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Přísloví, 1. 1

Kniha Přísloví.

Kniha tato obsahuje v 81 kapitolách přísloví, t. j. krátká naučení v průpově
dech. Skladatel těch přísloví jest hlavně Šalomoun. Předních 9 kapitol jest úvod k pří
slovím, v němž se moudrost vůbec velebí a k ní vzbuzuje. S kapitolou 10. počínají
Šalomounova přísloví sama, jež se dílem na mravy, dílem na domácí a veřejné řízení,
dílem na náboženství vztahují a jdou až po kapitolu 26. Odtud až do kapitoly 29.
obsahují se přísloví Šalomounova, kteráž teprv později, za času nábožného krále Eze
chiaše (4. Kral. 25, I.), od mužů jeho sebrána byla. Kapitola 30. zavírá v sobě naučení
Agura, syna Jake, & 31. naučení matky (snad Bethsabá) synu svému králi Lamuelovi
(t. j. Bohu zasvěcenému), jejž mají někteří za Šalomouna. Konec činí chvála statečné
ženy, jak někteří se domýšlejí, od alomouna složena. Každý verš té chvály začíná.
s jiným písmenem dle pořádku abecedy, pročež ji také abecedou žen nazývají. Vsecka
ta naučení, aby nebyla rozumná toliko a opatrná„ nýbrž opravdově moudrá, buďte do
plňována z učení Nového zákona a brána v duchu Kristovu.

Kapitola ].
Šalomoun ukázav cíl knihy této, k čemu

jest užitečná, 7. vyučuje, že počátek umění
mravního jest bázeň Boží, 8. pročež k vy
učování se jí dítek, a k varování se zlého
t0varyšství všech ponouká.. I jiná. výborná.
naučení klade.

I.Přísloví Šalomouna, syna Davidova, krále israelského:
2. ku poznání moudrostř, akáz

ně**:
3. ku porozumění slovům opatr—

nosti*, a k dosažení vycvičení v
umění**, [k nabytí] spravedlnosti,
a soudu, a pravosti***:

4. aby dána byla maličkým chy
trost*, mládenci umění, a rozum
nost.

5. Slyše to moudrý, moudřejší
bude: arozumný, bude moci [jiné]
zpravovati. _

6 Porozumí podobenství, a. vý
kladu [jeho], slovům moudrých, a
pohádkám jejich.

2) t. pravě moudrosti, jež se dokazuje v
skutcích (Basil.). — ** t. jež učí kro
titi své žádosti.
t. slovům, jež učí opatrnostiv mluvení
i činění. — ** t, v rozumu, jenž vede
k rozumněmu, povážlivému, ku posled
ním koncům prohlédajícímu jednání.
— *** t. spravedlivého, zákonem a ne
pouhou libosti se spravujícího smýšlení
i činění. V tom smyslu mají ta slova
i dále brána a rozuměna býti.
t. aby nabyli i sprostí opatrnosti hadí.
Hat. 10, 46.

3)

7. Bázeň Hospodinova [jest] po—
čátek moudrosti*. Moudrosti a.umě—
ním blázni pohrdají.

8. Slyš, synu můj, kázeň otce
svého, a neopouštěj přikázaní mat
ky své:

9. aby dána byla milost* hlavě
tvé, a zlatý řetěz hrdlu tvému**.

10. Synu můj, jestližeby tě lá.—
kali hříšníci, nepřívoluj jim.

11. Jestližeby řekli: Pojď s ná—
mi, ouklady čiňme krvi, polékněme
v skrytě lečky nevinnému bez pří
činy: '

12. pohltme ho jako eklo ži—
vého, a celéhojako toho, jenž sstu
puje do hrobu.

13. Všelijaké drahé zboží najde-
me, naplníme domy své loupeží.

14. Vrz s námi los*, anecht jest
jeden měšec všech nás.

15. Synu můj, nechodíž s nimi,
zdrž nohu svou od stezek jejich.

7) Hebr.: Bázeň Boží —-náboženství, zna
most a plnění zakona Božího — iestit
ze všech nejpřednější umění. Job. 40,
14. V celé této knize slovy: moudrost.
opatrnost, rozumnost atd. míníse mou
drost prava, kteráž v pravém nábožen—
ství, v známosti a v konaní vůle Boží,
v ctnosti ». ělechetnosti života záleží.
Milost, líbezuost, aneb vůbec ozdoba,
hebr. věnec. koruna. — ** Smysl: Po—
slouchání rodičů a ostříhání jejich na
učení jestít ta nejušlechtilejší ozdoba
mládeže.

14) t. vejdi s nami v spolek.
1



2 Přísloví, 1. 2.

16. Nebo nohy jejich ke zlému
běží, a pospícha'í, aby vylili krev.

17. Však na armo vrže se sít
před očima ptáků*.

18. Oni také sami proti krvi své
ukládšjí, a kují lsti proti dušem

19. Tak [jsou] stezky každého
lakomého, uchvacují duše těch, jenž
ma'í*.

20. Moudrost káže vně, na uli
cích vydává hlas svůj:

21. v čele zástupů volá, u vrat
bran městských pronáší slova svá,
řkouc:

22. Až dokavád, maličcí*, milo
vati budete dětinství**, a [dokavád]
blázni toho, co jim škodlivé jest,
žádat-i budou, a nemoudří nenávi
dětí umění?

23. Obrattež se na domlouvání
mé: hle pronesu vám ducha svého,
a ukáží vám slova svá:

24. Poněvadž jsem [vás] volala,
a odpírali jste: vztáhla jsem ruku
svou, a nebylo, kdoby pohleděl:

25. pohrdli jste všelrkou radou
mou, a domlouvání mého zane—
dbali jste:

26. [protož i] já také k zahynutí
vašemu smáti se budu, a posmívati
se budu, když přijde na vás to,
čehož jste se báli.

27. Když připadne [na vás] náhlá
bída, &.zahynutí [vám] jako bouře
nastane: když přijde na vás sou
žení, a úzkost:

28. tehdy volati budou ke mně,
ale nevyslyším: ráno si přivstanou
[hledajíce], ale nenaleznou mne:

29. proto ževnenávísti měliká
zeň, a bázně Hospodinovy nepři
jali,

17) Neb znamenajíce to, nedají se cbytiti.
Tak i ty, synu, znumenej lest bezbož
ných svůdců. ». varuj se jí.
t. co jiným strojí, padne konečně na ně.
t. ten jest osud lakomých »,cizího statku
žádostivých, že konečně zachvacuje
i život jejich.
t. vy sprosťáci, pošetilci. — ** t. ne
moudrost, zpozdilost.
Tuto se domys'., že Moudrostnyní jako
očekává, půjde-li kdo ku pozváni její
mu: ale žádný nejde, a protož dále hrozí:

13)
19)

22)

23)

30. aniž uposlechli rady mě, ale
utrhali všelikému trestání mému*.

31. Protož jísti budou ovoce cesty
své*, a radami svými nasycení bu
dou**. '

32. Odvrácení maličkých* usmrtí
ješwa štěstí [těch] bláznů zahubíe .

BŠ. Ale kdoby mne uposlechl, bez
strachu odpočívati bude, ahojnosti
požívati bude, zlého se neb0je.

Kapitola 2.
Jak mnoho dobrých věcí a darů Božích

s moudrostí přichází. 11. A že ona člověka
proti všem pokušením v dobrém zachovává.

1 Synu můj, přijmeš-li řeči mě, apřikázaní má schováš-lí u sebe,
2. [tak] aby slyšelo moudrost u

cho tvé, a naklonilo se srdce tvé
k poznání opatrností:

3. ovšemt jestliže moudrost vzy'
vati budeš*, anakloníš-li srdce své
ho k opatrnosti:

4. budeš-li jí hledati jako peněz,
a jako poklady ji vykopávati:

5. tehdy porozumíš bázni Hospo
dinově, a umění Boží najdeš:

6. nebo Hospodin dává moudrost:
a z úst jeho [pochází] opatrnost, a
umeni.

7. [Ont] ostříhá spasení upřímých,
a ochraňuje těch, kteříž chodi
sprostně*,

8. jenžto zachovává stezky sprar

vedlnosti, a ostříhá cest svaggh.9. Tehdy porozumiš sprave o
stí, a soudu, a pravosti, i všeliké
stezce dobré.

10. Jestliže vejde moudrost v
srdce tvé, a umění duši tvé se za,
líbí:

30) t. pohrdajíce mou domluvou.
31) t. skutků svých. — ** i:. co sobě způ

sobili, to budou míti; co naseli, budou
těžiti.
t. těch sprostáků od moudrosti. —
** Slovem, že ti sprostáci ablázni na
učení mých neposlouchajíce ne vmou
drosti, nýbrž v jiných věcech své štěstí
zakládali, to samo zahubí ty pošetilce.

3) t. sobě opravdově žádati budeš.
7) t. bezelstně, upřímně, šlechetně.

32
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Přísloví, 2. 3. 3

11. rada ostříhati bude tebe, &
opatrnost zachová tě,

12. abys vyproštěn byl od cesty
zlé, a od člověka, kterýž převra
ceně mluví;

13. kteříž opouštějí cestu
chodí po cestach tmavýc
14. kteříž se veselí, když zle činí,

a plesají ve věcech nejhorších:
15. jejichžto cesty jsou řevra

cené, a zlopověstní krokove jejích.
16. Abys vytržen byl od ženy

cizí, a od postranní, kteráž změk
čuje řeči své,

17. a opouští
své*,

18. a zapomíná na smlouvu Boha
svého*. K smrti se zajisté na
chyluje dům její, a k peklu stezky
e 1.

