní Pto
4. I _řekl Mardooheus: Od Boha
lomea a Kleopatry, přinesli,
staly se tyto věci.
Dositheus, kterýž se pravil býti
5. Zpomenul jsem na sen, kterýž knězem &.z pokolení levítského, a
jsem měl, jenž tytýž věci zname Ptolomeus syn jeho, tento list 0
nal: aniž co z nich zmařeno bylo. Furim, kterýž pravili že vyložil
6. Malá. studnice, kteréž vzrostla Lysimachus syn Ptolomeův v Je
v řeku, a proměnila se v světlo a rusalémě.
v slunce, a vvody hojné rozmohla
Tento také začátek [knihy]
se: jest Esther, kterouž král vzal
bylv vyložení obecném, kterýž
se ani v hebrejském textu, ani
u kterého z vykladaěů nepo
31) na paměťtěch mu,

'o nichž výš 4,

'I')

kladů..

2. Léta druhého, kralovéní Arta
xerxa velikého, prvního dne měsíce
s radostí hlučnou ažirospustilou, jako
Nisan, měl sen Mardocheus syn
o masopustě.
Jest to poznamendní sv. Jeronyma, Jaira, syna Semeje, syna Cis,zpo
jakož i slova v dalších kapitolách tými kolení Benjaminova:
způsobem vytištěné. Pak ale uvédí
3. člověk Žid, kterýž bydlil v
hned 11, 2. i jiné přídavky ze čtení
obecného řeckého, kterých žbyl v He městě Susan, muž veliký, a při
[ dvoře královském mezi prvními.
brejském nenalezl.

32) Židé slaví dosavéde dny losů či purim
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4. Byl akzpoětu těch za'atýoh,
kteréž by vyvedl Nabucho onosor
král babylonský z demsaléma s J 0
ohoniášem králem jůdským:
5. a tento byl sen jeho. Stali se
hlasové, a hřmotové, a hromobití
a země třesení, a zkormoucení na

zemi:
6. a aj dva draci velicí, a hotovi
proti sobě k boji.
7. K jejichžto křiku zbouřili se

dvoře jeho byl, dav jemu dary za
to oznámení.
6. Aman pak syn Amadathův
Bugejský, byl nejslavnější před
králem, a chtěl uškoditi Mardoche
ovi, i lidu jeho, pro dva komorníky
královské, kteříž byli usmrcení.
Až potud předmluva. Co do
leji psáno jest, na tom místě
položeno bylo, kdež psáno jest
v knize (3, 13.):
„A rozebrali statky, nebjměaí
jejich." Což v vydáni obecném
toliko nalezli jsme.
Listu pak [toho] tento byl výpis.

všickm' národové, aby bojovali
proti národu s ravedlivých.
8. I byl to en temnosti a ne
bez ečenství, ssonžení a úzkosti, a
veh ý strach [byl] na zemi.
9. I zkormoutil se národ spra
Kapitola 13.
vedlivých boje se bíd svých, abyl
Výpis listu, který! složil Aman, apcslal
připraven k smrti.
jmenem královým, aby idé pobiti byli.
10. I volali k Bohu: a když oni 8. Modlitba Mardocheova.
křičeli, studnice malá. vzrostla v

řeku převelikou, &.rozmnožíla se 1. Král největší Artaxerxes od
Indie až do zeměmouřenín
v vody veliké.
11. Světlo i slunce vzešlo, a po ské, sto a sedmmecítma krajin kní

nížení byli vyvýšeni, a pohltili
slavné.
12. Což když viděl Mardocheus,
a vstal z ostele, rozvažoval, coby
Bůh uložif učiniti: a pevně měl
to v srdci, chtě zvěděti, coby zna
menal ten sen.

Kapitola 12.
Věrnost Mardocheova k králi Asvérovi.

1.

ho pak času bydljl [Mardo
cheus] při dvoře králově,

s Bagathou a Tharou komorníky

kteříž byli
ukrálůšzkými,
e.

vrátní

když porozuměl
je
jich. A
i pečování
[jejich] úmšslu
do ře vy
s ' , poznal, žeb usilovali vztá

žatům a vévodám,kteřížjehopano
vání poddání 'sou, pozdravení.
2. Nad mnohými národy kraluje,
a všecka zemi svému panování
podmaniv, nikoli jsem nechtěl zle
užívati moci veliké, ale milostivostí
a dobrotivostí spravovati poddané,
aby beze všeho strachu tiše život
vedouce, požívali pokoje všechněm
lidem žádoucího.
3. Když jsem pak se tázal rad
svých, kterakby se to mohlo na
plniti, jeden, kterýž jiné moudrosti
a věrností převyšoval, a byl po
králi
hý, Aman jmenem,
4. oznámil mi, že jest po všem
okršlku země rozptýlen lid, kterýž
nových zákonů užívá, a roti oby
čeji všech národů číně,
ovskými
rozkazy pohrdá, a všech národů
svornost odporností svou ruší.

hnout1 ruce na rále Artaxerxa,
a oznámil to králi.
5. Což když jsme zvěděli, vidouce
3. Kterýžto na obou se vyptav,
an jeden
národ
odporný
proti vše
když se přiznali, rozkázal je vésti mu
'dskému
pokolení
převrácených
na smrt.
zákonů užívá, a naším rozkazům
4. Král pak, co se b 10 stalo, se protiví, a ruší pokoj i svornost
zapsal v pamětnýoh
' ách: též krajin nám poddaných,
illdardocheus vložil tu pamět v
6. rozkázali jsme, na kteréžby
y.
koli Aman, jenž všechněm kraji
5. I přikázal jemu král, aby při nám představen jest, a druhý po
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králi, &.jejž místo otce ctíme, uká stiv buď losu a provázku' svému,

, ti aby s ženami i s dětmi vy
hlazeni byli od nepřátel svých, a
žádný aby se nad nimi nesmiloval,
čtrnáctého dne dvanáctého měsíce
Adar tohoto léta:
7. tak aby ti nešlechetní lidé
jednoho dne do pekel sstoupice,
navrátili císařství našemu pokoj,
kterýž jsou zrušili.
Až potud výpis listu. Co do
leji stojí, po tom místě psané
jsem nalezl, kdež se čte (4,
17.) : „I odšed Mardocheus, uči

nil všecko, což mu poručila
Esther.“ Ale však nenalezá se
to v hebrejském textu, a u
žádného z vykladačů není to
položeno.
8. I modlil=se Mardocheus Pánu,

pamětliv jsa na všecky skutky jeho:
9. a řekl: Pane, Pane králi vše
mohoucí, v moci tvé zajisté vše
cky věci položeny jsou, a není,
kdoby mohl odolati vůli tvé, když
?šsae luložil,
aby vysvobozen yl
.
10. Ty jsi učinil nebe i zemi, a
cožkoli zavírá se okršlkem nebe
s

.

11. A Pánem jsi všech věcí, aniž
jest, kdoby odolal velebnosti tvé.

a obrat žalost naši v radost, aby
chom živi jsouce chválili jmeno
tvé Pane, a nezavírej úst těch,
kteříž tě ohválí".
18. Veškeren také Israel týmž
srdcem i modlitbou volal ku Pánu,
protože jim jistá smrt nastávala.

Kapitola 14.
Modlitba Esther
israelského.

na vysvoboneni lidu

1.

sther také královna utekla se
ku Pánu, bojíc se nebezpečen
ství, kteréž nastávalo.
2. A složivši roucho královské,
vzala roucho způsobné k pláči, a
k kvílení, a místo mastí rozličných,
popelem a prachem naplnila hlavu,
a těla svého ponížila posty: a vše
cka místa, na kterýohž prvé mí
vala veselí svá, naplnila vytrhanými
vlasy.
3. A modlila se Pánu Bohu israel
skému, řkouc: Pane můj, kterýžto
král náš jsi sám, pomoziž mi osa
mělé, a nemající pomocníka žád
ného jiného kromě tebe.
4. Nebezpečenství mé před ru
kama mýma jest,
5. Slýchala jsem od otce svého,
že ty Pane vybral jsi Israele ze
všech národů, a otce naše ze všech

12. Všecky věci znáš, & víš, žet
ne z ýchy, ani potupy, aneb ně
jejich,
abys vládl
[jimi
ědictvím
věčným,
a učinil
jsijako]
jim,
jaké žádosti slávy, učinil jsem to, gředků
že jsem se neklanělpyšnému Ama jakož jsi mluvil.
nov1,
6. Zhřešili jsme před obličejem
13. (nebo rádbych pro zachování tvým, a protož dal jsi nás v ruce
Israele také šlepěje noh jeho líbati nepřátel našich:
7. nebo 'sme ctili bohy jejich.
hotov byl:)
_
14. ale bál jsem se, abych cti Spravedlivý jsi Pane:
Boha. mého nepřenesl na člověka, 8. a. nyní nemají na tom dosti,
a abych žádnému neklaněl se, krom že nás sužují přetěžkou službo
ale sílu rukou svých moci mo
Bohu svému.
15. A. nyní Pane králi, Bože připisujíce,
Abrahamův, smilu' se nad lidem 9. chtějí změniti tvé sliby, aústa
za
svým ; nebo chtěji nás nepřátelé hladiti dědictví tvé, & zavř ti
naši zahubiti, & dědictví tvé za
hladiti.
dědictví svému, jako nějakým losem
16. Nepohrdejž částkou svou, kte 17) t.aneb
šňůrou tobě odměřenému. — " t.
rouž jsi sobě vykoupil z Egypta.
lidu svého vyvoleného, jenž jediný
tebe
má a náležitě ctí.
17. Vyslyš prosbu mou, & milo
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těch, kteříž tě chválí, a uhasiti
slávu chrámu i oltáře tvého,
10. ab otevřeli ústa pohanům1
a chv ' i silu modl, a velebili
krále tělesného na věky.
11. Nedávej Pane berly své těm,
kteříž nic nejsou, a at se neposmí
vají k pádu našemu: ale obrat radu
jejich na ně, a toho, kterýž počal
rozlítiti se na nás, zkazil.
12. Rozpomeií se Pane, a ukaž
se nám v času souženi našeho, a
dej mi doufání Pane králi bohů,

19. Bože silný nade všecky, vysly
šiž hlas těch., kteříž žádné jiné na
děje nemají, a vysvoboď nás z
ruky nespravedlivých, a vytrhni
mne z bázně mé'.

14. Nás pak vysvoboď rukou
svou, a spomoz mně, nemající žádné
jiné pomoci, kromě tebe, Pane, kte
rýž všech věcí vědomost máš,
15. a víš, že v nenavisti mám
slávu nepravých, a v ohavnosti
mám lože neobřezaných,ivšelikého
cizozemce.
16. Ty znáš
třebu mou*, a že
v ošklivosti m m znamení pýchy
a “slávy své, kteréž jest na hlavě
mé ve dnech, v nichž se ukazují,
a že je mám v ošklivosti jako rou
cho ženy nemoc ženskou mající,
a nenosím ho ve dnech mlčení
mého“,
.
17. a že jsem nejedla ři stole
Amanově, aniž mi se líbily hody
královy, a že jsem nepila vína z

ruce mé; nebo Aman druhý po
králi, mluvil proti nám k smrti:
3. ale ty volej ku Pánu, a mluv
králi za nás, a vysvoboď nás z
smrti.

Kapitola 15.
Představení Esthery před král a. 9. Kte
rak se ho náramně lekla, a on ji těšil, .
mile s ní rosmlouval.

1- Také toto nalezl jsem při

dané v obecném vydání.

& mocnosti všeliké.
1.
řikázal jí (ne och bně Mar
13. Dej řeč spořádanou v ústa
I gocheus Esthege), Sáby vešla
má před obličejem lva*, a proměň před krále, a prosila za lid svůj,
srdce jeho ]! nenávidění nepřítele a. za vlast svou.
našeho, aby i sám zahynul, i jiní, 2. Pomni, řekl, na dni ponížení
kteříž se s nim srovnávají.
svého, kterak jsi krmena byla v

1- Též_ i toto, což hned níže

jest.třetího, svlékla rou
4. %áno
ne pak
cho ozdoby své, a oblékla se v
slávu svou.
6. A když stkvěla se v rouše
královském, a vzývala všech věcí
správce a spasitele Boha, pojala
dvě služebnice,
6. z nichž na jednu zpolehla,
jakoby nemohla tělem svým pro
rozkošnost, a velikou útlost vlád
nouti.
7. Druhá. pak služebnice šla 'za
obětí mokrých':
pani nesouc roucho, kteréžp0zemi
18. i že se nikdy neveselila děvka se vlé o.
tvá, jakž jsem přenešena sem až
8. One pak červená. jsouc jako
do dnešního dne, jedině v tobě růže, a libýma a jasnýma očima,
Pane Bože Abrahamův*.
kryla srdce smutné, a velikou bázní
sevřené.

13) t. prchlivého krále Asvéra.
9. Tedy prošedši všecky dvéře
16) t. kterouž jsem dohuáua, abych při
králi byla, i tak nádherně se strojila. ořád, postavila se před králem,
— '" t. v samotnosti, když pokoj mám, dež on seděl na trůnu královském
a doma pro sebe živa jsem.“
17 t. vína modlám obětovaného. Z vína
a při váí hojnosti jako chudá. _byla,
žádné radosti kromě Boha nemajic a
bohům obětovaného bývala část na
nehledejte.
oltář vylita, a část potom při slavných
hodech strávena. I při stole odlávalo 19) t. bála se, udeří-li se jí krok, kterýž
měla učiniti před krále s prosbou na
se něco vína a nádoby za obět bo
lid svůj.
hům, prvé než se pilo.
18) Tak Esther slávu světskou potupovala, 1') Poznamenání sv. Jeronýma.
V

Km'ha Esther 15. 16.

svém, oblečen jsa v roucho králov
ské, & stkvěje se zlatem, a drahým
kamením, a byl hrozného vzezření.
10. A když pozdvihl tváři, aza
pálenýma očima prchlivost srdce
ukázal, královna padla, a zbledši
naklonila mdlé hlavy na děvečku.
11. I obrátil Bůh ducha králova
v tichost, a rychle a boje se skočil
s trůnu, a vzav ji na lokty své,
dokudžby neokřála, těmito slovy

599

3. a netoliko poddané královské
usilují sužovati, ale dané soběslávy
nesnášejíoe, těm, kteřížji dali, strejí
úklady.
4. Aniž mají na tom dosti, že
neděkují za dobrodiní, a [že] vlíd
nosti sobě [prokázané] práva ruší,
ale jeětě mají za to,že soudu Boha,
kterýž všecko vidí, ujdou.
5. A tak velmi v bláznovství
vydali se, že ty, kteříž v úřadech
lahodil jí:
sobě svěřených právě se zachová
12. Co mášEsther? Jájsembratr vají, a tak všecko činí, že ode
tvůj, neboj se.
všech chvály hodni jsou, chytrými
13. Neumřeš : nebo ne pro tebe, podvody usilují zkaziti,
ale pro jiné všecky to právo ustano
6. kdyžto oklamávají lstivou chy
trostí uši knížat upřímé,a dle svého
veno jest.
14. Přistup tedy, a dotkni se přirození o jiných [lidech] soudící.
7. Kterážto věc i z starých hi
berly.
15. A když ona mlčela, zdvihl storií má důvod, i z těch věcí, jenž
zlatou berlu, a položil na hrdlo se každodenně dějí, kterak skrze
její, a políbil ji, a řekl: Proč ke zlá vnuknutí některých úmyslové
mně nemluvíš?
královští nakažení bývaji.
16. Kterážto odpověděla: Viděla
8. Protož sluší opatřiti pokoj
jsem tebe pane jako anděla Božího, všechněm krajinám.
a zkormoutilo se srdce mé pro
9. Aniž mějte za to, žeby to
bázeň slávy tvé.
pocházelo z lehkosti srdce našeho,
17. Nebo velmi divný jsi pane, když jiné a jiné věci rozkazujem;
a tvář tvá plna jest milosti.
ale vedlé způsobu a potřeby časů-,
18. A když to mluvila, opět pa jakž užitečno jest obci, vyrčení
dla, a téměř zmrtvěla.
vydáváme.
19. Král pak kormoutil se, a
10. A abyste porozumělizřetedl
všickni služebníci jeho těšili ji.
něji, což pravíme: Aman syn Ama
dathův, i mravy, i rodem Macedon
ský, a cizí od krve Perských,kte
Kapitola 16.
rýž dobrotivosti naší svou ukrut
Poslání listu po krajinách, jímž první
ustanovení královské zrušeno. Ustanovení, ností poskvrnil, příchozí jsa od nás
při'at byl:
aby ten den byl svěcen.
Ill. a takové přívětivosti užil,
Výpis listu krále Artaxerxa, že otcem naším sloul, a poklona
kterýž o Žid rozeslal po všech se jemu ode všech dála, jako dru
krajinách kr ovství svého :kte hému po králi:
rýž také v hebrejské knize 12. kterýž tak velikou pýchou
nenalezá se.
nadul se a pozdvihl, že usiloval
1.
rál velik Artaxerxes od In nás o království připraviti i o
die až o země mouřenínské, hrdlo.
13. Nebo Mardochea, jehožto věr
sto & sedmmecítma krajin vévodám
a. knížatům, kteříž našeho rozká— nosti a dobrodiním živi jsme, a
zaní poslušnijsou, pozdraveni vzka tovaryšku království našeho Esther,
se vším národem jejím, novými
zuje.
2. Mnozí dobroty knížat, a cti, jakýmis a neslýchanými úklady
kteráž jim dána jest, zle užívali k žádostiv byl vyhladiti:
14.to mysle, aby usmrtiv je, úkla
píšu
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dy činil naší samctnosti, a kralov
ství perské přenesl na Macedonské.
15. My pak, na idech, od nej
nešlechetnějšího člověka k vyhu
bení oddaných, neshledali jsme,
žeby v čem vinni byli, ale raději
že spravedlivých prav užívají,
16. a že synové' jsou nejvyššího
a největšího, a vždycky živého
Boha, jehožto dobrodiním i otcům
naším i nám království jest dano,
& až do dneška ostříha se.

17. Protož vězte, že ti listové,
kteréž byl on jmenem naším roze
slal, jsou zrušeni.
18. Pro kteroužto nešlechetnost
řed branami tohoto města, to jest,
řed) Susan, i ten, kterýž to způ
sobil, i všecka jeho rodina visí na
šibenici: ne my, ale Bůh odplatíl
jemu, což zasloužil.
19. Toto pak vyrčení, kteréž nyni
posíláme, po všech městech at jest
16) t. ctitelé, služebníci —

ohlášeno, aby do uštěno bylo Ži
dům užívati svýc zákonů:
20. jimžto máte byti na pomoc,
aby ty, kteříž se byli připravili k
je'ich zahubení, mohli pobiti tři
néctého dne měsíce dvanáctého,
kterýž slovo Adar.
21. Nebo ten den smutku a ža
losti, Bůh všemohoucí, obrátil jim
v radost.
22. Protož i vy, mezi jinými dny
svátečními, i tento zachovavejte
den, a světte jej se vší radostí, aby
i potom poznalo se,
23. že všickni, kteříž věrně Per
ských poslouchají, hodnou za věr
nost odplatu berou: a že kteří
úklady činí království jejich, hynou
pro hřích [svůj].
24. Všelika pak krajina i město,
kteréžby nechtělo účastno býti slav
nosti této, at zahyne mečem a
ohněm, a tak at jest vyhlazeno,
aby netoliko lidem, ale také hova
dům bezcestné bylo na věky, na
příklad pohrdání, a neposlušenství.

Kniha Jobova.
Job, jehož jmenem kniha tato se nazývá, byl muž bohabojný i velmi možný
v zemi Hus (hebr. Hno či Uc), tak jako ondy Abraham, Isák a Jakob v zemi chane
nejské. Byla pak země Hus část Arabia pusté, mezi zemí idumejskou a chaldejskon.
Živ byl Job pravdě podobno za oné doby, když Izraelští na blízku země Hus v porobě
egyptské ůpěli, odkudž také dobrou známost o Job0vi a životu jeho míti mohli. A
snad právě k jejich potěšení kniha ta o Jobovi, a strasti itrpělivosti jeho složena
byla. Neb že prvé, než byli Israelité :: Egypta vyšli, kniha Jobova sepsána byla, vidí
se býti nepochybné. Za skladatele knihy té mají někteří samého Jobs; jiní pravdě po
dobněji některého nábožného Israelitu. nejedni pak i Mojžíše. — Obsah knihy Jobovy
jest zkrátka tento. Job, ctitel Boží dokonalý, nadělen jest od Boha také všelikým po
zemským zdarem a požehnáním. Aby pak upřímnost a stálost bohabojnosti jeho zkušena
byla., dopustil naň Bůh ztrátu všeho jmění i milých dítek, a posléze i ztrátu zdraví,
tak že mu konečně ze všeho někdejšího blahobytu ničeho nepozůstalo, leč holé, bídné
živobytí. K tomu ke všemu potupila ho i vlastní manželka, posmívajíc se jeho sprost
nosti, že v takém neštěstí postaven, a patrně (jak se ona domnívala) od Boha opuštěn,
přec od něho upustit nechtěl, ano ze všeho ještě Boha chválil. Potom přišli jej těšit
tří jeho vzdálených přátel. Ti trvali s ním v smutku po sedm dní, pro náramnost zá
rmutku ani slova nemluvíce. Konečně po sedmi dnech přetrhl Job to mlčení důtklivým
naříkáním na své neštěstí a svou hroznou bídu, želaje, aby se byl raději nikdy ani ne
narodil, aneb záhy zahynul, než že se v tak hrozné úzkosti ooítit musil. Z toho nestala
rozmluva či hádka mezi Jobem a jeho přátely o tom: „Proč asi Bůh tak zlé věci na
lidi sesílái" Přátelé pokládají Jobovi naříkání jeho za zlé, dokazujíce jeden po dru
hém, že Bůh jen na bezbožníky takové strasti dopouštívá, spravedlivým pak že štěstí
dává, a že tedy Job hříšníkem býti musí, poněvadž ho Bůh tolik bídou- stíhá. Při
mlouvají mu tedy, aby se rychle k Bohu obrátil, &.tak opět předešlého požehnání od
něho obdržel. Job naproti osvědčuje svou nevinnost, i odvolává se k tomu konci na
veřejný soud s Bohem; dokazuje také, že Bůh ne vždycky zde na světě bezbožníky
trestá, nýbrž že jich častokráte až do smrti v štěstí a dobrém bydle pokojně žíti ne
chává. Posléze Bůh sám tu při řečí svou rozhoduje, a sice k straně Jobově, až mu
pro některá neopatrná slova domlouvá, i že se opovážil o tajném řízení Božím, kte
réž daleko rozum lidský přestihuje, tak směle sonditi. Ku konci naděluje Bůh Joba na
důkaz své milosti a jeho nevinnosti dvakrát větším požehnáním, než byl prvé měl a
ztratil. — Naučení té knihy jest toto: Bůh dopouští z tajných příčin dle neobmeze
né moci i moudrosti své, také na spravedlivé všeliké strasti, anení tedy každé neštěstí
následek Boží spravedlnosti, a msta za zpáchané hříchy; a protož nepravé jest ono
domnění (o kterém i u sv. Jana 9, 2. čteme), jakoby každé časné zlé na nějaký zjevný
neb tajný hřích ukazovalo. Dále se ukazuje na Jobu příklad dokonalé trpělivosti &
stálého vytrvání v bohabojnosti i navzdor všelikému časnémn příkoříaneštěstí. Rozumí
se pak zde dokonalost taková, jaková v starém zákoně býti mohla; ježto nám zákon
nový mnohem dokonalejší vzory ctnosti vůbec, itaké zvláště trpělivosti poskytuje.
Kristus zajisté, jenž přišel, aby zákon naplnil, učinil tak i v částce této, zanechav nám
sám na sobě ten nejdokonalejší příklad svaté trpělivosti. Tento zde vytčený rozdíl
mezi dokonalostí ctnosti starozákonní a dokonalostí ctnosti novo zákonní, myslíme, že
třeba jest každému čtenáři písma sv. starého zákona na očích míti, nemá-li se v čtení
Písma vůbec, a zvláště také knihy Jobovy, některými slovy i věcmi mýlití, aneb i urážetí.

Kapitola 1.
Jobova pobožnost a bohatství. 6. Z Bo
žího dopuštění statek mu odjat, i děti. 20.
Job však všecko to trpělivě snášel a Boha
chválil.

1. BylJob,
muža.muž
v zemi
jmenem
ten Hus,
byl sprostný,
a. npřímý, & boje se Boha, a. vy
stříhat-'e se zlého.

2. Íl narodilo se jemu sedm synů,
a tři dcery.

3. A měl dobytka, sedm tisíc
ovec, & tři tisíce velbloudů, pět
set také spřežení volů, a pět set
oslio, a čeledi velmi mnoho: a byl
muž ten veliký mezi všemi vý
chodními*.
8)t.

byl nejmožnější mezi Araby. Arabia
se nazývá v písmě obyčejně zemí vý
chodní, poněvadž Israelítům v zemi
zaslíbené ležela na východ. Týkeje se
mohovitosti nábožného J oba, připomíná
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4. I chodívali synové jeho, a řekl: Zdaliž se Job darmo bojí
strojivali hody po domích každý Boha.“?
_ _
10. Zdažs ty ho neohradil 1
ve dni svém'.
posilajice zvévali
své _tři sestry, aby jedly a. pily 5 domu jeho, i všeho statku vů_k_ol',

mm.

dílům rukou jeho požehnal jsi,_a

5. A když vystřídali. dny hodů, vlédařství jeho vzrostlo na zemi?
posílal k nim Job, &.posvěcoval
11. Ale vztáhni maličko ruku
jich*, a vstávaje na úsvitě, oběto' svou, & dotkni se všeho, _oožma
val oběti zápalné za jednohokaždé nebude-lit v tvář dobrořeč1t1tobě_.'
12. Tedy řekl Hospodin satanovn
ho. Nebo říkával: Aby snad ne
byli zhřešili synové moji, & nedo Hle, všecky věci, kteréž má., v

brořeóili Bohu" v srdcích svých., ruce tvé jsou: toliko na ně) ne
Tak činival Job po všecky dny. vztahuj ruky své*. I vyšel satan
6. Jednoho pak dne, když přišli od tváři Hospodinovy.
synové Boží, aby se postavili před
13. Jednoho pak dne, když sy
Hcspodinem, byl tu mezi nimi nové s. dcery jehojedli, &p1hv1no
také satan*.
v domě bratra svého prvorozeného,

7. Jemužtořeleospodin: Odkud
jdeš? Kterýž odpovídaje řekl:
Obcházel jsem zemi. a prošel jsemji.
8. I řekl Hospodin kněmu: Spa
třil-lis služebníka mého Jobs, že
není jemu rovného na zemi, [ješto
jest] muž sprostný s. upřímý, a
hojící se Boha, a vystříhajíci se
zlého?
9. Jemužto odpovidaje satan,

14. přišel posel k Jobovi, kte—

rýž pravil: Volové orali, & oshce
se pasly podlé nich,
' '
15. i učinili Vpád Sabejštl, aaa:
jali všecko, & služebníky_ pobili
mečem, a. utekl jsem [tohko] já
sám, abych to oznámil tobě,
_
16. A když oa jestě mluvil,př1
šel druhý, a řekl: Oheň Božlspadl
s nebe, a udeřiv do ovec 1 slu:
žebníků zabil je, i utekl jsem ]a.
sám, abych to oznámil tobě.
.

sv. Augustin, že Bůh rozdává bohat
17. A když i ten ještě_mluv1_l,
ství spravedlivým i nespravedlivým.
řišel jiný a řekl: Chaldejští zši
Spravedlivym, aby nikdo neměl bohat kovali tři houfy, & připadh na
ství samo v sobě za opradeVé nlé; velbloudy, a zajali je, k tomu 1
nespravedlivym pak, aby nikdo ne
myslil, že bahatství jest opravdové služebníky pobili mečem, a. utekl.
aneb jediné dobré.
jsem já. sám, abych to oznůmů
3: t. strojívali hody, střídajíce se jeden tobě.
po druhém, a to, jakž podobne, každý
18. Ještě [také] ten mluvil, ahle
na den svého narolení. Via níž U
t. rozkázal, aby posvěcujíee se všeli— jiný přišel, a řekl: Když synové
jakým očistovéním a. zdržováním se od tvoji a. dcery tvé jedli, & plll víno
toho, coby jich poskvrniti mohlo, přio v domě bratra svého prvorozeného,
pravili se k obětem. — " Dobrořečiti
19. v náhle vítr prudk _strhl
jest žehnsti, ale může se také roauměti
opak, totiž nlořečiti. Užívá se tu pě se od strany pouště, a u eřll na
kného slova místo ohavného, jehož ne
sluší do úst vaíti. Nalezé se to tak
častěji v Písmé. V. 3. Král. 21, 10. 9) Bati se Boba, jest Bohu sloužiti va
rováním se alébo a. činěním dobrého.
Obával se tedy Job, žeby snad byli
jeho synové třeba jen myšlením :a 10) t. svou ochranou, tak aby mu nikdo
nékoditi nemohl.
nleli. zlořečili a proti Bohu se pro
hřeěilí. Aneb jinak, žeby byli s Bohem 12) Jakoby řekl: Poněvadž ty se domní
se rozžehnali, totiž od něho odstoupili,
véš, že Job pro zisk toliko v pobo
jej opustili.
žnosti pevné stojí, dávám všecky jeho
věci v moc tvou, můžeš mu ]0 ode
Synové Boží jsou andělé, poslové Boží
k lidem & strážcové lidí. Satan jest
jmouti, toliko jeho oaoby ať se nikte
protivník, nepřítel, poknšitel, kterýž
rak nedotýkáš. Najdet se zajisté, že
obchází, jako lev řvoucí, hledaje, ko
se mýllš, : že Job upřímé jest ho
boby sežral.
habojný.

Kniha Jobova 1. 2.
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čtyry úhly domu, kterýž padna
6. Tedy řeklHcspcdin satanovi:
zasul děti tvé, i zemřely, a utekl Aj v ruce tvé jest: a však duši
jsem [toliko] já. sám, abych to jeho zachovej*.
oznámil tobě.
7. Vyšed tedy satan od tváři

20. Tehdy vstal Job, a roztrhl
roucho své, a oholiv hlavu svou',
padna na zem, poklonil se,
21. a řekl: Nahý jsem vyšel z
života matky své, a nahý zase se
tam navratim: Hospodin dal, Ho
spodin vzal: jakž se Hospodinu
libilo, tak se stalo: buď jmeno
Hospodinova požehnáno.
22. V tom ve všem nezhřešil
Job rty svými, ani co bláznivého
proti Bohu mluvil.

Hospodinovy, ranil Joba nežitem
nejhoršim*, od paty nohy až do
vrchu hlavy jeho:
8. kter žto střepinou hnis ostru
hoval se ě na hnoji*.
9. [ řekla jemu manželka jeho:
Ještě ty trvaš v sprostnosti své?
Dobrořeč Bohu, & umři*.

10. Kterýžto řekl k ní: Jako
jedna z bláznivých žen mluvila
jsi: jestliže dobré věci brali jsme
z ruky Boli, zlých pročbychom
nepřijímali? V tom ve všem ne
zhřešil Job rty svými.
Kapitola 2.
11. Tedy uslyševše tři přátelé
Job těžkou nemoci trépen, 9. od ženy
Jobovi
o všem zlém, kteréž přišlo
posměch trpěl, 11. a od přátel navštiven
byl.
na něj, přišli jedenkaždý z místa
svého, Elifaz Themanský, a Bal
dad Suhský, a Sofer Naamatský.
1. I stalo
se opět,
když jednoho
dne přišli
synovéBoži,
apo Nebo snesli se byli na tom, aby
stavili se před Hospodinem, [a] spolu přijdouce navštívili jej a
přišel také i satan mezi ně, a po— potěšili.
stavil se před obličejem jeho,
12. A pozdvihše oči svých zda
2. že řekl HospodLn satanovi: leka, nepoznali ho, a zkřikše pla
Odkud jdeš? Kterýžto odpovidaje,
_řekl:.chházel jsem zemi, a prošel

jsem ]1.

3. I řekl Hospodin satanovi: 6) t. vezmi mu zdravi, ale při životě ho
zachove'.
Spatřil-lis služebníka mého Joba,
Jan Zlatoůstý a jiní starši i ne
že není jemu rovného na zemi, [a. 'l) Sv.
vějli pisem sv. vykludatolé mají tu
'est] muž sprostný a upřimý, &
Jobova nemoc za nejtraplivéjlí malo
ojicí se Boha, a vystřihajicí se
mocenetví, jakéi zvláště v Egyptě o
zlého, & že až posavad zachovává.

nevinnost? Ty pak pohnul jsi
mne proti němu, abych trapil ho
nadarmo*.
4. Jemužto odpovidaje satan,
řekl: Kůži za kůži, a všecko, což
má. člověk, dá. za život svůj*:
5. ale vztáhni ruku svou s do
tkni se kosti jeho i těla, a tehdáž
uzšiěš,že
v tvář dobrořečiti bude
to .
20) To všecko na znamení smutku. (1.
Esdr. 9, a.)
3) t bez viny, nemaje & němu příčiny.
;4) Kůži, t. j. zdraví & živobytí cizi —

děti, služebníkú, ivšecko
zdraví a živobytí své.

jmění, za

©“

vv

byčejno bylo (5. Moji. 28, 27.) aEle
fantiasis, t. j. nemoe slonové, sloulo,
poněvadž i nohy nemocnému tolik na
blhely, že neohybnjm nohám slona se
podobaly. Ostatně trpěl nemocný na
těle neznesitedlné bolesti, jsa totiž
jako jediný vřed, & na duši úzkostli
vost až k zoufaní. Byla to nemoc ne
zhojitedlnč, stavic před očismlt jistou,
ale zdlouhavou.
t. na smetiěti neb popeli, jak v smut
ku obyčej byl.
t. dej Bohu výhoat, aneb umřil Vy
týké. ženu. netrpělivé. muži svému ne
proepččnost jeho bohabojuosti, a do
mýšlí se, že by snad spíše pomoc byla,
kdyby se Boha odřekl, a jinam obrá.
til. Tak

se mnozí v podobných

pří—

padnostech k rozličným podivnostemi
nesmyslnostem obracejí, k zaříkávání,
kouzlům a čnram & t. d., jakž i Saul
učinil.

604

Kniha Jobova 2. 3.

11. Proč jsem neumřelv matce?
kali, a roztrhěe roucho své sypali
prach na hlavu svou k nebi*.
a'vyšed z života [proč] jsem ihned
13. A seděli sním na zemi sedm nezahynul?
12. Proč jsem byl vzat na ko
dní a sedm nocí, a žádný nepro
mluvil k němu slova: nebo viděli lena*? proč kojen prsy?
13. Nebo nyní spě mlčelbych, a
bolest býti náramnou.
ve snu svém odpočívalbych: _
14. s králi a radami země, jenž
Kapitola 3.
Job alořeěí dni narození svého. 10. Na
říká : příčiny života sobě daného.

sobě vzdělávají pust-dny*:

15. anebo s knížaty, kteříž vlád
nou zlatem, a naplňují domy své
1.
otom otevřel Job ústa svá, stříbrem:
16. aneb jako nedochůdče skry
a zlořečil dni svému*,
2. a řekl:
té nebylbych, aneb [jako ti] jenž
3. Necht zahyne den, v němž počaízi byvše neviděli světla.
17. Tamt i bezbožni přestali od
jsem se narodil, i noc, v níž bylo
řečeno: Počat jest člověk.
bouření, a tam odpočívají unavení
4. Ten den necht jest obrácen silou*.
18. A ti, jenž byli někdy vě
ve tmu, necht ho nevyhledává
Bůh s hůry, a necht neni osvícen zňové, jsou tam s olu bez obtíž

světlem*.

5. Necht jej zakryje tma„ a stín
smrti*: necht jej opanuje mrákota,
a necht jest obalen hořkosti.
6. Noc tu vichr tmavý uohvat,
a nebuď počítána mezi dny roč
ními, aniž přijď v počet měsíců.
7. Necht jest noo ta osamělá,
ani chvály hodna*.
8. Zlořečte jí, kteří zlořečí dni,

kteří hotovi jsou vzbuditi Levi
athana*.
9. Necht se zatmí hvězdy mrá
kotou její: očekávej světla aneviz
ho, ani východu nastávající záře
jitřní.
10. Nebo nezavřela dveří života,
kterýž nosil mne, aniž odjala zlé
od očí mých*.
12) t. nad hlavy své vzhůru, aby zase na
hlavy jejich padal.
1) t. dni svého narosení; zlořeěil, že se
byl kdy narodil.
4) t. kéžby bylo toho dne nikdy nebylo.
&) t. temnost hrobová, věčná.
7) t. žádného radostného pokřikování, za
příčinou šťastného narosení, aby více
v ní nebylo slyšeti.
8) t. zaříkejte ho zaklínaěi. Bylit u sta
rých rozliční aakh'načové, i hadů. Ně
kteří prý také zaklínáním uměli obrá
tit den v noc, a světlo v tmu, jiní
zas prý vyvolávali hrozného krokodila
(leviathana) z vody, a uměli ho skro
tit a t. d.
10) t. že neodvrátila ode mne to slé, kte

zášti,
ce hlasu násil
a. a neslyší
19. Malý iveliký jsou tam [sobě
rovni], i služebník [jest] svoboden
od pána svého.
20. Proč bídněmu dáno jest
světlo, a život těm, kteříž jsou v
hořkosti duše?
21. Kteříž očekávají smrti, ane
přichází,jako vykopávaj íce poklad',
22. a radují. se náramně, když
nalezli hrob.
23. [Proč, pravím, dán jest ži
vot] člověku, jehožto cesta skryta
jest:-%
m1: a obklíčil ho Bůh temnost
24. Dříve než jidám, vzdychám:
a jako rozlitě vody, tak se [roz
máhá] řvání mé:
25. nebo bázeň, kteréž jsem se
hrozil, řiěla na mne; ačeho jsem
se strac oval, to mi se přihodilo*.
ré trpím a nemuselbych trpěti, kdyby
ji nebylo, a já se byl nenarodil.
12) t. na klín při porodu; slovem, proč
jsem se narodil?
_
14) t. paláce k samotnému a pokojnému
obývání.
17) t. zemdleni na síle.
21) t. tak dychtivě čekají na smrt a ne
mohou se jí dočkatí.
23) Tak že neví, kudy : té
mu dále díti bude.
26) t. změna štěstí, kteréž jsem se vždy
y obáVsl, potkala. mne. Jestit to

.
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26. Zdaliž jsem se nečinil ['akoj
11. Tygr zahynul, protože neměl
nevěda? Zdaliž jsem ne'nlčel? loupeže, a lvíčata rozptýlena jsou.
Zdaliž jsem nebyl pokojný? A 12. Ke mně pak
vědíno jest
přišlo na mne rozhněvtní'.
slovo skryté, a jako Eadmo ucho
pilo ucho mé prameny šeptání 'eho.
13. Vhrůze vidění nočního, dyž
Kapitola 4.
připadá. tvrdý sen na lidi,

Elifas Joba s netrpělivosti obviňuje. 7.
A že náboženství jeho nemusilo býti u
14. left;-al?
mng,ěěen
a třesení,
ostidržeš
m pře
b 1 .
římé, prokázati usiluje; domnívaje se, a věec
15. A když duch v mé Šřítěmy
e Bůh na dobré & spravedlivé zlých věcí
nedopoultí.
nosti pomíjel, vstavali vlasové na

těle mém.
16. Stalt jeden, jehož obličeje
jsem neznal, [toliko] obraz byl před
2. Počneme-li mluviti tobě, snad očima mýma, a hlas jako větřika
to těžce poneseě, ale kdož semůže tichého slyšel jsem:
držeti, aby nemluvil?
17. Zdaliž člověk, přirovnan k
8. Aj, tys učíval mnohé, a_ruk Bohu, s ravedliv [nalezen] bude,
ustalých posilňoval jsi:
aneb [z ali] nad stvořitele svého
4. viklajicích „potvrzovaly řeči čistější bude muž?
tvé, _a_kolena třesouoí se zmocňo
18. Hle, [ani tí,] kteříž slouží
jsi:
jemu, nejsou stali, i na andělích
5. n í pak přišla na.tebe rána, svých nalezl nepravost:
a zem len jsi: dotkla se tebe, a
19. čímž více ti, jenž bydlí v
zkormoucen jsi.
domích hliněných*, kteřižto z země
6. Kde jest bázeň [Boží] tvá, mají zaklad, strávení budou [jako]
síla tvá., trpělivost tva, a dokona od mole?
lost cest tvých?
20.' Od jitra až do večera." po
7. _Roz než se, prosím tebe,

1. Iodpovídaje
ský, řekl“ Elifaz Theman

kdo jest dy nevinný zahynul?
anebo kdy jsou upřímí zahlazení

byl??

8. Ale spíše viděl jsem ty, kte
říž činí nepravost, a rozsívají bo
lesti, a žnou 'e*,
9. že od dchnutí Božího zhynuh',
a dechem hněvu jeho zkažem jsou.
10. vání lva, a hlas lvice [oně
měl], a zubové mladých lvíčat ze

' jsou'.

26V

obyčej člověka moudrého, nezaklédati
sobě příliš na štěstí, nýbrž v stavu
blahém vždy na možné protivenství
připravenu býti. (Kasal:. 7, 16.)
t. zdaliž jsem při první ztrátě všeho

Boží na misinu přicházejí, byt jako
lvové mezi zvěří, tak oni mezi lidmi
moc měli, zkázu a nkrutenství provo
dili. Tím způsobem i déle svou mou
drost, aneb raději. svá. domnění, ne
všelijak pravě, Elifaz vynáší: totiž
jakoby Bůh již zde na světě vždycky
úplně dobré dobrým,

a zlé zlým od—

placoval, ježto nás víra uči, že Bůh
velí vcházeti slunci svému na dobré i
na zlé, a dává déět na spravedlivě i
nespravedlivé; ano že Bůh dle své
moudrosti a dobrotivosti pravě boha
hojných častěji křížem navštěvuje, aby
je zkusil, od zlého uchránil, v do
brém potvrdil, více je očistil, a boj
něji jim na věčnosti odplatil: sn na
proti bezbožní častokráte stálým ště
stím oplývají, a v ětěstí i skonavají,
ač !: hrozné věčnosti, kdež teprva
spravedlnost Boží úplně se zjevuje.
Dle onoho chybného učení pořád ještě
dále Elifaz řeč svou povede, jakož i
druhové jeho, aby Jobovi dokazali, že
nemůže býti bez viny, poněvadž sjevně
od Boha trestén jest, a že tedy spra

jmění nebyl tichý, mlče a dělaje, ja
koby se bylo nio nepříhodilo? A přece
jeětě toto druhé, horší zlé, hrozné ne
moci potkati mne muselo.
7) t. upřímí srdcem, bezelstní, sprave
dliví. Chce říci, že dobří již zde na
světě vždy dobře se mají.
8) t. pro jaké semeno kdo ora, : co sele,
str. trpí, aniž má proč sobě na
šešilívě
to i žne. Jakoby řekl: kde ale činili,
ti se také i ale měli.
19) t. v tělích smrtedlných. —
10) Obraz to besbožnýcb, kteří pomstou 20) t. za den, v krátkém čase.
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11. kterýž sází snížené namísto
ražení budou, a že žádný ani nezví,
na věky zahynou.
vysoké, a truchlivých pozdvihuje
21. Kteříž pak pozůstanou, od dobrým bydlem:
jati budou z nich: zemrou, ale ne
12. kterýž rozptyluje myšlení
v moudrosti*.
zlostných, aby nemohly vykonati
ruce jejích, 00 začaly:

Kapitola 5.

13. kterýž lapa moudré v chy
trosti
uje jejic , a radu zlých rozpty—
14. Ve dne vběhnou do tmy, a
jako v noci tak makati budou o
1. Zavolejž
tedy,
jestliže jest,
by tobě
odpověděl,
a k kdo
ně poledni.
15 Nuzného pak vysvobodí od
kterému z svatých obrat se*.
2. V pravdě blázna zabíjí hně meče úst jejich, a chudého z ruky
vivost, a maličkéhď usmrcuje za násilníka.
Vist.
16. A bude nuznému naděje, ne
3. Jat jsem viděl blázna pevné pravost pak stoulí ústa své.*.
17. Blahoslavený člověk, kterýž
ho kořene, a hned zlořečil jsem
trestán bývá,od Boha: trestání tedy
kraso jeho*.
'
Páně
nezamítej*:
4. Vzdáleni budou synové jeho
18. nebo on raní, a hojí: tepe,
od spasení, a zetříni budou v braně*,
a
ruce
jeho uzdravují.
a nebude, kdoby je vytrhl.
19. Z šesti soužení vysvobodí
5. Jeho žeň hladovitý jísti bude,
a jeho samého uchvátí oděnec, a tebÍ: a v sedmém nedotkne se tebe
žízniví píti budou bohatství jeho. z .
20. V hladu vytrhne tebe z smrti,
6. Nic na zemi bez příčiny se
neděje. a zzemě nevzchazí bolestí a v boji z ruky meče.
21.
Od biče jazyka ochrauěn bu
7. Člověk rodí se ku praci, a
deš, &.nebudeš se béti bídy, když
pták k létání'ž
by
přišla.
8. Pro kteroužto věc jé. prositi
budu Pana, & Bohu předložím řeč 22. V zpuštění a hladu smati se
budeš, a zvířat zemských nebudeš
svou:
9. kterýž činí veliké věci, a ne se straohovati.
23. Ale s kamením krajin smlouva
zpytatedlné, a divné bez počtu:
10. kterýž dává. déšt na zem, a tva, a zvířata zemská. pokojné bu
dou
tobě*.
svlažuje vodami všecky věci:
24. A zvíš, žet pokoj má.stanek
21) t. jako předkové tak i potomci jejich tvůj, a navštěvuje krásu svou ne
zbynou v téže nemoudrosti. Hebr.: zhřešíš'.
Umírají, ale není jim to ]: moudrosti,
25. Shledéš také, žet mnohé bude
t. aby jinak si usmyslili a zmoudřeli.
) t. aby se ti ozval a tvého mínění po silně tvé, a rodina tvá. [bude] jako
tvrdil. Zajisté se to nestane. Z čehož bylina zemská..
viděti, že není pravdy v tom, co mlu»
Elifaz vždy na svém stoje tresce Joba
z nepravosti. Potom ho napomína, by se
k Bohu obrátil.

víš.
) t. maličkébo duchem, mdlého roz 16) t. oněmí a zahanbena bude.
umem, sprOsttka.
l'l) t. nepohrdej jím, nebo : dobrého ů
myslu přichází, totiž k tvému napra
3) Habr.: Domu jeho. Smysl jest: Viděl
vení, a když se obratli, obrátí se k
jsem člověka bezbožného, že se u
tobě i Boží požehnání.
pevňoval v štěstí; ale hned jsem před
t. to, které tobě nastěvalo, a jehož jsi
povídal jeho domu a jmění zlý konec.
se často strachoval.
4) t. poraženi budou na soudu.
t. jako v příměří s nimi budeš, ne
6) t. nepučí se bída, jako travu, náhodou
maje se jich co strachovati, tak že
tu a tam, nýbrž přichází určitě a
vhodně dle sasloužení na člověka.
cestou jdu. bespeěně na kameni odpo
čívati a splní budeš (1. Mojž. 28, II.).
7) t. vše má své určení a k svému se
hodí: tak i štěstí dobrému a neštěstí
Hebr.: Ohledaje svou stáj (kde ovce
\
zlému j est přiměřeno.
uocují) ničehož ztracenéhg nepohřešíl.
m
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26. Vejdeš v hojnosti [dnů] do
hrobu, jako vnesena bývá [v] stoh
pšenice časem svým.
27. Aj tot jak jsme vyhledali,
tak jest: což slyše, na mysli roz
jimej*.

Kapitola 6.
Job zamítá řeč Elifazovu, pravě, le jest
jeho trápení větši, nežli provinění.

1. Odpovídaje pak Job, řekl:
2. 0, by hřichové moji, jimiž
jsem hněvu zasloužil, zavěšeni byli
na váhu: i bída, kterouž trpím.
3. Nad pisek mořský tato těžěi
ukázalaby se: protož i slova má
bolesti jsou plna.
4. Nebo střely Páně ve mně jsou,
jejichžto hněv vypil ducha mého',
a hrůzy Páně bojují proti mně.
5. Zdaliž řváti bude divoký osel,
když bude míti trávu? aneb bučeti
bude vůl, když předjeslemi plnými
státi bude?
6. Aneb bude-liž se moci jisti
nechutné, ješto není soli osoleno?
aneb může-li někdo okusiti, což
okušené přínáší smrt?
7.

ehož prvé nechtěla

to snesl? anebo jaký konec můj,
abych trpělivě sobě počiuaP'?
12. Aniž sila má sila kamenů,
ani tělo mé měděné jest.
13. Elle není mi pomoci ve mně,
a také přátelé moji odstoupili ode
mne.
14. Kdo odjímá od- přítele svého
milosrdenství, bázeň Páně opouští.
15. Bratři moji pominuli mne,
jako potok [deštovýL kterýž prudce
teče po údolí.
16. Kteřiž se boji jiní, na ty
připadne snih'.
17. asem, kterýmž budou roz
ptýleni, zahynou: a jakž se za
hřeje, rozplynou se z místa svého'.
]8. Zmateny jsou stezky kroků
jejich: choditi budou na prázdno,
a zahynou.
19. Patřte na stezky Thomy, na
cesty Saby, a počkejte maličko*.
20 Zahanbeui jsou, nebo jsem
doufal: přišli také až ke mně, a
studem zahanbeni jsou*.
21. Nyní jste přišli: a nyní vi
donce ránu mou, bojíte se'.
22. Zdali jsemřekl: Přineste mi
[něco], a ze statku svého darujte

se do— i?

tknouti duše má, to jest nyní pro
úzkost, mým pokrmem.
8. Kdož midá, aby přišla žádost
má: a čehož očekávám, aby dal

poddává se vůli ) kázni jeho, i vět
šího trápení sobě žádá: toliko pro ná
ramnost bolesti, pouhému pHrozeni
nesuesitedlných, běduje. Bluěít činiti
rozdil mezi naříkáoim. ježto jest hlas

mi Bůh'?

9. A kterýž
čal, ten aby mne
setřel: rozváz ruku svou, a pod
ťal mne?
10. A to buď mi potěšeni, aby
trápě mne bolesti, nešetřil, aniž
odmlouvati budu řečem Svatého'.
11. Nebo jaká jest sila má, abych
27) Elifaz tn dokazuje,. že zlý bere zlý
konec, a dobrý že se konečně potká
se štěstím. To jen potud pravé jest,
pokud se přidá, že na věčnosti sice
jak dobrý tak i zlý úplnou odplatu
vezme dle skutků svých, však ne již
zde na světě, kdež mnohdy spravedli—
vý k svému většímu duchovnímu pro
spěchu docela všeho časného štěstí
zbaven zůstává.

|..

|—

v

přirozené citlivosti a křehkosti lidské,
a mezi reptáulm, ježto jest výraz hně
vivosti a vzpoury.
Zdaliž takový konec, jakýž bývá při
krátkých nemocech, & ne raději, ja
kýž bývá při té mé nemoci, která!
poznenáhlu, dlouhým a bolestným trá
pením člověka stírá, a k smrti pro
vo

16v t. kdo se ětiti malého zlého, upadne
do ho

o.

17) t. jako snih teplem se rozhřivá a roz
pouští, tak oni rozplynou se, zmizi,
zhynou.
19) t. hledíce, přijdou—li z těch krajin a
rabských přátelé moji těšiti mne.
20) t. proto, že mne nalezli doufajíciho v
Boha a nevinnost svou, ježto snad
myslili, že se budu sám zjevně z hři
chů viniti a trestu hodným se uzná
4) ch
t. lvl“
vati.
. sny mne zbavila prudkost je
8) t. brzkou smrt.
21) t. snad, abyste mi nemuseli něčim ze
svého statku přispěti? Viz v. 22.
10) Nechce Job Bohu odporovati, nýbrž
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23. Aneb: Vysvoboďtemnezru
6. Dnové moji chleji pominuli,
ky nepřítele, a z ruky silných vy nežli od tkadlce p étno přistřiženo

trhněte mne'?

je. a strávení jsou beze vší na
24. Poučte mne, a já. mlčeti bu gšvé,
du': a jestliže čeho snad nevěděl 7. Rozpomeň se [Pane], že [jako]
vítr jest život můj, a oko mé že
jsem., naučte mne.
25. Proč jste utrhali řečemprav neuzří více dobrých věcí.
8. Aniž mne ati-í zrak člově
poněvadž“z
vas žédného
kdš,oby
mohl trestati
mne.? není, ka: oči tvé [po edí] na mne, a
26. K domlouvání toliko řeči [již] nebude mne.
skladate, a u vítr slova vynášíte. 9. Jako hyne oblak a pomíjí:
27. Na sirotka se obořujete, a pod tak kdo sstoupí do hrobu, již [více]
nevystoupi'.
vrétiti usilujete přítele svého.
28. Ale však, což jste začali, vy— 10. Aniž navrátí se více do do
konejte: přiložte ucho, a vizte, mu svého, aniž ho více pozna mí
sto 'eho.
zdaliž klamam.
29. Odpovídejte, prosím, bez své. 1 . Protož i já. nebudu zdržovati
ru: a mluvíce to, což spravedlivé úst svých, mluviti budu v soužení
ducha svého: rozmlonvati budu v
ho jest, suďte;
30. A.nenaleznete na jazyku mém hořkosti duše své.
12. Z ' jsem já. moře, aneb
nepravosti: ani v ústech mých bla
znovství zníti bude*.
velryb, že jsi mne obklíčil žalá—
řem'?
13. Dim-li: Potěší mne lůžko mé,
Kapitola 7.
Job neříká nad svými a života lidského a polehčeni míti budu mluvě s se
těžkostmi. 7. Prcsí Boha, aby ho . ních bou na posteli své:
vysvoboditi ráčil.
14. [tu] strašiš mne sny, a vidě
ními zděšuješ mne.
15. Pro kteroužto věc zvolila o
1. Bojovéní
život
člověka
na
zemi, ajest
jako
dnové
naden
běšení duše má., a smrt kosti mé.
nika [jsou] dnové 'eho.
16. Zoufal jsem, nikoli již více
2. Jako služeb ktouží postínu,
a jako nadenník očekává. konce živ nebudu*: odpust mi, nebo nic
díla svého:
_ nejsou dnové moji.
17. Co jest člověk, že zvelebuješ
3. tak i já. měl jsem měsíce pré
zdné', a noci traplivé počítal jsem ho? aneb co příkladů k němu

sobě.

srdce své'?

18. Navštěvujeě jej na úsvitě, a
4. Jdu-li spat, říkám: Kdy vsta
nu? a opět očekávám večera, a v náhle zkuěuješ jej.
19. Dokavadž neodpouštíš mi,
naplněn jsem bolestmi až do tmy.
5. Odíno jest tělo mé hnisem & ani dopouštíš mi, abych polkl slinu
poskvrnami prachu, kůže mé u svou*?
20. Zhřešil jsem, co učiním tobě',
svedla, a svraskala se.
28) Mini: Nikdy jsem nic tškového na 9) t. aby opět snova na tamto světě živ
b y 1.
vas nežédal, aniž nyní, ně v té nej
větší bídě postaven jsa, čeho jiného 12) t. jakos ohradil moře břehem, tak ob
žádám, kromě potěšení —
il_jsi mne trépe
24) t. poslechnu a dám sobě říci, bude-li 16) Hebr.: Zavrhl jsem (to myšleníh bez
toho nebudu věěně živ, a bude brzo
učení vale přátelské a zdravější, nežli
všemu konec.
kteréž jste posud vynesli.
26) t. proč křivě mluvíte, obviňujíoe mne 17) t. že ho sobě tak vážit, abys jej na
n e ré.v
hodna zkuéovéní svého, a chyby jeho na
30) t. shledáte, že jsem v takovéto mé
hodny trestání svého držel Níž v. 18.
bídě nehrubě zle mluvil.
19) t. abych měl tolik ulevení, co bych
pohodlně polkl slinu svou.
8) sn
t. 6présdné
žádoucího pokoje, plné ne— 20) t. jak to mám nahradit"
se.

Kniha Jobova 7. 8.

ó strážce lidí? Proč jsi mne po
stavil odporného sobě, a učiněn
jsem sám sobě těžkým?
21. Proč neshlazuješ hříchu mé
ho, a proč necdjíméš nepravosti
mé? Hle, nyní v prachu s éti bu
du: a budeš-li ráno mne edati,
nebude mne*.

Kapitola 8.
Baldad Babský tresce Jobs, jakoby spra
vedlnosti Boží utrhal. 5.Napomín£ ho, aby
se k Bohu obrátil.
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7. tak velmi že ačby tvé první
věci byly malé, však poslední tvé
věci rozmnoženy budou náramně.
8. Nebo vzeptej se rodu přede
šlého, a pilně vyptavej se na pa
mátku otců:
(9. [myt] zajisté včerejší “sme, a
nic nevíme, nebo jako s n jsou
dnové naši na zemi:)
10. ale oni učiti budou tebe:
mluviti tobě budou, a z srdce svého
vynesou průpovědi'.
11. Zdaliž se může zelenati třtí
bez vláhy? aneb růsti rakosí bez
vody?
12. Když ještě jest v květu, ani
bývá. trhéno rukou, přede všemi
bylinami usyché.:
13. tak [jsou] cesty všech, kteříž
zapomínají na Boha, a tak zahyne
neděje okrytce.
14. ebudet se jemu líbiti ne
smyslnost jeho, a jako pavučina

1. Odpovídaje
pak Baldad Suhský,
řekl:
2. Dokudž mluviti budeš takové
věci, a duch mnohonásobný řeči
úst tvých*?
3. Zdali Buh převrací soud: a
neb Všemohoucí vyvrací, což jest
spravedlivého?
4. Jestliže také synové tvoji
zhřešili jemu, i nechal jich v ruce jest [nedě'eL-ljeho.
15. Spo e c na dům svůj, ane
ne ravosti jejich':
ostojí: podpírati bude jej, a ne
. ty však povstaneš-li na úsvitě ostane.
k Bohu, a Všemohoucího budeš-li
16. Svlažený zdá. se býti [jako
prositi:
6. čistý a. upřimý budeš-li kré keř], dříve než přichází slunce a
u
východu
jeho prut 'eho vyj e
četi, ihned procítí k tobě, a po
17. na hromadě sk
kořenové
kojný zase učiní příbytek sprave
jeho
zahustí
se, a mezi
eny
dlnosti tvé:
držeti se bude.
18. Jestliže [pak] jej [co] vy
21) Job tu posud mluví o těžkostech ve chvatí z místa jeho, zapře ho [to
zdejliiho života i o svých, a lidé sobě místo], a dí: Neznám tebe*.
umříti, tak že ho i pokušení násilné
19. Tožt jest radost cesty jeho,
smrti napadá; nic méně tomu poku aby opět z země jiní pučili se.
šení odporuje, a tu žádost 'zamíté.
20. Bůh“ nezavrže sprostného,
Otézky jeho, proěBdh tak :. nejímk
s ním nakládá, jsou sice všetečné, ale aniž podá ruky zlostným:
nikoli zpurné a reptavé, jelikož Job
21. až i naplní se smíchem ústa
nepřestává podivnému řízení Božímu tva, a rtové tvoji pleséním.
se podvolovati.
22. Kteříž nenávidí tebe, oble
2) t. dokud tak bouřlivé budou řeči tvé?
t. nechal jich zahynouti, jak pro ne čeni budou v hanbu: astének bez
pravosti své zasloužili. Jako prvé božných neostcjí.
Elifas, tak i tuto Baldad domnívá. se
křivě, že jen zlým se na světě zle
vede, a dobrým naproti vždy dobře; 10) Teď ndsledují ty prdpovědi aneb na
učení starých, od v. 11. až po 19.
protož má za to, že synové Jobovi
pro zlé skutky néhlou trestáni byli 18) t. bude tu pra-dno, jakoby ho tu nikdy
nebylo.
_smrtí a že nepochybně sam Job neji
nak svého trápení na Bohu zasloužil; 20) Tu zas počíná Baldad, po skončení
oněch starých prdpcvědí sám mluvili1
i myslí, že jak mile by se Job zase
a Joba, dle svého udání pro hříchy
k Bohu obrátil, hned by mu sis „štěstí
ntresteného, k obrácení napomínati, by
kvetla: což ovšem mylné jest, a my
ses předešlé blaženosti dojíti mohl.
křesťané lépe o tom poučeni jsme.

39
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Kapitola 9.
Job zvelebuje spravedlnost a moc Boží.
22. Dokazuje, že netoliko besbožní, ale
va
u? . nevinní protivenstvím navštívení bý
1.

.

I odpověděv Job, řekl:
2. V pravdě vím, žet tak jest,
a že nebývá. spravedh'v člověk
přirovnan jsa Bohu.
3. Chtěl'liby se s ním hédati,
nebude moci jemu odpovědítijedno
za tisíc.
4. Moudrý jest srdcem, a silný
v moci: kdo se [kdy] protivil je
mu, a měl pokoj?
5. Kterýžto přenáší hory, a ne
věšílti,
sv
. jež podvracuje v prchlivosti

odpovídal jemu, a mluvil slovy
svými s ním ?
15. A bycht také měl něco spra
vedlivého, nebudu se hadati, ale
svého soudce prositi budu.
16. Kdyžby i volajícího mne
vyslyšel, neuvěřím, žeby uslyšel
hlas můj*.
17. Nebo u vichru může setříti
mne, a rozmnožiti rány mé také
bez příčiny*.
18. Může nedati odpočinutí duchu
mému, a naplniti mne hořkostmi.
19. Jest-li tu o síle řeč, nejsil
nější jest: pakli o s ravedlnosti
soudu, žadný o mně sv ectví nesmí
povědíti*.
20. Budu-li chtíti sebe ospravedl
ňovati, ústa má. odsoudí mne: bu
du-li chtít ukazati se nevinným,
nešlechetným mne býti dokaže'.
21. Také budu-li sprostný, to

6. kterýž pohybuje zemí s místa
jejího, & sloupové její třesou se: samé nebude věděti duše mé*, &.
7. kterýžto přikazuje slunci, & stýskati se mi bude s životem mým.
nevychází: & hvězdy zavírá jako
22. Jedno jest, což jsem mluvil,
pod pečeti* :
že nevinného i bezbožného on za

8. kterýž roztahuje nebesa, a hlazuje'f:
kráčí na vlnách mořských:
23. mrska-li, necht zabije pojed
9. kterýž učinil Arktura, a Ori nou, a nesměje se mukam nevin
ona, a Kuřatka, a vnitřní polední n ch'.
[hvězdy]*:
24. Země dana jest v ruce bez
10. kterýžto činí věci veliké, a
nevystižitedlné, a divné, jimž není
16)
Ale raději mělbych za to, že samsebe
počtu.
svodím. Tak on jest vznešený, a ja
11. Přijde-li ke mně, neuzřím
proti němu ničemný, _tak málo toho
ho: odejde-li, nebudu věděti.
zasluhují.
12. Otaže-li se v náhle, kdož 17) t. bee previnění, toliko ke zkušení.
t.
žadný mne nebude moci před ním
19)
odpoví 'emu? aneb kdož může říci:
ospravedlniti. Rozum jest: Ani mocí
Proč ta činíš?
ani právem neb soudem nemohu se
13. Bůh [jestl, jehožto hněvu
jemu na odpor stavěti, aniž chci.
odolati žadný nemůže, a pod nímž » o Což jest naše nevinnost před Bohem
nejuvětějšim? I nejčistší ctnost lidskí
kloní se ti, jenž nesou okršlek'.
jest před ním plna poskvrn.
14. Protož kteraký jsem já.,abych
t. nejsem jist, zdali tomu tak; nebo
V

nikdo neVí jistotně, hněvmli či lásky
hoden jest: a ač sobě ničeho povědom
nejsem, však proto ještě ospravedlněn
nejsem.

5) Hebr.: Přenéší hory nenadále (aniž
zvědí) a podvrací je v prchlivosti své
(zemětřesením).

ti
7) Ěěmračny
je zakrývá, že jich není vi
9) Arktur, česky Vůl, Orion, Rosy či
Proluky, Plejades, Kuřátka či Sedmero
hvězdí; jsou to hvězdy, jež vidíme
na severním nebi: těm naproti jsou
hvězdy na jihu či poledni, jichž ne
spatřujeme.
18) t. mocnařové zemští.

t. časným utrpením navštěvuje ine
chava někdy zahynouti nevinného .
spravedlivého, aby ho zkusil a více
oslavil, bezbožného pak, aby ho po

trestal . obrátil.

59

3V t. snéze bylo by jedním rázem zahy

nouti, nežli dlouho se trapiti: kteréžto
dlouhe trápení se podobá, jakoby Bůh
zalíbení měl v mukách člověka.
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božného, obličej soudců jejich za řeč svou, mluviti budu v hořkosti
krývá.: jestliže on to není, kdož duše své.
tedy jest to*?
2. Dim Bohu: Neodsuzuj mne:
25. Dnové moji rychlejší byli nežli oznam mi, proč mne tak soudíš'.
posel: utekli a neviděli dobrého. 3. Zdali dobré zdá. se tobě, uti
26. Pominuli jako lodí jablka ne skneš—limne, a potlačíš-li mne dílo
souci*, jako orlice letící ku pokrmu.
27. oknu-li: Nikoli tak nebudu rukou
svých, -a radě bezbožných
pomůžeš“
mluviti, změňuji tvář svou, a bolesti 4. Zdali oči tělesné maš : aneb
mučím se.
udeš ?vidi člověk, tak ty viděti
28. Bél jsem se všech skutků jakož

špýclť,
věda že neodpustíš hřeší dnové
c mu.
5. Zdaž
jsoua jako
dnové
člověka
tv01i,
éta tva
jako
lidští
29. Jestližet pak i tak bezbožný časové:
6. že vyhledavač nepravosti mé,
& na hřích můj 'se vyptavéš:
7. ačkoli víš, že nic bezbožného
neučinil jsem, poněvadž žádného
není, kdoby z ruky tvé mohl vy

jsem, proč _jsemnadarmo pracoval' ?
30. Budu-li umyt jako vodou
sněžnou, a budou-li se lesknouti
jako nejčistější ruce mé:
31. přec v nečistotach omočíš
mne, a v ohavnosti mne bude míti
roucho mé*.
32. Nebo ani muži, kterýž

dobný mně jest, odpovídati bu u:
ani kterýby se mnou v soudu zé
roveň mohl slyšan býti*.
33. Není kdoby mohl rozsouditi
oba, a oložiti ruku svou na oba'.
34. echt odejme ode mne prut
svůj, a strach 'eho at mne nestraši:
35. [tehdy] udu mluviti, a ne

budu se bati ho: nebot nemohu
lekaje se odpovídati*.

Kapitola 10.
Stejské se Jobovi živu býti. 48. Napo
sledy sobě žádá., aby se byl nikdy nena
rodil.

l. Stýště
duše má.proti
s životem
mým,sobě
vypustím
sobě
24) t. jenž takové věci dopouští?
26) t. lodí rychle plovoucí.
28) t. v bazni Boží konal jsem skutky
sv

—

trhnouti.

8. Ruce tvé učinily mne, a způso
bily mne celého vůkol: a tak v
nahle svrhuješ mne?
9. Rozpomeň se, prosím, že jako
blato učinil jsi mne,avprach zase
obrétíš mne.
10. Zdaliž mne jako mléka nevy
dojil, & 'ako syřeni neshustil?
11. KJůží a masem přiodil jsi
mne: kostmi & žilami spojils mne:
12. života a milosrdenství udělil
jsi mi, & zření tvé ostříhalo ducha
mého.
13. Ačkoliv to tajiš v srdci svém:
však vím, že na všecko pamatuješ.
14. Zhřešil-li jsem,ana čas odpu
stil jsi mi: proč abych byl číst od
nepravosti mé nedopouštíš'“?
15. A byl-libych bezbožný, běda

mně: a pakli spravedlivý, nepo
2) t. proč mne tak trescel. Toto proč

jest opět všetečné. však ale nikoli
zpurné, jelikož se Job uložení Božímu
neprotiví, nýbrž toliko |: úst samého
hem nejsvětéjším budu vždy pln ne
Boha důkazů své nevinnosti proti
čistoty.
svým přátelům hleda a žádá..
32) t. ani s sobě rovným hadati se ne
t. předsevzetí jejich průchod dávéš,
budu, čímž méně s tebou, Hospodine,
smím a budu se souditil
tak že se jim šťastně vede.
33) t. na oba nás, aby mohl býti naším 14) t. zhřešil-li jsem snad prvé v mladosti
své, & odpustils mi, tak žes nedopustil
rozsudcem, ježto není vyššího nad
na mne trestu: proč teď, když sobě
Boha.
jen dobrého povědom jsem, neodjíméš
as) t. tehdy budu směle dokasóvati, že ne
té bídy ode mne, aby se ukasala mé.
vinně trpím, a že nikoli nejsem ten
nevinnost, a vyvrátilo zlé domnění
bezbožník, za jakéhož mne mnozi
o mně?
maj .
29) t. o bohabojnost se přičiňoval.
31) t. atbych byl jakkoli číst, před Bo
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zdvihnu hlavy', nasycen jsa trápe— má.,a čist jsem před obličejem tvým
ním a bídou.
ože]*
'
5. Ješto 6 by Bůh mluvil s to
16. A pro pýchu jako lvici chy
své k tobě,
tíš mne, a zase podivněmne ztrapíš. bou, a otevřel
6. aby ukaze tobě tajemstvi
17. Obnovuješ svědky své proti
mně', a rozmnožuješ rozhněvémí moudrosti [své , a že mnohonásobný
své na mne, a pokuty [tvé] bojují jest zákon je o, a orozumělbys,
že z mnohem me ho upomínén
proti mně.
18. Proč z života vyvedl jsi mne? jsi odněho, nežli zasluhuje nepra
O kéž bych byl zahynul, aby mne vost tva.
7. Snad šlepěje Boží vystihneš,
bylo nikdy oko nevidělo.
19. Bylbych, jakobych nebyl, z aneb dokonale Všemohoucího vy
zkoumaš?
života přenesen jsa do hrobu.
20. Zdali krátkost dnů 111ch ne
8. Vyššít jest nad nebesa, i co
skona se brzce? Popust te y mne, uěiníš*? Hlubší [jest] nežli peklo,
abych oplakal maličko bolesti své: & odkud [ho] poznáš?
9. Delší [jest] než země míra
21. prvé než půjdu a nenavrátím
se zase, do země tmavé, apřikryté jeho, a širší než moře.
mrakotou smrti:
10. Jestližeby podvratil všecko
22. do země bídy a temnosti, neb v jedno zoužil, kdo zprotiví
kdežto stín smrti, ažadný řad, ale se jemu?
11. On zajisté zná. lidskou mar
věčné. hrůza přebývéř.
nost, a vida nepravost, zdali ne—

Kapitola 11.
Bcfar nespravedlivě obviňuje Joba zřečí
marných a nepravýc 14. A napomíni ho,
aby milosti Boží hledal.

1.

šetří?



12. Muž marný vpýchu vyzdvi
huje se, a domnívá, se, že jest na

rozen svobodný jako oslétko lesní'.
13. Ty pak upevníš-li srdce své,

d ovídaje ak Sofer Naamat— a vztáhneš-li k němu ruce své:
O 2 , řekl :P
14. odejmeš-li nepravost, kteréž

2. Zdali [ten], kdo mnoho mluví, jest v ruce tvé, od sebe, a nebu
nebude [také] slyšeti? aneb [zdali] de-li b dliti v stánku tvém ne
ost:
muž mnohomluvný ospravedlněn sprav
15. tehdy pozdvihnouti budeš
bude?
'
3. Tobě samému mlčeti budou moci tváři své bez poskvrny, a
lidé? a když se jiným naposmívaš,
ti. stálý, a nebudeš se [čeho]
od žádného nebudeš řemožen'? %Ždeš
4. Neb jsi řekl: 'sta jest řeě 16. Na bídu také za meneš,
aneb jako na vody, kte ž m1
nuly, na ni]
mínatn' budeš.
15) t. abych se pyšně vypínal -—
17. jako po ední blesk povstane
17) t. vždy jiné a jiné pokuty a bídy na
tobě
k
večerou:
akdyž
se domní
mne sesílaje, jako nějaké svědky ne
vati budeš, žebys zahynul, vzejdeš
pravosti mé -—
'
22) t. na druhý svět — do pekel. Job za— jako denníce'.
jisté pokonšen byl ve své néramné
bídě mysliti, žeby snad i na onom
rýby pravem takového trestu zasluho
světě ]: utrpení odsouzen býti mohl
val. V tom zajisté měl pravdu, neb
víme, že toliko zkoušen byl.
(Aug. .
8) t. nelelitou odpovědí zabanben.
8) t. abys ho doatihl —
4) Sv. ehoř, Jan Zlatoůatý a jiní vy 12) Člověk pyšný nechce trpěti zakona, a
kladatelé znamenají, že Job pravě opak
vytahuje se z něho, jako divoký osel
mluvil (výš 9, 20), nezspíraje viny
z uzdy, i ubíhá. tak dobrovolně do vše
lehčích a tajných poklesků, toliko že
liké bezbožnosti, a pak i do trestu.
se proti hrubému domnění svých přátel 17) t. ve tmách zableskne ti polední jas
hájil, stoje na tom, že takový hříšník
nost, a v největším neštěstí vzejde ti
není, za jakéhož ho oni měli, a kte
dobra naděje.
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18. A budeš míti doufšní, před 7. Zeptej se jen hovad, a naučí
lože sobě nadě'i, a zakopán' jsa.
tegš:. a ptactva nebeského, &oznámí
to
bezpečně spati udeš.
19. Odpočívati budeš, & nebude,
8. Mluv zemi, a odpoví tobě: a
kdoby tě předěsil: &prositi budou *vypravovati budou [tobě] ryby
tváři tvé mnozí*.
mořské.
9. Kdož neví, že všecko to ruka
20. Oči pak bezbožných pojdou,
& útočiště jim zmizí, a naděje je Hospodinova učinila.?
jich ohavnost duše*.
10. V jehožto ruce duše všeli
kého živočicha, & duch “všelikého
těla lidského.
Kapitola 12.
11. Zdaliž ucho nerozeznšvš slov,
Job zamítá. chlubné řeči Bofarovy. 7. Vy a. dšsně toho, jenž jí, chuti?
světluje moc a moudrost Boží, kterouž
12. Při starých jest moudrost, a.
v spravování světa ukazuje.
při dlouhém věku rozumnost*.
1. Odpovídaje pak Job, řekl:
13. U něho jest moudrost i síla,
2. Tedy vy sami jste 1idé*, a. s on má radu i rozumnost.
14. Jestližet boří, není, kdob
vámi umře moudrost?
2). I já. mám srdce, jako i vy, vzdělal: zavře-li člověka, není
kdoby
otevřel.
amž jsem nižší než vy: nebo kdož
15. Zdrží-li vody, všecko vysu
těch věcí, kteréž vy znáte, nezná?
4. Kdo posmívén bývéodpřítele šeno bude: &. vypustí-li je, pod
svého, jako já., vzývati bude Boha, vrátí zemi.
16. U něho jest síla. a moudrost:
& vyslyšít jej : v posměchu zajisté
on znš i oklamšvajícího, itoho,
jest spravedlivého sprostnost.
kterýž
oklamšn bývá..
5. Jestit jako lampa. potupena
17. Přivodí rádce k blémivému
VA'myšleníbohatých, připravena k
konci, a. soudce k nesmyslnosti.
času uloženému*.
6. Hojnost jest vstaních loupež 18. Pés králům odvozuje, a.pře
níků, a směle popouzejí Boha, pasuje rovazem ledví jejich*.
19. 30410 kněží bez slévy*, &
ješto on dal všecky věci v ruce
mocné podvracuje:
jejích.
20.změňuje rty pravdomluvných,
18) t. příkopem ohrazen a ochráněn v do & učení starých odjímé.
m sv m.
21. Vylévé potupu na knížata,
19) Jinak: lahoditi tobě budou, ježto se a těch, kteříž potlačení byli, po
tě ::
štítí.
20) t. nač v živobytí svém besbožníei spo zdvihu'e.

22. n zjevuje tajné věciztem
lehali: bohatství, čest, rozkoše —jsou
jim v smrti ohavností, poněvadž po mností, a vyvodí _na. světlo stín

znávají, že věci tyto jím budou kvěč— smrti*
nému zahynutí. Jiný výklad: Všecko.
23. .On rozmnožuje národy, i
naděje jejich jest pouhé dechnutí, t. j.
hubí je, & podvrécené k celosti
zmizí jako dech.
t. sami toliko moudří —
navracuje.
t. moudrost spravedlivého jest jako
lampa, jež od bohawd & opatrnějších
synů tohoto světa potupovéna bývá, a 12) Slyš tedy, co praví staří v jisté písni,
kteréž takto dí: —
to : příčiny, že ctnosti a bohabojnosti
neznají, ani 'i v poctivosti mají, 18) t. béře králům moc jejich, a víže je
v poddanost.
nýbrž jediné stříbro, zlato a peníze
nade všecko milují. Ale Bůh učiní, to) t. knížata uvidí v potupné zajetí.
_
aby časem svým tato lampa ctnosti 22) t. věci nejskrytější.
jasně svítila, tak že moudrost tohoto 24) t. dopouští, aby bloudili, & rozumu a
soudu pravého zbaveni jsouce, již ani
světa blaznovstvím se býti ukáže, a
sobě ani lidu rady žadné nevěděli,
pak i to se dovede, že ani všichni
nýlrž ]: zabynutí isoběilidu příčinou
neštastní nejsou bezbožní, ani všichni
byli.
ětastní bohabojní.
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12. Památka vaše přirovnána
24. On změňuje srdce knížat
lidu země, a zklamává je, aby na bude popelu, a obrátí se v bláto
šíje vaše*.
darmo chodili, kde není cesty':
13. Pomlčte maličko, abych mlu
25. makati budou jako ve tmě,
a ne v světle, a dopustí, aby blou vil, cožkoli vnukne mi mysl.
14. Próč trhám maso své zuby
dili jako opilí.

Kapitola 13.
Job tresce přátely, že neuměle zastáva
jíce Boží pře, jemu ubližovali.

c
svýnlili,?a
duši svou nosím v rukou
15. Byt mne také zabil, v něho

doufati budu: a však cesty své
před obličejem jeho trestati budu.
16. A on bude spasitel můj: nebo
1.
le všecko to vidělo oko mě,
a slyšela ucho mě, a vyroz ne řijde před obličej jeho žádný
o
0.
uměl jsem všemu tomu*.
2. Podle umění vašeho, i já znám: P 17. Poslouchejte řeči má, a po
hádek
mých
pozorujte ušima svýma.
aniž jsem zpozdilejší nežli vy.
18. Budu-li souzen, vím, že spra
3. Ale však ]: Všemohouoímu
mluviti budu, a hádati se s Bohem vedliv nalezen budu.
žádám:
19. Kdo jest, ještoby se soudil
4. ale prvé okáži, že vy jste skla se mnou? Necht přijde: proč mlče
datelé lži, & ctitelé převráceného hynu?
20. Dvou toliko věci nečiň mi
učeni*.
5. A kéž byste mlčeli, abyste se [Bože], a pak se před tváří tvou
nebudu skrývati:
zdáli býti moudří.
21. ruku svou nevzdal ode mne,
6. Slyšte tedy trestání má, a na
a strach tvůj at mne nestraší.
soud
rtů mšch
22. Povolej mne, a já odpovídati
7. Zdali
ůh pozorujte.
potřebuje vaší lži,
budu tobě: aneb necht já mluvím,
abyste za něho mluvili lsti?
8. Zdali tvář jeho přijímáte, & a ty odpovídej mi*.
]: straně Boha souditi usilujete*? 23. Jak mnoho mám ne ravostí
9. Bude-liž se to jemu libiti, a hříchů, nešlechetnosti m a pro
jehož tajno nio býti nemůže? čili vinění má ukaž mi.
může oklamán býti jako člověk 24. Proč tvář svou skrýváš, a
vašimi lstmi?
máš mne za nepřítele svého?
26. Proti listu, kterýž od větru
10. On vás trestati bude, nebo
zachvácen bývá, ukazuješ moc svou,
v skrytě tvář jeho přijímátď.
&
stéblo
suché stiháš.
11. Hned jakž se pohne, zko
rmoutí vás, a strach jeho připadne 26. Nebo zapisuješ proti mně“
na vás.
hořkosti, a zkaziti mne chceš pro
hříchy mladosti mé.
1) t. čemu ta stará píseň učí. Nyní dále 12) t. hrdá líjevale, pýcha vaše poníženebude.
zase Job své vlastní myšlenky před 14) Chce říci: Proč bych měl o zachování
náší.
života svého se příliš zasazovat, a je
4) t. jižto myslíte, že na koho Bůh utr
chtít jako auby nehty udržet? Na mém
živobytí mi není záleženo, ale na
pení dopustil, ten proto jižbezbožným
hříšníkem býti musí.
pravdě. Podobenství tu vzato od zvířat,
8) t. což Boha se ujímati, a k jeho straně
kteráž, chtějice loupež svou zachovati.
nadržovati chcete? Zdali toho žádá
zuby ji drží, a od pocestnych, kteříž
Bůh jako lidé, abyste v soudu podle
nejlepší své věci vrukou nesou, &před
loupežníky schraňují.
přízně !: němu se nachylovali, & jemu
nadržovali, jakoby jeho spravedlnost tov Počíná Job při svou veřejně u pří
jináče ostáti nemohla, leč žebyste mne
tomnosti Boží vésti, a na vinu svou
na nespravedlíváho, a těch bid, které
se ho dotazovati k vyvrácení zlého
snáším, hodného odsoudili? Toho Bůh
domnění přátel svých.
nepotřebuje.
t. do knihy osudů — ukládáš mi tr
10) t. jemu pochlebujete.
pěti -—
IQ
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27. Dal jsi do klády nohy mě, vstane; dokudž nebude setříno
& šetřil jsl všech stezek mých, & nebe, neprocítí, ani povstane ze
sna svého*.
šlepějí noh mých považoval jsi.
28. Jenžto jako shnilina stráven 13. Kdož mi to dá, abysvhrobě
býti mám, a jako roucho, kteréž schoval mne*,a skryl mne, dokudžby
nepominula prchlivost tvá, &uložil
snědeno bývá od molů.
mi čas, v němžbys rozpomenul se
na mne?
Kapitola 14.
14. Mníšvli, že mrtvýčlověk zase
Job vypisuje krátkost s. bídu lidského ožive? Po všecky dny, v nichžto
života a z mrtvých vstání předpovídá.
nyní bojuji, očekávám, dokavád
nepřijde změněni mé*.“

1. Clověknarozený
z ženy,krátký
15. Zavoláš mne, a já odpovídati
živ jsa čas, naplněn
bývá
budu tobě: a dílu rukou svých
mnohými bídami.
podáš pravice*.
16. Ty sice kroky mé sčetl jsi,
Kterižto
a 2.
setřín
ývá, vychází
&.utíkájako
jako květ,
stín,
a nikdy v témž stavu nezůstává. ale odpust hříchům mým'.
17. Zapečetil jsi jako v pytlíku
3. A za hodné máš na takového
mé*, ale uzdravil jsi nepra
otvírati oči své, & přivesti jej s hříchy
vost
moc.
sebou k soudu?
18. Hora padajíc schází, akámen
4. Kdo může učiniti čistého z
nečistého semene počatého' ? Zda přenesen bývá z místa svého.
19. Kameny vyhlubuje voda, a
liž ne ty, kterýž sám jsi?
5. Krátcí jsou dnové člověka, od povodně pomalu země zebrána
počet měsíců jeho u tebe jest: a bývá: a tak tedyičlověka zkazíš'h
20. Posilnil jsi ho maličko, aby
ložil jsi meze jemu, kteréž nebu
na věky přešel: změníš tvář jeho,.
ou moci překročeny býti.
_
6. Odstup maličko od něho', aby a. vypustíš jej*.
odpočinul, dokud žádoucí nepřijde, 21. Budou-li slavní synové jeho,.
neb neslavní, neporozumí*.
_
jako nájemníka, den jeho.
7. Strom má'naději:bude-li pod 22. Avšak tělo jeho, dokud_ž1v
bude,
bolest
míti
bude,
a
dušejeho
tet, zase se zelená, a ratolesti jeho
nad ním samým kvíliti bude.
puči se.
8. Sstará-li se v zemi kořen jeho,
a v prachu umře-li peň _'eho,
Nelapírá tim budoucího vzkříšení z
9. k vůni vody [opět.j zpupení 12) mrtvých,
o němž níže navrhuje, a 19,
se a pustí ratolesti, jako když po
26. atd. zjevně mluví: aleo přítomném
prvé ští en byl.