J J19. Kteřižkoli vcházejík ní, ne
navrátí se zase, aniž dostihnou ste
zek života*.

20. Abys chodil po cestě dobré:
a ostříhal stezek [lidí] spravedli
vých.

21. Nebo ti, jenž jsou upřímí,
bydliti budou v zemi, asprostí zů
stanou v ni.

22. Bezbožní pak ze země vy
hlazeni budou, a kteříž nepravě
činí, budou z ní vyvržení.

Kapitola 3.
Napomíná. k ostříhání spasítelnýcb nau

čení moudrosti aneb náboženství; 5. k dů
věrnosti k Bohu, k štědrosti & trpělivosti
v soužení, 13. a k cvičení se v moudrosti.

27. Velí dobře činiti bližnímu.

přímou,

vůdce mladosti

1. Synu můj, nezapomínej na zakon můj, a přikazaní mých at
ostříhá, srdce tvé.

2. Dlouhosti zajisté dnů, ilet ži

vota, i lpokoje přinesou tobě.3. M' osrdenství a pravda* necht
neopouštějí tě, zavěsje kolem hrdla

17) t. svého manžela, jejž měla z mládí.
18) t.. jenž přísně cizoložství zapovídá. i

tresco.
t. propadnou se jako do pekla s tou
cizoložnicí; t. smrti & zabynutí sobě
při ní dobývají. 3. Mojž. 20, 10.
t. dobrota a spravedlnost, atak všudež
rozuměj. — ** vždy je sobě připomí—
nej a, konej.

19)

CD V

svého, a napiš je na dskach srdce
s ého**:

4. a nalezneš milost, a kázeň do
brou*, před Bohem i lidmi.

5. Doufej v Hospodina celým
srdcem svým, a nezpoléhej na opa
trnost svou.

6. Na všech cestách svých pře
myšluj o něm, a ont spravovati
bude kroky tvé.

7. Nebývej moudr' samusebe*:
ale boj se Boha, ao tup od zlého:

8. tot zajisté bude zdraví životu
tvému, a svlažení kostí tvých*.

9. Cti Boha ze statku svého, az
prvotin všech ůrod svých dávej
jemu*:

10. a naplněny budou stodoly
tvé hojností, a čeřenové tvoji V1
nem opl' ati budou.

11. Kazně Hospodinovy*, synu
můj, nezamitej: aniž ustavej, když
od něho trestan bývaš.

12. Nebo Hospodin, kohož mi
luje, [toho] tresce: a jako otec v
synu zalibuje sobě*.

13. Blahoslavený člověk, kterýž
nalézá moudrost, a kterýž oplývá
opatrností:

14. lepší jest nabývání jí nežli
vytěžení stříbra, a [nad] zlato přední
a nejčistší jest užitek její:

15. dražší jest nade všecko zbo
ží: a všecky věci, kterýchž lidé ža
dají, nemohou se ji vyrovnati.

16. Dlouhost dnů [jestit] v pra
vici její, a v levici její bohatství
a sláva.

17. Cesty jeji [jsou] cesty krásné,
a všecky stezky její pokojné.

18. Stromem života jest těm, kte
řižby ji dosáhli: a kdoby ji měl,
blahoslavený jest.

4) t. přízeň, dobré nakládání.
7) t. sám sobě dosti moudrý.
8) t. tak na duši i na těle zdrav, čerstvý

a silný budeš.
Pokud se to k Starému zákonu vzta
huje, víz 5. Mojž. 12, 19. s. 14, 27;
pokud pak k Novému, 1. Kor. 9, 14.
Gal. 6, 6.
t. kár-áníjeho, dopouštěním nějaké bídy
na tebe.'.
a protož, jediné jeho dobré před očima.
maje, jej tresce.

9)



4 Přísloví, 3. 4.

19. Hospodin moudrosti založil
zemi, a utvrdil nebesa opatrnosti.

20. Moudrosti jeho protrhly se
propasti*, a oblakové srážejí se v
rosu.

21. Synu můj, necht neodcházejí
ty věcí od oči tvých: _ostříhej za
kona a rad :

22. a bušet to životem duši tvé,
a milostí* hrdlu tvému.

23. Tehdy choditi budeš doufán
livě cestou svou, a noha tvá ne
zavadi

24. Když půjdeš spáti, nebudeš
se báti: odpočíneš, a líbý bude sen
tvůj.

25. Nelekej se náhlého strašení,
ani moci bezbožných valicich se na
tebe.

26. Nebo Hospodin bude po boku
tvém, a ostříhati bude nohy tvé
[před osidlem], abys nebyl lapen.

27. Nebraň dobře činiti tomu,
kdo může: a můžeš-li, i ty dobře
cm.

28. Neříkej příteli svému: Ode
jdiž [nyni] a navrat se zase: zejtra
dám tobě: moha hned dáti.

29. Neukládej o příteli svém zlé
ho, když on má důvěru v tebe.

30. Nevad' se s člověkem bez při
činy, když on tobě nic zlého ne
učinil.

31. Nezávíd' člověku nesprave—
dlivému, aniž náslěduj cest jeho:

32. nebo ohavnosti jest Hospo—
dinu všeliký posměvač, ale s sprost- tvu
nými [jest] rozmlouvání jeho.

33. Chudoba od Hospodina* v
domě bezbožného: ale říbytkové
spravedlivých požehnám budou.

34. Posměvačům on se posmívati
bude, a tichým dá milost.

35. Slávu moudří obdrží: bláznů
vyvýšeni jest pohaněni*.

Kapitola 4.
Šalomoun příkladem svým 'nabízí k vy

hledáváni moudrosti. 10. Učí bezbožného

20) t. povstaly vody, t. moře. 1.Mojž. 1,2.
22) Habr. ozdobou.
33) Hebr.: Zlořečení Hospodinovo.
35) t. byt i povýšeni byli, upadnou víhanbu.

tovaryšství se varovati, a dobrého se při—
držetí. 20. O stráži srdce, úst a kroků.

1. Slyšte, synové, kázeň otcovu, apozorujte, abyste poznali opa
trnost.

2. Dar dobrý dámt vám, neopou
štějtež zákona mého.

3. Nebo já jsem byl syn otce
svého, outličký, a jednorozený před
matkou svou*:

4. a učíval mne, aříkával: Přij
miž srdce tvé slova má, ostřihej
přikázani mých, a živ budeš.

5. Nabuď moudrosti, nabuď opa—
trnosti: nezapomínej, ani se uchy
luj od slov úst mých.

6. Neopouštějž jí, a bude tě o
střihati: miluj ji, a zachová tě.

7. Počátek moudrosti [jest]: Na—
buď moudrosti, a za všecko jmění
své zjednej [sobě] opatrnost.

. Uchop ji, a povýší tě: zve—
leben budeš od ní, když ji obejmeš.

9. Dát hlavě tvé rozmnožení mi
losti*, a korunou slavnou chrániti
bude tebe**.

10. Slyš, synu můj, a přijmi slo
va má, aby se ti rozmnožila léta
života [tvého].

11. Cestu moudrosti ukáží tobě,
povedu tě po stezkách pravosti:

12. na kteréž když vkročiš, ne
budou souženi krokové tvoji, a běže
nebudeš míti ourazu.

13. Drž kázeň, [a] nespouštěj se
jí: ostříhej ji, nebo ona jest život

114.Nekochej se na stezkách bez
božniků, aniž se tobě zalibuj cesta
zlých.

15. Vyhni se jí, a nechoď po ní:
uchyl se od ní, a opust 'i.

16. Nebt [oni] nespí, eč zle u
činí: a vzdaluje se sen od nich,
leč [prvé] někoho ku' pádu při
ve ou.

17. Jedi chléb bezbožnosti, a pijí
vino nepravosti.

18. Ale spravedlivých stezka
[jest]jako stkvouci světlo, jenž vy

9) Habr. pěkný věnec. — "* Lobdaři tě,
bude ti ozdobou.
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chází a roste až do dne dokona
lého.

19. Cesta (pak bezbožných jesttmavá: nově i, kde klesnou.
20. Synu můj, pozoruj řečímých,

&-k slovům mým nachyl ucha
svého.

21. At neodcházejí od očí tvých,
schovej je u prostřed srdce svého:

22. nebo životem jsou těm, kte—
říž je nalezají, a všelikému tělu
zdravím.

23. Všelikou stráží ostříhej srdce
svého, nebo z něho život pochází*.

24. Odlož od sebe ústa nepravá, &.
rtové utrhaví at jsou daleko od tebe.

25. Oči tvé at přímě hledí, a
víčka tvá at předcházejí kroky tvé*.

26. Hledej přímé stezky nohám
svým, a všecky cesty tvé dobře
zpraveny budou.

27. Neuchyluj se na pravo, ani
na levo: odvrat nohu svou od zlé
ho. Nebo cesty, kteréž jsou na
pravo, znát'ř Pán: ale kteréž jsou
na levo, převrácené jsou. On pak
přímý učiníběh tvůj, a cestu tvou
v pokoji provede.

Kapitola 5.
Odvádí ode vši nečistoty &od cizoložství,

jisté za tím jdoucí předkládaje škody. 15.
Napomíná k řádnému manželky své vlastní
milování a před cizí ženou utíkání.

1. Synu můj, pozoruj moudrostimé, a k opatrnosti iné nakloň
ucha svého,

2. abys ostříhal [svých] myšleni,
a rtové tvoji aby zachovali kázeň.
Nepozoruj na ošemetnost ženskou.

3. Nebo plást strdí tekoucí jsou
rtové nevěstky a stkvělejší nad olej

jestl hrdlo 'ejí*.
4. Posle í pak věci její hořké

jsou] jako pelyněk, a ostré jako
meč na obě straně ostrý.* '

23) t. všecko. dobré i zlé.
25) t. bedlivě bleď na cestu, kterou kráčíš,

a považuj, co činíš.
2 7) t. oblibuje.

3) t. jako med sladkoua jako olej líbez
uou, pronikavou a-hladkou mé. řeč.

4) t. konec těch, ježto se od ní zavesti
dají, bývá zlý ». hrozný, až i k smrti.
5. Mojž. 22, 22.

5. Nohy její sstupují k smrti, a
do pekla pronikají krokové její.*

6. Po stezce života nechodí, tou
laví jsou krokové jeji, a nestiži—tedlni.

7. Protož nyni, synu můj, slyš
mne a neodstupuj od slov úst mých.

8. Vzdal od ní cestu svou, a ne
přibližuj se ke dveřím domu jejího.

9. Abys nezadal cizím [ženám]
cti své, a let svých ukrutnému.*

10. Aby snad nenaplnili se cizí
silou tvou, a práce tvé [aby] ne
byly v domě cizím*.

11. A želelbys naposledy, když
bys zhubil maso své a tělo své, &
řeklbys:

12. Proč jsem v ošklivost sobě
vzal kázeň, a napomínánim nepo
volilo srdce mé,

13. aniž jsem poslechl hlasu vy
učujících mne, a k učitelům svým
nenaklonil jsem ucha svého?

14. Téměř byl jsem ve všem
zlém, u prostřed shromáždění a zá
stupu.

15. Pí vodu z cisterny své, a
toky z studnice své*:

16. necht tekou studnice tvé ven,
a na ulicích vody své rozděl*.

17. Měj je sám, aniž buďte cizí
oučastním tvoji. (Job 31, 9.)

18.Budiž požehnaný pramen tvůj,
a vesel se s ženou mladosti své.

19. [Budiž ti jako] laně nejmi—
lejší, a utěšený jelínek: láska její
ať tě opojuje všelikého času, a v
milování jejím kochej se ustavičně.
. 20. Proč sveden býváš, synu můj,
od cizí, a chovat-i se dáš v lůnu
.. ,? .me.

21. Hledít Hospodin na cesty člo
věka, a všecky kroky jeho zna
mená.

22. Nepravosti vlastní jímají bez

5) Sv. Cyprian: „Nečistk láska nejedné
.sinrti bývá. příčinou.“
t. života svého smrtí a ďáblu.
Sv. Jan Zlatoůstý přirovnává. nevěetky
]: propastem, kteréž otcovské dědictví
pohlcují. '
t. přestávej na. své vlastní manželce.
t. z počestného manželství tvého necht
pojde četné potomstvo, ježby bylo tobě
i choti tvé ]: veřejné cti.

9)
10)

15)
16)
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božného, a provazy hříchů svých
svazan býva.

23. Ont umře, protože neměl
kázně, a ve množství bláznovství
svého oklaman bude.

Kapitola 6.
Dava radu rukojmim, 6. vystříhá od le

nosti, 12. u. odpadlce. 15. Sedm věcí Bubu
velmi protivných. 20. Napomíná. ku poslu
šenství rodičů, 24. od smilstva a od cizo
ložství odvádí.

gynu můj, slíbil-lis za přítele\ svého, zavázal-lis se cizímu
rukou svou,

2. zapleten jsi slovy úst svých,
a jat jsi svými vlastními řečmi.

3. Učiniž tedy, co pravím, synu
můj, a sebe samého vysvoboď: ne
bot jsi upadlvruku bližního svého.

Běhejíqpospěš,,probuď přítele svého.edej snu očím svým, anižs
zdřimejte Víčka tva.

5. Vydři se jako srna z ruky
[lovce],ya jako pták z ruky čížeb

m6a Jdi k mravenci, ó lenochu, &
zpytuj cesty jeho, a uč se moudrosti:

7kterýž nemaje vůdce, ani pli
kazatele, ani knížette,

8. připravuje sobě vlétě pokrm,
a shromažďuje ve žni, coby [po
tom] jee.dl

9.Dokavadž, lenochu, s ati budeš?
Kdy vstaneš ze sna své o?

10. Maličko [ještě] pospíš, ma
ličko podřímeš, maličko složíš ruce,
abys pospal:

11. a [v tom] přijde na tebe
[rychle] jako pocestný chudoba, a
nouze jako muž ozbrojený. Pakli
nebudeš leni , přijdejako studniceO
žen tva, a gudoba uteče daleko
od tebe.

12. Člověk odpadlec jest muž
neužitečný, chodí s ústy převracen

13. mhoura očima, šousta nohou,
prstem mluví*,

3) t. za. kteréhož jsi se zaručil, by dostál
povinnosti své, a ty nemusel sám
zaň spláceti.

13) t. dáva těm, již s ním srozumění jsou,
znamení, že obmýšlí podvod.

14. srdcem zlým kuje zlé, avše
likého času svary rozsíva.

15. Na tohot přijde vnahle zá.
huba jeho, a rychle setřín bude,aniž bude více míti uléčcní.

16. est věcí jest, kterýchž ne
návidí Hospodin, a sedmou v ohav
nosti ma duše jeho:

17. Očí vysokých, jazyka lživého,
rukou vylévajících kiev nevinnou,

18. srdce, kteréž chova myšleni
zla, noh rychle běžících ke zlému,

19. svědka falešného vynašejícího
lež, a toho, kterýž rozsíva mez1
bratřími různice.

20.Zachovej,synu můj, plikazam
otce svého, a neopouštěj naučení
matky své.

21. Přivazuj je ksrdci svému u—
stavičně, a zavěs je okolo hrdla
svého*.

22. Když budeš choditi, at kra
čejí s tebou: kdyz spati budeš, at
ostříhají tě, a piocítě rozmlouvej
S 11111211.

23. Nebo přikazaní jest svítelnice,
a zákon světlo, a cesta k životu
napomínaní kázně:

24. aby tě ostříhalyodzeny zlé
a od oulisného jazyka [ženy] cizi.

25. At nepožada krasy její srdce
tvé, aniž buď jat pokynutímjejím.

26. Nebo cena nevěstky sotva
jednoho chlebajest: ženapak muže[jiného] drahou duši jima.

27. Může-liž člověk skrýti oheň
do klina svého, aby roucho jeho
nehořelo? .

28. Aneb může-li choditi po ie
řavém uhlí, aby nohy jeho se ne
opalily?

29. Tak kdo vchází k zeně bliž—
ního svého, nebudet cist, kdyžby
se jí dotekl.

30. Nenít tak veliký hřích*, jest
ližeby kdo kradl, nebo [snad jen]
krade, aby lačnou nasytil duši“-'.

21) t. měj je před očima, a buď jich vždy
pamětliv.

26) t. cizoložnice připravuje člověka o to
nejdxažší, což má o uši.

30) t. u přirovnání !: smilstvu & cizolož
stvu — ** t. toliko z hladu.
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31. Postižen také jsa navrátí
sedmernásobně, a veškeren statek
domu svého dá*.

32. Ale kdo jest cizoložníkem,
pro nedostatek srdce* ztratí duši
svou:

33. mrzkost a hanbu shromažďuje
sobě, a hanba jeho nebude shla
zena:

34. nebo horlivost a prchlivost
muže neodpustí v den pomsty,

35. aniž se upokojí prosbami ko
hokoli, aniž při'me za vykoupení
dary velmi mno é.

Kapitola 7.
Napomíná k moudrosti,a k ostříhání při

kázaní. 6. Vypruvuje lsti ». podvody cizo
ložnic, & před nimi vystříhá.

1. Synu můj, ostříhej řečí mých,a přikázani má schovej u sebe.
2. Synu, zachovávej přikazaní

má, a živ budeš: a zákona mého
jako zřítelnice oka svého [ostříhej].

3. Přivaž jej na prsty své, napiš
jej na dskách srdce svého.

4. Rci moudrosti, sestra má jsi:
a opatrnost jmenuj přítelkyni svou,

5. aby tě ostříhala od ženy cizí,
a od postranní, kteráž slova svá
činí sladká.

6. Nebo z okna domu mého skrze
mřížky vyhlédl "sem,

7. ividím maličké, a spatřil jsem
mládence nerozumného,

8. kterýž šel po ulici vedlé úhlu,
a blíž cesty domu jejího kráčel:

9. v soumrak, u večer dne, ve
tmách nočních, a v mrákotě.

10. A aj žena vyšla vstříc jemu
v ozdobě nevěstči, připravená k jí
mání duší: štěbetná a toulavá,

11. 'nepokojná, a nemohoucí v
domě postáti nohama svýma,

12. a jednak vně, a 'ednak na
ulicích, jednak vedlé úhlů oukladycimci.