10.

__

e člověk když umře, obna

žen jsa a stráven,

jest?

kde, prosím,

11. Jako kdyžby vyšly vody z
moře, a řeka jsouc vyprázdněna

vyschlaby:

12. tak člověk když usne, ne

|.. W \;

smrtedlném životě pravi, když kdo
jednou umře, že se přirozeným během
_kněmu nikdy více nenavrátí.
t. kéžbys chtěl mne vpříbytku zemře
lých před soužením ochrániti, a skrýti
mne doted, dokud mne nase nevzkří

síšl Sv. Řehoř, Jan Zlatoůstý.
14) t. při vzkříšení; jinak skrze smrt.
15) t. smiluieš se nad dílem rukou svých,

: podáš mi ruky, a vyvedeš mne
: hrobu, aneb vzkřísíš mne zmrtvých.
10) t. Ty sice nyní kroky mé počítáš, šef

tříš jich, a pro všecky poklesky přísně
4) Ty vcházíš se mnou bídným v soud
mne tresceš: ale potom. zde potrestav
se příčinou spáchaných hříchů: ale
mne, nebudeš více pokutovati.
což nejsem již od narození nečistý?
Nejstarší církevní Otcové rozumí tato 17) t. aby nebyli zase odpečetěni, a k no—
vému trestání přečtení.
slova Jobova. o hříchu prvopočátečním,
dědičném.
.
19) t. znenáhla v nic ho obrátíš.
t. s metlou svóu, dej mu odpočinouti 20) t. aby odešel na věčnost.
21) t. nic o to více dbáti nemůže.
od trápení.
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neproměnitedlný, a nebesa nejsou
čistá před obličejem 'eho'.
16. ímvíceohavn aneužitečný
Elifaz tresce Joba z pýchy a rouhání se [jest] člověk,kterýž pije nepravost
Bohu. 20. Potom vypisuje bezbožných lidí jako vodu?
zlost a pokutu.
17. Ukáži tobě, poslyš mne: což
jsem viděl, vypravovati budu tobě.
1. Odpovídaje
ský, řekl:pak Elifaz Themen— 18. Moudří to vyznávají, a ne
2. Zdali moudrý odpovídati bude kryjí otců svých:
'ako u vítr mluvě, a naplní hoř 19. jimžto samým dána jest země,
a nepřešel cizí skrze ně*.
ostí žaludek svůj?
20. Po všecky dny své bezbožný
3. Tresceš slovy toho, kterýž není
čet let nejistý jest
roven tobě, a. mluvíš, co tobě není pýchá*, a
užitečné.
tyranství je o**.
21. Zvuk hrůzy vždyckyvuších
4. Co na tobě jest,
rázdnil
jsi bázeň [Boží], a odjel js1 prosby jeho: a když pokoj jest, on vždy
podezření má o ůkladech.
před Bohe *.
22. Nevěří, by se měl navrátiti
5. Nebo učila nepravost tvá ústa
tvá, a následuješ jazyka rouhají z temností k světlu, ohlídaje se se
všech stran na meč'.
cích se.
23. Když sebou pohne, aby hle
6. Odsoudí tebe ústa tvá, a ne
dal chleba, zná, že připraven jest
iůlšěa rtově tvoji odpovídati budou v ruce 'eho den temností*.
7. Zdaliž první člověkty narozen 24. ěsiti jej bude souženi, a
úzkost obklíčí jej, jako krále, jenž
jsi, a před pahrbky způsoben*?
8. Zdaliž radu Boží slyšel jsi, a strojí se k boji.
nižší než ty bude moudrost ',eho? 25. Nebo vztáhl proti Bohuruku
9. Co víš, čehožbychom my ne
se.a proti Všemohoucímu zmoc
věděli? čemu rozumíš, ještobychom iršpu,
26. Běžel proti němu s vypnu
my neuměli?
10. I staří i dávní jsou mezi tým hrdlem, a tučnou šíji ohradil
námi, mnohem starší nežli otcové se'.
tvoji.
11. Zdaliž veliká věc jest, aby
tě potěšil Bůh? Ale slova tvá zlá.
15) t. obyvatelé nebeští, andělé nezůstali
toho zbraňují.
bez viny. Výš 4, 18.
12. Co tebe pozdvihuje srdce tvé, 19) t.všickni
po
ti, čemu učili moudří před
a jako veliké věci mysle, nespou
kové naši, dokudž ještě sami touto
štíš očí?
zemi naší (arabskou) vládli, s žádnými
eizozemci
se, a tak tedy ani mravů a
13. Co se nadýmá. proti Bohu
učení svých, 8 cizími mravy a něeními
duch tvůj, aby pronášel z úst svých
nesmísili. To, což již nyní dále Elifaz
takové řeči?
vypravuje a za původní arabské učení,
a tudy za čistou a cicím domněním
14. Což jest člověk, aby nepo
jeětě neporušenou pravdu má, jest
skvrněný byl, a aby se spravedli
opět
z jedné staré Vlastenské písně
vým ukázal narozený z ženy?
vzato.
15. Hic mezi svatýmijeho žádný
Habr.: Trápí, děsí se —" t. neví,

Kapitola 15.

jak dlouho mu hrdla nechají, a proto
se děsí.

t. nepřátelský. Temnostmi rozumi ně
kteří noc, v níž nevěří, by měl dne
dočekati; jiní pak bídu, z níž neoče
7) t. abys všecko, což se od počátku
kává, by mohl vyproštěn býti.
světa dálo, viděl, aodtud mnohem více 23) t. že na něj čeká neštěstí.
zkušenosti a moudrosti dosáhl, nežli 26) t. i na Boha se směl ten besbožník
my mladší?
pyšně a tvrdošíjně obořiti.

4) t. pustils mimo sebe bázeň Boží, a

odňal jsi platnost prosbám svýmuBo
ha; aneb slovem rušíš náboženství.

N mv
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27. Zastřela tučnost tvář jeho,
a z boků 'eho sádlo visí*.
28. By ' v městech zpustlých,
a v domich opuštěných, kteříž v
hromad jsou obráceni'.
29. ezbohatne, aniž trvati bude
statek jeho, aniž vpustí do země
kořene svého.

2. Slýchal jsem častokrát takové
věci'. Těšitelé těžcí jstevyvšickni.
3. Bude liž konec slovům větr
ným? Aneb něco tobě obtížné jest,
že [tak] mluvíš?
4. Mohlt bych i já tak mluviti
jako vy: a. 6 by byla. duše vaše
na. místě duěe mé:

30. Nevyjde z temností': rato

5. těšiltb ch i 'á vás řečmi, &

lesti jeho vysuší plamen**, a on
odjet bude dechem úst jeho“*.
31. Nebude věřiti nadarmo blu
demoklamánjsa, žeby kterou mzdou
měl vykoupen býti*.
32. Prvé než dnové 'eho vyplní
se, zahyne: a ruce je o uschnou.
33. Poražen bude jako u vinice,
při prvním květu hrozen jeho, a

potřásalbyc na v hlavou svou:
6. posilňovalbych vás ústy svý
mi, a hýbalbych rty svými jako
od uštěje vám.
. Ale co učiním? Budu-li mlu
viti, neupokojí se bolest má: &
budu-li mlčeti, neodstoupi odemne.
8. Nyní pak potlačila mne bolest
má, a v nic obraceni jsou všickni
ůdové moji.
grátis)
jako oliva smítající květ
9. Vrásky mé vydávají svědectví
] .
34. Nebo shromáždění' krytco proti mně, a povstává.křivdomluvný
proti tváři mé od íraje mně“. _
neplodné
[budéeá
oheň dary.
spgloístany
těch,
kteříž
r ' aberou
10. Sebral pro 'vost svou proti
35. Počal bolest, ».porodil nepra mně, a hroze mi. skřipěl na mne
vost, a břicho jeho připravuje lsti*. zuby svými: [jako] nepřítel můj
hrom a očima na mne pohleděl.
11. Otevřeli proti mně ústa svá,
Kapitola 16.
- a'vyěítajíce bili čelist mou*, nasy
Job domlouvá přátelům, že nerozumně ceni jsou mukami mými.
mluví o jeho neštěstí. 8. Vyprsvnje své
12. Zavřel mne Bůh u nepravého,
těžkosti, kteréž jakkoli nevinný snášeti
& v ruce bezbožných vydal mne.
musí;
13. Já byv někdy bohatý, rychle
setřín jsem: ujal šíji mou, zlámal
1. Odpovídaje pak Job, řekl:
mne, a postavil mne sobě jako na

znamení'.

27) Na nic jiného nemyslil, leč aby tělu
sloužil, a se krmil. Sv. Jakub má tyto
ukrmené, tučné žlosy'ny u tolikero
obětí spravedlnosti-, ke dni nabití. Jak.
5, 5.

14. Obkličil mne kopími svými,
spolu rauil ledví má, neodpustil
[mi], a vylil na zem střeva má.
15. Ranil mne ranou na ránu,
obořil se na mne jako obr.
16. Pytel sěil jsem na kůži svou,
a řikryl jsem popelem tělo své.
F?. Tvář má opuchla od pláče,
& víčka očí mých zatemnila se.

28) t. vzal obydlí v městech, kteréž prvé
násilně dobyl a zkazil, i sobě při
vlastnil.
80) t. a neštěstí. —" t. děti jeho stráví blesk;
aneb všecka jeho ldáruost v nic se
obrátí. — “'" t. úst Božích ; t. j. bezbož
ník zahyne pomstou Boží.
31) t. 5011sz bude, proto že o milosti a 2) Slyšel jsem již podobných věcí mnoho:
milosrdenství Božím ničeho nechtěl
&.však to mi kžádnému potěšení není,
věděti.
nýbrž více mne zarmucuje.
83) t. přijde o své potomstvo sáby, před 9) t. nemoc zdá se odsuzovatí mne (výš
časem. Naráží se tu na neštěstí Jobovo.
10, 17.) a přátelé moji mne zjevně
mezi
zlosyny pokládají.
84) t. rod, čeleď —
85) t. proto vše to přijde na bezbožného, 11) Potupně mne políčkují, t. sjemě v oči,
nenáležitě mne hanějí.
poněvadž nevymýšlí a neplodí jiného,
než ustavičně nespravedlnosti, úklady 13) t. za cíl, 1: němužby střelami svými
házel.
'
. nátisky bližním svým.
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18. Tyto věci trpěl jsem bez i 2. Nezhřešil jsem, avhořkosteoh
ne ravosti ruky své, maje čistě k „přebývá oko mě.
Bo u prosby*.
3. Vysvoboďmne Pane, a postav
19.
země nepřikrývej krve mne podlé sebe, a kohokoh ruka
mě', ani nalezni místa v tobě,aby nechat bojuje proti mně.
skryl se křik můj'*.
4. Srdce jejich daleko jsi učinil
20. Nebo aj na. nebi [jest] svě od kázně*, protož nebudou pový
dek můj & znatel můj na výsostech. ěeni**.
5. [Kdo] loupež slibuje tovary
21. nohomluvní [jsou přátelé
moji: k Bohu slzí oko m .
šům, toho synů oči zhynou*.
22. A kéžby tak souzen byl člo 6. Vystavil mne [Bůh] jako za
věk s Bohem, jako souzen bývá přísloví lidem, a za příklad jsem
syn člověka s tovaryěem svým'! řed nimi.
7. Zamračilo se od rozhněvání
23. Nebo ej krátká lěta mijeji
a cestou, kterouž se zpět nenavrá oko mě, a. údově moji jako v nie
obrácení jsou.
tím, se beru.
8. Užasnout se nad tím sprave
dliví*, & nevinný proti pokrytoi
Kapitola 17.
Job : velikosti bolestí soudě, že mu pozdvižen bude.
9. A držeti se bude spravedlivý
smrt nastává, nemá za to, aby se mu kdy
na světě lépe vésti mělo.
cesty své, a kdo jest čistých rukou,
přidá sobě síly*.
10. Protož všichni vy obratte
1. Duch
ztenčen
bude,&.dnově
mojimůj
nkráceni
budou,
toliko se, s. pojďte sem,anenaleznut zaji
mi hrob pozůstává.
sté mezi vámi žádného moudrého.
11. Dnové moji pominuli, myšlení
18) Haje v tom dobré svědomí, že jsem
žádnému neublížil, ano i k Bohu ná má rozptýlena. jsou, trápíce srdce mé.
12. Noc [mi] obrátili v den, a
ležitě & upřimě jsem se choval, čistě
a. bez poskvrny slovem i skutkem jemu zase po tmách nadě'i se světla..
slou'že.
13.
Očekávám-li, hrob jest dům
19) t. nech ji volsti !( Bohu. Jest to po—
dobenství vylitě krve nevinně, kteráž
sv & ve tmách ustlal jsem ložce
podlé domnění starých netratí se do mlži,
země, ani nevysychá, aniž kterak zemí
14. Shnilině řekl jsem: Otec můj
přikryta býti může, ale vždy, jako jsi; matkamá, & sestra má, červům.
vrouc. o pomstu k nebi volá, dokudž
15. Kde tedyjestnyní očekávání
by pomstěna nebyla. Pod tím podo
benstvím Job sobě žádá, aby nevinnost mě, a trpělivosti mé kdo šetří?
jeho, jež spravedlivým lidem tak drahá
16. Do nejhlubšího hrobu všecky
bývá, jako krev a život sám, od přá věci mě sstou i: mniš-li, že aspoň
tel v podezření vzatá s. nsřčená, ne
zůstávala skryta, ale od samého Boha tu bude mi o počinutí?
na světlo vyvedena byla. — " t. křik či
Kapitola 18.
volání o spravedlnost.
22V Chce říci: Kdybych s Bohem, tak jako
Baldad mluvě o trestání od Boha bez
s člověkem, mohl na soud postaven božnýcb, namítá, že i Job, jse podobně
býti, aby Bůh sám vyznal, proč na trestán, bezbožný býti musí.
mne taková trápení složil, ukázalo by
se, že nejsem vinen, alespoň tolik vi
pak
řekl:
' Baldad Suhský,
nen, co trpím, a kolik mi přátelé moji 1. Odpovídaje
přičítají, i že toho Bůh nedopustil
na mne pouze ro mě viny, nýbrž 4) t. nedals přátelům mým pravě mou
drosti. — " t. nezvítěaí nade mnou.
: jiných tajných příčin svých. — V tom
zajisté měl Job pravdu; neb je) Bůh 5) t. toho synů oči, po štěstí vždy hle
díce, s. však se ho nikdy nedohledíce,
toliko zkoušel, jako často zkoušívá
pojdou; aneb synové jeho žádného
spravedlivých, 'aby je více očistil &
ětěstí se nedočkají.
ospravedlnil, ježto přáteléjeho vždy jen
na tom tvrdě stáli, že jest pro heubožnost 8) t. hledíce na mou nevinu, s. že vždy
v trápení i v posměchu zůstávám.
od Boha trestán, a téměř k vyznání
hříchů jej nutili.
9) t. posilní se v dobrém jeětě více.
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'$.22. Až dokud daremně mluviti

17. Památka jeho nechť zahyne
budete? Vyrozumějte prvé, a tak .z země, a nebuď slýchano jmeno
mluvme.
jeho na ulicích.
3. Proč jsme počtení za hovada*,
18. Vyžene jej z světla do tem
a oškliví jsme byli vám?
ností, a z okršlku [země]přenese jej.
4. Jenž hubíš život svůj zuřenim 19. Nebudet símě jeho ani rod
svým, zdaliž pro tebe opuštěna v lidu jeho, ani kteří ostatkové v
bude země: & přeneseno bude skalí krajinách jeho.
s místa svého*?
20. V den jeho nžasnon se ne'
5. Zdaliž světlo*bezbožného uha poslednější,a první napadne hrůza .
šeno nebude, aniž se bude blyštěti
21. Ti tedy jsou stánkové ne
plamen ohně jeho?
šleohetného, s. to jest místo toho,
6. Světlo zatmíse v stánku jeho, kdož nezná Boha*.
a svíce, kteréž nad ním jest, uha
šena bude.
Kapitola 19.
7. Ssouženi budou krokové síly
Job praví, že ne pro hříchy, ale pro
jeho, a porazí jej rada jeho.
jiné slušné příčiny od Boha navštíven jest.
8. Nebo vpustil do sítí nohy své,
215.ů'íl'ěší
se nadějí budoucího : mrtvých
vst
n.
a v dírkách jejich chodí*.
9. Držána bude pata jeho osidlem,
a rozpélí se proti němu žízeň*.
10. Skrytat jest v zemi smečka 1. Odpovída'e pak Job, řekl:
2. Dokav
trápíte duši mou,
jeho, a léěka jeho na stezce.
11. Odevšad strašiti budou jej & potíráte mne řečmi?
3.
Aj
desetkrátz
zahanbuj ete mne,
hrůzy, a zapletou nohy jeho.
12. Umdlena buď hladem síla a nestydíte se potlačujíce mne.
4.
Jistě
jsem-li
neuměly,
se mnou
jeho, a lačnost vejdi v žebra jeho.
13. Necht zžíře krá-su kůže jeho, bude neumělost má.*.
necht stráví ramena jeho prvoro— 5. Vy pak proti mně se pozdvi=
zené. smrt*.
hu'ete. a trestáte mne pohaněními

14. Vytrženo buď z stánku jeho m mi*.
6. Aspoň nyní srozumějte, že
doufání jeho, a slepej po něm, jako
Bůh soudem nemírným ztrapil mne,
král, zahynutí.
15. At bydlí v stánku jeho tova & biči svými mne obklíčil*.
7. Aj vclati budu násilí trpě, a
ryši—jeho, když ho nebude*; sypána
žádný neuslyší: křičeti budu, ale
buď v stánek jeho síra.
není,
kdoby soudil.
16. Od zpodku kořenové jeho
at uschnop, svrchu pak potřena 8. Stezka mou vůkol opletl, a
buď žeň jeho*.
8) t. za hloupé jako hovada.
4) Pro tebe-liž, Jobel přirozenost běh a
řád svůj změní? Mín!
e na světě
vždy zlým zle, a dobrým dobře se
vede, a pro Joba to jináče nebude, že
on tedy zlý člověk býti musí.
Světlo znamena štěstí.
.
t. sám se zapletl a vydal v nebezpe
čenství.
t. žízeň ahladovost žádostí. Dle hebr.:
Obklíčí jej provaz či léěks aneb ipast
nalíčené.
13) Prvorozenš dcera hříchu jest smrt. .
15) t. po něm, když zahyne. —
obr.
v stánku jeho od něho opuštěném at
bydlí Gilf

16) Totiž at všecken rod jeho veskrze od

svrchu až do kořen vyhyne. Ztráta
potomstva byla u starých největším
neštěstím. Přísl. 2, 22.
t. od prvního do posledního, všickní
se'shrosí osudu jeho.

t. to jest konec bezbožného, a v te
kové. místa přichází. Tim chce říci,
že jen na bezbožníky přichází neštěstí,

a tak i na Jobs.

t. mnohokráte již —
t. bloudímvli, má. to škoda, co komu
do toho ?
'
t. chcete mne přesvědčiti o víně mé
_

k mému pohanění a snížení.
t. dejte si konečně říci, že Bůh dle
nezpytatedlné rady své, a více mi
přisoudil s 119mne dopustil, nežlibych
pravem zasloužil.

“
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ožil tmu'.
projití
nemohu, a na cestě mě po
9. Obloupil mne z slávy mě, a
sňal korunu s hlavy mé*.
10. Zkazil mne se všech stran,
a hynu, a jako od vyvraoeného
stromu odjal naději mou.
11. Bozhněvala se proti mně
rchlivost jeho, a tak mne měl
jako nepřítele svého.
12. Spolu přitáhli lotři* jeho, a
učinili sobě cestu skrze mne, a
oblehli vůkol stánek můj.
13. Bratry mé vzdálil ode mne,
a známí moji jako cizí odstoupili
ode mne.
14. Opustili mne příbuzní moji:
a kteří mne znali, zapomenuli na
mne.
15. Podruhové domu meho, a
služky mě, za cizího mne mají, a
jako cizozemeo jsem před očima

23. Kdo mi
ab se sán b ]
řeči me? Kdo (rididě agy vešpsgnš

byly v knihu,
2 . raijí železnou, a [na] plechu
olov něm, aneb [aby dlatem vyryty
byly na skřemenu'
25. Nebo vím, že vyku itel můj
živ jest, a že v posled
den z
země vstanu:
26. a zase oblečen budu kůží
svou, a v těle svém uařím Boha

svého.
27. Kteréhož uzřim já. sám, a
oči mé spatří 'ej, & ne jiný: slo

žena jest ta n ějemávlůnumem.
28. Proč tedy nyní pravite: Pro
tivme se jemu, a kořen slova nale
zněme proti němu' ?
29. Protož utíkejte meče*, nebo
mstitel nepravosti meč jest: a věz
te, že jest soud.

jejioh'.

Kapitola 20.

měho*.

1. Odpovídaje
s , ře :pak Sofer Naamat
2. Z té příčiny“ myšlenimaroz

16. Na služebníka sveho volal
Z toho, že besbožní od Boha trestáni
jsem, a neodpověděl mi, [aui když] bývají,
Sofer nespravedlivě dovesti usiluje,
ústy vlastními prosil jsem ho.
že Job musí bezbožným býti.
' 17. Dyohaní mého hrozí se man
želka má, a prosím synů života

18. Blázni také pohrdají mnou,

a kaz' mi.
jsem od nich odstoupil,
utrh
19. V ohavnost mne sobě vzali
někdejší redcove moji: a kohož
jsem nejvíce miloval, v ošklivosti
mne ma.
20. K kůži mě, když straveno
jest'maso, přilnula kost má., a zů
stali toliko rtové při zubíeh mých.
21. Slitujte se nade mnou, sli
tujte
se nade
mnou,
přáe
te
é moji,
nebo
rukaaspoň
Paně vy
dotkla
se mne.
22. Proč mi se protivíte jako

lična stíhají se, a mysl [má.] sem
a tam přemyšluje.
3. Naučení, jímž mne treseeě,
slyšeti budu, & duch rozumnosti
mé odpovidati bude mi.
4. To vím od počátku, jakž po
staven jest člověk na zem-.,
5. že chvála bezbožnýoh kratka
jest, a radost pokrytoe na okamženl.

24)

Bůh, & masem mým sytíte se* ?
8) t. tak že nevím, kudy bídě své ujíti.
9) t. zboží, bohatství, čest, dítky & jiné
věci, pro něž jsem slavný byl, odjaty
m1.

'

douce mne dopuštěním Božím tak sbě
dovaného, že vždy jeětě mne svými
řečmi nenasyceně koutete a žerete?
Staří psávali na listech byliuovýcb, na
plátně, na kožich, na deskách olově—
ných a na kameni. Slova, která Job
chce, aby napsána byla, jsou nasledu
jící vyznání jeho víry v nesmrtelnost
duše lidské a v těla z mrtvých vzkří
šení.
:. důkladně slovo, kterýmžbychom ho
orazili.
t. bojte se pomsty, trestu se tuto svou

28)
12) Bozaměj: mnohá a roslična trápení.
16) t. pohrdají mnou, a nemají mne více
29)
za pána svého.
ukrutnost.
17) t. musím prositi. Tak se mne věickni
2) t. poněvadž ty se na soud Boží odvo
láváš —
22) t. nemůžete—liž na tom přestati, vi
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6. Byt pak vstoupila až k nebi jeho: a když míti bude, čehož ža
dal, nebude moci tím vladnouti.
sýcha
jeho, a hlava jeho oblaků 21. Nic nepozůstalo z pokrmu
otkla se:
7. [přece] jako hnůj na konci jeho', & protož nic nezůstane z
zahyne: a kteří jej vidali, řeknou: dobrých věcí jeho.
Kde jest?
22. Když nasycen bude soužen
8. Jako sen pomijející nebude bude, rozpalí se, a všeliké. bolest
nalezen, pomine jako vidění noční. připadne na něho.
_
23. () by naplněno bylo břloho
' 9. Oko, kteréž jej vldalo, neuzří
ho, aniž více patřiti bude naň mí 'eho, aby vypustil na. něho [Bůh]
sto jeho.
ěv prchlivosti své, a dětil na
10. Synové jeho setříni budou něho boj svůj*.
_
nouzi, ». ruce jeho navrátí jemu 24. Utíkati bude před zbrolí
bolest jeho*.
železnou, a upadne na lučiště mě
11. Kosti jeho naplněny budou děné*.
hříchy mladosti jeho, a. s ním v
26. Vytažen jest [meě Boží], a
prachu s ati budou*.
vychází z pošvy své, a blýska se
12. Ne 0, poněvadž zlost sladne v hořkosti své: půjdou a přijdou
v ústech jeho, schová. ji pod jazy na něho hrozni*.
__
kem s
26. Všecky tmy skryt jsou v
13. Od ustí jí, a neo usti, ale skrýších jeho: sžíře jej o eň, kte
krýti bu e ji v hrdle sv m*.
rýžto nebývá.podpalen, trapen b_ude,
14. Chléb jeho v břiše 'eho obrátí kdokoli ozůstaue v stánku jeho.
se v žluě hadů nejlítějších uvnitř. 27. O ryjí nebesa nepravost
15. Zboží, kteréhož nahltal, vy jeho, a země povstane proti němu.
28. Obnažen bude kmen domu
lvšrůtí,a z břicha jeho vytáhne je jeho, stržen budev den prchlivost1
16. 'Z hlavy hadů nejlitějších Boží*.
sséti bude [jed], a zabije ho jazyk
29. Tent jest podíl člověka bez
božného od Boha, a [to jest) dědi
ještěrěí'ť
_
otví slov jeho od Hospodina*.
17. (At
neuzří
řeky,
proudů
medu
a maspotůčků
a*.)
18. Trpěti bude za všecko, což
Kapitola 21.
učinil, & však straven nebude: ve Job ukazuje proti Bofarovi, že ani štěstí
dlé množství nálezků svých tak i pobožnosti, ani bídy zdejší bezbožnosti dů
trpěti bude.
kazem býti nemohou.
19. Nebo utiskaje obnažoval chu
dé: dům mocí odjal,anestavěl ho*.
20. Aniž nasyceno jest břicho 1. Odpovídajepak Job, řekl:
21) t. pro chudé.

28)
10) t. jeho vlastní skutkové odplutí mu
bolestí za bolest, kterou byl jiným
způsobil.
11) t. až i v kosti jeho vniknou zlí zvy—
kóvé mladosti jeho, a budou trvati až
do stáří i až do smrti. Bv. ehoř.
24)
18) t. zdržuje ji pod svrchkem úst svých,
jako pokrm chutný, aby mu tím déle
libost chuti zůstávala: a však —
25)
16) t. nahltav zboží nespravedlivého, toli— 28)
kéž učinil, jakoby se byl jedu ještěr
čího, nejlítějšího napil, t. j. zajisté tím 29
za yne.
)
") t. nemů míti časného požehnání.
19) t. dům, jehož nestavěl, dům cizí odjel.

_

_

t. aby ohněm a sírou bejoval prot:
němu t. j. hromem aby mu všecko spů
leno bylo. Pozorovati jest, že přátelé
Jobovi při vypisování pokut lidí bez
božných vždy tajně na ta neštěstí,
kteréž měl Job sám, narážejí.
t. menšího zlého znikns, v větší _u
padne; před lidskou pomstou utíkaje,
v Boží pomstu uběhne.
t. trestové, hrůzy.

_

_

t. zničen bude všeeken dům : rodista
Potud
Sofer
osti
o J obovi doka 
tak
jeho
do kdřono'trpc
zuje, že netrvá dlouho jakkoli důkladné
a veliké štěstí bezbožného, ale že brzo
(již zde) dochází zaslouženého trestu.
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2. Slyšte prosím, řeči mě a.čiňte ných uhašena. bývá, a. přichází “na
'
,
ně povodeň, & [Bůh] je
děluje
p okání .

3. Postrpte mne, et i 'á mluvím,
a potom, bude-li se z áti, mým bolÉŠStIBiýv rchklivostíiésvé?
ě
slovům smějte se.
trem, a. jako pýř, kterouž rviohr
4. Zdáliž proti člověku hádání rozptyluje.
19. Bůh zachová synům jeho bo
má jest, abych slušně neměl se
rmoutiti?
lest otcovu; &.když odplutí, tehdy
zna. .
_
5. Pohleďte na. mne, a. užasněte
20. Viděti budou oči jeho zahy
se,6.aIpoložte
prstsobě
na. ústa.
svá.
nuti své, a. z rchlivosti Všemo
já, když
rozpomínám,
děsím se, s. popadá třesení tělo mě. houcího píti budb.
21. Nebo co mu záleží na. domu
7. Proč bezbožní živi jsou, pozdvi
žení jsou, a.zmocněníbohatstvím“ jeho po něm? byt i počet měsíců
8. Símě jejich trvá před nimi, jeho 0 polovici umenšen byl ?
22. Zdali Boha. kdo učiti bude
zástup příbuzných a. vnuků [jest]
uměni*, kterýž vysoké soudí?
před obličejem jejich.
23. Tento umírá silný a zdravý,
9. Domově jejich bezpeční jsou
a_pokojní, a. není metly Boží nad bohatý & šťastný:
mm
24. střeva. jeho plná jsou tuku,
10. Hovado jejich otelilo se, & & mozkem kosti jeho svlaženyjsou.
nezmetalo: kráva. porodila., s. nepo
25. Jiný pák umírá v hořkosti
duše beze všeho zboží:
tratila. lodu svého.
11. ycházejí jako stáda. maličcí
26. & však spolu spáti budou v
prachu, a. červově je přikryjí.
'ejicři,
27. Známt já myšlení vaše, a.
] c e. a. dítky jejich poskakují
12. Drží buben, a. harfu, ».veselí smýšlení proti mně ne rave.
se k zvuku varhanů.
28. Nebo pravíte: K e jest dům
13. Vedouvdobrých věcech dny knížete? a. kde stánkové bezbož
své, a. v okamžení do hrobu estu ných*?
29. Otažte se kohokoli z pocest
pují*.
14. A ti říkali Bohu: Odejdiž nýoh, & že on tomu takže rozumí,
od nás, & známosti cest tvých poznáte.
.
nechceme.
30. Nebo ke dni záhynutí cho
ván bývá zlý, & ke dni prchlivosti
15. Kdo
Všemohoucí,
chom
sloužijlest
' jemu?
a. co nám eby
pro veden bude.
31. Kdo bude obviňovati před
spěje, budeme-li se modliti jemu?
16. Ale však že nejsou v ruce ním cestu jeho? 0. [ms to,] co uči
'ejich dobré věci jejich*, rada. bez nil, kdo odplutí jemu?
božných daleko buď ode mne.
32. K hrobům vyprovozen bude,
17. Kolikrát [také] svíce bezbož a v shromáždění mrtvých bdíti
bude*.

. vajjopvypředv

Načež Job v následující kapitole na
opsk dokazuje, že i bezbožní zde ště
stím oplývají, i v štěstí tiše skonávají. 19) t. Bůh treststi bude nepravost otcovu
na synech, & pak teprv pozná, že mu
..]
t. jestliže já (jak ty Bofare pravíš) za
i za jeho viny odplaoeno jest.
příčinou svých hříchů tolik trápen
jsem, proč jsou mnozí bezbožníci na 2) t. moudrosti. jež dobrých věcí i bez
tomto světě šťastni? Není-liž to důka
božným udílí, & zese bídy na dobré
i na. zlá z nezpytstedlných soudů svých
zem, že osud pozemský re vždycky
s naší mravností srvnává se
dopouští?
A tím mi připomenouti chcete, že se
mi tak dálo, jako všechněm bezbožným
18) ra.
t_aíinadně,
bel dlouhého trápení umí
] .
boháčům, že tedy i já bezbotný býti
16) t. není vmoci jejich štěstí jejich. Bez
musim.
bošnost nečiní člověka všelijak štast
©
v t. slovně bude pohřben, a však ani
ným, by pak i časného štěstí požíval;
v hrobě památka jeho nelahyne.
neb není stálé ani pravá to štěstí.
V
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33. Sladký byl kameničku potoka 9. Vdovy propouštěl jsi prázdné,
pekelního', a za sebou všelikého a ramena sirotků setřel jsi.
člověka potáhne, a před sebou ne— 10. Protož obklíčen jsi osidly, &
sčislné.
kormoutí tebe strach náhlý.
11. A domníval jsi se, ženeuuříš
34. Kterakž tedy těšíte mne na
darmo, poněvadž dokázáno jest, že temností, a. že prudkostí vod se
odpověď vaše odporné jest pravdě“ ? rozlévaiících nebudeš utištěn?
12. Zdaliž [tak čině] nemyslíš,
že Bůh vyšší jest nežli nebe, a. že
Kapitola 22.
nad vrch hvězd vyzdvihuje se“?
Elifas nespravedlnosti na Jobs dovodití
13. A pravíš: I co ví Bůh? a
usiluje. 21. Slibuje mu všecko dobré od
jako skrze mrakotu soudí.
Boha, bude-li činiti pokání.
14. Oblakové jsou skrýší jeho,
1.
dpovídaje pak Elifaz Theman— aniž znamená. věcí našich, a okolo
O sk , řekl:
stežejů nebes prochazi se.
2. Zdaliž Bohu může přirovnšn
15. Zdaliž stezky věků [minulých]
b ' člověk,také kdyžby byl dokona ostříhati chceš, po kteréžto chodili
1 ho umění?
muži nepravi?
3. Co prospívá. Bohu, budeš—li 16. Kteříž vyplenění jsou před
spravedlivý? aneb co jemu přinášíš, časem svým, a řeka vyvrátila zé
bude-li neposkvrněný život tvůj? klad jejich*.
4. Zdaliž boje se trestati bude 17. Kteřižto říkávali Bohu: Od
tebe, a přijde s tebou na soud:
stup od nás: a jakoby jim nic ne
5. a ne pro zlost tvou mnohou, mohl učiniti Všemohoucí, domní
vali se o něm:
a nesčíslné nepravosti tvé?
6. Nebo bravals zaklad od bratří
18. ješto on jest naplnil domy
svých bez přičiny*, a. nahé loupil jejich dobrými věcmi: jejichž smý
šlení daleko buď ode mne.
jsi z oděvu**.
7. Vody ustalému nedal jsi, a
19. Uzří [to] spravedliví, a vese
liti se budou, a. nevinný posmívati
lačnému odjímal jsi chléb.
8. V síle ramene svého vládl jsi s_ebude jim*.
20. Zdaliž není podfato pozdvi
zemi, a byv nejmocnější obdržíval
hovéní jejich, a ostatky jejich se
jsi ji*.
žral oheň?
21. Protož poddej se jemu, a
38), Potok pekelní odděloval, dle domnění
starých, svět tento živých od světa měj pokoj, a v tom budeš míti
mrtvých. Arabové také pochovávajíce užitky výborné.
své mrtvé, snášejí na hrob kamení.
22. Přijmi z úst jeho zákon, a
Čím slavnější muž apočetuější průvod, vlož řečijeho v srdce své.
tím vitší s nahůseného kamení nahro
23. Navrttíš-li se k Všemohou
bek, jenž jest spolu mrtvého památník.
Smysl jest: I besbožný odpočívá tiše címu, [opět] vzdělén budeš, avzdé
a lehce pod hromadou kamení, a má. líš-li nepravost od stánku svého.
slavný památník.
24. Dét místo země skřemen, a
8 !: t. dokázal jsem a provedl to, že ne
vždycky na hezhožué zde na světě, místo skřemene potoky zlaté.
jakž vy to vedete, pomsty docházejí,
25. A bude Všemohoucí proti
ale často v štěstíavpokoji živi jsouce, ne řételům tvým, & stříbro shro
tak i se světa odchůsejí.
m ždíno bude tobě.
t. nemaje toho potřebí. -— ** I to
roucho jejich, jim naprosto potřebné,
brávals v zaklad. Ne žeby co toho na 12) t. nejsi-liž toho mínění, že Bůh příliš
Joboví Elifaz skutečně byl shledal, tak
jest vyvýšený, než aby si nésanašeho
světského kutění všímal? Aneb jak se
praví, ale : převelikých híd jeho, maje
říká.: Nebe vysoko, Pán Bůh daleko.
sa to„ že jen zlým do se vede, jakž
16)
Naraží ns potopu světa.
jen nejhůře může, tak o něm soudí.
8) t. dopouštěl jsi se násilí !: svému obo 19) t. až na ně proti jejich nadéní pomsta
hscení.
Boží přijde.
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Kniha Jobova 22. 23. 24.

26. A tehdáž nad Všemohoucím
se : pakli k západu, nepozná-m
o
rozkoší oplývati budeš, a pozdvihneě :Ekáže
k Bohu tváři své.
9. Jestliže na levo, oo učiním?
27. Prositi budeš ho, i vyslyěí nepostihnu he: obrátím—li se na
tebe, a sliby své plniti mu budeš. pravo, neuzřím ho.
10. On pak zná. cestu mou, a
Uložíš nějakou věc, a podaří
se tobě, & na cestách tvých svítiti zkusil mne jako zlata, kteréž skrze
bude světlo*.
oheň prochází.
—
29. Nebo kdo se poníží, bude v  11. Šlepějí jeho následovala noha
: slávě: a kdo skloní oči, ten spasen má., cesty jeho jsem ostříhal,a ne
bude.
uohýlil jsem se s ní.
12. Od přikazaní rtů jeho ne
Spasen
bude nevinný,
spasen uchýlil jsem se, a v lůnu svém skryl
pak30.bu
e čistotou
rukou svých*.
jsem slova úst jeho.
13. Nebo on sám jest*, a žádný
Kapitola 23.
Job odvolávaje se k soudu Božímu do
kazuje toho, že není trestán pro své hříchy.

nemůž odvrátiti myšlení jeho: a
duše jeho cožkoli chtěla, toučinila.
14. A když vyplní nade mnou
vůli svou, ijiné mnohé podobně

1. Odpovídaje pak Job, řekl:
věci pohotově má?.
2. Nyní také v hořkosti jest řeč 15. A protož před tváří jeho dě
má., a rukarány mé těžší jest nežli sim se, a rozjímaje jej, bojím se.
lkůní mé*.
16. Bůh zemdlil srdce mé,aVěe
3. Kdo mi dá., abych poznal, a mohouoí zkcrmoutil mne.
nalezl jej, &přišelažktrůnu jeho? 17. Nebo jsem nezahynul pro
4. Položím před ním soud [svůj], nastávající tmu, ani tváři mě za
a ústa sva neplním domlouváním*. kryla mrákota*.
5. Abych zvěděl, jakými slovy
by mně odpověděl, a [abych] po
Kapitola 24.
rozuměl, coby mi řekl*.
Job bezbožných v tomto světě běh na
6. Nechci, aby mnohou silou větším
díle Mastný předkládá. Přitom vy
rozepři vedl se mnou, ani tíží veli pravuje rozličné nepravosti jejich, jichž

kosti své mne utiskal.
trelstaní
ožil. Bůh k času toliko sobě známému
7. Necht předloží s ravedlnost od
proti mně, a necht přij e k vítěz
ství soud můj'.
1. Před
ti Všemohoucímnejsou
časové: kteříž pakskry
jej
8. Ale půjduoli k východu, ne znají, nevědí dnů 'eho*.
2. Jedni řenaše ' meze, pobrali
28) t. opět při věem svém předsevzetí pro
stáda, a pás ' 'e .
spěch a štěstí míti budeě.
30) Smysl celě té řeči přítele Elifala jest;
3. osla sirotlků zajali, & brali v
Bůh tě trestá. la nepravosti tve; obrů zástavu vola vdovy:
tíě-li se kněmn, číně pokání a pokoře
se před ním, zajisté bídy své sproětěn
:. opět povýšen, obohacen i šťasten
bude!.
13) t. vlemccný, nepřemožitedlný —
2) t. dosavůde musím hořce lkůti, ale 14) t. aby je dopustil na mne.
však mnohem větší nad lhaní mé jest 17) t. nikoli nastávající bída uvrhla na
bída ma.
mne úzkosti smrti, nýbrž uvažovaní
moci Boží. Hebr.: Malomyslný jsem,
4) t. veda před ním svou při, proneslbyeh
proto že jsem neumřel raději, prvé
důvody !: prokázdní nevinnosti své.
nežli se ty bídy na mne svalily.
6) t. ! jaké příčiny to, co trpím, na mne
_ \; Bůh ví čas, kdyby trestati měl bel:
dopustil.
bežně: jiní pak, stby pobožní byh,
7) Smysl jest: Držel-liby Bůh sřejmý soud
nevědí toho. Smysl hebr.:
nade mnou, ukhaloby se, že nejsem
Všemohoucí s trestem v čas pohotově?
vinen, a tak bych nitě-il nad vámi
v soudu.
Proč se nedoěka slosyn dnů pomsty

Kniha Jobova 24. 25.

4. podvrátili cestu chudých, a
utiskali spolu tiché země.
5. Jiníjako divocí oslové na pou
šti vycházejí ku práci své: bdíce
k loupeži, připravují chléb dětem.
6. Pole cizí sžínají: a z vinice
toho, jehož násilím utiskli, sbírají
víno.

7. Nahé propouštějí lidi, roucha
berouce těm, kteříž nemají přikrytí
v zimě:
8. kteréžto přívalové hor smáčejí:
& nemajíce přikrytí objímají ka.
mení*.
9. Násilí učinili loupíce sirotky,
a lid chudý zloupili.
10. Nahým achodícím bez oděvu,
a lačným brali klasy*.
11. Mezi hromadami jejich 0 po
ledni odpočívali, kteřížtlačivše lisy,
žíznějí.
12. Učinili, aby muži z měst lkali,
a duše zraněných křičela a Bůh
[toho] bez pomsty nenechá.
13. Oni byli odporní světlu, ne
znali cest jeho, aniž se navrátili po
stezkách jeho.
14. Na úsvitě povstává vražedlník,
usmrcuje nuzného a chudého: a v
noci bude jako zloděj*.
15. Oko cizoložníka šetří mrákoty,
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svrchku vody*; zlořečený buď podíl
jeho na zemi, aniž choď po cestě
vinic**.

19. Do náramného horka nechť
přejde od vod sněžných, a až do
pekel hřích jeho.

20. Nechť zapomene naň milosr
denství: sladkost jeho červi: necht
není v pj'ipomínání, ale setřín buď,
jako dřevo neplodné.
21. Nebo krmil neplodnou, a kte
ráž nerodi*, a vdově dobře nečinil.
22. Stáhl [dolů] mocné vsíle své:
a [však] když bude státi, nebude
věřití životu svému*.
23. Dal mu Bůh místo ku pokání,
a on zle užívá ho k pýše: ale oči
jeho jsou na cestách jeho*.
24. Vyzdviženi jsou na malý čas,
a neostojí, a snížení budou jako
všecko jiné, a odnesení budou, a
jako vrškové klasů setříni budou.
25. Není-li tak, kdo mne může
obviňovati z klamu, a předložiti
před Bohem slova má*?

Kapitola 25..
Dovozuje Baldad, že žádný číst není před
Bohem.

pak Baldad Suhský,
řekl
řka: Nespatříť mne [žádné] oko, & 1. Odpovídaje

zakrývá obličej svůj.
16. Prokopává ve tmě domy*,
jakož se byli ve dne smluvili, a ne
znají světla**.
17. Ukáže-li se rychle záře jitřní,
domnívají se býti to stín smrti*: a
tak ve tmě jako v světle chodi“.
18. Lehkýtv jest [bezbožník] na

2. Moc a hrůza u něhojest, jenž
činí svornost na výsostech svých*.
3. Zdaližjest počet vojskům jeho?
a nad kým nevzcházi světlo jeho?
4. Zdali může spravedliv býti
člověk přirovnán jsa Bohu, aneb u
kázati se čistým narozený z ženy?
Hle ani měsíc nesvítí,_ ani
hvězdy nejsou čisté před obličejem

jeho:
8) t. nemajíce jiného útočiště, ke skále
se přivinu'i.
10) t.i těm nejchudším odebrali nasbírané
klasy. Dle hebr.: Nahých nechávají
chodíti bez oděvu, a lační jim snášejí
snopy t. j. i svou čeleď nechávají trpěti
nouzi, nedavajice ji potřebného oděvu a
pokrmu.
14) t. za bílého dne se dopouští vraždy a
v noci zlodějství, aniž bývá trestán.
16) t.— aby
k své světla.
cizoložnici přikradl.
* t.senenávidí

18) t. lehce se pohybuje jako na. hladině
vodni. Jinak: jest lehký v mysli nad
čnn vodní. — ** t. po zemi úrodné.
21) t. hledě v manželství toliko své roz
koše.
22) t. přece nebude jist životem svým.
23) t. Bůh vidi činy jeho a trestati je bude
časem svým.
25) t. jakoby byla nepravé?
2) t. jenž pokojně a řádně spravuje všecka
tělesa nebeská. že beze zmatku běh svůj
17) t. bojí se světla, jako (jiní) počestní
konají.
ldé čiré tmy. — * t. dělajíznoci den

40
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Kniha Jobova 25. 26. 27.

6. nadto pak člověk, shnilina, a
12. Moci jeho v náhle shromá—
syn člověka [jsa] jako červ*?
žděna jsou moře, & moudrost jeho
udeřila pyšné*.
13. Duch jeho ozdobil nebesa, &
Kapitola 26.
pomocnou rukou jeho vyveden jest
Job vypravuje moc Boží dostatečnějí nežli Had křívolaký*.
Baldad.
14. Aj tyto věci zčástký povědíný
jsou o cestách jeho: a poněvadž—
sotva malou kapku řeči jeho slyšeli
1. Odpovídaje pak Job řekl:
' . Čí pomocník jsi? Zdali mdlé jsme, kdož bude moci na hřímání
ho? a [zdali] podpíráš rameno toho, velikosti jeho patřiti*?
kterýž není silný?
Kapitola 27.
3. Komu jsi dal radu? Snad to
mu, kterýž nemá moudrosti, a opa
trnost svou ukázal jsi velmi mnohou? Job vědy zastavá nevinnost svou, že jí
ani odepříti nedá, aniž od ní kdy od
4. Kohos učiti chtěl? zdali ne sobě
stoupiti mini .
toho, kterýž učinil dýchání?
5. Hle obrové lkají pod vodami, 1. Přidal také Job, vzav podoben
ství své, a. řekl:
i kteříž býdlejí s nimi*.
2. Živt jest Bůh, kterýž odjal soud
6. Nahé jest peklo před ním, a
není žádného přikrytí [místu zahý můj*, a Všemohoucí, kterýž k hoř—
kosti přivedl duši mou,
nutí]*.
3. že dokudž jest dýchání ve mně,
7. Kterýžto roztahuje půlnoční
stranu [nebes] nad prázdnem, a za a duch Boží v chřípích mých,
4. nebudou mluviti rtové moji
věšuje zemi na ničemž.
8. Kterýžto zavazuje vody v obla nepravosti, ani jazyk můj vynášeti
cích svých, abý nespadlý najednou lži.
dolů.
5. Odstup to ode mne, abých
9. Kterýž drží obličej trůnu své spravedlivými vás býti soudil: do
ho*, a. roztahuje nad ním mlhu kudž nezhýnu, neodstoupím od [za—
svou**.
stávání] nevinnosti své.
_
6. Ospravedlnění svého, kteréhož
10. Cíl uložil vodám vůkol, až
kde konce berou světlo & tma.
jsem se počal držeti, neopustim:
11. Sloupové nebeští třesou se, a nebo aniž tresce mne srdce mé ve
všem životě mem*.
trnou k pokynutí jeho*.
7. Nechť jest jako bezbožník, ne
přítel můj: a protivník můj jako
nepravý*.
6) Smysl slov Baldadových jest: Bůh jest
panovník mocný i hrozný &spravedlivý:

před ním nic není čisto, tím méně
smrtedlný člověk — atak ani ty Jobe! 12 t. skrotíla moře bouří vzedmuté.
5.6) 0 peklu se domnívali staří, že se na 13 t. hvězdy na. severním nebi, nazvané
Drak.
lézá pod vodami, t. j. pod velikým
mořem. Obry se rozumějí odbojní ná 14) t.. kdo bude v stavu mocné hřimání jeho
slyšeti a snésti?
silníci před potopou světa, svržení do
propasti pekelné, kdež i ostatní zatra 2 t. neodsvědčil nevinnost mou, odejmu
tim ode mne bídy mé; aneb jinak obrátil
cenci s nimi bydlí. Viz 1. Mojž. 6, 4.
7, 21. —- Moudr.
. 6. — Baruch 3,
soud můj, že za dobré trpím zlé.
26. — 1. Petr. 3, 19. Chce Job říci. 6) Cosi podobného praví sv. Pavel (1.
že Bůh nejen na výsostech, jak byl do
Kor. 4. 4.); a jestliže Job jinde vy
kazoval Baldad, nýbrž i v pekle svou
znává, že hřešil, připomíná. toliko lehká
moc provozuje.
a všední provinění svá, jichžto se ani
9) t. oblohu nebeskou, nad níž Bůh v sídle
spravedlivému na světě uvarovati nelze.
blahoslavených trůní. — ** t. oblaky. 7) t. pozná se časem svým, že kdo mi
11) Jinak: k žehráni ěí hřímání jeho. Slou
koliv nespravedlnosti přičítal, křivdu
pové nebešti rozumějí se hory, na nichž
mi činil, ibude
jako bezbožnik od-_
souzen.
nebesa ležeti se zdají.
V

Kniha Jobova 27. 28.

8. Nebo jaká jest naděje pokrytce,
jestliže lakomě vydře, a nevysvo
bodí Bůh duše jeho?
9. Zdaliž křik jeho vyslyší Bůh,
když přijde na něho úzkost?
10. Aneb zdalíž bude moci v
Všemohoucím se kochatí, a vzývatí
Boha v každý čas?
11. Učiti budu vás skrze ruku
Boží*, co Všemohoucí má, aniž budu
toho skrývati.
12. Aj, vy všickní to znáte, i co
bez příčiny marné řeči mluvíte?
13. Tento jest podíl člověka bez
božného u Boha, a to jest dědictví
násilníků, kteréž od Všemohoucího
vezmou.
14. Rozmnoží-li se synové jeho,
k meči budou, a vnukové jeho ne
nasytí se chlebem.
15. Kdoby pozůstalí po něm, po
hřbeni budou v zahynutí, a vdovy
jejich nebudou [jich] plakati.
16. Nashromáždí-li stříbra jako
země, a najedná—lišatů jako bláta:
17. najednát jistě, ale spravedlivý
obláčeti se bude v ně, a stříbro
nevinný děliti si bude.
18. Vystavěl jako mol dům svůj,
a jako strážný udělal stinidlo*.
19. Bohatý když usne, nic s sebou
nevezme: otevře oči své, a nic ne
nalezne.
20. Postihneť jej jako voda chu
doba, v noci utiskne jej bouře.
21. Vezme jej vítr žhoucí, a od
nese ho, a jako vicher uchvátí jej
z místa jeho.
22. A pošle na něho |Bůh], a ne
bude ho šanovati: z ruky jeho utí
kaje utíkatí bude*.
23. Stiskne nad ním ruce své, a.
sípěti bude nad ním, patře na
místo jeho*.
11) t. s pomocí Boží aneb jinak: 0 moci
Boží a jaký jest způsob jeho řízení.
18) t. pouhý lehký stánek z větví či boudu,
kteráž nedlouho trvá.. Tak zajisté pomi
jejíci jest dům a všecko úsilí i štěstí
bezbožného!
22) t. bezbožník, jenžbyrád moci Boží uběhl,
a útěkem aSpoň život zachoval.
23) t. prázdné, když zahyne bezbožnik, a
nebude ho více na předešlém místě.,
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Kapitola 28.
Dovodi Job,
vání světa jest
nevystižitedlnů.
v ni nahlédati,

že moudrost Boží v spravo
lidem, jakkoli sic vtipným,
Pročež že nesluší všetečně
ale na bázni Boží přestávati.

1. Máttkstříbroapramenů
svy'chpo
zlatu místo
jest,
kdež se ptřepouští.
2. Železo z země béře se: a ká

men rozpuštěný horkem v měď se

obrací*.
3. Čas uložil tmě*, a všech věcí

konce on šetří**, kamene také mrá
koty, a stínu smrti***.
4. Rozděluje potok od lidu putu
jícího, ty, na kteréž zapomenula
noha nuzného člověka, a bezcestné*.
5. Země, z kteréž pocházel chléb
na místě svém, ohněm podvráeena
jest*.
6. Místo safíru [jsou] kamenové
její a hrudy její [jsou] zlato*.
7 Stezky [té] nezná pták, aniž ji
spatřilo oko káně.
8. Nešlapali po ní synové kupců,
ani šla po ní lvice.
9. [Ale člověk] vztáhl k skřemeni
ruku svou, zkořene podvrátil hory.
10. V skalách potoky vysekal, &
všecko, což jest drahého, vidělo oko
'eh o.
11. Hlubokosti také řek zpytoval,
a skryté věcí na světlo vyvedl.
12. Ale moudrost kde nalezena

2) Jakoby řekl: Tolik moh' člověk vti
pem
vyzkoumati, a vyzkoumaltě!
3) t. člověk horník, jenž sobě osvěcuje
lampou temné průchody zemské — “
probírá se téměř až na konec světa
— " t. ohledává. kameni kovonosné
.v nejhlubších a nejtemnějších místech

země.
4) t. ty horníky, ku kterýmž není oby
čejné cesty, již odděleni jsou od svrch
ního lidu hlubinou, & odtud vychazejici
vodou.
5) t. jakoby vnitřním ohněm podvrácena

byla, tak jest od horníků podkopana
a zrícena svrchní země, na kteréž obilí
rostlo.
V
skalách země mají své místo saň
6)
rové, sírou jako práškem zlatým pro
rostli.

628

bývá?

Kniha Jobova 28. 29.

a které jest místo rozum

nosti*?
13. Neví člověk ceny její, aniž
nalezena bývá v zemi těch, kteříž
rozkošně živi jsou.
14. Propast praví: Není ve mně;
a moře mluví: Není u mne.
15. Nebude dáno zlato ryzí za ni,
aniž odváženo bude stříbro za
směnu její*.
16. Nebude přirovnána k skro
peným barvám indickým, ani k

28. A člověku řekl: Aj bázeň
Páně, toť jest tvá moudrost, a od
stoupiti od zlého, tvá rozumnost*.

Kapitola 29.
Ku paměti přivozuje léta svá první šťastná,
v nichžto jsa živ, spravedlivý & milosrdný
byl.

1. Přidal
ství také
své, aJob,
řekl:vzav
 podoben
2. Kdo mi dá, abych byl jako za
nejdražšímu, měsíců předešlých, jako za dnů, v

kamenu sardonichu
nichžto Bůh ostříhal mne?
.
aneb k safíru.
3. Když svítila svíce jeho nad
17. Nevyrovná se jí zlato, ani
sklo*, aniž směnény budou za ni hlavou mou, u při světle jeho cho
dil jsem ve tmě?
nádoby zlaté.
18. Vysoké & vznešené věci ne— 4. Tak jako jsem byl za dnů
budou připomínány ku přirovnání mladosti své, kdyžto tajně byl Bůh
jejímu: táhne se pak moudrost z v stánku mém?
5. Když byl Všemohoucí se mnou,
skrytých věcí*.
19. Nebude jí přirovnán topas a vůkol mne dítky mé?
z mouřenínské země, ani barvy nej
6. Když jsem umýval nohy své
máslem, a skála vylévala mi po
čistší k ní přirovnány budou.
20. Odkudž tedy moudrost při toky oleje ?
7. Když jsem chodíval k bráně
chází? a které jest místo rozum
nosti?
města, a na ulici připravovali mi
21. Skryta jest před očima všech stolici*?
8. Spatřovali mne mládenci, a
živých, před ptactvem také nebe
skrývali se: a starci povstanouce
ským tajná jest.
[přede
mnou] stávali.
22. Zahynuti &smrt řekly: Ušima
9. Knížata přestávali mluviti, 'a
svýma slyšely jsme pověst o ní.
prst
kladli
na ústa svá:
23. [Toliko] Bůh zná cestu k ní,
10. hlas svůj zdržovali vévodové,
a on toliko ví o místu jejím*.
24. Neb on spatřuje končiny
světa: a vidí všecko, což jest pod aejazyk jejich hrdla jejich přidržel
eli. ucho slyšic blahoslavílo mne,
nebem.
25. Kterýžto [když] učinil větrům a oko vidouc posvědčovalo mi:
12. proto že jsem vysvobozoval
váhu, a vody zavěsil u míře:
26. když ukládal “dešťům právo, chudého křičícího, & sirotka, kterýž
neměl
spomocníka.
a cestu bouřkám zvučným:
27. tehdáž viděl ji, azjevil, a při
tou
lidem nevystížitedlnou moudrostí,
pravil, a vystihl*.
U)

přivedl.

12) t.býtizdalíže
mů kde, jako kovové, nalezena
15) t.penab
ybnemůž'eemoudrost za žádnou cenu kou



28) !. moudrost Boží, v spořádání a řízení
světa ůčínlivá, jest, rozumu lidskému

nevysiižitedlna: ale co z té moudrosti
člověku pochopitcdlného, k vědění pro
spěšného i k ostříhání potřebného jest,
záleží v tom, aby se Boha bal, t.j
aby z uctivosti a lásky k Bohu zlého

17) t. tehda jestě velmi vzácné a drahé —
18) dle hebr.: Cena moudrosti jde nad
se varoval & dobré činil.
perly (jež skryty jsou na dnu moře).
23) t. ani Výsost, ani propast, ani mrtvi, 6 t. když jsem měl jestě všeho hojnost.
neví o původu moudrosti, leč toliko 7 t. když jsem byl ještě ctén & vážen,
sedaje v radě města.
Bůh sám, jenž jest moudrost věčná.
27) t. měl ji u sebe, an všecky věci k stá 10)t. umlkli uctivě, když já počal mln
viti.
lému bytu a ušlechtilému pořádku,
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13. Požehnání zahynouti majícího
přicházelo na mne, a srdce vdovy
potěšoval jsem.
14. V spravedlnost jsem se oblá
čel: a odívaljsem se, jako rouchem
a korunou, soudem svým*.
15. Oko byl jsem slepému, a
noha kulhavému*.
16.-Otec byl jsem chudých: a na
při, jíž jsem nebyl povědom, velmi
pilně jsem se vyptával..
17. Stíral jsem čelisti nepravého,
& z zubů jeho odjímaljsemloupež*:
18. i říkával jsem: V hnízdě

děl jako král, když stojí okolo něho
vojsko, & však byval jsem smutny'ch
potěšitel.

Kapitola 30.
Vypravuje Job. které zlé věci trpěl v čas
neštěstí svého, a jaká protívenství měl zvlášť
od níčemných lidí.

1. Nyníší vpak
posmívajísemi
mlad
letech,
jejichž otců
ne
měl jsem za hodné postaviti se
psy stáda svého,
svém umru [pokojně , a jako pal— 2. jejichž síla rukou byla mi za
nic, i toho života zdáli se byti ne
ma* rozmnožím dny sv
hodni.
19. Kořen můj otevřen jest po
3. Nouzí a hladem zhubení, jenž
dlé vod, a rosa přebývati bude na
hryzli
na poušti, mrzcí jsouce pso
žni mé.
tou & bídou.
20. Sláva má vždycky obnovo
vati se bude, & lučiště mě v ruce
mé opravováno bude.
21. Kteří mne slýchávali, očeká
vali [ode mne] vyrčení apozorujíce
mlčívali k radě mé.
22. K slovům mým nic nesměli
přidati, a na mě dštila vymluvnost
má
23. Očekávali mne jako deště,
a ústa svá otvírali, jako k přívalu
večernímu*.
24. Zasmál-li jsem se kdy na ně,
nevěřili, a světlo obličeje mého ne
padlo na zem*.
25. Chtěl-li jsem jíti k nim, se
dal jsem první : a ačkoli jsem se
14) t. všecku svou čest a jmena svého po
ctivost na spravedlnosti jsem zakládal.
15) t. neumělé jsem vyučoval abloudící na
dobrou cestu uvazoval.

4. A jídali byliny, a kůry z stro—

mů, a kořen jalovcový byl pokrm
jejich.
5. Kteříž z údolí tyto věci uchva
cujíce, když některé nalezali, s kři—

kem k nim běhávali.
6. Na pustinách potoků bydlívali,
a v doupatech země, anebo na

písku*.
7. Kteřížto mezi takovymi věcmi
veselívali se, a by'ti pod trním za

rozkoš počítávali.
8. Synové bláznů a neurozeny'ch,
a na zemi ovšem se neukazujíce *.
9. Nyní v jejich píseň obrácen
jsem, & učiněn jsem jim v přísloví.
10. V ošklivosti maji mne, a da
leko utíkají ode mne, a na tvář
mnou plvati se nestydí.
11. Nebo toul svůj otevřel, a_
ssoužil mne, a uzdu vložil v ústa
má*
12. Na pravici východu neřesti
mě i hned povstali: nohy mě pod
razili, a utiskli jako vlnami, stez
kami svými.
13. Rozmetali cesty mé, úklady

17)t. ýCI[J)í-ctiliovaljsem násilí nespravedli
18) t.yahebl jako písek.
23) t. k dešti pozdnímu. jenž připadal
zjara přede žněmi. Jiný déšt, aneb de
štivý čas v Palestině byl déšť ranní,
tj.
v podzim před setím. Obojí déšť
byl Palestinským velmi žádoucí, jelikož
byl )( náležité úrodě nevyhnutcdlně
potřebný. tak že bez něho hrozná su
chota nastávala, a z ní neúroda a hlad 6) Hiebr. má, v skalách či skalních jesky
lidem í dobytku.
8) t. lidé chatrní, kteříž se nesmějí ani ve
řejně ukázat].
24) t. nevěřili ani, že bych se byl zasmál,
tolik byli uvyklí na mé vážné je-lnání 11) t. dopustil na mne Bůh soužení, a mu
a tak ani 'asnost & veselost mého o
sim ke všemu ještě mlčeti, aniž mí
svobodne, slovem se brániti.
bličeje nebyía na škodu.
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31. Obrátila se v kvílení loutna
strojili mně, a přemohli mne, a
má., & harfa má v hlas plačících.
nebyl jest, kdoby dal pomoc.
14. Jako prolomenou zdí, a ote
vřenou branou vpadli na mne, a
Kapitola 31.
k mým bidám svalili se.
Job nevinnost svou dále tvrdí, Boha
15. Obrácen jsem v nic: odjal

jsi jako vitr žádost mou: a jako

soudce se dokládaje.

oblak pominulo vysvození*.
jsemabych
smlouvu
s očima
16. Nyni pak ve mně samém 1. Učinil
svýma,
ani nemyslil
chřadne duše má, a vládnou mnou o panně.
dnové trápení.
2. Neb jakouby částku měl Bůh
17. V noci vrtají kosti mé bo— ve mně s hůry, a jaké dědictví [na
lesti: a. kteříž mne žerou, nespí. mně] Všemohoucí s Výsosti?
18. Množstvím jich hyne roucho
3. Zdali nepřichází zahynutí na
mé*, a jako obojkem sukně pod nešlechetného, a zavržení na čini
pásali mne.
tele nepravosti?
19. Přirovnán jsem blátu, & po— 4. Zdaž on nešetří cest mých, a
dobný jsem py'ření a popelu.
všech kroků my'ch nepočítá?
20. Volám k tobě, a nevyslýcháš
5. Chodilli jsem v marnosti, a
mne: stojím, a neohlédáš se na chvátala-lí ke lsti noha má:
mne.
6. nechť mne zavěsí na váze
21. Obrátils mi se v ukrutného
', spravedlivé, & necht zví Bůh sprost—
& tvrdostí ruky své protivíš se mi nost mou.
22. Vyzdvíhl jsi mne, a jako na
7. Uchýlil-li se z cesty krok můj,
vítr vsadiv vyrazil jsi mne silně.
a následovalo-li očí mých srdce mě,
23. Vímť, že smrti vydáš mne, a rukou mých přidržela-li se po
kdežto ustanoven jest dům každé skvrna:
mu živému.
8. [tedy] co rozsívati budu, at
24. Avšak ne k zkaženi jich vy jiný jí: a rod můj vykořeněn bud'.
pouštiš ruku svou: & padnou—li, ty
9. Jestli oklamáno srdce mé [cizí]
[je] vysvobodíš.
ženou, a u dveří přítele sveho či
25. Plakával jsem někdy nad tím, hal-li jsem*:
kdo ssoužen byl, a útrpnost měla
10. nevěstkou jiného buď man—
duše má s chudým.
želka má, a jiní ať se skloňují
26. Čekal jsem dobrého, a přišlo na ni.
'
mi zlé : očekával jsem světla, a přišla
11. Neboť jest to nešlechetnost,
tma.
a
nepravost
největší:
27. Vnitřnosti mé vrou beze vše
12. oheň jest to až do zahynutí
ho odpočinutí, předstihli mne dnové
sžírající, & všecky plody vykořeňu—
trápení.
icc*.í
28. Truchliv jsa. Chodíval jsem j 13. Pohrdal- li jsem podstoupiti
bez prchlivosti; povstávaje, v zá soud s služebníkem svým, a sděv—
stupu křičíval jsem*.
kou svou, když se hádávali proti
29. Bratr učiněn jest draků, & mně:
tovaryš pštrosů*.
14. icožbych učinil, kdyby po
30. Kůže má zčervenala na mně, vstal Bůh k soudu, a kdyžby [to]
a kosti mé vyprahly od horkosti. vyhledával, cobych odpověděljemu?
15) t. odjuta mí všecka. naděje dočkati se
vysvobození

9) Cizoložnik číhá u dvcii

až hy inu/.

cizoložnice odešel. Viz Přísl. 7.
18) Rozumějušteělo,
jež jest roucho i při 12) t. cizoložství sžirá jako plamen vše
bytekd
liký nábytek cizoložníkův, avyhlazuje i
28 t. nařikám. nemoha tajiti bolesti své.
jeho potomstvo.
29 t. křičím žalostně jako om

Kniha Jobova 31.
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15. Zdali neučinil mne v břiše
31. Neříkali—limuži stánku mého:
ten, kterýž i jej učinil: a zdali ne Kdo dá z masa jeho, abychom na
sycení byli*?
utvořil'mne
v životě
a [týžj'P
16. Odepřel-li
jsem,jeden
co chtíva
i,
32. Vně nezůstal host, a dveře mé
chudým, a oči vdovy nechal-li jsem pocestnému otevřlny byly.
čekati:
33. Kryl—li jsem jako [jiný] člo—
17. jedl—lijsem sk vu svou sám, věk hříchu svého, a tajil-li jsem
a nejedl-li z ní [také sirotek:
v lůnu svém nepravosti své.
18. (nebo od dětinství mého rostlo
34. Lekal—li jsem se množství ve—
se mnou slitování: a z života matky likého, a potupa příbuzných uhro
mě vyšlo se mnou,)
zila—limne: a nemlčel—li jsem raději,
19. pohrdal-li jsem hynoucím, ani vycházel ze dveří*.
[kterýž hynul] proto že neměl oděvu,
35. Kdož mi dá posluchače, aby
a chudým [jenž byl] bez přikrytí: žádost mou slyšel Všemohoucí: a
20. nedobrořečila—limi bedra jeho, knihu aby sepsal [o mně] ten ježto
a z vlny ovec mých nebyl-li za soudí.
hřiván:
36. Abych na rameni svem nosil
21. vyzdvihl—li jsem na sirotka ji, a otočil ji jakožto korunu sobě*?
ruky své, také když jsem se viděl
37. Po všech stupních svých 0
znamovati ji budu, a jakožto kní
v bráně vyšším býti:
22. [tedy] rameno mě od kloubu žeti obětovati ji budu.
38. Jestliže proti mně země má.
svého nechť odpadne, „a rámě mě
s svými kostmi ať se rozlomí.
křičí*, a pláči-li s ní záhonově její:
23. Nebo vždycky jako nadýma— 39. jídal-li jsem úrody její bez
jících se nade mnou vln bál jsem peněz, a duši oráčů jejich trápíval-li
se Boha, a břemene jeho něsti jsem jsem:
nemohl*.
40. místo pšenice necht mi [tedy]
24. Měl-li jsem zlato za sílu svou, vzejde bodlák, a místo ječmene
a ryzímu kovu řekl-li jsem: Doufánl trni.
mé [jsi ty]:
25. veselil—lijsem se nad mnohým
Konec slov Jobových.
bohatstvím svým, a že mnoho na

lezla ruka má:
26. hleděl-li jsem na slunce, když
svítilo, a na měsíc jasně po obloze
jdoucí:
27. a radovalo-li se v skrytě srdce

mě, a líbal—lijsem ruku svou ústy
svými*,
31) Hebr.: Kdož jest, ježtoby se nebyl u
něho nasytí! masem či pokrmem? Mluví
28. což jest nešlechetnost největší,
Job o své štědrosti k domácím, a po—
a zapření Boha nejvyššího:
tom (v. 32) i k cizím.

29. radoval-li jsem se ku pádu
toho, kterýž mne nenáviděl, a ple
sal-li jsem, žeby nalezlo jej zle?
30. Nedopustilť jsem zajisté hře
šiti hr_dlu svému, abych zlořečením
žádal duše jeho*.

34) 15.tak, žebych jen podtaji byl hřešil
z bázně před lidmi. Dle hebr.: Musel
bych (tajně hi'eše) lekatí se obecného
lidu a hroziti se potupy příbuzných. a
muselbych mlčeti a nesmělbych ani
z domu vycházeti.
36) t. tu sepsanou knihu abych otočil okolo

hlavy na důkaz své nevinnosti a spra
vedlnosti. Za starých časů bývala forma
knih od nynější rozdílná; nebo nesklá
23) t.. velebnosti jeho nemohl jsem odolati,
daly ani nevázaly se jako nyní. ale sto
tak že bych se byl opovážil něco zlého
ěovaly a roztočovaly na dlouhém papiru
spachati.
neb pergaměuu napsané.
27) t. abych jim (slunci 3 měsíci) rukou
svou polibení posilal, jako činí ti, již 38) t. volá-li země 0 pomstu proti mně, ja
kobych jí byl nespravedlivé dobyl a
je za bohy mají.
s utíštěnim dělníků jí vzdělával.
30) t. bezživoti, smrti jeho.
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13. Aniž rcete: Nalezli jsme mou—
drost, Bůh zavrhl jej, ne člověk*.
14. Nic nemluvil ke mně [Job], &
Elin mlčenim přátel Jobových, příčinu já ne podlé řeči vašich odpovidati
k mluvení sobě danou maje, k řeči přistu budu jemu.
puje, a svou moudrostí se pochloubaje,
15. Ulekli se, aniž odpověděli
smýšlí, žeby on sám mezi stranama rozhod
nouti uměl.
více, a odjalí od sebe řeči.
16. Protož poněvadž jsem čekal,
a nemluvili: stáli, aniž odpovídali
1. I datí
přestali
tři muži
Jobovi,
proto tito
že seodpoví—
spra více:
vedlivý sobě zdál.
17. odpovídati budu i já díl svůj
2. I rozhněval, a popudil se Eliu a ukáží umění své.
syn Barachelův, Buzítský*, z rodu
18. Nebo pln jsem řečí, a těsni
Rámova: rozhněval se pak na Joba, mne duch života mého.
proto že spravedlivým pravil se by'ti
19. Hle břicho me jest jako mest
před Bohem.
bez průduchu, kterýžto lahvičky
3. Ano i na přátele jeho rozhně nové roztrhuje.
val se, proto že nenalezli odpovědí
20. Mluviti budu, a vydechnu
rozumné, ale toliko odsoudili Joba. [sobě] maličko: otevru rty své, a od
4. Tedy Eliu čekal [s řečí svou] povídati budu.
na Joba mluvícího*: proto že starší
21. Nepřijmut osoby muže, a Bo—
byli ti, jenž mluvili.
ha k člověku nebudu přirovnávatí.
5. Když pak byl viděl, že ti tři
22. Neb nevím, jak dlouho [zde]
[nic víc] odpovědíti nemohli, roz— setrvám, a zdali mne po chvilce
hněval se převelmi.
nevezme stvořitel můj.

Kapitola 32.

6. A odpovídaje

Eliu syn Bara—

chelův Buzitský, řekl: Mladší jsem
věkem, vy pak starší, protož sklopiv
hlavu, ostýchal jsem se oznámiti
vám zdání své.
7. Neb jsem se nadál, že by věk
starši mluviti měl, a let množství
žeby učilo moudrosti.
8. Ale jakž vidím, duch jest v
lidech a nadšení Všemohoucího dává
rozumnost.
9. Ne [sami] staří jsou moudří,
aniž jen starci rozumějí soudu,
10. protož povím [i já. něco]: po—

Kapitola 33.
Elin vypravuje, kterak Bůh k člověku
mluví, jej vyučuje, tresce, a kajícímu lítost
ukazuje.

1. Slyšvšechny
tedy Jobe
má, a na
řeči vyrěení
mé pozoruj.
2. Aj otevřel jsem ústa svá, nechť
mluví jazyk můj v ústech mých.
3. Z upřímného srdce mého [jdou]
řeči mě, a výpověď čistou ítové
moji mluvití budou.

4. Duch Boží učinil mne, a
dchnutí Všemohoucího obživilo mne.
5. Můžeš-li, odpovídej mi, a proti
tváři mé postav se.
6. Hle i mne jako i tebe učinil
Bůh, a z téhož bláta já také zfor
mován jsem.
jakž vidim, není, kdo by mohl stí— 7. Však ale div můj at neleká
tebe, a výmluvnost má nebuď tobě
hatiJoba, a odpovídatí z vás řečem těžká.
jeho.
8. Řekl jsi tedy v uši mě, a hlas
slov tvých slyšel jsem:

slouchejte mne, ukážit vám i já.
moudrost svou.
11. Nebo čekal jsem na řeči vaše,
poslouchal jsem opatrnosti vaši, do
kud jste se potýkali řečmi.
12. A dokud jsem se nadál, že
něco pravíte, uvažoval jsem: ale,

2) Buz, jmeno druhého syna Nachorova, a
spolu jedné krajiny arabské. 1. Mojž. 13) t. neříkejte, že neštěstí jeho dokazuje,
22, 21. Jerem 25, 23.
že od Boha pro hříchy zavržen jest;
to není moudré.
4) i na mluvící přátele jeho —
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9. Čist jsem já, a bez viny: ne
26. Modliti se bude Bohu, a mi
poskvrnény, a nepravosti při mně lostiv bude jemu: &patřiti bude na
tvář jeho s plesáním, & on navrátí
nem. _
10. Ze však [nějaké] stížnosti na— člověku spravedlnost jeho.
27. Pohledí na lidi, a dí: Hřešil
lezl [Bůh] proti mně, protož položil
jsem, a v pravdě zavinil jsem, ale
mne za nepřítele sobě.
11. Položil v kládě nohy mé, jak jsem byl hoden, nepřijal jsem*.
28. Vysvobodilduši jeho, aby ne—
ostříhal všech stezek mych.
12. To jest tedy, v čem nejsi šla v zahynutí, ale živa jsouc aby
světlo
viděla.
ospravedlněm odpovím tobě, že větší
29. Aj všecko to dělá Bůh třikrát
jest Bůh nežli člověk.
13. Proti němu se sváříš, že ne při jednomkaždém [člověku]:
ke všem slovům odpověděl tobě*?
30. aby odvrátil duše jejich od
14. Jednou mluví Bůh, a podruhé porušení, a osvítil [je] světlem ži—
téhož neopětuje
vých.
31. Pozoruj Jobe, a slyš mne, a
15. Skrze sen u vidění nočním,
mlč, dokudž já mluvím.
k
llrálžyžtopřipadá
na lidi, a oni spí na
32. Pakli máš, co bys mluvil, od
16. tehdáž otvírá uši mužů acviče pověz mi, mluv: chcit zajisté, abys
je učí je kázni:
se ukázal byti spravedlivým.
33. Pakli nemáš, slyš mne: mlč,
17. aby odvrátil člověka od věci
těch, kteréž činí, a vysvobodil jej a učiti budu tebe moudrosti.
od pýchy:
18. a vytrhl duši jeho od poru
Kapitola 34.
šení*: & život jeho aby nepřišel na
meč.
Eliu některé řeči Jobovy obnoviv, scestné
býti dovodi, a spravedlnost soudů Božích
19. Kárá také [Bůh člověka] bo— je
ukazuje.
lestí na lůžku, a všecky kosti jeho
aby chřadly činí.
20. Oškliví se jemu v životě jeho 1. Tedy
totopromluviv
pravil: [opět] Eliu, také
chléb, a duši jeho pokrm před tím
2. Slyštež moudří slova má, a
žádouct
učení poslouchejte mne.
21. Vadne tělo jeho: a kosti, kte
3. Nebo ucho zkušuje slov, &hrdlo
réž zakryty byly, obnaženy budou*. okušením pokrmy rozeznává.
22. Příblížila se k porušení duše
4. Soud sobě zvolme, a mezi se
jeho, a život jeho k smrtedlnym bou shlédněme, co by bylo lepšího.
[ranám].!
5. Nebo řekl Job: Spravedliv jsem,
23. Bude—liza něho anděl mluviti, a Bůh podvrátil soud můj*.
jeden z tisíců, aby zvěstoval člo
6. Neb při souzení mne, lež jest:
věka spravedlnost:
násilná [jest] střela má beze všeho
24. smiluje se [Bůh] nad ním, a hříchu.

dí andělu: Vyprost jej, at nesstoupí
7. Který jest muž, jako jest Job,
do porušení: nalezlt jsem, pro kterou ježto pije posmívání jako vodu*?
věc slitoval bych se nad ním.
8. Ktery'žto kráčí s činiteli nepra
25. Stráveno jest tělo jeho od vosti, & chodí s muži bezbožnymi?
muk, ať se navrátí ke dnům mla
9. Nebo řekl: Nebudet se líbiti
dosti své.
člověk Bohu, byt pak běžel s ním*.
27)t
13) t. že nekladl tobě počet ze všech činů
svých.
18) Hebrri od hrobu, t. j. život jeho od
5

l.

21) t. vyhlidaji. Naráží

na nemoc Jobovu.

nebyl jsem dle zaslouženi potrestán.

5) t obrátil soud svůj. že při vší nevin
nosti i dobrých skutcích svých trpím

7) t.1ejenžby

reapa?l

tolik jako

Job proti Bohu

9) t. následoval a pridržel se ho.