13. A ujavši [toho] mládence po
líbila ho, a tvá-ří nestydatou laho—
dila mu, řkouc:

31) Podlé práv tehdejších zloděj takovou
náhradu dáti musel.

32) t. pro tu nestatečnost, nemoudrost.

14. Oběti za zdraví slíbila jsem,
dnes jsem naplnila sliby své.

15. Protož vyšla jsem vstříc tobě,
žádajíc tě viděti*, a nalezla jsem [tě].

16. Setkala jsem provazy lůžko
své, ustlala koberci malovanými z
Egypta.

17. Pokropila jsem postele své
myrrhou, a aloem, a skořicí.

18. Pojď, opojme si prsy, a o
žívejmc žádostivých objímání, o
kavadž nevyjasní se den:

19. nebo není muže doma, odšel
na cestu předalekou.

20. Pytlík peněz vzal s sebou:
v den plného měsíce vrátí se do
domu svého.

21. Opletla jej mnohými řečmi,
a lahodností rtů [svých]přitáhla jej.

22 A i hned jde za ní jako vůl
k zabití vedený, ajako beran bujný,
a nevěda, že blázen do okovů ta
žen jest,

23. až pronikne střela játra jeho:
jako když pták pospíchá k osidlu,
& neví, že tu jde o život jeho.

24. Nyní tedy, synu můj, slyš
mne, a pozoruj slov úst mých.

25. Nenachylujž se k cestám jejím
mysl tvá: aniž zklamán bud' stez
kami jejími.

26. Nebo mnohé zranivši pora—
zila, a ti nejsilnější usmrcení jsou
od ní.

27. Cesty pekelné dům její, pro
nikající do vnitřností smrtí.

Kapitola 8.
Moudrost k milování sebe zůve, též sebe

vychvaluje, že je s Bohem spoluvěká, i s
ním všecko. řídí; kteří je vyhledávají, jsou
blahoslavení; kteří pak jí pobrdají, bývaji
neštastní.

1. Zdaliž moudrost nevolá, a opatrnost nevydává hlasu svého?
2. Na výšinách a na nejvyšších

vrších u cesty, u prostřed stezek
stojíc,

3. u bran městských ve dveřích
samých mluví*, řkouc:

15) a. na hody obětní tě pozvatí.
3) t. j. všady hledá. Co nyní následuje,

rozumějí svatí Otcové o Pánu Ježíši.
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4. 0 muži, k vamt volám, a hlas
můj [jest] k synům lidským.

5. Srozumějte maličcí chytrosti,
a nemcudří pozorujte.

6. Poslouchejtež, nebo o věcech
velikých mluviti budu: a otevrou
se rtové moji, aby pravé“ věci ohla—
šovali. '

7.Pravdu přemyšlovati bude hrdlo
mě, a rtové moji V ohavnosti míti
budou, což bezbožného jest.

8. Spravedlivé jsou všecky řeči
mé, nenívnich nic nepravého, ani
převráceného.

9. _Přímé jsou rozumějícím, a
pravé těm, kteříž nalezají umění.

10. Přijmětež kázeň mou, a ne
peníze: a umění raději, „než zlato
vyvolte.

11. Nebo lepší jest moudrost než
všecky nejdražší věci: a ani ty nej
žádoucnější věci nemohou se jí vy
rovnati.

12. Já moudrost bydlím v radě,
a uplělým přítomna jsem myšlenima

13. Bazeň Hospodinova nenávidí
zlého: [a. protož] hrdost, a pýchu,
a cestu nepravou, a ústa dvojího
jazyka* v ohyzdnosti mám.

14. Má, jest rada a pravost, ma
jest opatrnost, ma jest síla.

15. Skrze mne králové kralují, &
ustanovitelé zákona spravedlivé věci
nařizují:

16. skrze mne knížata panují, a
mocní usuzují spravedlnost.

17. Já milující mno miluji: a
kteříž v jitře bdí ke mně, naleznou
mne.

18. Se mnou jest bohatství, a
sláva, zboži nádherné, a sprave
dlnost.

19. Nebo lepší jest ovoce mé než
zlato a kámen drahý, a ourody mé
než stříbro výborné. '

20. Cestami spravedlnosti chodim,
[a] prostředkem stezek soudu,

21. abych obohatila ty, kteříž

12) t. kde dobrá. rada, kde dobré myšlenky
jsou, tut i já, jsem.

13) t. dvojatý, na dvě
falešný jazyk.

strany mluvící,

mne milují, a poklady jejich na—
plnila.
_ 22. Hospodin vládl mnou na po—
čátku cest svých, prvé než byl co
činil od počátku.

23. Od věčnosti zřízena jsem, a
od starodávna, prvé než země uči
něna byla.

24. Ještě nebylo propastí, a ja
již počata byla: aniž ještě studnice
vod byly se Vyprýštily:

25. ještě hory u veliké tíži ne

stálšl: před pahrbky ja jsem sezro a:
26. ještě byl neučinil [Bůh] země,

a řek, a stěžejí okršlku zemského.
27. Když připravoval nebesa, byla

jsem tu: když jistým právem a
okolkem ohražoval propasti:

28. když povětří u evňoval svr
chu, a_odvažoval stu nice vod:

29. když vůkol kladl moři meze
jeho, a zákon ukládal vodám, aby
nepřestupovaly končin svých: když
odvažoval základy země.

30. S ním jsem byla všecko po
řádajíc: a kochala jsem se na každý
den, hrajíc před ním každého času;

31. hrajíc na okršlku země: a roz
koš ma, býti 3 syny lidskými.

32.Nyní tedy, synové, slyšte mne:
blahoslavenít [jsou], kteříž ostříhají
cest m'c .

33. Slyštož kázeň, a buďte moudří,
a nezamítejte jí.

34. Blahoslavený člověk, kterýž
slyší mne, a ktery'ž bdí u dveří
mých na každý den, a střežcuve
řejí dveří my'ch.

35. Kdoby mne nalezl, najde ži
vot, a obdrží spasení od Hospo
dina:

36. kdoby pak proti mně zhřešil,
urazí duši svou. Každý, kdokoli
mne nenávidí, miluje smrt.

Kapitola 9.
Moudrost vystavivši sobě dům, všecky na

body sVé milostné zve. 13. Totéž činí
Bláznivost aneb Nešlechetnost v způsobě
osoby ženské.

LMoudrost vystavěla sobě dům,vytesala sloupů sedm*.

1) t.. založivši jej na mnohých slonpích,
t. nádherně, podle obyčeje těch krajin.
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2. Obětovala oběti své, smísila
víno*, a přistrojila stůl svůj.

3. A poslala děvečky své, aby
volaly na hradě a na zdech měst
ských,

4álgklpucezj J est—likdo maličký,' ' e mně. A k nemoudrym'
Ellluvila:

5. Pojďte, jezte chléb můj, apíte
víno, kteréž 'sem nalila vám.

6. O usťte dětinství, a živí buďte*,
a cho 'te po cestách opatrnosti.

7. Kdo vyučuje posměvače, sám
sobě křivdu činí: akdo tresce bez
božného, [sám] sobě poskvrnu dělá.

8. Netresciž posměvače, aby tě
nevzal v nenávist. Potresci moud
rého, a bude tě milovati.

9. Dej příležitost moudrému, a
bude prospívati moudrostí. Pouč
spravedlivého, a přijme to s chti
vostí.

10.Počátek moudrosti [jest] bázeň
Hospodinova: a umění svatých [jest]
opatrnost.

11. Nebo skrze mne rozmnoží se
dnové tvoji, a přidáno [ti] bude
let života.

12. Budeš-li moudrý, sám sobě
[to]budeš: pakli posměvač, sám zlé
poneseě.
- 13. Zena bláznivá a křiklavá, a

plná lahozeni, a ovšem nic ne—
umějící,

14. sedi ve dveřích domu svého
na stolici na vysokém místě města,

15. aby volala mimo jdoucích po
cestě, avjdoucích cestou svou.

16. [Rkouc :] Kdo jest maličký,
uchyl se ke mně. A blaznu mluvila:

17. Voda kradená sladší jest, a
chléb skrytý libější.

18. A on neví, že obrové tam
jsou*, a v hlubokostech pekla ho
dovnici její.

Podobenství Šalomounova.

Kapitola 10.
Moudrý n blázen, spravedlivý a bezbožný,

2) t. připravila. je rozličným kořením;
aneb se může rozuměti. nalila vína.

8) t. šťastni buďte.
18) t. zhonbcové, pekelné potvory ; slovem,

že u ní zítlluba a smrt jest.

pilný & líný, sprostný a převrácený; láska
a nenávist, a. co jazyk půso i.

1. Syn moudrý obveseluje otce: alesyn bláznivý jest zármutkem
matce své.

2. Nic neprospějí pokladové bez
božnosti: ale spravedlnost vysvo
bodí od smrti.

3. Nebude Hospodin sužovati
hladem duše spravedlivého, a ou
klady bezbožných podvrátí.

4. Nouzi způsobila ruka lenivá:
ruka pak silných obohacuje. Kdo
spoléhá na klamy, ten pase větry:
a týž také [jako] letící ptáky stíhá.