Naráži
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10. Protož muži rozumní slyšte
mne, odstup od Boha nemilostivost,
a od Všemohoucího nepravost.
11. Nebo podlé skutků člověka
odplatí jemu, a podle cest jeho na
vrátí jednomukaždému.
12./ Nebo jistě Bůh neodsoudí
darmo, aniž podvrátí Všemohoucí
soudu.
13. Kohož jest ustanovil jiného
nad zemí? aneb koho postavil nad
okršlkem, jejž stvořil?
14
Zřídil-liby k němu [Bůh]
srdce své, [a] ducha jeho i dýchání
k sobě přitáhnul—liby:

15. Zhynuloby všeliké tělo po
jednou, a člověk v prach obrátilby
se.

26. Jakožto bezbožné zhubil je na
místě vidoucich*:
27. kteříž jako z úmysla odstou—
pili od něho, a žádným cestám jeho
rozumětí nechtěli:
28. tak že připustili k němu křik
nuzněho, a že slyšel hlas chudých.
29. Nebo když on půjčí pokoje,
kdož jest ježtoby odsoudil. Jak by
ale skryl obličej [svůj], kdo jest
ježtoby spatřil jej nad národy i nade
všemi lidmi?
30. Kterýžto činí aby kraloval
člověk pokrytec pro hříchy lidu.
31. Protož poněvadž já mluvil
jsem kBohu, tobě také nebudu brá—
mu.
32. Pobloudil-li jsem, ty vyuč mne:
mluvil-li jsem nepravost, více ne

16. Máš-li tedy rozum, slyš co se
praví, a poslouchej hlasu řeči mě. přidám.
—
17. Zdali ten, kdo nemiluje sou
33. Zda-li od tebe Bůh žádá jí,
du, může uzdraven by'ti? a kterak že nelíbila se tobě? Nebo ty začal
ty toho, jenž spravedlivý jest, tak jsi mluvíti, a ne já: pakli co znáš
velice potupuješ*?
lepšího, mluv.
18. [Toho,] jenž říká králi, pobě— 34. Muži rozumní at mluvi mi,
hlče: jenž nazývá vévody bezbož i muž moudrý ať slyší mne.
niky:
35. Job pak bláznivě mluvil, a
19. jenž nepřijímá osob knížat, slova jeho nezní _[dle] kázně.
aniž zná mocnáře, když rozepři vede
36. Otče můj, necht jest zkušen
proti chuděmu: nebo dílo rukou Job až do konce: nepřestávej od
jeho jsou všichni.
člověka nepravostného.
20. V náhle zemrou, a o půlnoci
37. Nebo přidává k hříchům svy'm
zbouři se národové, a pominou, a rouhání; mezi námi zatím sevřín
odnesou násilníka bez ruky*.
buď: a pak at k soudu popuzuje
21. Nebo oči jeho [hledí] na cesty Boha řečmi svými.
lidské, a všecky kroky jejich zpy
tuje.
Kapitola 35.
22. Neni temnosti, a není stínu
smrti, kdež by se Skryli tí, jenž činí
Elin dokazuje, že ne Bohu ale člověku-,.
nepravost.
23. Nebo není více v moci člo jak dobrota prospívá, tak i zlost škodí.
věka, aby všel [s Bohem] na soud.
24. Potřet mnohé, & bez počtu, a 1. Protož Eliu opět tyto věci mlu—
vil.
učiní, aby stáli jiní místo nich.
2. Zdali spravedlivé zdá se tobě
25. Nebo zná skutky jejich: a
protož uvede na ně noc, a setříni myšlení tvé, že jsi řekl: Spravedli—
budou.
vějši jsem nad Boha*?|
na slova Jobova, výš 9, 22. 29.—10,
. .

,

.

17) t. že jej za nespravedlivého vyhlašujcš.
Nečinilt toho Job, ale jen to Eliu tak
přejímá, jiný smysl slovům jeho pod
kládaje.
Z)) t. bez mocí, vši moci zbaveného.

26) t. zjevně, aby všickni viděli, na místě
patrném.
2) Toho Job nikdy neřekl, nýbrž Elin sám
si tak slova Jobova křivě vykládal.
Job toliko tvrdil, že. nevínen i sprave
dliv jest před Bohem, jelikož nižádnč
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3. Nebo jsi řekl: Nelíbí se tobě, Bůh*, a Všemohouci na při jednoho
co pravého jest: aneb co prospěje každého patřiti bude.
14. Také kdyžbys řekl: Nešetří'“
tobě, budu-li já hřešiti*?
4. Protož já odpovídati budu ře [Bůh]: buď souzen před ním**, a
čem tvým, i přátelům tvým s tebou. očekávej ho.
15. Nebo nyní* nevypouští prch—
5. Pohleď na nebe & popatř, a
viz povětří, že vyšší jest nežli ty. lívosti své, aniž mstí hříchu velmi.
16. Protož nadarmo otvírá Job
6. Jestliže bys zhřešil, co mu u
škodíš? & jestližeby se rozmnožily ústa svá, a bez umění slova množí.
nepravosti tvé, co učiníš proti
němu ?
Kapitola 36.
7. Pakli spravedlivě dělati bu
deš, co daruješ jemu, aneb co z Eliu slušnost Božských soudů a velikost

skutků jeho vpravuje.
ruky tvé vezme?
8. Člověku, kterýž podobný tobě
také Eliu, tyto věci
jest, škoditi bude nepravost tvá: 1. řidav
mluvil:
a synu člověka spomáhati bude
2. Postrp mne maličko, a ozná
spravedlnost tvá.
9. Pro množství nátisk činících mím [tobě]: nebot mám ještě co
bych za Boha mluvil.
křičí [lidé]: a kvílí ' pro násilí ra—
3. Opětovati budu umění své od
mene vladařů.
10. Ale [žádný] neříká: Kde jest počátku, a tvorce svého dokáži
[býti]
spravedlivého.
Bůh, kterýž učinil mne: jenž dává
4. V pravdě žet nebudou lživé
zpívání v nocí*;
řeči
mé,
a dokonalé umění [mé]
11. kterýž učí nás nad hovada
zemská., a nad ptactvo nebeské ty [sám] schválíš.
5. Bůh mocných nezamítá*, po
vyučuje nás*.
12. Tam křičetibudou, &neuslyší, něvadž i sám jest mocný

pro pýchu zlých*.
13. Protož ne nadarmo

6. ale neddává živu býti bezbož—

uslyší ným, & soud chudým dává*.
7. Neodvrací od spravedlivého
očí svých, a krále na stolici sází
na věky, i bývají zvýšení.

nepravosti nespáchal, pro kteronžby tak
hrozného trestu hoden byl. jakýž trpěti
se zdál, nýbrž i mnoho dobrého způso
bil; že tedy spravedlivý Bůh docela
z jiných tajných příěín takovou bídu
na něj dopustil, kterýž častokrát z po
dobných příčin patrné bezbožníky bez
trestu a. v dobrém bydln nechává.
3) t. co mne může potkuti horšího. než co
ted' skutečně při vší své nevinnosti ::
spravedlivosti trpím. bych pak budoucně
hřešíl? Aneb jiný výklad: Jaký užitek
Šioudu1míti, bych i nehřešil?

— Viz výš

8. A pakliby

[kdy]

byli

v řetě—

zích, a svázání provazy chudoby:
9. oznamuje jím [tudy] skutky
jejich, & nešlechetností jejich, že
násilníci byli.
10. Otvirá také [tím] ucho jejich,
aby je káral: a mluví [jim], aby
odvrátili se od nepravosti.
11. Uposlechnou-li, a budou-li
ho ctítí, stráví dny své v dobrém,
a léta svá slávě:
12. pakli neuposlechnou, sejdou

10 v t. nikdo se při tom nátisku ncntiká na
modlitbách o pomoc k Bohu. kterýž
davá v srdce čilost k vzývání jmena
jeho dnem i noci.
11) t. více nám, nežli těmto. rozumnosti a 14) t. nedbá, nevšímá si naši bídy a našich
vtipu, a tudy schopnosti k tomu dal,
proseb — " t. věz, že aajisté soud ::
abychom k němu o pomoc volatí mohli.
spravedlivost u něho jest, a že šetri
skutků našich i je soudí
12) t. tu a tam křičí lidé o pomoc, ale
nejsou vyslyšáni, protože jsou zlí a ne 15) t. hned, rychle, v zápětí na skutek —
prosí pokorně.
5) t. pouze pro jejich mocnost, leč toliko
pro jich bezbožnost.
13) t. není to marné, volati k Bohu 0 po
moc; slyšít —
6) t. dopomáhá jim k spravedlnosti.
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od meče, a zkaženi budou pro [své]
bláznovství.
13. Ošemetníci a zchytralí po
pouzejí hněvu Božího [proti sobě],
aniž [k němu] volají, když svázání
jsou.
14. Protož umře v bouři duše
jejich, a život jejich mezi zženi
l mi*.

26. Aj Bůh veliký [jest], převy

šující umění naše: počet let jeho
[jest] nevystižitedlný:
27. jenž odjímá krůpěje deště,
a vylévá přívaly ku podobenství
potoků,
28. kteří z oblaků tekou, jenž
přikrývají všecko svrchu.
29. Chtěl--liby roztáhnouti oblaky
jako stan svůj,
30. a blýskati světlem svým s
hůry, stežeje také moře zakryje.
3
Těmi zajisté věcmi soudí
lidi, i dává pokrmy mnohým smr-
tedlným*.

15. Chudého [pak] vytrhne z
úzkosti jeho, a otevře trápením
ucho jeho.
16. Tak vysvobodí [i] tebe pře
široce z úst úzkých, a nemajících
základu pod sebou: a pokojný stůl
32. V rukou zakrývá světlo, &
tvůj bude pln tuku*.
17. Pře tvá [sice] jako bezbož přikazuje mu, aby zase přišlo.
33. Zvěstuje o něm příteli své—
ného souzena jest, [ale] při a soud
zase obdržíš.
mu, že vladařství jeho jest, a může
18. Protož nepřemáhej tě hněv, k němu vstoupiti*.
abys koho utiskl : aniž množství darů
nachyluj tebe.
Kapitola 37.
19. Odlož velikost svou bez ssou—'

žení, i[nechej všech mocných silou.

Eliu z podivných skutků Božích vypra

20. Nepro lužuj noci*, aby vy vuje moudrost Boží, moc a spravedlnost: a
má za to, že tomu všemu Job utrhal.
stoupili lidé za ně**.
21. Hlediž, abys neuchýlíl se
ad tím zděsilo se srdce mě,
k nepravosti: nebo té počal jsi ná 1.
a pohnulo se zmísta svého*.
sledovati po bídě*.
2. Slyšte slyšení v hrůze hlasu
22. Aj Bůh vysoký [jest] v síle
jeho,
'a
zvuk z úst jeho pocházející.
své, a není jemu žádný podobný
3. Pode všecka nebesa on patří,
mezi ustanoviteli práv.
23. Kdož bude moci zkoumati a světlo jeho nad končinamizemě*.
4. Za ním řve zvuk, hřímá hla
cesty jeho? aneb kdo smí jemu
sem velikosti své; a nebudet vy
říci: Učinil jsi nepravost?
24. Pamětliv buď, že neznáš díla šlakován, kdyžby slyšán byl hlas
jeho, 0 kterémž zpívali muži [mou jeho.
5. Hřímati bude Bůh hlasem

dří.

25. Všickni lidé vidí jej; jeden svým divně, kterýž činí veliké věci
a nezpytatedlné:
každý patří [na něj] zdaleka*.
temně a nedokonale, pouze ze skutků
14)t.145022milníky zahynou. \'íz 3. Král.
zevnítřních, nemoha postíhnoutí také
16) t1.zase šťastný vším dobíým oplývatí
vnitřní příčiny jeho skutků, jeho taj
ného řízení a uložení.
budeš, dáš-li se Bohu pokušenimí a bí
damí těmi zpamatovatí.
31) t. jednak tresce hromobítím, jednak
17) t. obrátíš-li se. daje se na pokání, za
33 odměňuje
úrodou. zvěstuje, že přebývá
spravedlivé ti učiní Bůh.
33)t.
svým věrným
. ve světle, a že též oni k němu přijiti
20) t. hodováním s mocnými n bohatými.
mohou.
nýbiž záhy mno vstávej.
t. aby
místo oněch mocných lid obecný měl i) t. nad velebností Božskou. jež se zje
k tobě přístup
vuje v blesku & hřímani, i v veškeré
21) t. od té doby. jakž na tě došla bída a
přírodě.
soužcni, uebs počal proti Bohu se 3) t. osvěcuje svým bleskem všecka nc
zpouzeti.
besa i celý okršlek země od končin do
končin.
25) t. poznává ho jen jako z daleka bledě,
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29. Ukaž nám, cobychom řekli
jemu*, nebo my obestřeni jsme
tmou.
20. Kdož vypravovati bude jemu,
co mluvím. Také mluvil-liby člo
věk, sehlcen bude*.
21. Ale nyní nevidí [lidé] světla:
nenadále povětří sráží se v oblaky,
a vítr přecházející zahání je.
22. Od půlnocí zlato přichází, a
k Bohu strašlivé chválení'.
23. Hodně jeho nalezti nemů—
11. Obilí žádá oblaků, & obla— žeme: velikýť [jest] silou, a soudem,
kové rozšiřují světlo své*.
a spravedlností, a vypraven býti
12. Kteřížto protulují se vůkol, nemůže.
24. Protož báti se ho budou mu
kamby je koli vůle spravujícího
vedla ke všemu, cožby přikázal ží, a nebudou smíti spatřovati [ho]
jim [činiti] na tváři okršlku zem— všickni ti, jenž sobě se zdají býti

6. kterýž přikazuje sněhu, aby
padal na zem, a [tolikéž] lijavým
dešťům, i přívalu síly svě:
'7. kterýž ruce všem lidem za
pečeťuje*, aby znali jedenkaždý
skutky jeho.
8. Zvěř vchází do skrýše, a v
jeskyni své bydlí.
9. Od vnitřních míst* vychází
bouře a od půlnoci zima.
10. Když vane Bůh*, dělá se led,
a zase přeširoce lijí se vody**.

ského':

moudří*.

13. buďto v jednom [toliko] po
,kolení, anebo v [celé] zemi své,
Kapitola 38.
aneb na kterémkoli místě milosr—
denství svého přikázalby jim, aby Bůh skrze vichřici kára Joba, a ukazuje
z stvořených od sebe věci, že Božské jeho
se dali najíti.
14. Poslouchej toho Jobe: a po moci a moudrosti postihnouti jemu nelze.
važ divných věcí Božích.
pak řekl*:
Hospodin Jo
15. Zdali víš, kdy přikázal Bůh 1. Odpovídaje
bovi z vichru,
dešťům, aby ukazovali světlo oblaků
2. Kdože to, jenž obaluje ůsudky
jeho ?
[Boží] řečmi neuměly'mi?
16. Zdali znáš stezky oblaků ve
3. Přepaš jako muž bedra svá:
liké, a dokonalá umění*?
tázati se budu tebe, a odpověz mi*.
17. Nejsou-liž oděvové tvoji teplí,
4. Kde jsi byl, když jsem za
kdyžby provanuta byla země vě kládal zemi? Pověz mi, jestliže
trem poledním?
máš důvtipnost.
18. Ty snad s ním vzdělal jsi
5. Kdo uložil míry její, víš-li?
nebesa, kterážto přepevná, jako z aneb kdo roztáhl pravidlo na ni?
mědi slita jsou.
19) t. kdyby se nás na něco podobného
zep a.
7) t. zavim jim ruce, zastavuje těmi dešti
20) t. nemohlby velebnosti Boží snésti & na
3 lijavci jejich dilo —
ni patřiti.
9) t. od strany polední. — Viz výš. 9, 9.
10) t. větrem studeným,mmrazovým
*22) t. jako s větrem poledním přicházímrak,
tak zas s půlnoěnim přichází jasno,
t. když zas vane větrem teplým, roz
lívá. se voda. Dle hebr.: A široké vody
krásné jako zlato, a z toho všeho chvá
lení Boha s bázni.
(jezera) bývají jako slity, totiž zamrzaji
pevně.
24) t. každý opravdu moudrý musí se Bohu,
jeho řízení a soudům jen z bazni a s
11) t. vydávají blesk a déšť.
poklonou podrobiti; dokonale ho poznati
12) Oblaka jsou v pravici Páně, jenž je
a cesty jeho vystihnouti nelze nikomu,
brzy sem, brzy tam posila, aby bud'
ani sebe moudřejšímu. Piotož ity, Jobe,
slunce zakryly a horka umenšily, buď
tak uěiň, a Boha se boje, nechtěj jeho
aby z nich déšť. na zem padal, anebo
řízení vyzkoumati, a s nim o svou věc
aby se blýskalo a hřímalo, anebo aby
se hádati. —
sutky (krupobití) dolů sršely. Bůh se
1)
Bůh
se zde objevuje jako rozsudce, a
okazuje mocným Pánem, jehož pokynutí
protož se béře v blesku a v hřímání.
vše uposlechnouti musí.
16) t. máš-li toho i jiných divů dokonalou 3) t. připrav se a postav zmužile ku po
vědomost
týkání se řečmi se mnou.
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6. Na čem jsou upevnění pod
18. Zdalis shlédl širokost země? “_
stav-kové její? aneb kdo založil;0znam mi, jestliže znáš všecko.
|
19. Na které cestě bydlí světlo,
úhelny kámen její,
' 7. když mne chválily spolu hvěz a které jest místo temnosti:
20. abys přivedl jednokaždé k
dy jitřní, a plesali synové Boží?
8. Kdo jest zavřel [jako dveřmi mezem svým, a porozuměl stezkám
moře, když se protrhlo z země] k domu jeho.
21. Viděl-lis tehdáž, žebys se
jako z života pocházející: '
9. když jsem mu kladl oblak za měl naroditi? a počet dnů svy'ch
oděv jeho, a obvinul je mrákotou znal—li jsi?
22. Zdalis všel do pokladů sněhu,
jako plénkami dětinství?
10. Obklíčil jsem je mezemi svý— aneb poklady krupobití spatřil-lis;
23. kteréžto připravil jsem k ča—
mi, a položil jsem závory, i vrata,
11. a řekl jsem: Až dotudto při su nepřítele, a ke dni bitvy a
jdeš a nepůjdeš dále, a tuto roz— boje?
24. Po které cestě rozchází se
rážeti budeš dutí vlnobití svého.
12. Zdaliž jsi [kdy] po narození světlo, a dělí se vedro na zemi?
25. Kdo dal nejprudšímu přívalu
svém* přikázal jitru, aby [bylo], a
běh, a cestu zvučícímu hromobití,
ukázal záři jitřní místo její :
13. a držel srážeje konce země,
26. tak aby pršelo na zem bez
lidnou na poušti, kdežto žádny' z
a vyrazil bezbožné z ní*?
14. Tak aby navrácena byla* lidí nebydlí,
27. aby napojil [zemi] bezcestnou
jako hlína pečetní, a stála“ jako
roucho:
& pustou, a vyvedl [z ní] byliny
15. aby odjato bylo bezbožny'm zelené?
28. Kdo jest otec deště? aneb
světlo jejich*, a rámě zdvižené“
kdo zplodil krůpěje rosy?
aby zlámáno bylo.
29. Z čího života vyšel led? a
16. Zdalis přišel do hlubin moř
ských a v nejnižších místech pro mráz z nebe kdo zplodil:
pasti procházel-li jsi se?
30. [tak že] ku podobenství ka
17. Zdali otevřeny jsou tobě brá mene tvrdnou vody, a svrchek pro-*
ny smrti, a dvéře temnosti viděl pasti zamrzá?
lís* ?
31. Zda-li můžeš spojiti třpytící
se hvězdy [řečené] Kuřátka, aneb
můžeš-li okolek hvězdného vozu
rozptýliti*?
32. Zdali vyvádíš dennici v čas
12) t. jakživ jednou, tak jako já při každém
východu slunce. —
její, a činíš vycházeti zvíředlm'ci
!

13) t. ranni slunce. osvětlivši okršlek země na syny zemské?
od konce do konce, zapnznje z ni tmu,
33. Zdali znáš řád nebes, a mů
a s tmou i všeliké bezbožníky: zloděje,
vražedlníky a podobné zlosyny. To se žeš-li je zpřavovati na zemi?
zde pěkně vypodobňuje tak, jakoby kdo
34. Zdali pozdvihuješ ve mlze
uchopil nějaký šat za konce či cipy, a hlasu svého, a prudkost vod při
vytřásl z něho prach a škodlivý hmyz,
aneb cokoliby se v něm _ncnáležitého krývá—li tebe* ?
nalezalo.
35. Zdali vypouštíš blesky, a
14) t. země k své podobě, jsouc osvětlena. jdou, a navracujíce se zpět dějí-li
ranni záři. — "* t. v plné své kráse — tobě: Tu jsme?
15) t. buďto noční, které jim mělo svítit
k nešlechetnostcm jejich, aneb i světlo
denní, když utíkajice před ním, ve
“tmách se skrývají. — * t. k vraždě
31) t. hvězdy Kuřátka od sebe rozptýlené
aneb k jiné nešlechctnosti —
dohromady sestrčiti, a hvězdy Vozu jako
17) t. nahlédl-lis kdy do tmavých mist pod
na ose upevněné dále rozstevěti?
zemi, do onoho světa, do něhož člověk
živ jsa nikoli přijiti, ovšem pak ho vy 34) t. ty-liž jsi ten mocný. jenž mraěny za
střín jsa na obloze hřímá?
stihnouti nemůže.
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36. Kdo složil
člověka moudrost?

v vnitřnostech
7 Pohrdá množstvím lidu města,
aneb kdo dal a křiku násilníka neslyší*.
kohoutu rozumnost?
8. Ohledává vůkol hory pastviny
37. Kdo může vypravovati řád své, a všeliké zelené [trávy] hledá.
9. Zdalíž bude chtíti nosorožec
nebes, a souzvuku nebeskému kdo
sloužiti tobě, aneb bude-li zůstávati
rozkáže umlknouti*?
38. Kdy se sléval prach na zemi, u jeslí tvych ?
10. Zdali připřáhneš k orání no
a hrudy se spojovaly*?
39. Zdaliž ulovíš lvici loupež, a sorožce řemenem svy'm? aneb bu
duši mláďat jejich nasytíš-li,
de-li drobiti hrudy údolí [tvy'ch] po
40. kdyžto leží v jeskyních tobě*?
11. Zdali se ubezpečíš na veli—
[svých], a v pelešíeh “úklady činí*?
41. Kdo připravuje krkavci po— kou sílu jeho, a zanecháš mu práce
krm jeho, když mláďata jeho k své*?
12. Zdali se jemu dověříš, žeby
Bohu křičí, protulujíce se, proto
svozíl obilí tobě, & [na] humno tvé
že nemají pokrmu?
[je] shromáždil?
13. Peří pštrosa podobné jest
peří raroha, a jestřába.
Kapitola 39.
' 14. Když [však] zanechává va

jec svych na zemi, ty snad v pra
chu zahřeváš je*?
15. Zapomíná, žeby je noha po
šlapati, aneb zvěř polní potříti
mohla*.
16. Tak se zatvrzuje k mlady'm
svým jakoby nebyli jeho, nadarmo
pracoval, an ho žádná bázeň nenutí*.
jejich?
17. Nebo zbavil ho Bůh mou
3. Nakřivují se k plodu, irodí, drosti, aniž dal jemu rozumnost *.
a vypouštějí řvání.
Bůh Jobovi ukazuje podivné skutky své
na zemi. 83. Job uznává, že nešetrně mluvil.

1.

dali znáš čas rodu kamzíků
na skalách, aneb laně pracu
jící ku porodu spatřil--lis*?
2. Rozčetl-li jsi měsíce [od] po
četí jejich, a víš-li čas porodu

4. Oddělují se mladé jejich,

&

jdou na pastvu: vycházejí a nena
vracující se k nim [více].
5. Kdo propustil divokého osla
na svobodu, a vazby jeho kdo roz

vázal?

6. Jemužto dal jsem příbytek na

7) Posmivá se hluku městskému, nestojí
o město a o městské společnosti, by pak
je domácí osel jakkoli schvaloval; ale
volí sám na pustinách zůstávati, prost
násilí,níhoniče
mluv

a

pobádače.

Příkladné

poušti, a obývání jeho v zemi sla— 10) t. vláčití role tvá za tebou?
11) t. zdali poručiš mu práci svou? Nikoli'
tinné*.
(5. Mojž. 29, 23.)
nebot jest divoký neupřáhany a k tahu
37) t. kdo může určití řád nebes, a tento
souzvučný řád opět zrušiti? — Hebr.:
Kdo sčítá. (pořádá) moudře oblaky, a
kdo vypouští průtoky nebes (dávaje
deště tolik, co potřebi)?
38) t. kdy se slila země v jedno z prachu,
a kdy se spojily hrudy? — Hebr. čtení

stahuje verš tento k předešlémuaklade:
Tak aby (deštěm) prach na zemi se
spékal a dělaly se hrudy.

40 t když číhají na loupež
1 w t. abys jim v takový čas něco poslou
žil a pomohl? I kdož to může, jediné
Bůh sám?
6) t. hubené, neúrodné.

nezaučený.
14—16) Pštros má peří a křídla jako jiní
ptáci, ale nemá brku, protož nelítá,
nýbrž jen velmi rychle běhá, křidloma
si pomáhaje. Tak také nesedi na vej
cích, jako jiní ptáci, nýbrž pouští je
zde onde do horkého písku a prachu,
o nechavá jich slunci zahřívati a vy
lihati. — 15) Tím způsobem přichází
mnohé ve ce k pošlapání a. jinak zma
ření. — 1%) Však on nic na to nedbá,a
byt i daremná byla práce jeho v sne
šení vajec, přec jinak neudělá.
17) t. k tomu, aby tak jako jiní ptáci o
své mladé pečoval, a to proto. aby se
to pokolení ptáků na škodu jiným při—
rozeným věcem příliš nerozmncžovalo.
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18. Když jest čas, vzhůru křídla
svá vyzdvihuje a posmívá se koni,
i jezdci jeho*?
19. Zdali [ty] dáváš koni sílu,
aneb obkličuješ—lišíji jeho řehtánim*?
20. Zdali ty vzbuzuješ jej, [aby
skákalj jako kobylky? Sláva chřípí
jeho hrůza*.
21. Zemi kopytem hrabe, směle

34. Jenž mluvil jsem lehce, co
mohu odpověditi? Vložím ruku svou
na ústa svá.
35. Jedno jsem mluvil, čehož ó
bych byl neřekl, a druhé, k čemuž
více nepřidám*.

vyskakuje: vstříc jde ozbrojeným:
22. nedbá na strach, aniž ustu

Bůh Jobovi ukazuje moc svou v Behe
mothovi a Leviathanovi.

puje meči.
23. Nad ním chřestí toul, blýská
se kopí a štít.
24. Dychtě a frkaje pohlcí zemi,
aniž dbá, když zavzní zvuk trouby*.
25. Když slyší troubu, říká:
Mehoděk*! Zdaleka čije boj vzbuzo
vání- vévod, a pokřikování vojska.
26. Zdaliž skrze moudrost tvou
pernatí jestřáb, rozkládaje křídla
svá [a letéj ku poledni?
27. Zdali k rozkazu tvému vznáší
se orlice a na vysokých místech
klade hnízdo své ?
28. Na skalách přebývá, a na
příkrém skali zůstává, a na nepří
stupných skalinách.
29. Odtud hledí na pokrm, a zda
leka ho oči její vidí.
30. Ptáčata její střebají krev:
a kdežkoli mrcha bylaby, hned tu
[i ona] jest.
31. I přidal Hospodin, a mluvil
[dále] k Jobovi:

Kapitola 40.

1. Odpovídaje
pak Hospodin
bovi z vichru,
řekl: '
2. Přepašiž jako muž bedra
tázati se budu tebe, a oznam
3. Zdali zrušíš soud můj: a

Jo—
svá:
mi.
od
soudíš mne, abys sám se ospra
vedlnil?
4. A máš-liž tak mocné rámě,
jako Bůh, a hřímáš-li jako on hla
sem [svým]?
5. Obestří se'krásou, a na vý
sost vyzdvihni se: a buď slavný,
a v krásné oblec se roucho*;
6. rozptyl pyšné v prchlívosti
své, a pohledě na každého zpup
ného, poniž ho;
7. vzhlédni na všecky pyšné, a
zahanbiž je, a setři bezbožné na

místě jejich;
8. schovej je v prachu spolu, a
tvář jejich pohřiž do jámy:
9. a já vyznám, že spasiti tebe
může pravice tvá*.
10. Hle Behemoth*, kteréhož jsem
32. Zdali [ten], kdo hádá. “se s učinil s tebou“, žere trávu jako
Bohem, tak snadné upokojí se? vůlm.
Ovšem kdož viní Boha, má odpo—

vídati jemu.
řek313.
: I odpověděv Job Hospodinu,

35) Job uznává, že jednou neb dvakrát,
t. několikrát se přeřekl; zvláště, když
na svou bídu příliš nařikal, i od Boha
žádal, aby se s ním na soud postavil,
a nevinnost jeho proti nepravému do
mnění i posuzováni přátel, zřejmé Osvěd
čil. V tomtě ovšem Job poklesl: nic
méně nezhřešil těžce, ježto nepřestal
v Boha donfati a jemu se podrobovati.
5) t. v slávu a okrasu oblec se, jako Bůh
když hřímá, jenž tehdáž jako oblaky
a bleskem odín jest.
9 Vším tim uvádí Bůh Jobovi na mysl
jeho mdlobu a svou mocnost.

18) t. když se dá na utikáni, tak prudce
běží, že ho ani jezdec na koni uhoniti
nemůže.
19) t. tou nádhernou a nepokojnou hřívou,
když kůň řehce. Neb vše to sv. spiso
vatel na mysli měl.
20) t. nádherné frkáni jeho jest hrozné,
strašlivé.
24) t. běže pádem, nechává zemi za sebou,
že ji ubývá pod ním, jakoby ji pohlcel,
a nedá, se v běhu ani zvukem trouby
10) Behemoth, t. j. zvíře veliké, nejpodob
udržeti.
něji slon. — ' t. jakož i tebe; aneb
s tebou na zemi aby bydlil. — '" t.
25) t. řehce, více se rozněenje a zapaluje
k udatnosti.
pouze rostlinami zemskými se živí, ježto
V
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11. Síla jeho v bedrech jeho a
moc jeho v pupku* břicha je o.
12. Vztahuje ocas svůj' jako ce
dr, žíly nároků“ jeho jsou [jako
ratolesti] spletené.
13. Kosti jeho jako tmbice z
mědi, chrustačky jeho jako plechové
železní.
14. On jest počátek cest Božích*,
[ten,] kterýž učinil jej, přidal [mu]
meč jeho.

'

15. Jemu hory byliny nesou:
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pě
ist jeho,
jeho ?aneb
' hákem provrtéš .če
22. Zdali množiti bude k tobě
prosby*, aneb mluviti bude k tobě
lahodně “?

23. Zdali učiní s tebou smlouvu, a
vezmeš ho za služebníka věčného ?
24. Zdali budeš s ním hráti jako
s takem, aneb přivéžeš jej [an.
der děvkam svým?
25. Rozsekaji-líž jej přátelé, a
rozdělí-li je kupci?
26. Zdali naplníš sít koží jeho,
a rybí posedu hlavou jeho*?
27. Vlož naň ruku svou: pomni
na boj, aniž více mluv'.
28. Aj naděje jeho sklamat jej*,
a poražen bude, an to věickni vi
děti budou.

věeliká. zvěř polní hráti tam bude*.
16. Pod stínem spí v soukromí
ve třtí, a na místech mokrých.
17..Přikrývají stínové stín jeho*.
obkličnje ho vrbí potoční.
18. Aj, požře řeku, a nepodiví
se: a ma naději, že Vplyne Jordan
v ústa jeho*.
19. Před očima jeho jako udicí po
Kapitola 41.
lepí jej [člověk], a kolím probodne
Z neokrocenosti Leviathana ukazuje se,
chřipě jeho*.
20. Zdali vytahnouti budeš moci jak marná věc jest Bohu stvořiteli jeho se
Leviathana* udicí, & provazem-li chtít protiviti.
uvížeš jazyk jeho?
jako kdo
ukrutný
21. Zdali vložíš kroužek na chří 1. Ne nebo
můževzbudím
odolatio 'ej:
li
čeji mému" ?
2. Kdo prvé dal mi, abych na

u)
_ 12)

14)

kdyby loupeží živ byl, iako jina divoké.
zvěř, velikýchby nadělal pustin v po
kolení lidském a v zvěři, jsa převeliké
a iravé zvíře. I to. tedy moudrost a
prozřetedlnost Boží patrně viděti.
Hebr. v pupcích totiž v svalech.
t. rozumí se trouba nosu jeho, již slon
vzhůru vysoko jako bidlo vyzdvihuje. —
"' Habr. hnůtd; obé ukazuje na sílu.
%o žnejpřednějěí
zvláště
í.

vrátil jemu? Věecky věci, kteréž
pod nebem jsou, mé_jsou.
3. Neodpustímt mu, a slovům
mocnšm,
a k prošení
složeným*.?
4. do odkryje
tvář oděvujeho*

22) t. abys nečinil toho.
mistrný tvor 26) Hebr.: střelami kdži jeho arybšřskými
vidlicemi hlavu jeho; t. zdali ho může!
ulovit. ježto střela :. vidlice kůže jeho
pancíři podobné nepronikne?
27) t. slibuju, žet toho vícekrát neučiníě.
28) t. toho, kdcby na krokodila udeřil,
chtě ho přemoci a lepiti.
1) Jinak dle habr.: Není žádného tak smě
lého, kdožby jej zbuditi a drůžditi směl;
i kdož tedy jest, ježto by se postaviti
směl přede mnou. a mně se chtěl pro

15v t. ačkoli přidal jemu Bůh meč, totiž

17)
18)

19)

20\;

veliké zuby jeho, jichžby místo hraně
užíval, a jimižby mohl zvěř bíti & dá
viti, avšak bylinami se živí, a neškodný
jest ostatní svěřípolní, kteráž se může
bezpečně vůkol něho pasti. Aniž člo
věku uškodí, lečby byl drůžděn.
t. stín nad stín, aneb stín hustý; aneb
stinné stromoví přikrývá ho stínem
svým.
t. slon nehrozí se vody, aniž se bojí,
že se mu nabere do tlamy: nýbrž chutě
se pouští do řeky, přes kterouž se
rychle plave, zdvihnuv svou troubu
nad vodu.
'
t. avšak jakkoli veliký & silný jest,
řec se ho zmocní člov k.
t. krokodila, kterýž nejvíce v Nilu,
řece egyptské, živ jest.

tiviti?
8) Dle habr.: Nebudu mlčeti oddech jeho
(totiž Leviathana či krokodila), o jeho
síle a výborném složení či brnění. —
Chce tedy déle o něm mluvití.
4) t. svrchek, šupiny kůže jeho, jenžto
šupinami jako nějakým brněním oděn

jest. - " t. kdo se odváží séhnouti

do zubovaté tlamy jeho.

642

Kniha. Jobova 41. 42.

a do prostředku úst jeho kdo ve
'de**?
5. Vrata. obličeje jeho kdo ote
vře ? Vůkol zubů jeho hrůza.*.
6. Tělo jeho jako štítové slítí,
sevřené šupinami vespolek se stí
skajícímí.
7. Jedna. s druhou spojuje se, a.
ani vítr neprochází skrze ně.
8. Jedna druhé drží se, a držíoe
se nikoli se neoddělí.
9. Kýchání jeho [jest jako] blesk
ohně, a očijeho jako víčka svítání'.
10. Z úst jeho [jako] lampy vy

v stéblí obrací se mu kamení pra
kové**.

20. Za stéblo pokládá kladivo,
a. posmívá se letícímu kopí.
21. Pod ním paprslkové slunce*,
& stele sobě zlato jako bláto".
22. Učiní aby vřelo jeko hrnec
hluboké moře, a dělá je jako když
mastí vrou.
'
23. Za. ním svítí se stezka.*, vidí

se propast jakoby se sstarele'*.
24. Nenít moci na zemi, kteráž
přirovnalaby se jemu, jenž učiněn
jest, aby se žádného nebál.
cházejí, jeko pochodně ohněm za— 25. Všecko vysoké vídí*, out jest
pálen .
král nade všemi syny pýchy**.
11. Z chřípí jeho vychází dým,
jako z hrnce rozpáleného & vran-'
Kapitolu 42.
oího.
12. Dech jeho uhlí rozpsluje, &

plamen z úst jeho vychází*.

Job všemohoucnost Božskou, i své ne—
umění vyanav, odvolává to, což neroaumně
mluvil. 7. Přisvědčuje mu Bůh, že prá
vějí o prozřetedlností jeho smýšlel, nežli
přátelé jeho, 10. a nad první způsob po
žehnání mu uděluje.

13.jeho
V šíji
jeho přebývá
síla, a
tvář
předcház
ohudoba*.
14. Údové masa. jeho“ drží se
spolu: vyšle** proti němu hromy,
Hospodinu,
& k místu jinému nevznesou se“*“. 1. Tedy
řeklodpovídajeJob
: 
15. Srdce jeho tvrdé jest jako
2. Vím, že všecko můžeš, a žád
kámen, & [tuhé] jako kovářovo né před tebou není skryto myšlení.
nákovsdlo.

16. Když se pozdvihne, bátí se
budou andělé*, e. přestrešeni jsouce
vyčistění budou**.
17. Když ho postihne meč, ostáti
nebude moci ani kopí, ani pancíř.
18. Nebo pokládá sobě železo za.
slámu, &.měď za. dřevo shnilé.
19. Nezaženet ho muž střelec*,

3. Kdo jest ten, jenžto tají radu
bez uměni*? Protož nemoudře jsem
mluvil, & 00 nad obyčej přesáhá
umění mé**.
4. Slyš, a. já mluvití budu, otáží
se tebe, &.odpovídej mí*.

19) t. hebr.: Syn" lučiště, t. j. střelu. —
** t. obrací, rozpadá se na. něm kamení

z praku hozené.

2l\ t. vezpod u nohou má ostré háky,
drápy. — " t. líhá na blátě či stvrd
lém písku, žlutém jako zlato. Dle
hebr.: Rozestírá se jako tříb, či mlá
tíci vůz (s svými drápy) na blátě.

5) t. hrozno jest na tak mnohé a veliké
zuby jeho jen pohlédnoutil
9) t. jasné jako ranní záře při svítání.
12) Tím vším se vypodobňuje jeho zuři
vost.
18) Dle hebr.: Strach. Může se také roz
uměti chudoba, pro škody, kterých to
zvíře nadělá.
14) Hebr.: Bvslcvé masa jeho. -—" t.
Bůh. — "' t. neudeří na jiné místo.
-— Dle hebr. jest tento smysl: Bvalové
masa jeho drží se na něm jako ulité,

t. od pěn, pění se nad nimi voda.. -—

'" t. kudy v hlubině táhne, viděti na
svrchu zpěněnou vodu, podobnou še
dinám starce.
t. nic není nad něj — "t. nade všemi
mými zvířaty — jest sám to nejlítějlí
zv: e.

t. kdo zatemňuje soudy Boží., mluvě o

nich nerozumné? — " Příznává se
Job, že ta slova Hospodinova (vis výb
28, 2.) jeho se týkají, a že se prohře

&.jsou nepohnutedln .

16V Habr. bohové, t. i nadpřirozené mocí

lidé či hrdinové. —- " t. pro strach
budou se očistovatí od hříchu, vidouce
blízkou smrt před sebou. Takt hrozné
jest to zvířel

!:

ěil, neuměle mluvě o soudech Božích.
Zde se uvádí, čím se Job v řeči pro
hřelil, ježto Boha téměř k odpovídání

Kniha Jobova 42.
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. 5. Sluchem ucha slyšel jsem tě, za přátely své. A přidal Hos o '
oožkoli měl Job, dvénésobněgdm'
nyní pak oko mé vidí tebe.
6. Protož sám se tresci, a činím
11. Přišli pak k němu všickni
pokéní v prachu a v popeli'.
bratří jeho, a všecky sestry jeho,
7. Když pak odmluvil Hospodin i všickni, kteříž znali jej prvé*, &
slova tato k Jobovi, řekl k Elifa jedli s ním chléb v domě jeho: &
žovi Themans'kému: Bozhněvala kývali nad ním hlavou**, a těšili
se prchlivost má. na tebe, a na ho nade vším zlým, kteréž byl
dva přátely tvé*, nebo nemluvili uvedl Hos odin na něj: a. dali na
jste přede mnou, [cožjest] pravého", jedenkažd ovci jednu"*, & náuš
nici zlatou jednu.
jako služebník můj Job***.
8. Protož vezměte sobě sedm
12. Požehnal pak Hospodin po
volů, a sedm skopců, a jděte k sledním věcem J obovym, více nežli
slnžebníku mému Jobovi, & obě počttku jeho. A měl čtrnšcte tisíc
tujte za sebe obět zápalnou: Job ovcí, a šest tisíc velbloudů, a tisíc
pak služebník můj modliti se bude spřežení volů, a tisíc oslic.
13. A měl sedm synůatři dcery.
za. vás: tvař jeho přijmu*, aby vám

nebylo přičteno blémovství: nebo
nemluvili jste o mně [co] ravého
[jest], jako služebník můj ob.
9. Tedy odešli Elifaz Themen
ský, a Baldad Suhský, a Sofar
Naamatský, a. učinili jakž byl mlu
vil k nim Hospodin, a přijal Ho
spodin tvéř Jobovu.
10. Hospodin také obrátil se ku
pokání Joba, když modlil se on

14. A nazval jmeno první Den',
a jmeno druhé Kassia“, a jmeno

třetí Komustibiiw.

15. Aniž se nacházely ženy [tak]
krásné jako dcery Jobovy ve vší
zemi: a dal jim otec jejich dědí
ctví mezi bratřími jejich*.
16. Byl pak živ Job potom, sto
a čtyřiceti let, a viděl syny své
a syny synů svych až do čtvrtého

vyzýval. Via výš 38, 4; 40. 7. Podlé poukadení, & umřel star jsa &pln
jiného výkladu praví to Job v tento
smysl: Vyslechni mne, kdykoli mln
klesl; modlil se také na přátely své,
by jim prominuto bylo, co poklesli: v
1gti
ží. budu; pouč mne, když se tebe o
obém ho Bůh vyslyšel, a nadělil mu
t. za to, co jsem nemoudře proti tobě
dvakrétnšsob všeho, co prvé měl.
promluvil, neuměle soudě o nenpyta
t. všickni příbuzní a příbuzné iznůmí
tedlném řízení tvém.
jeho — '" t. ! ůtrpnosti, divíce se
v Přítel Elin není k nim připojen, proto
tomu, co byl .vystal, i jaké to změna
že z nich nejmírněji mluvil, — " t.
s ním se stala . co to všecko zname
jelikož jste potvrzovalí řečmi svými,
nalo. — *" dle hebr.: Jistou nádobu,
že bezbožným v tomto věku toliko zle,
aneb okrasu k oděvu, jakž podobné,
pobožným pak dobře se vede: a podlé
stříbrnou, Kesita nazvanou. již staří
téhož nepravého zdšní svého Joba z
místo peněz užívali. Tak také 1. Mojž.
bezbožnosti jste obviňovali, nad to i
33 1%
lživé věci na něj sčítali. — "' t. jenž
t habr. Jemima denní světlost — "
pravý úsudek vynesl, že i pobožní a
t. Vůně — '" t. bebr. Keranhapueh, t.
nevinní neštěstím navštívení a akon
j. růžek či nádobka na líčidlo. Jako—
šíui bývají; zlí pak načas'é dobrým
bychom řekli: Btkvěla, vonná, krásné..
oplývají, poněvadž rovna skutkdm od
t. s bratřímí, tak jako bratřím jejich,
plata teprva po smrti se děje.
dosti k tomu statku a bohatství maje.
O v t. vyslyším přímluvu jeho za vás 
Bio jinak dcery 11východních národů
10) Job činil pokšuí, obětoval a modlil se
nedědí.
"
za. odpuštění toho, co sám v řeči po
&.

.— .;—

V
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Kniha ' žalmů.
Kniha žalmů jest sbírka svatých písní, které z částky od Davida, z částky .
také od jiných nábožných pěvců jednotně složeny, potom pak v jednu knihu snešeny,
a v nynější pořádek uvedeny byly. Obsahuje ta sbírka sto a padesáte žalmů. Předmět '
jejich vůbec jest vzývání a chvála Boha Hospodina, zvláště pak velebení jeho svrcho
vané moci, dobroty, moudrosti a neskončeného milosrdenství. Nejeden žalm obsahuje
také proroctví o Messiáši, tak že se David i prorokem královským nazývá. Poněvadž
pak v žalmích, jakož v starém Zákoně vůbec, častějizaklínání nepřátel, vymývání tre
stu Božího na hříšníky vesměs, a zřejmé prosby o zahanbení, potlačení i vyhlazení
beahožníků a nepřátel nalezáme, vidí se potřebí ukázati zde na to, co jsme již v před
mluvě 0 čtení starého Zákona vůbec pověděli. Dále ono zaklínání nepřátel, a vyzýváuí
pomsty Boží na lidi protivné a bezbožné a t. d. nedělo se z pouhé osobní mstivosti,
nýbrž_z horlivosti o čest Boží a zachování jeho ustanovení v lidu israelském k koneč—
nému spasení všeho světa. Mimo to sluší také povážiti, že král David, od Boha samého
na království povolaný a pomazauý, jakož i jiní králové a rekové a pěvci israelští,
stojíce v boji proti svým, lidu svého i Boha svého úhlavním ahoubcům. ovšem jinak o
těch nepřátelích mysliti, mluviti a dle tehdejšího vojenského a národního práva s nimi
i nakládati směli, nežli by to na jiného, obecného člověka slušelo. Konečně známo
jest, že Kristus Pán přišel Zákona naplnit, a zvláště také v této částce jej skutečně
doplnil, naučiv nás dokonale, jakhychom se měli k lidem zlým a hříšným, a k nepřá
telům svým i Božím v slově i skutku zachovati. Protož takovými neúplnostmi starého
Zákona nesmíme se dát mýlíti, nýbrž musíme je z nového Zákona doplňovati. Pobožný
křesťan může při takových místech žalmů na škůdce své duše, již jsou zvláště tělo,
svět a ďábel, mysliti.

Žalm 1.
Pobožnýoh lidí štěstí, zlých pak neštěstí
se vypisuje.

3. I bude jako strom, který ští
pen jest podlé vod tekoucích, jenž
ovoce své vydá časem svým: a
list jeho nesprchne: a všecko, co
koli ěiniti bude, šťastně mu se po
vede.
4. Ne tak bezbožní, ne tak: ale
jako prach, jejž zmítá vítr od svr
chu země.
5. Protož neostojí bezbožní v
soudu: ani hříšníciv radě spravedli

1. Blahoslavený
muž,
kterýž nea
chodil v radě
bezbožných*,
nestál na cestě hříšníků**, a neseděl
na stolici morového nakaženi***:
2. ale v zákoně Hospodinově vůle
jeho*, v zákoně jeho přemýšlí**
v
dnem i nocí.
1,1) t. nespravoval se jejich radou. — **
cesta znamená způsob života, chování :
t. nevedl život hříšníkům obyčejný. —

*" Habr.: na stolici posměvačů, t.

o .

6. Nebot zná“ Hospodin cestu
spravedlivých: a zhyne cesta bez
bežných.

Žalm 2.

lidí, již sobě z pobožnosti jen posměch
dělají, a svými řečmi & skutky i jiné,
tento vztahuje se v smyslu literním
jako morová rána, nakazují a usmr naŽalm
panování krále Davida, a ukazuje, že
cují.
t. má v něm své zalíbení. — " Pře marné jest proti němu usilování nepřátel.
mýšleti zavírá v sobě nejen myslití,
ale se i cvičiti.
1,6) t. cblibuje i odměňuje —

Žaltař 2. 3. 4.
V smyslu duchovním rozumí se tento žalm
o království Kristovu věčném, nevyvrati
tedlněm, a již svatí apoštolé jej o Kristu
vykládali. Skutk. ap. 13, 83. k id. !, 6.
2, s.
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13. Kdyžby se rozpalil v kratce
hněv jeho: blahoslavení všichni,
kteří doufají v něho.

Žalm 3.

1.

06 se zbouřili národové, a
lidé [proč] smyslili marné
1. Žalm Davidův, když utíkal
věci*?
David předAbsolonem synem svým.
2. Postavili se kralove země, a
(2. Kral. 15, 14.)

knížeta sešla se v jedno, proti Ho
jakž se zmnožili ti,
spodinu, &proti Pomazanému jeho*. 2. Hospodine,
jenž sužují mne? Mnozí po
(Skut. ap. 4, 25.)
vstávají proti mně.
3. Roztrhejme svazky jejich, & 3. Mnozí říkají duši me* : Nenít
vrzme od sebe jho jejich*.
spasení jemu v Bohu jeho**.
4. Jenž přebývá v nebesích, směje 4. Ty pak Hospodine jsi ochránce
se jim, a Hospodin posmívá. se
'im*.
mši,. slava má, a povyěitel hlavy
m
5. Tehda* mluviti bude k ním
5. Hlasem svým volal jsem k
v hněvu svém, a v prchlivosti své Hospodina: a vyslyšel “mnes hory
zkormoutí je.
svaté své.
6. Já. pak ustanoven jsem králem
6. J a lehl a usnul jsem, a [šťastně]
od něho na Sionu, hoře svaté je vstal jsem, nebo H
'
ho, jenž ohlašují přikazaní jeho. nil mne.
.
, .
7. Hospodin řekl ke mně: Syn
7. Nebudut se bati tisíců lidu
obkliěujícího
mne:
povstauiž
Ho
maje jsi ty, já. dnes zplodil jsem
to
8. Požadej ode mne, a dám tobě
národy v dědictví tvé, a v vladař
ství tvé končiny země.
9. Spravovati je budeš prutem
železným, a jako nadobu hrnčíř
skou roztříštíš je.
10. A nyní králové srozumějte:
uěte se, kteříž soudíte zemi.
11. Složte Hospodinn v baznip
a. s třesením plesejte jemu.
12. Chopte se kázně, aby neroz
hněval se někdy Hospodin, a vy
nezahynnli jste [uchýlivše se] z
cesty pravé.

spgdine,
spasena mne učiň, Bože
m
.
81.Nebo ty jsi zbil všecky, kte
říž mi se zprotivili bez příčiny:
zuby hříšníků setřel jsi*.
9. Hospodinovot jest spasení': a
nad lidem tvým požehnání tvé.

Žalm 4.
David prosí
podobne, těž
Absolonovi kn
buřičů, aby se

Boha, by mu, jakž velmi '
proti odbojněmu synu jeho
pomoci přispěl; anapomína
k Bohu obrátili.

1. Ku konci v zpěvíoh*. Žalm
Davidův.

2,1) Viz o takovém abouření 2. Kral. 5,0.
8, [. Roanměj zde také povstávající 3, 8) i:. mně, aneb o mně. — " není mu
pomoci, opuštěn jest od Boha.
časem bonření světa proti Kristu a
4) t. pctěěitel můj, jenžmidodbvb! srdce,
jeho církví.
a pozdvíhujei mysl mou v zármutku
2) 1. proti králi Davidovi, duchovně proti
Kristu.
a nebecpečenství.
3) t. svrame jejich panovaní, vypověame 8) t. zvyražels jim je, jako lítě uvěří,"els
jim moc, aby mi ěkodíti nemohli.
jim poslněenství. Luk. 19, 14.
9) t. u tebe, Hospodine, jest pomoc.
&) Bůh se nepcsmívů, aniž se může po
smívati; tím slovem se toliko nkaanje, 4, 1) Napisy žalmů jsou téměř veskrze velmi
temné a nesroenmitedlné. Nbpis tohoto
že marné a neprospěěné jest věeliké
žalmu prý anamena, aby zpíván byl
lidské proti Bohu snažení.

na konec jiných zpěvů. Dle habr.:
5) t. když přijde čas jemu známý k uve
Prvnímu zpěvůn, k zpívání při usta
dení na ně pomsty —
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Žaltář 4. 5.

2.

dyž jsem [ho] vzýval,
l 
Žalm 5.
K šel mne Bůh spravedllhgossti David modlí se Bohu na pomoc proti ne»
mě': v soužení způsobils mi pro přátelům. S jakým srdcem modliti se sluší,
stranst **: smiluj se nade mnou,
& vyslyě modlitbu mou.
1. Ku konci pro tu, kteráž do
_
3. Synové lidští, dokavsdž těž sáhů. dědictví*. Žalm Davidův.
kého srdce*? Proč milujete mar 2. Slova. má. slys Hospodine, sroz
uměj volání mému.
nost, & hledáte lež**?
3. Pozoruj hlasu modlitby mé,
4. Věztež, že divna učinil Ho
můj a. Bože můj.
'
spodin svatého svého*: vyslyšít králi
4. Nebo k tobě se modlifi budu:
mne Hospodin, když k němu vo
lati budu.
Hospodine z jitra. vyslyšíš hlas
5. Hněvejte se, a nechtějte hře- mů51.Z jitra. postavím se před te
šiti*: co pravíte v srdcích svých, bou, a. patřiti budu [k tobě]: nebo
na. ložech svých oželte**.

6. Obětujte obět spravedlnosti',

nejsi ty Bůh chtějící nepravost.
6. Aniž bydliti bude vedlé tebe

a doufeite v Hospodina.. Mnozí ří zlostný: aniž potrvají nespravedliví
před očima. tvýma.
kají. :Znaménáno
Kdož nám ukáže
dobré
věci“
jest nad
námi
svě? 7. Nenávidíš všech, kteříž činí

tlo obličeje tvého Hospodinď: dal nepravost: zahubíš vleoky, kteří
jsi radost v srdce mě:
mluví lež. Muže krví*, & lstivého
8. víc než [když oni] plodem v ohavnosti míti bude Hospodin:
obilí, vína, a. oleje svého rozmno
8. já.pak dle množství milosrden
žem' jsou*.
ství tvého, vodu do domu tvého:
9. V okoji pro to spáti &odpoči klaněti se bu u při chrámě svatém
vati bu u.
tvém v blázni tve.
10. Nebo ty Hospodine obzvláštně
9. Hospodine voď mne v spra
v naději postavil jsi mne.
vedlnosti své: pro nepřátely mé
spravuj před obličejem svým cestu
mou.
10. Nebot není pravdy v ústech
jejich: srdoe jejich marné jest.

vičně hudbě nanástroj struněuý. !. Pe
ml. 15, 19—22. Však na významu těch
nápisů jen málo záleží, protož se bu
doucně s výkladem jejich mnoho obí
ratí nebudeme.
4, 2) t. svědek'a obhůjce spravedlivé věci m6.

11. Hrob otevřený jest hrdlo je—

jich*, jazyky svými lstivě činí, su
diž je Bože. At odpadnou od my
šlení svých, podle množství bez
božnosti jejich rozptyl je, neb jsóu
popouzeli tě Hospodine.
— " t. volnost, vysvobodiljsi mle.
3) dokavadi latmelí zůstanete? — " t.
12. A [tak] radovati se budou
proti mně. Vis u příkladu 2. Král. 15, všichni, kteříž doufají v tebe, na.
2—4.
4) t. že divy činí při miláčku svem, : věky plesati budou: a. přebývati
budeš v nich. A honositi se budou
podivně pomoci mu uděluje.

5) t. jestli jste se rolkněvelímechtějte důle
hřešiti lstvnelestí (k Ef. 4, 26.). Jiní tv
všžckni
v tobě, kteříž milují jmeno
:
vykládají: Ulekněte se, a nechtějte hře
šiti. — " t. to, co tajně myslíte a u
klůdůte ve dne, oželte v noci, aodstupte 5,1)t. pro církev aneb každou duši, které
od toho.
odmění Bůh dědictvím věčným. Dle
hebr.: Přednímu hudei na Necbilot či
6) t. úmyslem upříným — bez pokrytství
1161. nu.
a fulěe- “sumu ó bychom
si.mi
byli, dobrých časů se dočkali, aneb 7) t. člověka ukrutučho, jenž jest hotov
dobrých věcí užití mohli.
prolěvati krev lidskou.
7) t. vzhledl jsi ina'nůs milostí svou, a 11)j t. hotové k pohlcení & nenasycené;
tak —
]: lepšímu porozumění tomu podobenství
B) když všeho toho hojnost mají.
vis l. Mojž. 23, 9. - Boudc.8, 82. atd.

Žaltař 5. 6. 7.

13. neb ty požehnaš s ravedli
vemu. Hospodine, jako št tem do
bré vůle své korunoval jsi nás.
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Žalm 7.
_ David jsa křivě osočen, žádá. Boha. aby

Jelšcáčnevinnost
potrestáním pomluvačd o
sv
il.

Žalm 6.
David mnohými nepřátely obklíčen jsa,
s. a toho trápením & starostí roznemoh se,
modlí se Bohu za odvrácení nemocí a ne
přátel svých. 9. I těší se tím, že jej Bůh
vyslyší.

1. Ku konci v ohvalozpěvích*
žalm Davidův pro oktávu.
2.
ospodine, netresci mne v
prchlivosti své, aniž v hně
vu svem karej mne.
3. Smiluj se nade mnou Hospo
dine, nebot nemocen jsem: uzdrav
mne Hospodine, nebo zkormouceny
jsou kosti mě.
4. A duše má. zděšena. jest vel
mi: ty pak Hospodine až dokavád* ?
5. Obratiž se Hospodine a vy
trhni duši mou: spasena mne učiň
pro milosrdenství své.
6. Nebo není v smrti, kdoby
amětliv byl na tebe: v pekle pak
dož tě oslavovati bude?
7. Ustavam v úpění svém, zmý
vam každé noci lože své: slzami
svými smáčím postel svou.
8. Zatmělo se od zámutku oko
mě: sestaral jsem se mezi všemi

nepřátely
svými*.
. Odstuptež
ode mne všiokni,
kteří pašete nepravost: nebot vy
slyšel Hospodin hlas pláče mého.
10. Vysl šel Hospodin prosbu
mou, Hospo ' modlitbu mou přijal.
11. Neoht se zastydí, a uleknou
náramně všiokni ne řatelé moji:
nechat se zpět obrů , a zardí vel
mi rychle.

1. Žalm Davidův, jejž zpíval Ho
spodinu pro slova Chůsi, syna

Jemini'.

2. Hospodine,
Bože spasene
můj, v mne
tebe
jsem doufal:
učiň ze všech stíhajících mne, &

vysvoboďme:

3. aby někdy neuchvátil [nešlo
chetník] jako lev duše mé, kdyžby
nebylo, kdoby vykoupil, aniž kdo
by vysvobodil.
4. Hospodine Bože můj,učinil-li
jsem to*, jest-li nepravost v rukou
m o ;

%.odměnil-li jsem se, od laonjíoím
se mně zlým*, at padnu le zaslou
žení od nepřátel svých prazdný*'.
6. Nacht stíhá nepřítel duši mou,
a popadne [ji], a pošlape na- zemi
život můj, & slávu mou at uvede
v prach.
,
7. Povstaň Hospodine v hněvu
svém: a pozdvihni se v končinách
nepřátel m ch. A povstaň Pane
Bože můj e přikázaní, které jsi

přikázaF:
8. a shromáždění lidí obklíčí tě.
A pro ně u výsost navrat se*:
9. Hospodin soudí národy. Sudiž
mne Hospodine podle spravedlnosti
mě, a podle nevinnosti mě nade
mnou.
10. At vezme konec nešleohetnost
hříšníků, a říditi budeš spravedli
vého,* jenž zkušuješ srdce a ledví
ože .

11. Spravedlivá. pomoc má. od
7, 1) Vis 1. Král. 22, 7. 24, 10. — 2. Král. 16.

6,1)t. na jistý hudební nástroj, jenž měl

43 t. co o mně mluví nepřítel můj —
osm strun, aneb zněl o osm tonů výš, 5) t. jestliže jsem se rdplacovnl zlým za
zlé. — " t. bez obrany a naděje vy
než jiní toho druhu. My bychom mohli
svobození.
říci osmioi neb osmerku.
4) doknvbd mám trpěti? aneb dokavůd ty 7) t. k soudu povstaň dle slibu svého.
8) t. na horu Bion, kdež jest příbytek
prodlévati bude! pomoci mně?
tvůj.
8) t. za. příčinou tolikera protivenství od
10) t. zná! itejnš myšlení &žádání člověka.
nepřátel svých.
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Žaltář 7. 8. 9.

Pána, kterýž spaseny činí upřímé 4. Nebo patřím—lina nebesa tvá,
srdcem.
dílo prstův tvých: na měsíc a
12. Bůh soudce spravedlivý, sil hvězdy, kteréžs ty založil:
ný, a trpělivý, zdali se hněvá. každé
5. což jest člověk, že jsi naň
h0 dne?
pamětliv? aneb syn člověka, že
13. Neobrátíte-li se, meě svůj navštěvuješ jej?
6. Učinila ho málo menším an
napřahne: lučiště své natáhne, a
namíří je.
a ctijsi
korunoval
14. A vloží na ně nástroje smrf dělů,
7. aslávou
ustanovil
jej nad jsi
díjej:
em
ti: rozpálí střely své*.
rukou svých.
(1. Mojž. 1, 28.)
15. Aj pracoval [bezbožník*] ku
8. Všecko jsi položil pod nohy
porodu nespravedlnosti: počal bo jeho*, ovce i voly všecky, nadto i
lest, a porodil nepravost.
zvěř polní.
16. Hluboký důl kopal, a vyko—

9. Ptactvo nebeské, i ryby moř—

al je': a upadl do jámy, kterouž ské, jenž procházejí stezky mořské.
byl u ělal.
10. Hospodina Pane náš, jak pře
17. Obrátí se bolest jeho na hla divné jest jmeno tvé po vší zemi.
vu jeho: a na vrch hlavy jeho
nepravost jeho sstoupí.
Žalm 9.
18. [Já pak] slaviti budu Hospo
dina podle spravedlnosti jeho: a
děkuje Bohu : obdrženého vítězství
rozpěvovati budu jmenu Hospo nadDavid
svými nepřáteli : a žádá, abyi budeucně
dina nejvyššího.
ráčil užívati své přísnosti proti bohaprásd

Žalm 8.

ným, a své dobrotivosti k bohabojným.

1_.Ku konci za tajnosti

Prorok rozjímaje sobě stvořené od Boha
věci, zvyšuje věemohoucnost, moudrost a
dobrotivost Božskou člověku prokázanou.

1. Ku konci [k zpíváni] za pre
sy*. alm Davidův.
2. Hospodine,
Panejmeno
náš, jak
divně* jest
tvé pře
po
věí zemi! nebo vyvýšena jest veleb
nost tvá. nad nebesa.
3. Z úst nemluvňátek a požívají
cích prsy* dokonal jsi chválu pro
nepřátely své, abys zkazil nepřítele
& mstitele**.

Žalm Davidův.

syna*.

2. Oslavovati
Hospodine
z celehobudu
srdcetebe
svého:
vypra
vovati budu všecky divy tvé.
_
3. Radovati se a. plesati budu v
tobě: žalmy zpívati budu jmenu
tvému, Nejvyšší.
4. Při obrácení nepřítele mého
nazpět: zemdli a zahynou před
tváří tvou.
5. Nebot jsi provedl soud můj
a při mou: posadils se na trůn,
jenž soudíš spravedlivě.
6. Pokáral ]81národy, a zahynul
bezbožný: jmeno jejich vyhladil
jsi na věky věků.

7,14) t. aby byly hořící. Btřelami hořícími
míní se blesky. Vis Job 20, 25.
7. Zhynuli me'čově nepřítele do
15) t. Cbůsa těžce —
8,1) t. ]; zpívání při hudbě na nástroj Git konce: a města jejich zkazil jsi.
tith aneb notou písně Gittith.
Zahynula
památka jejich se zvu
2) t. důstojné, slavné. divuplně.
em '
3) Děti 11Židů, a vůbec uvýchodních ná
8. dle Hospodin na věky zůstává.
rodů požívaly prsy až do třetího roku
svého věku, a tedy již uměly mluviti. Připravil k soudu trůn svůj:
Smysl: Již v žvatlání dítek základ
chvály své položil jsi, kteráž potom,
když dorůstají, jako nějaké stavení 8,8) t. pod moc jeho, něžniv ho nade vším
vzhůru roste a rozmáhá se. — " t.
p nem.
abys k mlčení přivedl azahaubil msti 9, 1) Hebr.: K zpívání na nástroj Huthlabeu,
aneb dle noty Muthlaben [smrt syns].
vého protivník., kterýž ti chce čest a
7) t. jako zvuk pomíjí a milí.
chválu upírati.

Žaltář
9. a on souditi bude okršlek ze
mě v pravosti, souditi bude národy
v spravedlnosti.
10. A bude Hospodin útočištěm
chudému: spomooníkem v čas při
hodný, v soužení.

11. A doufati budou v tebe, kte
ří znají jmeno tvé: nebos neopustil
hledajících tě Hospodine.
12. Žalmy zpívejte Hospodinu,
jenž přebývá na Sionu: zvěstujte
mezi národy skutky jeho.
13. Nebo vyhledávaje krve jejich*
rozpomenul se: nezapomněl na křik
chudých.
14. Smiluj se nade mnou Hospo
dine: viz snížení mé od nepřátel

9. 10.
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až do žalmu M7., kdežto zas Hebrejský
dva žalmy v jeden spojuje, a tak v celém
počtu žalmů s Latiníkem se shoduje. My
zde poznamenáme čísla žalmů dle čtení
hebr. v závorkách.

1. roč Hospodine odstoupil jsi
daleko*, odvracuješ se v čas
příhodný**, v sonženi?
2. Když pýchá bezbožný, zapaluje
se chudý* : popadeni bývají v ra
dách, kteréž [oni] vymýšlejí.
. Nebo ohválen bývá hříšník
v žádostech duše své: a nešlechetný
dobrořeěen bývá.
4. Bozhněval Hospodina hříšník,

gig;ti.množství hněvu svého nebude
5. Není Boha před očima jeho:
15. jenž mne vyzdvihuješz bran zprzněné jsou cesty jeho každého
smrti*, abych vypravoval všecky času. Vzdáleni _jsousoudové tvoji
od tváři jeho: nade všemi nepřá
scššá'šly
* . tvé v branách dcery Sion teli svými panuje.
(Job 22, 12.)
6. Nebo říká v srdci svém: Ne
16. Veseliti se budu v spasení
tvém: uvázli národové v zahynutí, budu pohnut od pokolení do po
kteréž byli nastrojili. Vosidle tom, kolení, [budu vždy) bez zlého.
kteréž skryli, polapena. jest noha
7. Jeho ústa jsou plna zlořeěení,
jejich.
a. hořkosti i lsti: pod jazykem jeho*
17. Poznán bude Hospodin, jenž těžkost & bolest“.
soudy činí: v díle rukou svých la 8. Sedí v zálohách s bohatci v
pen jest hříšník.
skrytě, aby zabil nevinného.
18. Svržení buďte hříšníci dope
9. Oči jeho po chudém vzhlédají:
kla, všickni národové, kteříž za číhá v skrytě, jako lev v jeskyni
pomínají na Boha.
své. Číhá, aby uchvátil chudého:
19. Nebot nebude až do konce aby uchvátil chudého, ješto [osi
v zapomenutí chudý: trpělivost dlem] přitahuje ho.
chudých nezahyne dokonce.
10. V osidle svém poniží ho,
20. Povstaniž Hospodine, at se nachýlí se, a padne, když panovati
nesilí člověk: at souzeni jsou ná bude nad ohndými*.
11. Nebo říká v srdci svém: Za
rodové před tváří tvou.
21. Ustanoviž Hospodine zákona pomenul Bůh, odvrátil tvář svou,
dároe* nad nimi: aby poznali ná—aby neviděl do konce.
rodové, že jsou lidé.
12. Povstaniž Hospodine Bože,
zdvihni se ruka tvá [k trestu]:
Žalm 10. podle Hebrejských. nezapomínej se nad chudými.
myc :

Čtení latinské spojuje žalm tento s pře
t. ode mne s pomocí — ** t. ]: spo
dešlým v žalm jeden, totiž v devátý, ježto 10, 1)može
čtení hebrejské ho odděluje, a za desátý
pokládá; a protož, počnouc od žalmu 10., 2) t. :: pychu sužuje ho, až mu horko.
7)
t.
jako
jed pod juzykem hadím; aneb
pořád o jedno číslo dále počítá než latinské,

v srdci jeho — "' theréž

9, 13) t. trestaje'nepřátele pro vylitou krev.
lb) t. vytrhujel ze smrti blízké, jisté.
** t. v městě Jerusalémé.
21) t. učitele zákona; dej at se naučí kázni.

jiným při

pravuje.
10) t. maje ho v osidle, strhne ho na zem,
a jako lev, zpusobem kočičím, skrčiv
se vrhne se naň, až ho zcela opanuje
a potlačí.
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Žaltář 10. 11. _

13. Proč opouzí bezbožník Bo svém,. Hospodin v nebi trůn 'eho.
ha? nebo ří a v srdci svém: Ne Oči jeho na chudého vzhlé aji:
budet toh0] vyhledávat?.
zraky jeho zkoušejí synů lidských.
' 14. y vidíš to, neb ty na tra— 6. Hospodin zkoumá. spravedli
paní a bolest patříš : abys je dal vého i bezbožného: kdo však mi—
v ruce sve*. Tobě zůstaven jest luje nepravost, nenávidí duše své.
chudý: sirotku ty budeš spomoc 7. Dštíti bude na hříšníky osi
em.
dla*: oheň & síra, & duch bouře“
15. Potři rámě hříšníka & zlost díl kalicha jejioh***.
něho: vyhledáván buď hřích jeho, _8. Nebo spravedlivý jest Hospo
& nebuď nalezen*.
din, a spravedlnost miluje: na pra—
16. Hospodin kralovati bude věč vost patří obličej jeho'.
ně, a na věky věků: vyhynete ná.
rodové z země jeho.
Žalm 11. (12.)
_ 17. Žádost chudých vyslyšel Ho
David volá o pomoc a zastání !: Bohu.
spodin: připravení srdcejejich sly Stěžuje
sobě
na nevěruost a ošemetnost
šelo ucho tvé*.
svých, a učí, že na samém Bohu,
18. Souditi budeš sirotku a. sni nepřátel
a ne na lidech zakládati sobě mame.
ženému, aby již neveličil se člověk
1. Ku konci pro oktávu. Žalm
na zemi*.
Davidův. Viz žalm 6, 1.
Žalm 10. (11.)
2. Spasena
mne Hospodine,
neb seučiň
nedostává.
svatých:
David protivenstvi trpě, na radu sobě nebo zmenšena jest pravda. u synů
danou, aby utekl před nepřáteli, jakž po lidských.
dobné, před Baulem, prohlašuje se, že v
3. Marne věci mluví jedenkaždý
jediném Bohu naději svou skladě..
]: bližnímu svému: rtové jejich jsou
1. Ku konci. Žalm Davidův.
lstiví, ze srdce a srdce mluvili'.
2. v Hospodina
kterakž 4. Rozptylíž Hospodin všeliké
říkáte duši doufam:
měř: Přestěhuj
rty lstivě, a jazyky velikomluvné:
se na hory jako ptače**.
5. jenž říkají: Jazyk naš zvele
3. Nebo si hříšníci natáhli luči bime: rtové naši s nimi jsou, kdo
štč, připravili střely své v toulu, jest panem naším*?
aby stříleli v temnu na upřímé 6. Pro bídu nuzných, a lkaní
srdcem*.
chudých, nyní povstanu, dí Hospo
4. Nebo, cos ty dokonal, zkazili: din. Postavím [je] v bezpečí: dou
fanh'vě činiti budu*.
spravedlivý pak co učinil* ?
5. Hospodin v svatém chrámu
7. Vyrčení Hospodinova. jsou vy
13) t. nebude toho souditi a trestati.
14) t. to trápení abys vzal & zaznamenal 10,7) t. hromy a blesky; jelikož hrom když
je v rukou svých, nezapomene je po
udeří, podobenství osidla či provazu
trestati.
klikateho v povětří ukazuje. — ** t.
rozuměj onen palčivý a umořující vítr
15) t. trestán buď a vyhlazeu docela.
Sam-m. (Job 16, 2.) -— "* Kalichem
17) t. toulení srdce jejich —
v žab-ích a v jiných písmech míní se
18) t. pomůžeš mu k spravedlnosti, aby
dil aneb míra osudů, buď dobrodiní,
přestal bezbožník dale se nad ním
vypínati.
buď trestů, kteréž Bůh dle soudů svých
jednomukaždónu odmčřuje.
10,2) t. Bůh jest mé útočiště; jakž mi tedy
radíte k útěku, řkouce: — " Uteč 8) t. s libosti patří na upřimost.
rychle!
11,3) t. 5 dvojího falešného srdce; aneb
jinak myslí, jinak mluví.
8) t. tajně ukládají oživotu věrných, kteří
se tě, Davide, přídi—ňují.
5) Jazykem, pochlebovúním apomlouváním
svých přemůžeme, jiné potlačíme, a
4) t. co vyřídil, jedu-aje o to, aby to ne
bespečeuství od ttbe odvrátil? Aneb
sebe samých povýšime. Kdo nám odolá?
Kdoi nás může opanovati ?
co mu zbývá činiti, než rychle uteci
a ukrýti se?
6) t. nedám se v tom ničím adržovatí.

Žsltéř 11. 12. 13. 14.

rčení čisté.:jsou stříbro ohněm zku
šené, přehnané v zemi, vyčistěné
sedmkrát".
8. Ty Hospodine zachováš nés,
a ostříhati budeš nás od pokolení
tohoto na. věky.
9. Vůkol bezbožní obcházejí: po
dlé vyv šenosti své rozmnožil jsi
syny li ké*.

Žalm 12. (IB-)
Židé ss. vysvobození : svého protiveuství
s. v naději vyslyšení Božího se ustavuje.
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ŘeklNení
nesmyslný
v srdcijsou
svém*:
Boha.. Porušení
[lidé]
a. zohaveni ve snelení svém: není
kdoby činil dobré, není aniiednoho.
2. Hospodin s nebo shlédl na.
syny lidské, ab viděl, jestli kdo
rozumný, aneb edajíoí Boha..
3. Všichni se odohýlili, spolu
neužiteční učinění jsou: není kdo
by činil dobré, není ani jednoho.
Hrob* otevřen jest hrdlo jejich ;
jes. ky svými stivě činí;jed lítých
hadl'ipode rty jejich. J ejiohlto ústa.

zlořečení &hořkosti pl na jsou; nohy
jejich rychlé k vylévání krve. Zkáza.
101.1Ku
konci. Žalm Davidův. Výš a. neštěstí na cestéohjejioh, acesty
, .
pokoje nepoznali; není básně Boží
Až zapomínati
dokavád Hospodine
nade mnou budeš
dokoncese: před očima jejich.
až dokavád odvraoovati tvéř svou 4. Což nepoznají [toho] všickm',
kteří páchají neprevost, kteří sží
ode mne?
2. Dokudž sklédsti budu rudy v rají lid můj jako pokrm chleba.*?
5. [Kteříž] Hospodina nevzývají
duši své*, bolest [míti] v srdci svém
tam se třesou strachem, kdež ne
přes [celý] den“?
3. Až doksvád vyvyšovati se strachů.
6. Nebo Hospodin při pokolení
bude nepřítel můj nade mnou ?
4. Shlédní s. vyslyš mne Hospo spravedlivém jestř: vy [pak] jste
radu
chudého zahanbili**, ješto
dino Bože můj. Osvět oči mé,
Hospodin naděje jeho jest.
abych snad neusnul do smrti*.
7.
Kdo
dá se Sions. spasení Israe
5. Aby snad neřekl nepřítel
můj: Svítězil jsem nad ním. Kteří lovi ? Když odvrátí Hospodin zs
jetí
lidu
svého,
pleseti bude Jakob,
mne sužují, plesati budou, když
& veseliti se bude Israel.
klesnu.
6. Já. však v milosrdenství tvé
žalm 14. (15.)
doufal jsem. Plessti bude srdce mé
v spasení tvém: zpívati budu Ho Vtom žalmu divá. ne neučení, inkby měli
spodinu, kterýž mi dobrých věcí býti způsobení, kteří bedně před Bohem
udělil: a. prozpěvovsti budu jmenu v stánku postevíti se chtějí. Podobně, že
složen jest M,
když erebe Péně ns.
Hospodina nejvyššího.
horu Sion přeueěens byla.

Žalm 13. (14.)

2. Král. 6, 12.

1. Žalm Davidův.

Stěěuje sobě ns. bezbožné lidí svého věku,
jimž odoleti sám nemohu, spolehé nu jistou
pomoc Boií.
13,1) t. myslí nemoudrý sám u sebe.
8) Odtud až do konce toho verše není

1. Ku konci. Žalm Davidův. Výš

)

11.7)t. co Hospodin praví, jest pouhé, čisté
p ravdn.
9) t. dle nevystižitedlné rady své neohsls
ty zlé lidi smnožiti se.
12,2)t. raditi sobě, stsreti se, jskbych ne
přítele svého zniknouti mohl. — **
ustavičně, den jak den.
4) t. potěš mne, abych želostl neumřel.

původně v hl.-,

nýbrž přidáno jest

“6 slov svatého Pavla (I: Bím. 3, 13-18).

jenž to slovo. : rolliěnýeh islmů se
bral.
4) t. neusmyslí'liž sobě jínek ti odíraěi

lidu?

5) t. a nebojí se toho, čeho by se měli
strachovati, t. spravedlnosti Boží pro
ubližovbní lidu.
6) t. na straně lidu spravedlivého, k jeho
ochraně — " t. jeho důvěru v Boha __
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Žaltéř 14. 15.

Hospodine,
kdož bude přebývati v
sténku tvém ? aneb kdo odpočí
vati na. hoře svaté tvé*?
2. Kdo chodí bez poskvrny, a
činí spravedlnost:
3. 'o mluví pravdu v srdci
svém*, kdo nečiní lsti jazykem
svým: aniž činí zlého bližnímu
svému, a pohanění nepřijímá. proti
bližním svým“.
4. V niveě přiveden jest před
očima jeho zlostník: ale Dojící se
Hospodina oslavuje*: kdo přísahá.
bližnímu svému, a neklame:
5. kdo peněz svých nedévé na.
lichvn, & darů proti nevinnému

4. Rozmnožily se nemoci jejich:
potom chvétali*. Neshromaždím
schůzek jejich z krví: aniž připomí
nati budu jmen jejich skrze rty
své**.

5. Hospodin díl dědictví mého,
a kalicha mého*: ty jsi, jenž na—

vrétíš mi dědictví mé.
6. Provazové padli mi na [mí
stech] výborných: nebo dědictví
mé jest mi výbomé'.
7. Dobrořečiti budu Hospodinu,
kterýž mi dal rozum*: a nadto až
do noci nabízejí mne ledvi ma**.
8. Spatřovaljsem Hospodina před
očima svýma vždycky: neb jest
mi po pravici, abych se nepohnul.
nepřijímá..
Kdo činí to, nebudet
9. Protož rozveselilo se srdce mé,
po nut na věky'.
a zplesal jazyk můj: nadto i tělo
mé odpočine v naději".
Žalm 15. as.)
10. Nebo nezanechéš duše mé v
Modlí se David Bohu, aby ho vnebezpe— hrobě: aniž dáš svatému svému
čenství ochránil, divě se nesmyslnosti modlá  viděti porušení*.
ř'd kteří se vtakové případnosti k modlém
11. Znémé učinil jsi mi cesty
utíkají, sam pak pomoci u Boba pravého,
od něhož nejedněch dobrodiní došel, hledaje. života, naplníš mne radostí před
tvéří tvou: rozkoše po pravici tvé
1. Nápis památní samého Davida*. budou až do konce*.
Zachovejž
doufal v mne
tebe. Pane, nebot jsem
2. Řekl jsem Hospodinu: Bůh 15,4) Habr.: Boamnožují jen bolesti své a
můj jsi ty, nebo dobrých věcí
těžkosti srdce ti, již k cisím bohdm
chvétsjí. — "' Habr.: Nebudu jim
mých* nepotřebuješ**.
(modlsm) obětovati mokrých obětí s krví
3. Svatým, kteříž jsou v zemi
smíšených, aniž vezmu jmena jejich ve
jeho, podivně učinil všecky vůle
rty své. O Kristu se ten verš takto vy
mé v nich*.
kládá.: Až když byli národové nejvíce

duchovně onemocněli a nejhloub mravně
klesli, teprva procítivše počali pomoci
hledati a spasení Kristem spůsobeného'
uchvscovati. Neshroméždil pak Kristus
církve své dle těla akrve, a dle jmena
a posloupnosti Abrahama, jakž bylo v
Zákoně starém, nýbrž povolal v církev
bližního swého.
svou bez ohledu na jmeno a posloup
nost ze všech národů a jasyků.
4) t. u něho v nevážnosti jest člověk ne—
šlechetný, v poctivosti pak každý ctný 5) Viz žalm 10, 7. Pěkně tuto kalich,
& šlechetný.
se klade, na odpor tomu, což výš v. 4.
praveno.
6) t. stélého dobra požívali bude.
15,1) Žalm tento celý se vykládá o Kristu, 6) !. jako šňůrou odměřené dědictví vý
borné dostalo se mi v podíl. Vis Jos.
uvléšt pak o jeho pohřbu a vntoupení
do pekel, o jeho smrtvých vsténí a
1 , 5
slsvném na pravici Boží sedění. Příle 7. t. k poznšní výbornosti toho dědictví
- " t. vnitřnosti mé k dobrořečení.
žitost k tomuto prorockému povznešení
ducha dalo Davidovi ntíkéní jeho, a 9) Vykládá. se o odpočinutí těla Páně
skrývání se před Saulem, o kterémž
v hrobě, an zatím duše do pekel vstou
viz ]. Král. 29. kap.
pl a.
2) t. zboží mého -—" Hebr.: Není pro 10) Rozumí se o vzkříšení Péně, jakž do
mne žádného štěstí, krom tobe.
kacují spoštolé. Skt. 2, 26. 13, 35.
3) l:. na vyvolených vyplnil žádosti mé. 11) t. až na věky.

14,1)t. kdo smí důvěrně vjíti do stánku
tvého, na hoře Sion, tak aby ochrany
tvé a vyslyšení modlitby své účasten
byl?
3) t. kdo upřímě smýšlí — “ t. neuvo
zuie potupy slovem ani skutkem ns

Žaltář 16. 17.

Žalm 16. (17.)
David přílišným protivenstvím sonžen jsa,
prosí u. vysvobození od nepřátel; hrozí po
míjejícím štěstím jejich, . těší se, nadějí
pomoci Božská.

1. Modlitba Davidovo..
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12. Přijeli mne jako lev hotový
k loupeži: a. jako lvíče bydlící v
s

š1.

míš. Povstaň Hospodine,- přede
jdiž ho, a. podvrst ho: vytrhni duši
mou od bezbožníka, meč svůj
14. od ne řátel ruky tvé. Hospo
dine od tčc , jichž jest málo na.

zemi, odděl je v životě jejioh*:
Vyslyš
mou: Hospodine
pozoruj na.spravedlnost'
prosbu mou.

ze skrýší tvých naplněno jest bři—
Ušima. přijmi modlitbu mou, ze rtů oho jejich*'. Naděleni jsou syny,
bezelstnýoh**.
a. zanechávají ostatků svých meli
2. Od tváři tvé necht vyjde soud čkým svým'**.

můj: oči tvé et vidí sprevedlnost*.