5. Kdo shromažďuje ve žni, jest
syn moudrý: ale kdož v létě chrůpe,
jest syn zahanbení.

6. Požehnání Páně jest nad hlavou
spravedlivého: ale ústa bezbožných
přikrývá nepravost.

7. Památka spravedlivého [zůstá
vá] s pochvalou: ale 'meno bez
božných shnije [s nimi.

. Kdo jest moudrého srdce, při
jímá přikázaní: ale blázen bývá
bit rty*.

9. Kdo chodí upřímě, chodídou—
fánlivě: kdož pak převrací cesty
své, vyjeven bude*.

10. Kdo mhourá okem, bude míti
bolest: a blázen rty bit bude*.

11. Pramen života jsou ústa spra
vedlivého: ale ústa bezbožných
přikrývají nepravost.

12. Nenávistvzbuzuje sváry: ale
láska všecko provinění přikrývá.

13. Ve rtech moudrého nalézá
se moudrost: a prut na hřbet toho,
kterýž jest bez srdce*.

14. Moudři skrývají umění: ale
ústa blázna nejbližší jsou k za
hanbení.

15. Statek bohatého [jest jako]
pevné město jeho: a strach chu
dých ['est] chudoba jejích.

16. kutek spravedlivého jest k
životu: ovoce pak bezbožného k
hříchu.

8) t. vlastními řečmi si škodí.
9) t. skutky jeho přijdou najevo k pc

trestání.
10) t. dll. pokutu, bude míti bolest.
13) t. bez smyslu, nemoudrý, blázen.
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17. Cesta života tomu, kdož o
střihá kázně: ale kdož domlouvání
zanedbává, bloudí.

18. Ukrývají nenávist rtové lži—
vi: kdo pronáší pohaněm', nemou—
drý jest.

19. Mnoho mluvení nebývá bez
hříchu: kdož pak zdržuje rty své,
opatrn' jest.

20. J ako] stříbro výborné, [jest]
jazyk spravedlivého: ale srdce bez
božných za nic [nestojí]

21. Rtové spravedlivého vyučuji
mnohé: kteříž pak neuměli jsou,
pro nedostatek srdce* zemrou.

22. Požehnání Hospodinovo bo
haté činí, aniž se k nim přitova—
ryši trápení.

23. Jako z smichu blázen páše
nešlechetnost: moudrost pak jest
muži 9patrnost*.

24. Cehož se boji bezbožný, přijde
naň: čehožžádají spravedlivi, dano
bude jim.

25. Jako bouře, kteráž pomíjí,
[tak] nebude bezbožnika: sprave—
dli ' pak [jest] jako základ věčný.

2 . Jako ocet zubům, a dým o
čím, tak [jest] lenivý těm, kteříž
jej poslali.

27. Bázeň Hospodinova přidá
dnů: a léta bezbožných ukrácena
budou.

28. Očekávání spravedlivých [jest]
veselí: naděje pak bezbožných za

e.
29. Silou [jest] upřimému cesta

Hospodinova: astrachem těm, kte
říž činí zlé.

30. Spravedlivý na věky se ne
pohne: bezbožní pak nebudou by
dliti v zemi.

31. Usta spravedlivého vydají
moudrost: ale jazyk převrácených
zahyne.

32. Rtové spravedlivého pozoruji
na věci libé: ale ústa bezbožných
na převrácené.

21) t. rozumu pro své bláznovství zahynou.
23) t. moudrý jest opatrný, povážlivývje

dnáni.

Kapitola 11.
Užitky ctnosti, škody nepravosti.

1.Váha falešná, ohavnosti jestHospodinu: ale závaží pra
vé, jest vůle jeho.

2. Kdež bude pýcha, tu bude i
pohanění: ale kde jest pokora, tu
[jest] i moudrost.

3. Sprostnost spravedlivých spra
vovati je bude: ale oklamáni pře
vrácených vyhubi je.

4. Neprospějet bohatství v den
pomst [Boži]: ale spravedlnost vy
svobo i od smrti.

5. Spravedlnost upřimého spra
vovati bude cestu jeho: ale pro
bezbožnost svou padne bezbožný.

6. Spravedlnost upřimých vysvo
bodí je: ale v úkladech svých po
lapení budou nepravi.

7. Když umře člověk bezbožný,
žádné naděje nebude [mu] více: a
očekávání pečlivých zahyne.

8. Spravedlivý bude z úzkosti
vysvobozen: a za něho vydán bude
bezbožný.

9. Pokrytec ústy oklamává. bliž
ního svého: ale spravedlivi vysvo
bození budou uměním.

10. Z dobrých věci spravedliv 'ch
lidiveseliti se bude město: ak yž
zhynou bezbožní, bude chválení.

11. Požehnánim spravedlivých
vyvýšeno bude město: ale ústy
bezbožných vyvráceno bude.

12. Kdo pohrdá přítelem svým*,
nemá rozumu: ale muž moudrý
mlčeti bude.

13. Kdo chodí lstivě, pronáší taj
nosti: ale kdož má Věrné srdce,
tají to, což mu přítel svěřil. '

14. Kdež není správce, lid padne:
ale bla-ho[přebývá], kde jest mnoho
ra .

1%. Soužen bude zlým, kdož sli
buje za ciziho: ale kdož se vy
střihá psidel, bezpečen bude.

16. Zena milostná najde slávu:
a silni budou míti bohatství.

17. Dobře činí duši své muž mí
losrdný: ale kterýž jest ukrutný,
i příbuzné zamítá.
12) t. kdo zlehčuje bližního.
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18. Bezbožný dělá dílo nestálé:
ale kdož rozsívá spravedlnost, má
mzdu trvanlivou. '

19. Dobrotivost připravuje život:
ale následování zleho, smrt.

20. Ohavné [jest] Hospodinu srdce
zlé: a zalíbení jeho jest V těch,
kteří římě chodí.

21. uka .v ruce nebudezlý bez—
vinný*: símě pak spravedlivých
spaseno bude.

22. [Jako] kroužek zlatý na chří
pích svině, [tak jest] žena pěkná
a bláznvivá'yf.

23. Zádost spravedlivých jest
všeliké dobré: ale očekávání bez
božných prchlivost*.

24. Jedni udělují vlastních věcí,
a bohatší bývají: jiní mocně berou
cizí věci, a vždycky v nouzi jsou.

25. Duše, kteráž dobrořeči, ztuč
ní: a kdož jiné napájí, i sám také
napojen bude'f'.

26. Kdo skrývá. obilí, zlořečen
bude od lidí: ale požehnání [při
chází] na hlavu těch, kteříž je pro
dávají.

27. Dobřet přivstává na úsvitě,
'kdo hledá dobrých věcí: kdož pak
pilen jest zlých věcí, potlačenbude
od nich.

28. Kdo doufá v bohatství své,
padne: ale spravedliví jako zelený
list rozplodí se.

29. Kdo kormoutí dům svůj,
vládnouti bude větry: a kdož blá
zen jest, sloužiti bude moudrému*.

30.Ovocespravedlivého jest strom
života*: a kdož se ujímá o duše,
moudr' jest.

31. estliže spravedlivý na zemi

21) t. zlý člověk, byt sebe více se přiči
ňoval rukou k ruce, neujde trestu.

eny ve východních krajinách nosí
kroužky na nose. 1. Mojž. 24, 47.
Bláznivá, tolik co bezbožná.
t. spravedliví mají od Boha k očeká
vání dobré. a. bezbožní trest.

25) t. kdo jiným dobře činí, sobě dobře
' činí, _an ho požehnání Boží & odplata

nemine. _
t. kdo živ jest v nepokoji, ničeho ne
nabude a z nouze moudrému podroben

22
V

23)

29)

ude.
30) t. dobré skutky pomáhají k životu

v nému.

béře odplatu, čím více bezbožný a
hříšnik*?

Kapitola 12.
O kázni, spravedlnosti, odměně dobrých

a potrestání zlých.

1.Kdo miluje kázeň, miluje moudrost: kdož pak nenávidí do
mlouvání, nemoudrý jest. '

2. Kdož dobrý jest, obdrží milost
od Hospodina: ale kdo doufá v
myšleních svých, bezbožně činí.

3. Neupevní se člověk bezbož
ností: ale kořen spravedlivých ne
pohne se.

4. Zena pilná jest koruna muže
svého: ale [jako] hnis v kostech
jeho jest ta, kteráž hanebné věcí
činí. .

5. Myšlení spravedlivých soudo
vé: ale rady bezbožných [jsou]
lstivé*.

6 Slova bezbožných činí úklady
krvi: ústa pak spravedlivých vy
svobodí je.

7. Vyvrat bezbožné, a nebudou:
ale dům spravedlivých trvatí bude.

8. Po svém umění poznán bude
muž: ale kdož marný anesmyslný
jest, bude v potupě.

9. Lepší jest chudý amající svou
potřebu, než slavný a nemající
chleba.

10. Ví spravedlivý [také] o dušídobytka svého*, a e bezbožných
střeva [jsou] ukrutná.

11. Kdož vzdělává zem svou, na
sycen bude chlebem: ale kdo ná
sleduje zahálky, blázen jest. Kdo
lahodný jest v obmeškání se na
víně, zanechává ve svém příbytku
pohanění.

12.Zádost bezbožného jest obrana
[lidí] nejhorších: ale kořen spra—
vedlivých bude míti prospěch*.