15. Já pak v spravedlnosti oká
3. Zkusil jsi srdce mého, & ns. ži se obličeji tvému: nasycen bu
vštívils v noci*: ohněm“ jsi mne du, když se ukáže sláva. tvá.

zkusil, & není nalezena. na. mně

nepravost.
Žalm 17. (18.)
4. Aby nemluvila. ústa.má skutků
lidských: pro slovo.rtů svých ját
1. Ku konci. [Žalm] služebníka.
jsem ostříhal cest tvrdých'.
Hospodinova. Davida., kterýž mlu
5. Dokonale nčiň kroky mě na
Hospodinu slova. písně této, v
stezkách tvých: aby se nepohnuly vil
den onen, když ho vytrhl Hospo
šlepěje má [s nich].
din z rukou všech nepřátel jeho,
6. Já jsem volal [k tobě], nebo
vyslyšel jsi mne, Bože: naklolí i z ruky Saule, a. řekl:
budu tebe Hospodine
ucha. svého ke mně, & vyslyš slo 2. Miloveti
silo má.
va. má.
7. Divná učíň milosrdenství svá 3. Hospodin tvrz má, a. útočiště
mě, a. vysvoboditel můj. Bůh můj,
[na.mne]*, jenž speseny činíš dou spomocník můj, &.v něho doufati
fajíoí v tebe.
budu. Obránce můj, & roh spasení'“
8. Od protivících se pravici tvé mého, & oohranitel můj.
ostříhej mne, jako zřítedlníoi oka.
4. Chválu vzdávaje vz veti bu—
Pod stínem křídel svých schraň du Hospodina: &od nepř tel svých
mne:
vysvobozen
budu.
9. před tváří bezbožných, kteříž
5. Obklíčily mne bolesti smrti:
mne sužují. Nepřátelé moji duši a. proudové nepravosti zkormoutili
mou obklíčili,
mne.
10. tuk svůj zavřeli*:ůste jejich 6. Bolesti pekla. obklíčily mne:
mluvila, pýchu.
zachvátila. mne osidla. smrti.
_
11. Zavrhše mne nyní obklíčili 7. V úzkosti své vzýval jsem
mne: oči své ustanovili skloniti k
Hospodine, & k Bohu svému volal
zemi*.

jsem. I vyslyšel z chrámu svatého
16,1) t. spravedlivou prosbu — " modlitbu

svého hlas můj : & křik mů' před

obličejem jeho všel v uši je o.
upřímnou.
8. Pohnula. & zatřásla se země:
2) t. at spatří, že se mi stala spravedlností
3) nenadále přišel: mne zkonšeti — **t.
prísně.
16, 14) t. vyhlaď je z prostřed spravedli
4) t. zákonů přísných.
vých, ty bezbožné světáky. — ,* t.
7) t. proksž mi svou podivnou dobrotu.
mají plno darů tvých. - *** ?. ubývá.
10) t. (vnitřností , srdce své zavřeli, za
po nich ještě veliké dědictví.
tvrdili ; jsou pro ssmý tuk a bohatství
necitedlni.
F7, 3) Bob znamená moc a. sílu; roh
spasení jest silný, & nepřemožitedlný
11) t. aby nemusili viděti bídu mov, s míti
spasitel & spomožitel.
trpnost.
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Žaltář 17.

spodinových, aniž jsem bezbožně
činil proti Bohu svému.
28. Nebo všickni soudová jeho
jsou před obličejem mým: a spra
vedlností jeho neodvrhl jsem od
sebe.
24. A budu neposkvrněný před
ním: &vystřihám se nepravosti své.
25. A odplatí mi Hospodin podlé
spravedlnosti má: a podlé čistoty
rukou mých před pohledem očí
jeho.
26. Se svatým [Hospodine] svatý
budeš, a s mužem nevinným ne
oblskpvé
řeřav . pomíjeli, krupobití & uhlí vinný budeš:
14. I zahřměl s nebe Hospodin,
27. s. s vyvoleným vyvolený bu
& Nejvyšší vydal hlas svůj: kru— deš, a s převráceným převrácený

základové hor zbouřili e. pohnuli
se, neb se rozhněval na ně*.
9. Vystoupil dým k hněvu jeho,
a oheň před tváří jeho rozhořel
se: uhlí rozpálilo se před nim*.
10. Naklonil nebes & sstoupil:
a mrákota pod nohami jeho.
11. A vstoupil na chernbíny, a
letěl: letěl na křídlách větrů.
12. A učinil tmy skrýší svou,
vůkol něho stánek jeho [jest] temná
voda v oblacích povětří'.
13. Pro blesk před obličejem jeho

budeš*.
pobiti & uhlí řeřavá.
15. A vyslal střely své, a roz
28. Nebo ty lid ponížený spasíš:

ptýlil je*: blesky [své] rozmnožil, a oči pyšných ponížíš.
29. Nebo ty osvěcuješ svíci mou*
& předěsil je.
16. A ukázaly se studnice vod, Hospodine: Bože můj osvět tem
a odkrytí jsou základová okršlku nosti má.
země: od žehráni tvého Hospodine, 30. Nebo v tobě vytržen budu
od vání ducha hněvu tvého.
z pokušení. a v Bohu mém pře
17. Poslal s Výsosti, & ujal se kročím zeď*.
mne: a vyňal mne z vod mnoh 'ch*. 31. Bůh můj, neposkvrněná ce
18. Vytrhl mne z [prostřed ne sta jeho: vyrčení Hospodinova
přátel mých přesilných, a těch, ohněm zkušena*: obráncem jest
kteříž mne nenáviděli: nebo sil všech doufajícich v něho.
32. Nebo kdo jest Bůh kromě
nější byli nade mne.
19. Přepadli mne v den trápení Hospodina? aneb kdo jest Bůh
mého: ale Hospodin byl obráncem kromě Boha našeho?
m
33. Bůh, kterýž přepásal mne
20. A vyvedl mne na prostranno: silou: a učinil neposkvrněnou ce
.
spasena mne učinil, nebot chtěl stu mou:
mne.
34. kterýž učinil nohy má jako
21. A odplatí mi Hospodin po [nohy] jelenů, a na výsostech* po
dlé spravedlnosti mě: a podlé či stavuje mne.
stoty rukou mých nahradí mně. 35. Kterýž učí ruce má boji: a
22. Nebot jsem ostříhal cest Ho učinil jako lučiště měděná ramena
ma.
36. A dal jsi mi ětíts asení svá

ho: a pravice tvá po pírá mne:

17, 8) Vypisuíe zpěvem,:jak Bůh přichází v
bouři k soudu, aby potrestal nepřátele
Davidovy a vysvobodil bo : moci jejich. 27) t. jak se kdo chová k Bohu, tak jest
k němu i Bůh, a tak s ním nakládá;
9) Dým nnamená černý oblek, mračno;
hnáv jest hřímání, oheň a uhlí ře
k svatým, nevinným a vyvoleným jest
řavá jsou blesky; před tváří jeho
věrný, milostivý a dobrotivý, ale na
jest tolik co před ním, t. kudy vobla—
převrácená l'obochy jest velmi přísný.
cích se bral.
29) t. dnii mou, nevědoucí kudy : ne

belpečenství.
12) t. stánek jeho byl : temných vod
a bnslých oblaků.
30) t. svítáním, njdu nebespeěenství.
31) t. samá čistá pravda, bee úhony.
15) t. nepřátele.
17) : velikeho nebespečenství. 2. Král. 22, 15. 34), t. na horách, v bezpečí před nepřítelem.

Žaltář 17. 18.

a kázeň tvá napravila mne do kon
ce:. a kázeň tvá onat mne učiti
bu e.
37. Bozšířils kro

mé pode

miéiou: a nejsou zem eny šlepčje
m
38. Honiti budu ne řátele své,
a postihnn je: a nevrftím se, do
kavád nezahynou.
35).Potru je, aniž budou moci
státi: padnou pod nohy mé.
40. A přepásal jsi mne silou k
boli: &.podvrhl jsi pode mne po
vstávající proti mně.
41. A nepřátel mých dal jsi mi
hřbet*, a ty, kteříž mne nenávidí,
rozptylil jsi.
_ 42. Volalit jsou, aniž byl,kdoby
je vysvobodil; [volali] k Hospodi
nu: aniž vyslyšel jich.
43. A zetru je, jako prach před
tváří větru: jako bláto na ulicích
shladim je.
44. Vytrhneč mne z odpírání li.
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Žalm 18. (19.)
David ukázav, jak se Bůh věcmi stvoře
nými, i svatým zákonem svým v známost
uvosuie, 13. modlí se, aby mu Bůh to,
v čem : křehkosti a nevědomosti poklesl,
odpustil.

1. Ku konci. Žalm Davidův.

2. Nebesa
vypravují slávu Boží,
_ a dílo rukou jeho* zvěstuje

obloha.
3. Den dni vypravuje slovo [to],
a noc noci oznamuje [to] uměni*.
4. Nejsou to mluvení, ani řeči,

jichžtoby hlasové nebyli slyšáni'.
5. Po vší zemi vyšel zvuk jejich:

a až do končin okršlku země slo
va jejich.
6. V slunci postavil stánek svůj* :
a ono [jest] jako ženich vycházející
z svadebního pokoje svého**: zple
salo jako obr, cestou*** běžeti
maje.
dn': ustanovíš mne za hlavu ná 7. Od končin nebes východ je
rodů.
ho: & běh jeho až do končin je
45. Lid, kteréhož 'sem neznal, jich: aniž jest, kdoby se ukryl
slouží mi: sluchem chha poslouchá před horkostí jeho.
mne.
8. Zákon Hospodinův [jest] ne
46. Synové cizí selhali mně. sy poskvrněný. jenž obracuje duše:
nové cizí zatvrdili se, & kulhali svědectví Hospodinovo [jest] věr
od stezek svých'.
né, jenž dává moudrost maličkým.
47. Živt jest Hospodin, a pože 9. Spravedlnosti Hos dinovy
hnaný Bůh můj a vyvyšován buď jsou přímé a obveselují sr ce: ři
Bůh spasení mé o.
kázaní Hospodinova [jest] svě é &
48. Bože, kterýž dáváš mi po osvčcuje oči.
10. Bázeň HospodinovaI [jest]
mstu, a podmaňuješ národy pode
mne, vysvoboditeli můj od nepřátel svatá, trvající na věky věků: sou
dové Hospodinovi [jsou] praví,
mých hnčvivýoh.
49. A nad povstávajícími proti ospravedlnění sami v sobě.
11. ádoucnčjčí nad zlato a nad
mně vyvyšíš mne: od muže nepra
množství drahého kamení: a sladší
vého vytrhneš mne.
50. Protož vyznávati budu tebe nad med i nad stred.
12. Služeka tvů' zajisté ostřlhá
mezi národy Hospodine: a jmenu
tvému píseň ívati budu:
jich, & v ostříhání jich odplata
51. jenž zve ebuješ spasení krále mnohá.
svého, ačiníš milosrdenství Poma
zanému svému Davidovi, i semeni 18, 2) t. skutky moci jeho —mocnost jeho.
jeho až na věky.
3) t. den po dní a noc po noci osvědčuje
17, 41)t. dal jsi, že přede mnou utekli —
44) t. ze sbouření a povstání.
46) t. poehlebovsli mi, sestárli ve lži,
opustili cesty pravé.

moc, moudrost, a dobrotu Boží
4) t. jimžtoby nebylo rozuméti.
6) t. v slunci se Bůh nejkrásnéíi zjevuje.

— " s jasnou a veselou tváří. — "'
t. o závod.
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Žaltař 18. 19. 20.

13. [Avšak] proviněním kdo roz

9. Oni svázání jsou, a padli: my

umí*? Protož od tajných“
očist mne:

mých pak vstali jsme a pozdvižení jsme.
10. Hospodine spasena uěiň kra
14. a cizí odpust služebníku své le: a vyslyš nas v den, v kterýž
mu. Nebudou-li panovati nade mnou, vzývati budeme tebe.
tehdyt neposkvrněný budu: a oči
stěn budu od provinění největšího*.
Žalm 20. (21.)
15. I budou řeči úst m ch, že
Diků činění Davidovo za vítězství.
se zalíbí [tobě]: a myšlen srdce
mého [bude] před obličejem tvym
1. Ku konci. Žalm Davidův.
vždycky. Hospodine spomocniče
2. Hospodine
síle atvé
můj, a vykupiteli můj.
se bude vkrál:
nadradovati
spase
ním tvym veseliti se bude náramně.
Žalm 19. (20.)
3. adost srdce jeho dal jsi jemu:
Žalm tento jest modlitba lidu u krále a vůle rtů jeho neodepřel jsi mu.
4. Nebo předešelsjej v požehna
Davids, když do pole proti svým nepřáte
lům táhl. V. 1—6. zpívá lid; v. 7. odpovídá. ních sladkostř': vsadils na hlavu
hrál, _*anebdruhý zástup zpěváků jmenem jeho korunu z kamení drahého.
královým. V. 8—10. zase lid aneb první
5. ivota žádal od tebe: a dala
zástup zpěváků.
mu prodloužení dnů [jeho] na věky,
1. Ku konci. Žalm Davidův.
a na věky věků.
2.
yslyš tebe Hospodin v den
6. Velika jest slava jeho v spa
soužení: chraniž tě jmeno sení tvém: slávu a velikou okrasu
Boha Jakobova.
vzložíš na něho.
.
3. Sešliž ti pomoc ze svatyně, a. 7. Nebo dáš jej ku požehnáním.
ze Sionu obraňuj tě.
věky věků: obveselíš ho radostí a
4. Pomniž [Bůh] na všelikou obět obličejem s
*.
tvou: a. zápalné. obět tvá. budiž
8. Neboť kral doufá. v Hospodi
na: a v milosrdenství Nejvyššího
jemu tučný.
6. Dejž tobě podlé srdce tvého: nepohnet se. '
a všelikě rady tvé potvrď*.
9. Najdi ruka tvé. všecky nepřá
6. Veseliti se budeme v spasení tele tvé: pravice tva at nalezne
tvém: a ve jmenu Boha našeho všecky. kteříž nenávidí tebe.
zvelebení budeme.
10. Učiníš je jako pec ohnivou
7. Naplniž Hospodin všecky pros v čas obličeje svého*: Hospodin
by tvé. Nynít jsem poznal, žes a v hněvu svém zkormoutí je, a
sena učinil Hos odin Pomszan ho oheň sžíře je.
svého. Vyslyšít o s nebo svatého
11. Plěmě jejich vyhladíš se ze
svého: v mocnostech [bude]spasení mě: a símě jejich z synů lidských.
12. Nebo nastrojili na tě zlé
pravice jeho*.
8. Tito ve vozích, a jiní v ko věci: smyslili rady, kterýchž ne
ních [doufa'í], my pak jmeno Ho mohli provesti.
13. Nebo obratíš je v útěk :. v
spodina
eme. Bo & našeho vzývati bu ostatcích tvych připravíš tvář je
jich*.
14. Zdvihni se Hospodina v síle
18, 13) t. kdož je všecka ví? — ** t. od
20,4) t. dobrotivosti; prvé než on tebe
nepovědomých —
prosil, tys mu dobrotivě požehnal.
14) t. od pýchy, jež jest hlava hříchů, a
7) t. milostivě naň vzhlédaje.
pochází z nepoznávůníkřehkostí apro
10) Rozumí se obličej hněvivý.
_ _
vínění svých. Sv. Ang.
13) t. v pozůstalých potomcích nnlostrv
19,4) t. příjemná.
jim zas budeš. Hebr.: Na tětiva své.
5) t. zdař Bůh, co obmýělíě.
položí!
střely
proti
tváři
jejich.
7) t. přesilna bude pomoc Boží.

Žsltář 20. 21.
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své: a budeme zpívati a slaviti vota*: z lůna. matky mé Bůh můj
jsi ty.
mocné skutky tvé.
12. Nevzdalujž se ode mne: ne
bo soužení velmi blízké jest: ješto
Žalm 21. (22.)
není kdoby spomohl.
Tento žalm Davidův obsahuje proroctví
13. Obklíěila mne telata mnohá.:
o utrpeních Kristových, jakž sami Apoštolé
býkově tuění* obstoupili mne.
vykládají. Jan 19, 24. Žid. 2, 11. 12.

14. Otevřeli na mne ústa své.,
1. Ku konci za přijetí jitřni'. jako lev dravý & řvoucí.
Žalm Davidův.
15. Jako voda vylít jsem*: a.
rozptýleny jsou všecky kosti me“.
2. Bože,
shlédniž
mne:Bože
pročmůj,
jsi mne
opustilna? Uěiněno jest srdce mě jako vosk
Daleko od spasení mého slova pro rozpouštějíoí se u prostřed těla
mého***.
vinění mých*.
3. Bože můj, volám přes den &. 16. Vyprahla jako střepina sila
nevyslýcháš: i v noci, a 11 k ne má„ a jazyk můj přilnul k dásnim
mým: a v prach smrti přivedl jsi
.
ssghěť
v sva ni řeb váš mne.
mcludřosti
ChváloyIšraelova. ty
p ý , 17. Nebo obklíčili mne psi mno
5. V tebet doufali otcové naši: zí: rota. zlostniků oblehla mne.
Zbodli ruce mě i nohy mé:
doufali, a vysvobodil jsi je.
18. sěetli všecky kosti mé. Oni
. 6. K tobě volali, a vysvobození
sou: v tebe doufali, & nejsou za.—pak pozorovali a. hleděli mne:
anbeni.
19. rozdělili sobě roucha má., a
7. Já pak červ jsem, a ne 610 o můj oděv metali los'.
věk : ohanění lidí, &povrhel obce'.
20. Ale tyHospodine nevzdalujž
8. šickni vidouce mne
smí pomoci své ode mne: k obraně mé
vali se mi: mluvili rty, &hýbali vzhlédni.
hlavou*.
'
21. Vytrhni od meěe Bože duši
, 9. [Řiksjíce :] Doufalt jest v Ho mou: & z ruky psa jedinkou mou'.
spodina, necht jej vytrhne: necht 22. Vysvobodiž mne z úst lva:
ho vysvobodí, poněvadž chce jemu*. a od rohů jednorožců* ponížení
10. Neb ty jsi, jenžs mne vytáhl me".
23. Vypravovati budu jmeno
žm éživota.:
naděje má.od prsů matky tvé bratřím svým :u prostřed shro
.
11. Na. tebet uvržen jsem z ži mážděni chváliti budu tebe.
24. Kteříž se bojíte Hospodina,
chvalte jej: všecko símě Jakobovo
81,1) t. za ochranu a pomoc rannou, t. j. oslavu'te jej:
25. boj se ho všecko símě Israe
rychlou, neprodlenou. Vykládá se též
o prosbě Spasitele v den smrti. Mat. lovo: nebt jest nezhržel, ani po
27, 46. Dle hehr.: Prvnímu spěváku
k spívéní » jitra na úsvitě.
2) t. hříchů mých; moji hříchové vada
lují ode mne vyslyšení volání mého 21, 11) t. na klín tvůj; od narození přijals
mne se svého. 1. Hojž. 30, 3.
o pcmoc. Však Kristus ne své, nýbrž
nahe hříchy, je! u své přijsl, na sobě 13) t. silní, mocní nepřátelé.
nesl; s poněvadž měl i chtěl ss ně 16) t. celý lemdlený, že se sotva pohro
msdč držím, rospsdůvsje se jako vylitů
trpěti & dosti učiniti, Tnemohl kalich
voda. — ** t. rosstupují se, klesají —
utrpení od něho mist býti. Hebr.:
"* má srdnstost mne opouští. 2.Kr£l.
Slova ůpění mého.
14, 14. 17, 10.
3) t. nikoli nemoudře prosím. Habr.: Ne
. 19) Vlastní rosum těch slov na Kristu se
nslesám upokojení.
vyplnil. Jan 19, 24.
7) t. obecného lidu, chůtry.
21)
t. duši mou : moci nlostníkn.
8) L všecko to na snsmení posměchu.
9. t. přeje mu: necht vysvobodí toho mi 22) t. bůvolů, smooi divokých nepřLtel —
" t. mne poníženého, sklíčeněho.
1m. svého. Posmělně (Hat. 27, 43.).
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vrhl prosbou chudého. Aniž odvra
til tváři své ode mne: a když jsem
volal k němu, vyslyšel mne.
26. U tebe jest chvala má. v
shromáždění velikém: sliby své
plniti budu před tváří těch, kte
říž se bojí jeho.
,
27. Jísti budou chudí, anasyceni
budou: a chvaliti budou Hospodi
na, kteříž hledají ho: živa budou
srdce jejich na věky věků.
28. Rozpomenou a obrati se k
Hospodina Všechy končiny země:
a klaněti se budou před obličejem
jeho všecky čeledi národů.
29. Nebo Hospodinovo jest kralov
stvi: a on panovati bude nad na
rody.
30. Jísti a klaněti se budou je
mu všichni tační země.- před obli
čejem jeho padnou všickní, kteříž
sstupuji do země*.
31. A duše má jemu živa bude:
a símě mé sloužiti bude jemu.
32. Zvěstovan bude Hospodinu
národ budoucí': a vypravovati bu
dou nebesa spravedlnost jeho lidu,
kterýž narozen bude, jejž učinil
Hospodin.
Žalm 22. (23.)
Prorok díky činí Bohu, přirovnavaje jej
věrnému pastýři, za všecka dobrodiní, jichž
na útěku svém : Jerusaléma užil.

3. duši mou obrátil. Provedl mne
poécestach
spravedlnosti, pro jmeno
sv
.

4. Nebo, bycht pak ohodílupro
střed stínu smrt?, nebudu se báli
zlého: nebo ty se mnou jsi. Prut
tvůj, a hůl tva, ty mne potěšily".
5. Připravil jsi před obličejem
mým stůl proti těm, kteříž sužu'í
mne. Pomazal jsi ole'em hlavy m :
_akali h můj opojujíoí jak zname

nitý jest*!
6. A milosrdenství tvé nasledo
vati mne bude po všecky dny ži
vota mého. I [dáš mi) abych pře
býval v domě Hospodinově za
dlouhé časy.

Žalm 23. (24.)
Zpívbn, když archu Páně na horu Sion
přenesli. Učí, kterak ti, ježto k arše při
stoupiti chtějí, maji býti způsobení.

1. První den po sobotě*. Žalm
Davidův.
'

Hospodinovat
jestzemě,
země,i ivšickm',
plnost
jeji**: okršlek
kteříž přebývají na něm.
2 Neb on nad mořem založil
jej: a nad řekami připravil jej*.
3. Kdo vstoupí* na horu Hospodi
novu? aneb kdo bude stati“ na
místě svatén jeho?
.

4. Nevinný rukama & čistého
srdce, kterýž nevzal nadarmo duše
své, aniž přísahal ve lsti bližnímu
Hospodin
spravuje mne*,
a nic svemu.
mi se nedostavati
nebude:
5. Tent přijme požehnání od Ho
2. na místě pastvy tu jest mne spodina:
a milosrdenství od Boha
usadil: nad vodou občerstvení vy
spasitele
svého.
choval mne*:

1. Žalm Davidův.

4) t. v patrněm nebezpečenství smrti. —
** t. srdce mi přndávají. Příkladem
prutu a holi, jimižto pustý-ř vlky za
naproti tučným, bohatým země tuto se
kladou.
hbní, míní se obrana Boží.
32) t. na-van bude po Hospodina t. j. po 22,5) t. nandor protivníkům mém včeho
hojnost, žet mohu vesele stolovsti.
Kristu, národ nový, křesťanský. Dle
hebr.: Zvěstovóno bude o Hospodinu 23,1) t v neděli. Vykládá. se ten žalm o
národu budoucímu.
slavném vstoupení Páně na nebesa.
Utíva ho také církev při úvodu šesti
22,1) t. pase mne, jest mým pastýřem.
nedělky do kostela. - "" t. vie, co
2) Vypisuje se péče Boží o člověka v po
na zemi jest.
benství ovce, na výborných psstvách
se pasoucí, kdežto i stínu k odpočinutí 2) t. ten okrělek země upevnil.
i vody k napojení dosti, atak žádného 0) t. kdo jest hoden vstoupiti? — *. t.
kdo smí státi —
nedostatku není.
'

81,30) t. všickni smrtedlní lidé. Jinak:
cbatrní, bíduí obyvatelé země, kteříž

Žaltář 23. 24.

6. Tot _jest národ hledajících je din: protož zákon dá. bloudícím na
ho, hledajících tváři Boha Jako cestě.
bova.
.
9. Spravovati bude tiché v sou
7. Pozdvihněte knížata.“ bran ve— du*: učiti bude tiché cestám svým.
šich, a vyzdvihněte se brány vě 10. Všecky cesty Hospodinovy,
milosrdenství, a pravda' těm, kte
čne**: & vejdet král slávy**".
8. Kdož jest ten král slávy ?
Hi o.hledají zákona jeho a svědectví
Hospodin silný a.mocný: Hospodin je
mocný v boji.
11. Pro 'meno své Hospodine
9. Pozdvihněte knížata bran va milostiv bu hříchu mému: nebot
šich, a vyzdvihněte se brány věč mnohý jest.
ně: a vejdet král slávy.
12. Který jest člověk, ješto se
10. Kdož jest ten král slávy? bojí Hospodina? Zákon ustanovil
Hospodin mocností, ont jest ten jemu* na cestě, kterouž zvolil.
král slávy.
13. Duše jeho v dobrém přebý
vati_bude: a símě jeho děditi bude
zemi.
Žalm 24. (25.)
14. Tvrzí jest Hospodin těm, kte
David protivenství snššeje, poznává, že
Bůh : spravedlivého řízeni sveho bídu tu říž se ho bojí: a. úmluva jeho, aby
pro hříchy naň dopustil. Žádá. Boha na cd oznámen byl jím.
15. Oči mé vždycky k Hospodi
puéšůění,též
na milost
sv
0.

k polepšení života

mě:. nebo on vytrhne z. osidla nohy
m
16. Pohlediž na mne, a smiluj
se
nade mnou: nebot osamělý &
K tobě
Hospodine
pozdvihl
jsem
duše své:
chudý jsem já..
2. Bože můj v tebe doufám,
17. Soužení srdce mého rozmno
necht nejsem zahanben:
žilo se: z úzkostí mých vytrhni
3. aniž se mi posmívejte nepřá— mne.
telé moji: neb žádný z těch, kte
18. Viz ponížení mě, a práci
řiž na tě očekávají*, nebude za mou: e odpust všecky hřích má.
hanben.
19. Popatř ne nepřátele m , nebt
4. Zahanbeni buďte všichni, kte se rozmnožili, & nenávistí nepravou
říž nepravé věci ěiní lehkomyslně. nenávidí mne.
Cesty své Hospodine ukaž mi: a
20. Ostříhej duše má, a vytrhni
stezkám svým vyuč mne.
mne: at nejsem zahanben, neboť
5. Spravuj mne v pravdě své, jsem doufal v tebe.
& uč mne: nebo ty jsi Bůh spasi
21. Nevinní & upřímí přídrželi
áel
en.můj, & tebe očekával jsem celý se mne: nebot jsem očekával tebe.
22. V svobod Bože, Israele, ze
6. Bezpomeň se na slitování své. všelikýc úzkostí jeho.
Hospodine, a na milosrdenství své.,
kteráž jsou od věků.
Žalm 25. (se.)
7. Hříchů mladosti mě, a nevědo
mostí mých nezpomínej. Podle David soužen jsa k Bohu volá: doufůní
milosrdenství svého pomni na mne a nevinnost svou ukazuje, žůdaje na vy
ty: pro dobrotu svou Hospodine. svob'oaení a milost.
1. Ku konci. Žalm DaVidův.

8. Sladký a. přímý jest Hospo
23,7)t. představení chi-amu, — "

t. staro 24,9) t. aby spravedlivě obcovali.

věké - “" t. král slavný, aneb pln 10) t. řízení jeho jest milostivě a spra

slávy.
24,3) t. v tobě naději svou skládají.

vedlivé.
12) t. vyučuje, spravuje ho.
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Žaltář 25. 26.

1. Ku konci. Žalm Davidův.

1. Žalm Davidův, prvé než po
mazán byl'.
Sudnevinnosti
mne* Hospodine,
já va
své kráčelnebo
jsem:
osvícení
mébáti?
a spasení
mé, kohož
se budu
Ho
v [tebe] Hospodina donfaje “neze Hospodin
main“
spodin ochránce života mého, ko
hož
se
budu
strachavati
?
2. Zprůbujž mne Hospodine, a
2. Když se přibližují na mne
zkéu'smne:
přepal ledvi má a srdce ěkodliví [lidé], aby jedli tělo mé*:
m
.
3. Nebo milosrdenství tvé před jenž sužují mne, nepřátelé moji,
očím!! mýma jest: a zalíbil jsem oni sami zemdleli a padli.
3. Byt se postavili proti mně
sobě v pravdě tvé.
4. Neseděl jsem s radou mar vojenští stanové, nebudet se báti
nosti': a. s těmi, kteří neprávě, či srdce mé. Byt povstal proti mně

ní, nevejdu“.

5. Nenáviděl jsem shromáždění
zlostníků: a s bezbožnýminebudu
sedětí.
6. Umyji mezi nevinnými ruce
své:_a obstoupím oltář tvůj Ho.
spodine:
7. abych slyšel hlas chvály, a

vyfravoval všecky divné skutky
tv
8. Hospodine miloval jsem okrasu
domu tvého, &. místo přebývání

slávy tvé.
9. Nezahlazujž s bezbožnými
Bože duše mé, a s muži krví' ži
vota méhoh
10. V jejichžto rukou nepravosti

jsou:d
est a .pravice jejich naplněna
J 11. Já pak v nevinnosti své krá
čel jsem: vysvoboď mne, a smiluj
se nade mnou.
12. Noha má stála v přímosti*,
v shromážděnich dobrořeěiti budu
tobě Hospodine.

boj, v tomt já doufati budu.
4. Jedné věci žádal jsem od Ho
spodina,tét vyhledávati budu, abych
přebýval v domu Hospodinova po
všecky dny života svého: abych
viděl líbost Hospodinova, a navští
vil chrám jeho.
5. Nebo ukryl mne v stánku
svém: v den zlých věcí chránil
mne v skr ši stanu svého.
6. Na s álu pozdvihl mne*: a
nyní také vyvýšil hlavu mou nad
nepřáteli mými. Obcházel jsem“.,
a obětoval jsem v stánku jeho obět
hlasitého zpívání: zpívati budu, a
chválu vzdávati Hospodina.
7. Vyslyě Hospodine hlas můj,
kterýmž jsem volal k tobě: smiluj
se nade mnou, & vyslyš mne.
8. K tobě mluvilo srdce"mé, tebe

hledala tvář má: tváři tvé Hospo
dine hledati budu.
9. Neodvracujž tváři své ode
mne: neuchyluj se v hněvu od
služebníka svého. Spomocníkem
mým buď : neopouštějž mne, aniž
zhrzejž mnou, Bože spasiteli můj.
žalm 26. (za)
10. Nebo otec můj, a matka má
opustili
mne': ale Hospodin přijal
Jakž podobné, na útěku před Bnulem od
Davida složen, v němž naději svou v Boha mne.
skládá, aniž eo jiného žádá, nežli aby do
11. Zákon ulož mně Hospodine
svatyně svobodný přístup míti mohl.
na cestě své: a uveď mne na stez
\ ku římou ro nepřátely mé.
1 . Nevy ávejž mne ve vůli su

26,1) t. rossuď

mne s nepřáteli mými. —

" t. nekles nu.

2) t. bedlivě zkus, jako llato ohněm.
4) t. neobcuju s lidmi besbožnými. — "
t. do spolku.

26,l) t. podruhé na království. 2. Král.
2 4.

'

2) t., aby mne žrali, mi utrhali.
6) t. na místo bespeěné. nedobytné —
" t. oltář při oběti. Vis 25, 6.

.
9) Jt. : ;rašedlnými,
jim! ukraouje'i let. 16,10) t. nesmějí se pro Saule ke mně hlá—
26,12) t. i. cestě rovné, v ctnosti.
siti a mi pomáhati.

Želtéř 26. 27. 28.
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žujícíoh mne: nebo povstali roti a obránce spasení Pomazaného
mně svědkové nepraví, a se hala svého.
nepravost sobě*.
9. Spas lid svůj Hospodine, a
13. Věřímt, že uzřím dobré věci požehnej dědictví svému: a spra
Hospodina v zemi živých'.
vuj je, a vyvyě je až na věky.
14. Oěekévejž Hospodina., zmu
žile čiň: a posilní se srdce tvé, a
očekávej Hospodina.

Žalm 27. (se.)
David od nepřátel soužen jsa, sobě vy
svobození, jim pak spravedlivé pomsty od
Boha žádá.. V důvěrném očekávaní toho,
Boha slaví a la lid se modlí.

Žalm 28. (as.)
Vsbuzuje ]: oslavovaní velebnosti Božské,
kteréž skrze blýskění : hříméní se sjevuje.

1. Žalm Davidův, při dokonaní

sténku'.

Přineste
Boží:
přinesteHospodinu,
Hospodinusynové
“mladé
be

' ruky“.

1. Žalm Davidův.
2. Přineste Hospodinu slávu a
čest.,přineste Hospodinu slávu jmenu
K , tobě
Hospodine
volatimibudu,
Bože můj
neodmlěujž
se: jeho: klaňte se Hospodinu v síni

neodmlčuj mi se, abych řirovnan
nebyl těm, kteříž sstupují o hrobu*.
2. Vyslyš Hospodine hlas prosby
mě, když se modlím k tobě: když
pozdvihuji rukou svých k chrámu
svatému tvému.
3. Nezahrnuj mne spolu s hříš
níky: a s těmi, kteříž paši neprav
vost, neshlaznj mne: kteříž mluví
okojně s bližním svým, zlost pak
Fjestj v srdcích jejich.
4. Dejž jim podlé skutků jejich,
a podlé nečleohetnosti nálezků 'e
jich. Padlé skutků rukou jejich ej
jim: zaplat jim mzdu zaslouženou
Jejich,
6. Nebo nesrozuměli skutkům
Hospodinovým, a skutkům rukou
eho: zkaziž je, a nevzdělůvej jich

svaté jeho.
3. Hlas Hospodinův nad vodami,
Bůh velebnosti zahřměl: Hospodin
nad vodami mnohými.
4. Hlas Hospodinův s mooí*:
hlas Hospodinův s velebností**.
Hospodinův,
lame
ce3.ry:Hlas
i rozláme
Hos 0jlenž
in cedry
libanské.
p
6. A rozdrobí je jako tele líbán

ské': a milý jako syn jednorožců".

7. Hlas Hos dinův, jenž rozdě
luje plamen o ně*:
8. hlas Hospodinův, jenž zatřésa

pouští: i pohnet Hospodin pouští
K

os
(5. Mojž. 1, 19.)
9. Hlas Hospodinův, jenž připra—

vuje jeleny*, a odkrývá.hustiny*';
a v chrámě jeho všickni vypravo
více]*.
vati budou slávu jeho.
6. Požehnén [buď] Hospodin:
10. Hospodinnad vodamib dlí':
nebo vyslyšel hlas prosby mé.
a seděti bude Hospodin krá.“ na
7. Hospodin jest spomocník můj, věky.
& obrance můj : v něm doufala
Via 1. Paral. 16, 1. — " t. k obě
srdce mé, a bylo mi spomoženo. 28,1)tovéní.
A opět rozkvetlo tělo mé: a z
4) t. mocný. — " t. velebný.
vůle své* chvaliti jej budu.
6) t. jež se pase na hoře libánské. — "
8. Hospodin jest síla lidu svého:
t. jako mladý bůvol jest, aneb poska
kuje. Milý rosuměj vřeh Širjon neb i
Sion.
.: v t. rozesílá blesky.
12) t. sama sobě lží svou uěkodila.
9, t. k porodu; hrozný tak jest, že laně,
13) t. ještě na živu na tomto světě.
ostatně velmi těžce rodice, až plodu
pozbývají. — " t. stažením jejich
27,1) t. nemlě !: prosbam mým, abych ne
s .
zabynu .
5) t. nedopust, aby nas kdy povstali.
28,10) t. nad oblaky v nebesích. -—" t.
hralovati
bude.
7) t. : dobré vůle, srdcem ochotným —
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Ždtěř 2& 29. 30.
13. Aby zpívala. tobě sláva. má?,
mu: Hospodin požehná lidu svě a abych neželel**: Hospodine Bo
mu v pokoli.
že můj na. věky chváliti budu tebe.
11. Hospodin dá. sílu lidu svě

Žalm 29. (BO.)

Žalm 30. (SI.)

David před králem Saulem utíkuje, dou
David děkuje Bohu sa vysvobození z
fánlivě Boba za pomoc a za ochranu žádá;
mnohonbsobněho nebespečenství.
i na ní, jako již vyslyěůn jsa, děkuje.

1. Žalm písně. Při posvěcení do—

1. Ku konci. Zahn Davidův, za
;nu
. Davidova.
yvyěovati budutě Hos dine vytržení mysli'.
V nebo [v ochranu swg? při-, 2. V' tebe Hospodine jsem doufal,
necht nejsem zahanben na
jal jsi mne: & neobradovals nepřá
věky: v spravedlnosti svě vysvo
tel mých nade mnou.
.
boď
mne.
'
3. Hospodine Bože můj volal
3. Nakloii ke mně ucha svého,
jsem k tobě, a uzdravils mne.
pospěš,
abys
vytrhl
mne.
Buď mi
4. Hospodine vyvedl jsi z hrobu
duši mou: vysvobodils mne od Bohem ochranitelem, & domem
útočiště,
abys
spasena
mne
učinil.
těch, kteříž sstupuji do jámy*.
5._ almy zpívejte Hospodinu sva..

4. Nebo síla. má„ & útočiště mě

tí“ jeho: a. oslavujte památku sva jsi ty: a. pro jmeno své povedeš
mne i nakrmíš mne.
tosti jeho**.
5. VyVedeš mne z osidla. toho,
6. Nebo trest v rozhněvění je
ho: a. život ve vůli jeho. 8 večera kteréž na. mne nastrojili: nebo ty
jsi obránce můj.
potrvá.
pláč, k jitru [nastane] vese
os .
6. V ruce tvé poroučím ducha
7. Já. pak řekl jsem v hojnosti svého : vysvobost mne Hospodine,
Bože pravdy".
svě*: Nepohnu se na věky.
7. Nenáviděls těch, kteří šetří
8. Hospodine z vůle své udělils
síly okrese mě*. Odvrátils tvář marnosti', nadarmo, já, pak v Ho
spodina
doufal jsem:
svou ode mne, a učiněn jsem szv
8. plesati, a veseliti se budu v
rmouceny.
9. K tobě Hospodine volati bu—milosrdenství tvém. Nebo vzezřel
jsi na. ponížení mě, vysvobodil jsi
du:
u ua...
. k Bohu svému modliti se z nouze duěi mou.
9. A nesevřel jsi mne v rukou
10..Jaký [bude] užitek z krve
mě, jestliže sstoupím v porušení'? nepřítele: [ale] postavil jsi na mí
Bude-hž tebe prach vyanávati, aneb stě prostranném nohy mě.
10. Smiluj se nade mnou Hospo
zvěstovati pravdu tvou?
11. Slyšel Hospodin & smiloval dine, nebo jsem soužen: zkormou—
se nade mnou: Hospodin učiněn tilo se hořem oko mě, duše má., i
tělo mé.
jest spomocník můj.
12. Obrátil jsi mi kvílení mě v
radost: roztrhla smutek můj, a opá
sal jsi mne veselím.
29,13) t. slavnější částka, duěe ma. — "
t. nemlčel v žalosti postaven.
30,1) t. v čas vytržení mysli, t. j. v čas
největší ůakosti a malcmyslnosti dle

29,4) t. do hrobu; vysvobodila mne od
smrti
6) t. ctitelé. — "' t. svaté jmeno jeho.
7) t. když se mi dobře vedlo.
8) t. domu mému: upevnila dobrý stan můj.
9) t. následujícími slovy.

10) t. do hrobu; jestliže nhynu.

verše 2%. Viz l. Král. 23. 26.

6) t. pravdivý, věrný v saslíbenícb svých.

7) t. marného modlůřství, mm

a dota

zování se na budoucnost, k čemuž
lidé, ve víře nestali, v úskostech úto
ěiětě hrávali, jakož i Saul: nikoliv
pak David.

663

Žaltář so. 31.
11. Nebo sešel bolesti život můj,
a léta má od ůpění. Zemdlena jest
v chudobě síla má: a kosti mé
zkormouceny jsou.
12. Pro množství nepřátel svých
učiněn jsem pohanění, i sousedům
m velmi, a strach známým
svým. Kteří mne viděli, ven utí
kali přede mnou.
13. V zapomenutí dán jsem, jako
mrtvý [vyšel jsem) ze srdce [li
dem]*. Učiněn jsem jako nádoba
ztracená.
14. Nebo slyšel jsem hanění od
mnohých přebývajících vůkol. V
tom, když se scházeli spolu proti
mntě,
aby odjali duši mou, radili
se

15. Já pak v tebe doufal jsem
Hospodina: řekl jsem: Bůh můj
]81 ty:

16. v rukou tvých jsou losově
moji. Vytrhni mne z ruky nepřá
Šelďmých,
a těch, kteříž mne stír
aj .
17. Osvět tvář svou nad služeb

níkem svým', spasena mne učiň
v milosrdenství svem.
18. Hospodine at nejsem zahan
ben, nebo jsem tě vzýval. Nechat
jsou zahanbeni bezbožníci, a do
vedení do pekla:
19. at oněmějí rtové lstiví, jenž
mluví proti spravedlivému nepra

níš je v stanu svem před odporo
váním jazyků *.
22. Požehnán [budiž] Hos odin:
neb učinil mi divné milosr enství
své v městě ohraženém*.

23.Zavržen
Já pak řekluvštržení
mysli
své:
jsem o obličeje
očí
tvých. Protož vyslyšel jsi hlas
modlitby mě, když jsem volal
k tobě.
24. Milnjtež Hospodina všickni
svatí jeho: nebot pravdy vyhledá
vati bude Hospodin, aodplatí hoj
ně těm, kteříž pýchu provádí.
25. Zmužile sobě čiňte, a po
silňte srdce své všickni, kteříž
doufáte v Hospodina.
Žalm 31. (32)
David za blahoslavené počítá kající, jímž
nepravosti jejich jsou cdpnčtěny. Oplakává
hříchů svých, a Boha za odpuštění žádá.
Též jiných hříšníků k pravému pokání na
pomíná.

'1. Samého Davida

umu'.

[žalm] roz

lahoslavení ti, jimžto odpuštěny
jsou nepravosti: a jichžto při
krytí jsou hříchové **.
2. Blahoslavený muž, jemuž Ho
spodin nepřičetl hříchu, aniž jest
v duchu jeho lsti.
3. e jsem mlčel, zestárly kosti
vost, v pýěe a v zlém užívání *. mě, když jsem volal celý den'.
20. Jak veliké jest množství 4. Nebo dnem i nocí tížila mne
sladkosti* tvé Hospodine, kterouž ruka tvá*, obrácen jsem v bidě
když zaboden jest trn [ve
jsi schoval bojícím se tebe, a způ své, &*
sobil těm, kteříž doufají v tebe, mne] .
5.
Hřích
svůj oznámil jsem tobě:
před obličejem synů lidských **.
21. Skryješ je v sehrání tváři
své před zbouřením lidu *. Schrá
80,22)t. v městě Cejle, a pak v jeskyni na
poušti Mahen. 1. Král, 23, 13. 24, 4.

80,13) t. v zapomenutí jsem, jako bych 31,'.) t. žalm naučení či vyučující (viz v.
B.). — " t. shlazeni jsou. Řím. 4, 7.
již byl mrtev.
14) Tato slova se vykládají o Kristu, jejž 3) t. každodenním, ustavičným voláním
a ůpěním chřadl jsem, poněvadž jsem
Židé hsnili, a o jehož bezživotí se
radili.
hříchu svého Bohu nevyznal. Viz 2.
Král. u, 2-24.
17) t. vzhlédni naň milostivě.
4) t. trestající. —-" Když mne bodal
19) t. hrdě a potupně.
trn svědomí, obrátil jsem se k pokání
20) t. dobrotivosti. — " t. zřejmě před
hdnn.
a vyznání. Aneb jiný výklad: Obrá
cen a uvržen jsem celý v bídu, ježto
21) t. v síní stánku svého před bouřlivostí
mne bodal onen trn kal-ání tvého, dc
lidskou. — " před odporlivými, ntr
kavad jsem nevyznal hříchu svého.
hačnými jazyky.
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Žaltúř 31. 32.

anepravosti své neukryljsem[ řed

5. Miluje milosrdenství, a soud:
tebou].
ekl jsem: Vyznámp na milosrdenství Hospodinova plná
sebe nepravost svou Hospodina: &.jest země.
6. Slovem Hospodinovým nebesa
tyégdpustil
jsi bezbožnost hříchu utvrzena jsou: a dechem úst jeho
m o
6. Za to modliti se bude k tobě všecka moc jejich'.
všeliký svatý v času příhodném. 7. Kterýž shromažďuje jako v
A když se vyli'í vody mnohé', lahvi vody mořské*: chová [jako]
k němu se nepři líží.
propasti“.
. Boj se Hospodina
všecka ze
7. Ty jsi útočiště mě před sou v gokladnicích
žením, kteréž obklíčilo mne: ple mě: & třeste se před ním všickni
sání mé, vytrhni mne z obklíčují obyvatelé okršlku země.
cích mne.
9. Nebo on řekl, a [všeoky věci]
8. Bozum* tobě dům, a vy učiněny jsou: ou rozkázal, a stvo
učím tě cestě té, kterouž kráčeti řeny jsou.
budeš: utvrdím nad tebou oči své „***. 10. Hospodin rozptyluje rady
9. Nechtějtež býti jako kůň & národů: zamítá. pak myšlení lid
mezek, kteříž rozumu nemají. O ska, a zavrhuje rady knížat.
hlaví a uzdou čelisti jejich 'sevři, 11. Ale rada Hospodinova zů
jenžto se nepřibližují k tobě.
stáva
na vě?: o pokolení.
myšlení srdcejeho
pokolení
10. Mnozí bičové [na] hříšníka, od
12. Blahoslavený národ, jemuž
ale toho, jenž naději skládá. vHo
Hospodin jest Bohem jeho; lid
spodinu, milosrdenství obklíčí.
11. Radujte se v Hospodinu, a ten, jejž [sobě] on vyvolil za dě
plesejte spravedliví, a honoste se d10tví .
. 13. S nebe sezřel Hospodin, vi
všickni upřímného srdce.
děl všecky syny lidské.
14. Z připrAVeného příbytku
Žalm 32. (33.)
sveho sezřel na všecky, kteříž by
David vzbuzuje spravedlivé k chválení dlí na zemi.
Boha z předivných skutků jeho, v nichžto
15. Jenž stvořil srdce jednoho
se všemohoucnost, prozřetelnost a dobrota každého
z nich: a rozumí všem
Boží spatřuje.
skutkům jejích.
1. Žalm Davidův.
16. Nebývát zachován kral mocí
velikou: s. obr nebude zachován
Veselte
Hospo v množství síly své.
dinu: senaspravedliví
upřímnétv přísluší
chváleníť
17. Oklamavatedlný jest kůň k
2. Oslavujte Hospodina na haríě: spomožení: vhojnosti pak síly své
nebudet
vysvobozen*.
na žaltaři o desíti stranach pro
zpěvujte jemu.
18. Ejhle oči Hospodinovy nad
3. Zpívejte jemu píseň novou: těmi', kteříž se ho bo'í: a na ty,
dobře prozpěvujte jemu hlasem kteříž doufají vmilosr enství jeho.
zvučným.
19. Aby vyprostil od smrti duše
4. Nebo pravé jest slovo Hospo jejich: & živil je v [čas] hladu.
20.
Duše naše očekává. Hospo
dinovo. & všichni skutkové jeho
jsou věrní.
31,6) t. když velika nebezpečenství přihr
nou se.

8) t. mluví teď Hospodin. —" ustavičně

82.6) 1: všecko vojsko, hvězdy nebeské.
7) t. v jednom místě. 1. Moji. 1, 9.

" t. moře v břehúoh jako ve sklad
zavřené & L

chci na tebe patřiti, & tobě radou ku 12) t. lid israelský.
pomoci přispívatí. Aneb, zachován: ti 17) t. k vítězm'í není co na sílu koně
stále milost svou.
zpolébati.
18) t. milost, ochrana Boží s těmi.
82,1) t. jim sluší chvaliti Boha zpěvem.

Žaltař 32. 33. 34.

dina: poněvadž jest spomocník a
obránce naš.
21. Nebo v něm se veseliti bude
srdce naše: & ve jmenu jeho sva
tém doufáme.
22. Budiž milosrdenství tvé nad
námi Hospodine: jakož jsme dou
fali v tobě.
Žalm 33. (34.)
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bazni Hospodinově vyučovati vas
budu.
1. Petr. 3, 10.)
13. Který jest člověk, jenž žádá.
[šťastného] života: a chce viděti
dny dobre?
14. Zdržuj jazyk svůj od zlého:

a rty tvé at nemluví lsti.

15. Uchyl se od zlého, ačiň do
bré: hledej pokoje, a stíhej jej.
16. Oči Hospodinovy“ nad spra

a uši jeho k prosbam
e 10 .
David vysvobozen jsa z těžkého nebez vedlivým:
pečenství Boha slaví, a o zastoupení Bo— ] J17. Ale obličej Hospodinův' na

žím lidí pobožných vypravuje.

1. [Žalm] Davidův, když promě
nil obličej svůj před Achimele
chem, &.tento propustil ho, a on
odšel.
(l. Kral. 21, l.)
2.
obrořečiti budu Hospodinu
každého času: vždy [bude]
chvála jeho v ústech mých.
3. V Hospodinu chlubiti se bude
duše má: at to slyší tiší, & ve
selí se.

.

4. Zvelebujtež se mnou Hospo
dina: a vyvyšujmež jmeno jeho
společně.

5. Hledal jsem Hospodina, a vy
slyšel mne: a ze všech zármutků
mých trhl mne.
6. Přistupte k němu, a osvícení
buďte*: a nebudou zahanbeny tváři

vaše“.

ty, kteříž činí zlé: aby vyhladil
ze země pamatku jejích.
18. Volali spravedliví, a. Hospo

din vyslyšel je: a ze všech zá.
rmutků jejich vysvobodil je.
19. Blízko _'est Hospodin těm,
kteříž soužené 0 jsou srdce: apo
nížené duchem spaseny učiní.
20. Mnohat jsou [také] soužení
spravedlivých: ale ze všech těch
vysvobodí je Hospodin.
21. Ostříhůt Pán všech kostí je
jich: [ani] jedna z nich zeti-ina.
nebude*.
23. Smrt hříšníků jest nejhorší:
a kteří nenávidí spravedlivého,za
jdou.
23. Vykoupít Hospodin duše slu
žebníků svých: & nezajde žádný
[z těch], kteříž doufají v něho.

7. Tento chudý volal, a. Hospo
din vyslyšel ho: a ze všech zá.—

rmutků jeho vysvobodil ho.
8. Postaví se anděl Hospodinův
kolem těch, kteříž se ho .bojí: a
vytrhne je [z nebezpečenství].
9. Okuste, a vizte, jak libý jest
Hospodin: blahoslavený člověk,
kterýž doufá. v něho.
10. Bojtež se Hospodina všickni
svatí jeho: nebot nemají nedostatku
ti, kdož se ho bojí.
11. Bohači měli nouzi, alačnčli:
ale ti. kteříž hledají Hospodina,
nebudou zkrácení v ničemž do
brém.
12. Pojďtež synové, slyšte mne:
33,6) t. vyjasněte se, vesele hleďte. — "
t. nebudete v naději zklamáni.

žalm 34. (35.)

David žádá. Boha za pomoc proti těm,
kteříž mu, jak podobné u dvora Baulova
na cti utrhali, & lstivě o něm ukládali.

1. Žalm samého Davida.
uď Hospodine ty, jenž mi škodí,
vybojuj ty, kteříž proti mně
bojují.
2. Uohop zbraň &štít: apovstaň
mi ku pomocí.
3. Vypust kopí, a zavři* proti
těm, kteříž mne stíhají: rciž duši
mé: Spasení tvé já. jsem.
88,16)
17) t.
21) t.
84, 3)

t. milostivě —
přísný, trestající —
bez vědamí a vůle jeho.
t. cestu, vyjdi vstříc.

Žaltéř 34.
a rotili se: shromáždili se na mne
[jako] bičové, a nevěděl jsem.
16. Rozptýlili se, aniž želeli',
pokoušeli mne, posmívali se mi
porouhaním: skřipělina mne zuby
trem: a anděl Hospodinův at tisk s m1.&
e je.
17. Pane, kdy shlédneš [na to] ?
6. Budiž cesta jejich tma a plz Osvobodiž duši mou od zlosti je
kost: a anděl Hospodinův at sti jich, od [těch] lvů jedinkou mou.
18. Velebiti budu tě v shromáž
há. je.
7. Nebo bez viny polékli na dění velikém, v lidu valném chvá
liti
budu tebe.
mne záhubné osidlo své: bez pří
19. At se nade mnou neradují,
činy zhaněli duši mou.
8. At přijde naň* osidlo, jehož kteříž mi se protiví bezprávně: ti,
nezná.: & léčka, kterou skryl, at jenž mne nenávidí bez příčiny &
uchopí ho: a v též osidlo at [sém] mhourají [po mně] očima*.
(Jan 15, 25)
padne.
,
9. Duše pak má veseliti se bude
20. Neb ke mně sice pokojně
v Hospodinu: a. kochati se bude mluvili: ale v hněvu země mlu—
nad spasením jeho.
více*, lsti vymýšleli.
21. Arozdírali na mne ústa své,
10. Všecky kosti mé řeknou*:
Hospodine, kdo jest podobný tobě? a říkali: Hahé, haha, uviděly oči
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4. Necht se zahanbí & zastydí,
kteří hledají duše mé. Zpět atjsou
obrácení, a zahanbeni, kteří mi zlé
obmýšlejí.
5. At jsou jako prach před vě

Jenžto vytrhuješ mdlého z ruky
silnějších nad něho: chudého a
nuzného od těch, kteříž násilně
loupí ho.
11. Povstavše svědkové nepraví,
o čemž jsem nevěděl, [na to) do
tazovali se mne.
12. Odplacovali mi zlým za do
bré: opuštěnosti duši mé*.
13. J &.pak, když mi obtížni byli*,
obléčel jsem se v líní. Ponižoval
jsem vpostu duše své: a modlitba
má. v lůno mé se navraoela'H'.
14. Jako bližního, a jako bratra
našeho, tak jsem [je] obliboval:

naše*.

22. Viděls to Hospodine, neml
ěiž: Pane neodstupuj ode mne.
23. Povstaň a pohled k soudu
mému; Bože můj a Pane můj, ku
při mé.

24. Suď mne podlé spravedlno
sti své, Hospodine Bože můj: eat
se neradují nade mnou.
25. At neříkají vsrdcích svých:
Haha, haha duši naší*: a at neří
kají: Sežrali jsme jej.
26. (Ale) at se zahanbí &zastydí

spolu, kteří se radují mému zlému.
V hanbu a stud at jsou oblečeni,
jako kterýž kvílí azarmoucenjest, kteří se vychloubají proti mně.
tak jsem se [pro ně] ponižoval*.
27. At plesají a se radují, kteříž
15. A oni proti mně veselili se, chtí spravedlnost mou* a at říkají
vždycky: Veleslaven budiž Hos o

8) t. na úhlavního nepřítele mého.
dilrli, kteříž chtí pokoj služebníka
10) t. ůdové moji; jé. celý okřeju, a vele je o.
biti tebe budu, řka:
28. Ajaayk můj ohlašovati bude
12) t. tak abych ode všech byl opuštěn, spravedlnost tvou, celý den chválu
žadné od nikud pomoci ani potěšení tvou.
nemaje.
18) t Saul svou nemocí. — *" t. sklopiv
hlavu dolů, srdečně jsem se na jejich
uzdravení modlil. Modlení u starých
tím spůsobem se dilo, že srdexné 16) t. rozešli se sice, ale bel želu.
modlitba, : úst ]: ňadrům sklopených, 10) t. pobrdají mnou.
zase jako k srdci se navracela.
20) t. s hněvem satajeným.
14) t. jakoby blíloí přátelé moji byli, tak 21) t. radost, a co jsme davno přáli.
jsem se k nim choval, a pro ně se 26) t. radost pro nás.
rmoutil.
27) t. aby se mi spravedlnost stala.

Žaltář 35. 36.

Žalm 35. (as.)
Vypisuje prorok neilechetnost lidí bez
božných. Slaví neskončenou dobrotu Bož
skou. Dúvěrně žádá. za vysvobození z moci
nepřátel.
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11. Rozestři milosrdenství své
na ty, kteříž tebe znají, & sprave
dlnost svou na ty, jenž jsou upří
mého srdce.
12. Nepřiohazej na mne noha
pýchy: a ruka hříšníka nepohybuj
mnou.

1. Ku konci, od služebníka Ho
13. Tamt jsou padli, kteříž pá.—
spodinova samého Davida.
ohají nepravost: vyhnáni jsou, aniž

2. Reklabynespravedlivý
sám vsobě
hřešil: nenit bázeň
Boží

mohli státi'.

před očima jeho*.
Žalm 36. (31)
3. Nebo lstivě činí před obliče
prorok poboiných, aby vidou—
jem jeho, aby nalezena. byla ne ce,Napomíná
ano bezbožným na světě dobře se vede,
pravost jeho k nenávisti*:
jim toho nenáviděli;

ale raději v Boha

4. Slova úst jehojsou nepravost, doufali, a se těšili, proto že štěstí beubož
alest: nechce rozuměti, aby dobře ných kratičké a pomíjeiící, _život pak po
božnýoh i v bídách potěšitedlný a radost—
činil.
ný bývá.
5. Nepravost smýšlí na ložoi
svém: stává. na každé cestě ne 1. Žalm samého Davids.
dobré, zlosti pak nemá. v nená
Nechtěi
zlostníkům:
aniž
Vista.
horli zúviděti
nad ěinícími
nepravost*.
6. Hospodine až k nebi [jest] 2. Nebo jako tráva. rychle zvad
milosrdenství tvé: a pravda tvá.až nou: a jako zelené byliny brzce
k oblakům.
sklesnou.
7. Spravedlnost tvá. jako hory
3. Doufej v Hospodina, a ěiň
Boží*: soudové tvoji [jako] propast dobré, a [tak] přebývati budeš na
mnohé.**. Lidi i hovada zachová. zemi, a pasti se budeš v zboží je
Váš Hospodine'**.
'ím'“
8. Kteraks rozmnožil milosrden 4. Kochej se vHospodinu, &dát
ství své Bože. Synové pak lidští tobě žádosti srdce tvého.
v zastření křídel tvýoh' doufati 5. Vyiev Hospodinu cestu svou*,
budou.
a naději měj v něm: aon [všeoko
9. Opojeni budou : hojnosti do dobře] učiní.
mu tvého: a proudem rozkoše své 6. A vyvede jako světlo [denní]
napajeti je budeš.
spravedlnost tvou, a soud tvůj jako
10. Nebo u tebe jest studnice poledne*:
života": a. v světle tvém uzříme 7. poddůn buď Hospodinu, a
světlo“
modlí, se jemu. Nechtěj záviděti
tomu, jemuž se daří na cestě jeho,
85,2) t. hosbolný sám u sebe myslí na člověku činíoímu nespravedlnost.
8. Přestaň od hněvu, a zanech
hřích, má předsevzetí hřeliti, neboje
se Boha.

3) t. pokrytě se má k Bohu před lidmi,
aby se jim spravedlivý zdál, & že ne—

návidí nepravost. Aneb: Sim sebe 85,l8)t. tamt hle jižpadají, hynóu, a již na
vždycky poraženi jsou.
svodí, nemysle, aby nepravost jeho po
hledůvůna byla od Boha !: nenávisti a 36,\) t. nepohybuj se v mysli, nehněvei se
trestu.
za příčinou slosteíků, když je v štěstí
t. mm a pevné jest -- " t. nevysti
vidíš; aniž jim toho náviď.
žitedlní, jako hlubokost mořská. — 8) t. a tak dlouho žití, a stálého štěstí
*" t. všecko, co na světě žije od člo
požívati budeš na zemi. Výš 24, 13.
věka až do hovada.
6) t. předsevzetí své, běh života svého
8 \; t. v ochranu tvou.
mu poruč ; na něho vlož.
6) i:. na jevo je přivede.
10) t. původ všeho dobrého jsi ty. — “
t. když jsi nam milostiv, blaženi jsme. 8) t. reptaje proti prozřetedlnosti Boží.
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Žaltář 36.

prchlivosti: nezpouzej se, abys zle diti budou zemi: zlořečící pak je
činil'.
mu zahynou.
23. Od Hospodina krokové člo—
9. Neboť. ti, jenž činí zle, vyhla
zeni budou: ale kteří očekávají věka spravování budou: a cestu
Hospodina., ti děditi budou zemi, jeho on [sobě oblibovati bude.
10. a ještě maličko, a nebude
24. Jestliže yu adl, neurazí se:
hříšníka: i budeš hledati místa nebo Hospodin po kládá ruku svou.
jeho, a nenalezneš ho.
25. Mlad jsem b 1, a sestaral
11. Tiší pak děditi budou zemi. jsem se: ale nevidě jsem sprave
a kochati se budou vmnožství po dlivého, aby byl opuštěn, ani se
koje'.
mene jeho, žeby hledelo chleba'.
12. Pozorovati bude hříšník spra— 26. Celý den* slitovává seapůj
vedlivého: a skřipěti bude naň čuje: a símě jeho v požehnání
bude.
zuby svými.
13. Ale Hospodin posmívati se
27. Odstup od zlého a čiň do—
bude jemu: nebo předvídá., že při bré: a. [tak] přebývej [na zemi] na
věky věků.
jde den jeho*.
14. Meč vytth hříšníci: a na 28. Nebo Hospodin miluje spra
táhli lučiště své, aby porazili chu vedlnost, a neopustí svatých svých:
dého a. nuzného: aby zabíjeli u navěky zachování budou. Nespre
vedliví [pak] budou trestáni: a
přímé srdcem.
( 15. Meč jejich vejdiž v srdce símě bezbožných zahyne.
jejich: a lučiště jejich budiž zlá 29. Ale spravedliví děditi budou
máno.
zemi: a přebývati budou na ní na
16. Lepší jest maličko sprave věky věků.
dlivému, nad bohatství hříšníků 30. Ústa spravedlivého přemyšlo
mnohá.
vati budou moudrost, a 'azyk jeho
17. Nebo ramena hříšníků setří mluviti bude soud. (Př 51.31,26.)
na budou: spravedlivé pak upev 31. Zákon Boha jeho v srdci
ňuje Hospodin.
jeho: a [tak] nepodvrtnout se kro
18. ZnátI Hospodin dny* nepo čeje jeho.
skvměných: a dědictví jejich na 32. Pozorujet hříšník spravedli
vého: a hledá usmrtiti ho.
věky [trvati] bude.
19 Nebudout zahanbeni v čas 33. Ale Hospodin nenechá ho
zlý, a ve dnech hladu nasycení v rukou jeho: aniž ho odsoudí,
budou:
když souzen bude od něho*.
20. nebo hříšníci zahynou. Ne— 34. Očekávejž Hospodina, a ostří
přátelé pak Hospodinovi hned jakž hej cesty jeho: a
ší tě, abys
poctěni budou a vyvýšeni: hynouce dědičně obdržel zemi: uzříš, že za
jako dým pominou.
hynou hříšníci.
21. Vypůjčovati se bude hříšník,
35. Viděl jsem bezbožníka velmi
vyvýšeného, a pozdviženého jako
a nezaplatí:
pak sli oedry libánské.
tuje
se, a. udělspravedlivý
*
22. Nebo dobrořeěící jemu dě
36. A šel jsem tudy, a hle [již]
nebylo ho: a hledal jsem ho, a
není
[více] nalezeno místo jeho.
ll) t. v hojnosti dobrých věcí. Mat. 6, 4.
13) To ukládání bezbožníka o šlechetném
člověku jest Bohu jako směšné, nebt
jest daremné : nepovede se mu; eno 25) I také spravedliví upadávají v chudo
bu, bez své viny; leč prot) přec :| po
na něho samého blíží se již den soudu
a trestu.
mecí Boží nezhynou hladem, ale nejdou
obživení.
13) t. pečuje o život a dobré —
21) t. ; požehnání Bužího; ježto onen, po 26) t. každého času, vždycky —
žehnáuf Božího zbaven, sám dlužiti 33) it. ačby byl od bezbožného odsou
zen.
se musí, aniž muže oplatiti .

Žaltíř 36. 37.

37. Ostříhejž nevinnosti, a hleď
na. upřímost: nebot jest pozůsta
lost člověku pokojnému*.
38. Nespravedliví pak
hynou
[všickni] spolu: ostatkovéjbezbož
ných zkaženi budou.
39. Ale s asení spravedlivých
[přijde] od ospodina: s[on bude]
obránce jejich v čes sonžení.
40. A budet jim spomáhsti Ho
spodin, &.vysvobodí je: a.vytrhne
je od hříšníkmazschovů. je: proto
že doufali v něho.

Žalm 37. (se.)
David jsa u veliké těžkosti a nemoci,
vypravuje svou bídu i zlost nepřátel. 16.
K Bohu se utíká, & za pomoc i vysvobo
zení žádá.

1. Žalm Davidův k upomínánř

v sobotu**.

2. Hospodine
v prchlivosti
ne
tresci mne,
aniž v své
hněvu
svém kárej mne.
3. Nebo střely tvé uvízly ve
mně: a. ztížil jsi ruku svou nade
mnou.
4. Nenit zdraví na. [celém] těle
mém od tvář? hněvu tvého: ne
mají pokoje kosti má od tváři hří
chů m ch.
5. ebo nepravosti mé vystou
pily nad hlavu mou: &jako břímě
těžekézoiňgžil
. ». oj“ y se
a nade
rušilmnou.
se 'íz
mě, od nemoudroslíg mág
J vy
_ 7. Bídný učiněn 'sem s. shrben
jsem dokonce: celý en chodím zs.

rmoucený.
8. Nebo ledví má. plná. jsou mrz
kosti*, a není zdraví na [celém]
těle mém.
9. Ztrýzněn jsem, aponížen jsem

86,67) t. slíbena jest mu pozůstalost —jmění
i dětí.
38) t. potomci :. dědici.
87,1) t. Boha, aby seslal pomoc, — " t.
]: zpívání v den svateční.
4) t. na příčinou hostujícího —
6) t. pro hříšnost mon zjitřily : zhnojily
se rány mě. 2. Král. 12, 18.

669

příliš: řval jsem ode lkání srdce
mého.
10. Pane, před tebou [jest] vše
cka žádost má: & lkání mě není
před tebou skryto.
11. Srdce nó zkormouceno jest,
opustila. mne síla má: a. světlo očí
mých, ani to není se mnou*.
12. Přátelé moji, inejbližěí moji
proti mně se přibližují, a. zasta
vují: & kteří vedlé mne byli, zda.
leka. stoj1*:

13. ale násilí činí ti, jenž hledají
duše mé'. A kteří chtějí mi zlého,
rozmlcuvají marnosti: a. lsti přes
celý den smýšlejí.
14. Já pak jako hluchý nesly
ším: a. [jsem] jako němý, kterýž
neotvírá. úst svých.
15. A učiněn jsem jako člověk,
kterýž neslyší: a. kterýž nemá. v
ústech svých odmlouvání.
16. Nebot v tebe Hospodine dou
fal jsem: ty vyslyšíě mne Pane
Bože mů'.
17. Nebo jsem řekl: Atby někdy
neredovalí se nade mnou nepřá
telé moji: akdyžby poklesl nohy
mé, nade mnou se nevych oubali.
18. Nebo jů. k utrpení hotov
jsem: a. bolest má. jest před obli
čejem mým vždycky.
19. Nebo nepravost svou budu
vyznávati: s. mysliti [na. smíření]
pro hřích svůj.
20. Nepřátelé pak moji živi jsou,
& utvrzeni jsou nade mnou*: a.
rozmnožení jsou ti, jenž nenávi
dějí mne neprúvě.
21. Kteří se odplscují zlým za.
dobré, utrhají mně: proto že jsem
následoval dobroty*.
22. Neopouštějž mne Hospodine
Bože můj: nevzdslujž se odemne.
23. Pospěš k spomožení mému,
Pane Bože spasení mého.

87,11) t. i to mne opustilo.
12) t. někdejlí přátele jsou teď mými pro
tivníky, . vzdalují se mne.
13) t. derou se ke mně memo protivníci
moji.
20) t. mocnější jsou, než já.
8) t. dnětu, hnisu, slabosti si hanba — 21) t. že vyhledůvšm, co dobrého jest.

Žaltéř 38. 39.
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trestal jsi člověka. A chřadnouti
jsi učinil jako pavouka duši jeho:
ačkoli marně kormoutí se všeliký

Žalm 38. (39.)

člověk.
13. Vyslyš modlitbu mou Hospo
dine, a prosbu mou: ušima pozo
mi na pláč můj. Neodmlčuiž se:
nebo příchozí ja jsem u tebe, a
pocestný, jako všickni otcové moji.
1. Ku konci, pro samého Idi
14. Ulev mi, abych se poobčer
thuna'. Píseň Davidova.
David vida neělechetné lidi v štěstí býti,
ač sobě uložil., na prozřetedlnost Boží proto
nenaříksti (výš 35, l.), přece v takové
pokušení padl. Pročež sám k sobě přiěed
prosí Boha na odpuštění s spomožení a
přítomné únkosti.

stvil prvé, nežlibyoh odšel', avíce
ekl jsem: Ostříhati budu cest mne nebude.
svých: abych nezhřešil ja
zykem svým. Položil jsem ústům
Žalm 39. (40.)
svým stráž, když postavil se hříšník
proti mně.
David připomínaje sobě předešlé dobro
3. Oněměl jsem a ponížil jsem diní Boží, a z nedávního nebezpečenství
v důvěrnosti k Bohu se usta
se, a mlčel jsem [také] o dobrém: vysvobození,
vuje, a také i v soužení přítomném od
ale bolest má. obnovila se.
něho pomoci žádá..
4. Zahřílo se srdce mé ve mně:
1. „Ku konci. Žalm samého Da
a v přemyšlování mém rozpáljl se
vida.
cholim
5.
uvi ] jsem jezy kem svým :
jsemseHo
Dej mi znáti Hospodine konec můj, 2. Očekávaje
spodinď', očekával
a naklonil
ke
a počet dnů mých jakýjest: abych mne.
věděl, čeho mi se nedostává.*.
3. A vyslyšel prosby mé: a vy
6. Hle na míru uložil jsi dny vedl mne a jezera bídy &.z bahni
mé*: & bytost má. jest jako nic vého blátef. A postavil na. skále
nohy mé: a zřídil kroky mé.
před
aždýtebou.
člověkZajisté
živý**.pouhá. marnost
4. A vložil v ústa má. píseň no
7. V pravdě pomíjí člověk [jako] vou, chválu Bohu našemu. Uhlé
stín': &. nadarmo kormoutí se.
daji to mnozí, &.bati se budou:
Poklady skládá.: : neví, komu je a doufati budou v Hospodina*.
shromažďuje.
Blahoslavený člověk, jemuž
8. A nyní jaké jest očekávání jest5.jmeno
Hospodinova nadějí jeho:
mé? zdaliž ne Hospodin? [Neb] a neohlédá. se na marnosti a blaz
i bytost má. u tebe jest.
novství křivář.
9. Ode všech nepravosti mých
6. Mnohé učinils ty Hospodine
vyprost mne: v pohanění nemou Bože můj [a] divné skutky tvé:
dtému dal jsi mne.
a v myšlenich tvých není kdoby
10. Oněméljsem, a neotevřel jsem podobný byl tobě. Ohlašoval a
úst svých, neb t s to učinil.
11. Odejmiž 0 o mne rány své.
12. Od síly ruky tvé já.zemdlel 38.14) |:. | tohoto světa. Job 10, 20.
jsem v káráních: pro uepravost 39,2) t. toužebně jsem ho očekával; vsecku
2.

88,1) Přednímu npěvéku Iditbuuovi, aneb
k nplvání při hudbě Idilhunově. Bylat
celá rodina levitská. chrámových zpě
váků Idithunovců. 1. Perel. 26, 8.
6) t. co mi ještě ubývá. dnů živobytí
m

o.

6) t. kratičký věk jsi mi uložil; hebr :
Na dlsň odměřil jsi mi dnů. —
život každého člověka.
7) t. na udi obražený.

u t.

naději složil jsem v Hospodina, posta
ven jss v bídě a nebespečenství. 1.
1:31. 14, 43.

8) t. : velikého nebespečenství, s jakové
hož nelze bez pomoci vyvéznonti.
4) Teď v. &. začne se ta. nova píseň.
6) t. neobrací se k matným a podvodným

modlém; dle hebr.: k pyšným a lži
vým lidem.
6) t. mnohem více jich, než může prs
veno býti.

Žaltář 39. 40.
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mluvil jsem [o nich]: [ale]rozmno
žení jsou nad počet*.
žalm 40. (41.)
7. Obětí a darů nechtěl jsi: ale
Dobrořečení Davidovo těm, kteříž jemu
uši dokonal' jsi mi. Oběti zápalné a lidu
jeho na útěku před Baulem aneb
a [oběti] za hřích nežadaí jsi:
Absolonem dobře činili. Žádost za vysvo
8. tehdy řekl jsem: Hle přichá—bození : moci a úkladů nepřátel. 2. Král.
zím*. Na počátku knihy psáno jest 17, 27.
o mně,
9. abych činil vůli tvou*: Bože 1. Ku konci. Žalm samého Da
můj, chtělt jsem to, a zákon tvůj vida*.
byl jest u prostřed srdce mého.
2. Blahoslavený,
kterýž
nad nuz
ným a chudým
rozpomíná.
se :
10. Zvěstoval jsem spravedlnost
tvou v shromáždění Velikém, hle v den zlý vysvobodí jej Hospodin.
3.
Hospodin
zachovej
ho,
a
ob
rtům svým zbraňovati nebudu:
živ ho, a. blahoslaveného učiň ho
Hospodine ty víš to.
11. Spravedlnosti tvé neukryl na zemi, a nevydávej ho v vůli
jsem v srdci svém: pravdu tvou a nepřátel jeho.
spasení tvé vypravoval jsem. Ne— 4. Hospodin sešli pomoc jemu
ukryl jsem milosrdenství tvého, na loži bolesti jeho: všecko ustlání
a pravdy tvé před shromážděním jeho zpřevrwej v nemoci jeho'.
5. Já jsem řekl: Hospodine smi
mnohým.
12. Ty pak Hospodine nevzdaluj luj se nade mnou: udrav duši mou,
slitování svých ode mne: milosrden nebo jsem zhřešil tobě.
ství tvé a pravda tvá vždy mne 6. Nepřátelé moji mluvili omně
zle, [řkouce]: Kdy umře tento, a
ostříhaly.
13. Nebot jsou mne obklíčily zlé zahyne jméno jeho?
7. A jestliže [kdo] voházel, ab
věci, jichž není počtu: postihly
mne nepravosti mé, anemohl jsem [mne] viděl, marné věci mlu ' ;
[jich] v1děti*. Rozmnožily se nad srdoe jeho shromáždilo „[sobě] ne
vlasy hlavy mé; a srdce mé opu pravost*. Vycházel ven “i mluvil
8. to též. Proti mně ěeptali si
stilo mne.
14. Zlibiž se tobě Hospodine, všickni nepřátelé moji: proti mně
abys vyprostil mne: Hospodine ku vymýšleli zlé věci.
9. Slovo nepravé vyřkli proti
pomoci mé vzezři.
15 At se zahanbía zastydí spolu, mně: Zdaliž, kde leží, nepřidá, aby
zase
vstal*:
kteříž hledají duše mé, aby mi od
jali ji. Zpět at se obrátí, azastydí ' 10. Nebo člověk pokoje mého
v
němž
jsem doufal*: a kterýž jídaí
se, kteříž chtějí mi zlého.
16. At nesou i hned zahanbeni chléb můj, pozdvihl paty proti
mně“.
své, kteříž říkají mi: Haha, hahá.
11. Ale ty Hospodine smiluj se
17. At se veselí a radují nad
tebou všichni hledající tebe: a „at nade mnou, a pozd ' i mne: &
říkají vždycky: Veleslaven budiž odplatím jim.
12. V tom poznávám, že mne
Hospodin.,[ti,]jenž milujíspasení tvé.
18. Já. pak nuzný jsem aohudý:
[a však] Hospodin pečuje o mne.
Spomocník můj, a obránce můj jsi 40,1) Žalm tento vykládá se z mnohé částí
1! tak o Kristu.
,
ty: Bože můj neprodlévej.
4) t. ulehčí jemu nemoci, i uudrav ho.
7) t. sbíral, čím by mne dále rosnáčel.
39, 1) t. !: posluěenství dokonalému otevřel. 9) směšně řečeno: Ten leží a nevstane
10) t. přítel můj nejdůvěrnějěí. — " t'.
. 8) t. abych činil vůli tvou. Níž v. 9.
aby mne udeřil jako kůň. Míní tím
9) Slova ta obracuje sv. Pavel velmi pří
Achitofela .. potom Jidáše. 2. Král.
hodně na syna Božího, !& id. 10, 6—9.
17, 1. Jan. 13, 18.
18) t. pro množství ani přehlédnouti.
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Žaltář 41. 42.

ohceš': poněvadž nebude se rado
vati nepřítel můj nade mnou.
13. Mne pak pro nevinnost [mou]
přijal jsi: a utvrdil jsi mne před
obličejem svým na. věky.
14. Požehnán [buď]Hospodin Bůh
israelský od věků, a až na věky:
staň se [tak], staň se.

nkormoucena jest duše mé.: protož
zpomínati budu na tebe ze země
jordánské & hermonské od hory
maličké*.
& Propast k propasti volá., v
hluku vodopádů tvých*. Všeoky
vysoké vody tvé a vlny tvé přes
mne přešly**.
9. Ve dne prokazuje [mi] Hospo—

din milosrdenství své: a. v noci
[jest] píseňq'eho [u mne]*: u mne
David utíkaje před Absolonem, dychtí modlitba k Bohu života mého**;
po stánku Páně. Nad přítomnou těžkostí
10. i dím Bohu: Obránce můj
naříké, a posledně v naději k Bohu se u
jsi, proč jsi se zapomenul nade
stanovuje.
mnou? a proč zarmoucený chodím,
1. Ku konci. [Žalm] rezumu sy kdy mne sužuje nepřítel?
11. když se lémají kosti mé*
nům
Kóre"'i
'
když vytýka'í mně ti., jenž sužují
2. ako
je en &yoh tí
studnicích
J vod: tak dychtipduše má. po mne, nepřátelé moji; když říka'í
tobě Bože.
po všecky dny: Kdež jest B
3. Žízníla duše má po Bohu sil tvůj?
12. Proč jsi smutné, duše má.?
ném, živém: kdyže přijdu, a. ukéži
se před tváři Boží?
&Bzoč
Doufejž
ha, kormoutíš
nebot ještěmne?
vyznávati
mu
4. Byly mi slzy mé chlebem* v
dnem i nocí: když mi říkají kaž budu: [že jest] spasení obličeje
dého dne: Kde jest Bůh tvůj **? mého, & Bůh můj.
5. Na to jsem se rozpomínal, a
Žalm 42. (43.)
vyléval v sobě duši svou*: že půjdu
na místo stánku podivného, až k Dále vede píseň v předešlém žalmu zpí
domu Božímu: v hlasu pleséní, vanou.
& chvály: [jako] zvuk hodujlcího**.
6. Proč jsi smutné, duše má.? & l. Žalm Davidův.

Žalm 41. (42)

mne
rozeznej při
gpčks.,kormoutíš
mne?
Doufejžmuv Sudmou
od Bože,
národu &nesvatého',
od
nebo ještě
vyznávati
budu

[že jest] spasení obličeje člověka nepravého & lstivého vy

trhni mne.

Ve mně samém

2. Nebo ty jsi Bože síla má.:
proč jsi mne za udi1*? a proč
smuten chodím, dyž mne sužuje
nepřítel?

40,12) t. žes mne sobě obhbil.
41,1) t. zpívání při hudbě od potomků
Kóre. Žalm vyučující.
&) t. pokrmem; místo jídla, aneb i při 414,8)t. podzemních toků vod, neb potoků
u nichž se vodyvté krajinějednak do
jídle ustavičně sllím. l. Král. 1, 7.
Jordénu s velikým hlukem vylévají,jed
— '" t. v němžto svou naději sklá
nakv jeseraprndce ze zeměsejvyražejí.
dél ? Však tě opustil.
—
" t. na mne se přlvnlily. Míuí tím
t. srdce své. — " t. při hodech, aneb
podobenstvím nehespečenství své,
při svatebním veselí. Smysl jest: Srdce
nichž jedno druhé stíhalo.
mi žalostí nad tím puků, když se na
to rospomíném, že jsem chodíval, a 9) t. v noci 'é. mu na to díky spívém. —
" t. kter
mi aachovévé. život.
sas bych rád šel do domu Božího s

hlasitým npívéním a dílů činěním, v 11) t. když soužení to mi ažkosti pronikl.
množství plesajíoích.
48,1) t. sasaď se 0 při mou, veď ji proti
nirodu ukrutnému jako pohanskému.
6) t. děkovati jemu la vysvoboloní.
7) t. hebr. Mizhar; takt se bel pochyby 2) t. od sebe, daleko od stlnku svého, do
ta hora nasývsla, na nížto David tehdáž
vyhnanství. Aneb: proč jsi mne na
vrhl, opustil?
stany své měl. 5. Moji. 8, 8.

Žaltář 42. 43.
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3. Sešliž světlo své a. pravdu fati budu: ani meč můj obrání
svou: ty [aby] mne provodily, a. mne.
přivedly na horu svatou tvou, ado
8. Nýbrž [ty sám]
svobozu'eš

stanů tvých.
nás od sužujíoích nászwá [ty,] k'íae
4.'I vejdut k oltáři Božímu: k říž nás nenávidí, zahanbuješ.
Bohu, kterýž obveseluje mladost 9. V Bohu chlubiti se budeme
m0u*. Chválu vzdávatí budu tobě celý den: a. ve jmenu tvém chválu

na harfě, Bože, Bože můj:
Vzdávati budeme na věky.
5. Proč jsi smutná, duše má?
10. Ale nyni jsi zahnal a zap
hanbil nás: anevyěels Bože s moc
av Šroč
Doufejž
ohe, kormoutíš
neb ještě mne?
vyznávati
mu nostmi našimi*.
11. Obrátil jsi nás zpět před
budu:[že jest] spasení obličeje mého,
& Bůh můj.

žalm 43. (449

nepřáteilř, brali
našimi:
ti,nás]
kteříž
nás
nenávi
soběa. [z
loupež.
12. Vydal jsi nás jako ovcekse—

V němž Žalmista jmenem lidu israel n
žrůásní:a.
mezi národy rozptýlil jsi
.
ského, od nepřátel ztrápeného & poražen
13. Prodal jsi lid svůj bez ceny*:
ného, připomínaje sobě předešlá dobrodiní

a. nebylo množství [kupců] při pro
_
14. Dal jsi nás v pohanění sou
1. Ku konci, synům Kóre k sedům našim, v porouhání a. po
rozumu*.
směch těm, kteří jsou vůkol nás.
15. Dal jsi nás v přísloví náro
2. Bože,
svýma.
jsme, ušima
a otcové
naši slýchali
vypra— dům; k potřásání hlavy 'mezi
vovali nám, o díle, kteréž jsi uči lidmi*.
m'l za dnů jejich, a za dnů staro
16. Přes celý den zahanbení má
dávních.
přede mnou jest, a. stud tváři m6
3. Ruka. tvá národy* rozptýlila., přikrývá mne':
_
a ští il jsi je**: porazil jsi národy,
17. pro hlas vštýkajícího, shani
a vy nals 'e***.
4. Nebot ne mečem svým opa te
cíllio,
e. pro pohle nepřítele & stiha
novali tu zem, ani rámě jejich 18. Všecko to přišlo na nás, aniž
s mohlo jim: ale pravice tvá, & jsme zapomenuli na tě: & nečinili
ě tvé, a. osvícení obličeje tvé jsme neprávě proti zákonu tvému.
ho': nebo zalíbil jsi sobě v nich. 19. A neodstoupilo zpět' srdce
5. Ty sám jsi král můj a Bůh naše [od tebe : aniž se uchýlily
Boží,
len . otcům prokázaná, prosí za vysvobo dávání jich**.

můj: kterýž prokazuješ spasení stezky naše o cesty tvé:
Jákobovi.
20. nebo ponižil jsi nás namístě
6. V tobě ro-eteme ne řátely soužení, & přikryl nás stín smrti.
svá rohem*, & ve jmenu tv m po
21. Jestliže jsme zepomenuli na.
hrdneme těmi,jenž povstávají proti jmeno Boha svého a 'estliže jsme
vztahovali ruce svá k hu cizímu:
7. Neboť ne v lučišti svém dou
10) t. s zástupy, vojsky našimi, abys po
máhal nám bojovati, jakos pomáhával
42,4) t. jenž jest radost má od mladosti.
otcům našim.
48,1) t. k naučení. Vis žalm 41, l.
8) t. chanauejská. —- " t. otce naše 18) t. nač kdo chtěl — " t. nebylo ani
osadils na místo jejich. — *“ Dolož:
kdoby byl chtěl kupovuti. 5. Moji.
a do země jejich uvedls otce naše.
28, 68.
4) t. moc tvá a milost tvá pomohly jim 16) t. dal jsi nás v potupu, . v posměch
lidem.
k tomu.
6) Jako činí silní bůvolová, t, j. pomocí 16) t. hanbu svou vidime . cítíme usta
tvou mocně nad nepřátely nvitězíme.
vičně.
43

Žaltéř 43. 44.

674

22. zdaliž Bůh nebude vyhledá.
vati toho? neb on má. skrytosti
srdce. Nýbrž ro tebe usmrcovani
jsme každého ne: jmíni jsme jako
ovoe k zabití [odevzdané]
23. Povstaň, proč dříméš Hospo
dineiv povstaň, a nezavrhuj [nás]
do konce.
24. Proč odvracuješ svou tvář,
zapomínaš na bídu naši a soužení

[vniknou] do srdce nepřátel krů
lovských.
7. Trůn tvůj Bože [trvá.] na věky
věků: berla pravosti* jest berla
kralovstvi tvého.
8. Miloval jsi spravedlnost, ane
naviděls nepravosti: proto pomazal
tě Bože Bůh tvůj olejem radosti
nad spoluúčastníky tvé.

9. Myrrha, & aloe, a kasia' [V&
nou] z oděvů tvých, z domů slo
25. Neboť-snížena jest v prach novýoh“: z nichžto obveselily tě
duše naše: přilnulo k zemi tělo
10. dcery králů v očestnosti
naše'.
tvé. Stala královna to č po pra
26. PovstaňiHospodine, spomoziž vici v oděvu pozlaceném: ozdobena
rozličností*.
našn:
sv
. a vysvoboď nás pro jmeno
11. Poslyš dcera, a viz a nakloň

naše?

Žalm 44. (45)
Píseň o sňatku manželském Šalomouna
!: dcerou Faraonovou. V smyslu ducho
vním je to píseň svatební ke cti Krista
jakožto ženicha a pravé církve, jakožto
nevěsty jeho. Obou ctnost, ozdoba a láska
se zde vypodohňuje.

ucha svého: azapomeň na lid svůj,
a na dům otce svého.
12. A požádat kral krásy tvé:
nebot on jest Pán Bůh tvůj, a
klaněti se budou jemu.
13. A dcery tyrské [přijdou]s da

ry: obličeje tvého žadati budou
všickni bohatí lidu.

14. Všecka slava její [té] dce
1. Ku konci pro ty, kteříž pro královské vnitř, v lemovanío
měněni budou, synům Kóre k roz zlatých,
_
umu, píseň pro milého*.
15. vůkol přiodína proměnami'.
Přivedeny budou králi panny za
2. Vyneslo
srdcejá.médíla.
slovodobré:
vypravují
svá. [o] ní“ : příbuzné její přivedeny budou
králi. Jazyk můj [jest]péro písaře, tobě
rychle píšícího.
16. Přivedeny budou s radostí
3. Spanilýs tvářností nad syny
pleséním: přivedeny budou do
lidské, rozlita jest milost ve rtech achrámu
kralove.
tvých: protož požehnal tebe Bůh
17. Místo otců tvých zrození jsou
na věky.
tobě
synové:
ustanovíš je knížaty
4. Přepaš se mečem s
vši zemi.
bedrich svých, nejsilnější.
_
18. Připomínati budou jmeno tvé
5. Sličností svou a krásou svou, v každém národa a pronérodu.
čni, šťastně pokračuj, a kralu'.
ro pravdu a tichost a spravedí
noztc: a dovede tě podivně pravice

6.. Střel
[jimi] po

tvé ostré, národové
tebe padati budou,

7) t. berla přímé, jel vypodobňuje kra
lovaní spravedlivé. Bv. Pavel vykládá.
veri tento i následující 0 Synu Božím,
!: Žid. 1, a. o.



9) Jsou to stkvostné

voňavky,

vypodo—

bňujíce také dobré, Bohu líbezné skutky.
— " Viz 8. Krčl. 22. 39.
48,25) t. docela, až na zem poraženi jsme. 10) t. rozličnobarvým, peřestým rouchem.
44,1) t. !: zpívání při nástroji Šoianim od 14) t. všecka slavné. jest ta nevěsta krb
potomků Kére, vyučující píseň o milých.
lovské, jejíž vnitřní krasa daleko jest
&) Smysl jest; Opásan sličností a krbsou
nad roucho jeji nádherné zlatem vy
tkůvané.
pokračuj v tom, cos předsevzal, abo
juj pro pravdu, mír a spravedlnost, i 16) t. měnivým, různobarvým rouchem 
vykonal skutky podivné.
" t. které jdou za ní, ji provázejí.

Žaltář 46. 46. 47.

Protož národové ohváliti tebe bu
dou na věky, i na věky věků.
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Žalm 46. (473

Díků činění po vítězství, když archu
Páně, : sebou do bitvy vaatou, na horu
Složen při vpádu nepřátel, jakž podobné, Bion zase přinášeli.
do země jůdskě, kteříž zemětřesením a
1. Ku konci, pro syny Kóre,
hromobitím poraženi a rozptýleni jsou, ježto

Žalm 45. (M).

žalm.

vmlělxito
o. Jernsalém žádné při tom škody ne

2. Všiokm
národové
tleskejteBohu
ru
kama:
prozpěvujte
1. Ku konci, synům Kóre pro
tajnosti*, žalm.
.
e
ospod in převysoký
hlaásevašseloHsň.
hrozný: král veliky jest nade vší
2. Bůhspomocníkv
náš útočiště
[naše], asíla:
zármutcíoh,
jenž zemi.
postihli nás příliš.
4. Podmanil lidi nám, a [dal]
3. Protož nebudeme se báti, když národy pod nohy naše.
se bouřiti bude země, & přeneseny
5. Vyvolil nás [za dědictví své,
budou hory v prostřed moře.
krásu JakobOvu*:
rouž zamí
4. Jeěely a zakalily se vody 'e—loval.
.
jioh: zbouřily se hory silou jellio. 6. Vstoupil Bůh* s radostným
5. Prudkost řeky obveseluje mě zpíváním, a. Hospodin se zvukem
sto Boží*: posvětil stanu svého trouby.
'
7. Prozpěvujte Bohu našemu,
Negvyěěí.
'
. Bůh jest upostřed něho, ne
prozpěvujte: prozpěvujte králi na
ohnet se: spomáhati jemu bude šemu, prozpěvujte.
ůh z jitra na úsvitě.
8. Nebo králem vši země [jest]
7. Zbouřem' jsou národové, ana Bůh: prozpěvujtež uměle.
kloněna jsou království: vydal 9. Kralovati bude Bůh nad ná
[Hospodin] hlas svůj, pohnula se
země.
rocšy:
Bůh sedí na stolici svaté
sv
8. Hospodin mooností* s námi:
10. Knížata národů shromáždila
obránce nás Bůh J akobův.
se k Bohu Abrahamovu: nebo bo
9. Pojďte a vizte skutky Ho hové silní země, náramně vyzdvi
spodinovy, jaké divy učinil na žení json*.
zemi:
10. odjímaje války až do konce
země. Lučiětě setře, a zláme zbraň,
Žalm 47. (48.)
a štíty spálí ohněm.
11. Odprázdněte se, a vizte, žet Pevnost města Jeruaeláma pod ochranou
ja'. jsem Bůh: vyvyěen budu mezi Boží. 5. Marná usilování nepřátel o dobytí
národy, a vyvýěen budu na zemi. jeho. 10. Oslavováni Boha a toho.
12. Hospodin mocností s námi:

obránce náš Bůh J akobův.

1. Žalm písně synům Kóre', na
druhý den po sobotě.
46,6) t. dům, potomstvo Jakobovo.

45,1) Dle hebr.: nghndební nástroj Ala 6) t. archa, znamení přítomnosti Bolí,
vstoupila na horu Bion. 2. Král. 8, 15.
moth. Vykládá se ten žalm o bezpeč
Spolu zní tento veršovstoupení Krista
nosti nebeského Jerusalěma, t. j. církve
Pána na nebesa.
sv., pod ochranou Boží, v bouři ná
rodů, a v ůpadn království světských 10) t. proto ta knížata, je! jsou jako po
zemští bohové, veliké cti a moci clo-j
nezvíkleně stojící.
la.
Jerusalém, zůstavivěe je beze škody. 47,1) t. žalm ]: zpívání pro třídu zpěváků
z potomstva Kóre.
8) Jinak zástupů, či Babaoth, Pán nebes.

5) t. takové vody obveselují město Boží

Žaltéř 47. 48.
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naš na věky i na věky věků: ont
2. Veliký
jesthodny
Hospodin,
a velmi
chvály
v městě
Boha spravovati bude nás na věky.
našeho, na hoře svaté jeho'.
Žalm 48. (49.)
Zakládá.
vší ze
mě8.hora
Sion*,se[s kobpleséní
] stranykpůl
Učí prorok, abychom štěstím svým nena
noci, město krale velikého.
pomíjejícím aboží a slévě světa, ale na
4. Bůh v domíoh jeho poznán ctností a bohabojnosti se zakládali.
bude,
kdyžlEpod
ochranu]země
přijme
je.
5. Nebo
e králové
shro
1. Ku konci, synům Koré, žalm.
máždili se: sešli se v 'edno*.
2. lyšte to všiokni národové: u
šima pozorujte všichni, jenž
6. Sami uzřevše ta divili se,
bydlíte na světě.
předěšeni jsou, pohnutí jsou*:
3. A všichni zrození na zemi*,
7. třesení
Tu jbyly]
balesti
jako uchopilo
[a ženy] je.
pracuj
oí ku a. synové 1idští**: spolu v jedno
bohatý i chudý.
porodu,
4. Ústa má. mluviti budou mou
8. [jako kd žl prudkým větrem
ztroskotévaš odi tharské*.
drost: a přemyšlovéní srdce mého
9. Jakž jsme slýchali, tak jsme [jestit] rozumnost.
to spatřili v městě Hospodina moo 5. Nakloním kpodobenstvi ucha
nosti, v městě Boha našeho: Bůh svého: otevru při harfě propovídku
svou.
založil je na věky.
6. Proč se budu strachovati v
10. Přijali jsme Bože milosr

denství tvé, u prostřed chrámu den zlý? [když] nepravost paty
mé* obklíčí mne.
tvého.
11. Jakož jmeno tvé Bože, tak
7. Kteříž doufají v sílu svou: a
i chvála tvé. [jest] do koněin země: množstvím bohatství svého chlubí

spravedlnosti plnajest pravice tva.
]12.33
esaj
cese vegglkěhom
i s
roSion,
soud a.

se.

8. Bratr nevykoupi, [ani] vy

gvé Hospodliziďň
, p
y kog'pí
sv , člověk: nedat Bohu výplaty
13. Obejděte Sion, a obstu te
9. ani ceny za vykoupení duše
jej: vypravujte [to] na věžích je o.
bude [o to] _na
14. Položte srdce své k pevnosti svsé: ara
, pracovati
1O. a živ bude ještě do konce'.
ste a rozdělujlzle;
ravov ' odomy
tom jeho*,
kolení
Leho:
a—
1. Nenzří [v tom] zahynutí
ašuhénlš?
[
] Po
[svého], když spatří moudré umi
15. Nebo tento jest Bůh, Bůh rati: spolu nemoudry, iblazen za
hynou. A zanechají cizím zboží
svého:
2) t. v Jerusalémě, na hoře Bion.
12. ahrobové jejich [jsou] domy
8) t. pevně založen jest a stojí hrad hory
sienské k radOsti vší země. Příčina té jejich na věky. Stanové jejich od
radosti ve v. 6. a 8.

5) t. shlukli se proti tomuměstu ahradu, 48,3) t. sprostí venkovští obyvatelé. — "
aby je shlédli a dobyli; než nepovedlo
t. vzácnější městský lid.
se jim.
6) t. těch, kteří mi šlapají na paty, &
mne pronásledují — mých pronásle
6) t. uařevše hrad a město Ítak, a ještě
dov níků .
nedobyté, podivíli i zhrouili se, a dali
se na těk.
8) Však bratr, jakkoli bohatý, bratra své
8) t. lodi nejsilnější, jež se vysílají na
ho vším bohatství'ín svym nijakž vy
dalekou cestu do Thartesu, města ve
koupiti nemůže od smrti, ani Bohu za
Španělích.
život jeho dostatečné výplaty dáti.
12) t. Jerusalém a města jddské.. — *" t. 9) t. marně.
pro pomstu Boží spravedlivou nad ne 10) t. jen do vyměřeného času. Hebr. text
přátely.
to poněkud jináč má..
14) t. uvažujte jeho pevné hradby i jeho 12) t. a to také ti uhynou, kteří mocní a
palace —
znamenití byli v zemi.

Žaltóř 48. 49.
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národu, do pronárodu: jmenovali Bůh bohů, Hos diu mluvil: &
jmena své. v zemích svých*.
zavolal zemi o východu slunce
13. A člověk, když ve cti byl, až do západu:
nesrozuměl: přirovnún jest hova 2. ze Sionu [vychází] stkvělost
dům nemoudrým, a učiněn jest krásy jeho.
podoben jim*.
3. Bůh zjevně přijde: Bůh naš,
14. Tato cesta jejich [jest] úraz & nebude mlčeti*. Oheň před obli
jim': a potom [ještě] v ústech" čejem jeho roznití se: & vůkol ně
ho bouře silná.
svých zalibovetu' sobě budou.
4. Zavola nebo s hůry, i zem',
15. Jako ovce v pekle postaveni
sou: smrt je spase*. A panovati k souzení lidu svého.
udou nad nimi spravedliví v ji 5. Shromažďte jemu svaté jeho:
tře**: a pomoc jejich zvetši v pe kteříž řídí smlouvu jeho nad 0
bětmi*.
'
kle [daleko] od slávy jejích.
16. Ale Bůh vykoupí duši mon 6. A vypravovati budou nebesa
z moci pekla, když mne vezme spravedlnost jeho: neb [sám] Bůh
[v ochranu svou].
soudce jest.
7. Slyš lide můj, a budu mlu
17. Nebojž se, kdyžby zbohatl
člověk: a. kdyžby se rozmnožila viti: Israeli, & budu osvěděovati
sláva domu jeho.
tobě: [že] Bůh, Bůh tvůj já. jsem.
8. Ne [zzanedbávána obětí tvých
_18. Nebo když zahyne, nevezme
mčehož [s sebou]: aniž sstoupí s obviňovati budu tebe: neb zápa
ním [do hrobu) sláva jeho.
lově tvoji před obličejem mým jsou
19. Neb duše 'eho vživotě jeho vždycky*.
9. Nevezmut z domu tvého te
dobrořečena bude: chváliti bude
lat, ani ze stád tvých kozlů.
tebe*, když dobře učiníš jemu.
10. Nebo má. jest všecka zvěř
20. [Posléze] vejde k pokolenim
otců svých*: a až na věky neuzří lesní, dobytek na horách i volové.
světla..
.
11. Znám všecko ptactvo nebe
21; Clověk [takovýL když ve cti ské: & krása pole se mnou jest'.
12. Zlačním-li, nebudu říkati to
byl, nesrozuměl: přirovnán jest
hovadům nemoudrým, a učiněn bě': nebo můj jest okršlek země,
jest podoben jim.
i plnost jeho“.
13. Zdaž jisti budu maso býků?
aneb krev kozlů píti budu?
Žalm 49. (m).
14. Obětuj Bohu obět chvály &

Bůh jakožto nejvyšší soudce tresce Židy,
že více hledí na tělesné oběti a zevnitřní splň Nejvyššímu sliby svě*.
15. A vzývej mne v den sen
řády při nich, nežli na vnitřní pobožnost
011žení: [a 'ó.] vytrhnu tě, a ty mne
srdce; též i pokrytee, kteříž 0 při
budeš os avovati.
Božích mnoho mluvíce, jich neplní.

1. Žalm Asefův.

16. Hříšníkovi pak řekl Bůh:

48,18) t. člověk, ve'ctijsa, neužívá.-li rosnmu,

podoben jest hovadům, aniž jest rol 49,3) t. dele snášeti: ale přísně bude s
díln mezi ním a jimi.
marnýml ctiteli svými ucházeti.
14) t. ku půdu. — " t. v řeěech.
15) t. jako ovce na pastvu. tak oni na

4) t, jako svědky. b. Mo i. 4, 26.
6) t. kteříž smlouvu či
s ním při obě

tech, t. kteříž se mu k službě srdečně
onen svět vyhnLni bývají; smrt je
oddůvqjí, a přikůzuní jeho skutečně
psse, jeho pnstýř ovce. Jež-to oni
ostříbají. Neb i ti svědkovétoho soudu
chtěli býti neb bylivlech jiných pyšní
nad pokrytci býti mají.,
pání, teď sami se ve jho a manství
smrti dostávají, — " t. hned | jitra 8) t. zevnitřně mne sice obětmi ctíš.
druhý den na to; dnes jsou bezbožní 11) t. krásně. zvěř polní v mé moci jest.
v sltvě, zejtra kde?
12) t. o pokrm. - " t. čim naplněnjest.
14) t. dobré úmysly spředsevzetí, ktertžs
19) t. Bože, jen tenkrůte —
na místě svatém, při oběti své, učinil.
20) t. do hrobu na předky svými.
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7. Nebo hle! vnepravostech po
mě, a béřeě smlouvu mou v ústa čet jsem: a v hříěích počala mne
matka má?.
své?
8. Nebo hle pravdu zamiloval
17. ty, jeěto nenáviděl jsi kázně:
a zavrhl jsi řeči mě za hřbet*.
jsi, neznámé &.skryté věci mou
18. Když jsi viděl zloděje, běhal drosti své oznámil jsi mi*.
9. Pokropíš mne yzopern, a oči
jsi s ním: a s cizoložníky kladls
díl svů".
stěn budu: obmyješ mne, a nad
snih zbílen budu*.
19. četa tvá. oplřvúa zlosti: & 10. Sluchu mému dáš radost a.
jazgyk
tvůj sklade
sti. bratru své veselí: a zplesají kosti ponížené*.
0. Usadiv
se, proti
11. Odvrat tvář svou od hříchů
mu mluvíval jsi, a proti synu matky
své kladl jsi úraz.
mých: a vymaž všecky nepravosti
mé.
21. To jsi ěinil, a mlčel jsem.
12. Srdce čistě stvoř ve mně
Domníval jsi se nešlechetnlěe, že
'ó. tobě podoben budu: trestati Bože: a ducha. přímého obnov v
hudu tebe, a postavím [to] proti útrobách mých*.
tváři tvé*.
13. Nezamítej mne od tváři své,
22. Srozumějtež tomu, kteří za a ducha svatého svého neodjímej
pomínůte na Boha: aby někdy ne ode mne*.
14. Navrat mi radost spasení
tr . [vše], a nebylby, kdoby svého: a duchem statečným utvrď
uchvůtil
WSB. Obět chvály uctí mne: atat mne.
jest cesta, kterouž ukáží jemu spa— 15. Vyučovati budu nepravé ce
sení Boží.
stám tvým: & bezbožní obrátí se
k tobě.
16. Vysvobcď mne zkrví' Bože,
Žalm 50. (Bl.)
Bože spasení mého: a s veselím
1. Ku konci. Žalm Davidův,
prozpěvovati bude jazyk můj [o]
2. když k němu přišel Nathan spravedlnosti tvé.
prorok po [jeho] vjití k Bethsabé.
8. Smilnj
nade mnou
Bože, po
dlé se
velikého
milosrdenství
před posuzovateli, jelikož bude důka
svého: a podlé množství slitování
zem tvé věevědoucností &.spravedl
svych, shlaď nepravost mou.
nosti, kteráž neopominula hřích můj
trestati, i tvého milosrdenství, když
4. Více* obme' mne od nepra
mně hjícímu odpustíš.
vosti mě: a od
chu mého oěišt
t. odpustí Neh cd přírosení hříšný
mne.
jsem. Hebr. klade výslovně „v nepra—
5. Nebo ne ravcst svou já. po
vosti — v hříchu" ——což patrně na
prvotní, dědičný hřích nkazuje.
znávám: & h ch můj proti mně
t. miluješ upřímné vyznání, a. nadtu's
jest vždycky*.
častokráte obsvlbětní milost svou mi
6. Tobě samému jsem zhřešil, &
oznámil; osvědčil ji i ttď a odpust!
Očistovůní dělo se pokropením vodou
zlé před tebou učinil: abys spra
neb krví, a místo kropače bral se sva
vedhv shledán byl vřečech svých,
yzopm
a zvítězil, když posuzován bývas'ť 10) neček
t. po doesženem odpuštění skrse N6

Proč ty vypravuješ spravedlnosti

thana. 2. Kral. 12, 13.
49, 17)t. mluví! o náboženství mám, a ze 12) t. všecky moci ducha meho tak oprav,
vnitřně k němu se přiznávAě, ježto dle
abych, neuchylnje se nikdy více !:
přiklzaní mých neřídíš se.
hříchu, přímo a stále cestou ctnosti
kráčel.
18) t. měl jsi spolky, držels s nimi.
21) t. před oči tvé všecko, cos činil.
13) t. jako tam od Boule, tak žebych
50,4) t. úplně, dokonale.
nmalomyslněl, nemaje naděje odpuštění.
6) t. mám jej stále před očima.
1. ma. 16, 14.
6) f. hřích můj tajně a před tvýma to 16) t. : pomsty krevní pro vraždu na U
liko očima spáchaný, ospravedlní tebe
riůšovi spachanou.

Žaltař 50. 51. 52.
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17. Pane, rty mé otevřeš: aústa. ve množství bohatství svého: a
ma zvěstovati budou chválu tvou*. zmoan se v marnosti své.
10. Já. pak [budu] jako oliva
18. Neb kdybys byl chtěl obět,
dalbych [ji] byl ovšem: [ale] zá. plodné. v domu Božím, doufal jsem
v milosrdenství Boží na věky, ina
palů nelibujeě sobě.
19. Obět Bohu [příjemné] duch věky věků,
zkormoucený: srdcem skrouěeným ll. Oslavovati budu tě [Pane]
a pokorným Bože nepohrdneš.
na věky, žes [to] učinil: a očeká
20. Dobrotivě uěiň Hospodine vati budu jmena tvého*, nebot
v dobré vůli své Sionu; aby vzdě jest dobré před obličejem svatých
t vých* *.
lény byly zdi jerusalémské*.
.21. Tehdéž* přijmeš obět spra
vedlnosti**, dary a zapaly: tehdáž
Žalm 52. (53.)
klésti budou na oltář tvůj telata**'.
O témž, jako žalm třináctý.

Žalm 51. (52)

1. Ku konci, pro Maeleth.[Žalm]
rozumnosti samého Davida*.

]. Ku konci. [Žalm] rozumu sa
mého Davida,
Reklnít nemoudrývsrdci
svém: Ne
Boha.
2. když řišel Doeg idumejský,
2. Porušení jsou [lidé], a zohav
a zvěstova Saulovi, [že] přišel Da
nění v nepravostech [svych]: není,
vid do domu Achimelechova.
(L'Krél. 22, 9.) kdoby činil dobré.
3. Bůh s nebe shlédl na syny
3.
roč se chlubíš zlosti, [ty,] jenž
lidské: aby viděl, jest-li kdo roz
umný,
aneb hledající Boha.
jsi
mocnšnv
nepravosti?
4. Celého
e nespravedlnost
obmýšlel jazyk tvůj: jako břitva 4. Všickni se odchýlilí, spolu ne
užiteění
učinění jsou: není kdoby
ostra učinil jsi lest*.
5. Zamiloval jsi zlost nad dobro činil dobré, není ani jednoho.
5.
Což
nezvědí [o tom] všickm',
tivost; nepravost více, než mluviti
kteříž páchají nepravost, kteříž
pravost.
sžírajílíd
můj jako pokrm chleba?
6. Miloval jsi všelika slova ku
6. Boha nevzývali: tu se třásli
padu bližního, 'azyku lstiv .
7. Protož z azí tebe ůh do strachem, kde nebylo strachu. Nebo
konce: vytrhne tě a přestěhuje tě Bůh rozptýlil kosti těch, kteříž se
ze stanu tvého; a kořen tvůj [vy lidem 1íbí*: zahanbení jsou, nebo
Bůh pohrdl jimi.
trhne] ze země živých.
8. Uzřít to spravedlíví, abati se 7. Kdo da ze Sionu spasení
budou, & jemu posmívati se budou, Israelovi? Když odvrátí Bůh za
a řeknou:
jetí lidu svého, plesati bude Jakob,
9. Aj člověk, kterýž nekladl Bo a veseliti se bude Israel.
ha za spomocníka svého: ale doufal
Žalm 53. (549.
60, 17)t. podej mi, vyslyie modlitbu mou,
1. Ku konci, v písních [žalm]
příčiny k vychvalování dobroty tvé.
20) t. nepřestávej jim milostiv býti, ne rozumu samého Davida,
msti nad nimi pro hřích m j.
21) l:. až bude vystavěn Sion, a utvrzen 51,11)t doufati budu ve jmeno tvé, —" t.
vzácné ctitelům tvým.
Jerusalém, a vzdělán tu oltář tvůj. —
" t. obět díkůčinění za obdržené mi 62,1) t. vyučující žalm Davidův, na néstroj
aneb dle noty Maeletb.
losti Boží, na odpor obětem za hřích.
__ "" Jinak mladé voly, t. oběti sla 6) t. Bůh zničí sílu těch, kteří buď jak
vné :; tobě líbezné.
buď jediné lidem ulít-iii se snaží;
aneb dle hebr. kteří nás vojskem ob
61,4) 1: jako břitva ostré nebezpečně raní',
tak i lstivý jazyk tvůj.
léhají.
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2. když přišli Zifejští, a řekli jako holubicí, a poletím, &[někde]
Saulovi: Zdaliž David není skrytý odpočinu?
u nás? (1. Král. 23, 19. a 26, l.)
8. Aj vzdálil jsem se utíkaje: &.
zůstal jsem na poušti.
3. Bože
jmenu
mneveučiň:
a vsvém
moci spasena.
mé suď
9. Očekával jsem toho, kterýžby
mne'.
mne s asena učinil od malomysl
4. Bože vyslyě modlitbu mou: nosti noha, a bouře*.
ušima. pozoruj na slova úst mých.
10. Svrz [je] Hospodine, rozděl
ebo cizí povstali proti mně, 'azyky* jejich: nebt jsem viděl
a silní hledali duše mé: a. nepřed bezpráví, & odpory v městě.
stavili Boha před obličej svůj.
11. Dnem i nocí obklíčí je na
6. Neb hle, Bůh spoméhá mně, zděch jeho nepravost a těžkost
& Hospodin jest obránce duše mě. [jest] u prostřed něho,
7. Obrat [to] zlé na nepřátely
12. i nespravedlnost. A nevyhy
mé*: a v pravdě“ své vyhubiž je. nula z ulic jeho lichva & lest.
8. Dobrovolně budu obětovatu' 13. Nebo kdyb nepřítel můj
tobě, a oslavovati budu jmeno tvé zlořečil mi, snesli ych to ovšem.
Hospodina: nebot dobré jest.
A kdyby ten, kterýž mne nenávi
9. Nebo z soužení všelikého vy děl, proti mně se b 1 pozdvihl:
trhl jsi mne: a na nepřátely mé bylbych se snad skry řed ním.
shlédlo oko mé'.
14. Ale ty člověče je nomyslný,
vůdce můj, a známý můj*:
15. kterýs spolu se mnou slad
žalm 54. (55).
kých požíval krmí: v domu Božím
David sobě stěžuje na rotu odbojného
jednomyslně
jsme chodívali. —
syna svého Absolom, zvláště na nejpřed
nějšího rádce a buříče Achitofela. Pročež
. Přijdiž smrt na ně, a at
utíkaje, Boha za pomoc a přítomnost hor sstoupí do hrobu za. živa': nebo
livě vzývá.

nešlechetnosti (jsou v příbytcíchje
1. Ku konci, fv písních rozumu jich, 11prostře nich.
17. Já pak k Bohu jsem volal:
samého Davida..
& Hospodin spasena učiní mne.
2. Vyslyš
Bože modlitbu
mou, a
18. U večer, i ráno, též o pole
nepohrdej
prosbou mou:
3. pozoruj na. mne, avyslyš mne. dni vypravovati a oznamovati bu
Zarmoucen jsem v cvičení* svém: du': a on vyslyší hlas můj.
19. Vykou l v pokoji duši mou
& zkormoucen jsem
4. pro křik nepřítele, a. pro na— od těch, kte se přibližují ke mně*:
tisk hříšníka.. Neb metali na mne neb mezi mnohými byli se mnou*'.
20. Vyslyšít [mne] Bůh, a po
nepiaavosti, a v hněvu obtížni mně níží jich, on, jenž jest před věky.
5. Srdce mé zkormouceno jest ve Nebt nemají změněni', a nebojí
(Job 14, 14.)
mně: a strach smrti připadl na se Boha:
21. [jenž]vztáhl ruku svoukod
mne.
placení.
Zprznili
smlouvu
jeho,
6. Búzeň a.třesení přišlo na mne:
&.přikryla mne temnost*:

7. iřekl jsem: Kdo midá. křídla
58,8) t. dopomoz mi !: spravedlnosti.
7) t. co mi zlého ohmýšiejf, at je samy
potká. — " dle věrnosti, přípovědi—
9) t. pohrdlo jimi, vidí zahanbení jich.
64,8) ". v protivenství, úpění.
4) t. hněvivě, nepřátelsky proti mně se
staví.
6) t. hrůza připadla na mne.

9) t. od zbouření & pozdvižení lidu.
10) t. změt radu jejich. 2. Krbl. 17, 15.

14) t. míní thitofela,

prv přítele a růdee

svého (2. Král. 15, 31.), a v duchu

prorockém Jidáše.
16) v kvetoucím věku, nejsouee
aneb věkem lemdleni.

nemocí

18) t. před Bohem bídu svou.
19) t. s vojskem nepřátelsky téhnou na
mne. — " t. byli prvé po mé straně.
20) t. v mysli; nekají, nelepší se.

Žsltář 54. 55. 56.
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22. rozděleni ison'

od hněvu měli: proti mně [jsou] všecka. my
obličeje jeho: &.přiblížilo se srdce šleni jejich ke zlěmu.
ieho". Lahodnější jsou nad olej 7. Obývsti budou [spolu],a skrý
řeči jeho: a. ony: jsou [ieko] střely. vati se: oni ělepějí mých šetřiti
23. [A všsk] uvrz ns Hospodina
budou.duše
JakomJsou
čekali [na. zahy
,
péči svou, a. on tě krmiti bude: & nutí]
8. [tak] nikoli spaseny ie neu
nedopustí na.věky viklání ns spra
Vedlivěho'.
činíš: [ale] v hněvu svém [takové]
24..Ty pak Bože svedeš je do lidi ztroskotěš, Bože.
9. Život svůj oznámil jsem tobě:
jámy záhuby. Muži krví*, a. lstiví
nedojdou polovice dnů svých: já. položil isi slzy mě před obličejem
svým, jako i v zaslíbení svěm*:
ppk
ne.doufati budu v tebe Hospo
10. tehdáž obrátí se nepřátelé
moii zpět: v kterýkoli den volsti
budu k tobě: hle, poznal jsem, že
Žalm 55. (56.)
Bůh můj isi.
11. V Bohu ohvěliti budu slovo,
1. Ku konci, pro lid, kterýž od
Svatyně vzdálen byl. [Žalm] Da. v Hospodina ohváliti budu řeč':
vidův na. památku událostí, když V Boha. jsem doufal, nebudu se
ho drželi oizozemci v Geth*.
bití, coby mi učinil člověk.
12. Na. mnět jsou Bože slibově
2. Smiluj
se nade
mnou Bože,
ne
bo mne
pošlapal
ělověk*:
tvgjř,
ě. kteréž splním, [v obět] chvály
celý _denboj vedesužovsl mne. to
3. Šlspeli po mně nepřátelěmoji
13. Nebos vytrhl ze smrti duši
cel den: nebo mnoho jest válčí mou, a. nohy mě od poklesnutí:
oíc proti mně.
abych se libil před Bohem vsvětle
4. Od výsosti dne běti se budu*: živých“.
ale já. v tobě doufsti budu.
5. V Bohu chváliti budu řeči
Žalm 56. (57).
svě', v Boha jsem doufal: nebudut
1. Ku konci, [notou] Nerozptyluj*.
se báti; coby mi učinilo tělo'*.
6. Celý den slova měvoěklivosti Žslm Davidův k připsmatovění
doby, když utíkal před Saulem do
ieskyně.
54, 22) t. zmatení jsou. — “ t. táhne na ně,
2. miluj se nade mnou Bože, smi
aby bojoval proti nim.
lui se nade mnou: nebot v
23) t. půd. — Těmi slovy David sám sebe
vzbuzuje k důvěře v Boha.
tebe doufá. duše má.. A v stínu
24) t. ukrutníci. vražedlníci krvežízniví.
křídel
tvých'“ naději míti budu, až
66,1) Viz 1. Král. 21, !2. Když pak utekl
Devid od krále Achisn do jeskyně přejde nepravost.
3.
Volati
budu k Bohu nejvyš
odollamskě, shromáždilo se k němu
množství známých do 4 set. Aby šímu: k Bohu, kterýž dobře uěi
těchto druhů svých nade udělením od m m1.
Svatyně, sídla Božího, potěšil, složil
4. Poslal
prý
svid tento památný slm. —
Dle hehr. Píseň, přískrýváuí se Davida mne: dal v
před Ssulem složená, k zpívání při
ustavičně hudbě, notou písně: Jonsth

3

s nebe, a. vysvobodil
pohsnění pošlapávsiící

elem rechokim.

t. pronásledujemne, stids,

Saul. Po' 55, 9) t. jakos byl přislíbil.
11) t. honositi se budu s tělitiřečí touto:

božný křesťan myslí zde na ustavičně
pronásledování & sužovbní kteréž trpí
církev od světa., s v životě duchovním
duch od těla.
4) t. hned od rána, celý den mám se co
obávati.
!) t. honositi se budu průpovědí svou
touto: — ** t. člověk smrtedlný.

12) t. na mně jest splniti tobě sliby n
činěné.
ls) t. zde na světě, mezi živými.
60,1) hebr. Altsěhet. Vis 6. Mojž. 9, 26.
2) t. pod ochranou tvou, jako ptáče pod
křídly matky svě. 5. Mojž. 32, 11.
4) t. dobrotivou . věrnou pomoc svou.

Žaltař 56. 57. se
mne. Poslal Bůh milosrdenství své, 6. kterýž neslyší hlasu zaklínaěů,
a pravdu svou*,
a čarodějníka zaklínajícího uměle'.
5. a vytrhl duši mou z prostřed 7. Bůh zetře zuby jejich v ústech
lvíěat, [když] spal jsem zkormou jejich: střenovní zuby lvů [těch]
c_ený. Synové lidští, zubové jejich poléme Hospodin'.
[jsou] zbraň a střely: a jazyk je
8. V nic přijdou jako voda, kte
]1011meč ostrý.
ráž zběhne: natáhl luěiětě své, do
6. Vyvyě se nad nebesa Bože: kud nezemdlejíť
a o vší zemi slava tvé'.
9. Jako vosk, kterýž teče, odňati
. Osidlo připravili nohám mým: budou: připadl oheň, a nespatřili
a sklíěili duěi mou. Ko ali před slunce*.
tváří mou jemu: a upa i do ní.
10. Prvé, nežby poznalo trní va
8. Hotovo jest srdce mé Bože, ěe bodlák: jako za živa, tak v hně
hotovo jest srdce mé: zpívati, a. vu pohltí je*.
žalm říkati budu [tobě].
11. Veseliti se bude spravedlivý
9. Povstaň slavo ma', povstali" když uzří [tu] pomstu: ruce sv
oitaro a harfo: povstanu na úsvitě. umyje v krvi hříšníků.
10. Chvaliti budu tě mezi lidmi
12. A řekne člověk: žet má ovšem
Pane: & žalmy prozpěvovati budu užitek spravedlivý: [že] opravdu
tobě mezi národy.
jest Bůh, jenž soudí je na zemi.
11. Nebo zveliěeno jest až k nebi
milosrdenství tvé, a až k oblakům
Žalm 58. (se.)
pravda tvá..
12. Vyvyěl'ž _se nad nebesa Bo— ]. Ku konci, [notou] Nerozptyluj !
že; a'nade všeoku zemi slava tvá.. [Žalm] Davidův, k postavení pa
mátky, když poslal Saul, a dal stře—

Žalm 57. (se.)

žiti domu jeho, aby ho zabil.
(l. Kral. 19, II.)
ytrhni mne od nepřátel m ch,
Bože můj: a od těch, te

David vypisuje nepravost nespravedli 2..
vých soudců. Předpovída jim trestání, v
němž Btžshá spravedlnost se uhéže.

1. Ku konci, [notou] Nerozptyluj.
k postavení pa—

[Žalm] Davidův
matky.

_

57, 6) Ve východních zemích jsou až desa
vad takoví mamiči, kteříž umějí ha
dům na čas jed bráti, což oni přiro
zeným spůsobeln činí, obratností svou

2. Jestliže ovšem v pravdě spra
vedlnost mluvíte': suďte prá.—
vě synové lidští.
3. Ale [vy] působíte v srdci ne
pravosti : na zemi skládají ruce vaše
nespravedlnosti.
4_.Odcizení jsou [od Boha] hříš

níci hned z matky, pobloudíli od
narození: mluvili křivé věci.
5. Prohlivost jejich [jest] ku
podobenství hada*: jako hada hlu
ohého, kterýž zaopavá. uši své,

zrak spmstých lidí mimíce, a však
aby se to něco podivného zdalo, jistých
zaulímíní ]: tomu užívajíce. Pakli se
jim lest jejich nepovede, tu praví, že
had aneb hluchý jest, aneb zchytrale
uši sobě k zaklínaní zacpáva. Z toho
žalmista podobenství béře na zatvrzelé
bezbožníky, kteříž hlučí ke vželikému
spasitedlnémn napomínůní. žádným
způsobem napraviti se nedají.
7) t zbaví je moci, by nemohli škoditi.
t. nepřestane jich hubiti, až zhynou_

9) t. jako se vosk od ohně rospouětív
zhyuou.
66, 6) t. vysvohoď mne, dokaž své nevystihlé tov t. prvé nežby mladé hloží vaše ne
moci ke cti své na nebi i naíuemi.
bezpečným bodlAkem bylo, t. j. prvé
než vy v takový bodlák vzrostete, a
9) t. slavnější částka, duše mé -—** t.
zaunl.
ještě horší čkůdeové budete, hned za
57,2) t. nemáte-li, soudcové, spravedlnost
zelena, jako za živa.av nejlepším květu
jen v ústech, _ te y —
pomstou sachváceni budete.
'5) t. jest podobna veteklosti hada nej 11) t. takové množství jich zahyne, žeby
lítějšího.
mohl v luvi jejich ruce své umýti.

Žaltář 58. 59.

říž povstávají proti mně, vysvoboď
mne
3. Vytrhni mne od těch, kteříž
pěší nepravost: a od mužů krví
zachovej mne.
4. Nebo hle, lapali po duši me:
obcí-ili se na mne [nepřátelé] mocní.
5.-Aniž [jest] nepravost u mne,
ani [jaký] hřích Hospodine: bez ne
pravosti jsem běžel, ». spravoval se.
6. Povstaňmi vstříc*, a viz sam
ty Hospodine, Bože mocností, Bože
israelský, vzezři, abys navštívil“
všecky národy: nesmiluj se nad
žádným [z těch], kteří pěší nepra
vost.
7. Obrútí se k večerou: a hlad
trpěti budou jako psi, a obcházeti
budou město..
8. Aj mluviti budou [utrhačně]
ústy svými, a meč ve rtech jejich:
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Bůh panuje nad Jakobem, a nad
koněinami země.
15. Obratí se k veěerou, a hlad
trpěti budou jako psi: a obchůzeti _

budou město.
16. Onit se rozptýlí, aby pojedli:
pakli nebudou nasycení, budou

reptati.
17. Já pak zpívati budu o síle
tvé, a :: jitra plesati budu nad
milcsrdenstvím tvým. Nebo jsi byl
obránce můj, a útočiště mě, v den
soužení mého.
18. Spomocníku můj, tobět zpí

vati budu, neb jsi Bůh obránce
můj: Bůh můj, milosrdenství mé*.
Žalm 59. (so.)
1. Ku konci, pro ty, kteří pro
měněni budou*, k
stave
pa

nebo kdož slyšíiii?

Ale ty Hospodine posmívati Vmákyv samému Davi ovi, k vyučo
se budeš jim: v nic uvedeš všecky 2. když byl poplenil ohněm Me
sopotamii Syrie, a Sobal, a když
národy*.
_
10. Sílu svou v tobě skládati navrátil se Joab, & bil Idumej
budu, neb Bůh obránce můj jsi. ských v údolí slang; dvanacte
11. Bůh můj, milosrdenství jeho tisiců*.
3. ože zahnal jsi nás, a zkazila
předejde mne*.
12. Bůh ukáže mi [vítězství] nad
nas: rozhněval jsi se, a [zas]
slitoval jsi se nad nimi.
nepřátel
mými.
Nezbíjel
jich*:
4.
Pohnul
jsi zemí, a zbouřil jsi
aby sne nezapomenuli lid moji*'.
Rozptyliž je mocí svou: :. svrhni ji: uzdraviž setření* její, nebot se
chnula**.
je obránce můj Pane.
5. Ukázal jsi lidu svému tvrdé
13, Provinění úst jejich, řeč rtů
jejich: a at jsou jati v pýše své. věci: napojil jsi nas vínem skrou
A pro lání & lež prohlášeni budou šení*.
14. k vyhlazení, v hněvu vyhla— 6. Dal jsi bc_jicím se tebe zna
zeni*, &.nebude jich. I poznajít, že mení: aby utekli před luěiětěm:
aby vysvobození byli milí tvoji.
7. Zachovej pravicí svou, a vy
58,6) t. s pomocí svou. — "" t. trestem za slyš mne.
slouženým.
'! t. jako hladoví psi v městech krajin 58,l8) t. milosrdný ke mně.

východních, kde se psi nočního času 59,1) Viž žalm 44, 1.
v množství na městě shromažďují, a 2) Viz 2. Král. 8, 1. a 10, 7. Pobožný
křesťan může tu mysliti na nepřbtely
hladem i lidi napadají.
církve sv.
3) t. říkají : Nikdo nas neslyší.
t. spoj sss rozsedlíny. — " V podo
9) t. pohanské —
u) t. půjde přede mnou — napřed.
enství zemětřesení uke-uje se po
rážka a utíkání lidu is:-selského před
12) t. docel—, Božel — " I:. na to, cca
učinil; aby tady zůstali lidu pro pa
nepřátely, což se pře-d těmi vítězství
mi, o nichž v. 2., stati muselo.
mátku. Obrací se ta slova na Židy,
jižto uchování jsou národům na svě— 6) t. tak jsi nás svíral mnohými těž—
dectv .
kostmi, že jsme. jimi omámeni, jako
opilí se potáceli. Výš 10, 7.
14) t. vyhlasujícím.
-—r

.“
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Žaltař 59. 60. 61.

5. Bydleti budu v stánku tvém
8. Bůh mluvil v svatyni své:
Veseliti se budu, a budu děliti Si na věky: ochráuěn budu v zastření
ohem, a. údolí stanů rozměřím'.
křídel tvých.
6. Nebo ty Bože můj vyslyšela
9. Můjt jest Galaad, a můj jest
Manasses: a Efraim síla hlavy mé. modlitbu mou: dal jsi dědictvítěm,
kteříž se bojí jmena tvého.
Jůda kral můj*.
10. Mosb hrne: naděje me*. 7. Ke dnům krale dnů řidaě:
Do země idumejské vztahnu obuv léta jeho až do dne poko ení a
svou**: cizozemci mně poddaní
budou.
11. Kdo mne dovede do města
ohrazenehď ? kdo mne dovede až
do země idumejské?
12. Zdali ne ty Bože, kterýž jsi
nás byl zahnal: a [zdali] nevyjdeš
Bože s vojsky našimi?
13. Uděliž

pokoleníf.

vdu jeho kdo pohledávati bude"?
9. A tak žalm zpívati budu jme
nu tvému na věky věků: abych
vyplnil sliby své den ode dne.

nam pomoci v sou—

ženi: nebo marná. jest [bez tebe]
pomoc lidská..

14. V Bohu učiníme moc': a
on v nivec uvede sužujicí nas.
Žalm 60. (SI.)
David utíkaje před Absolonem žádá. Boha,
aby mu ráčil přítomen býti, a po tomto
protivenstvl dlouhý život a šťastné kralo

vání propůjčiti.

1. Ku konci, v zpěvích. [Žalm]

_

8. Trvati [bude]na věky před obh
ěejem Božím': milosrdenství a.pra

Žalm 61. (se.)
David v svém protivenství v doufam! v
Boha se ustavuje, a učí, že ve všech
protivenstvích na Boha, a ne na lidi zpo
léhati máme.

1. Ku konci, pro Idithuna, žalm
Davidův.
(Výš 88, 1.)

2. Zdaliž
nebude
poddana
duše má.?
NebBohu
od něho
jest
spasení mě.
8. Out zajisté jest Bůh můj, &
spasitel můj: obránce můj, nepo
hnut se více.
4. Až dokud budete se obořo
vati na člověka*? zabíjíte [ho]
všickni vy**, [jenž jest] jako stěna
nakloněná. a zeď nachýlena?
5. Však ale mzdu mou myslili

gavidůví.
ž
b
.
s š B oeprosumou:
.
Vyzosí'uj modlitb mě.
po
3. Od končin země* k tobě jsem
volal: když se kormoutilo srdce
mě, na skále vyvýšil jsi mne**.
Provedl jsi mne,
zapuditi', běžel jsem v žizni“:
4. nebo jsi učiněn naděje má.: ústy svými dobrořeěili a srdcem
věže silná před nepřítelem.
svým zlořeěili.
6. A však Bohu poddána budiž
59,8) t. lidu israelskému k dědičnému vla duše m6.: neb od něho trpělivost má..

dařství je odměřím, vezma je zase ne
7. Neboť ou [jest] Bůh můj, _a
přátelům jeho. Údolí stanů jest hebr.
spasitel můj : [jest] spomooník můj,
údolí Suchet.
9) Smysl: Ostanu pánem celé země, kte [protož] neklesnu.
rou již mám, a nad to i více sobě
8. V Bohu [jest] spasení mě, a
podmaním.
10) t. umyvadlo má, v němž si ruce u
myju, t. j. snadno Meabskě potopu :. 60,7) h_prodloužíi -—dlouhého věku
službě své podrobím. — " t. i Edem
přeješ.
služebníkem ným bude, drže a sou 8) t. seděti bude na trůně a kralovatina
Sionu. — " t. kdo ji může posti
vaje mi obuv mou.
hnouti?
11) t. hlavního idumejskěho. 4. Ertl. 14, 7.
14) t. s pomocí Boží veliký. mocný sku. =l,4) t. na mne ubohého člověka. -- ** t.
útok činíte naň, usilujete ho svrci.
tek vykoukne.
60,3) t. od mení země is:-selské, snad na ů 6) t. s kralovstvi mne svrhnouti. - '
těku před Absolonem. — " t. na
t. spěěně utíkám, ani času !: občer
stvení nemaje. Hebr.: hledí lží —
místě pevném postavils mne.

Žaltař 61. 62. 63.
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sláva mé: Bůh [jest] pomoc má., v [dobách 'itřních 'eště řem 
šleti budu] (J)tobě. []
] p
ý
.a naděje má. v Bohu jest.
9. Doufejtež vněho všeliké shro— 8. Neb jsi byl spomocník mů'.
máždění lidu, vylévejte před ním A [protož] v zastření křídel tvýc
srdce své.: Bůh jest spomocuík naš plesati budu.
9. Přilnula duše má. k tobě: mne
na věky.
10. Avšak marní [jsou] synové ujala pravice tvé..
lidští, lživí [jsou] synové lidští na
10. Oni pak nadarmo hledali du
vahách: aby oklamévali se mar še mé, vejdout do hlubokosti země:
nosti sami vespolek'.
11. vydání budou v ruce meče,
11. Nedoufejtež v nepravosti, a za podíl liškam budou'.
loupeží nežédejte: zboží jestližeby
12. Kral pak veseliti se bude
[vam] přibývalo, nepřikládejte [k v Bohu, chválení budou všichni,
němu] srdce.
kteříž přísahají v něm*: nebo za
12. Jednou mluvil Bůh, dvé toto cpéna budou ústa mluvících ne
slyšel jsem, moc že Boží jest,
pravé věci.
13. a [že] při tobě Pane [jest] milo—

srdenství* : neb ty odplatíš 'ednomu
každému podlé skutků je o".
Žalm 62. (GB.)

1. Žalm Davidův, když byl na
poušti idumejské'.
2. Bože,
]: tobět
ji
tra Bože
bdím. můj!
Žíznila
po ztobě
duše má„ jak mnohonásobně [po]
tobě tělo mé.
3. V zemi [této] pusté, necestné,
a bezvadné: tak v svat ni ukazal
jsem se tobě, abych vidě moc tvou,
a slávu tvou.
4. Neboťlepší jest milosrdenství
tvé nad život: _rtové moji chvaliti
budou tebe.
5. Tak velebiti budu tebe v ži
votě svém: a ve jmenu tvém

Žalm 63. (64)
David v protivenství jsa, žádá od Boba
pomoci proti svým protivníkům, jicbžto
zahynntí jisté, svůj pak a spravedlivých
spůsob potěšený a pokojný předpovídá.

1. Ku konci. Žalm Davidův.
yslyš Bože modlitbu mou,
když prosím: od strachu ne
přítele vytrhni duši mou*.
3. O chránila mne od schůzky
zlostm'ků, od množství těch, kteříž
paši nepravost.
4. Nebo naostřili jako meč ja
zyky své: natahli lučiště věc hoř
2.

kou*,

5. aby stříleli v skrytě na ne
poskvrněného.
6. Nenadale naň stříleti budou,
aniž se [koho]bati budou: utvrdih
sobě řeč* nešlechetnou. Rozmlou

pozdšihovati
budu [k tobě] rukou vali, aby ukryli osidla: pravili:
c .
6. jakoby sadlem & tukem na Kdož je spatří?
7. Skoumah' nepravosti: zemdle
plněna byla duše má.*: &
le
m
sajícími chvaliti budou [tebe sta
t. násilně pobiti, zůstanou na bojišti
7. Zpomenu-li na tě na loži svém, 62,11)
le eti svěří :: se ní.
12) t. skrze krále Davids, přifnávajíce se
tím k němu, jako !: pravému hrali. !.
ruvšickni jako nm; jsou samý klam a
Mójž. 42, 15.
marnost.
63,2) t. před strašlivým nepřítelem ostříhej
13) t. toto dvé: že u Boba jest moc, a u _ života mého.
něho také smilovéní. — " Vi: Mat. 4) t. jako jedovaté střely jsou pomluvy
16, 27. — k
. 2, 6. — l. Kor.
jejich.
'

61,10) t. vložení n.. "m, vystoupíliby vsbú

62,1) 'a bebr.: jůdské. 1. na. 22, 5.
6) t. jakoby výbornými pokrmy nasycen,
veselým srdcem —

6) t. ustanovili u sebe věc —
7) t. pátrali po slém vyhledévali pátrat

jia?1aždo
umdlem, čímby mne osoěiti
mo Ii.
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Žaltář 63. 64. 65.

lit skoumstelé skoumáním*.

Pří— 7. Který! připravuješ' hory mocí
stoupít člověk -k srdci hlubokému: svou, přepásan mocností:
8. a bude vyvýňen Bůb*. [Jako]
8. kterýž bouříš hlubokost moře,
střely .meličkých" učiněny jsou zvuk vlnobití jeho. Lekati se budou
rány jejich:
nůrodově,
9. a. zemdleni jsou proti nim
9. a bití se budou ti, jenž pře
'azykové jejich*. Uiasli se všickni, bývají v končinách, znamení*
teříž viděli je:
tvých: východy jitřní a večerní
10. & strachoveli se všichni lidé. potěšené učiníš**.
A ohlašovali skutky Boží: a činům
10. Navštívil jsi zemi, a opo
jeho srozuměli.
jils ji: hojně obohatils ji. Řeka Božl
11. Spravedlivý [puk] veseliti se naplněna jest vodami, připravil jsi
bude v Hospodinu, a v něm dou pokrm jejich: nebo tak jest spravo
fati, a chválení budou všichni ti vání jeií'.
přímeho srdce.
11. Potoky její napoj, rozmnož
plody jeji: v krůpějich deště jeho
veseliti se bude plodící*.
Žalm 64. (65)
12. Požehnůš koruně roku dobro
Dikůčinění za ůrodný déšť a hojně po
žehnání Božské na poli, po suchém a ne
úrodnóm roce.

1. Ku konci. Žalm Davidův.
Píseň Jeremiášova. & Ezechielova
v přestěhování lidu, když počali
vychazeti*.
2. Tobě
přísluší
chvála
Bože slib
na
Sionu:
a tobě
se splní
v Jerusalémě.
3. Vyslyš modlitbu mou: k tobě
všeliké tělo řiide*.
4. Slova
ostníků zmocnila. se
nad námi: a [však] nad hříchy
našimi ty se slítuješ.
5. Blahoslavený, kohož jsi vy
volil, a přijal: bydleti bude vsíních
tvých. Naplnění budeme [vším]do
brým domu tvého*: svatýt jest
chram tvůj,
'
6. divný v spravedlností*. Vy
slyš nás Bože spasiteli náš, naděje
všech končin země, i na moři
daleko.
63,8) bnt:dvyvyšliíže
— ale
& on en,se Bčáověk
h takv srdci
o šen.
—
'" t. v?elmí slabé.
?
p W

9) t. jasyky svými sami si uěkodili, ježto
poraženi by i.
64,1) Žalm tento složil David k díkůčinění

n hojnou ůrodn: ale oni prorokové
odevzdali jej Židům kzpívůní, kdyžby
ze zajetí vysvobození b li.
8) t. všeliký člověk se s prosbou k tobě
obrací.
5) t. milostmi nám tu udělený-mi.
6) t. v milostecb, jsi se v něm dosahují.

tívosti své—*:a pole tva naplněna

budou hojností.
13. Roztučnějít krásně. místa pu
stiny*: a pahrbkové plesóním pře

pasáni budou“.

14. Odíni jsou beraní ovec*, a
údolí rozhojní se obilím: křičeti
budou, nebot píseň chvály vzdají**.

Žalm 65. (os.)
Prorok nepomíná všech lidi, aby Boha
chválili & ctili pro jeho veliké skutky,

"latě

pro znamenitá dobrodiní, která!

israelskěmu národu prokázal.

1. Ku konci, píseň žalmu vzkří
šení*.
64,7) t. nakládůš, ntvrznješ.

9) t. zánraků — " t. obyvatelekrajin nl
východ a. na západ slunce.
10) t. adArnost dáváš obilí jejich t. oby
vatelů země, když ji, t. semi tak spre
vuječ.
11) t. všeliký plod, "rostlina, osenf.
12) Korunu, ozdoba roku jest svláětě jaro;
rok dobrotivcsti Boží jest rok hojnosti
a požehnání Božího. Hebr.: Korunujel,
oudobnjek rok dobrotivostí svou.
3) t. trávu hojnou ponesou pastviny na
poušti. — ** t. ntěšenými rostlinami
přikrytí jsou, že milo na ně pohleděti,
a oni sami radostí pleuati :. poskako
vuti se udaj-'.
14) Hebr.: Pokryty jsou roviny ovcemi.
-- "' t. všecko výská. &.zpívá,.
65,1) Slova vzkříšení nenalesá. se v čtení
původním. Nazývá. se ta píseň „žalm
vzkříšení,“ že se vntahnje buď na
p—

Žaltář 65. 66. 67.

Plesejte Bohu všecka. země,
2. žalm říkejte jmenu jeho: slávu
vzdejte chvále jeho.
3. Beete Bohu: Jak hrozní jsou
skutkové tvoji Hospodine! Pro
množství moci tvé kořiti se budou
tobě nepřátelé tvoji.
4. Všeoka země klaněj se tobě,
a . prozpěvuj tobě: žalmy zpívej
jmenu tvému.
5. Pojďte, a vizte skutky Boží:
[jak] hrozný jest v radách nad
syny lidskými.
6. Kterýž obrátil moře v sucho,
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budu [vám], kteříž se koli bojíte
Boha, _'akveliké věci učinil duši mé.
17.
němu ústy svými volal
jsem, a vyvyšoval jsem ho pod
jazykem svým*.
18. Spatřoval—li bych nepravost
v srdci svém. nevyslyšelby [mne]
Hospodin.
Ale vyslšěel
Bůh, & pozoro
val19.hlasu
ros y mé.
20. Pože nán buď Bůh, kterýž
neodvrhl modlitby mé [od sebe ,
a milosrdenství svého [neodja
ode mne.

řeku
přejdou
nohou: tut
se veseliti
bu ásuchou]
eme v něm.
Žalm 66. (67.)
7. Kte
panuje v moci své na
věky, 061 jeho na národy patří: Vzbuzování všech lidí k chvále Boží.
ti jenž popuzují ho, at se nevy
vyěují sami v sobě*.
1. Ku konci, v písních, žalm
8. Dobrořeěte národové Bohu na zpěvu Dávidova.
šemu: a. učiňte, at jest slyšán hlas
2. Bůhžehnej
smilujnám:
se nad
námi,obliěe'
a po
chvály jeho.
osvět
9. Kterýž položil duěi mou k svůj nad námi, a smiluj se na
životu: a nedal v pohnutí noh námi.
mých*.
,
3. Abychom poznali na zemi
10. Nebo jsi nás zkusil Bože: cestu tvou, mezi všemi národy spa
ohněm zprůboval jsi nás, jako se sení tvé.
přepalu'e stříbro.
4. At tebe oslavují národové
11. edl jsi nás do osidla, na Bože: at tebe oslavují věickni ná
ložil jsi soužení na hřbet náě:
rodové.

12. vsadil jsi lidi na hlavy naěe*. 5. At se radují a veselí národové:
Sli jsme skrze oheň a vodu:" a neb [ty] soudíě lidi v pravosti: &
[však] uvedl jsi nás v občerstvení. národ na zemi spravujeě.
13. Vejdu do domu tvého s obětmi
6. Št tě oslavují národové Bože:
at tě oslavují všichni národové: '
zápalnými:
tobě
sliby
své, 7.. Země vydala úrodu svou.
14. jež vyřspllfím
' rtové
moji,
smlu
vila ústa má v soužení mém.
nás Bůh, Bůh náš, _
15. Zá al tučné obětovati budu Požehnejž
8. požehnejž nás Bůh: a b01tež
tobě s z psšem skopců: obětovati se ho všecky koněiny země.
tobě budu voly & kozly.
16. Pojďte, slyšte, a. vypravovati
Žalm 67. (se.)
Zpíván, jakž rozumětí, po částkách ně
vzkříšení . obnovení národu židov
zástupy zpěváků, při přeueěení archy
ského po zajetí babylonském, aneb na kolika
stavení nového chrámu se. téhož času. : ležení na horu Sion, po nějakém slavném
vítězství.
Křesťan může při tom na své spasení
myslit, jehožto základem jest vzkříiení
]. Ku konci, žalm písně samého
Páně.
Davida.
7) t. jakoby trestu jeho ujítí mohli.
9) t. zachoval mi život, s. nedal mi pzd
nouti.
12) t. dal jsi nás cizím v moc. -— " t.
'npsdli jsme v rozličná nebezpečenství.. 65,17) t. tiše,vsrdcí, bez ústního mluvení.

Žaltéř 67.
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12. Pán dá. slovo zvěstujíoím
2. Povstaniž
Bůh, ». rozptýleni
buďte nepřáteléjeho:
a necht dobré věci, mocí mnohou*.
13. Králmocností milého milého:
utíkou,
kteříž ho nenávidí, od tváři & okrese domu děliti kořisti*.
e 0.
J 3. Jako pomíjí dým, at pominou:
14. Když budete spéti u prostřed

'ako rozplývá. se vosk od ohně, losů*, jako] křídla holubice po
stříbřené, & zadek hřbetu jejího
Ěakj
ož . ať zahynou hříšníci od tváři v bledosti zlata“.
4. A spravedliví at hodují, apo
15. Když rozptyluje Nebeský
skakují před obličejem Božím: & krále v ní*, jako] sníh zbílení bu
at se kochají u veselosti.
dou na. [hoře Selmon**.
5. Prozpěvujte Bohu, žalmy zpí
16. Hora Boží jest hora tučné..
vejte jmenu jeho: cestu ěiňte tomu, Hora ssedlé, hora. tuěné.*:
kterýž vstupuje po západu“: Ho
17. Proč podzíréte na. hory ssed
s odin jmeno jeho. Plesejtež před lé*? Hora. [jest to], v kteréž za.
obličejem jeho, zděšeni budou [ne líbílo se Bohu, aby přebýval na.
přátelé] od tváři jeho,
ní: a.jistě Hospodin přebývati bude
6. [jenž jest] otec sirotků, a [na nil do konce.
soudce vdov. Bůh namístě svatém
svém:
7. Bůh, kterýž bydliti ěiníjedno 12) Pén svými slavnými skutky dal pří
činu !: vypravování jich, zvěstovatelky
myslné v domu*: kterýž vyvádí
ním dobrých, veselých, vítězných správ,
vězně v síle, takéi
, jenž po
v aastnpích mnohých, ježto zpívaly jak

pouzĚí,
kteříž
bydlejí
vhrobích**.
8. ože,
kdyžs
vycházel
před
obličejem lidu svého*, když jsi
kráčel po poušti:
9. země se třásla, též i nebesa.
rozplývala se před tváří Boha Si
naje: před tvéří. Boha israelského.
10. Déšt dobrovolný udělila Bože
dědictví svému*: & zemdleno jest,
ty pak posilnils je.
11. Živočichové tvoji řebývati
budou v něm*: 'připra. ' jsi [po

nasleduje ve v. 18. 14. 15. Via o tom
obyčeji 2. Mojž. 15, 20. a 1. Král.
18

.

Krjél mocností jest krél nástupů, či
krél mocný t. Bůh; milého milého,
jest tolik co velmi milého ; velmi milý,

či miláček jest lid Boží israelský;

okrasa domu jest domácí paní, jíž pří
slušelo po dobytém vítězství děliti ko
řist. Smysl dle toho by byl: Král aé
stupů, krél mocný jest král lidu mi
lého, israelského, jenž vítěaně se na
vracnje : boje, přinéšeje paním kořisti
k dělení. Nynější čtení hebr. zní jedno
duše takto: Kralové nástupů utekli,
utekli, a okrasu, domu dělí kořisti.
Šrm]
ože. v sladkosti své“ chudému, 14) t. budete odpočívati mezi žlaby či
napejedly dobytčími, t. j. doma; aneb
pokojně bydleti budetevkrajích svých,
vam losem odméřených. — ** t. v
žlutosti, v leskn zlata, tak se stkvíti
5) Jinak po ponětí; a sice na horu Bion
a pokoje požívati budete.
bral se tentokráte Hospodin, ježto se
t_am zas archa úmluvy po dobytém ... S t. krále nepřátelské, chananejské v
zemi zaslíbené, jako v Josne 12, 17.
vítězství slavně [ vojny přinášela.
— " Hora Salmon byla níaké. hora
7) t. celý národ židovský v jedné zemi.
blíž Samaří, v pokolení Efraím, na
-— " t. také i odbojné [aatvrzelé hříč
níž nemohl býti sníh, ale rozumí se,
níký] vyvede : hrobu hříchů jejich.
že tu nepřátelé poraženi byli, jejichž
Aneb dle hebr.: Odbojných necha by
kostí tu jako padlého sněhu leželo.
dleti v místech nnchýoh, t. neúrodných,
jako

hroby.

'

5-35

.-_,1.

Bonde. 9, 48.

dle hebr.: Hora Boží jest hora Banan,
hora pahrbkovatá, jest hora. Bósan. A
však proto —
rorený běh dal jsi lidu svému. —
11) t. v dědictví tvém, v zemi zaslíbené, 17) t. proč sávistivě, nepříznivě hledí“
hory pahrbkovaté na horu Sion, ježto
ústupové tvoji, lid tvůj, přobývati bn
don. — " t. : dobrotivosti své.
ač jest vás nižší, avšak jest tohora—
8) t. vychéaejícího ! Egypta. — ' “'

10) t. déit manny, obsvléitě a mimo při—
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18. Vůz Boží deset tisíců mnoho ček, uvytržení m sli. [Tu knížata
násobný*, tisícová veselících se: jůdska, vůdcovéyjejich: ]knížata
Hospodin mezi nimi, [jako] na Si Zabulon, knížata Neftalim.
naji ve svatyni**.
29. Přikaž Bože moci své* : po
_ 19. Vstoupil jsi na výsost', jal tvrdiž to Bože, což způsobil mezi
jsi vězne'*: vzal jsi dary v li námi,
30. z chrámu sveho v Jerusa
dech***: ano i ty, jenž nevěří, že
lémě. Tobě obětovati budou kra
bydli [zde Hos din Bůh.
20. Pože nan udiž Hospodin den
ode dne: štastnou cestu učiní nam lové
31. daz.
K ejž zvěř [ve] třtí', shro
máždění býků v kravach lidí: aby
Bůh
sĚasení
našeho.
21. ůh naš jest Bůh, kterýž oddělili ty, kteříž jsou zkušení
[nás] spaseny činí: a u Hospodina, jako stříbro**. Rozptyl národy, kte
říž války chtějí:
u Hospodina [jest] ujití smrti*.
32. [at] přijdouvyslaní z Egypta:
22. Zajisté že Bůh roztluěe hlavy
nepřátel svých: vrch vlasů těch, mouřem'nska země napřed ruce své
jenž se procházejP' v hříších svých. [podá] Bohu.
33. Království země. zpívejte
_23. Řekl Pan: Z Basen obratím
[je], obratím [je] v hlubokost Bohu: žalmy zpívejte Hospodina:
moře".
zpívejte Bohu,
34. kterýž vstupuje nad nebesa
Aby si omočila
tvé. nebes, k východu. Hle dá. hlasu
v širvi:j
sů t ozacha
vtéže
krvi z neašštel.P
VÝ
svému zvuk mocnosti,
25. Vi ělit jsou vcházení tvá. 35. vzdejtež slávu Bohu nad
Bože, vcházení Boha mého; krale Israelem, velebnost jeho a moc
mého, kterýž jest v svatyni.
jeho [jest v oblacích.
26. Předcházela knížata spojena 36. Po ivný jest Bůh v svatých
s prozpěvujícími u prostřed mladic svých, Bůh israelský ont dá. moc
bubnujících.
ů . lidu svému: požehnan [budiž]
27. V shromůděních dobrořeěte %sílllu
Bohu Hospodinu, [kteřížj ste] z stud
nic israelských*.
Žalm 68. (se.)
28. Tut jest Benjamin mládene
Žalmista nad bezprávím :; trápením, kte
těž bez viny snášel, těžce neříká. Některé

67,18) t. zmnožený desíti tisíci jej provázejí
cích. 4. Kral. 6, 17 — " Bůh vchází
na horu Sion do svatyně své a tak
velikou velebnoatí, jakož se někdy na
hoře Sinaji ukazal. 5. Mojž. 33, 2. 8.
Výs 64, 12. Habak. s, 3—3.
19V t. na horu Sion —- " t. vedle a se
bou zajaté. — “' Vzala dary pro lidi.
Svatý Pavel obrací (Efes. 4, B.) slova
ta na dary duchovní jichžto apoktoló
po vstoupení Pauě ů letni byli. Jinak:
Vzala kořisti '. lidí t. j. ukořistils lidi
a i ty, kteříž odporovali tomu, aby Ho
spodin přebýval (zde na Sionu). Zub
mo, že tomu odporovalo desatero po
kolení. (2. Král. 6, B.)
21 ) t. vysvobození ze smrti.
22V t. již se kat-hají, trvají —
as) t. byt na hory Bican utekli, byt v
hlubokoati moře se schovali nepřátelé,
i odtud je přívodu zase a potopu.
27) t. z pramenů, t. j. : pokolení janel
ských.

verše toho žalmu sv. Apoštolé slyší na u—
trpení Kristovo, jehož ňgurou David říze
ním prozřetedlnosti Božské v mnohých
případnostech byl.

1. Ku konci, ro ty, kteříž pro
měněni budou, ža1m]Davidův'.
2.
ysvoboď mne Bože: nebot
mě * jsou vzešly vody až k duši
67,29) aby byla s námi —
81) t. přebývající v rákosí, jako krokodil;
míní se tu národ egyptský.
" t.
spolek mocných knížat v národech u
silující, aby vypudili nás zkušené sluhy
tv
ss,1) t. k zpívaní při hudbě na Řešením.

!

:) Vlastně: až !: dýcbůní memu, tak ;.
ledva mohu oddychati. líní se veliké
nebezpečenatví, v němžto o život běží.

44

Zum 68.
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3. Uvízl jsem v bahně hlubiny: děli v bráně': a písničky o mně
a. není [tu] dna. Přišel jsem na zpívali, kteříž pili víno.
14. Já pak modlitbu svouktobě
hlubinu mořskou, abouře potopila
mne.
[vylévám] Hospodine: čas [jest]
4. Ustsl jsem, volsje [k tobě], dobrolíbeznosti* Bože. Vedle množ
ohraplavé učiněno jest hrdlo mé: ství milosrdenství svého vyslyě
zemdlely oči mě, když doufám v mne pro pravdu spasení svého.
Boha mého*.
15. Vytrhni mne z bláta, abych
5. Rozmnožili se nad vlasy hla neuvízl: vysvoboď mne od těch,
vy mé ti, kteří nenáviděli mne bez kteříž nenávidí mne, a z hlubo
příčiny. Zmoonili se, kteří stíhali kosti vod*.
mne, nepřátelé moji nespravedlivě:
16. At
ngřaotopí
anižmne
pohl
mne proudové
hlubina.:
čehož jsem neuohvátil, tehdážjsem vody,
aniž zavře nade mnou propastůst
vyplacoval*.
6. Bože ty znáš nemoudrost mou: svých..
a provinění má nejsou skryta před 17. Vyslyš mne Hospodine, nebo
tebou.
dobrotivě jest milosrdenství tvé:
7. At se nemusí rdíti za mne, vedlé množství slitování svých
kteří těočekávají Hospodine, Pane vzhlédniž na mne.
mocnosti. At nejsou zahanbeni nade
18. A neodvracuj tváři své od
mnou. kteří hledají tě Bože isra služebníka svého: nebot soužen
els *.
jsem, rychle vyslyš mne.
8. Nebo pro tebe snesl jsem po
19. Pohled k duši má, a. vysvo
hanění: a přikrylo zardění tvář boď ji, pro nepřátely mě' vytrhni
mn e .
mou.
9. Cizí učiněn jsem bratřím svým,
20. Ty znáš pohanění má, a za
hanbení má, i stud můj.
a přespolní synům matky mé.
10 Nebo horlivost domu tveho
21. Před obličejem tvým jsou
strávila mne: a honění hanějíoích věiokni, kteří sužuji mne: poha
nění očekávalo srdoe mě, a bídu.
tě, na mne připadlo*.
11. A přikryl jsem v postu duši A očekával“ jsem, kdoby se spolu
svou*: a bylo mi to k pohanění pormoutil, a nebylo [nikoho]: a
kdoby potěšil, a nenalezl jsem [ni
[obraoeno].
12. A položil jsem za roucho žádného]..
své žlni: a byl jsem jim za pří 22. A dali mi za pokrm můj
sloví.
žluě: a v žízní má napojili mne
13. Proti mně mluvili, kteříž se, ootem*.
23. Budiž stůl jejioh' před nimi
k osidlu,__\ak odplatě, &kúrazu**.
4) t. od stálého ohledání se na pomoc 13)
B o ží .
6) t. mám to nahražovati, t. j. viní mne
: nepravosti, jiobž jsem se nikdy ne— 14)
dopustil. Aneb: že zvolen jsem od 15)
Boha a pomazán na království, za to 19)
mám trpěti.
22)
t. neopouštěj mne, aby ti, kteříž se 23)
mne drží a v tebe doufají a tebe cti,
v své naději sklamáni a aahanbeni
nebyli. Mno-í zajisté přidrželi se Dr.:
vida, že mu Bohem přislíbeno bylo
království israelská.
10) t. tak je cítím, jakoby mně se dále.

11) V čas smutku ipostu ukrývali si
hlavu; tedy smysl: měl jsem zármutek
a pustil jsem se.

V hranách měst se držela všeliká shro
máždění ]! soudům a veřejnému jed
náni, i schůzky k veselí akratochvíli.
t. milosti, čas smilovati se.
t. : nebespečenství převelikěho.
t. aby se ueradovali ze aahynutí mého.
To se vlastně na Kristu Pánu naplnilo.
t. kterýž mi připravili, totiž to ne...-i—

losrdná se mnou nakládání. — "Vy

kládá se to místo o stolu, či hodu ži—

dovském velikonočním, o němž nejprvě
Krista Pána ukřižovavše, potom dle
jeho prórootví v Jerusslámě od ne
přátel obleženi byvše, buď spolu smě
stem zahynuli aneb po vší zemi r,.z
ptýleni byli. 0 témž rozuměj také
následující v. 24—29.

Žaltěř 68. 69. 70.
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1. Ku konci, žalm Davidův. K
nev1dě1i*: &.bedra jejic vždycky připomenutí, že vysvobodil ho Pan.
skloňuj.
ku pomoci
vzezři:
25. Vylí na ně hněv svůj: a 2. BožeHospodine
ku mé
pomoci
mé
prchlivost hněvu tvého at je za pospěě*.
chvatí.
3. Ať se zahanbí a zastydí, kte
26. Budiž příbytek jejich pustý: říž hledají duše mě:
4. zpět at se obrátí, a zastydí
&yDáel.
není, kdoby v stanech jejich se, kteříž žádají mi zlého; at se
27. Nebo, jehož jsi ty udeřil, odvrátí i hned zahanbeni jsouce,
pronásledovali: a k bolesti ran kteříž říkají mi: Haha, haha.
5. [Ale] at se veselí, a radují v
mých [ieště] přidali.
28. Přiloz nepravost k nepravo tobě všicknj, kteříž hledaji tebe,
sti jejich: a at nevejdou v sprave a at říkají vždycky: Veleben bu
dlnost tvou*.
diž Hospodin, ti, kteříž milují spa
.
29. Necht jsou vymazání z knihy sení tvé.
živých: a s spravedlivymi at ne 6. Já. pak nuzný, a chudý jsem:
jsou zapsani.
Bože spomoziž mi. Spomocník můj,
30. Já. pak chudý jsem a bolest a vysvoboditel můj jsi ty: Hospo
dine neprodlévej.
trpím:
spasení
tvé
Bože
přijalo
mne .
51. [Tehdaž] budu chvaliti jmeno
Žalm 70. (71.)
Boží s prozpěvovaním: a velebiti
David vděčen jsa z dobrodiní hned od
ho budu s vychvalováním.
mladosti
sobě
Boha prokázaných, také
33. A líbiti se to bude Bohu i v starosti svěodochrany
Boží před nepřap
nad mladé tele', mající rohy a tely žádá..
rozdělená. kopyta.
1. Žalm Davidův,
ů Jona
33. Vizte [to] chudí, a veselte
se: hledejte Bohaaživa bude duše daba, a prvních zajatýc *.
vaše:
V tebeť
doufal jsem,
necht Hospodine
nejsem zahanben
na
24. At se zatmějí oči 'ejioh, aby

34. nebo vyslyšel Hospodin chu—

věky:
dé: a vězny svými nezhrzel.
35. Chvaltež ho nebesa a země, 2. v spravedlnosti své vysvoboď
moře, i všecko co se v nich hýbe. 'mne, &.vytr hni mne. Nakloň ke
36. Neboť Bůh zachová Sion: & mně ucha svého, a s as mne.
3. Budiž mi za Bo a obrance, &.
budou vzdělána města jůdská.: a
budou obývati tam, a dědičně ob za místo ohražené, abys mne spa
sena učinil. Nebo tvrz má. a úto
drží ji.
37. Asímě služebníků jeho bude čiště mé jsi ty.
vladnouti jí; a kdož milují jmeno 4. Božemůj vytrhni mnezruky
hříšníka., i z ru
proti zakonu
jeho, budou přebývati v ní.
ěinícího &.neprav ho:

žalm 69. (70.)
David sobě pomocí, bezbožným zahanbení
& pobožným potěšení od Boha žada.

5. nebo ty jsi čaka má. Pane:
Hospodine naděje má. od mladosti
mé.

69,2) Viz žalm 39, 14—18.
68,24) t. toho osidlaanebezpečenství na ně 79,1) V bebr. nenalezá. se nápis: Žalm Da
vidův. Synové Jonadaba jsou Becha
poléčeného, aby nepozorujíce ho tím
bitě (4. Král. 10, 16.), již pravdě po
jistěji v něm zahynuli. Výš 34, 6.
dobno v prvním zajetí (4. Král. 24,
28) Odplacuj jim zlým za zlé, a at nedo
1—12.) s Danielem, aneb Joaohinem
jdou ospravedlnění před tebou. Jinak:
do Babylona zavedeni byvše, žalm ten
Dobroty tvé at účastni nejsou.
to, ze slov Davidových prvě složený,
30) t. pomoc tvá. at přij de mi.
zpívali.
32) t. nežli výborná obět mladého - býk..
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6. V tobět utvrzen jsem od na [jsou]: Bože kdo jest podobný
rození: z lůna matky mé tys o—tobě?
brance můj. O tobě jest prozpěvo— 20. Jak veliké. ukázals mi sou
žení mnohé. & zla: a obrátiv se
vání mé vždycky:
obživil jsi mne: a z propasti země
hý'lnJako
zazrak
učišiěknťsemmno
: a tys
spomoo
můj] siln . zase vyvedl jsi mne.
21.Bozmnožil jsi velebnost svou“ :
8. Naplňte se ústa ma chváloz,
ab ch zpíval slávu tvou, celý den & obrativ se potěšil jsi mne.
ve ost tvou.
22. [[ jé. také] vyznavati tobě
9. Nezamítejž mne u věku sta budu na nástrojích hudebních
rém: kdyžby sešla síla mé„ ne pravdu tvou: Bože tobě žalmy
opouštěj mne.
e s . budu při harfě, svatý isra
10. Nebo pravili nepřátelé moji zpíšati
o mně: a kteříž hledají duše mé, 23? Plesati budou rtové moji,
uradili se spolu,
když zpívati budu tobě: i duše má.,
11. řkouce: Bůh jej opustil, hoňte kterouž jsi vykoupil.
a popadněte jej: nebo není kdoby 24. Ano i jazyk můj celý den vy
ravovati bude spravedlnost tvou:
o vytrhl.
12. Bože nevzdalujž se ode mne: dyž zahanbeni budou, a. zastydí
Bože můj ku pomoci mé vzezři. se, kteří hledají mi zlého.
13. Nechť jsou zahanbeni, a.zhy
nou, kteříž utrhají duši mé': at
Žalm 71. (vs.)
'sou přikrytí hanbou, -a studem, Žalmista žádá Šalomounovi od Boha těch
teříž hledají mi zlého.
ctností, kteréž dobrému králi k štastnému
14. J é.pak vždycky doufati budu spravování lidu potřebné jsou. U íiguře

[vétebek a přidávati ke vší chvále
tv

pak směřuje panování toho pokojného krále
také !: étastnému kralovaní Kristovu.