31)
5)

t. trpí za své přestupky.
t. myšlení spravedlivých směřují k do
brému; myšlení bezbožných ke lsti a
podvodu.
t. spravedlivý milostiv jest také svému
dobytku.
t. dobré potlačovat, o zlé se zastávat,
tot jest dílo bezbožných ; ale věc spra
vedlivých přeca nezanikne.

10
V

12)
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13. Pro hříchy rtů přibližuje se
pád zlému: ale spravedlivý ujde
ouzkosti.

14. Z ovoce úst svých jedenkaždý
nasycen bude dobrým, a podlé skut—
ků rukou jeho odplaceno bude jemu.

15. Cesta blázna přímá? před
očima jeho: ale kdo jest moudrý,
slyší rady.

16. Blázen hned ukazuje hněv
svůj: ale kdož tají křivdu*, chytrý
'est.
J 17. Kdož mluví, což zná, ukazuje
spravedlnost: ale kdo lže, svědek
jest lstívý.

18. Jest, kterýž slibuje, a jako
mečem svědomí boden bývá: ale
jazyk moudrých jest zdraví“-*.

19. Rtové pravdy utvrzeni budou
na věky: ale kdo svědek kvapný
[jest], skládá jazyk lži*.

20. Lest [přebývá] v srdci těch,
kteříž zlé obmýšlejí: ale kteříž
vcháze'í v rady pokoje, za těmi
jde ra ost.

21. Nezarmoutí spravedlivého,
cožby se koli přihodilo jemu: bez
božní pak naplnění budou zlým.

22. Ohavností jsou Hospodinu
rtové ]živí: ale ti, jenž věrně činí,
líbí se vjemu.

23. Clověk opatrný tají umění
[své]: ale srdce nemoudrých vyvo
lává bláznovství [své].

24. Ruka silných panovati bude:
ale kteráž lenivá jest, platiti bude
daň.

25. Truchlivost v srdci muže
sníží ho, ale řečí dobrou obveselen
bude.

26. Kdo neváží sobě škody pro
přítele, spravedlivý jest: cesta pak
bezbožných zklamat je.

27. Nenajde lstivý zisku: ale

15) Přímé se zdá.jemu; má. za to, že
dobře činí, & protož dobré rady ne- 
nepřijímá.

16) t. nedá na. sobě znáti, že trpí křivdu.
18) t. kdo neopatrně slibuje, dělá svědomí

svému rány. Moudrý neslibuje, čehožby
splniti nemohl.
t. dopouští se lži.
t. podvodník nezbobatne; ale moudrý
a pilný člověk nabude jmění.

19)
97)

statek člověka
cena zlata*.

28. Na stezce spravedlnosti[jest]
život: ale cesta bludná vede
smrti.

[bedlivého] bude

Kapitola 13.
Některá. pravidla mravů.

1. Syn moudrý [přijímá] cvičeníotcovo: ale kdož jest posmě
vač, neslyší, když se mu domlouvá.

2. Z ovoce úst svých člověk na
sycen bude dobrým: ale duše pře
stupníků nepravá [jest]"*.

3. Kdo ostřihá úst svých, ostřihá
duše své: kdož pak bez uvážení
mluví, pocítí zlých věcí.

4. Chce se i nechce lenivému:
duše ak pracujících ztučni.

5. lovo lživé v ohavnosti míti
bude spravedlivý: bezbožný pak
zahanbuje, a zahanben bude.

6. Spravedlnost ostříhá cesty ne
vinného: bezbožnost pak hříšníka
podvrací.

7. [Mnohý]jestjako bohatý, ješto
ničeho nemá, a [mnohý zase) jest

jako chudý, ješto má mnoho zboží.8. Výp atou za život [jest] člo
věku bohatství jeho: ale kdo chudý
jest, netrpí domluvy/*.

9. Svět-lo spravedlivých obvese—
luje, svíce pak bezbožných zhasne*.

10. Mezi pyšnými ustavičně jsou
svárové: ale ti, jenž všecko s radou
činí, spravuji se moudrostí.

11. Statek spěšné dobyty umen
šen bude: ale který se pomalu
shromažďuje rukou, [ten] rozmno
žen bude.

12. Naděje, která se prodlévá,
trápí duši: ale žádost, když se na—
plní, [jest jako] strom života.

13. Kdo utrhá některé věci, sám
se k budoucímu času zavazuje*: ale

2) chr. nasycena bude zlým.
8) t. nemá se co blití trestu, z něhož by

se musel vypláceti, jsa pokojně živ.
t. sláva :. všecko štěstí jejich zhasne.
t. kdo potupně o některém přikázaní
Božím mluví, vinen se činí budoucího
soudu: kdo však se přikázaní bojí,
bude pokoj míti zde i tam.

9)
13)
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kdož se bojí přikázaní, v poko'i
obývati bude. Duše lstivé blou '
v hříších : spravedliví pak milosrdní
jsou, &.slitovávají se.

14. Zákon moudrého [jest jako]
studnice života, aby se uchýlil od
pádu smrti. (2. Král. 22, 6.)

15. Učení dobré dá milost: na
cestě potupníků [jest propast].

16. Chytrý všecko s radou činí:
ale kdo blázen jest, ukazuje blá
znovství.

17. Posel bezbožného upadne ve
zlé : posel pak věrný [přínáší]zdraví.

1 . Chudoba a hanba [potká]
toho, kterýž opouští kázeň: ale
kdož povoluje tomu, jenž ho kárá,
oslaven bude.

19. Zádost jestli se naplní, libost
působí duši: v ohavnosti mají
blázni ty, jenž utíkají zlého.

20. Kdo chodí s “moudrými,
moudry bude: ale přítel bláznů
podobný [jim] učiněn bude.

21. Hříšníky stíhá zlé: ale spra—
vedlivým odplaceno bude dobrým.

22. Dobrý zůstaví po sobě dědice,
syny a vnuky: istatek hříšníka
'zachován bývá spravedlivému.

23. Hojnost pokrmů [roste] na
nově zoraných rolích otců*: a jiným
shromažďují se bez soudu**.

'24. Kdo šetří metly, nenávidí
syna svého: ale kdo ho miluje, v
čas jej tresce.

25. Spravedlivý jí, a naplňuje
duši svou: břicho pak bezbožných
jest _nenasytedlné.

Kapitola 14.
Moudrých a. prozřetelných lidí dobré ří

zení, u. neprozřetelných nešťastný konec se
okazuje.

1.Moudra žena vzdělává dům.svůj: nemoudrá také vysta
vený [vlastníma] rukama zboří.

23) Habr. chudých; t. chudý i ze země
pusté, když ji pilně vzdělává, hojnost
chleba nabývá., — ** t. bez práva &
zaelonžení, pokud se sami nepřičinili.
Hebr.: Jiným k zkaženi přicházíita
nejlepší rolí pro nesoud, nerozum, či
nedostatek náležité správy. Aneb : Ji

2. Kdo chodí římou cestou a
boji se Boha, po zen bývá od
toho, kterýž kráčí zlopověs'tnou
cestou.

3. V ústech blázna metla pýchy* :
rtové ak moudrých ostříha'í jich**.

4. de není volů, práz é jsou
jesle*: ale kdež mnoho osení, tut
jest zjevná síla vola**.

6. Svědek .věrný neklamá: ale
svědek falešný mluví lež.

6. Hledá posměvač moudrosti, &
nenalézá: moudrých umění snadné
jest [k nalezení].

7. Přistup kmuži bláznivému, a
nezná rtů opatrnosti*.

8. Moudrost opatrného jest po
rozuměti cestě své: ale nemoudrost
bláznů jest bludná.

9. Blázen posmívati se bude
hříchu*, ale mezi spravedlivým
přebývati bude milost.

10. Srdce, kteréž zná hořkost
duše své, v radost jeho nepřimísí
se cizí*.

11. Dům bezbožných vyhlazen
bude: ale stanové spravedlivých
pučiti se budou.

12. Jestit cesta, kteráž se zdá
člověku Spravedlivá: ale konec její
přivádí k smrti.

13. Smích s bolestí smíšen bude,
a po radosti naposledy bývá žalost.

14. Cestami svými naplněn bude
blázen, a nad něj [mnohem více]
bude [naplněn] muž dobrý. _

15. Nevinný věříkaždému slovu:
[ale] zchytralý považuje kroků
svých. Synu lstivému nic se do

ným zhyne i co hoině nashromážděno,
pro nešetrnost & nebospodářství.
t. nemoudrými řečmi trestá se pyšný
blázen sám. —- ** t. od škody.
t. kde málo práce apřiěinéní, tam jest
málo užitku. * t. mnoho užitku
ukazuje na přičinlivost. B e b r. : Kde
není dobytka, jest prázdná stodola.
[i jesle]: ale síla dobytka přináší hoj
nost ourody.
t. mluv s nemoudrým, moudrého slova
od něho neuslyšíš.

9) t. pnkli se ho bl-žní dopustí.
10) t. jako s žalostí, tak jest to i sradostí.

Obého cítí nejlépe jen ten, jehož se to
týká.

3)

4)

7
V
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brého nepovede: ale služebníka
moudrého šťastní skutkové budou,
a přímá bude cesta jeho.

16. Moudrý bojí se, a uchyluje
se od zlého: [ale] blázen přeska
kuje, a doufá*.

1_7. Netrpělivý činiti bude blá
znovstvi: a muž ošemetný v ne
návisti jest.

18. Děditi budou maličcí bláznov
ství, ale chytří očekávati budou
umění.

19. Ležeti budou zlí před do
brými*: a bezbožní přede dveřmi
spravedlivých.

20. Také bližnímu svému v ne
návisti bude chudý: ale bohatým
mnoho jest přátel.

21. Kdo pohrdá bližním svým,
hřeší: ale kdož se smilovává nad
chudým, blahoslavený bude. Kdo
věří v Pána [Boha], miluje milo
srdenství.

22. Bloudi, kteříž činí zlé: [ale]
milosrdenství a pravda připravují
dobré.

23. Při všelikém díle bude hoj
nost: ale kde mnoho slov, tu často
kráte nouze.

24. Koruna moudrých [jest] bo
hatství jejich: bláznovství [pak]
bláznů [jest] nemoudrostř.

26. Vysvobozuje duše svědek
věrný: ale lstivý mluví lež. '

26. V bázni Hospodinově jestit
silné doufáni: a synům jeho* bude
naděje.

27. Bázeň Hospodinova [jest]
studnice života, aby uchýlili se od
pádu smrti.

28. Ve množství lidu záleží dů
stojenství krále: ale málo lidu
[jestit] hanba knížete.

29. Kdo trpělivý jest, spravuje
se mnohou opatrnost1: ale kdo ne
trpělivý jest, [ten] zvyšuje bláznov
ství své.

16) t. směle ubíhá. ve zlé.
19) t. prosíce o pomoc.
24) t. zůstává bláznovstvím, byt i sebe

bohatší byli. Doleji 27, 22.
26) t. Božím, jeho pravým ctitelům.

30. Život těla [jest] srdce zdra—
vě?-*:[ale] hnis kostí [jest] závist.

31. Kdo utiskuje nuzného, utrhá
stvořiteli jeho: ale [ten] jej ctí,
kdo se slitovává nad chudým.

32. Pro zlost svou vyhnán bude
bezbožný: ale spravedlivý doufá
při smrti své.

33. V srdci o atrného odpočívá
moudrost, a vše 'ké neumělé vy
učovati bude.

34. Spravedlnost zvyšuje národ:
ale hřích bídné činí národy.
_ 35. Příjemný jest králi služebník

rozumný: [ale] neužitečný hněv
jeho trpěti bude.

Kapitola 15.
Opatrnost jest užitečná.. Jak se lze hříchů

uvarovati.

1. Odpověď měkká skrocuje hněv:řečtvrdá vzbuzuje prchlivost.
2. Jazyk moudrých ozdobuje u

mění: ústa bláznů vylévají blá—
znovstvi.

3. Na všelikém místě [jsou] oči
Hospodinovy, [a] spatřují dobré
[lidi] i zlé.

4. Jazyk pokojný [jest] strom
života: ale kterýž nemírný. jest,
zetře ducha.

5. Blázen osmívá se kázni otce
svého: ale k o ostříhá domlouvání,
chytřejší bude. V hojné spravedl
nosti jest síla největší: ale myšleni
bezbožných z kořenvypleněno bude.

6. V domě spravedlivého ['est]
přemnoho síly*: ale vužitcích ez
božného [bývá] zmatek**.

7. Rtové moudrých rozsívati bu
dou uměni: srdce bláznů ne tak.

8. Oběti bezbožných ohavné [jsou]
Hospodinu: [ale] slibové spravedli
vých líbezní.

9. Ohavností jest Hospodinu ce
sta bezbožného: [ale] kdo následuje
spravedlnosti, milován bývá od
něho.

30) t. vší náruživosti prázdné.
6) t. zboží, všeho hojnosti. _ ** t. i ne

dostatek.
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10. Káráni zlé [nastane tomu],
kdo opouští cestu života: [a] kdo
nenávidí domlouvání, umře.

11. Peklo a zatracení [odhaleno
jest] před Hospodinem: čímž více
srdce synů lidských?

12. Zlý nemiluje toho, kterýž
ho tresce: ani jde k moudrým.

13. Srdce veselé obveseluje tvář:
v truchlivosti mysli tratí se srdce.14. Srdce moudrého hledá umění:
ale ústa bláznů pasou se neumělostí.

15. Všickni dnové chudého zlí

[jsou]: [avšak] bezpečná mysl [jest
mu], jako ustavičně hody*.

16. Lepšít jest málo s bázní Ho
spodinovou, než mnoho pokladů,
ale bez nasycení.

17. Lépe jest pozvánu býti na
zelí s láskou, než na krmné tele
s nenávistí.

18. Muž hněvivý vzbuzuje sváry:
kdo trpělivý jest, krotí vzbuzené.

19. Cesta lenivých [jest] jako
plot z trní: cesta [pak spravedli
vých [jest] bez ourazu.

20. Syn moudrý obveseluje otce:
ale člověk bláznivý pohrdá matkou
svou.

21. Blaznovství [jest] radost blá—
znů: ale muž opatrný spravuje
kroky své.

22. Kdež není rady, [tu] se roz
ptylují myšlení: ale kdež jest mnoho
rádců, utvrzují se.

23. Vesel bývá člověk z výpo
vědí úst svých: ařeč příhodná jest
nejlepši.

24. Stezka života nad učeným

ab se uchýlil od ekla náhlubšího.5. Dům pyšnýc zboří ospodin
a upevní meze vdovy

26. Ohavností [jsou]Hospodinu
myšlení zlá: ale čistá řeč nejpěk
něji potvrzena bude od něho.

15) Kdo čisté svědomí má, byt otrhaný
chodil, a. vždy s hladem zápasil, bla.
hoslavcnější jest, aspokojenější, než ti,

v rozkoších živi jsou. Sv. Jan
Zlat.

16) Jinak: s nepokojem.
19) t. lenochovi jest všecko bodlave', ne

snadné; pilnému snadné.
24) t. moudiý vstupuje vždy stezkou vedoucí

vzhůru k věcem nebeským.

27. Kdo následuje lakomstvi,
kormoutí dům svůj : ale kdož ne
návidí darů, živ bude. Skrze milo
srdenství a věrnost čistí se hříchové:
a skrze bázeň Hos odinovu uchy
luje se každý od zlého.

2.8 Mysl spravedlivého přemy
šluje poslušenství: [ale] ústa bez
božných v lévají zlé [řeči]

29. Daleko jest Hospodin od bez
božných; ale modlitby spravedli
vých slyší.

30. větlo očí obveseluje duši:
pověst dobrá roztučňu e kosti

31. Ucho, kteréž slyšl domlouváni
života, v prostřed moudrých by
dliti bude.

32. Kdo zamítá kázeň, pohrdá
duší svou: ale kdož povoluje tre
stáním, [tent] jest v—ládař srdce
svého.

33. Bázeň Hospodinova [jest]
kázeň moudrosti: a ponížení slávu
předchází?

Kapitola 16.
Boží prozřetedlnost a moudrá. vláda..

Chvála. moudrosti.

1. CloHvěk připravuje dušiiz aleHospodin spravuje jazyk“.
2. Všecky cesty člověka zjevné

jsou očímjeho: Hospodinjest, jenž
váží duchy?

3. Vyjev Hospodinu skutky své,
a budou spravována*myš1ení tvá.

4. Všecko pro sebe samého učinil
Hospodin; také 1bezbožnéhoke dni
zlému. (Zalm 48, G.)

5. Ohavností jest Hospodinu kaž
dý hrdý: byť. ruka k ruce byla,
neni nevinný*. Počátek cesty dobré,
činiti spravedlnost: a [tat] jest pří
jemnější Bohu, nezli obětovati oběti.

6. Milosrdenstvím a pravdou vy
kupuje se nepravost: aslaze bázeň
Hospodinovu uchyluje se [člověk]
od zlého.

33) t. tak- jako pýcha předchází pád.
1) t. myšlení; člověk myslí. ——-** t.

řídí slovo i skutek.
2) t. myšlení lidská.
3) t. utvrzena, v skutek uvedena.
5) t. nezůstane bez obvinění & trestu, byť

Bůh

sebe více se namáhal. Výš 11, 21.
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7. Když se zlíbí Hospodinu cesty
člověka, také i nepřátele jeho 0
brati ku pokoji.

8. Lepší jest maličko s sprave
dlností, než mnoho užitků s ne
pravosti.

9. Srdce člověka přemýšlí o cestě

svhé: ale Hospodin spravuje krokye 0.
J 10. Výpověď Boží jest ve rtech
krale, nepobloudít v soudu ústa
jeho. .