15. Usta má. ohlašovati budou
1. Žalm, na Šalomouna.
spravedlnost tvou; cel den spa 2. ože soud svůj králi dej: a
spravedlnost svou synu kra
e 10Ějé:
.
sení
nebo nepozn vam počtu lovu. Aby soudil lid tvůj v spra
[] 116. Vejdu v mocnosti* Páně: vedlnosti a chudé tvé v pravosti.
Hospodina připomínati budu samu
3. At přijmou hory pokoj lidu,
spravedlnost tvou.
a. pahrbkové spravedlnost'.
17. Bože učils mne [tomu] od
mladosti mé, a až dosavade vy a 4.
spaseny
syn chudlé
o n d; c1llidu,
: &
Sonditiuěiglide
pravovati budu divy tvé.
y
1 . A až do starosti a šedin poníží násilníka.
5. A bude trvati se sluncem, &před
[mých,] Bože, neopouštěj mne, až měsícem*, od národu až do národu.
bych zvěstoval ramě tvé* pokolení
6. Sstoupít jako déšt na rouno':
všelikému, kteréž přijdezmoc tvou.,
krůpěje kapajíoí na zem.
19. a. s ravedlnost tvou Bože, a jako
7. Vze'de za dnů jeho spravedl
'enž dosa uje) až do nejvyšších nost, a [ ude] hojnost pokoje: po
nebesj. Kterés věci učinil, veliké kud nebude odňat měsíc.
70,21) t. ukázala mocnost svou, navštíviv
mne souže
?) t. pro dosaženou pomoc v tolikeru
nebespsěenství.
71,3) t. v celé semi at vládne pokoj a spra
vedlnost.
18) t. protivníci, kteří utrhají mi.
6) t. dokad slunce a měsíc trvati budou.
14) t. vždy víc a více tě chváliti budu.
16) Roanměj: v místo, příbytek mocnosti, 6) t. Gedeonovo. Soudc. 6, 37. Jinak:
totiž chrám Páně; aneb duchovně:
Jako na pažit či na posečený trávník,
Počnu rosjímati mocnost Páně.
tak přichází a nastupuje na krélovství,
dobrou naději sdérnosti a štěstí ném
18) t. v známost uvedl mocnou pomoc
tvou.
dhaje —
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8. A panovati bude od moře až ak dobrý jest Bůh Israelo ' tě
k moři; a od řeky* až do končin J kteříž jsou přímého srchal,! m,
okršlku země.
2. Mé pak nohy téměř by byly
9. Před ním padati budou Mouře poklesly: o mělo by byli sklouzli
nínové, a nepřátelé jeho zemi lí krokové moji*.
zati budou*.
3. Neb jsem se rozhorlil nad ne
10. Králové Tharsis &.ostrovové pravými, pokoj hříšníků vida..
dary obětovati budou: králové 4. Nebot není ohledu [k] smrti
arabští a sabejští dary přinesou. jejich; a. utvrzení v ráně jejich'.
1
klaněti se budou jemu
5. Vpraci lidu nejsou, a s lidmi
všickni králové: všickni národové mrskani nebudou*.
sloužiti budou jemu.
6. Protož chytila se jich pýcha,
12. Nebt vysvobodí chudého od přikryti jsou nepravosti a bezbož
mocného ; a chudého, jenž neměl ností svou.
spomocnika.
7. Vyšla jako :: tuku* nepravost
13. Ušetří chudého & nuzného: jejich: uchýlili se k žádosti srdce.
a duše chudých spaseny učiní.
8. Myslili a mluvili nešlechet
14. Z lichev & z nepravosti vy nost: nepravost na výsosti*mluvili.
9. Postavili ústa. svá.proti nebi:
prosti duše jejich: &.počestné bude
jmeno jejich před ním.
:. jazyk jejich šel po zemi'.
10. Protož obrací se lid můj tam:
15. I bude [dlouho] živ, & dáno
bude jemu z zlata arabského, a neb dnové plní nalezají se u nich'.
11. Iřekh': Jakž ví [o tom] Bůh,
klaněti se budou jemu vždycky:
celý den mu dobrořečiti budou.
a má.—li[toho] vědomost Nejvyšší*?
16. A bude obilí v zemi [i] na
12. [Nebo] hle oni jsou hříšníci,
vrších hor, vyvýšen bude nad Li— & [však] hojnost mají na světě, a
ban užitek jeji, a kvésti budou obdrželi bohatství.
[obyvatelé] města jako tráva země. 13. I řekl jsem: Tedy nadarmo
17. Budiž jmeno jeho požehnéno ospravedlňoval jsem srdce své, a
na věky: před sluncem* trvá.jmeno myl jsem meli nevinnými ruce
jeho. A budou požehnana v něm své':
všecka. pokolení země: všickni né
14. a byl jsem mrskan celý den,
rodové zvelebovati ho budou.
a trestání mé na ůsvitě'.
18. Požehnán budiž Hospodin
15. Řekl-li jsem: Mluviti budu
tak: hle, národ synů tvých [Bože]
Ěůh
vy. israelský, kterýž sam činí zavrhl jsem'.
19. A požehnano [buď] jmeno
velebnosti

jeho na vě

: a na— 72,2) t. nemnoho chybovalo, že bych se

plněna buď velebností je o všecka.
země: staň se [tak], staň se!

J esse.
20. Končí se chvály Davida, syna

byl omýlil v soudu o proařetedlnosti
Božské s o správě jeho, kterouž nad
tímto světem dr
.
4) t. nemyslí na smrt, & trápení ijejieh
netrvá dlouho, kdyžby je i dostihla.
Jeron.

Žalm 72. as.)

_

_ _

5) t. netrpí a nebývají tršpem, jako jiní

lidé
7) t. : bujnosti, an všeho hojnost mají.
8) t. : vysoka a velmi py n .

Učí nehoršiti se nad štěstím besbožných
a nad neštěstím bohubojnýoh na tomto svě 9) t. proti Bohu a lidem mluví. _ _
tě; poněvadž to oboje nedlouho trvá..
10) t. proto že štěstí nalesů se při mch.
11) t. jak to jen může býti, aby o tom,
1. Žalm Asafův.
co se tu v světě děje, věděl Bůh, aneb

aby to sané

bylo Nejvyššímu, poně

vadž toho nets-eště?
8. Král. 4, 13) t. nadarmo zachovávání čisté svě
domí?
9) t. hlnbcoe se před ním skléněti budou. 14) t. nadarmo trpím ? bez naděje odplaty!
lb) t. kdybych tak smýšlel, nevěrně bych
17) t. tak dlouho jako slunce —

71,8) Bosuměj řeku Eufrat.
21—2L.

Žaltář 72. 73.
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16. Myslil jsem, abych to po
Bože [proč]
Odehnal
jsi [nás] do
rozhněvala
se
znal', [ale] práce jest [to] přede Pročkonce:
mnou“:
prchlivost tvá na ovce astvy tvé?
2. Rozpomeň se na s romáždění
17. [leč] až vejdu do svatyně
Boží: a srozumim poslední věci
své,
vládl
od počátku,
jejich.
'
Tys kterýmž
vykoupíjsi za
prut
dědictví
18. A však pro lsti položil jsi
jim osidlal: svrhl jsi je, když po Švýílšcí: horu Sion, na níž jsi pře
zdvi áni b li'.
3. Zdvihniž ruce své k pýše
19. Jak přišli v zpnětění, náhle jejich do konce: jak mnoho zlého
zmizeli: zhynuli pro nepravost způsobil nepřítel v svatyni!
svou.
4. A pochlubovali se, kteříž tě
20. Jako sen vstávajících Pane, nenáviděli, u prostřed slavnosti
v městě svém obraz jejich v nic tvé. Postavili znamení svá, za
cbrátíš.
znameni:
21. Nebo rozpáleno bylo srdce
5. a nepoznali jako u vyjití na
mě, a ledví má změněna byla:
nejvyš*. Jako v lese dříví seh
22. a já v nic uveden [jsem] a rami
nevěděl jsem.
'
6. vysekali spolu brány jeho:
23. Jako hovádko učiněn jsem sekerou a násečí porazili je.
u tebe*: & však vždycky budu
7. Zapálili ohněm svatyni tvou:
s tebou.
na zem poskvrnili stan jmena
24. Držel jsi pravou ruku mou: tvého.
a dle vůle své provedl jsi mne, &. Řekli v srdci svém i příbuz
a s slávou přijal jsi mne.
nost jejich spolu: Uěiňme, at pře
2 . Nebo, co mi jest na nebi stanou všickui dnové sváteční Boží
'
[krom tebe]? a bez tebe co jsem na zemi.
chtěl na zemi?
9. Znamení svých jsme neviděli,
26. Byt zhynulo tělo mé, isrdce již není proroka: a nás nezná více*.
mé: Bůh srdce mého, 8. díl můj
10 Dokavád Bože útržky činiti
jest Bůh na věky.
bude nepřítel: popouzi protivník
27. Nebo hle, kteříž se vzdalují jmena tvého do konce?
od tebe, zahynou: vyhubils všecky,
11. Proč odvracíě ruku svou [cd
kteříž se zpronevěřují tobě.
nás]. & ravici svou z prostřed lůna
28. Mně pak, řidržeti se Boha, svého o konce?
dobré jest: skl ati v Pánu Bohu 12. Však Bůh jest král náš před
naději svou : abych zvěstoval všecku věky: působil spasení u prostřed
země.

clĚŠŠ-lutvou
v branách dcery Sion
s

Žalm 73. (74.)
O spuštění města a vyvrácení chrámu
jerusalémského. Lid stěžuje sobě na tyran
ství nepřátel, a žádá Boha za vysvobození.

l. Rozumnosti Asafovy.

13. Tys upevnil mocí svou moře:
zmlátils hlayy draků ve vodách.
14. Ty jsi potřel hlavy draka*:
dal jsi jej za pokrm lidem mouře
nínským.
15. Ty jsi protrhl studnice a po
toky: tys vysušil řeky Ethan*.
16. Tvůjt jest den, a tvát jest
noc: ty jsi způsobil denm'ci i slunce.

opustil lid tvůj pobožný, a bezhožných 73,6) t. korouhve svě vystavěli nanejvýš
nad vchod či brány chrámu, nepozná
se přídi-žel.
vajíce (v tom) těžkého provinění.
72,16) t. rozumem vystihl příčinu tě nerov
nosti osudu lidského. — "" pracně mi. 9) t. Bůh zdá se, že o nás více nedbá.
14) :. krokodils či Egypťanů.
18) t. lživé, nestálá bylo štěstí jejích.
23) t. nerozumně jsem smýšlel před tebou. 15) Viz 2. Mojž. 17, B. —- 4. Mojí. 20,
11. — Jos. 8, 13.
28) i:. v městě Jerusalěmě.
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17. Tys učinil všecky koněiny
7. Nebo ani od východu, ani od
západu, ani od pustých hor*:
země: léto i jaro ty jsi učinil.
8. nebo Bůh soudce jest. Tohoto
18. Pametujž na.to, [jaké] útržky
činil nepřítel Hospodinu: &. lid ponížuje, s. onoho povyšuje:
9. nebo kalich [jest] v ruce Ho
bláznivý popouzel jmena tvého.
19. Nevydávejž šelmám duší těch, spodinově nalít plný čistého vína..
jenž v znávají tebe, a. na. duše A naklonil z toho do toho*: &však
chudýc tvých nezapomínej do kvasnice jeho“ nejsou vyprázdně
konce.
ny: pití je budou všickni hříšníci
20. Ohlédni se na.úmluvu svou: země.
nebo naplnění jsou, kteříž zatmění
10. Já pak zvěstovsti budu
jsou země přibytkové, nepravostP. [skutky Boží) na. věky: zpívati
21. Ať neodcházi ponížený za. budu Bohu Jakobovu:
hsnben jsa.: chudý a. nuzný chvá— 11. &.všecky rohy hříšníků po
lití budou jmeno tvé.
lůmu: a. vyvýšeni budou rohové
22. Povstaníž Bože, suď při svou: spravedlivého.
pamatujž ns. pohanění svá, kterážto
Žalm 75. (76.)
se dějí od nesmyslných celý den.
23. Nezs omínejž na. hlasy new Velebení Boha :: vítězstvílíduisraelskěmu
proti
mocným
nepřátelům daného.
přátel svých pýcha těch, kteříž
tě nenávidí, vstupuje vždycky*.
1. Ku konci, v chvalozpěvich.
Žalm Assfův. Píseň na. Assyrské'.
Žalm 74. (76.)
2. Znám
[jest]
v Jůdstvu
Israeli
veliké
Jmeno Bůh:
jeho. v
Tento žalm “jest jako nějaké ronmlouvání
3. A učiněno jest v pokoji* místo
mezi Bohem & prorokem: v kterém se
lidé napomínají, aby bohabojně živi byli, jeho: & obydlí jeho na. Sionu.
poněvadž přísní soudové Boží jich čekají.
4. Tamt jest polámal mocnosti
1. Ku konci, Nepomšuf'! Žalm lučiět, štít, meč, i válku.
5. Když jsi ty podivně zasvítal
písně Asafovy.
s hor věčných*:
2. Oslavovati
budem budem
Bože: 6. zbouřeni jsou všickm' nemoudří
oslavovati, těa.vzývati
Zesnulí snem svým**: &
jmeno tvé. Vypravovsti budem srdcem*.
nic nenalezli všickni muži bohat
divné skutky tve:
ství v rukou s ch***.
3. když vezmu [si] čas. ját v spra
7. Od žehrání tvého Bože Jako
Vedlnosti sondítí budu*.
zdřímalí, kteří vsedalí na.
4. Bozplynula. se země, ivšickni, bů'v
koně.
kteříž obývají na. ní: jé. upevním
8.
Ty
hrozný jsi, & kdo se zpro
sloupy její.

5. Řekljsem nepravým: Neěiňte tiví tobě? když [se rozpáli] hněv
tvůj.
neprůvě: a. hříšníkům: Nevyzdvi
9. 8 nebo slyšeti jsi dal soud*:
hujte rohu*.
._6. Nevyzdvihujte vzhůru rohu země zatřásla se, & utichla.:
svého: nemluvte proti Bohu ne— 74,7) t. nepřijde pomoc proti sondu Páně. —
9) t. z něho nalévá. — ** t. tresty Boží.
pravosti.
73,20) t. věíckni tmaví koutově země na
plněni jsou peleěí nepravosti.
23) t. ustavičně se zdvihá. proti tobě.
74,1) K zpívání notou písně; „Neporušuj“
3) Když přijde určený čas, jůt právě sou
diti budu, dí Hospodin.
5) t. nevypínejte se, zpoléhajíce na moc
svou. Viz 6. Mojž. 83, 17.

76,1) t. na nhynntí vojska a.ssyrského pod
Sennacheribem. 4. Král. 19, 35.
3) t. vlastně v Sslemě či v Jerusslěmě,
což slove pokoj.
5) t. seslnls pomoc s výsostí.
6) t. nevěřící. -— " t. lhynnli morem
přes noc — *" t. všeho pozbyli, ne
chajíce na útěku ležeti, co byli prvé
nskořistílí.
9v t. rozhodl jsi mezi stransma, které
válku vedly.
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10. když povstal k soudu Bůh,
aby zachoval všecky tiché na zemi.
11. Nebo myšlení člověka chvá
liti tě bude: & ostatkové myšlení
den posvátný světiti budou tobě'.
12. Sliby čiňte, a pliíte Hospo
dinu Bohu svému, všickni, kteříž
vůkol něho [jste a] přinášíte dary
Hroznému,
13. a tomu, kterýž odjimá.život
knížatům, hroznému [všem]králům
zemským.
Žalm 76. (77.)
Prorok stěžuje sobě na svou bídu: a
však v uvažování těch divů, kteréž Bůh
před časy činil pro lid israelský. sebe samého
vabuauje, a svou naděii skládá v dobrotě,
a všemohoucnosti Božské.

lovavati se? aneb zadrží-li v hněvu
svém milosrdenství své.?
11. I řekl jsem, nynít jsem za
čal [poznávati]: tot jest proměna
pravice Nejvyššího.
12. Pamatoval jsem na skutky
Hospodinovy: neb připomínati sobě
budu od počátku divné skutky tvé.
13. A přemyšlovati budu o všech
skutcích tvých: a v nálezcích tvých
cvičiti se budu.
14. Bože svatá. [jest] cesta tva:
kdož jest Bůh [tak] Veliký jako

Bůh naš?

15. Tys Bůh, jenž činíš divné
věci. Známou jsi učinil mezi ně.
rody moc svou:
16. vysvobodila v ramen? lid
svůj s y Jakobovy, & Josefovy.

17'. lšildělyt jsou tě vody' Bože,
1. Ku konci, pro Idithuna. Žalm viděly
tě vody: s. baly se &.zbou
Asefův.
(Výš 38, l.)
řily se propasti.
18. Množství zvuku vod*: hlas
2. Hlasem
svým
volal
jsem
ku
Pánu: hlasem svým k Bohu, vydali oblakove. Nebo i střely
a pozoroval na mne.
probíhají [nebesa]:
3. V den soužení svého hledal tvé“
19.
s hřímání tvého vůkol.
jsem Boha, rukama svýma llomil Zasvítila bl skaní tva po okršlku
jsem] v noci k němu: a nejsem země: hy ovala,atřasla se země.
oklamán. Nadala se potěšiti duše ma, 20. Vpomoři [b la cesta tva, a
4. zpomínal jsem na Boha, a stezky tvé v vo ác mnohých: &
kochel jsem se [v něm], i přemý šlepěje tvé nebudou poznany'.
šlel jsem: a zemdlel duch můj.
21. Provedl jsi jako, ovce lid
5. Předcházely oči má [čas] svůj, rukou Mojžíše & Arana.
bděn1'*: zkormoucen jsem byl, &
nemluvil jsem.
Žalm 77. (78.)
6. Přemýšlel jsem 0 dnech sta
Prorok, chtě lid iai-selský k pravě anš

rýěolh: &.léta dávná. na mysli jsem mosti Boha a poctě jeho obrůtíti, slouží k
za
tomu předkládaním skutků Božích divných,

7. A rozjimal jsem v nociv srdci :. zvláště trestů jeho nad spůrnými předky
svém, a přemýšlel jsem, askoumal jejich, hned jakž se | Egypta brali až do
kralovůuí Davidova.
jsem v duchu svém.
8. Zdaliž na věky zavrhne Bůh:
1. Rozum Asafův.
aneb [zdali] nepřidá., aby lítosti
vější byl ještě?
Pozoruj,
můj,
učení
mého:
nakloňtelideucha
sveho
k slovům
. Aneb dokonce milosrdenství
své odtrhne, [a] od národu do na úst mých.
rodu?
10- Anebo zapomene-li Bůh smi 76,18) t. n-ncí svou a Egypta —
17)
76,11) Hebr.:ihněv člověka,aostatek hně—
vu, t. j. i ti nejvýš urputní chvaliti 18)
budou tebe po takovém ljevnóm skutku 20)
milosti tvé.
76,5) t. oči mé bdí mímo čas, nemohu
spati.

t. pocítily moci tvé. Narůží na průchod
mořem červeným.

t. líjících se : oblak. — " t. blesky,
t. nesůstalo řádného znamení cesty,
kudys lid svůj provedl; nebo hned jak!
vyšli na břeh, zase se zavřela moře

nad vojskem Faraonovým.
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18. A pokoušeli Boha v srdcích
v podgbšnstňchviúsm
sv2.: Otevru
vypravovati
u u ro 0
svých: že žádali pokrmů dušem
od počátku [věků .
P p dky
19. A zle mluvili o Bohu, řkou
_ 8. Cokoli velik ho jsme slyšeli
1 poznali: a [co] nám otcové naši ce: Zdaliž bude moci Bůh připra
viti stůl* na poušti?
„Íri—iwi“
. en tos krytopei d synyje 20. Udeřil [sice] skálu, & tekly
jich, v pokolení druhém. Vypravo vody, a řeky se vylily. Zdaliž bude
moci i chleba dáti, aneb připraviti

amocn
suttříhvály1Hcs
'eoi 'odinošy,
'ec
vati bušíeili:

stůl lidu svému?
kteréž činil. y,)
,
Wl
, 21. Protož uslyšel to Hospodin,
5. I vyzdvihl svědectví v Jako a prodíel': & oheň zapálen jest v
bovi: & zákon ustanovil v Israeli. Jakobu, a hněv vstoupil na.Israele:

Ookoli přikázal otcům našim, aby
22. proto že nevěřili Bohu, aniž
v známost uvedli synům svym:
doufali v pomoc jeho.
6. aby poznalo pokolení druhé.
23. A rozkázal oblakům s hůry,
Synové, kteříž se zrodí, a. povsta» a brány nebeské otevřel.
nou, a vypravovati budou synům 24. A dštil jim mannu ku po
svým.
krmu, a chléb nebeský* dal jim.
7. Aby pokládali v Bohu naději
25. Chléb andělský jedl člověk:
svou, a nezapomínali na skutky pokrmy seslal jim v hojnosti.
Boží: &.vyhledávali přikázání jeho.
26. Přenesl vítr polední s nebe:
8. Aby nebyli jako otcové jejich, a přivedl mocí svou vítr od západu.
národ nešlechetný a popouzející 27. I deštil na ně maso jako
[Boha]; národ, kterýž nespravil prach: a. ptactvo pernaté jako pí
srdce svého, a nebyl věrný Bohu sek mořský.
duch jeho.
28. A padlo v prostřed ležení
9. Synové Efrém natahujíci a. jejich, vůkol stanů jejích.
spouštějicí lučiště, v den boje zpět
29. I 'edli a nasycení jsou vel
se obrátili.
(Scudo. 12, l.)
mi, a dal jim, čeho žádali:
10. [Nebo] neostříhali smlouvy
30, nebylit zklamáni v žádosti
Boží: a. v zákoně jeho nechtěli své. Ještě byli pokrmové jejich v
choditi.
ústech jejich:
11. A zapomenuli se na dobro
81. a hněv, Boží vstoupil na ně.
diní jeho, a na divy jeho, kteréž A pobil tučné jejich*, a výborné
jim byl ukázal.
z Israele porazil..
32. Při viem tom ještě hřešili:
12. [Ježto] před otci jejich činil
Veliké divy v zemi egyptské, na a nevěřili divům jeho.
33. A mí'eli v marnosti“ dnové
poli Tanis*.
13. Rozdělil moře, &převedl je: jejich, a. l
jejich s chvátáním.
a postavil vody jako v láhvici'.
Bi. Když je hubil, hledali ho:

14. A vedl je v obleku [ve] dne: a navrccováli se [k němu], a na.
a přes celou noc v světlosti ohně. úsvitě přicházeli k němu.
15. Protrhl skálu na poušti: a 35. A rozpomínali se, že Bůh
napájel je jako z propasti veliké. spomocník jejich jest: a Bůh nej
16. A vyvedl vodu ze skály: a vyšší že vykupitel jejich jest.
vyvedl vody jako řeky.
17. Avšak přidali jeětě hřešiti 19) Hebr.: maso.
roti němu: k hněvu popouzeli 21)
t. uvesti nevěřících do země zaslíbené.
ejvyššího na. poušti.
Hebr.: Uolyěev to rozhněval se.
12) Tenis či Zson, sídlo králů
ských. 4. Mojž. 13, 28.
13) Vi- :. Mojž. 14, 21.

24) t. s nebe, z příbytku andělů.
egypt 31) t. přednější & vzácnější z nich.
33) Habr. jako pára; krátkého života jím
popřál.
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v zemi egyptské, prvotiny věcliké
práce jejich v stanichChamových*'
52. A vyňal [odtud] jako ovce
lid svůj: a provedl je jako stádo
po poušti.
63. A vyvedl je v naději, a ne
báli se: ale nepřátely jejich při
krylo moře.
54. A uvedl je na horu osvě
cení svého: na horu, kteréž obyla
39. & roznomennl se, že jsou ravice jeho. A vymetal předtváří
tělo*: duch**, kterýž odchází & jejich národy: a losem rozdělil jim
nenavracuje se zase.
zemi dle provazce měřícího.
40. Kolikrát jsou ho rozhněvali
55. A učinil aby přebývala v
na poušti, k hněvu popudili na stanech jejich"r pokolení israelska.
místě suchém?
56. A pokoušeli, & popouzeli Bo
41. A obrátili se, a pokoušeli ha nejvyššího: a svědectví jeho
Boha: a svatého israelskěho k neostřihali.
hněvu opudili.
57. A odvrátili se, a nezachovali
42. eupamatovali se na [moc úmluvy: jakož i otcové jejich obra
nou] ruku jeho, v ten den, které ceni jsou v luěiště zkažené*„
hož je vykoupil z ruky sužujícího.
.
hněvu dráždili jej na
43. Kterak činil v Egyptě divy pahrboích svých: a rytinami svý
své, a zázraky své na poli Tenis. mi k horlení popouzeli ho.
44. A [kterak] obrátil v krev
59. Uslyšel to Bůh, a pohrdl
řeky jejich, a přívaly* jejich, aby [jimi]: a v nic uvedl velmi Israele.
nepili**.
60. A zavrhl stánek Silo, stánek
45. Seslal na ně psí mouchy, a svůj, kdež přebýval mezi lidmi.
žraly je: a žáby, i hnbily je.
61. I vydal v zajetí sílu jejich:
6. A dal rzi úrody jejich, ». & krásu jejich v ruce nepřítele.
prace jejich kobylce.
62. A sevřel v meči lid svůj:
(2. Mojž. 10, 12.)
a dědictvím svým povrhl.
47. A potlonkl krupami vinice
63. Mládence jejich sežral oheň:
jejich, a moruěe jejich [zkazil] a panny jejich nejsou oplekany.
mrazem.
64. Kněží jejich od meče padli,
48. A vydal krupobití dobytek & vdovy jejich nebyly oželeny.
jejich, a jmění jejich ohni.
65. A [však] probudil se jako ze
49. Poslal na ně hněv prchlivosti na Hospodin, jako rek napilý od
své: prchlivost, a. hněv, a soužení: vína*.
4. Král. 5, 6.)
dopuštění skrze anděly zlé*.
66. A udeřil nepřátely své v
50. Cesta učinil stezce hněvu zadky: pohanění věčné dopustil
svého, nenohoval od smrti duší je na ně.
67. A zavrhl stanek Josefův, a
jipli:
v smrti za pokolení Efraim0va nevyvolil'.
0 . i dobytek jejich
e
51. A pobil všecko prvorozené

86. I milovali
ho ústy
svými, a.
jazykem
svým kořili
se jemu:
87. srdce pak jejich nebylo pří
mě s ním: aniž věrni shledání jsou
v smlouvě jeho.
38. On pak jest milosrdný, a
slituje se nad hřích jejich: a ne
zahubi jich. I mno okrate učinil,
že odvrátil hněv svůj [od nich]: a
nerozpalil všeho hněvu svého:

39) t. mdlí s. pndoncí lidé. — " Dech
neb vitr.
44) t. dešťové vody jejich v cisternách
& nádržkěcb, aneb i po ky — “ t.
že jich píti nemohli. Viz 2. Mojž. 7, 17.
49) Hebr.: Posílání zlých poslů t. věcí či
znamení nastávajících bid & neštěstí,
čímž se ony tmy rozumějí, o nichž 2.
Mojž. 10, 22.

ěl) t. egyptských. 2. Mojž. 12, 29.
56) t. těch nirodů před nimi vyhnaných.
57) t. v lučiltě ochablé, nepotřebné, na
něž nelze spoléhati.
65) Jako rek, kterýž vínem : snem
očerstviv se, dvojnásobnou zmužilostí
na nepřátely doráží.
67) t. k přebývání svému nevyvolil víc
Bílo, kteréž bylo v pokolení Ffi-nima.
syna. Josefova.
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68. Ale vyvolil pokolení Jůdovo,
horu Sion, kterouž zamiloval.
69. A vystavěl tu sobě jako
[sílu] jednorožců“ svatyni svou v
zemi, kterouž založil na věky.
70. A vyvolil Davida služebníka
svého, a vzal ho od stáda ovcí:
když chodil za ovcemi plodnými,
pojal ho,
71. aby pasl Jakoba služebníka
jeho, & lsraele dědictví jeho.
72. A pásl je v, nevinnosti srdce
svého: a moudrosti rukou svých
vodil je*.
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vysvoboď nás: a buď milostiv hří
chům našim, pro jmeno své.
10. Aby snad neřekli mezi ně..
rody: Kde jest Bůh jejich? a v
známost uvedena. buď mezi pohany
před očima našima, pomsta krve

ita:
Ílužebníků
tvých, kteráž jest vy

11. vejdiž před obličej tvůj lkani
vězňů. Podle velikosti ramene své
ho, zachovej syny usmrcených.
12. A odplat sousedům naším
sedmernasobně do lůna jejich: za
pohenění jejich, kteréž jsou tobě
činili Pane.
13. My pak lid tvůj, a ovce pa
Žalm 78. (79.)
Prorok oplakává zkázu Jemsnléma a. stvy tvé, chváliti tě budeme na
chrámu.
věky. Od koleni do pokolení vy
pravovatí udeme chválu tvou.
1. Žalm Asafův.
Žalm 79. (so.)
Bože
přišli
pohané chram
do dědictví
tvého,
poskvrnili
svatý Prorok jmenem lidu israelského, od ne
tvůj: obrátili Jerusalem [jako] v přátel
scuženého, modlí se Bohu za vysvo
_stráž ovoce*.
bosení.
2. Dali mrtvá těla služebníků
1. Ku konci, pro ty, kteříž pro
tvých, za pokrm ptákům nebe
ským, těla svatých tvých, šelmám měněni budou*, svědectví Asafa.
elm.
zemským.
, jenž spravuješ Israele, po
3. Vylili krev jejich jako vodu 2.
zornj; jenž vodíš Josefa jako
kolem Jerusaléma: a nebyl, kdoby
ovci. Jenž sedíš nad cherubíny,
je pochovával.
4., Učiněni jsme v potupu sou— zjev se
3. před Efraimem, Benjaminem,
sedům našim; v porouhení & po
směch těm, kteříž jsou vůkol nás. a Manassesem. Vzbudiž moc svou
5. Až dokavád Hospodine hně' & přijď, abys spaseny učinil nás.
4. Bože obratiž nás*: a ukaž
vati se budeš do konce: hořeti bude
tvář svou, a spasení budeme.
jako oheň horlení tvé?
5. Hospodine Bože mocností, do
6. Vylí hněv svůj na národy,
kteříž tě nepoznali, a na králov' kavádž hněvati se budeš nad 1110
ství, kteráž jmena tvého nevzý dlitbou služebníka svého"?
6. [Dokavádž] krmiti nás bu
7. Neboť jsou sežrali Jakoba: deš chlebem slzí: anápoj dáš nám
v slzích v míře veliké?
a místo jeho obrátili v poušt.
8. Nezpomínejž nepravosti na. 7. Postavil jsi nás kodporu sou
šich starých, rychle et předeidou sedům našim: & nepřátelé naši
nás milosrdenství tvá: nebo chudí posmívali se nám.
8. Bože mocností obratiž nás: a
učinění jsme příliš.
9. Spomoz nám Bože spasiteli ukaž tvář svou: aspaseni budeme.
náš: &pro slávu jmena svého Pane
77,69) t. silně utvrzený příbytek.
72) t. moudře spravoval je.
78,1) Hebr.: v hromady rumu.

70,1) Vis žalm _68, 1.

4) t. navrat, jakž podobně, se lajetl do
vlasů.
5) oslýchaje modlitby jeho.
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ta

ře 2.
lesejte Bohu spomocníku na
šemu: a vesele pokřikujte
nesl jsi: vyhnala narodšřpa ščipil
Bohu Jakobovu.
jsi ji*'.

10. Vůdce cesty byl jsi před 3. Vezměte žalm, a dejte sem
obličejem jejím: štípil jsi kořeny buben; [vezměte] žaltář veselý
s harfou.
ři
or stín 'e'í: & 4. Trubte troubou na novmě- .
jejha. Falklrnýlla
šení.
křoví její cedry Boyži':
J ]
síce*, v den znamenitý slavnosti
12. Roztahla ratolesti své až vaší.
5. Nebo tot jest přikazani v I
k moři: a až k řece [Eufratu] roz
sraeli: a soud Boha Jakobova.
vody své.
6. Na svědectví v Josefovi po.
13. Proč jsi rozbořil hradbu její:
a sbírají ji všickm', kteříž jdou ložil to*, když vycházel ze země
mimo cestou?
egyptské:
jazyk, kteréhož neznal,
še .
14. Roztyl ji vepř z lesa: a zvěř sl
y7. Odvratil od břemen hřbet
pouště spasla ji'.
15. Bože mocností obraín'ž se jeho: a ruce jeho aby košem ne
[k nam]: popatř s nebe, a viz, a sloužily [vice]".
navštiv tu vinici.
8. V soužení vzýval jsi mne, &
16. A dokonej ji, jižto štípila vysvobodil jsem tě: vyslyšel jsem
pravice tvá: a [budiž ruka tvá.] tě v skrytu bouře*: zkusil jsem
nad synem člověka, kterehos utvr tě u vody odpírání'lí
dil sobě.
9. Slyš lide můj, & osvěděímt
17. Popálena jest ohněm, apod se tobě: Israeli uposlechneš-li mne,
10. nebudet v tobě boha nové
kopána od žehráni obličeje tvého
zahyne.
ho, aniž se klaněti budeš bohu ci
18. Budiž ruka tvá. nad mužem zimu.
ravice tvé': & nad synem člově 11. Neboťja jsem Hospodin Bůh
a, kterehož jsi utvrdil sobě.
tvůj, kterýž jsem vyvedl tebe
19. A neodstoupíme [více] od z země egyptské: rozšiř ústa své.,
tebe, obživíš nás: a jmeno tvé vzý a naplnímt je'.
vati budeme.
12. Ale neuposlechl lid můj hlasu
20. Hospodine Bože mocností mého :' a Israel nehleděl na mne.
13. I nechal jsem jich podle ža
obratiž nás: a. ukaž tvář svou, a
spasení budeme.
dostí srdce jejich, aby chodili dle
nalezků svých.
14. [Ješto] kdyby mne byl lid
Žalm 80. (81.)
Prorok napomínú. lidu, aby svátky Boží
s obsvláltní pobožnosti světili, a Boha se
vší pilností etili.

můj
uposlechl:
po cestách
mýchkdybš1
oho 'l:Israel byl
15. v nic bych snad byl nepřá
tely jejich snížil: a na sužující je
1. Ku konci, za čeřeny. Žalm vztáhl ruku svou.
samého Asafa. Viz výš 8, 1.
16. Nepřátelé Hospodinovi ko
80,4) Židé čítali čas 8 roky dle oběhu mě
síce, a první den každého měsíce slavně
79,9) Habr.: Kmen vinný, t. lid israelský
— " t. místo nich.
vytrubovali.
11) t. j nejvyšší. Smysl toho podobenství 6) t. lidu israelskěmu to přikhal.
jest, že rozšířil se lid israelský až na 7) t. aby hlíny, vapns, rumu, kamení, v
hory libúneke. kdež rostly cedry.
koších a jiných nádobách zednických
14) Vepřem divokým : svěří rozumějí se
nenosili, t. od těžkých robot zprostil je.
nepřátelé lidu ísraelského, totiž Holo 8) 2. Mojž. 14, 84.. — " Meryba t. svá
fernes a ssyrití.
ru. 2. Mojž. 17, 2.
18) t. nad lidem, kterýž jako štípila pra 11 v t. dobrodiními svými; svobodně žádej,
vice tva.
a dimi! hojnost všeho, čehož žadbi.
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4. Proti lidu tvému zlostnou ukla
na věk ".
dali radu: a myslili proti svatým
tvým.
17. s.
A medem
krmil [bych]
tuku
obilí:
ze sk Že
ly"'z syta'l—
5. Řekli: Pojďte, & vyhlaďme
bych je.
je z národu': a at není více zpomí
nano 'mena Israelova.
6. ebot jsou se usnesli jedno
žalm 81. (82)
Napomínů soudců, aby bez ohlédůuí se myslně, spolu proti tobě smlouvu
učinili,
na. osoby spravedlivě soudili, pamatujíce
7. stanové Idumejských, a. Isma
na povinnosti své.
elitskýoh: Moabští & Agarejští,
1. Žalm Asafův.
8. Gebalští, a Ammonitětí, s.
ůh sté1* v shromáždění bohů“: Amalechitští : cizozemci' s obyvateli
u prostřed pak bohy ronsuzuje. tyrskymi.
2. Dokavadž souditi budete ne 9. Ano i Assyrští přišli s nimi:
pravost: a tváří hříšníků přijímati? hotovijsou ku pomocisynům Loto
*
3. Soud ěiňte nuznému, a sirot
ku: poníženého, a chudého ospra 10. Učili jim jako [někdy] Ma.
Vedlňuite.
dianským*, a jako Sisarovi: jako
4. Vytrhněte chudého: a nuz Jabinovi při potoku Uison**.
ného z ruky hříšníka vysvcbcďte.
11. Vyhynuli v Endor: uěiněni
5. Nevěděli toho, aniž tomu sroz jsou jako blato země.
uměli, chodí ve tmě: [a protož]
12. Naložil s knížaty jejich, jako
pohnou se všickni základové země'. s Orébem, & Zébou, & Zebeem, &
6. Jat jsem řekl: Bohové jste, Salmanou*: se všemi knížaty jejich,
a synové Nejvyššího všickni.
13.jenž řekla : Dědictvím cbdržme
(2. Mo'ž. 22, 9.)
svatyni Boží'.
7. Ale jako [jiní] li é zemřete:
14. Bože můj učiň je jako kolo':
& jako jeden z knížat padnete'.
a jako stéblo před větrem.
8. Povstaniž Bože, suď zemi:
15. Jako oheň, jenž spaluje les:
nebo ty děditn' budeš ve všech nó.—a jako plamen spalující hory*:
rodech*.
16. tak je stíhati budeš v bouři
své: a v hněvu svém řestrašíš je.
Žalm 82.. (se.)
17. Naplň tváře jejich zahan
Modlitba za pomoc Boží, když se okolní bením: a. hledati budou jmenatvé
ho
Hospodine'.
nůrodové proti lidu ísraelskému spiklí.
1. Píseň žalmu Asafova.
5) t. práva, dobří řádové, chvslítební

řiliby se jemu*: abylby čas jejich

mravevé: což když hyne, příchůscjí
za tím nepravosti a bezbožnosti, ..
naposledy vyvrácení obcí & krklovství.
7) t. dle hebr.: Všichni do jednoho vy
soudcové a knížata nhynete.
8) t. dědičně vládneů všemi národy.
82,2) t. nebleď tiše a pokojně na to, co se
nám od nepřátel děje.
80,16) |:. Israelovi. — " t. stálé by bylo ště 5) t. st nejsou více národem. —
stí jejích.
8) Bosuměj Filistinskó.
17) buď lesním, o němž 1. Král. 14, 25., 9) Moabským & Ammonitským. 1. Moji.
aneb od včel, jakž někteří praví, že v
, 6.
zemi chananejské v skslí :. v jesky 10) Soudc. 7, 1. — " Bouda. 4, 15. 5, 21.

2. Bože,
kdožaniž
budesepodobný
tobě?
Nemlě,
upokoj Bože'.
3. Nebo hle nepřátelé tvoji
hřmotučinili : a ti kteříž tě nenávidí,
pozdvihli hlavy.

ních sc osuují; aneb sympcm : hro 12) Scudo. 8, 21.
znů, jež na skalnatých horách rostou, 13) t. Jsrusslém & zem israelskou.
ři raven m.
14) t. jako prach, jenž se točí u vichru.

81,1) t. přítomen jest. — "' t. soudců, 16) t. křoví na horách, rychle hořící.
vrchností, náměstků Božích v činění 17) t. tak aby hledati tebe museli, žadné
soudu a spravedlnosti. 2. Boji. 21, 6.
pomoci při bozích svých ncnalesajíce.
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18. At se stydí & děsí na věky
9. Hospodine Bože nástupů vy
věků: & at se hanbí, a. zahynou. slyš modlitbu mou: ušima. pozorní
19. A st poznají, že ty jmeno Bože Jekobův.
10. Ochránce náš popstř Bože:
máš Hospodin: [že] ty sám jsi Nej
a. vzhlédni na. tvář Pomazaného
vyšší nade vší zemi.
svého*.
11. Nebo lepši jest den jeden v
žalm 83. (84.)

síněch tvých nad tisice*. Zvolil
jsem sobě raději opovrženým býti
v domu Boha. mého, nežli přebý
vati v stáncích hříšníků**.
12. Nebo milosrdenství, a.pravdu
1. Ku konci, ze ěeřeny*, synům
miluje
Bůh: milost, a. slávu dá.Ho
Kóre. Žalm.
m.
2. Jakspodine
milí jsou
stanové
tvoji
Ho-aPod
13.
Neodepře
dobrých věcí těm,
mocností*.
3. Touží, a. omdlévá. duše má, po kteříž chodí v nevinnosti: Hospo
dine
zástupů,
blahoslavený
člověk,
síněch Hospodinových. Srdce mě,
a tělo mě plesaji k Bohu živému. kterýž doufá, v tebe.
4. Nebo vrabec nalezl sobě dům,
Žalm 84. (as.)
&. hrdliěka. hnízdo sobě, kdežby
složila, mladé své. [Já nacházím] Prorok připomínsje sobě vysvobození lidu
oltáře tvé, Hospodine mocností: israelského : Egypta, žádá zs vysvobolení

Prorok vzdálen jsa. od chrámu Božího,
žádost svou, k němu přijíti, pronáší, :
blahoslavenství těch, kteříž svobodný pří
stup ]: němu vždy mají, vysvětluje.

téhož lidu : přitómněho soužení.
králi můj, & Bože můj*.
_ 5. Blehoslavení [json], kteříž pře
1. Ku konci, synům Kóre,želm.

bývají v domu tvém Hospodine:
jsi Hospodine
zemi
na. věky věků chváliti budou tebe. 2. Požehnal
“své: odvrátil
jsi zajetí Jako
6. Blahoslavený muž, kterýž má. b ovo.
.

moc od tebe: vstupováni [k stán—' 3. Odpustils ne revost lidu své—
u tvému] v srdci svém spořádal', ho: přikryls všeo y hříchy jejich.
7. údolím slzí, na. místo, kteréž
4. Ukrotil jsi všecken hněv svůj :
uložil*.
8. Nebot požehnání dá ustano- odšrátils
!v .
[se] od hněvu prohlivosti
vitel zákona.*.půjdou z síly k sile**: 5 Obratiž nás Bože spasiteli náš :
[až] vidín bude Bůh bohů na.Sionu. & odvrat hněv svůj od nás.

83,1) Žalm tento není bez spojení se žel
mem nil., jsout oba při téže příleži
tosti & od téhož pěvce složeny.
2) Boznmi se zde stsn na dvě rozdělený,
kdež stála archa úmluvy, než byl vy
stavěn chrám jerusslémský. 2. Mojž.

6. _stliž

na. věky hněvati se

budeš na. nás? aneb protěhneš hněv
svůj od národu do národu?
7. Bože ty obrátě se obživíš nás:
&.lid tvůj veseliti se bude v tobě.
6 1.
8. Ukaž nám Hospodine milo
4) Vrkbcem & hrdliěkou míní pěvec sám
své: a. spasení své dej
sebe; vrabcem pro útěk svůj, a hrdli srdenství
něm.
čkon pro lásku svou !: domu Božímu.
9. Poslyším, coby mluvil ke mně
6) t. cestu nahoru k domu tvému umyslil.
T. j. blahoslavení, kteříž vždy a rádi Hospodin Bůh: nebot [zajisté] mlu
na cestu k Výročr'a slavnostem do viti bude pokoj na. lid svůj*; & na.
chrámu tvého myslí.
S Smysl dle hebr.: Ti poutníci jdouce svaté své, a. na ty, kteříž se obra
přes pusté asuché údolí Baka (Beksim, ouji k srdci**.
2. Král. 5, 23.) na studnici je sobě
10. Jistě blízká. jest těm., kteříž
pokládsjí, t. j. tak volně a ochotně,
aě žízní prahnouce, po něm do Jeru
saléma chvátsjí, jako po nějakých utě
šených a premenitých lukách.
83,10) t. krále našeho.
&) t. Bůh. — '“ t. vždy jim více síly a 11) t. dnů jinde, snad v stsních hříšníků
strávených. — "' t. boháčů.
srdce přibývá.
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se ho bo'i, pomoc jeho: aby pře 9. Všickni národové, kteréž jsi
bývala s dva v zemi naší.
učinil, přijdou', a klaněti se budou
11. Milosrdenství a pravda po před t_ebou Pane: a oslavovati

tkaly se: spravedlnostapokoj polí
bily se.
l. 'nieno
eove'lřlžý "si ,aěiuíš
budgu
12. Pravda že země vzešla: a divné věci: ty jsi lgůhtšam.
spravedlnost s nebe vyhléd1a*.
11. Veď mne Hospodine po cestě
13.Dá.[také] Hospodinpožehnéní : své*, a kréčeti budu vpravdě tvé:
a země naše vydá. úrodu svou.
at se veselí srdce mé, aby se bálo

14. S ravedlnost před ním cho jmena tvého**.
12. Chvaliti budu tě Hospodine
Bože můj z celého srdce svého, &
oslavovati budu jmeno tvé na
věky.
Žalm 85. (se.)
13. Nebo milosrdenství tvé veliké
David v aoužení jsa, smilovaní a pomoci
jest nade mnou, a. vytrhls duši
proti nepřátelům svým od Boha žádá.

dit—Ž
sv
*.bu e: a zřídí po cestě kroky

1. Modlitba samého Davida.
akloň Hospodine ucha svého, a

mou z propasti nejhlubší'.
14. Bože, povstalit jsou nepraví

mně, a anepředstavili
rota silných tě
hledala
vyslyš mne: nebot nuzny a sroti
uše mé:
před
chudý jsem já.
očima svýma.
2. Ostříhejž duše mé, nebot svat
15. Ale ty Pane Bože lítostivý,
'sem*: spasenaučiň služebníka sv  a milosrdný, shovívající, a mnohého
o, Bože můj, doufajícího v tebe. milosrdenství, a pravdomluvný,
3. Smiluj se nade mnou Hospo
16. vzhlédniž na mne, & smiluj
dine, neboť jsem k tobě volal ce se nade mnou, dej vládu svou slu
lého dne:
žebníku svému: & spasena učili
4. obvesel duši služebníka svého, syna služebnice své.
_ .
17. Učiň se mnou znamení kdo
nebot k tobě Pane duše své jsem
pozdvihl.
brému, aby to viděli, kteříž mne
5. Neb ty jsi Pane líbezný, & nenávidí, a zahanbeni byli: žes ty
tichý, a mnohého milosrdenství
millHospodine
spomohl, a mne po
těš'
.
všechněm, kteříž vzývají tě.
6. Slyš Hospodine modlitbu mou:
& zoruj hlasu prosby mé.
Žalm se. (87.)
. V den soužení svého volal
O důstojnosti a slávě města Jerusaléma,
jsemk tobě: nebo slýchéš mne. příčinou
služeb Božích tu konaných, jimž
8. Nenít tobě po obného mezi i okolní národové, tak jako domácí, né' dy
bohy Pane: a nic není vedlé skutků přítomni býti mají. Ukasuje ten žalm také
na časy messiéěské.
tvých*.
1. Synům Kóre, žalm písně.
84,9) t. aby přišel naň pokoj a štěstí. —
" t. kteří jdou do sebe, :. napravují
se. Jinak: Kteří obrací k němu srdce.
Hebr.: Toliko aby se nenavrůtili k
slosti [předeélé .

12V Vyhlédati bude, t. navratí se aase na

Základové
svatýc “:jeho' jsou na horách
2. miluje Hospodin brány sion
ské nade všecky stany Jakobovy.

nem s nebe, kamž před lidmi byla jako
utekla.

!.;.v t. všudy průchod míti, a veřejně jako

9) t. někdy, svým časem.
osnamovati bude příchod Boha, krale ll) vyoč mne přikéaaním tvým. — " t.
at raduje se v básni tvé.
spravedlivého, jenž v semi zase tak
dobrotivé, jako kdy prvé, kralovati 13) t. vytrhls mne : přítomného nebes
bude.
pečenství smrti, jako již z hrobu.
85,2) t. miláček a milovník i ctitel aneb 86,1) t. města Božího Jerusaléma. — “ t.
na horách, kteréž sobě Hospodin k
pomazaný tv'd'.
J
.
službám svým oblíbil.
8) t. nic není rovného skutkům tvým.
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ný'. Jako zranění, kteří spí v hro
bích, na něž nepamatuješ více:
jenž od ruky tvé odvrženi _jsou“.
7. Položili mne v jámu nejhlubší,
v temnost, a v stín smrti *.
8. Nade mnou utvrdila se prchli
vost tvá: a všecka vlnobití svá
uvedl jsi na mne.
9. Vzdálil jsi známě má ode mne:
položili mne v ošklivost sobě. Vy
bude vse sání lidu, aknížet ; těch, dán jsem, & nevycházel jsem*:
10. oči má zemdlely ro bídu.
kteříž byi v něm*.
7. Jako samých veselících se, Volal jsem k tobě Hoa 'ne celý
jest přebývání v tobě.
3. Slavné věci praveny jsou o
tobě, město Boží.
4. Pomním na Rehab' a Baby
lon, [mezi těmi], kteříž znají mne.
Hle cizozemci" &.Tyrští, a lid
mouřenínský, ty jsou byli tam***.
5. Zdaliž Sion [řekne]: Člověk,
a člověk narozen jest v něm*: a
sám Nejvyšší založil jej?
6. Hospodin vypravovati [to]

dež:
sv . rozprostíral jsemk toběruce

Žalm 87. (as.)
Prorok naříkaje na svou bídu, žádá s
ní vyproštěn býti, aby tím lépe Boha chvá
liti mohl.

1. Píseň žalmu, synům Kóre, ku
konci pro Maheleth', k odpoví
dání“ rozumnosti**"'Emaus. Esra
hitskěho,
(] Paral. 2, G.)
2. Hospodine
Boževolal,
spasení
ve dne jsem
i vmého,
noci
před tebou.
3. Vejdiž před obličej tvůj mod-

litba- má: nakloii ucha sveho ku
prosbě mě.
4. Nebo naplněna jest zlými
věcmi duše má: a život můj smrti
se přiblížil.
5. Počten jsem se stupujícími do
jámy: _uěiněnjsem jako člověk bez
PomOOI,

6. [jako] mezi mrtvými svobod
86,4) t. Egypt. — " t. Filistinětí. — *"

11. Zdaliž na. mrtvých činiti bu
deš divy: aneb [snad] lékaři zkřísí
je, a budou tě chváliti*?
12. Zdali vypravovati bude ně
kdo v hrobě milosrdenství tvé, a.
pravdu tvou v zahynutí?
13. Zdaliž poznání budou vtom
nosti divni skutkové tvoji, a spra
vedlnost tvá v zemi zapomenutí?
14. A já Hospodine ktobě jsem
volal: a z jitra modlitba má před
chází tě.
 15. Proč Hospodine zamítáš mod
litbu mou: a odvracuješ tvář svou
ode mne?
16l Chudý jsem já, a v pracech
od mladosti své: vyvýšen pak jsa,
ponížen jsem, a zkormoucen.
17. Na mne se shrnuli hněvová
tvoji : a hrůzy tvé zkormoutily mne.
18. Obklíěily mne jako voda
celý den: obklíčily mne spolu'.
19. Vzdálils ode mne přítele, a
m .

Fliáního, a známé má od bídy
t. v Jerusalámě k úctě mě.
6) t. v Jerusalémě; ten i onen, každý
člověk,všichni jsou rodem : Jerusaléma,
žalm 88. (as.)
jsou k němu přivtělení, a ]: nábožen
Předně vyčítá prorok sliby Davidovi od
ství Hospodínovu připojeni.
Q
t. vyčítati bude Hospodin jako z po Boha učiněná. Potom bídný způsob rodu
pisu národů, t. z knihy, v níž jako
napsané má národy, kteříž k jeho
království náležejí : „I ten také tu byl 87,6) t. sám sobězanechaný. — “ t. které
a se narodil“, t. rozliění cizí národové
a péče a ochrany své jako vypoultíě.
budou přičtení a přijati u služebníky 7) t. dals mi uběhnouti v nebezpečonství
V

Hospodinovy. & za spolusousedy Sionu,
nejináče než jakoby v něm sro-oni
byli.

smrti. Vis Job 10, 22. Výš 27, 1. 29, 4.
9) t. nemohu uniknouti toho trápení, v
něž vydán jsem.
87,1) t. pro nástroj struněný. — " t. je 11) t. pomoz mi, dokud živ jsem, abych
tě za to oslavoval.
dněch druhým, aneb !: vyslyšení od
Boha. — “. t. naučení, aneb city.
18) t. najednou, aneb se všech stran.
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12. Tvát jsou nebesa, a tvá. jest
země, okršlek země a plnost jeho*
1. Rozumnosti* Ethana Ezrahit ty jsi založil:
ského.
13. půlnoční stranu i moře* tys
stvořil. Tábor a Hermon“ ve jmenu
2.0 milosrdenstvíchHospodinovy'ch
na věky zpívati budu. Od ná tvém plesati budoum.
rodu do národu zvěstovati budu .14. Tvé rámě jest přemocné,
silná ruka tvá, & vyvýšená pra
pravdu tvou ústy svými. .
3. Nebo jsi řekl*: [a] na věky vice tvá.:
15. spravedlnost a soud jsou u
milosrdenství vzděláno bude** na
nebesích: připravena***bude pravda tvrzením stolice tvé.* Milosrdenství
a pravda předcházejí tvář tvou:
tvá na nich.
4. Učinil jsem smlouvu s vy— 16. blahoslavený lid, ktery'ž zná
volenými svy'mi, přísáhl jsem Da plesání [tvé]*. Tit Hospodine v
světle obličeje tvého chodíti budou,
vidovi služebniku svému:
17. a ve jmenu tvém plesati bu—
5. Až na věky připravím símě
tvé. A vzdělám od národu do ná dou celý den: a v spravedlností tvé
vyvýšeni budou.
rodu stolici tvou.
18. Nebo sláva sily jejich jsi ty:
6. Oslavovati budou nebesa divné
skutky tvé Hospodine: i pravdu a z dobrolibosti tvé povy'šen bude
roh náš.
tvou v shromáždění svatých*.
19. Neboť od Hospodina jest
7. Nebo kdo v oblacích přirov
nán bude Hospodinu: [kdo] podo— obrana naše, a od Svatého israel
ského,
krále našeho*.
ben bude Bohu mezi syny Božími?
20. Tehda mluvil jsi u vidění
(Job 1, 6.)
8. Bůh, kterýž oslaven bývá v svatým svým*, a řekl jsi: Složil
radě svatých*: veliký a hrozny jsem pomoc [lidu svému] v [reku]
jest nade všecky, kteříž jsou vůkol silném: a povýšil jsem vyvoleného
jeho a celé království předkládaje, Bohu
toho touží a pomoci od něho žádá.

něho.

z lidu mého**.

'21. Nalezl jsem Davida služeb
9. Hospodine Bože zástupů, kdo
jest podoben tobě? Mocný jsi ty níka svého: olejem svaty'm svým
pomazal jsem ho.
Hapodine
a pravda tvá jest vůkol 22. Ruka zajisté má. spomáhatí
te
.
10. Ty panuješ nad moci moř bude jemu: a rámě mé posilovati
skou: pohnutí pak vln jeho ty skro ho bude.
23. Nic neprovede nepřítel proti
cuješ.
11. Ty jsi snížil jako zraněného, němu, a syn nepravosti nemá u—
škoditi
jemu,
pyšného*: ramenem moci své roz
24. A potru před tváří jeho ne
pty'lils nepřátely své.
1) t. žalm vyučující. 1. Par 2, 6.
3) Co řekl, následuje vc v. 4. 5. — ** t.
zajisté pevně státi bude to dobrotivé

přátely jeho: a ty, kteříž ho ne—
návidí, v útěk obrátim.

zaslíbení tvé. — “* t. utvrzena.

6) t. ctitelů tvých. Jakoby řekl: Že ty
mocen jsi sliby své splniti, tomu učí
všecky stvořené věci, zvlášť nebesa
kteráž moc tvou nejvíce a nejpatrněji
ukazují: a že v splňováni slibů svých
pravdomluvný a věrný jsi, toho svěd
kové 'sou ctitelé a služebníci tvnji
[audělé, na nebi vůkol tebe shromá
žděni, kteříž vidouce věrnost tvou,
chválí ji a oslavují. Níž v. .
8) t. ctitelů a služebniků jeho, duchů nebe

Mý

11) Habr. Rahab, t. Egypt.

12 t. čímkoli svět naplněn jest.
13 t. k straně poledni. — “ Ona haia
k západu. tato k východu ležela, tak
se vyčítají všecky 4 strany světa. -—

"' plcsaji aneb zpívají o jmenu tvém,
t. znají se k tomu, žes ty stvořitel
jejich.
15) t. základem trůnu tvého.
16) umi plesati tobě. t. přiznává. se k tobě.
19) Hebr.: Hospodin jest štít náš, Svatý
israelský, kral náš.
20) t. prorokům a Náthanovi. — " t. Da
viad

45
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25. A pravda má., imilosrdenství
41. Zkazil jsi všecky ohrady
mě s ním bude: a ve jmenu mém jeho* : obrátils pevnost jeho v
strach?
vyvyšen bude roh jeho.
26. A vložím na moře ruku jeho:
42. Loupili jej všickni jdoucí
a na řeky pravici jeho*.
cestou: učiněn jest v posměch sou- 
27. Onť bude vzývati mne [řka]: sedům svym.
Otec můj jsi ty:

Bůh můj, a o—

bránce spasení mého.

43. Vyvýšil jsi pravici těch, kte—

říž utískají ho:

obveselils všecky

A já. za prvorozeného usta— nepřátely jeho

novlm ho: za vyvýšeného nad
44. Odvrátil jsi pomoc mečejeho:
krále zemské.
a nespomohl jsi mu v boji.
29. Na věky zachovám jemu mi— 45. Zkazils jej [oloupivJ ho] 0 či
losrdenství své: a smlouva má stotu*: a stolici jeho svrhl jsi na
zem.
[bude] věrná jemu.
30. A položím na věky věků
46. Ukrátils dnů času jeho: při
'simě jeho, a trůn jeho jako dny kryl jsi jej hanbou.
nebe.
47. Až dokavád Hospodine od—
31. Jestližeby pak opustili synové vracovati se budeš docela: [doka
jeho zákon můj :_a v soudech mych vádž] hořetí bude jako oheň hněv
nechodili:
tvůj ?
32. jestližeby spravedlnosti mych
48. Rozpomeň se, jaká jest by
poskvrnili: a přikázání mych ne tost ma*: zdaliž jsi tedy nadarmo
ostříhali:
postavil [na svět] všecky syny
33. navštívim metlou nepravosti lidské?
_
jejich: a ranami hříchy jejích:
49. Ktery' jest člověk, jenžby
34. milosrdenství pak svého ne živ byl, a neuzřel smrti: [jenžby]
rozptylím od něho: aniž škodjti vytrhl duši svou z moci pekel?
budu proti pravdě své;
50. Kdež jsou milosrdenství tvá
35 aniž poskvrním úmluvy své: stará Hospodine, jakož jsi přisáhl
a toho, což vychází z úst mych, Davidovi v pravdě své?
nezruším.
51. Pamatuj Pane na pohanění
36. Jednout jsem přisáhl skrze služebníků svy'ch, kteréž jsem nesl
svatost svou, jestli sklamám Da v lůnu svém od mnohy'ch národů*.
vidovi*:
52. Kterymž haněli nepřátelé
37. simě jeho na věky trvati tvoji Hospodine, kterýmž haněli
bude,
proměnu* Pomazaného tvého.
38. & trůn jeho [bude] jako
53. Požehnán budiž Hospodin na
slunce před obličejem mym, a jako věky: staň se, staň se.
měsíc utvrzen na věky: a[ten]
svědek na nebi* jest věrný.
Žalm 89. (co.)
39. Ale tys odehnal, a potupil:
zanedbal jsi Pomazaného sveho*.
0 věčnosti Boží a nestálosti života všech
40. Vyvrátil jsijsmlouvu s služe— lidí. zvlášť Israelitů, kteříž na poušti po
bníkem svým: poskvrnil jsi na zemi mi'cli.
svatost* jeho.
1. Modlitba
žího.

Mojžíše,

muže

Bo

26) t. učinim, abjr panoval od moře středo—

zemního až po řeku Eufrat. Výš 79 12.
36) i. zajisté nesklamíim Davida.
38) t. Bůh sám.
39) Ale nyni, jakž se zdá, zavrlinjcš a
;;otupnješ krále, potomka Davidova;
nezdáť se, žebys déle chtěl držeti
smlouvy své
40) t. svatou důstojnost. hebi. korunu.

41) t. domut Davidova.
nějaké zahrady.
že prvé jako
nezhrožený,
ted' se
b_átí musí.

45)
48)
51)
52)

t. o předešlou jasnost a slávu.
t. jak kiátké živobytí mé.
t. vrchovatě jsem utrpěl.
t. proměněni osudu, štěstí.
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14. At naplnění jsme záhy milo
Panenárodu
outočiště
učiněn jsi nám, od
do národu.
srdenstvím tvým: abychom plesali,
2. Prvé než učiněny byly hory, a veselili se po všecky dny naše.
a než jest spůsobena země, a okrš— 15. [Abychom] radovali se za
lek zemský; od věků až na věky dny, v nichž jsi nás ponižil; za
léta, v nichž jsme viděli zlé věci*.
jsi ty Bůh.
3. Neobracuj člověka v sníže
16. Vzhlédniž na služebníky své
nost*: jenž jsi řekl: Obraťte se sy a na díla svá: a spravuj syny je
nové lidští.
'ich.
4. Nebo tisíc let před očima
17. A budiž světlost* Hospodina
tvýma [jest] jako den včerejší, kte Boha našeho nad námi, a díla ru—
rýž pominul: a [jako jedno] bdění kou našich spravuj nad námi: ano
v noc1*.

5. Jako co se za nic nepokládá,
[tak] jejich léta budou.
6. Ráno jako bylina ať pomine,
ráno ať kvete, a pomine: u večer
at odpadne, ztuhne a uschne*.
7. Nebo jsme zhynuli od hněvu
tvého, a prchlivostí tvou zkormou
cení jsme.
8. Položil jsi nepravosti naše
před obličej svůj, věk náš v světlo
obličeje svého.
9. Nebo všickni dnové naši mi
zejí: a od hněvu tvého hyneme.
Léta naše jako pavučina počtena
budou:
10. dnů let našich, při některých,
jest sedmdesáte let. A jest-li kdo
při síle, osmdesáte let: a co nad
to víc jich, práce jest abolest. Neb

dílo rukou našich spravuj“
Žalm 90. (91.)
Žalm tento. za příčinou moru složený,
vypravuje, kterak jest bezpečen přede vším
zlým ten, kterýž všecku svou naději na
Bohu založil.

1. Chvalozpěv Davidův.

Kdov ochraně
obývá vBoha
pomoci
Nejvyššího,
nebeského
pře
by'vati bude.
2. Díť Hospodinu: Obránce můj,
jsi ty, a útočiště mé: Bůh můj, v
tebe doufati budu.
3. Neb on vysvobodí tě z osidla

lovců a od slova přísného*.
4. Rameny svymi zastíní tě: a
pod křídly jeho doufati budeš.
5. [Jako] štítem obestře tě pravda
na to přijde slabost a budeme ká—jeho: nebudeš se báti přístrachu
ráni*.
nočního.
11. Kdož zná mocnost hněvu
6. [Ani] střely létající ve dne*,
tvého, 'a pro bázeň tvou [kdo může] ani věci procházející se ve tmě**,
hněv tvůj vypraviti?
ani
útoku, a ďábelství poledního“*.
12. Pravici svou tak známou
7. Padne jich po boku tvém tisíc,
nčiň, a vyučené srdcem v moudro a deset tisíců po pravici tvé: ale k
sti [učiň z nás]*.
tobě se nepřiblíží.
lá. Obratiž se Hospodine, až do
8. Avšak očima svy'ma na to pa—
kavád [prodlévati budeš]? a upro třiti budeš, aodplatu hříšníků uzřlš.
sitedlny buď služebníkům-svým.
9. Poněvadž [díš]: Ty jsi Hospo
dine naděje má:

& Nejvyššího

po—

89. 3) t. v úplné zahynutí.
ložil jsi za útočiště své:
4) t. noční, ježto jest čas tří hodin. Staří
dělivali noc na čtvero bdění, v nichž
stráž drživali; také den dělili na čtyry
častky.
89
a'; v t. lidé jsou jako bylina, kteráž z jitra
17)t15) t.lloktouš_elízlého.
* t. dej prospěch a zdar
se zelená, květe, u večer pak vadne a
pracem snaš—im
us cha.
90,3) t. od věci krušné. Hebr.: Od zlého
t.
obtížemi
velkého
věku.
10)
nakažení morového.
_
12) t. naučiž nás počítati pravě dnů našich, 6) t. nebezpečenstvi zjevného. — "
u znáti krátkost a křehkost života,
t. skrytě a náhle přicházejícího.— "*
t. ani rány jež usmrcnje v čas poledni
abychom oddali srdce své moudrostí.
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10. nepřistoupí k tobě zlé, a me

9. tedy ty [zůstáváš] Nejvyšší na
tla nepřiblíží se k stanu tvému. věky Hospodine.
10. Nebo hle nepřátelé tvojí Ho
11. Nebo andělům svým přikázal
o tobě: aby ostříhali tě na všech spodine, nebo hle nepřátelé tvoji
cestách tvých.
(Mat. 4, 6.)
12. [Jako] na rukou ponesou tě:
abys snad neurazil o kámen nohy
své.
13. Po hadu & basilíšku choditi
budeš: a šlapati budeš po lvu i
draku.*
14. Poněvadž ve mne doufal, [dí
Bůh,] vysvobodim jej, ochráním
ho, nebo poznal jméno me.
15. Volatí bude ke mně, a já
vyslyšim jej: s ním budu v sou
ženi: vytrhnu jej, & oslavím jej.
16. Dlouhostí dnů naplním jej:
a ukáží jemu spasení své.

Žalm 91. (92)

zahynou: a rozptýleni budou vši—
ckni, kteří páší nepravost.
11. A vyvýší se jako jednorožce
roh můj: a stáří mě [bude] v milo

srdenství hojném.
12. A zhrzí oko mé nepřátely
mými: a o těch, jenž proti mně
povstávaji, uslyší ucho mé [pomstu
Boží].

13. [Ale] spravedlivý jako palma
kvésti bude: jako cedr na Libánu
rozmnoží se.
14. Štípení v domu Hospodinovu,
v síních domu Boha našeho kvésti
budou.
15. Ještě se rozmnoží v stáří
hojném: a dobře dochováni budou,
16. aby zvěstovali, že přímý jest

Prorok jmenem církve probudiv se k Hospodin Bůh náš: & že není ne—
chvále Boha, skutky jeho v stvořených vě
cech &podivenim rozvažuje. 7. Bezbožniků spravedlnosti v něm.
zahynutí, spravedlivých pak štěstí a osla
vcní vypravuje.
Žalm 92. (93)

1. Žalm písně v den

sobotní*,

Prorok vychvaluje všemohoucnost Boží,
kteráž se vyjevuje v stvoření země a moře.

2. Dobré
oslavovati
na, jest
& žalmy
zpívatiHospodi
jménu , Chvalozpěv Davidův, na den
tvému Nejvyšší,
před sobotou, když založena byla
3. aby zvěstováno bylo ráno milo země*.
srdenství tvé. & pravda tvá přes
noc,
4. při nástroji o desíti strunách,
při loutně: s písní při harfě.
5. Neb jsi mne potěšil Hospodine
činy svými: & v skutcích rukou
tvých plesati budu.
6. Jak velící jsou skutkové tvoji
Hospodine! velmi hluboká jsou my
šlení tvá.
7. Člověk nesmyslný nepozná to
ho: a blázen nesrozumí těm věcem.
8. Když hříšníci vzejdou jako
tráva: & ukáží se [v květu] všickni,
kteříž páší nepravost, aby zahynuli
na věky věků:

1. Hospodin
krásu
oblékl se:kraloval,
oblékl sev Hospo
din v sílu, & přepásal

se.

Neb i

upevnil okršlek země, kterýž se
nepohne.
2. Připravena jeSL stolice tvá*
zdávna: od věčnosti ty jsi. '
3. Pozdvíhly řeky_ Hospodine:
pozdvihly řeky zvuku sveho. Po
zdvíhly řeky vln svých,
lk. nade zvuk vod mnohých*.
Divná jsou dutí moře, [více] divný
jest na vy'sostech Hospodin.
5. Svědectví tvá jsou hodnověrná
velmi: na dům tvůj přísluší sva
tost Hospodine na dlouhé časy.*

90, 13) t. v největších nebezpcčcnstvich žádné 92,1) 1. Mojž. 2, 1—3. V hcbr. toho níz
škody nevezmeš.
pisu není.
91,1) Dle Talmudu zpíval se v neděli žalm 2) utvrzen jest a pevně stoji trůn tvůj, t.
23, v pondělí ž. 47, v ůtcr ž. 81, ve
království tvé a správa jeho.
středu ž. 93, ve čtvrtek ž.
, v pátek 4) t. nade zvuk moře.
2. 32, a v sobotu či svátek ž. 91.
5) t. na věčné časy.

Žaltář 93. 94.

Žalm 93. (94)
David volá k Bohu o pomstu nad násil
niky a nespravedlivými soudci.
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se v soud: & sní všickni, jenž jsou
přímého srdce.
16. Kdož mi povstane proti zlost
níkům? aneb kdo se postaví se

mnou proti těm, kteříž páší nepra—
Žalm samého Davida, v čtvrtý den vost?
po sobotě.
17. By byl Hospodin nespomohl
mi: o maličko byla by bydlela duše
1. Bůhpomsty
pomsty
Hospodin*:
svobodně
jedná**.Bůh má na onom světě.
2. Vyvyšiž se, jenž soudíš zemi:
18. Řekl—lijsem: Pohnula se ne
dej odplatu pyšným.
ha má: [tu] milosrdenství tvé Ho—
3. Až dokud hříšníci Hospodine, spodine spomohlo mně.
až dokud hříšníci vychloubati se
19. Podlé množství bolestí mých
budou.
v srdci mém, potěšování tvá obve
4. [Až dokud] žváti, a mluviti selovala duší mou.
budou nepravosť: [a hrdě] mluviti
20. Zdaliž se přídrží tebe stolice
budou všickní, kteříž páší nespra— nepravosti*, abys vymýšlel těžkost
vedlnost?
v přikážání**?
5. Lid tvůj Hospodine snížili: &
21. Uklady činiti“ budou duší
dědictví tvému příkoří činili.
spravedlivého: a krev nevinnou od—
Vdovu a příchozího zabili: a soudí.
sirotky usmrtili. (2. Mojž. 22, 20.)
22. Ale učiněn jest mi Hospodin
řekli: Neuvídí Hospodin, za útočiště, & Bůh můj za pomoc
aniž bude [na to] pozorovatí Bůh naděje mě.

Jakobův.
23. A odplatí jím nepravost je
8. Srozumějtež nemoudří z lidu: jich: & v zlosti jejich zahladí je:
a [vy] blázni jednou sobě usmy— zahladí je Hospodin Bůh náš.

siete

_ 9. [Zdaliž ten,] který učinil ucho,

nebude slyšeti? aneb kterýž způ
sobil oko, nepozoruje?
10. [Zdaliž ten,] kterýž tresce
národy, nebude kárati? jenž učí
člověka moudrosti*?
11. Hospodin zná myšlení lidská,
že marná jsou.
12. Blahoslavený člověk, kteréhož
bys ty vycviěil Hospodine, a jehož
bys ze zákona svého vyučil:
13. abys mu ulevil od dnů zlých:
ažby vykopána byla hříšníku jáma*.
14. Neboť nezavrhne Hospodin
lidu svého: a dědictví svého ne
opustí,
15. ažby spravedlnost navrátila

Žalm 94. (95.)
Napomíná. lidu k chválení, ctěni a poslou
chání Boha.

Chvalozpěv samého Davida.

1. Pojjďte,
veselme
Hospodinu:
plesejme
Bohusespasiteli
na
šemu.
2. Předstupme před tvář jeho 5
chválením, & s žalmy plesejme
jemu.
3. Neboť Bůh veliký jest Hospo
din: a král veliký nade všecky
bohy.
4. Nebo v ruce jeho jsou všecky
končíny země: a výsosti hor jeho

jsou.
5. Neboť jeho jest moře, a on

93. 1)5t. B_ohu
5. Mojž.
82,
**přísluší
Jinak: pomsta.
Přichází
k činění

10) Dolož: Zdali nebude i vás trestati onen 93, 20) t. trůn nepravosti, totiž Saule, jenž
všemohoucí a vševědouci, z jehož moci
nepráve pronásledoval
Davida. ——
t. stolice nepravosti, shromážděni ne—
:t dobroty i pohanští národové svůj
spravedlivýeh vymýšlí těžkosti v za—
- rozum a moudrost mají?
chovávání zákona; aneb, zlé a utrpení
13) t. ažby trápení naše zahynutim bezbož
niků, kteříž nám je činí, přetíženo
jiným proti zákonu; zdaliže ty Bože
s nimi srozuměn? Nikoli!
bylo.
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učinil je: a suchou zemi utvořily
ruce jeho.
6. Pojďte, klanějme se, a padejme
[před nlm]: i plačme před Hospo
dinem, kterýž učinil nás.
7. Neb on jest Hospodin Bůh náš:
a my lid pastvy jeho, a ovce ruky

jeho'.

6. Sláva akrása jest před obliče—
jem jeho: svatostavelebnost v sva—
tyni jeho.
7. Vzdejte Hospodinu čeledi ná
rodů, vzdejte Hospodinu "slávu a
čest:
8. vzdejte Hospodinu slávu jme-'
nu jeho. Vezměte oběti & vejděte do

8. Dnes uslyšíte—li hlas jeho,

ne— síní jeho:

9. klanějte se Hospodinu v síni
9. jako [na místě] _popouzeni* v svaté jeho. Pohniž se před tváří

zatvrzujte srdcí svých;

den pokušení na poušti: kdežto po
koušeli mne otcové vaši, zkusili
mne, a viděli skutky mé.
10. Čtyřiceti let hněval jsem se
na národ tento, a řekl jsem: Vždy
cky tito bloudí srdcem*.
11. Ale oni nepoznali cest mých:
jak jsem přisáhl v hněvu svém:
Jestli vejdou „do odpočinutí mého*.
Žalm 95. (go.)
Složen a zpíván, když archa Páně z do
mu Obcdedomova na horu Sion přenesena,
a v stanu postavena byla. kdežto všickni
lidé vyzývají se. aby Boha zpěvy a obětmi
uctili. 1. Par. 15, 25.

1. Píseň samého Davida, když se,
dům stavěl po zajeti*.

Zpívejte
zpívejteHospodinu
Hospodinu píseň
všeckanovou:
země.

jeho všecka země:
(1. Par. 16, 30.)
10. rcete mezi národy, že Hospo—
din kraluje. Neboť jest utvrdil okr—
šlek země, kterýž se nepohne: sou—
diti bude národy v pravosti.
11. Veselte se nebesa, & plesej
země, pohni se moře, a plnost jeho:
12. radujte se pole, i všecko, což
koli na nich jest. Tehdáž veselití se

bude všecko stromoví lesa
13. před tváří Hospodina, nebr
se béře: nebt se béře, aby soudil
zemi. Souditi bude okršlek země v
pravosti, a národy v pravdě své.
Žalm 96. (97.)
O království Hospodinovu a

důstojnosti

jeho, i všeho modlái—stvizkaženi.

1. [Žalm] Davidův, když země je—
2. Zpívejte Hospodinu, & dobro
řečte jmenu jeho: zvěstujte den po ho [k pokojiíl navrácena jest*.
dni spasení jeho.
plesejmnozí.
země: a
radujte kraluje,
se ostrovové
3. Zvěstujte mezi národy slávu Hospodin
2. Oblak a mrákota jest vůkol
jeho, mezi všemi lidmi divy jeho.
něho:
spravedlnost
a
soud,
základ
4. Nebo veliký [jest] Hospodin, a
velmi chvály hodný: hrozný jest na stolice jeho.
3. Oheň předchází jej, a zapálí
de všecky bohy.
5. Nebo všickni bohové národů vůkol nepřátely jeho. '
[jsou] ďábelstvi*: ale Hospodin“ ne— 4. Zasvítilo se blýskání jeho po
besa učinil.
okršku země: viděla, & pohnula se
země.
94, 7) a my jsme lid jeho, jejž on sám spra
5. Hory jako vosk rozplývaly se
vuje jako pastýř ovce, a stádo, kteréž od tváři Hospodinovy; od tváří Pá
on sám rukou svou vede.
Král. 5, ně všecka země.
2. Výš 22, 1. 78. 71.
6. Zvěstovala nebesa spravedlnost
9) t. v Mei-iba. 2. Mojž. 17, 7.
10) t. vždy věší srdce svá slepě na jiné jeho: a viděli všickni národové slá—
věci, a ne na mne, tí zatvrzelei.
vu jeho.
11) t. že nevejdou do země zaslíbené.
95,1) Žalm tento zpival se také po druhém
Jsou marnost, nie. — ** t. jest ten
vystavění domu Božího a při zasvěcení
)ravý Bůh, kterýž —
jeho, po navrácení se Židů ze zajetí
babylonského.
96,1Š To bylo zvláště za posledních let
5) t. modly, sídla zlých duchů. Hebr.:
panování jeho.

Žaltář 96. 97. 98. 99.
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7. Zastydte se všickni, kteříž se
9. před obličejem Hospodinovym:
klanějí rytinám: a kteříž se chlubí neboť se béře, aby soudil zemi.
modlami svy'mi. Klanějte se jemu Souditi bude okršlek země v spra
vedlnosti, a národy v pravosti.
všickni andělé jeho!
8. Slyšel to a zradoval se Sion:
žalm 98. (99)
a zplesaly dcery jůdské z příčiny
soudů tvych Hospodine.
Prorok napomíná lidu israelského, aby
9. Nebo ty Hospodine nejvyšší Boha krále svého a soudce, jenž svou sto
jsi na vší zemi: velice jsi vyvy' lici na arše má, ctil, tak jako někdy Moj
žíš, Áron a jiní proroci s velikým svým
šeny' nade všecky bohy.
užitkem činili.
10. Kteřiž milujete Hospodina,
v nenávisti mějte zlé: ostříháť Ho
1. Žalm samého Davida.
spodin duší svaty'ch svych, z ruky
Hospodin
kraluje, nechť
se hně—
hříšníka vysvobodí je.
-vají národové;
on sedí
nad
11. Světlo vzešlo jest spravedli cherubíny, pohni se země.
vému, a radost těm, kteříž jsou
2. Hospodin na Sionu veliky
upřímného srdce.
[jest]: a vyvýšený nade všecky ná
12. Veselte se spravedliví v Ho— rody.
spodinu: a oslavujte památku sva— 3. Oslavujte jméno tvé veliké;
tosti jeho.
nebot hrozné, a svaté jest:
4. a čest krále soud miluje'. Ty
Žalm 97. (98.)
jsi ustanovil práva: soud a spra
vedlnost
v Jakobovi tys učinil.
Napominá k chválení Boha z vítězství
nad nepřátcly.
5. Vyvyšujtež Hospodina Boha
našeho, a klanějte se u podnoží
1. Žalm samého Davida.
noh jeho: neboť svaty jest.
6. Mojžíš, a
ron [byli] mezi
Zpívejte
Hospodinu
píseň
novou:
nebt jest divné věci učinil. Spa kněžmi jeho: a Samuel mezi těmi,
sení učinila jemu pravice jeho, a jenž vzývají jmeno jeho: vzývali
rámě svaté jeho.
Hospodina, a on vyslychal je.
2. Známé učinil Hospodin spa
7 v sloupu oblakovém mluvíval,
sení své: před očima národů zje k nim. Ostříhali svědectví jeho, a
vil spravedlnost svou.
přikázání, kteréž dal jím.
3. Rozpomenul se na milosrden—
Hospodine Bože náš, tys je
ství své, a na pravdu svou domu vyslýchal: Bože tys milostiv byl
israelskému. Viděly všecky končiny jim, a mstítelem nade všemi ná.—
země spasení .Boha našeho.
lezky jejich*.
4. Plesejte Hospodinu všecka ze
9. Vyvyšujte Hospodina Boha na
mě: prozpěvujte, a veselte se, a šeho, a klaňte se [mu] na hoře
žalmy zpívejte.
svaté jeho: nebot svatý jest Ho—
5. Hrejte Hospodinu na. harfu, spodin Bůh náš.

na harfu s hlasem chvály:
. na trouby duté, a zvukem
Žalm 99. (100)
trouby rohové. Plesejte před obli Vzbumváni k chvále, dikůčiněni
čejem krále Hospodina:
stánku za jeho dobrodiní.
7. pohniž se moře,i plnost jeho*:
okršlek země, i ti, jenž bydlejí na
1. Žalm chvály.
něm.

_

Bohu ve

_

8. Reky [jako] rukama tleskati
budou*, spolu hory veseliti se budou.

98, 4) t. Bůh jako král zakládá na tom svou
cest, že miluje spravedlnost-.
5) t. u archy v svatyni. ]. Par. 28, 2
96,8) t. města jůdská.
8) t. když toho k jejich aneb jiných ná
t.1to, co žije v něm
praveni potřebí bylo. Jinak: Byls
8) Mini se tim šplechtání vod u břehu.
mstitelem nespravedlnosti jim činěných.
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Bohu všecka země; hříšníky lzemě*: abych vypudil
s_lužte Hospodinu s veselosti. z města Hospodinova všecky, kdož
Vch'ázejte před obličej jeho, s ple paši nepravost.
2. Plesejte

sanim.
3. Vězte, že Hospodin sám jest
Žalm 101. (102)
Bůh: on učinil nás, a ne my sami
sebe: [my pak] lid jeho jsme, a Modlitba jedné ztmpené osoby v babylon—
ském
zajetí
za vysvobození národu židov
ovce pastvy jeho.
ského, a za splnění proroctví Jeremiášova,
4. Vcházejte do bran jeho sdíků když oněch předpověděn ch sedmdesáte let
činěním, do síní jeho s chválami: kn konci se blížilo. Jer. 5, 12.
oslavujte jej. Chvalte jmeno jeho;
1. Modlitba chudého', když v
'5. neboť dobrotivý jest Hospodin,
na věky [trvá] milosrdenství jeho, úzkosti byl, a před obličejem Ho
spodinovým
vyléval prosbu svou**:
a až do národu a národu pravda
jeho.
2. Hospodine
modlitbu
mou
a volání uslyš
mé přijdiž
k tobě.
3. Neodvracuj tváři své ode mne:
Žalm 100. (101)
v
kterýžkoli
den
soužen
jsem,
na
David slibuje Bohn, že dobře i živ býti,
kloň ke mně ucha svého. V kterýž—
i své poddané spravovati chce.
koli den vzývati budu tebe, rychle
1. Žalm samého Davida.
vyslyš mne.
4. Nebo zmizeli jako dy'm dnové
O milosrdenství
a soudu zpívati
budu tobě Hospodine;
žalmy moji: a kosti mě jako suché roždí
zpívati budu,
seschly.
2. a pozor míti budu na cestu
5. Poražen jsem jako tráva a
neposkvrněnou, když přijdeš ke usvadlo srdce mě: že jsem i chleba
mně*. Choditi budu v nevinnosti svého jisti zapomenul*.
srdce svého, u prostřed domu. 6. Od hlasu lkání mého přilnula
svého.
kost má ke kůži mé*.
7. Podobny' učiněn jsem pelikánu
3. Nepředstavím sobě před oči
věci nepravé: těch, kteříž činí pře na poušti: jsem jako noční sova
stupky, nenáviděti budu. Nepřidrží v domě*.
se mne
8. Bděl jsem, a jsem jako vrabec
4. srdce nepravé: odchylujícího osamělý na. střeše.
se ode mne zlého nechci znáti.
9. Cely' den vyty'kají mně ne
5. Kdo utrhá tajně bližnímu přátelé moji: a kteříž mne chválí-_
svému, tomu se chci protiviti. S pyš vali, proti mně přisahaji*.
10. Nebo popel jako chléb jsem
ny'm okem, a nesyty'm srdcem, s tím
nebudu jísti*.
jídal, a nápoj svůj s pláčem jsem
6. Oči mě k věrným země*, aby směšoval*,
sedali se mnou*': kdo kráčí po
cestě neposkvrněné, ten mi sloužiti 100,8) t. každého jitra, záhy a ustavičně —
ude.
101,1) t. strápeného, ntištěného — " Může
se od každého, kdoby protivenstvi trpěl,
7. Nebudet bydliti v domě mém,
řikati.
kdož činí pýchu: kdo mluví ne— 5) 15.tak soužen jsem, že i na. jídlo za
pravé věci, nezůstane před obliče—
pominám.
6) t. od samého bdění jsem jen kost a
jem očí my'ch.
8. Za jitra hubiti budu všecky 7) t.ůže.
zbořeném; t. v samotnosti úpím a

jako vyji nad bídou svou.
9) t. posměvači moji přisahaji skne mne
— přisahaji, mnou se proklínajíce, &
řikajíce: Aby mne Bůh trestal, jako
toho atd. Viz Jer. 29, 22.
6) t.
_obráceny
budou;
nachýlim
se
k
nim.
t. v společenství i v radě.
10) Na. znamení smutku sypali staří popel

100, 2) t. s milostí svou: aneb s archou
sv
5) t. žádného spolku nebudu míti.
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11. pro hněv a rozhorlení tvé:
nebo zdvihna [mm], hodils mnou*.
12. Dnové moji jako stín odchý
lili se*: a já jako tráva usvadl
jsem.
13. Ale ty Hospodine na věky
zůstáváš: a památka tvá od národu
do národu.
14. Ty povstana smiluješ se nad
Sionem: nebo čas [jest] smílovati
se nad ním, nebo přišel čas. (Jer.

moci své: krátkost dnů mých oznam
mi*.

25. Nepovolávejž mne v prostřed
dnů mých: ješto od národu do ná
rodu léta tvá jsou.
26. Na počátku Hospodine ty jsi
zemi založil: a dílo rukou tvých
jsou nebesa.
27. Onať zhynou, ty pak zůsta
neš, a všecka jako roucho zvetšeji.

A jako oděv změníš je, & změněna
budou:
15. Nebo zalíbilo se služebníkům
28. ty pak [vždycky] tentýž jsi,
tvým kamení jeho: a nad zemí jeho a léta tvá. nepřestanou.
lítost máji*.
29. Synové služebníků tvy'ch [zase
16. A báti se budou národové v zemi] bydliti budou: & símě je
jmena tvého Hospodine, a všickni jich na věky trvati bude.
králové země slávy tvé.
17. Nebo [zase] vzdělal Hospodin
Žalm 102. (103.)
Sion: a vidín bude v slávě své*.
25, 12.

Dav-id děkuje Bohu z přijatých

od něho

18. Popatřil k modlitbě poníže— dobrodiní, zvláště z zachování života svého

ných: a nepohrdl prosbou jejích.
19. Aťjsou zapsány tyto věci pro
pokolení druhé: a [tak] lid, kterýž
stvořen bude, chváliti bude Hospo
dina:
20. že shlédl s výsosti svaté své:
Hospodin s nebe na zemi popatřil:
21. aby vyslyšel lkání vězňů, aby
rozvázal syny zahubených*:
22. aby vypravovali na Sionu
jmeno Hospodinovo: & chválu jeho
v Jerusalémě.
23. Když se [tam] spolu shromáždí
národové, & králové, aby sloužili
Hospodinu.
24. Odpověděl jemu na cestě

11)

12)
15V

17)
21)

v těžké nemoci.

1. Od samého Davida.
obrořeč* duše má Hospodinu, a.
všecko, co ve mně jest**, jmenu

svatému jeho.
2. Dobrořeč duše má Hospodinu:
a nezapomínej se na všecka dobro
diní jeho.
3. Kterýž milostiv jest všem ne—

pravostem tvým: kterýž uzdravuje
všecky nemoci tvé.
4. Kterýž vysvobozuje

od zahy—

nutí život tvůj: kterýž tě korunuje
milosrdenstvím a [mnohým] slito
váním.
5. Kterýž naplňuje dobrými věcmi
žádost tvou: [takže] se obnoví jako
orlice mladost tvá*.
6. iní milosrdenství Hospodin,
a soud všechněm křivdu trpícím.

na hlavu. Smysl jest: Převoliký mám
zármutek, až mi popel s hlavy na.
chléb padá, a slzy do nápoje kapou;
aneb zármutek jest mi pokrmem a pláč
nápojem.
7. Známé učinil cesty své Moj—
t. z vysoka jsi mnou udeřil, přiliš jsi žíšovi, synům israelským vůle své.
mne uhodil.
Hebr.: Jako stín nachýlený, t. jest
101,24) t. tázal se Boha, řekl mu 11věku
jich již velmi na. málo.
t. nad sutinami země, a milují i ty
ještě silném. — Aneb dle hebr. Zemd
lil (Buh) na cestě silu mou, ukrátil
hromady zříceného kameni na Sionu,
dnů mých. „Muj Božel“ řku: nepo
žádajice opět ho stavěti.
volávejž atd. v. 25.
i:. jako všemohoucí Bůh, jehož moci a
** t_ všecky
uložením národové hynou, a zase jiní 102,1) díky vzdávej.
vnitřnosti mé.
se vzdělávají, ukáže se.
L z okovů rozvázal, vysvobodil (hebr.) 5) t. zase omladneš jako orlice, když
vypelichá, & s novým peřím nově také
syny smrtí — ty, jižto k smrti od
Sily a jako mladosti nabývá.
dání byli.
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8. Lítostivy a milosrdny' [jest]
Hospodin: dlouho shovívající, &
Žalm 103. (104)
velmi milosrdny'.
Z rozjímání krásných tvorů, kteréž Bůh
9. Nebudet ustavičně hněvati stvořiti
ráčil, béře sobě příčinu prorok k
čhváleni jejich tvůrce a zachovatele.
se: aniž na věky hroziti.
10. Ne dle hříchů našich učinil
]. Od samého Davida.
nám*: ani dle nepravostí našich
odplatil nám.
Dobrořeě
dušeBože
má.můjHospodinu:
Hospodine
zveleben
11. Neboť jako jsou vysoko ne—
besa nad zemí, [tak] upevnil mile- jsi náramně. Velebnost a krásu
oblékl
jsi,
srdenství svě* nad těmi, kteříž se
2. odín jsa světlem jako rouchem:
ho bojí.
12. Jak daleko vzdálen jest vý—kterýž rozestíráš nebe jako oponu:
3. ktery'ž kryješ vodami Výsosti
chod od západu:
nás nepravosti naše.[tak] "dam Od jeho. Ktery'ž činíš oblak stupněm
13. Jakož se slitovává otec nad svým: ktery'ž chodíš na křídlách
větrů*.
syny, [tak] slitoval se Hospodin
4. Kterýž činíš anděly své duchy;
nad těmi, kteříž se ho boji:
a služebníky své oheň žhoucí*.
14. neboť on zná. slepení naše*:
5. „Kteryž jsi založil zemi na
rozpomenul se, že prach jsme.
15. lověk, jako tráva jsou dnové základu jejím: nenakloní se na
[života] jeho, jako květ polní tak věky věků.
6. Propast jako roucho odívala
odkvete.
16. Nebo vítr přejde po něm, a ji: nad horami stály vody*
7. Před žehráním tvým utíkaly:
nezůstane; a nepozná více místa
před hlasem bromu tveho stracho
svého.
valy
se.
17. Milosrdenství pak Hospodi
8. Vystoupily hory, a sestoupila
novo od věků a [trvá] až na věky
pole
v
misto, kteréž jsi uložil jim.
nad těmi, kteříž se ho bojí. A spra

9. Meze jsi položil [vodám], kte—
18. nad těmi, kteříž ostříhají rýchž nepřestoupí: aniž se na—
smlouvy jeho: a pamatují na přiká—vrátí, aby přikryly zemi.
10. Kteryž vypouštíš studnice
zání jeho, aby činili je.
19. Hospodin na nebi připravil v údolích: uprostřed hor tekou
stolici svou: a kralování jeho nade VOdy.
11 Píti bude [z nich] všeliká.
vším panovati bude.
polní: očekávatí |je] budou
20. Dobrořečte Hospodjnu všickni zvěř
oslové lesní v žízní své.
andělé jeho: [vy] mocní v síle,
12.
Nad
nimi ptáci nebeští by
jenž činíte slovo jeho, k slyšení
dleti budou: z prostřed skalí vy
hlasu řečí jeho*.
dávati
budou
hlasy.
21. Dobrořečte Hospodinu všecky
13. Kterýž svlažuješ hory [deš—
mocnosti jeho: služebníci jeho, kte
těm]
s
výsostí
svých: 2 úrod díla
říž činíte vůli jeho.
22. Dobrořečte Hospodinu všecka tvého* nasycena bude země.
díla jeho: na všech místech pano
vání jeho, dobrořeč duše má Ho 103, 3) t. kd ž mračna táhnou, a hřímá,
spodinu.
jest, jako y Bůh, na. oblacích stoje, po

vedanSt jeho na syny synů,

nebi jako
10) t. naložil s námi.
11) t. tak jest veliké, nesmírné.
14) t. naš-i křehkost, ježto jako z hlíny
slepení jsme.

20) t. jakmile slyšíte hlas jeho

na. voze jel.

Tak

o tom

smýšleli staří a také u nás se pravi.
3: Jinak: Ty posly svými činíš větry, a
služebníky svými oheň žhouci, t. ble
sky. I my také říkáme blesku posel
Boží.
6) t. moře veliké a hluboké --
13) 15.z úrod, které ty způsobujcš
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14. Kteryž vyvádíš trávu do— jich, a zhynou, a v prach svůj se
bytku, & bylinu k službě lidské. navrátí.

Abys vyvedl chléb z země:
15. a víno aby obveselilo srdce
člověka: aby vyjasuil _tvář [svou]
olejem*: a chléb [aby] srdce člo
věka posilnil.
16. Nasyceni budou stromové
polní*: a cedrové libánšti, které
on štípil:
17. tu ptáci hnízditi se budou.
Příbytek raroha jest vůdce jejich*.
18. Hory vysoké jsou útočištěm
jelenům: skály útočiště ježkům.
19. Učinil měsíck časům*: slunce
zná. západ svůj.
20. Položil jsi tmu, a učiněna
jest noc: v té procházeti se budou
všecka zvířata lesní.
21. Lvíčata řvoucí, aby lapali,
a hledali od Boha pokrmu sobě.
22. Vyšlo slunce, a [zase] shro
máždili se: a v doupatech svy'ch
se položí.
23. [Tehdy] vyjde člověk k dílu
svému: a ku práci své až do ve
čera.
24. Jak velicí -jsou skutkové
tvojiHospodine! všecky věci smou
drostí jsi učinil: naplněna jest země
zbožím tvym.
25. To moře veliké a prostranně
rukama*: tamt jsou hmyzové, jichž
to není počtu: živočichové mall
i velicí:

26. tu lodí přecházeli budou:
i drak ten*, kteréhož jsi stvořil
k zahrávání [sobě] v něm.
27. Všickni* na tě očekávají,
abys jim dal pokrm v času svém.
28. Když jim dávati budeš, sbí
rati budou: když otvírati budeš
ruku svou, všickni naplnění budou
dobrým.
29. Ale když odvrátíš tvář svou,
zkormoutí se: odejmeš ducha je

30. Vypustíš ducha svého, a
[opět] stvořeni budou: a obnovíš
tvář země.
31. Budiž sláva Hospodinova na
věky: veseliti se bude HOSpodin
v skutcích svy'ch:
32. Kteryž shlědá na zem, a činí,

aby se třásla: kterýž dotýká se
hor, a kouří se z nich.
33. Zpívati budu Hospodinu, do—
kud živ budu: prozpěvovati budu
Bohu svému, pokud mne bude.
34. Líbezná budiž jemu vymluv—
nost má: já. pak kochati se budu
v Hospodinu.
35. Ať vyhynou hříšníci ze země,
a nešlechetní tak, aby jich nebylo:
dobrořeč duše má Hospodinu.

Žalm 104. (105)
Napominá synů israelských, aby Pánu
Bohu .(lěkovali z mnohonásobných dobrodiní,
kteráž jim prokázal, zvláště když je z
Egypta do země zaslíbené uvedl.

1. Alleluja*.

hvalte Hospodina, a vzyvejte
jmeno jeho: zvěstujte mezi ná
rody skutky jeho.
2. Zpívejte jemu, a žalmy pro
zpěvujte jemu: vypravujte všecky
divné věci jeho.
3. Chlubte se jmenem svaty'm
jeho: vesel se srdce hledajících Ho—

spodina.
4. Hledejte Hospodina, a stáli
buďte: “hledejte tváři jeho vždycky.
5. Zpomínejte na divy jeho, kte—
réž činil: na zázraky jeho, a na
soudy úst jeho,
6. símě Abrahama, služebníka
jeho: synové Jakobovi, vyvolení
jeho.
'7. Ont [jest] Hospodin Bůh nás:
na vší zemi soudově jeho.
8. Pamatuje na věky na smlouvu
15) Viz 2. Král. 14, 2.
16) t. vlahou. Jinak: Stromové Hospodina. svou; na slovo, kteréž přikázal do
17) t. hnízdo raroha jest nejvyšší z nich. tisíce pokolení:
9. kteréž zřídil k Abrahamovi:
19) t. aby dělil čas na menší částky.
25) t. širokého břehu, rozsáhlé.
& na přísahu svou Isákovi.
26) Hebr. Leviathan, mořská potvora, vel
ry .
27) t. tvorové.

104,1) 15.chvaltc Hospodina, l. Paral. 16, 8.
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28. Poslal tmu, a zatmělo se: a
10. A postavil ji Jakobovi za u
stanovení: a Israelovi za smlouvu neupřikříl řeči svy'ch*.
věčnou:
29. Obrátil vody jejich v krev:
11. řka: Tobě dám zemi chaná a zmořil ryby jejích.
nejskou, za podíl dědictví vašeho.
30. Vydala země jejich žáby [i]
12. Když jich bylo [ještě] málo v pokojích králů jejích.
na počet, velmi málo, a [byli] po
31. Řekl, a přišly mouchy psi,
hostinu v ní*:
a stěnice na všecky koněiny jejích.
13. a přecházeli od národu kná
32. Dal jim místo deště krupo—
rodu, a z [jednoho] království k bití, dal oheň žhoucí po zemi
druhému lidu.
'ejich.
14. Nedopustil člověku ubližitiJ 33. A potloukl vinice jejich,
jim: krále pro ně trestal.
i fíkoví jejich: a zpřerážel stromoví
15. [Řka:] Nedotýkejte se po v končinách jejích.
mazanych mych: a prorokům mym
34. Řekl, a přišly kobylky, a
neěiňte nic zlého. (2. Král. 1, 14.) broukové, jimžto nebylo počtu:
35. & sežrali všecku trávu vzemi
16. A zavolal hlad na zem: -a
všecku mocnost chleba zniěi1*.
jejich: a pojedli všecky úrody
17. Poslal před nimi muže: za země jejich.
(2. Mojž. 10, 4.)
služebníka prodán jest Josef.
36. A pobil všecko prvorozené
18. Snížili v pouta nohy jeho, v zemi jejich: prvotiny všeliké
práce jejích.
železo prošlo duši jeho*,
_
37. A vyvedl je s stříbrem a
19. až přišlo slovo jeho*. Reč
zlatem: a nebylo v čeledech jejich
Hospodinova roznítila ho**.
nemocného.
(2. Mojž. 12, 35.)
-20. poslal král, a rozvázal ho:
38. Zradoval se Egypt z odjití
kníže národů, a propustil ho.
jejich:
nebo
byl
připadl strach je—
21. Ustanovil ho pánem domu
svéhoz a knížetem všeho statku jich na něj.
39.
Ro'ztáhl
oblak
k zastření jich,
svého.
22. Aby vyučoval knížata jeho a oheň aby jim svítil přes noc.
40.
Žádali,
i
přišly
křepelky, &
jako jej samého*: a starce“ jeho
chlebem nebeským nasytil je.
[aby] opatrnosti učil.
41.
Protrhl
skálu,
a
tekly vody:
23. A všel lsrael do Egypta: &
Jakob pohostinu byl v zemi Cha plynuly po suchotě řeky.
42.
Nebo
pamětliv
byl
na slovo
mově.
svaté své, kteréž mluvil k Abra—
24. Irozmnožil [Bůh] lid svůj hamovi
služebníku svému.
náramně: a zmocnil jej nad ne
43. A vyvedl lid svůj s plesáním,
přátely jeho.
25. Obrátil srdce jejich, aby v a vyvolené své v radosti.
44. A dal jim krajiny národů:
nenávisti měli lid jeho: a lest aby
a práce národů obdrželi:
činili proti služebníkům jeho.
45. aby ostříhali spravedlnosti
26. Poslal Mojžíše služebníka jeho, a zákon jeho vyhledávali.
svého; a Arona, kteréhož vyvolil.
27. Položil v _nich slova divů
svých, a zázraků* v zemi Chamově.

12)
16)
18)
19)
22)

27)

Žalm 105. (106.)

Předešlou píseň dále veda prorok, vzbu
zuje lid k chválení Boha., jenž otce jejich.
t. již tehda jim to slíbil.
ač jej zaěasté bněvali, však vždy zase na
t. všecko obilí, dopustil neúrodn.
mgost píijimal. ímž v naději k milosrden
t. železy sevřeli jej. 1. Mojž. 39, 20. ství Božímu sc ustaviv. žádá. za uvedeni
t. až se naplnilo, co předpověděl. l.
Mojž. 37, 5. — ** Hašpodin ho osvítil.
t. krále. -— ** t. rádce.
t. dal jim moc činiti divy a zázraky. 28) t. neupustil od nich.

Žaltář 105
lidu israelského, mezi národy rozptýleného,
do země jejich.
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16. A popudili Mojžíše v ležení,

a Árona svatého Hospodinova.
17. Otevřela se země a požřela
Dátana a přikryla rotu Abironovu.
18. I roznitil se oheň v shro
Chvalte Hospodina, nebo dobrý
jest: nebo na věky [trvá] milo—
mážděni jejich: plamen spálil hříš
srdenství jeho.
níky.
2. Kdož vymluví mocné skutkyn 19. I udělali tele na Orébě: &
HOSpodinovy, a učiní, aby slyšány klaněli se slitině.
byly všecky chvály jeho?
20. A změnili slávu jeho v podo—
3. Blahoslavení, kteříž ostříhají
soudu, a činí spravedlnost každého biznu telete, jenž jí trávu.
21. Zapomněli na Boha, kterýž
času.
4. Pamatuj na nás Hospodine vysvobodil je, kterýž činil věci
pro zalíbení [své] v lidu svém: veliké v Egyptě,
22. předivné v zemi Chamově:
navštěv nás spasením svým:
5. abychom viděli dobré věci hrozné při moři rudém.
23. I řekl, že zahubí je*: kdyby
vyvolených tvy'ch, a veselili se z
radosti národu tvého: abys chválen se byl Mojžíš vyvoleny jeho ne—
postavil
v to rozdvojení" před
byl v dědictví svém.
6. Zhřešilit jsme s otci svými: obličej jeho: aby odvrátil hněv
by jich nezahubil.
neprávě jsme činili, nešlechetnost jeho:
24. A za nic sobě nevážili země
jsme páchali.
7. Otcové naši v Egyptě neroz— žádoucí: nevěřili slovu jeho,
25. a reptali v staních svých: a
uměli divům tvym: aniž pamato
vali na množství milosrdenství neuposlechli hlasu Hospodinova.
26.
I pozdvihl proti nim ruky
tvého. A popudili [tě] vstupujice
své: aby je porazil na poušti:
do moře, moře rudého
27.
a
aby vrhl símě jejich mezi
8. A [však] vysvobodil je pro
národy a rozmetal je po krajinách
jmeno své: aby známou učinil cizích.
moc svou.
1. Alleluja*.

28. A připojili se k modle Belfe—
9. I přimluvil moři ruděmu, a
vyschlo: a provedl je skrze hlu gor: a jedli oběti [bohů] mrtvých,;
29. a popouzeli ho nálezky svými:
biny jako po poušti.
10. A vysvobodil je z ruky těch, a rozmnožen jest mezi nimi pád.
30. I postavil se Finees, a uko
jenž nenáviděli jich: a vyprostil je
jil [Hospodina]: a přestala rána..
z ruky nepřítele._
31. A počteno jest mu to kspra
11. A přikryla voda ty, kteříž
je sužovali: nezůstalo [ani] jednoho vedlnosti, od národu do národu až
na. věky.
z nich.
32. A popudili
12.- I uvěřili slovům jeho: a zpi

ho při Vodách

odporování: a příkoří snášel Moj
vali chválu jeho.
13. Rychle dělali, [aby] zapome žíš pro ně;
33. nebo k hořkosti přivedli ducha
nuli na skutky jeho: i nečekali
rady jeho,
_ jeho. A zřetelně vyřkl rty svými*.
14. a požádali žádostivě na „ 34. Nevyplenili národů, kteréž
poušti: a pokoušeli Boha na místě rekl Hospodin jim-.
35. ale smísili se s [těmi] národy,
suchém.
15. A dal jim žádost jejich: a a naučili se skutkům jejích:
poslal sytost v duše jejich.
23) Tu dolož: A bylby tak učinil, kdyby
t. mezi Bohem a. lidem.
1) ehvalte Hospodina. Judith 13, 21.
7) t. i odporni byli vstupujice do země 33) t. Bůh—. Co vyřkl viz 4.Mojž.2,
13.
chananejské skrze moře rudé.
Jinak pochyboval, t. Mojžíš.
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36. i sloužili rytinám jejich: a
učiněno jest jim to osidlem.
37. A obětovali syny své, a dcery
své ďáblům*.
38. A vylévali krev nevinnou:
krev synů svých a dcer svy'ch,
kteréž obětovali modlám chananej
skym. A poskvrněna jest země
krví,
39. a zprzněna jest skutky je
jich: a smilnili nálezy svy'mi*.
40. I rozhněval se prchlivostí
Hospodin na lid svůj: a v oškli
vost vzal dědictví své.
41. A vydal je v ruce pohanů:
a panovali nad nimi tí, jenž je
v nenávisti měli.
'
42. A sužovali je nepřátelé jejich,
& snížení jsou pod rukama jejich.
43. Častokráte je vysvobozoval:
oni však popouzeli ho [opět] radou
svou*: a [zase] snížení byli pro
nepravosti své.
44. A viděl, když souženi byli:
& vyslyšel modlitbu jejích.
45. A rozpomenul se na smlouvu
svou: a líto mu [jich] bylo podlé
'
množství milosrdenství jeho.
46. A dal je v milosrdenství před
tváři všech, kteříž zjímali je.
47. Vysvoboď nás Hospodine
Bože náš: & shromaždi nás z ná
rodů. Abychom chválili jmeno tvé
svaté: a chlubili 'se v chvále tvé.
48. Požehnaný [bud'] Hospodin
Bůh israelsky' od věků až na věky:
& di veškeren lid: Staň se tak,
staň se.
Žalm 106. (107.)
Napomíná národu židovského k chválení
Boha, z toho, že jej z cizích národů do
země jejich zase shromáždil. i z rozličných
nebezpečenstvi a. zlých příhod, na vodě i
na zemi, vysvobodil.

1. Alleluja.

jest: nebo na věky [trvá] milo
srdenství jeho.
2. Nechť [tak] praví ti, kteříž
vykoupení jsou od Hospodina, kteréž
vykoupil z ruky nepřítele: a z [ci
zích] krajin shromáždil je:
3. od východu slunce,

i od zá—

padu: od půlnoci, i od moře*.
4. Bloudili po poušti na [místě]
bezvodném: a nenalezli cesty k
městu, kdežby přebývali.
5. Lačnili a žízníli: a duše je—
jich zemdlela v nich.
6. I volali k Hospodinu, když
souženi byli: a z nouze jejich vy
svobodil je.
7. A uvedl je na cestu přímou:
aby přišli do města k bydlení pří—
hodného.
8. Nechť [tedy] chválí Hospo

dina
vují]
9.
nou:

z milosrdenství jeho: a [vypra
divy jeho synům lidským.
Nebt jest nasytil duši prázd
a duši lačnou nasytíl dobrými

věcmi.

'
10. Seděli ve tmě, a v stínu
smrti : a sevříni byli bídou a

železem,
"
11. protože rozdraždili řečiBoží*:
a rady Nejvyššího popudili'uí
12. A [protož] sníženo jest těžko
stmi srdce jejich: aniž bylo, kdoby
spomohl.
13. I volali k Hospodinu, když
souženi byli: a z nouze jejich vy
svobodil je.
14. A vyvedl je z temnosti, a
stínu smrti: a okovy jejich roztrhl.
15. Nechat [tedy] chválí Hospo
dina z milosrdenství jeho: a [vy—
pravují] divy jeho synům lidským.
16. Proto že potřel brány měděné:
a závory železné polámal*.
17. Vytrhl je s cesty nepravosti

jejich: nebo pro nespravedlnosti
svě snížení byli.

'

87) Hebr. černým, t. zlým bohům, kteréž 3) t. poledniho.
pohané ctili pro odvrácení zlého. 5. 11) t. nedbajíce jich a přestupujíce jich.
Mojž. 32. 17. — 8. Moiž. 18, 21.
— ** t. a uložením Božím pohrdli.
39) t. zpronevěřovali se Bohu, modlám se 16) t. mocně vyvedl je z ohražených měst
klanějíce.
nepřátelských a ze všelike vazby vy
43) t. smýšlením svým.
prostil je.
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18. Všeliky pokrm zošklivila
sobě duše jejich: a přiblížili se až
k branám smrti*.
19. A volali k Hospodinu, když
souženi byli: a z nouze jejich vy
svobodil je.
20. Poslal slovo své, a uzdravil
je: a vytrhl je z nebezpečenství
jejich:

_

21. Nechat [tedy] chválí Hospo
dina z milosrdenství jeho: a [vy
pravují] divy jeho synům lidským.
22. A at obětují obět chvály: a
vypravují skutky jeho 5 plesáním.
23. Kteřiž se plaví po moři na
lodích, konajíce práci na vodách
mnohých*.
24. Tit viděli skutky Hospodi
novy, a divy jeho na hlubině
[mořské
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vod: a zem bez vody v prameny
<O

36. A osadil tu lačné: a vysta
věli město k obydlí.
37. A osili pole, a štípili vinice
a brali užitek úrody. .
38. A požehnal jim, a rozmno—

žení jsou velmi: a dobytka jejich
neumenšil.
39. A [zase] umenšeni jsou: a
trápení jsou soužením zly'ch věcí,
a bolesti.
40. Vylito jest pohrdání na kní
žata [jejich]: a dopustil, aby blou
dili po bezcestl, a ne na cestě.
41. A spomohl chudému z nou
ze: a položil jako ovce čeledí [je—
jich]*.
42. Uzřít [to] upřímí, a veseliti

se budou: a všeliká nepravost za

25. Řekl, & povstal vitr bouř cpá ústa svá.
43. Kdož [jest] moudry a ostří
livy: a vyzdvihly se vlny jeho.
26. Vznášely se* až k nebesům, hati bude těchto věci? a vyrozumí
a sstupovaly až do propasti: duše milosrdenstvím Hospodinovym?
jejich ve zlém chřadla**.
27. Zkormouceni jsou, a motali
Žalm 107. (108.)
se jako opilí: a všecka moudrost

jejich pohlcena jest.
28. A volali k Hospodinu, když
souženi byli, a z nouze jejich vy
vedl je.
29. A proměnil bouři jeho v po
větří tiché, & umlkly vlny jeho.
30. A veselili se, že umlkly: a
dovedl je k břehu 'dleil vůle jejích.
31. Nechat [tedy chválí Hospo
dina z_milosrdenství jeho: a [vy
pravují] divy jeho synům lidsky'm.
32. A at ho vyvyšují v shro
máždění lidu: a na stolici starších
ať chválí jej.

Vítězná píseň, složená, z žalmů 56, 8—12.

a 59, 6-14., a již tam vvložcná.

1. Píseň žalmu samého Davida.
otovo srdce mé Bože, hotovo
srdce mé: zpívati budu, a.
žalmy prožpěvovati v slávě své.
3. Povstaň slávo má*, povstaň
žaltáři, a harfo: povstanu na úsvitě.
4. Chváliti tě budu mezi lidmi
HOSpodine: a žalmy prozpěvovati
budu tobě mezi národy.
5. Nebo veliké jest nad nebesa
milosrdenství tvé: a až k oblakům
pravda tvá.
33. Obrátil řeky v poušť, a pra.
6. Vyvyšiž se nad nebesa Bože,
meny vod v zem žíznivou.
& nade všecku zemi sláva tvá:
34. Zem úrodnou [obrátil] v sla— 7. aby vysvobození byli mílí
tinu*, pro zlost obývajících na ni. tvoji. Zachovej [je] pravicí svou,
35. Obrátil poušť [zase] v jezera a vyslyš mne:
8. Bůh mluvil v svatyni své:
veseliti se budu, a rozdělím Sichem,
18) t. hořem ani jisti nemohouce zemdleli a údolí stanů rozměřím.
na smrt.
9. Můjť jest Galaad, a můj jest
23) t. na moři obchod vodouce.
2.

26) t. vlny mořské. — ** t. chřadnou
plavci v tom nebezpečenství.
34) t. v zem neúrodnou, spustlou. Sondc. 41) t. rozmnožil je jako stáda.
107, t. 3) duše má, aneb i jazyku můj!
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Žaltář 107. 108.

lanasses: a Efraim síla hlavy mé. 10. Neusedli at potulují se sy—
Jůda král můj:
nové jeho, a žebří: a vyhnáni ať
10. Moab kotel naděje mě. Do
idumejské země vztáhnu obuv svou:
mně cizozemci přátely učinění jsou.
11. Kdo dovede mne do města
ohraženého: kdo mne dovede až
do země idumejské?
12. Zdali ne ty Bože, kterýž jsi
nás byl zahnal: a [zdaliž] nebudeš
vycházeti Bože s vojsky našimi?
13. Uděliž nám pomoci z sou
žení: nebo marná [jest] pomoc
lidská.

jsou z příbytků svých.
11. Ať přehlědá lichevník

veške—

ren statek jeho: a at rozeberou
cizí nábytek jeho.
12. Nebudiž jemu spomocníka:
aniž buď, kdoby se smiloval nad
sirotky jeho.

13. Ať jsou děti jeho [vydány]
v zahynutí: v jednom kolenu bu—
diž vyhlazeno jmeno jeho*.
14. Přijdiž na pamět nepravost
otců jeho před obličejem Hospodi
14. V Bohu učiníme moc: a oni! novým*: a hřích matky jeho ne
buď shlazen.
v nivec uvede nepřátely naše.
15. Buďtež* před Hospodinem
vždycky, a zmiz ze země památka
Žalm 108. (109.)
jejích“
16. proto že nepamatoval, aby
David lživými řečmi jsa. osočen u krále
Slule, a od nepřátel svých těžce zlořeěen, činil milosrdenství.
prosí Boha za pomoc.
17. Ale protivil se člověku nuz
nému, a žebráku, skroušeněmu
1. Ku konci, žalm Davidův.
srdcem, aby [jej] usmrtil.
2. Boženebochvály
mé nezamlčuj*:
18. A zamiloval zlořečení, a při—
ústa hříšníka.,
a ústa
jdet na něj: a nechtěl požehnání,
lstivého proti mně se otevřela.
a vzdálit se od něho. A oblékl se
3 Mluvili proti mně jazykem
lstivym, a řečmi nenávisti obklí v zlořečenství jako v roucho, a
čili mne: a bojovali proti mně bez vešlo jako voda do vnitřností jeho
a jako olej do kostí jeho.
příčiny.
19. Budiž jemu [to zlořečenstvi]
4. Místo toho, kdež měli mne
jako
oděv, kterýmž se přikrývá;
milovati, utrhali mi: já pak jsem
a jako pás, kterýmž se vždycky
se modlil.
přepasuje*.
5. A ukládali proti mně zlé za
20. To [buď mzda za] dílo těch,
dobré: a nenávist za milování mě.
6. Ustanov nad nim* hříšníka: kteříž mi utrhají u Hospodina: a
a satan** at mu stojí po pravici. kteříž mluví zlé věci proti duši mé.
21. A ty Hospodine, Pane, na
7. Když se soudí, ať vyjde od
souzen: a prosba jeho budiž mu lož se mnou* pro jmeno své: ne
.
bot
utěšené jest milosrdenství tvé.
k hříchu.
8. Budiž dnů jeho málo: a úřad Vysvoboď mne,
22.
nebo nuzny a chudý jsem
jeho vezmi jiny.
a srdce mé zkormouceno jest
9. Buďtež synové jeho sirotky: já:
ve mně.
a žena jeho vdovou.
23. Jako stín, když se nachyluje,
Davidových, tak jakoby tito jemu všeho
MB, 2) t. nevinnost mou přived' na 'světlo.
toho přáli. — “' t. žalobnik, odpůrce.
Jiní: Bože, chvála má, neodmlěujž se
mi, t. neodepři mi pomoci své v této 13) 15.tak vyhlazeni buďte jeho potomci,
mé bídě.
aby hned v druhém koleně nebylo na
O) v
ně zpomínáno, ani vědino, kde byli.
nad neúhlavnčjšim z nepřátel mých.
Verše
19 obsahuji tresty, kterými
Bůh v zákoně zatvrzelým hříšnikům
hrozi, chtě je od nepravosti odstrašiti.
Jiní kladou v. 6—19 do úst utrhaěů

14 t. aby jí na něm trestal.
15

15. ti

19
21

t. všude ho pronásleduj.
t. milostivě.

hřichové. — “* t. těch

předků.

Žaltař 54. 55. 56.
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5. Pán“ po pravici tvé**, potřel
v den hněvu svého krale.
6. Souditi bude mezi národy,
naplní [zemi] porážkamť: roztříští
hlavy na zemi mnohých.
7. Z potoka na cestě píti bude:
protož povýší hlavy“.

odrlíesenjsem: a vytřésán jako ko
24. Kolena má. zemdlela jsou od
postu: a tělo mé změnilo se pro
[nedostatek] oleje*.
25. A já. jsem jim za posměch:
viděli mne, a hýbali hlavami s mi.
26. Spomoz mi Hospodine ože
můj : zachovej mne podlé milosrden
Žalm 110. (111.)
ství svého.
27. At poznají, že
_oťhválenl
Boha : rozličných clobrodiui
o.

Ettoruka,
euěinilsji.

tva.: a že ty Hospo

28. Zlořeěiti budou oni, a ty
požehnaš: kteříž povstávají roti
mně, at jsou zahanbeni: služe ník
pak tvůj veseliti se bude.
29. At jsou oděni studem, kte
říž utrhají mi: a přikr ti buďte
jako léštěm zahanbe
svým.
30. laviti budu Hospodina ve
lice ústy svými: a u prostřed mno
hých chvaliti jej budu.
31. Proto že se postavil po pra
vici chudého, aby zachoval od
protivníků duši mou.

Žalm 109. (no.)
Proroctví o království a věčném kněžství
Messiéčovu v podobenství slavného vítězitele.

1. Zalm Davidův.

ReklSeďHospodin
Panu
mému
na pravicikumé*.
Dokavédž
nepoložim nepřátel tvých za pod

noží noh tvých".
2. Prut moci tvé vypustí Hospo
din ze Sionu: panuj u prostřed

svých.panovénlvden moci
,nešřétel
. S tebout
tvé v stkvělosti svatých: z lůna
před
dennicí aplodil
Jsema tě.
4. Přisahl
ospodin,
nebude
toho želeti: Ty 'si knězemna věky
podlé řadu Melo 'sedeohova'.

1. Alloluja'.

Oslavovati
Hospodine
z celého budu
srdce tebe
svého;
v radě
spravedlivých, i v shromáždění".
2. Velící [jsou] skutkové Hospo—

dinovi: vyhlédani ke všem vůlem

jeho".
3. Sláva a velebnost [jest] dílo

jeho: a spravedlnost jeho zůstává
na věky věků.

4. Památku
učinil divů
evaf,
milostivý
& milosrdný
Hospo
' :
5. pokrm dal těm, kteříž se ho
boji. Pamětliv bude na věky na
smlouvu svou:
6. moc skutků svých zvěstovati
bude lidu svému:
7. aby jim dal dědictví nérodů' :
skutkové rukou jeho, jsou pravda
a soud.

'

8. Věrni [jsou] všichni rozkazové
jeho: upevnění na věky věků, uěi
něni v ravdě a v ravostn'.
9. Vy oupení pos al lidu svému:
řikézal na věky smlouvu svou.
Svaté a hrozné jest jmeno jeho:
10. počátek moudrosti bázeň Ho
spodina'. Rozum dobrý všem, kte
říž ěinl ji': chválení jeho zůstává.
na věky věků.

109,6)t. Messíéli. — ** t. Hospodine.
108, _23)t. všudy jako škodlivý hmyz vyhAněn 6) t. porážku hroznou učiní.
7) t. bude prvé kalnou vodu utrpení pití,
] sem.
a po snížení tom bude povýšen :. osla
24) t. ztratilo včecku tučnost.
ven. Jinak Scudo. 15, 19.
27) t. skutek moci tvé.
109,1) t. vládní se mnou. — " t. doka 110,1) t. chvslte Hospodina. — " Totiž
soukromně i veřejné.
vidl jich tobě nepodddm. Mat. 22, 42.
2) t. přiměřeni účelům jeho.
1. Kor. 15, 25. Žid. 10, 13.
4) t jenžtos spolu králem i knězem byl, 7 t. dav jím zemi chsnmejskou.
ale ne podlé řédu levitského. Žid. 7, 16.
10; Vis Přísl. 1, 1—9, 10.46

Žaltšř 111. 112. 113.
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adu, chváleno buď jmeno Hospo
inovo.
4. Vyvýšen [jest] nade všecky
Vyučuje básni Boží bedlivým uvažováním
toho, jak dobře bohabojuým, a na odpor11národy Hospodin, & nad nebesa

žalm 111. (112)

jak zle beabožuým se vede.

sláva jeho

5. Kdo [jest] jako Hospodin Bůh
1. Alleluja, při navrácení se [pro náš, kterýž na výsostech přebývá,
roků] Aggea. & Zaoharidšell.
6. a na poníženě patří na nebi
lahoslavený muž, kterýž se bojí i na zemi*.
7. Kterýž vyzdvihuje ze země
Hos odina.: v přikázaníoh jeho
nuzněho, a. z bláta. povyšuje chu
ohtivý ude velmi**.
2. Mocné na zemi bude símě děho.

8. Aby posadil ho s knížaty,s
jehg:
rodina upřímých požehnání knížaty lidu svého.
do
9. Kterýž činí, aby přebývala
0.639:
Sláva ». bohatství [bude] v
neplodná. v domě*, [a byla] matkou

domě jeho:
a spravedlnost
jeho synů veselíoí se.
zůstane
na věky
věků
4. Vzešlo ve tmě světlo upřímým:
[Bůh] milostivý, &milosrdný,a.
Žalm 113. (114)
spravedlivv.ý
Vypravuje divy, kteréž Bůh, lid svůj :
5. Blažený člověk, kterýž se slito Egypta veda, činil. Ničemnost modl pohan
vůvá a půjčuje, vyřídí věci své v ských a užitek pocty pravého Boha uka
zuje. Hebrejští ten žalm rondělují na dvě,
soudu:
a začínají od 9. verše žalm nový.
6. nebo na. věky se nepohne.
7. V paměti věčně bude spra
1.Alleluja.(Chvalte Hospodina.)
vedlivý: pověsti zlě nebude se
dyž vycházel Israel z E
ta,
báti. Hotovo srdce jeho doufati v K a dům Jakobův z národa;yp01
Hospodina,
zího
8. upevněno jest srdce jeho ne
budet pohnut až i zhrzí nepřátely 20 učiněn jest Jůda posvěcením
jeho, Moře
& Israelvi_ědpanovdnímjeho'.
ělo [to], & uteklo:

9. Bozděloval, dal chudým: spra Jordán nazpět se obrátil.
vedlnost jeho zůstane na věky vě
4. Hory poskakovaly jako skopoi:
ků, roh jeho vyvýšen budevslávě. & pahrbkové
jako beránkově ovcí*.
10. Hříšník uzří, & hněveti se
5. Cožt jest ti moře,žes utíkalo:
bude, zuby s

i skřipěti &chřad

nouti bude: žá. ost*hříšníků zahyne. a tě Jordán,
žes seže
nazpět
obrátil ?
vyhory,
jste poskako

žalm 112. (na.)

valy
skopci,ovcí?
a [vy] pahrbkové,
jako lfako
erdnkově
7. Před tváří Páně třásla se ze
řed tváří Boha Jakobova.
terýž obrací skálu v jezera

Napomíná. k chválení dobrotivosťl BožLm

1. Alleluja. (Chvalte Boha.)
hvalte služebníci Hospodina: vod, ». skřemen v studnice vod.
chvalte jmeno Hospodinova.
2. Budiž“jmeno
požehněno,o
tohoto Hospodinova
času, až na 112,6) t. ač vysoko bydlí, však i ty nej
věky.
menší a nejnižší věci opatruje.

3. Od východu slunce až do zá. 9) t. aby měl. dům, t. rodinu. 2. Moji.
1, 21.

111,1)ot. nepochybně
ze sobě
zajetílibovsti
babylonské
t. v nich
bude.

10) :::!Édost vždy většího štěstí a bohat

113,2) t. pokolení Jůdovo i všecken lid
israelský učiněn jest královstvím Bohu
zasvěceným.
4) t. jako jehňátko poskakovali semštřeseo
ním. 2. Mojž. 19, 18.

Žsltěř 113. 114. 115.
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18. Ale my, kteříž živi jsme,
dobrořečíme Hospodinu, od tohoto
času až na věky.

1. Na něm Hospodine, ne nám:
ale jmenu svému. dej slávu*.
Žalm 114. (ne.)
2. [A to] pro milosrdenství své, Děkuje prorok Bohu, že jej : velikého
& ravdu svou: aby někdy neřekli nebezpečenství vytrhnouti ráčil. Hebrejětí
spojují zase tento žalm s následujícím, &
po eně*: Kde jest Bůh jejich?
3. Bůh zajisté náš jest na. nebi: činí z obou toliko jeden.
všecko, cožkoli chtěl, učinil.
1. Alleluj a..
4. Modly [pak] pohanů [jsou]
iluji [HospodineL proto že vy-.
stříbro a. zlato, díla rukou lidských.
5. Usta. mají, a nemohou mlu Iné slyšel Hospodin hlas modlitby
m o
viti: oči mají, a nemohou viděti.
2. proto že naklonil ke mně
6. Uši mají, a. nemohou slyšeti:
ucha svého: a. za. dnů svých* vzý
ohřípě mají, a. nemohou voněti.
7. Ruce mají, a.nemohou mekati: vati [ho] budu.
3. Obklíěily mne bolesti smrti:
nohy mají, a. nemohou choditi:
&nebezpečenství pekle potkala mne.
nemohou křičeti hrdlem svým.
Souženl
s. bolest pocítil jsem:
8. Nechat jsou jim podobní ti,
jenž dělají je: i všiokni, kteříž 4. i vzývaljsemjmeno Hospodi
novo:
Č)
Hospodine vysvoboď duši
doufají v ně.
on.
9. [Ale] dům israelský doufá. v m
5.
Milosrdný
jest Hospodin, &
Hospodina.: spomocník jejich &
spravedlivý, a.Bůh náš slitověvá. se.
obránce jejich jest.
6. Ostříhející maličkých jest Ho
10. Dům Áronův'“ doufá. v Ho
spodin: snížen jsem byl, & vysvo
spodina. : spomooník jejich &obránce bodil
mne.
jejich jest.
7. Obretiž se duše mě. v od či
ll. [Vsickni] kteříž se bojí Ho
svě*: nebot Hospodin obře
spodine, doufají v Hospodina.: spo nutí
učinil tobě.
mocník jejich a. obránoejejiehjest.
8. Nebo vytrhl duši mou od
12. Hospodin pamětliv byl na
oči mě od slz, nohy mě od
nás: & požehnal nám. Požehnal smrti,
edu.
domu Israelovu: požehnal domu
9.
Líbiti
se budu Hospodina v
ronovu.
13. Požehnal všem, kteříž se krajině živýo *.

zejí
m1. Hospodina., maličkým s vět
14. Přidejž Hospodin [požehnění
svého] na vás; na. vás i na. syny
vaše.
15. Požehnání [buďte] vyod Ho
spodine, kterýž učinil nebe, izemi.
16. Nebesa. nebes [jsou] Hospodi
nova.: zemi pak dal synům lidským.
17. Ne mrtví ehvúliti budou tebe
Hospodine; aniž kdo z těch, jenž

sstupují do pekle'.

113,0 t. : popřej něm vítěsství nad nepřá
tely našimi. Zde začíná v hebr. žalm
115.

2) t. kdyžby svítěsili nad nimi.
10) t. čeleď
onovs, t. kněží & levítově.
17) Hebr. do místa mlčení, t. do hrobu,

Žalm 115. (ne.)
Devid slibuje Bohu, jenž jej : nejedněeh
úzkostí vysvobodil, lásku, ustavičnou chvě
lu, i slibů svých plnění.

10. Allelujť. Uvěřil jsem,
ěež mluvil jsem: já. pak s
jsem byl velmi*".

ro
en

na onen svět meli mrtvě .

tudy

um

.

114,2) t. dokud živ budu.
7) t. již se více nekormut, ale upokoj se
v Bohu.
0) t. mezi živými; jeětě nezshynu.
116,10) Tu žes latinský text začíná dobře
nový 115. žalm, ježto text hebr. ten
žalm méně dobře 5 předešlým v jedno
slučuje. — " t. věřím & pravím u
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11. Ját jsem řekl u

žení Oslavujte Hospodina, nebot dobrý
jest: nebo na věky [trvá] milo
lhář
srdenství jeho.
2. Bciž nyní Israel, že dobry
12. Čím se [tedy] odplatím Ho
spodinu za všecko, co učinil mi? jest: že na věky [trvá.] milosrden
13. Kalich spasení vezmu: & ství jeho.
jmeno Hospodinova vzývati budn*. 8. Roiž nyní dům Aronův: že
14. Sliby své Hos odinu splním na věky [trvá] milosrdenství jeho.
4. Rcetež nyni [všiokni], kteříž
přede vším lidem je 0.
se bojí Hos odina.: že na věky
121.11
' Drahát
ovýma jest
smrt před
sva očiĚna
c „jeŠio
o*. [trvá] milosr enství jeho.
051336.0 Hospodine, jáíl'ý'sem slu
5. V sonženi vzýval jsem Hospo
žebník tvůj, já služeb k tvůj a dina: & vysl šel mne v prostran
syrí děvky tvé. Roztrhl jsi vazby nosti* Hospodin.
6. Hospodin 'est mi spomocníkem :
17. tobě obětovati budu obět nebudu se b ti, by mi co učinil
chvály, &jmeno Hospodinovo vzý člověk.
vati budu.
7. Hospodin jest mi spomocníkem :
18. Sliby své Hospodinu s lním a já zhrzím nepřátely svými.
8. Lépet jest doufati v Hospo
před obličejem všeho lidu je o;
19. v síních domu Hospodinova dina, než doufati v člověka.
9. Lépe jest naději míti v Ho
u prostřed tebe Jernsalěme.
spodinu, nežli naději skládati v
knížatech.
Žalm 116. (117.)
10. Všickni národové obklíčili
Vzbuzování národů ]: chválení Boha.
mne: a. ve jmenu Hospodinovu
pomstil jsem to nad nimi*.
1. Alleluja.
11. Obstoupivče obklíčili mne:
Chvalte
dové: Hospodina
ohvalte ho všichni
všichni náro
lidé. a. ve jmenu Hospodinovu pomstil
jsem
to nad nimi.
2. Nebo utvrzeno jest nad námi
milosrdenství jeho': a pravda Ho 12. Obklíčili mne jako včely, &
zňali
se jako oheň v trní: a ve
spodinova“ zůstává na. věky.
jmenu Hospodinovu pomstil jsem
to nad nimi.
Žalm 117. (na)
13. Strčen jsa zvrácen 'sem abych
Prorok díky Bohu vzdává za dobrodiní. padP": ale Hospodin zao ánil mne.
Národy svolává k společnému chválení
14. Síla má. a chvála má jest
Boha. Nebezpečenství svá s. vysvobození z
Hos
' : a učiněn jest mi spa
nich vypravuje—
sením'.
1. Alleluja.
15. Hlas plesání a. spasení*, v
staních [lidí] spravedlivých".
velikém trápení svém, že (v. II.) ne
16. Pravice Hospodinova způso
lze na nikoho spoléhati, kromě na
bila tu moc':prav10e Hospodinova
Boha.
11) rozuměj, v úzkosti své. — " t. že vyvýšila mne, pravice Hospodinova
omylný jest, a nelze na něho spoléhati. učinila tu moc.
18) t. vezma kalich aneb koňík při hodech
17. Neumrut, ale živ budu: a
obětních, Bohu z toho, že mispomohl,
ÉVŠIŠÉ': Že
jest. .

všeliký

člově

děkovati budu.
15) t. miláčků jeho; mnoho sobě zakládá
Bůh na životu jejich, a ne tak snadně
dopdstí na ně smrt.
16) t. zprostila mne vazeb bídy, aneb zz
jetí, snad babylonského.
116,2) t. veliká ukazuje se dobrotivost jeho

117,6) t. uvolniv mi v úzkosti. Výš 17, 20.
10) Jinak: ve jmenu Hospodinova, t. s
pomocí Boží vyplenil jsem je.
18) t. chtěli mne paraziti a zkaziti —
14) t. vysvoboditelem.

15) t. vítězoslavný.- " t. lidu israelskěho.

.kmpúám.—
.
" t. věrnost jeho v plnění 16) t. ten mocný skutek.

Žaltář 117. 118.
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vypravovati budu skutky Hospodi
no

.

lg Trestaje potrestal mne Ho

Žalm 118. (119.)
Tento žalm od Davida (a jakž velmi po

spodin: & [však] smrti nevydal dobně, na útěku před Saulem) podle liter
mne.
hebrejské abecedy jest složen, tak aby
19. Otevřetež mi brany spravedl netoliko každé. litera pod sebou osm veršů
ale také každý verš touž literou aby
nosti*, vejda do nich oslavovati měla,
se začínal. Uěí v něm David, že pravě

budu Hospodina:

\

ltěstí člověka v zachovávání Božských při

20. tot 'est brána Hospodinova, kaaaní náleží. Tato pak přikázaní roaličně
spraVedliví vcházeti budou do ní. tu slevou, t. svědectví, spravedlnosti, sou
21. Oslavovati tebe budu, neb jsi dove, cesty, řeči atd.
mne vyslyšel: a učiněn jsi mi
1. Alef. A11e1uia.[ChvalteŽ-,Boha.]
spasenim.
neposkvrnění
na
22. Kamen, kterýž zavrhli stavi Blahoslaveni
cestě*: kteříž
chodí v zákoně
telě*, ten učiněn jest v hlavu ú
Hospodinově.
helni“.
2. Blahoslaveni, kteříž skoumají
23. Od Hospodina stalo se to:
a jest divné před očima našima. svědectví* jeho: ». celým srdcem
24. Tot jest den, kterýž učinil hledají ho.
3. Nebot ne ti, kteříž paši ne
Hospodin: veselme se, & radujme
pravost, po cestach jeho* chodí.
se v něm.
4.
Ty jsi přikázal, aby pilně o
25. Č Hospodine, spasena mne
stříhano bylo přikaaani tvých.
5.
by zpraveny byly ces
sučšňh
0 .ó Hospodine, dej dobrý pro
P26. Požehnaný, jenž se běře ve mě,kostříhaní spravedlností tvých .
6.
Tehdažt
nebudu zahanben,
jmenu Hospodinově. Požehnali jsme
když hleděti budu na všecka při
vám z domu Hospodinova*.
kazaní tva.
27. Bůh jest Hospodin, a zaevi
til se nam'. Ustanovte den slavný 7. Oslavovati tě budu v upřím
v hustinach“, až k rohu oltáře. nosti srdce, z toho, že jsem se na
28. Bůh můj jsi ty, & [protož] učil soudům spravedlnosti tvé.
oslavovati tě budu: Bůh můj jsi 8. Spravedlnosti tvých ostřihati
ty, a vyvyšovati tě budu. Oslavo budu: neopouštějž mne docela.
9. Beth. Jakým způsobem na
vati tě budu, nebos vyslyšel mne:
praví mladenec cestu svou? Ostři
& učiněn jsi mi s asením.
hůním
řečí tvých.
29. Oslavujtež
ospodina, nebo
dobrý 'est: nebo na věky [trvá] 10. Celým srdcem svým hledal
jsem
tebe:
neodhanějž mne' od
milosr enství jeho.
přikazaní tvých.
11. V srdci svém schoval jsem
řeči tvé: abych nehřešíl [proti]
to b ě.
19) t. brány chrámové.
22) t. který se ani k zaadění dosti dobrým
12. Požehnan jsi Hospodina:
neudal. — "' t. v hlavní kámen celého
stavení. Co tu žalmiata o sobě dí, vy uč mne sprave lnostem svým.
13. Rty svými vypravoval jsem
plnilo se vlastněji o Kristu. Mat. 21,
42. Skutk. 4, 11.
všecky soudy úst tvých*.
2 Gv To jsou slova kněží, dávajících pože
hnání králi do domu Božího vstupují
címn; i slova lidu proválejíoího krale
do chrámu. (5. Mojž. 10, B.) To se též 118,1) t. v svém obcování & životě.
do slova na Kristu vykonalo. Mat. 21, 9 2) t. zakon, přikauaní, ustanovení -—
27 v ?. ukázal se nám s milosti svou. 4. 3) t. dle přikáaauí, ustanoveni jeho —
Mojž. 6. 23. — " t. hustými ratolestmi 6) t. ustanoveni..přikaaaní; a tak roauměj
i dále v žalmu.
aneb ětědrými obětmi jej ozdobujíce
nebo právě tehdáž připadla také slav 10) t. nedopou'štějž mi, odstoupiti —
nost stánků.
13) t. rozkazy od tebe vyrčeuě.
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14. Na. cestě svědectví tvých mne: a. dle zákona. svého smíluj
koohal jsem se, jako ve všelikém se nade mnou.
bohatství*.
30. Cestu pravdy vyvolíl jsem:
15. V přikásaních tvých cvičiti a. soudů tvých nezapomenul jsem.
31. Držel jsem se svědectví tvých
seébudu: &.patřiti budu na cesty
tv
ití.
nechtějž mne zahan
ÍG. V spravedlnostech tvých bHospodine:
přemýšleti budu: nezapomenut řečí 32. Cestou přikázaní tvých bě
tvých.
žečlesem,
když jsi rozšířil srdce
.
17. Gimel. Odplet služebníku m
33. He. Za. zákon ulož mi Ho
svému, obživ mne: &ostříhati budu
řečí tvých.
spodine cestu spravedlností svých:
18. Odkryjž oči mě*: a. spatřo &.budut jí hledati vždycky.
vati budu divné věci ze zákona 34. Deiž mi rozum, a. zkoumati
tvého**.
budu zákon tvůj: s. ostříhati _ho
19. Pohost-inu jsem já. na. zemi: budu celým srdcem svým.
neukrývejž přede mnou přikázaní 35. Uveď mne na stezku přiká
zaní tv ch: nebot jsem ji chtěl*.
svých'.
36. skloň srdce mého k svěde
20. Zachtělo se duši má žádati

ctvím svým, : ne k lakomství.
spravedlností
tvých
21. Domlouve
jsi každého
pyšným: času.
zlo 37. Odvrat oči mé, aby neviděly
řečení, kteříž se uchylují od při marnosti: na. cestě své obiiv mne'.
38. Potvrď služebníku svému
házení tvých.
22. Odejmi ode mne pohanění, řeě svou v bůzni své*.
39. Odvratiž pohanění ';né, jehož
tušm:
nebo svědectví tvých jsem se obával: nebo soudové tvoii
vy ed
val jsem.
23. Také i knížata. seděla, &. jsou potěšlivi.
proti mně mluvila: služebník pak 40. Hle, toužil jsem po přiká
zaních tvých: dle spravedlnosti
tvůjchcvičil
se v spravedlnostech své obživ mne.
.

“št

Nebo i svědectví tvá. roz

41. Vau. A řijdiž na. mne milo

jímání mé jsou: a. rada. nů spre srdenství tvé ospodíne: spasení
vedlnosti tvé.
tvé vedle řeči tvé.
25. Daleth. Přilnule k
cze
42. A odpovím vytýkeiícím mně
duše mů.: obživižmne p 0 slova. slovo': nebt jsem doufel v řečech
svého.
tvých.
43. A neodiímej z úst mých
26. Cesty svě* oznámil jsem
[tobě], a.vyslyšels mne: vyuě mne slova. pravdy nikdy: nebo v sou
sprevedlnostem svým.
dech tvých velice jsem doufal.
44. A budu ostříheti zákona.
27. Cestě spravedlností tvých
vyuě mne: & cvičiti se budu [pře
ne věky &navěky
.
mýšleje] o divných skutcích tvých. vtvěilaovždycky,
. 28. Zdřímsle duie má pro tak
45. A chodil jsem v šíru': nebo
nost: potvrdí! mne vslovích svých. přikázaní tvých jsem hledal.
29. Cestu nepravosti cdvret ode 46. Amluvil jsem o svědectvích
tvých [také] před obličejem králů:
14) t. liv jsa dle přikůsení tvých radují & nehanbil jsem se.
se, jako | velikého ebolí.
18) t. odejmii od očí, mysli m6 vlelikon 31)
sůstěm, vieeku temno-t. — d' '. tejem 36)
ství v něm sloh-L
87)
19) t. abych neebloudil,jsa toliko poutníkem 38)

na není.

25) :. smuten, až k zemi snížen jsem.
28) t. své náležitostí, prosby —

t.
t.
t.
?.

uvolnil srdci mému.
hledbm ji, toužím po ní.
posil-i1 občerstvi mne.
splněním, cos mi slíbil, kdyžbych se

tě bůl & tobě sloužil.

42 t. skutkem odpovím ntrhečům —
45 t. volně, bel stracbování —
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47. A přemýšlel jsem vpřikáza
ních tvých, kteráž jsem zamiloval.
48. A pozdvihl jsem rukou svých
k přikázaním tvým*, kteráž jsem
miloval: a cvičil jsem se v sprav
Vedlnostech tvých.
49. Zain. Pamatujž na slovo své
služebníku svému', v kterémž jsi
mi naději dal.
60. Tat mne potěšila v ponížení
mém: nebo řeč tvé. obživila mne.
51. Pyšní nepravě činili velmi:
však já. od zákona tvého neuchýlil
jsem se.
52. Pamětliv jsem byl na soudy
tvé od věku Hospodine*: i potě
šen jsem byl.
53. Omdíével j sem', pro hříšníky,
kteříž opouštějí zakon tvůj.
64. Zpívání mě bylo o spravedl
nostech tvých, na místě putování
mého.
55. Pamětliv 'sem byl [i] v noci
na jmeno tvé ospodine: a ostří
hal jsem zakona tvého.
56. Tohot se mi dostalo, abych
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63. Uóastníkem jsem já. všech
bojících se tebe, & ostříhajíoích
přikázaní tvých.
64. Milosrdenství tvého, Hospo
dine, plna jest země: spravedlno
stem svým nauč mne.
65. Theth. Dobrotu jsi učim'l
s služebníkem svým Hospodine,
podle slova svého.
66. Dobrotě, &. kázni, i umění
nauč mne: nebo jsem přikázaním
tvým uvěřil.
67. Prvé než jsem snížen byl, ja
jsem zavinil: protož [nyní] řeči
tvé ostříham.
68. Dobrý jsi ty: a. v dobrotě
tvé nauěiž mne spravedlnostem
m.

69. Bozmnožila se nade mnou

neipravost
pyšných:
já. pak
sr
cem svým
zkoumati
buducelým
při
kázaní tve.
70. Ssýřilo se““jako mléko srdce

jejich: ja pak zákon tvůj rozjímel
Jsem.

71. Dobrét mi jest, že jsi poní

žil mne: abych se naučil spravedl
spravedlností
vyhledával
. nostem tvým.
57. Heth. Potaph můj
jsi ty Ho
spodine, řekl jsem, ostříhati [budu] 72. Lepší mi jest zakon úst

zakona tvého.
tvých, nad tisíce zlata. a stříbra.
58. Prosil jsem tváři tvě celým 73. Jad. Ruce tvé učinily mne,
srdcem svým: smiluj se nade mnou a stvořil mne: dej mi rozum &
učiti se udu přikásaním tvým.
podle řeči své.
74. Kteříž se bojí tebe, uzří mne,
59. Přemýšlel jsem o cestách
svých': a obrátil jsem nohy své a veseliti se budou: že v slova
k svědectvím tvým.
tva velmi jsem doufal.
60. Hotov 'sem, a nejsem roz— 75. Poznal jsem Hospodine, že
[jsou] spravedliví soudové tvoji:
pečeť.:
abyo ostříhal přikázali & že dle pravdy svě ponížil Jsi
o
61. Provazové hříšníků opletli mne'.
76. Budiž milosrdenství tvé, aby
jsou mne: a [však] na zákon tvůj
nezapomenul jsem.
potěšilo mne, vedlé slibu tvěhď'
62. O půl noci vstával jsem, služebníku svému.
abych chvalu udával tobě ze soudů 77. Přijďcež na. mne slitování
spravedlnosti tvé.
tvá., a živ budu': nebo zakon tvůj
rozjímání mé jest.
78. Zahanbeni buďtefpyšní, nebo
48) t. ochotně jsem je přijímal —
49) t. mi daně, na slib mi učiněný.
nespravedlivě činili nepravost proti
či) t. že dobré odměňuje! a 116 treaceš.

53) t. lhmutkem, lítostí.
66) To jest můj podíl, ostříhůní roskaaů
tvých; v tomi vlecko bohatství mé 70) t. stuhlo, jest neoitedlné.
náleží.
76) t. že jsi mne dle spravedlnosti potrestal.
60) o životu, obcování svém.
61) Osidls, ůkledové svůdníků.

76) t. učiněného —
77) t. opět ožívnu, šťastný budu.
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mně: jé. pak cvičiti se buduvpři— mne zehubili: [já pek] svědectvím
kůzaních tvých.
tvým jsem vyroznmě .
79. Obrácení buďtež ke mně ti,
96.Všelike dokonalosti viděl jsem
jenž se bojí tebe, & kteříž znají konec: [samo] přikúzcni tvé široké
svědectví tvá.
jest náramně*.
97. Mem. o jak [velmi] miluji
80. Budiž srdce mé neposkvrněno

v spravedlnostech tvých, abych ne zákon tvůj Hospodine! jestit celý
den přem šlování mé.
byl zehanben.
98. N nepřátely mé opatrněj
81. Ifa/. Zemdlela duše má.[tou
žíc] po spesení* tvém: & vslovo“ šího jsi mne učinil přikázaním
tvé velmi 'sem doufal.
svým: nebo na věky [při]mně jest.
99. Nade všecky své učitele roz
82. Zem ely oči mé[h1edíce]po
řeči tvé*, řkouce: Kdy [zase] po uměl jsem*: nebo svědectví tvá.
těšiš mne?
jsou mé. přemyšlovúní.
100. Ned starce rozuměl jsem:
83. Nebo učiněn jsem jako ko
žená. nádoba. vjíní': [ale] na.spra nebo přikázaní tvých jsem hledal.
vedlnosti tvé nezapomenul jsem.
101. Od každé cesty zlé zdržo
84. Kolik jest dnů služebníka val jsem nohy své: abych ostříhal
tvého: kdy učim'š soud nad těmi, slov tvých.
kteříž mi protivenství činí?
102. Od soudů tvých jsem se
85. Povídeli mi nepraví bájky*:
petĚhýlil:
nebo tys mi zákon u
ož' .
ale ne 'eko zákon tvůj.
103. o jak sladké 'sou hrdlu
86. šecka. přikázaní tvá. jsou
mému
řeči
tvé,
[sladší nad med
pravda.: neprúvě mi protivenství
ům m
!
104. Z přikázsní tvých rozum
nosti jsem nebyl, &. protož nená
viděl jsem všeliké cesty nepravosti.
105. Nun. Svíce nohám m
jest slovo tvé, a. světlo stezkám
mým.
106. Přisáhl, & uložil jsem ostří
hatí soudů spravedlnosti tvé.
107. Snížen jsem přenúramně
Hospodine: obživiž mne podle slova
tr
prazda
tvá.: založil jsi zemi. 8. svého.
v .
91. Zřízením tvým trvá. den:
108.Dobrovolně [oběti] ust mých
nebo všecko slouží tobě.
dobrolíbezně [sobě] učiň Hospo
92. By zákon tvůj nebyl pře dine: & soudům svým nauč mne.
109. Duše má. v rukou mých
m šlovůní mé: ted bych snad byl
za. ynul v poníže svém.
vždycky': & [však] na. zákon tvůj
jsem
neza. omněl.
93. Na. věkyt nezapomenu na
spravedlnosti tvé: nebojim jsi obži 110. Po ékli mi hříšníci osidlo:
mne.
ale [já,] od přikázaní tvých nepo
94. Tvůjt jsem já„ spasena mne bloudil 'sem.
111. ědictvim dosáhl jsem svě
učíň: nebo spravedlností tvých
jsem vyhledával.
dectví tvých ne věky*: nebot jsou
95. Na. mne čekali hříšníci, aby plesání srdce mého.

činili, spomoziž mi.
87. Bez mála. mi konec učinili
na zemi: já. jsem však neopustil
přikázali tvých.
88. Podle milosrdenství tvého
obživ mne: &.ostříhati budu svě
dectví úst tvých.
89. Lamed. Na věky Hospodine,
slovo tvé trvá. na nebi.
90. Do národuepronárodu [jest]

96) t. jest neskončeně, přesahuje všecky

81) t. po spomožení — " t. v zaslíbení 
82) 15.po splnění toho, cos řekl —

83) t. celý stuhlý, sklíčený jsem.
85) t. smyšlené věci.

meze, cíle a. časy.
99) t. lépe věcem, rozumnější jsem nad ně.
109) t. život můj jest v ustavičném nebes
pečenství.
111) t. za dědictví věčné přijel jsem je.

Žaltař 118.

729

112. Naklom'l jsem srdce svého všelikou cestu nepravou v nena
k vykonávání spravedlností tvých visti měl jsem.
129. Fe. Divnát jsou* svědectví
na věky pro odplaoení'.
113. Samech.Nešlechetných 'sem tvá.: protož skoumala je duše má.
130. Vykládání řečí tvých osvě
nenáviděl: a zákon tvůj 'oval
jsem.
cuje: a rozumnost dava maličkým'.
114. Spomocník,

&.obrance můj

131.

sta své. otevřel jsem,

&

jsi ty: a v slovo tvě jsem doufal. táhl jsem [k sobě] duoh*: nebo
115. Odstuptež ode mne zlost-_ přikazan'í tvých žádostiv jsem byl.
níci: a skoumati budu přikazaní 182. Popatřiž na. mne, a smiluj
Boha svého.
se nade mnou, podlé soudu milu
116. Přijmiž mne [v ochranu] jících jmeno tvě*.
podlé slova svého, a živ budu: a
133. Kroky mě spravu' podle
nezahaubuj mne v očekávání mém. řeči své: aat nepanuje na emuou
117.Spomoziž mi,a zachován budu: žadné. nepravost.
184. Vysvoboď mne od natisků
a přemýšleti budu o spravedlno
stech tvých vždycky.
abych ostříhal přikazaní
o .
118. Zhrzel jsi všemi, kteříž od tlidsklých:
stupují od soudů tvých*: nebo ne v51'35.Tvář svou osvět nad služeb
spravedlivě jest myšlení jejich.
níkem svým: a vyuč mne spravedl—
119. Za řestupníky jsem po nostem svým.
kládal věec y hříšníky země: & 136. Toky vod vydaly oči mě:
protož miloval jsem svědectví tvé.. že neostřihali [lidé] zákona tvého.
120. Zbodm'ž bazní svou tělo
137. Sade. S ravedlivý jsi Ho
mě: nebo soudů tvých bal jsem se*. spodina: a přígný jest soud tvůj.
138. Přikazal jsi spravedlnost
121. Ain. Činil jsem soud a
spravedlnost: nevydavejž mne [skrze] svědectví své.: a pravdu
svou příliš*.
těm, kteříž mne potlačují.
139. Zvadl jsem já. pro horleuí
122. Zastupiž služebníka svého
k dobrému [jeho]: at mne nepo své: že zapomněli na slova tva
nepřátelé moji.
tlačuji
140. Ohnivá. [jest] řeč tvá. na
123. (pyšní.
či mě zemdlely [ohlědajíce
se] po spasení tvém: a po řeči ramně': & [protož] služebník tvůj
miloval "i.
spravedlnosti tvé.
_
141. adeneěek* jsem já., aopo
l24. Nalož s služebníkem svým
podlé milosrdenství svého: aspra— vržený: [a však] na spravedl
nosti tvě jsem nezapomněl.
vedlnostem svým nauč mne.
142. Spravedlnost tva, jest spra
125. Služebník tvůj jsem já.:
dejž mi rozumnost, abych znal vedlnost na věky: a zákon tvůj
svědectví tvá..
[jest] pravda.
126. Čas jest, abys učinil [soud]
129) t. podivu hodné, v tom, že čím více

je člověk rozvažuje, tím větší moudrost
goůspodine:
[nebot] rozmetali zakon
].
v nich nalela. Vý v. 48.
127. Protož miloval jsem při 130) t. poníženým, sprostným, ano i dě

kazaní tvé., nad zlato a drahé
kamení.
123. A proto dle všech přiká
zaní tvých spravoval jsem se: a

tem; má! sprostý věřící lid i děti ze
zákona Pauě větu snamost o Bohu a
ctností, než vlickni staří mudrcově
es lak.
131) t. dychtím vší silou po dosažení zdra
vého smyslu slova tvého jako po zdra

vém povětří.
132) t. podle způsobu, kterýž ukazuje! k
těm, jižto milují tebe.
112) t. nebo věčné. jest odplata za ně.
118) t. od ustanovení, přikazauí tvých.
138) t. velmi přísně.
120) t. bojím se trestu, abych ho na sebe 140) t. ohněm zkušená, pravá. Žalm 25, 2.
neuvalil.
1M) t člověk malý, nepatrný, chatrný —

730

Žaltář 118.

159. Popatřiž, žet přikázani tvá.
143. Soužení a úzkost nalezly
mne: [a však] přikázaní tva roz miloval jsem Hospodina: podle
milosrdenství svého obživ mne.
jímání mé jest.
144. Pravost [jsou] svědectví tvá.
160. Počátek“ slov tvých jest
na věky: rozum mi dej, & živ pravda: na věky [trvají] všickni
budu.
soudově spravedlnosti tvé.
145. Ifa/. Volal jsem z celého
161. Sin. Knížata pronásledovala
srdce sveho, vyslyš mne Hospo mne bez příčiny: a [toliko] slov
dine: spravedlností tvých vyhle tvých strachovalo se srdce mé.
dávati budu.
' 162. Veseliti se budu ja nad
1-16. Volal jsem k tobě, spasena řečmi tvými: jako kdo nalezt. ko
mne učiň: abych ostříhal přiká řisti mnohé.
zaní tvých.
163. Ne ravost jsem vnenávisti
= 147. Předcházel jsem svítání, a měl, a v o avnosti: ale zákon tvůj
volal jsem:, nebo v slova tvé. jsem miloval jsem.
164. Sedmkrůt za den“ chvalu
doufal.

jsem udával tobě, nad soudy spra

1483Přcšiešlllyoči
na vedlnosti tvé“.
úsvitě
: a c řemmřlk
še otobě če
ý
m
165. Pokoj mnohý těm, kteříž
149. Hlas můj slyš podle milo miluji zákon tvůj: &. jsou bez
srdenství svého Hospodine: a po ůrazu*.
dle soudu svého* obživ mne.
166. Očekával jsem spasení tvého
150. Přiblíželi se ti, jenž mi Hospodine: a přikúzani tvá. milo
protivenství činí, k nepravosti: a val jsem.
167. Ostříhala :duše ma svěde
od zákona tvého daleko učinění
sou.
ctví t ch: a milovala je velice.
] 151. Blizko jsi [mi] ty Hospo
168.
ovůval jsem přikázaní
dine: &všecky cesty tveljsoupravda. tva, a svědectví tvá.: nebo všecky
152. Od počátku poznal jsem o oestybné jsou [známy] před obh
svědectvíoh tvých: že jsi je za čejem tvým.
ložil na věky.
169. Tau. Přibliž se prosba má.
163. Res'. Viz ponížení me,avyc
před řeči
obličej
tvůj Hospodine:
svoboď mne: nebo na zákon tvůj podle
tvé udě
mi rozumu. a
170. Vejdiž žádost má před 0in
jsem nezapomněl.
154. Sud soud můj, a vysvobod
tr
' mne. [a] vedlé
' řeči své vy
čejimtvůj:
mne: pro řeč svou obživ mne.
155. Dalekot jest od hříšníků
171. Vydají rtové moji chválu,
spasení: nebo spravedlností tvých když mne vyučíš spravedlnostem
nevyhledávali.
svým.
166.Milosrdenství tva jsou mnoha
172. _Vypravovetibude jazyk můj
Hospodine: podle soudu svého ob řeč tvou: nebo všecka přikázaní
živ mne.
tvá. jsou pravost.
173. Budiž ruka tvů, aby mne
157. Mnozít jsou., jenž mi proti.

nich tvých.y P

venství činí a sužují nne: [avšak] spuila: nebot jsem zvolil přika
od svědectví tvých jsem neuohý aaní tva.
111 se.
174. Toužil jsem po asenítvém
158. Viděl jsem přestupníky, a Hospodine: a zákon t jroajimůní
chřadl 'sem': proto že řečí tvých mé jest.
neostři ali.
148) t. prooitly před evíttním. Výš 89, 4
149) t. jak- to usoudil, jak spůlob tvůj.
158) t. velmi těžce to nesu, ošklivím je

160) t. súkled, nejpřednější věc.
164) t.
to; aneb může do slova roauměno
býti, jakož i hodinky kněžské na sedm

rosděleny jsou. — '

t. | kaÁlaní

tvých spravedlivých.
165) t. pokojně — bezpečně živi jsou.

Žaltař 113. 119. 120. 121.

731

175. Živat bude duše mé„ abude
očísvých
k horámň
tě chvaliti: a soudové tvojí spo Pozdvihl
odkudžjsem
přijde
mi pomoc.
mohou mi.
2. Pomoc má. od Hospodina., kte
176. Zbloudil jsem jako ovce, rýž učinil nebe i zemi.
kteráž se ztratila: hledejž služeb 3. NedaveiP' v pohnutí nohy tvé :
níka sveho, nebo na. přikůuaní tvá. aniž zdřímei, kterýž ostříha tě.
4. Aj, nebude dfímati, ani spáti,
jsem nezapomněl.
kterýž ostříhá Israele.
5. Hospodin ostříhé, tebe, Ho
žalm 119. (120)
spodin [jest] ochrana tva, po pravé
Nsříkkní na zlost křivýoh húnců.
ruce tvé.
6. Přes den slunce nebude pó.
1. Píseň stupňů'.
líti tebe, ani měsíc řas noo*.
K Hospodinu,
když
jsem
soužen
. Hospodin ostříh tě ode všeho
býval, volal jsem: a vyslyšel
zlého: ostříheiž duše tvé Hospodin.
mne.
8.
Hospodin ostříhej vjití tvého,
2. Hospodine vysvoboď duši mou
od rtů nepravých, a od jazyka ivyíití tvého': od tohoto času,
až i věky.
lstivého.
3. Co bude dano tobě, aneb co
Žalm 121. (122.)
bude tobě přiloženo za [tvůj] lstivý

'azyk?

Prorok radost bohsbojnýoh vchůsejíeích

4. Střely Moeného ostré, suhlím do chrómu, jakož i velebnost chrámu a
štěstí města Jerussléms popisuje.
do upuštění vypalujíoím*.
5. Běda mě, že tak dlouho po 1. Píseň stupňů. (Výš 119, l.)
hostinu isom': bydlil jsem s oby
eselil jsem se z toho, když mi
vateli Cedar-**:
'est povědíno: Do domu Ho
“nova půjdeme.
m Ž. dlouho pohostinu byla duše s
2.
Stoly. nohy našo v síních
7. S těmi, kteříž nenáviděli po
koje, byl jsem pokojný: kdyiisem tvých. J erusaléme.
3.
Jerusalem,
kterýž se staví jako
mluvíval jim, bojovali proti mně
město: jehožto účastenství jest ve
bez příčiny.
spolné'ť
4. Nebot tam vstupovala poko
Žalm 120. (121.)
lení, pokolení Hospodinova, [dle]
Lid israelský buď s Babylong sneb ]: přikůuní Isreolovi [daného], aby
boji se stroje, v dověrnosti se k Bohu a oslavovali jmeno Hos dinovo.
jeho ochraně ustanovuje.

5. Nebotamsttlysto 'ce ksoudu',

1. Píseň stupňů.

stolice nad domem Davidovým u

staveneť

6. Proste ze ty věci, kteréž ku
119,1) t. vstupovůní. Pstuůcte lslmd ma
pořád ten nspis, snad proto, že lid

některé ' nich na cestěspívael, když 120,1) t. !: Sionu, kdežto Bůh svůj stánek
míval
do Jerussléma, jeho! položení bylo na
horteb, k sluibům Božím utoval; aneb iS) t. Hospodin. Odtud již sačínů spívatí
že je brali sobě k zpívlní cestou 6,
druhý sbor splvbk'd, prvnímu odpoví

již při navraoovůní se se saietí babylon
dojo.
ského do Jerusalóma vstupovali. A dok 6) t. Bůh ve dne i v noci nstíní tebe,
berou někteří vykladnči toslovo v smy
aby nie zlého k tobě nemohlo.
slu duchovním, myslíee, že znameni 8) t. při viem, ooikoli před sebe podlé
vylií toužebnost v žalmu obsaženou.
povollní "Cho bráti bude!. %.Král. 3, 26.
4) t. trest Boží, s hromy . blesky.
121,1) t. jíl stojíme.
5) Hebr. v Henoch. — "' t. v stsníeh 3) t. vlickni na nčm podíl mají.
Cedar; slovem: mesi národy divokými, 6) t. tam jsou nejvyllí ůřadovó. —„" t.
ůřadové kralovití.
jako jsou potomci Mosooba a Cedar..

732

Žaltář 121. 122. 123. 124. 125.

5. V roud přišla. duše naše:
budiž] jsou
pokoji
emsalému*:
těm, J kteříž
miluji a.hojnost.
tě**.
snadby
yla. přišlo. duše v vodu
7. Budiž pokoj v mocnosti tvé*: nesnesitedlnou'.
& hojnost ve věšeoh tvých'*.
6. Požehnán [budiž] Hospodin.,
8. Pro bratří své, a. bližní své, kterýž nás nevydal v zachvácení
zubům jejich.
mluvível jsem pokoj tobě*.
9. Pro dům Hospodina Boha. na.— 7. Duše naše jako pták vytržená
Žglblg, hledal

jest z osidía. lovců: _osidlo zetřeno
jsem dobrých věcí jest, a. my vysvobození jsme.

Žalm 122. (123.)
Žádá sobě i lidu israelskému vysvo
bození z potupy a posmíšků lidí pyšných.

1. Píseň stupňů.

K kterýž
tobět jsem
svých,
přebpozdvihl
áš na. očí
nebesích.
2. Aj hle je o oči služebníků
[obráceny jsou] k rukám pánů je
jich, jako oči děvky k rukám paní
její: tak [jsou obráceny] oči naše
]: Hos odinu Bohu našemu, ažby
se smí oval nad námi.
3. Smiluj se nad námi Hospo
dine, smiluj se nad námi: neb jsme
Velmi naplnění potupením.
4. Nebo velmi naplněna. jest
duše naše: k pohaněni jsme bohá
čům, a. k potopě pyšným.

Žalm 123. (124.)
Rodují se prorok & lid, a děkuji, že Bož
skou pomocí z velikého nebezpečenství &
od mocných nepřátel vysvobození jsou.

8. Pomoc naše ve jmenu Hospo
dinovu, kterýž učinil nebe i zemi.

Žalm 124. (1253
O ochraně Boží těch, kteříž v něho dou
fají; též o hojném prospšchu jejich, & o
zahynutí bezbožných.

1. Píseň stupňů.
Kdož
v Hospodina.,
jakodoufají
hora. Sion:
nepohne sejsou
na
věky, kdo bydlí
2. v Jerusalémě. Hory jsou vů
kol něho: & Hospodin vůkol lidu
svého*. od tohoto času až na. věky.
3. Nebo nenechát Pán metly
hříšníků nad losem spravedlivýoh':
aby nevctáhli spravedliví k ne

pravosti“ rukou svých.

4. Dobře učiň Hospodine dobrým,
& [těm kteříž] jsou upřimého srdce.

5. Ty pak, kteříž se uchylují k
cestám křivým*, přivede Hospodin
[v zahynutíl s činiteli nepravosti:
pokoj nad Israelem budiž.

1. Píseň stupňů. (Výš 119, l.)
Žalm 125. (126.)
Radost s vysvobození lidu ísraelského ze
By rciž
Hospodina.
s námi nebylo, zajetí.
nyní Israeli:
2. by Hospodina. s námi nebylo,
1. Píseň stupňů. (Výš 119, l.)
když lidé povstali roti nám,
3. snadby za.živa.byli pohltili nás:
Kdšž
nevrátil
Hospodin
ions.:
učinění
jsme jakozajeti
po
když se roznl'tila prchlivost jejich
těšení'.
proti nám,
2. Tehdáž naplněna. jsou radostí
4. snad by voda. byla. pohřížila
nás*.

ústa. naše:

a. „jazyk náš plesáním.

v\

123, 5) t. v bezednou ; zdulá vody bylyby se
121, 6) t. žádejte štěstí Jerusalémul Aneb:
valily přes nás.
Pozdravujte Jerusalem. — "" t. Jeru 124,2) t. Jerusalem jest chráněn horami, &
saláme.
lid israelský Hospodinem.
7) t. v pevných zdech, v hradbě. — "
3) t. nedá panovati pohanům nad Israel
t. v palácech.
skými. — " k modloslužbě.
8) t. žádám tobě pokoje, štěstí.
5) t. modloslužbě, "pronevěřujíce se Bohu.
125,1) t. nemohouce tomu pro radost ani
128,4)
uvěřitie
vo ;.y. bylíby zatopili, shladili nás jako

Žaltář 125. 126. 127. 128.

Nyní řeknou mezi národy: Veliké
věci učinil Hospodin s nimi:
3. uěiniltě s námi veliké věci
Hospodin: učinění jsme veselící se.
4. Obrat Hospodine zajaté naše',
jako [se obrací] potok na poledni**.
. Ti kteříž se slzami rozsívají,
s plesám'm žíti budou.
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4. J ako střely vruce mocného.:
tak jsou synové vyvrženýo **.
5. Blahoslavený muž, kterýž jimi
naplnil žádost svou*: nebude za
hanben, když mluviti bude ne
přátelům svým v bráně“*.

Žalm 127. (ms.)

6. Jdouce šli, &.plakali, mecice
semena svá. Přijdouce pak přijdou Slibuje prorok všecko dobré i v přítom
ném životě všem, kdo Boha upřímě ctíti,
s plesáním, nesouee snopy své'.
a jeho přikásauí ostříhati budou.

Žalm 126. (127.)
Ukazuje prorok, že leě sám Bůh dá sílu
a prospěch, všecka práce, a všecko úsilí
naše daremné jest.

1. Píseň stupňů od Šalomouna.

Nebude-li
domu,
nadarmoHospodin
pracují, stavěti
kteří stavějí
jej. Nebude-li Hospodin ostříhati

1.. Píseň stupňů. (Výš 119, l.)

lahoslaveni všickni,

kteříž se
bojí Hospodina, a. kteříž chodí
po cestách jeho.
2. Nebo z práce rukou svých
jisti budeš': blahoslavený jsi, &.
dobře tobě bude.
3. Manželka tvá jako vinný kmen
lodný po bocích domu tvého*.
Synové tvo'i jako mladistvé oli
voví, vůko stolu tvého. (Výš

fish.,
nadarmo bdí, kdož ostříhá
o .
2. Daremné jest vám před svítá 126, S.)
ním vstávati': vstávejte, když po 4. Aj hle takt bude požehnán
sedíte'*, [vy] jenž jíte chléb bole člověk, kterýž se bojí Hospodina.
stim. Když dává [Bůh] svým 5. Požehnejž tobě Hospodin ze
milým sen*"':
Sionu: &spatřuj dobro' J erusaléma
3. si dědictví Hospodinovo'
po všecky dny života svého.
synové; a mzda“ [jest] plo983%! 6. A viz syny synů svých, a
vota***.
pokoj nad Israelem*'

125, 4) t. také ostatní přívod spět. — " t.
kdežto potokové letního času horkem
Žalm 128. (129.)
vysýchejí, & na podaim lase dešťovou
Prorok napomíná lid, aby vděčně po
vodou oplývají.
znal,
|:
jak
mnohonásobných nebezpečen—
6) t. nechat se najetí zase dó vlasti ua
vrátí veselíoe se, jako šanci v čas ství od Boha vysvobosen jest.
hojn ůrod
1. Píseň stupňů.
126,1) Slovem všecko lidské namáhání
jest marné bez pomOci Boží.
2) t. k pracem. — " t. až odpočinete. Casto bojovali proti mně od mla
dosti mé, roiž nyní Israeli:
— "* t. vy stížení, sarmoucení. —

"“

t. libé, pokojné spaní. Hebr.:

2. často bojovali proti mně od

Daremné jest vám, nepožehná—liBůh
prací vašich, časně ráno vstávati, a
dlouho do noci sedatí a pracovati, a

tak jisti chléb bolesti, pracně a s sta 126,4)t. prospěšny jsouk obraně.—'*t.do
zajetí odvedených jsou též užiteěni
rostí se živiti; ježto Bůh dává [pokojný]
rodičům. Hebr.: Synové mladosti, t. v
sen miláčkům, ctitelům svým, kteříž
mladém věku zplození.
na prosřetedlnost a "ochranu Boží se
spouštějíce, konají sic také svou po 5) t. kde jich má dležádosti.Hebr.: toul
vinnost, ale bes takového přílišného
(dům) svůj. — " t. před soudem ne
pečování a se lopotování.
bude poražen, an ho spolu synové
brániti budou.
3) t. dar od Boha. — " sa ctnost . bo
hshojnost,_— "' t. potomstvo. Známo 127,2) t. v pokoji svého užiješ.
jest, že Židé plodnost sa to největší 3) I'..při domu tvém štípený.
požehnání Bolí pokládali, i ještě po 6) t. štěstí, slávu města —
6) t. štěstí lidu israelského.
kládají.
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mladosti me*: a však mne nepře
mohh.
3. Na hřbetě mém kovali hřiš
níoi: prodloužili nepravost svou*.
4. [Ale] Hospodin spravedlivý
zpřetínal šije hříšníků'.
5. ahanbeni a zpět obraceni
buďte všichni, kteříž nenávidí
Sionu.
6. Buďtež jako tráva na stře
chách: kteráž prvé než se vytrhá,
usvadne.
7. Z níž nenaplnil ruky své ten
kdo žne, ani lůna svého kdo .váže
snopy.
8. Ani řekli, kteříž mimo šli:
Požehnání Hospodinovo [budiž]nad
vámi*: [aneb] požehnali jsme vám
ve jmenu Hospodinovu".

5. doufala duše má v Hospodina
6. Od bdění jitřního až do nooi*,
doufei Israel v Hos odina.
7. Nebo u Hospo ina jest milo
srdenství: a hojně u něho vysvo
bození*.
8. A 0111!vykoupí

Israele,

ze

všech nepravosti jeho.
Žalm 130. (131.)
Učí prorok příkladem svým níakěmu a
pokornému o sobe smýšlení.

1. Píseň stupňů samého Davida.

Hospodine,
pozdviženosrdce
mé: anižnenít
povýšeny
jsou oči
mé*. Aniž jsem chodil u velikých
ani v divných věcech, [vyšších]

nade mně“:

2. Jestli jsem poníženě nesmýšlel:
ale povýšil duše své: jako ostave
nému
od mateře své, tak [budiž]
Modlitba kaiícíbo, kterýž hříchů svých
odplata duši me“.
lituje naBoha za odpuštění prosí.
3. Doufej Israel v Hospodina,
1. Píseň stupňů. (Výš 119, l.)
od tohoto času až na věky.
hlubokosti* volal jsem k tobě
Hospodine:
Žalm 131. (132)
2. Hospodine vyslyš hlas můj. Zpíván několika nástupy apěváků, když
At jsou uši tvé nakloněny, khlasu archa Boží buď : Kariathjerim na horu
Sion, aneb raději : Sionu do chrámu, od
modlitby mě.
v nově vystaveného, přenesena
3. BudešJi Hospodine nepravosti Šalomouna
byla. Potom pak od
idú : Babyloua se
šetřiti*: Hospodine kdož ostojí?
navracujících k vystavení druheho chrámu
4. Ale u tebet jest slitování: a obrácen jest. 2. Esdr. 12, 23.
pro zákon tvůj doufal jsem v tebe
1. Píseň stupňů. (Výš 119, l.)
Hospodine. Obekávala duše má na
slovo jeho:
Pamatuj
Hospodine
Davida, a
na všelikou
tichostnaieho":
2. jak se zapřisáhl Hospodinu,
128,2) t. hned od počátku, v Egyptěadále.
8) Hebr.: Po hřbetě mém orali oráči, a slib učinil Bohu Jakobovu:
dlouhé brázdy dělali. t. ukrutně se
3. Jistě že nevejdu do příbytku
mnou nakládali nepřátelé, jako s o
troky, kteréž páni mrekajíce, pruhů, domu svého, a nevstoupim na lůžko
jako záhonů nějakých a bršad, po ustlání svého:
hřbetě jejich nldělají.
4. aniž dám očím svým usnouti,
Hebr.: postranky bezbožných, konec ani víěkám svým zdřímati,
učinil tomu jejich orán
Žalm 129. (130.)

t. nedí jim žádný, jako se říká žen
cňm: Dejž Boh štěstí, dař Pán Bůh. 129, 6) t. celeho dne, každého času.
Ruth 2, 4. Krátký smysl jest, že ne 7) t. hojná pomoc.
přátelé lidu israelského tak zahynou, 180,1) t. nejsem hrdý, nehledím pyšně. —
"' t. nepokouším se o věci Veliké a
jako tráva aneb mladistvé obilí na
vyšší nad to, co mi náleží, aneb seš
střechách, kteréž v mělké zemi po
jednou nsýchá, aniž se může líti.
býti mohu.
— " t. dobrořečíme vám.
2) t. mně; nechat jsem dobrodiní tvých
zbaven. jako dítě ostavené mléka mu.
129,1) t. bídy, neštěstí v zajetí.
s s eho.
129,8) t. přísně jich vážiti, . dle nich s
námi nakládati.
181,1) t. na trpělivost jeho v soužení.
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5. ani odpočinouti spankům svým:
18. Nepřátely jeho v hanbu
dokavadž nenajdu místa Hospodinu, zoblačím: nad ním pak vykvete
stánku Bohu Jakobovu.
posvěcení mé*.
6. Aj slyšeli jsme o ní' v Efra
tě**, našli jsme ji na polích lesa**".
Žalm 132. (133.)
7. Vejdemet [již] do stánku jeho:
svornosti a společné lásky lidu,
klaněti se budeme na. místě, kdež ]: Chvála
slavnosti v Jerusslémě shromažděuého.
stály nohy jeho*.
8. Povstaň Hospodine do odpo
1. Píseň stupňů od Davida.
čilšutí
tv
. svého*, ty i archa svatosti Hle jak dobré [jest to], a jak u
těšené, když přebývají bratří
9. Kněží tvoji at se obláěejí v v jednotě':
2. [jestit to] skvostné jako mast
spi-iavedlnost:
a svatí tvoji at ple
sa
.
110.Pro Davida služebníka své na hlavě, kteráž sstupuje na bradu,
na bradu ronovu: kteráž sstupuje
ho, neodvracej tváři Pomazaného na
obo'ek roucha jeho*:
svého*.
ja o rosa [hory] Hermon,kte
11. Příséhlt Hospodin Davidovi réž3. sstupuje
na horu Sion*. Nebot
pravdu, enezmaří jí. [řka]: Z plodu tu přikázal Hospodin
[aby bylo]
života tvého posadím na stolici požehnání, a život až na
věky.
tvou*.
12. Budou -li ostříhati synové
Žalm 133. (134.)
tvoji smlouvy mé, a svědectví mých
těch, kterýmž je učiti budu: [také] Vsbuaovéní !: ehvůle Boží. Zpívén, jak
i synové jejich až na věky, seděti podobné, od kněží a levítú, když se smrkalo,
budou na stolici tvé.
k ponocovaní shromážděných.
13. Nebot vyvolil Hospodin Sion:
1. Píseň stupňů. (Výš 119, l.)
vyvolil jej sobě za příbytek svůj.
14. [Rkalz Tot jest odpočívání Aj nyni dobrořečte Hospodinu,
všickni služebníci Hospodinovi,
mé na věky věků: tu přebývati
kteříž sto'íte* v domu Hospodi
budu, neb jsem zvolil je.
novu,
v s ních domu Boha našeho.
15. Vdově jeho požehnaje pože
2. V noci poadvihujte rukou
hnéím;
chudé
jeho
chlebem
na
svých
k svatyni, & dobrořečte
syt m.
16. Kněží jeho žoblačím v spa Hospodinu.
3.
Požehnejž
tobě Hospodin ze
sení: & svatí jeho plesaním plesati
budou.
Sionu, kterýž učinil nebe i zemi.
17. Tamt provedu roh Davidův*,

tu jsem připravil svíci" Pomaza
nému svému.
181, 6)t. o arie. — " t. vBethsemesvpo
kolení Júdově, v pokolení Bethléma či

Efraty. — "'

t. joarských, jinač v

1. Král. 7, 1.

7) t. před archou, jež byla jako podnoží

11)

17)

na jest. jako svatý olej, . výborného

koření připravovaný, jenž se béře !:
svěcení kněžstvo, a hojně na hlavu
vylitý, stéka až na bradu i až na lí
mec roucha, jakž se stalo 11 tona. (2.
Mojž. se, za) Židé a obyvatelé vý
je o.
_
chodních zemí pomazévali jak hlavu
t. vejdi do stálého příbytku na Sionu.
t. neodstrkuj, neoslýchej toho. jehož
tak i vousy vonnými mastmi.
jsi na krále lidu svému post-vil a po— V Vysoký Hermon rosí na všecky osta
masa .
tní hory země, ina boru Sion. Tou ro
2. Král. 7. 5.
son hory Sion, přiohásejlcí s hory
t. moe Davidovu tam k "růstu při
Hermon, míní se množství lidu israel
ského, k slavnosti shromážděného.
řviedu.—
" t. slavné panování nalo 138,1) t. posluhujete vy kněží a levítové.
m.

Kariathjarim, též v pokolení Jůdově.

8)
10)

181, 18) t. stkvíti se bude milost mé.
182,1) t. v svornosti, jednomyslně.
2) t. bratrská. láska & svornost tak skvost
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Žaltář 134. 135.

16. Ústa mají, a nebudou' mlu
viti: oči mají, a. nebudou viděti.
17. Uši ma'í, a. nebudou slyšeti:
Vžbnzovúní k chválení Boha, jakož :
náramně jeho moci při věcech stve řených,
10 . ani do a. není v ústech je
tak také z mnohých dobrodiní, kteráž lidu gogo
israelskému prokázal. 16. Ničemnost modl J 18. Buďtež jim podobní, kteříž
pohanských.
je dělají: i věíckni, kteříž doufají
v nich.
1. Allelnje..
19. Dome israels ý dobrořeěte
Hospodina: dome
onův dobro
Chvalte
jmeno Hospodinova,chval
te služebníci
Hospodina.
řeěte
Hospodinu.
2. Kteříž stáváte v domu Ho
20. Dome Lévi dobrořeěte Ho
spodinovu, v síních domu Boha. spodinu: [i věickni,] kteříž se ho
našehď'.
jíte Hospodina., dobrořečte Hospo
3. Chvelte Hospodina, nebo dobrý dln n *.
jest Hospodin: rozpěvujte jmenu 21. Chvůlen [buď] Hospodin že
jeho, nebo libé jest.
Sionu, jenž přebývá.v Jeruselěmě.
4. Nebo Jakoba. vyvolil sobě
Hospodin, Israele za vládařství
Žalm 135. (136)
soběť
5. Nebot já. jsem poznal, že ve O témž jako žalm vyšší. Zpívan, jakž
podobné,
dvěma
nástupy spěváhú, | nichž
liký 'est Hospodin, & Bůh náš jeden první polovici
každého verše, druhý

Žalm 134. (135)

druhou zpíval.

[vyššíi
nade všecky
6. šecko,
cožkolibohy.
chce, Hospo
din činí na nebi, na. zemi, vmoři,
1. Alleluja.
i ve všech propastech.„
Hospodina, nebo dobrý
7. Kterýž
řivádí oblaky od Oslavujte
jest: nebo na. věky [trvá.]milo
končin země: b ýskání k dešti činí. srdenství jeho.
Kterýž vyvádí větry že skrýší 2. Oslavujte Boha bohů: nebo
svých:
na. věky [trvá] milosrdenství jeho.
8. kterýž zbil prvorozené egypt
3. Oslavujte Pána dnů: nebo
ské od člověka až do hovada..
na věky [trvá] milost nství 'eho.
9. A. poslal znamení & zázraky
4. Jenž sám činí divy ve' ě:

v prostřed tebe, Egypte; naFara

nebo
ona., i na všecky služebníky jeho. je
o. na věky [trvá.] milosrdenství
5. Jenž učinil nebesa v rozum
10. Kte ž porazil národymnohé,
&.pobil
le mocné*:
nosti*: nebo na. věky [trvá.] milo
11. Sehona. krále Amorrhejs ch, srdenství jeho.
6. Jenž utvrdil zemi nad vodami:
& Ogs. krále Besan, a všecka. rá.
lovství chananejskó., (4. Mojž.21, 24.)
12. a dal zemi jejich, v dědictví, nebo
e 0. na. věky [trvá] milosrdenství
v dědictví Israelovi lidu “svému. J 7. Jenž učinil světle veliká.:
13. Hospodine, jmeno tvé [zů
nelbo
e 0. na. věky [trvá] milosrdenství
stává]navěkš:
' e, u.
amůtke ] 8. Slunce ab panovalo ve dne:
tvá. od nero ti Hos
už o nůro
14. Nebo souditi' bude Hospo nebo na věky trvů] milosrdenství
din lid svůj : a. slnžebníkům svým e 0.
bude milostiv.
] 9. Měsíc a hvězdy, aby ano
15. Modly pohanské [jsou] stříbro valy v noci: nebo na věky ťtrváJ
a. zlato, dílo rukou lidských.
milosrdenství jeho.
184,2) t. kněží, levítově i lid.
4) t. na vlastní lid svůj.
10) Vis Jos. !Q, 1. 7.
14) t. spravovnti, jak na krále náleží.

16) t. nemohou.
20) t. lid, kněží, levítově, ivlickni ctitelé
o .

186, 5) :. rosumně, uměle, moudře.

Žaltář 135. 136.

10. Kterýž ranil Egypt s prvo
rozenými jejich: nebo na věky
[trvá] milosrdenství jeho.
11. Kterýž vyvedl Israele z pro
středku jejich: nebo na věky [trvá]
milosrdenství jeho.
12. Bukou silnou, a ramenem
vztaženým: nebo na věky [trvá]
milosrdenstvíjeho'.
13. Kterýž rozdělil moře rudě
na [dvě] strany: nebo na věky
[trvá] milosrdenství jeho.
14. A provedl Israele prostřed.
kem jeho: nebo na věky [trvá]
milosrdenství jeho.
15. A svrhl Faraona, a vojsko
jeho do moře rudého: ne
na
věky [trvá] milosrdenství jeho.
16. Kterýž převedl lid svůj přes
poušt: nebo na věky [trvá] milo
srdenství jeho.
17. Kterýž pobil krále velike:
nebo na věky [trvá] milosrdenství
e 0.
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Žalm 136. (131)
Bolest lidu v babylonském zajetí. 5. Lá
ska k vlasti. 7.
dost pomsty Boží na
Idnmejské & Babylonská.

1. Žalm Davidův, Jeremiášův?
Při sedali,
řekácha babylonských,
tu jsme
lakávali: když
jsme
se roz míná na Sion.
2. a vrbí u prostřed něho',
zavěšovali jsme nástroje hudby

sve*'.
3. Nebo tam dotazovali se nás
ti, jenž zjímané vedli nás, na slova
písní*: a ti, jenž zavedli nás,
[říkali]: Píseň zpívejte nám zpísní
sionských.
4. [Ale] kterak zpívati máme
píseň Hospodinova v zemi cizí?
5. Jestliže zapomenu na tebe
Jerusalěme, budiž v zapomenutí
dána pravice má.
6. Přilni jazyk můj k dásním

18. A pobil krále mocně: nebo m m, nebudu-li pamatovati na
na věky [trvá] milosrdenství jeho. te e: nepředložím-li Jerusalem na
19. Sehona krále Amorrhejskych: počátku veselí sveho'.
7. Zpomeň
nebo
[jak Hospodine
zuřili] v denna[zkszny
zy]
je
o. na věky [trvá] milosrdenství edomskě,
20. A Oga krále Básan: nebo J ernsalěma.Kteříž říkali: Vyvratte,
na. věky [trvá] milosrdenství jeho. vyvratte [všecko] až do základu
21. A dal zemi jejich v dědictví: v něm.
8. Dcero babylonská. bídná: bla
ního
e 0. na věky [trvá] milosrdenství hoslavený [ten], kdož oplatí tobě
] 22. V dědictví Israelovi služeb mzdu tvou, kterouž jsi platila
.
níku svému: nebo na věky [trvá] n
9. Blahoslavený, kdož uchopí
milosrdenství jeho.
.
23. Nebo v snižení našem pa dítky tvé, a o skálu je rozrážeti
matoval na nás: nebo na věky bude*.
[trvá] milosrdenství jeho.
, 24. A vysvobodil nás od ne 136,1) Mnozí mají za to. že tento žalm
ku podobenství chvalozpěvů Davido
přátel našich: nebo na věky [trvá]
vých od Jeremiáše složen byl. Nápis
milosrdenství jeho.
ten není původní: Jeremiáš nepřišel
25. Kterýž dává.pokrm všelikámu
do Babylonu.
tělu: nebo na věky [trvá] milosr
t. království babylonského. — "' t.
smutní jsouce nehráli jsme. A to jsme
denství jeho.
činili nespívnjice, jakkoli na nás to
26. Oslavujte Boha nebes: nebo
chtěli, abychom jim zpívali.
na věky [trvá] milosrdenství jeho. 8) míti
t. žádali jich od nás.
Oslavujte Pána pánů: nebo na 6) t. jestliže nebude Jerusalem má nej
přednější .. největší potěšení.
věky [trvá] milosrdenství jeho.
V

135,12) Viz 2. Mojž. e, 6. — 12, 29. _
13, 17. — 14, ze.

8) t. kde i tobě odplatí zato, co jsi nám
zlého učinila.
0) t. kde i nad tebou svítělí, apodlěvá
leěněho práva tehdejšího, ovšem ne

47
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Žalm 137. (138)
David díky vzdává Bohu, že ho od ne
přátel vysvobodil.

též všecka i ta nejmenší . nejskrytější
myšlení povšdoma a anšma jsou.

1. Ku konci, žalm Davidův.
ospodine, zkusil jsi mne, a se

znal jsi mne:
1. [Žalm] Davidův.
2. ty jsi seznal sednutí mé,ipo
vstaní mě.
Oslavovati
tě
budu
Hospodine
celým srdcem svým: nebs u
3. Porozumšl jsi myšlením mým
slyšel slova úst mých. Před obliče— zdaleka: stezku mou, i provázek
můj*
vyzkoumal jsi.
je?ě andělů* žalmy zpívati budu
to
2. Klaněti se budu !: chrámu 4. A všecky cesty mé předzvšdšl
jsi: nebo není [ani]slova na jazyku
svatému tvému, a oslavovati budu mém*.
jmeno tvé, pro milosrdenství tvé,
5. Ejhle Hospodine, t jsi seznal
& ravdu tvou: nebo jsi zvelebil všecky věci, nejnovějšíy i staré:
nade všecko svaté jmeno tvé*.
tys stvořil mne, a vložila na mne
3. V kterýžkoli den tě vzývati ruku svou*.
budu, vyslyš mne: [tak] rozmnožíš 6. Divné. jest známost tva o
sílu v duši mě.
mně*: vyvýšena jest a nebudu
4. Oslavujtež tebe Hospodine moci k ní*":
všickni králové země, nebo slyšeli
7. Kamž půjdu od ducha tvého?
všecka slova úst tvých.
a kam před tváří tvou utoku?
5. A zpivejtež o cestách'“ Hospo
8. Jestližebych vstoupil na nebo,
dinových: nebo veliké jest slava tam jsi ty: paklibych sstoupil do
Hospodinova.
přítomen jsi. _
6. Nebo vyvýšený jest Hospodin pekla,
9. Bytb oh vzal křídla své. na
& [však] na nízké věci patří, a vy ůsvitš, a. ydlil vkončinach moře:
soké zdaleka zná.. (Výš 112, 4.)
10. i tam ruka tvé provodilab
7. Budu-li choditi u '.prostřed
a drželaby mne pravice tv
soužení, obživíš mne: a na hněv mne:
11. I řekl jsem: Snad tma při
nepřátel mých vztáhl „jsiruku svou,
je mne: a noc bude mi světlem
a svobodna mne učinila pravice v rozkošech
mých.
tvé..
12. Však ani tma nebude tmavá.
8. Hospodin odplatí za mne: před tebou, a noc jako den [před
Hospodine milosrdenství tvé [trvá.] tebou] světlé. bude: jako tma jeho,
na věky: dílem rukou svych ne tak i světlo jeho'.
pohrdej.
13. Nebo tys opanoval ledví
ma': přijal jsi mne z lůna matky
žalm 138. (139.)
Iné-**
14.. Oslavovati budu tebe, nebo
Učí prorok, že Bohu, jenž všemohoucí,
vševšdoucí, a všudy přítomen jest, všecky
naše věcí, činění i opuštění, slovaiskutky,

138,3) Hebr.: Chození i ležení, t. hýbšní
i odpočívšní, činění i opouštění.
lidského a ukrutného (jehož tím pro
rok nikoli schvalovati nemíní), s te— 4) t. bys nevěděl o něm.
bou nakladati bude. Isai 13, 16. — 4. 5) t. abys opatroval mne; aneb držíšmne
ve své moci.
Kršl. 8, 12.
137,1) Habr.: Před boby buď cizích nšro 6) t divnšjší jest umění tvé nade mne
(nad můj rozum, jest mi nepochopitedlné.)
dů t. j. před cizími národy, mezi ní
-—" t. přistoupiti, rozumem jí do
miž David tehdáž, snad před Saulem

stihnouti.
utíkaje, bydlil; aneb před knížaty,
vrchnostmi, jež se též nazývají bohy. 12) t. Bohu jelt tma jako světlo, u něho
není žšdného rozdílu mezi dnem a
2) Habr.: Nebo jsi zvelebil nade všecko
noc.
jmeno své, t. nade všecku slávu svou
13) t. všecky vnitřnosti mé. — " t.
slovo (zaslíbení) své.
jsem od narození tvůj.
15) t. o jeho způsobech a divném řízení.

Žsltůř 138. .139.
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divni jsou srdce mé: taž se mne a. o '
p znej
skutkové tvoji, ». uěe mé. zná. [je] stezky mé*.
hrozně zveleben 'si:
výborně.

_

15. Nenít skryta [ani ]edinq
kost má. řed tebou, kterouž jsi u
činil v s rytě': ani bytost má. v
doleiěích stranách země“.
16. [Ještě] nedokonalého“ mne
viděly oči tvé, & v knize tvé
všickni ze. sáni budou: dnové způ
sobeni bu ou, & žádný v nich“.
17. Mně pak příliš ctěni jsou
přátelé tvoji, Bože: příliš posil

p ři24.
mnAěVišt
je :zdali
&. cesta
roveďnepravosti

cestě věčné'.

P

mne po

Žalm 139. (140.)
David sobě vysvobození od nepřátel
lstivých, jim pak vyhlazení od Boha žá
daje, v důvěře v pomoc Boží jistou se u
tvrzuje.

1. Ku konci. Žalm Davidův.

něno jest knížetství jejich'.

2. Vysvoboď
Hospodine
od
člověka mne
zlého:
od muže
18. Seětu je, a. nad písek roz
množení budou: povstal jsem, a nepravého vytrhni mne.
3. [Od těch], .jenž myslili na. '
ještě jsem u tebe'.

nepravosti v srdci: celý den stro
19. Kéž
pobilse hříš
níky:
mužib s víBože
uchyte
ode jili vélky'.
4. Nsostřili jazyky své jako
mne:
20. nebo pravíte v myšlení: hadí: jed hadů litých jest pode rty
jejich.
Vezmou nadarmo města tvář.
5. Ostříhej mne Hospodine od
ruky hříšníka: a od lidí nepravých
vysvoboď mne: [od těch,] kteříž
myslili podtrhnouti kroky mé.
6. Ukryli na. mne pyšní osidlo:
a provazy roztáhli v osidlo: podlé
cesty léěku položili mi.
7. [Ale jé] řekl jsem Hospodinu:
Bůh můj jsi ty: vyslyě Hospodine
hlas prosby mé.
8. Hospodine Pane, sílo spasení
t. “ak
prvé nežÝ mého: zastínil jsi hlavu mouvden

21. Zdaliž jsem těch, kteříž tě
nenávidí Hospodine, [i jé] v ne
névisti neměl: a. nad nepřátely
tvými se nekormoutil?
22. Dokonalou nenávistí nenévi
děl jsem jich: &.nepřátely učinění
jsou mně.
23. Zkus mne Bože, & poznej
15) t. v lůně mateřském. — "
jsem byl tam, kdež jsem byl
jsem se narodil. 0 dětech jeětě nena
rozených staří rovně tak smýšleli jako
o zemřelých, t. žeby ns. onom světě
pod zemí jako nějací stínové bydlili
Hebrejětí pak i život matčin nejinéč
sobě předkládali, než jako onen svět
podzemní. Viz Job 1, 21. Smysl jest:
Víě, jaký jsem byl, prvé než jsem
se narodil.
16 v t. když jsem jeětě člověku ani podo

boje.

9. Nevydéve' mne Hospodine
krom žádosti m * hříšníka: myslili
[zlé] proti mně: neopouštějž mne,
aby se snad nepovýšili.
10. Hlava obcházení jejích: 11
silování rtů jejich [at] přiklopí je'.
11. Padeti na ně bude uhlí', do
ben nebyl. — " t.vknize tvé všichni ohně svrhneš je: v bídéch neostojí.
12. Muž žvavý nepozvedne se
uložení mí dnové sepsání již byli,
když jeětě žádného z nich nebylo.

17) t. silná., veliká. jest moc jejich.

le) t. chtěl-libych je sčísti, více jich jest
než písku; kdykoli a toho počítání
jich a hlubokého přemyělovéní o nich
jako ze snu procítím, ještě jsem s
tebou, t. j. tu kde jsem začal, nemohu
jich spočítati. Behr. takto má. v. 17
a 18.: Jak velmi eténi jsou mi . . .
20v t. nadarmo dobývají Židé měst našich:
neb je, třebas Bůh jim pomáhal, opět

ztratí.

'

28) t. že ji. nepřátel tvých, jako ty, nená
vidí m.
24) t. stálé, nepřetržeué; jinak, věčně, u
stavičně mne veď po cestě své.
139,3) t. tropí nepokoj. rúlnice.
9) t. proti vůli mé.
10) t. co hlavně obmýěll, a co mluví proti
mně, padní na ně samy.
11) t. hromy s blesky.
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na zemi: muže nespravedlivého cové jejioh*: slyšeli [pak] slova
zlé věoi polapí v zahynutí.
má, nebot mocné. byla
13. Poznal jsem, žet učiní Ho
7. Jako tvrdá [kůra] země vy
trhaná jest nad zemí: rozptýleny
sgodin
o udýoh'.soud nuzného a pomstu jsou kosti naše podlé hrobu*.
14. A tehdáž spravédliví oslavo 8. Ale k tobě Hospodine, Pane,
vati budou jmeno tvé: &. upřímí
[hledí] oči [mi]
mé: duše
v tebe
doufal,
přebývati budou před obličejem neodjimej
m jsem
.
tvým.
9. Ostříhej mne od osidla, kteréž
mi položili: a od léček [lidí] činí
clch nepravost.
Žalm 140. (141.)
10. Padnou do sítí jeho* hříš
DavidBohs upomoe žádá, svlášt zaostří níci: sohráněn jsem já, dokavádž
hání jasyka a srdce svého od zlého, též nepřejdu“.
za vysvobození od ůkladů lidí bezbožných.

]. Žalm Davidův'.
ospodine k tobět 'sem volal,

Žalm 141. (142.)
Modlitba Davidova, když protivenství od

vyslyš mne: pozoru) hlasu mého, krále Baulo snášeje, do jeskyně Odollsm
se utekl.
.
když budu volati k tobě.
2. [Vznášej se modlitba má,iako
1.
Rozumnost
Davidova*.
Když
zápal [kadidla] před obličejem
tvým:
zdvižení rukou mých* byl v jeskyni, modlitba**.
[jako] obět večerní. (4. Mojž. 28, B.) 2. Hlasem svým k Hospodinu
volám: hlasem svým kHo
3. Polož Hospodine stráž ústům
mým: a dvéře vůkol rtům mým*. spodinu okorně se modlím.
3.
Vyl
vám před obličejem jeho
4. Neuechyluj srdce mého k slo
vům zlosti, k činění výmluvvhří modlitbu svou, ». soužení své před
ním
oznamuji.
ěích': s lidmi páěíoími nepravost:
4. Když omdlévá ve mně duch
ae _nelbudubráti
podílu na.libostech můj, & ty znáš stezky mé*. Na
10 .
5. [Nechť] potresce mne spra cestě té, po kteréž chodím, osidlo
vedlivý v milosrdenství, a do mi ukryli**.
5. Ohlédal jsem se na pravo,
mlouvá mi: olej pak hříšníka at
nezmsstí hlavy mé*. Nebot ještě a patřil jsem: a nebyl, kdoby znal
i modlitba má. vdobrolíbezuostech mne. Zmizela přede mnou [mož
nost] utíkám', a není kdoby hledal
jejich“.
6. Pohlceni byli u skály soud [oohrániti] duše mé*.
6. [Protož] volal jsem k tobě
139, 18) t.če za spravedlivé učiní nusnému, a.
pomstí chudého nad utiskovateli jeho. 140, 6) t. vůdcové jejich, zvláště Saul sám byl
ve skále sevřen, odkudž pak David
140,1) Pravdě podobne složen po oné u
k němu potom mluvil.
dálosti, když David podivně ušel ru
koum Ssnle v jeskyni pouště Engaddi. 7) t. jako hrudy leží rozházeny na svr
chu role, tak i my rosptýleni ležím
1. Král. 24, 4.
blízcí smrti.
2) t. při modlitl-ě, modlitba sama.
3) t. nedopouštěj mi nic neopatrného a 10) t. Boha. Hebr.: Do síti jejich, t. do
své vlastní. — "" t. dokad neujdu té
zlého mluviti.
na mne polí'šené síti.
4) t. k vymlóuvání, schvalování skutků

beúožných.

&) Olej na hlavu vylitý jest význam
pocty. Smysl tedy jest: Milejší jest
mi potrestání od spravedlivého, než
uctění od bezbožného.
t.
se spravedlivým; aneb ento oni,
hříšníci zvůli svou tropí, já se modlím.

141, n Žalm Davidův vyučující. _ "' 1.
Král. 22, l.
4) :. víš,

že upřímou cestou chodím,
šlechetně živ jsem. — "' A však ina
té cestě ukládají o mně.
5) t. není kdoby mne znáti . mne se u
jmouti chtěl.
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odoben budu těm, kteříž sstupují
o hrobu.
8. Učili, at časně zkusím milo
srdenství tvé: nebo v tebe jsem
doufal. Známa učiň mi cestu, po
kteréžbych chodil: nebo k tobě jsem
pozdvihl duše svě.
9. V hui mne z nepřátel mých
Hospo ' e, k tobět jsem se utekl:
mnš . čekají spravedlivl', až odplatíš
mn
10. nauč mne činiti vůli tvou
nebo Bůh můj jsi ty. Duch tvůj
dobrý povede mne po cestě přímé:
Žalm 142. (143.)
11. pro jmeno své Hospodine:
David od synu svého protíveuství snž obživíš mne, dle pravosti své. Vy
žeje, prosí Boha, aby ho : patrného ne vedeš že soužení duši mou:
bezpečenství vytrhnouti ráčil.
12. a podle milosrdenství svého
1. Žalm Davidův. Když se jemu vyhubiš nepřátely mé. A pohubíš
všecky, kteříž sužují duši mou:
pšotišil
1 ,
. Absolon syn jeho. (2.Krá.l. neb jó služebník tvůj jsem.
Hospodine
vyslyš modlitbu
mou:
ušima pozoruj
prosby mě
v
Žalm 143. (1443
gravdě
nosti své:
své. vyslyš mne v sprave
Vítělnů píseň Davidova za obdržené ví—
2. A nevcházej v soud s služeb tězství nad národy, i žádost pomoci Boží
níkem svým: nebo nebude ospra k přemožení přítomných nepřátel, kteříž
vedlněn* před obličejem tvým ni pokoj i smlouvu zrušili.
žádný živý.
1. Žalm Davidův, protn'Goliášovi'.
3. Nebo stíhal nepřítel duši mou:
snížil k zemi život můj. Postavil Požehnaný [buď] Hospodin Bůh
můj, kterýž uči ruce mé boji,
mne v místech temných jako mrtvě
a prsty mé válce**.
od věku*.
2.
Ont jest milosrdenství mě, &
4. A [protož] sevřín jest ve mně
duch můj, ve mně zkormoutilo se útočiště mé: obránce můj, a vy
svoboditel můj: ochránce mů', v
srdce mě.
5. Zpoml'nal “sem na dny staro— něhož jsem doufal: kterýž pod tvá
dávní přemýšlel jsem o všech lid můj pode mne.
3. Hospodine co jest člověk, že
skute ch tvých: & činy rukou
jsi se oznámil jemu? aneb
tvých rozjímal jsem.
6. Vztáhl jsem ruce své ktobě: člověka. že ho sobě tak vúžíš?
4.
lověk mernosti' podoben
duše má. jako země bez vody
jest: dnové jeho jako stín po
tobě'.
míjejí.
7. Rychle vyslyš mne Hospo
dine: [neb] hyne duch můj. Neod 5. Hcspodine nakloň nebes svých,
dotkní se hor, a kouřiti
vracuj tváři své ode mne: jinak ase sstup:
budou.

Hospodine, řekl jsem: Ty jsi na
děje má, adíl můj v zemi živých'.
7. Pozorujž pokorně prosby mě,
nebo snížen jsem přenáramuě. Vy
svoboď mne od těch, kteříž stíhají
mne: nebo sesíll'li se nade mne.
8. Vyveď ze žaláře duši mou*,
abych oslavoval jmeno tvé: na.

141, 6) t. mezi živými; na tomto světě.

8) t. . této jeskyně; aneb vůbec: úzkosti 143,1) Těch slov „proti Gclíůžovi,“ nemů

142,2) t. spravedliv, bes viny nalezen.
3) Na to mne přivésti chce, abych bydlil
v tmavých místech onoho světa. jako
ti, kteří již dávno lemřeli, t. chce mne
o život připraviti.
6) t. jako země vyprahlá. po dešti, tak
duše má. po tobě a tvé pomocí touží.

Hebr. Spíše se ten žalm hodí na onen
příběh, o němž 2. Král. 10, 1. — "
t. kterýž mi propůjčuje schopností, u
dstnosti & štěstí v boji proti mým ne
přátelům.
4) t. marným, pomíjejícím věcem.
6) t. ostatní moje nepřátely.
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6. Blýskej blýskáním, a roz
ptýlí! Je': vypust střely své, &
poděsíš je.
7. Vytáhni ruku svou 5 výsosti, a

Žalm 144. (145.)
David velikou moc Boží i spravedlnost
dobrotu jeho slavně vypravuje.

o o ' z vysvoboď mne
'
:yglámmmš;,ha

1. Chvalozpěv Davidův.
zemců'.
, ruky synů cizo
tě Božejmenu
můj
8. Jejiohžto ústa mluvila mar— Vyvyšovati
králi: a budu
dobrořeěiti
nost' : a pravice jejich jest pravice tvému na věky, i na věky věků.
2. Na každý den dobrořečitibudu
.
e ís eil novou 1vati b ud u tobě: a chváliti jmeno tvé na věky,
naši—“ŠŠŠ“
tobě: na arfě o další stranách i na věky věků.
hráti a zpívati budu tobě.
3. Veliký [jest] Hospodin, a
10.Kterýž dáváš spasení králům: chvály hodný příliš: a velikosti
kterýž jsi vysvobodil Davida slu jeho není konce.
žebníka svého od meče zlostného:
& Rodina a rodina* vychvalo
11. vytrhm mne. A vysvoboď vati bude skutky tvé: a moc tvou
mne »: ruky synů oizozemců, jichž vypravovati budou.
_
ústa mluvila marnost: a pravice 5. O velebnosti slávy svatosti
tvé mluviti budou: a o divných
JGJIOh[jest] pravice nepravosti.
12._ Jejiohžto synové jsou jako věcech tvých vypravovati budou.
6. A o moci hrozných skutků
Ěladiství
__ětipkošžd;ěmladosti
své'. tvých povídati budou: a o veli
ce
jejíc
stro'ené:
vůkšl' ozdobešé) ku pbydobelistvi kosti tvé rozprávěti budou.
7. Památku přehojné dobroti
_ . pl
y 'e'ic
lné
dá vosti tvé hlásati budou: a o spra
vající _[potravy ]jédnupza , vyou. vedlnosti tvé zpívati budou.
Ovce ]ejloh p odné, rozhojuěné u
8. Milostivý a lítostivý jest Ho

W113
. “sf

.e ..10h 'sou t
. :rpeágin: trpělivý a velmi milo
9. Dobrotivý jest Hospodin k
Není zbořeÉé z'llil, anil průchgdszž,

všechněm: a slitování jeho [jde]
aniókřgzhnai
uliceoh jejich.
.
os aveným
na vali h' na všecky tvory jeho.
kte žby měl ty věci: zblahoslg:
10. At tě oslavují Hospodine
ven _hd, Jehož Bohem jest Ho všichni skutkové tvoji: a svatí
spodin.
tvoji at dobrořečí tobě.
11. Slávu království tvého vy
pravovati budou: a o moci tvé
mluviti budou.
12. Aby mámu učinili synům
7) t. cizích národů. Aneb nesdárných lidským moc tvou: a slávu veleb.
synů vlastních, již se s Absolonem
nosti království tvého.
spojili.
8) t. lež; nestojí v slově.
13. Království tvé jest králov
12) Hebr.: aby synové naši byli vmladosti
své jako ltípkové zdárně rostoucí. ství věech věku:: & panování tvé
Také co se dále v latinském výkladu V každém pokolení a pokolení.
o věcech nepřátel vypravuje, toho všeho Věrný [jest] Hospodin ve všech
čtení hebrejské lidu israelskému žádá, slovich svých: a svatý ve všech
totiž aby lid ist-selský, všech věcí skutcích svých.
ve
.
hOJdlllOBt
maje, pokojný a Mastný život
14. Podpírá Hospodin všecky,
13) t. mnohé jsou, když vycházejí, aneb kteříž padají: a pozdvihuje všech
venku přebývají
něch poražených.
14) t. ohrady městské jsou pevné, aniž po
skytuji průchodu, kterýmžby nepřítel
do města vtrhnouti mohl.
144,4) t. jedno pokolení za druhým.
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7. Kterýž ostříhá. pravdy na
15. Oči všech v tebe doufají
Hoa odine, a. ty dáváš [jim] pokrm věky, činí soud křivdu trpícím:
datváI pokrm lačným. Hospodin
]6110 v čas příhodný.
_ 16. Otvíraš ruku svou: anaplňu rozvazuje svázaně*:
8. Hospodin osvěcuje slepě*:
heliavšelikého živočicha požehna Hospodin pozdvihuje poražených,
17. S ravedlivý est Hos din Hospodin miluje spravedlivé.
9. Hospodin ostříhá příchozích,
ve všech cestach s[vl'ýclí: a. Šaty
ve všech skutcích svých.
sirotka & vdovy se ujímá.: & cesty
18. Blizko jest Hospodin všem, hříšníků rozptyluje'.
10. Kralovati bude Hospodin na.
kteříž vzývají ho: všem, kteříž
ho vzývají v ravdě.
věw,o Bůh
tvůj, Sione, od pokolení
pokolení.
_19.Vůli těc , kteříž se ho bojí, až
učiní, a prosbu jejich vyslyší, a
spaseny učiní je.
Žalm 146. (147.)
20. _Ostříhat Hospodin všech, Prorok napomína lidu ]: chválení Boha,
kdož jej milují: &všecky hříšníky jehožto dobrodiní, všemohoucnost, moudrost
zahubí.
a dobrotu vychvaluje.
21. Chvalu Hospodinovu vypra
vovati budou ústa má: a dobrořeč 1. Alleluja.
všeliké tělo jmenu svatému jeho Chvalte Hospodina, nebo dobry
jest žalm: Bohu našemu budiž
na věky, i na věky věků.
utěšené, & ozdobné chválení.
2.
Hospodin staví Jerusalem:
žalm 145. (146.)
rozp lení Israele shromáždí.
Prorok sebe k chválení Boha probudiv,
3.
to ž uzdravuje ty, jenž jsou
za blahoslavené ty vyhlašuje, ježto svou
naději ne v lidech, ale v Bohu kladou, skroušené o srdce: a zavazuje rány
kterýžto sám může a chce pomahsů těm, jejich.
kteří! v něho doufají.
4. Jenž sčítá. počet hvězd: a
zůve je všecky zejmena.
1. Alleluj A eusa a Zacha
5. Velikýt [jest] Pan náš, & ve
riašei'
*, 88
»
liká. moc jeho: a moudrosti jeho
2. Chval
dušebudu
má. Hospodina
Hospodina,v není počtu.
chvaliti
6. Ujíma se tichých Hospodin:
životě svém: žalmy zpívati budu ale hříšníky snižuje až k zemi.
Bohu mému, dokud budu. Ne 7., Předzpěvujte Hospodinu s
chválením: hrejte Bohu našemu
doufefjteilv
3. ani v knížategh:
synec lids ch, u
nichž není spasení*.
ký
mehaŘfěi-ý řkrý a b bl ky
4. Vyjde duch jeho', a oni na a připravujepzemi déšť. Kterýž
vrátí se do země své: [tak že] vyvozuje na horách trávu, &bylinu
k službě lidské.
v týž
je
10 . den zahynou všecka myšlení
9. Kterýž dava hovadům potravu
15. Blahoslaven ten, 'ehož o jejich, i mladým krkavcům, jenž
mocnik jest Bů Jako ův, ':ťož volají k němu.
ohu
naděje jest v Hospodina
10. Nemat zalíbení v síle koně:
jeho:
aniž si libuje v hnátích muže*.
6. kterýž učinil nebe i zemi,
moře, a všecko, což v nich jest.
145, 7)t. vysvobozuje vězně zmoci nepřátel.

. tež

i vneeoa

:

8) t. vnuka dobrou radu těm, kteříž sobě
nevědí co počlti. Job 29, 16.
145,1) V bobr. se čte toliko: Halleluja, t. 9) t. dopouští, aby usilování a rady je—
chvalte oba.
jich v zmaření přišly.
116,10) Chce-li dáti vítězství, nehledí na
8) t. kteříž lpomoci nemohou.
_ to, jak mnoho které vojsko má. udat
4) t. člověka -—
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Žaltář 146. 147. 148. 149.

11. Zalíbeni má Hospodin v těch,
e 0. chvalte jej všecky mocnosti
kteříž se ho bojí, a v těch, kteříž ješio:
J 3. Chvalte jej slunce i měsíc:
doufají v milosrdenství jeho.
chvaltejej všecky hvězdy, i světlo.
4. Chvalte jej nebesa nebes:
žalm 147.
i všecky vody, kteréž jsou nad
Vybízí prorok obyvatelů jerusalémských
nebesy*,
k chválení Boha z dobrodiní, kteráž jim i
jiným tvorům činí. V hebr. jest tento žalm
5. chvalte jmeno iHospodinovo.
s předešlým bele všeho rozdělení spojen. Neb on řekl, a učiněny jsou: on
přikázal, a stvořeny jsou.
12.
lleluja. Chval J erusaléme
Hospodina: chval Boha věky
6. Upevnil
na věky,
na
věků: př'&:ázaní
uložil a[jim],
svého Sione.
a nepomine'.
18. Nebot on upevnil zámky
7. Chvalte Hospodina ze země,
branbtgych:
požehnal synům tvym' drakové*, i všecky propasti**.
v to

14. Kterýž způsobil v končinách
tvých pokoj: a tukem pšenice*
nasycuie tě.
15. Kterýž vysílá vyrěení své
na zem: rychle běží slovo jeho'.
16. Kterýž dává sníh jako vlnu:
mlhu jako popel sype.
17. Posílá led svůj jako skývy*:

8. Oheň, krupobití, sníh iled,
a vítr bouřlivý: jenž vykonávají
rozkaz jeho.
9. Hory, a všickni pahrbkové:
stromoví ovocné, i všichni cedrové.
10. Zvěř divoká, i všeliká ho
vada: zeměplazi, & ptactvo per
naté.
11. Králové zemští, i všiokni
národové: knížata, i všickni soud

před zimou jeho kdož ostojí ?
18. Vyšle [zas] slovo své, a roz cové země.
pustí je: zavane vítr jeho, a po 12. Mládenci, i panny: starci s
tekou vody.
mladšími chvalte jmeno Hospodi
19. Kterýž zvěstujeť slovo své novo:
Jakobovi: spravedlnosti, a soudy 13. nebo vyvýšeno jest jmeno.
své Israelovi.
20. Neučinilt' tak žádnému ná jeho samého*.
14. Chvála jeho nad nebe i
rodu, a soudů svých nezjevil jim. zemi: a povýšil rohu lidu svého*.
Alleluja.
Píseň všem svatým jeho: synům
israelským, lidu přibližujícímu se
Žalm 14s.
k němu'*. Alleluja.
Prorok všeho stvoření, poěev od nejvyš
ších až do nejnižších, nabízí !: oslavování
Boha.

Žalm 149.
Prorok napomíná lid k oslavování Boha,
a díků činění, za slavné vítězství.

Alleluja.
1. Chvalte
s nebes:
Alleluja.
chvalteHospodina
ho na výsostech.*
2. Chvalte jej všickni andělé 1. Zpívejte Hospodina píseň no
vou: chvála jeho [budiž] v
shromáždění svatých*.

ných jezdců, aneb silných bojovníků,
než toliko — v. 11.
147,13) t. obyvatelům tvým.
14) t. nejlepší pšenici.
16) t. vítr, a. s ním déšť & úrodu; v smy
slu duchovním slovo Boží k naučení
lidu. Vítr se nazývá slovem, poněvadž
si jej staří představovali jako dech,
vyrčení úst Božích.
.
11) t. hází ledem jako skývami, t. j. po
kusech; dopouští krupobití . . .

148,1) t. nebešťané.
4) t. v oblacích.
6) t. uložil jim dráhy, :: niohžby nevy

kračovaly.
7) t. mořští velikáni,
moře.

velryby. — "' t.

13) t. on sám jest nejvyšší.
14) t. zvelebil. zmocnil jej. — " t. všem
přísluší zpívati a Boha chváliti.
149,1) t. jeho ctitelů; národu židovského.

Žaltář 149. 150.

2. Vesel se Israel v tom, kterýž
učinil ho: a synové siončtí plesejte
v králi svém.
3. Ohvalte jmeno jeho společným
zpíváním na buben a na harfu
prozpčvujte jemu.
4. Nebo zalíbilo se Hospodinu
v lidu jeho: a povýší tichých k
spasení.
5. Plesati budou svatí' v slávě:
veseliti se budou na ložcíchsvých“ :
6. Oslavování Boha v hrdle je
jich: a močové dvojostří' v rukou
jej'izch'x
.
vy k on&vání pomsty n ad

národy, [a] trestání mezi lidmi.
8. K svazování králů jejich ře
tězy: a. urozenců jejich pouty že
leznými.
9. Aby vykonali na nich soud
psaný*: sláva ta 'est všechněm
svatým jeho'*: Alle uia.
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Žalm 150.
Vabuuje se lid !: chválení Boha, neto
liko ústy, ale také rozličnými nástroji.

Alleluja.
hvalte Hospodina v svatyni
jeho: chvalte jej v tvrzi mo
cnosti jeho'.
2. Ohvalte jej zmocných skutků
jeho: chvalte jej podle množství
velikosti jeho.
3. Chvalte jej zvukem trouby:
chvalte jej na loutnu a citaru.
4. Chvalte jej na buben, a v
společném zpívání, chvalte jej na
struny a na varhany.
5. Chvalte jej na cimbály dobře
znějící: chvalte jej na cimbály
plesání:
6. všelíký duch' chval Hospo
. Alleluia.

1.

33, 52. a 5. Mojž. 7, l. — "" Lalůva
149, 5) t. miláčkové, ctitelové Boží. — " l:.
ta vyplní se viem ctiteldm Božím.
na sedadlech, tedy v pokoji.
150,1) t. na obloze či v nebi.
6) t. k novému boji.
9) t. podle práva dávno psaného. 4. Mojž. 6) t. cožkcli dýie &.živo jest.
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Zprávy
o Dědictví Svatojanském.

I. Přehled údů v roce 1888.
Zakladatelů jest
Spoluzakladatelů
Udú první třídy

. . . .
. . . .
. . . .

. . .
. . .
.- . .

. . .
. . .
. . .

. .
. .
. .

Údů třetí třídy

.

.

.

.

.

. 27296

.

.

.

Údůdruhétřídy............
.

.

.

.

.

.

7
62
30

135

Úhrnem . . .27530

Mezitěmijest údů stálých:
a. sice rodů

.

.

5676

škol, obcí, bratrstev a knihoven, konventú a spolků 1155
údů duchovního stavu . .
. . . . 2934

B?
Údy stavu kněžského snažně žádáme, aby, jak veškeré
údstvo očekává., mezi oktavem sv.Jana Nep. obět mše svatá za živé
i mrtvé údy našeho Dědictví každoročně obětovali. Ostatní údově
nekněží s týmž nábožným úmyslem v naznačeném čase přítomni
buďtež mši svaté. U hrobu sv. Jana Nep. v Praze koná. řiditel
Svatoianského Dědictví v den 15. května v 8 hodin slavné zpívané
rekviem za všecky v Panu zesnulé údy, kteroužto pobožnost založil
a nedal v Panu odpočívající kanovník strážce Václav Pešina rytíř
z Cechorodu, druhdy redaktor Dědictví Svatojanského.

lI. Poučení o přístupu nových údův a odbil-ání knih.
O vzniku Dědictví připomínáme novým údům toto: Ant.
Hanikýř, nar. v Praze dne 21. října 1753, býv. jesuita, pak kaplan
v Sedlci u Votic, v Klokotech, Jindř. Hradci & exposita v Címěři,
posléze na výslužbě v Plané a v Táboře, umínil sobě r. 1829 na

II
památku první stoleté slavnosti vyhlášení Jana Nepomuckého za
Svatého založiti ústav, jímž by dobré, vzdělavatelné knihy v jazyku
českém, již vázané, v ceně levné vydávány byly. 0 řízení závodu
toho požádal r. 1831 kníž. arcibiskupskou konsistoř v Praze. Položiv
jakožto základ 1000 zl. na stř. vyžádal sobě, aby podnik nesl jméno:
„Dědictví sv. Jana Nepomuckého“ & veškeré obecenstvo aby k při
stoupení pozváno bylo. Dotčený zakladatel zemřel v Táboře dne 15.
března 1833 v 80. roce věku svého a byl na tamějším hřbitově po
chován, kdež mu nákladem Dědictví pomník byl postaven. Po dosa
ženém potvrzeni vstoupilo Dědictví roku 1835 v život a ze zrnka
horčičného vzrostlo v mohutný strom ibylo od slavné paměti papeže
Pia ]X. dne 30. března L P. 1855 apoštolským požehnáním a pro
oktáv Svatojanský plnomocnými odpustky obdařeno.
Ze stanov klademe sem následující poučení:
1. Kdo k Dědictví Svatojanskému v Praze přistoupiti hodlá,
necht poštovní poukázkou aneb ve vyplaceném psaní (íranko) aneb
jinak příležitostně s nápisem: „Řiditemvi SvatoianskěkoDědictvívPraze“
své jméno a příjmení, pak svou osadu farní a biskupství (diecési),
ku kterémuž přináleží, udá, zároveň i peníze zašle neb vloží. Vklad
za úda. třetí třídy obnáší jednou na vždy 10 zlatých rak. měny;
za rod, školu obec, knihovnu platí se jednou na vždy 20 zl.*).
2. Každý nově přistoupivší úd at si lístek na odbiráni knih
dobře uschová a následujícího roku, jakož i potom v budoucích
letech po velikonoci od svého veleb. správce duchovního podepsati
dá. Na. tento lístek může si pak, žije-li úd v Čechách, knihu vknih
kupectví B. Stýbla v Praze na Sv.-Václavském náměstí (byv. koň
ském trhu) číslo 786—II. vyzdvihnouti, jen že musí připojiti 3 kr.
r. č., kterýžto peníz přísluší za práci &.obálku. Pro údy v Olomúc
kém arcibiskupství platí totéž, jen že knihy své vybírají v knih
kupectví Eduarda Hólzla (Helcla) v Olomúci; ůdové pak z Brněnského
biskupství necht se o knihy své hlásí v knihkupectví Karla. Winikra
v Brně. Ostatním údům v jiných diecésích zasýlají se knihy přímo
z Prahy od ředitelstva. Kdož by však žádal, aby mu knihkupec
knihu poštou zaslal, připoj mimo ony 3 krejcary, knihkupci nále
žející, ještě 6 krejcarů na. kolkovaný poštovský list průvodní.
3. Přestěhuje--li se některý úd z Cech na Moravu, aneb odebéře-li
se z Brněnského biskupství do Olomouckého neb na opak, at to ve
vyplaceném listu (franko) oznámí Řiditelství, kteréž mu nový lístek

*) Jména nových údů, kteří k Dědictví sv.-Janskému přistoupili a jiná téhož
Dědictví týkající se návěští ohlašujeme v časopisu ,BZahovč:t,“ jenž vyoházíletos již
89. rok) třikrát za měsíc, totiž dne 6., 16.11 26. každého měsíce. Na „Blahověat“
předplácí
se v knihkupectví
B. Stýbla v Praze 5. 786—II. a sice na celý rok a po
štovní zásilkou
pouze 8 ml.50k:

III
na odbírání knih pošle, aby mu pak v příslušném knihkupectví
vydány byly.
4. Poněvadž odebírací či podělný lístek může v ztrátu přijíti
neb i ukraden býti, každý si číslo jeho pro takový případ na jistém
místě, ku př. v modlitební knížce zaznamenej; pakli skutečně ztráta
se udála, Řiditelství o nový lístek požádej s připojením 20 krejcarů,
poplatku to za vydání listu nového, a 10 kr. na poštovní výlohy,
tedy úhrnem 30 kr. Připomínáme však, že kdyby se napotom po
hřešovaný první lístek zase nalezl, týž žádné platnosti více nemá.
5. Když umřel úd, žádáme snažně pozůstalých přátel, aby,
když si na jeho lístek knihu posledního roku (třeba po smrti úda)
vybrali, úmrtí toho úda na lístek ten poznamenali a dotyčnému
knihkupectví vydali aneb poprosili svého pastýře duchovního, aby
lístek ten nejdůstojnější arcib. konsistoň Pražské aneb řediteli Dě
dictví zaslal. Jména zemřelých údů Dědictví uveřejňují se v podílu
každého roku.
6. Bod se béře, pokud jméno se neztratí. Synů-li není, ode
bírají knihy dcery zakladatele rodu, dokud žijí; dítky pak jejich,
jiné již jméno nesoucí, nemají práva tohoto; rod vymřel.
7. Spojí-li se manžel s manželkou svou v jeden toliko vklad
(10 zl.), vydávají se knihy jenom do úmrtí jednoho z nich. Tolikéž,
spojí-li se v jeden vklad bratr s bratrem nebo sestra se sestrou, neb
bratr se sestrou a podobně, vydávají se knihy jen do úmrtí toho,
jenž první jest napsán na přijímací listině (diplomu).
Připomínáme, že správa Dědictví Svatojanského rozdělena
jest v ten způsob, že ředitel Dědictví přijímá vklady nových údů,
žádosti o knihy, o duplikáty diplomu, jež podpisuje atd.; redaktor
pak Dědictví vede péči o vydání knih, pročež se redakci jenom
rukopisy dávají, vše ostatní budiž zasýláno: Řiditelstvi Dědictví Svato
janského v Praze.
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III. Seznam

údů Svatojanskeho Dědictví v Praze,
kteří během roku 1888 zemřeli, aneb již dříve zemřevše, Řiditelstvi
teprv letošního roku oznámeni jsou.
l. V Čechách.

1.V arcidiecési

Pražské.

Hanikýřova Kateřina v Kostelci

dp. Prusik Blažej , vikář při
chrámu sv. Víta v Praze.
n. L. z. r.
Hiršmann Jan ve Velvarech.
Ryclova Rosalie V Nov. Kolíně.
eřichová.Johanna v Praze.
Hraba Frant. v Kolodějích.
Hronová. Františka v Lhotě Bře— Smetana. Jan ve Zvoleňovsi.
kové.
"Svítil Alex, bratr laik řádu sv.
Františka v Hajku.
Machova Anna v Chlumci Vy

sokem

Malecova'.Alžběta. provd. Kali
nová v Rakovníku.
Micanova Veronika ve Vraném.
Nickova Julie v Lab. Kostelci.
Popelova Rosalie v Praze.

dp. Tichý Josef, farář na odp.
v Lab. Týnici.
Tvrdá. Veronika, provd. Turnov
cová. v Březí.

Veselý Jan v Tišicich z. r.

rnem 17.

V Kladsku.
Hillmannova Anna v Čermné z, r.
anek Jan v Uudově.
Teuber Josef v Čermné.

Úhrnem 3.

2. V diecési Budějovické.
Bartyzalova Kateřina v Suchdole. Mergl Jos. a Anežka vSušici z. r.
Březinova Terezie ve Veselí.
Pivcova Marie v Cerniku.
Řehořova Kateřina ve Veselí.
Cipin Matěj ve Veselí.
Condlova Alžběta v Hradcích.
Seiche Anna ve Svinech Trhových.
Schónbauerová. Anna ve Svinech
Filipovská, Anna ve Veselí.
Habersbergrova Barbora v Stra
Trhových.
konicích.
Vys. d. p. Šavel Jan, kap. pro
Haidr Jakub v Německém.
bošt v Budějovicích.
Hrdinová Anna V Krči.
Šebesta František v Žišově.
Hřebečkova Barbora v Klatovech. Teska František v Chrasti z. r.
Chlajnova Majdalena ve Veselí. Trčkova Kateřina v Lhenicích.
Jakeš Ferdinand ve Veselí z. r. Trnka Karel ve Veselí.
Janda Václav ve Zhůři.
Vidra Jan ve Velk. Bukovi.
Jindra Tomáš ve Veselí z. r.
dp. Viturka Josef, farář vHamru.
Kamenická. Marie v Bežerovicich. Vondra Jan v Hamru.
Vondřich Josef v Hlubini z. r.
Kaš Ignác ve Veselí.
Klíma František v Rousíně.
Votrubová Johanna ve Svineoh
Krejcar Josef v Hnčicích.
Trhových.
Krotilova Aloisie ve Veselí.
Uhrnem 34.

3. V diecesi Kralohradecké.
dp. Buchtel Antonín, arcikněz v
Kyšperku,
Doležal Michal v Nemojově z. r.
Dvořák Tom. a Kateřina, manž.
v Jahodově z. r.
Elknerová Marie v Limburku.
Finkova Barbora v Hořeňovsi.
Firkušný Josef a Marie V Cho
těboři z. r.

Hartmann Antonin ve Velké Ji
řici.

dp. Chaloupka Frant., farář v
Klášterci.
Jakeš Tomáš v Bělé z. r.
Janebova Eleonora v Kyšperku.
Janeček Jan a Anna V Počát
kach z. r.
Janeček Tomáš v Chotěboři z. r.
Jodasova Anna v Nové Pace.

Karnik Jan a Rosalie v Počát
kach z. r.
Keperta Vaclav v Bubenči u
Kunvaldu.

Křen Václav v Svojanově.

Kříž Jan a Majdalena v Bělé z. r.
Kubín Frant. v Svojanově.
vp. Kuřil Vaclav, kaplan v Ra—
dimi.
dp. Lexa Josef, farář v Bělé.
Mastné. Marie v Polné.
Mrkvan Frant. v Rosičce z. r.
Pacakova Anna v Chlumku.

Pachovský Frant. v Byštrém.
Pavlíček Tomaš v Nemojově z. r.
Piskač Josef v Jilmu z. r.

Piškova Františka v Polné.
Pivcova Marie V Li níku.
dp. Podhajský Jose , farář a ví
kář v Opatovicích.
Rakušan Josef a Anna v Počát
kách z. r.
Rathouský Jan v Semechnici.
Reiter Jan a Anna v Chotěboři.
Rerich Frant. v Polné.
Rosenberk Vaclav v Sklenářicích.
Rosova Marie v Chotěboři.

VI
Rychnovský Josef, učitel vHum- ' Špicl Vojtěch v Bělé z. r.
vp. Sturz Frant., kaplan v Ro
pOlCI.
ketnici.
Sobotka Frant. \“ " “rákově.
Strašil Jan a Veron.1;— v Bělé . Toul Karel, učitel v Bělé.
Urbanec František v Končinach.
z. r.
Venzlhófrova Kateřina v Skoře
ilafranek Jan v Bílovicích.
tině z. r.
Hnajdarek Josef v Jičíně z. r.
išotola Václav v Polné.
Vocelka Vojtěch a Kateřina v
Chotěboři z. r.
Staň'ova Františka, provd. Paz
lerová. v Bystrém.

4. V diecěsi Litoměřické.
vdp. Baudiš Josef, farář na odp.
v Turnově.
Cyrinova Kateřina v Libverdě.
ihak Jan ve Všelibicich.
Kotlerová. Ludmila v Turnově.
Linhart Antonín v Řepině.
,

Mareš Lukáš v Libícich.
Novotný Josef v Benešově.
Petřina František v Rybu icích.
Vonkova Marie v Dobrovanech
Žantovský Vaclav v Stratově.
rnem 10.

II. Na Moravě.

5. V arcidiecési
Andrýsek František v Huštěno
vicich z. r.

Bernatova Marie Anna v Kra

Olomúcké.

v . 'se
eronVýčeralech.
m robošt
LáškaLFraŠt.Jve
Farařyv Dubé.
, p

Macha Josef v Petřvaldě.
Matouš Dominik v Ostré Lho
Mazalova Kateřina v Křelově.
Filípek Josef v Roštěni.
Obšilova Marie v Hnojicích.
Frebort František v Moraviča Oulehla Kašpar v Hrušce.
nech z. r.
Prochazka Vavřinec v Roučce.
Homoláková. Jenovefa v Moravi Rozsypálková Anna v arově.
čanech.
Sajbrt Ferdinand v Roštině.
HusičkovaEleonora anojicích.
Soják Antonin vKostelanech z. r.
Jahnova Marie Anna v Dolopla Spáčil Šimon v Biskupicích.
zrch.
ramek Vincenc v Starém městě.
Jedličkova Johanna ve Vidči Vávra Martin v Kostelan ech z. r.
cich z. r.
Zapletal František v Doloplazích.
Kaděrova Barbora ve Veseličku. Zapletal Frant. v Němčicích.
Kameniček Tomáš v Štěpánově. Zapletalova Barbora ve Svárově.
Kopplova Eleonora v Přikazích.
Kovaliček Frant. v Starém městě.
Úhrnem 31.

licich z. r.
Burýsek Jan v Starém městěz. r.
Doubravský Jan v Postřelmově.

6. V diecési
Ambrožova Josefa v Studnicich.
Bendak Tomaš v Rozdrojovicich
z. r.

B r n ě n s k é.

Beneš Josef v Líšni z. r.
Bruchnař Ant. a Josefa, manž. v
Teěicích.

VII
Cardova Josefa v Rosicích.
rmak Antonín v Přisnoticích

Nermut Josefa v Pohořelicich.
Olipka Alois v Brně na Hor.
Cejlu.
Procházkova Marie v Tuřanech.
Gabriel Mattouš v Bystrci z. r. Pořízková. Johanna v Studnicich.
Hanzalek František v Tuřanech Skoupá. Marie v ebrově.
z. r.
Schopfova Johanna v Cvrčovicích.
Holešovská. Marie ve Vranově Skorpil Karel v Mělčanech.
z. r.
Skřivánek Václav v Star. Rousí
nově.
Hulata Frant. v Hustopečí.
Chmelík J otef v Přísnoticích z. r. Švestkova Kateřina, provd. Ku
Jeřábek Václav v Pendorfě.
chynkova v Neslovicích.
Vácha. František v Senticích.
Juráčkova Veronika v Brně.
Kadlec Frant. a Anna, manž. v Vogl Jiří v Pohořelicich z. r.
Vorlova Kateřina v Sloukově.
Rozdrojovicích z. r.
Vdp. ZečkelJosef, duchovní spra
Knecht Ignác v Březí.
vce v Divacích.
Machata Vavřinec v Kýničkach
z. r.
Zlámalova Magdalena v Branko
vicích.
Maluška František v Bystrciz. r.
Úhrnem 36.
Mazáč Frant. & Majd. v Domě

z. r.
Dědková. Marie v Dražově.

šově z. r.

Tedy úhrnem všech v Pánu zesnulých údů, pokud letos Ře
ditelství oznámeni byli 188, kteřížto modlitbám živoucích odporučeni
buďtež.
Modleme se:

Bože, všech věrných Stvořiteli a Vykupiteli, dušem služeb
níkův &.služebnic svých odpuštění všech hříchů rač děti, aby pro
minutí, kteréhož vždycky žádali, pobožnými prosbami dojíti mohli.
Skrze Krista Pana našeho. Amen.
Odpočinutí věčné dejž jim, Pane, & světlo věčné at jim svítí.
At odpočívají v pokoji. Amen.

VIII

lV. Milodary & odkazy v roce 1888 pro Dědictví
Svatojánské.

wp—

. Eleonora Husiěkova v Hnojicích na Moravě .
. dp. Jan Vinzig, děkan v Trhových Svinech za Annu
Schónbauerovou &Johannu Votrubovou ve Svinech
Trhových
.
.
. Manželé Jan a. Anna Tesařovi v Kravaři za. 1- otce .
1- Marie Babinské. v Slavkově u Opavy
. Veronika Červenkova v Nové vsi v Rakousích
Marie Pavlova roz. Streitova v Mauru u Vídně
dp. 1- Jan Klumpar, farář v Dobřichově, odkazem
. Terezie Matisova v Bohdikově na Moravě

wymagam

Uhmem

.

zl. 15'
zl. 20.—
zl.

2“—

zl. 10'—
zl. 10'—

zl. 5'

zl. 50'
zl. B'—
zl. 115“—

Na přímluvu svatého Jana Nepomuckého račiž odplatiti, ó
Pane,
všem
Dědictví Tvému dobře činicím, pro jméno Tvé, životem
věčným.
Amen.

V. Příspěvky spoluoudů Dědictví na chrám sv. Víta v Praze
v roce 1888.
. František Vranec v Kravaři
2. Barbora Skleničková v Praze věnovala vkladní knížku
záložny sv.-Václavské v Praze znějící na obnos
. Frant. Cermák, kooperátor v Štěpánově .
. Frant. Kahoun, člen Děd. sv.Jana Nep.. . .
.
. 1-Františka Gottwaldová v Bílé Lhotě na Moravě
úhrnem
|_

maso:

zl.

—'50

zl. 117'13
zl. —'50

zl. 5'
sl.

10'—

zl. 133'—13

VI. Knihy Svatojanského Dědictví.

Z knih Svatojanským

Dědictvím

vydanýchjsou

tyto posud na skladě:
Bible Česká čili Písmo svaté Starého i Nového Zákona, a sice:
I. nové vydání písmem latinským prodává se
a) celé Písmo sv. (Nový i Starý Zákon) v jednom svazku vázané
v tuhých deskách za 2 zl. 50 kr. r. m.
b) Celé Písmo sv. (Nový i Starý Zákon) vázané v tuhých de
skách ve dvou dílech čili svazcích za 2 zl. 60 kr. r. m.
Pozn. Pouze jeden díl tohoto Písma sv. o sobě se neprodává.

IX
a) Písmo sv. Nového Zákona, latinkou tištěné ve formáte' dvanácterky,
otisk to z 11. dílu velké bible Dědictvlm vydané prodává se:
1 exemplář brožírovaný za 40 kr.
1
„
vázaný
za 60 kr.
Při objednávkách většího počtu exemplářů dopřává ředitelství
o něco levnější ceny.
II. staré vydání s'vabachem,obsahující v jediném svazku celé
Písmo sv. Starého i Nového Zákona, velký oktáv, stran 1433, pro
dává se za I zl. r. m.

Postilla aneb výklady a rozjímání na evangelia nedělní a sváteční
od Dr. Innocencia Frem-la.
Díl II. za 50 kr. r. m.
Díl IV. za 50 kr. r. m.
Pozn. Díl III. se o sobě neprodává, jelikož zbývá už jen skrovná

zášoba.
ra
m. Ve spojení 8 II. a IV. dílem prodává se dil III. za I zl.
Díl I. úplně jest rozebrán.
Kancionál. Díl I. a H., nyní za 2 zl.
Hlas varhan. Díl I. a II. obsahuje dokonalý průvod varhan ke všem
písním v Kancionálu obsaženým, nyní za 5 zl.

““
K žádosti vdůstojných ůřadův farních, řiditelů kůrův &
členů Dědictví povolí Ridítelství při obou dílech „Kancionálu“ i u

„Hlasu varhan“ ještě větší srážku, t. j. nižší cenu, jakož ipři
jiných knihách v tomto seznamu obsažených, zvláště když by se
více výtisků odebralo. Tímto způsobem bylo by lze „Kancionál“

za nepatrnou

cenu po osadách rozšířiti,tak že by se v každé

domácnosti ke cti a chvále Boží zpívalo a společné služby Boží
nábožným zpěvem v e š ]: er é osady se oslavily.
Duševní zábava. Sbírka povídek, za 40 kr.
Čermákova rodina, od kan. Josefa Ehrenbergra, za 40 kr.
Vůdce hříšníků Ludvíka Granadského. Od Jana N. Frant. Desoldy.
Stran 733, za 80 kr._
Příběhy Starého Zákona & jim připojené nábožná rozjímání pro lid
křesťanský; s obrázky; zn. I zl.
Příběhy Nového Zákona &jim připojené atd.; s obrázky; za [ zl.
Boj a vítězství pravdy Boží v Čechách. Sepsal kan. Jos. Ehrenberger.
za 40 kr.

Drahé kameny : koruny Svatováclavské čili životy Světců, Blaho
slavených a domněním Svatých národa Ceskoslovanského. Díl I.,
za 70 kr.
Drahé kameny z koruny Svatováclavské, t. j. Životy Svět-ců, Blaho
slavenců a domněním Svatých národa Ceskoslovanského. Díl ]I.
s obrázky. —- Sv. Vojtěcha hrob a ostatky na hradě Pražském.

X
Na památku nalezení těchto ostatků dne 15. března. 1880 sepsal
Jan Kř. Votka. Oba spisy, str. 617, za 80 kr.
Obrazy z dějepisu Církve Páně. Sepsal Tomáš Novák. Díl I. za

70 kr
Obrazy : dějepisu Církve Páně. Sepsal 1- Tomáš Novák. Díl El. -
0 svatém biřmování. Cena obou spisů 70 kr.
Dějiny diecěse Pražské. Národní dům Český v Římě. Sepsal a vzdělal
Dr. K1. Borový; za 80 kr.
Ctih. otce Leonarda GoWne-a: Postilla. Přel. Jan N. Frant. Desolda.

Díl I. obsahuje neděle a svátky Páně. Str. XVIa 530. Cena 80 kr.
Ctih. otce Leonarda Gofz'ne-a: Postilla. Přel. Jan N. Frant. Desolda.
Díl II. obsahuje slavnosti a svátky Svatých. — Cena 70 kr.
Sv. lan Nepomucký. S ocelorytinou. Sepsal Dr. Klement Borový. —
Základní pravidla katol. vychováni. Zčeštil Jan N. Frant. Desolda.
Oba spisy za I zl.
Památky Staroboleslavekě čili: Prvotní vývoj a význam úcty Svato
václavské v Čechách. Sepsal Jan Kř. Votka. S obrázkem sv.
Václava a 7 jinými dřevořezbami. Stran VIII, 415, a XVIII
Cena 1 zl. ')
Trnová koruna. Historický obraz z třicetileté války. — Pan Odolan
Pětiposký. Historická pověst z dob třicetileté války a vojen
Tureckých. Od V. B. Třebízského. Str. 487 s 2 obr. Cena 80 kr.
Duchovní cvičení pro dospělé i pro mládež vzdělanější, Sepsal Fr.
Srdínko, sid. kanovník starobylé kollegiatni kapitoly v St. Bole
slavi atd. Str. VI a 347 s mnohými obrázky vtextu. Cena 40kr.
Posvátná mista král. hlavního města Prahy. Dějinya popsáni chrámů,
kapli, posvatných soch, klášterů a. jiných pomníků katolické víry
a nabožnosti v hlav. městě království Českého. Sepsal František
Ekert, kaplan v sv.Vojtěcha v Praze. Svazek I. S 2fototypickými
obrázky. Str. VI, 379 a XIII. Cena I zl. — Svazek II. s 2foto
typic. obrázky. Stran 515. Cena l zl.
lubilejni kniha. K oslavě tisícileté pamatky úmrtí sv. Methoděje
jakož i k oslavě 50-letého trvání Dědictví Sv. Jana Nep. vydana.

S první části matriky údů Dědictví.

Podíl č. 72zar. 1885.

S obrázky. Str. 448 a 285. Cena I zl.
Otcové &děti. Povídka z venkovského života; napsal Vojtěch Pakosta.

S 5 obrázky.S dmhou častí matriky

údů Dědictví. Podíl

č. 73 za r. 1886. Cena I zl.
) Menší spis téhož druhu jest „Stará. Boleslav, nejstarší poutní místo v
Čechách.“ Vyda
al Fr. Srdínko, síd. kanovník kolleg. kapitoly v Staré Boleslavi. B
ocelorytinou a 8 Obrázky v textu, str. 120, za 40 kr., v knihkupectvíB .Stýbla

v Praze.

XI
Cesty mlssionářské, které Mangolskem, Tibetem a. říši Čínskou vy
konali Huc &.Gabet, kněží kongregace sv. Lazara. v Paříži. Zčeštil
Karel Jindřich. Podíl č. 74 za. r. 1887. Cena. I zl. 40 kr.

Poznámka. život Ježíše Krista od Neumanna, taktéž: životy,
utrpení a skutky Svatých & Světic Božích, od Hug. Karlíka, jsou již
úplně rozebrány.
V Praze, 20. března 1889.

Dr. Klement Borovzý,

František Srdínko,

kanovník metropolitní kapitoly
u sv. Víta na hradě Pr kém,
ředitel
Dědictví Bvstojanského.

sídelní kanovník kolleg.
kapitoly ve Staré Boleslavi,
re
tor
Dědictví Bvatojansheho.