11. Vaha i závaží soudové Ho
spodinoví jsou: a dílo jeho všecko
kamení v pytlíku*.

12. Ohavní [jsou] králi, kteříž
činí bezbožně: nebo spravedlností
utvrzen býva trůn.

13. Vůle králů [jsou] spravedliví
rtové: kdož upřímé věci mluví,
milován bude.

14. Rozhněvání královo jest posel
smrti: ale muž moudrý ukrotí je.

15. V veselosti tvaří krále [jest
život: a mílostivost jeho jako déšt
pozdní*.

16. Vládní moudrostí, neb lepší
jest než zlato: a nabuď opatrnosti,
nebt jest dražší než stříbro.

17. Stezka spravedliyých uchy
luje se od zlého: strážce duše své
ostříhá cesty své.

18. Pýcha předchází ouraz : a před
pádem povyšuje se duch.

19. Lépe jest, ponižovati se sti
chými, než dělití kořisti s pyš
nými.

20. Umělý v slovu najde dobré
věci: a když doufá, v Hospodina,
blahoslavený jest.

21. Kdo jest moudrého srdce,
slouti bude opatrný: a kdož má
sladkou výmluvnost, více obdrží.

22. Studnice života jest umělost
tomu, kdož ji má : [ale]učení bláznů
[jest] pošetilost.

23. Srdce moudrého vycvíčí ústa
jeho: a rtům 'eho přidá, milosti.

24. Jako plast strdí [jsou] slova

\—

11) t. to, kteréž se přívěšuje na. váhu.
Váha & závaží jest zřízení Boží, ne
slušít ho falšovati.

15) t. žádoucí. ourodný, jenž přichází z
jara, přede žní.

spořádana, sladká duši a zdravá.
kostem.

25. J estit cesta, kteráž se zdá.
člověku přímá: ale poslední věci
její vedou k smrti.

26. Duše pracujícího pracuje sobě,
nebo dohnala ho ústa jeho*.

27. Muž bezbožný kopa zlé, ave
rtech jeho oheň se rozněcuje.

28. lověk převrácen' vzbuzuje
sváry: & mnohomluvný rozlučuje
knížata**.

29. Muž nepravý přeluzuje pří
tele svého: a vede ho po cestě ne
dobré.

30. S pozdviženýma očima mysli
zlé věci, [a] hryza pysky své vy
konava zlé.

31. Koruna důstojnosti jest staří,
kteréž na cestě spravedlnosti nale
zeno bude*.

82. Lepší jest trpělivý, než muž
silný: a kdo panuje nad myslí svou
[lepší jest] než ten, kterýž dobývá
měst.

33. Losové metají se do klínu,
ale od Hospodina bývají zřízeni.

Kapitola 17.
Co moudrost a. bláznovství,

a. bezbožnost působí.

l.Lepší jest kus chleba suchéhos radostí, než dům plný obětí
se svarem.

2. Služebník moudrý panovati
bude nad s ny blázmvýmí, amezi
bratřími dělitr bude dědictví*.

3. Jako ohněm zkušeno bývá.
stříbro, a zlato pecí: tak zkušuje
Hospodin srdcí.

4. Zlý [rád] poslouchá.jazyka ne
pravého, a podvodný poslouchá.rtů

' ' hlžívyc .
5. Kdo pohrdá. chudým, útržku

činí stvořiteli jeho: a kdo se ra

26) t. kdyby neměl člověk úst, nechtěloby
se mu do práce.
t. klevetník. — ** Jinak: nejvěrnější
přátele.
t. šediny jsou ozdobou tomu, kdo šle
chetně živ byl.
t. moudrost iaproetého povýší, že bude
vládnouti. '

nábožneet

28v

31 v

2)
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duje z pádu jiného, nebude bez
pomsty.

6. Koruna starců [jsou] synové
synů: a sláva synů otcové jejich.

7. Nesluší na. blázna slova o
zdobná; ani na kníže ústa lživá.

8. Kámen drahý velmi vzácný
[jest] čekání očekavajícího: kamž
koli se obrací, opatrně rozumí*.

9. Kdo tají provinění*, hledá přá
telstvi**: ale kdo jinou a jinou řečí
je opětuje, rozlučuje spojené***.

10. Více (prrospívá [jedna] domluva u mou ého, než sto ran u
blázna.

11. Zlý vždy hledá svárů: ale
anděl ukrutný poslán bude proti
němu*.

12. Lépe jest potkati se s med
vědicí, když jí poberou mladé,
než s bláznem doufajícím v bláz
novství své.

13. Kdo odplacuje zlým za do
bré, neodejdet zlé z domu jeho.

14. [Jako když] kdo spouští vodu,
[tak] jest začátek svárů*: a prvé
nežby pohanění trpěl, opouští
soud**.

15. Kdo ospravedlňuje bezbož
ného, ikdo odsuzuje spravedlivého,
ohavní jsou oba před Bohem.

16. Co jest latno bláznu, že má
zboží, poněvadž [za ně] moudrosti
koupiti nemůže? Kdo vysoký dělá
dům svůj, hledá oboření [jeho]: &
kterýž se štítí učení, upadne ve
zlé věci.

17. Každého času miluje, kdož
jest [pravým] přítelem: a bratr v
ouzkosti poznán bývá.

18. Clověk bláznivý plesati bude

8) t. toužebně očekávaná věc jest člověku
jako drahý kámen, a protož vždy opu
trně jedná, aby ho naděje nesklamala.

9) t. bližního svého. — ** inalezá. —
*** t. i blízké přátele.

11) t. neujde přísné pomsty Boží.
14) t. z nepatrného začátku přibývá sváru,

jako spuštěné vody. — ** t. moudrý,
nežby trpěl pohanění, záhy nechává
sváru a. soudu.
t. ale později má čeho želeti, ježto
moudrý opatrně jednaje, neručí hned
za. každého přítele. '

18)

rukama, kdyžby slíbil za přítele
svého*.

19. Kdo myslí na rozbroje, mí
luje sváry: a kdož povyšuje dveří,
hledá pádu*.

20. Kdo převráceného jest srdce,
nenalezne dobrého: a kdož obra
cuje jazyk, upadne v zlé.

21. Narodil se blázen k oha
nění svému: aniž se bude ra ovati
otec z bláznivého [syna]

22. Mysl veselá činí věk kve
toucí: [ale] duch smutný vysušuje
kosti.

23. Dary'z klína béřebezbožný,
aby převrátil stezky soudu.

24. Na tváři o atrného stkví se
moudrost: oči b áznů [toulají se]
v končinách země*.

26. K hněvu jest syn blázen otci:
a k žalosti matce, kteráž ho po
rodila.

26. Není dobré, učiniti škodu
spravedlivému: ani bíti kníže, kte
réž právě soudí.

27. Kdo zdržuje řeči své, učený
jest a opatrný: a drahého* ducha
[jest] muž umělý.

28. Také iblázen bude—limlčeti,
za moudréhojmín bude: a stiskne-li
rty své, za rozumného.

Kapitola 18.
Rozličná pravidla moudrosti.

1. Příčin hledá, kdo chce odstoupiti od přítele: o všeljký čas
bude domlouvání ho en.

2. Nepři'ímá blázen slov opatr
nosti: leč ys mluvil jemu o tom,
co jest v srdci jeho.

3. Bezbožný, když přijde na hlu
binu hříchů, pohrzí: ale jde za
ním hanba a pohaněm'.

4. Voda hluboká slova z úst
muže: a potok rozvodm'lýstudnice
moudrosti.

5. Přijímati osobu bezbožného

19) t. kdo staví vysoká vrata, snadno se
mu zřítí. Aneb: Kdo z vysoka, pyšně
mluví, pád sobě připravuje.

24) t. blázen směle a. nestydatě lelkuje.
27) Jinak: chladného, tichého, šetrného.

2
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není dobré, tak žebys uchýlil se
od pravdy soudu.

6. Rtové blázna vylétají se v
sváry; a ústa jeho různice vzbuzuji.

7. Usta blázna [jsou] ku zkáze
jeho: a rtové jeho [jsou] ku pádu
duše 'eho.

8. lova toho, jenž jest obojet
ného jazyka, jsou jako sprostná:
ale sstupují až do vnitřností těla*:
Lenocha poráží strach: duše pak
zžem'lých lačněti budou.

9. Kdo jest rozmařilý a nedbalý
v práci své, bratr jest toho, kterýž
díla svá* promrhává.

10. Věže nejpevnější jest jmeno
Hospodinovo: k němu utíká se
spravedlivý, a bude po 'šen.

11. Statek bohatéhovšest jako]
pevné město jeho, a jako pevná
zeď ohražující ho.

12. Srdce člověka prvé než se
tříno bývá, povyšuje se: a prvé
než oslaveno b'vá, snižuje se.

13. Kdo prve odpovídá, než vy

slyší, ukazuá'e, že jest blázen, azahanbeni ho en.
14. Duch muže snáší mdlobu

svou: ale ducha k rozhněvání snad
ného kdo bude moci snésti?

15. Srdce opatrné obdrží umění:
a ucho moudrých hledá učení.

16. Dar rozšiřuje člověku cestu
jeho, a před knížaty volnost jemu
č' '“m1 .

17. Spravedlivý nejprv na sebe
žaluje: [potom] přijde přítel jeho,
a stíhati bude ho*.

18. Los potlačuje rozepře, amezi
mocnými také rozsuzuje.

19. Bratr, kterýž pomoc má od
bratra, [jest] jako město pevné: a
soudovéh' ejich j sou]_)ako závory měst.

0. Z ovoce úst muže naplněno
bude břichojeho: a ourody rtůjeho
nasytí ho.

21. Smrt a život [jest] v moci

8) t. zdají se lahodné, ale jsou velmi
bodlavá..

9) t. nabyté jmění své.
16) t datové klestí všudy člověku cestu.
17) t. když spravedlivý chybí, vyzná chybu

svou, a pravý přítel ho ještě více ku
poznání sebe přivede.

jazyka: akdo milujíjej, jísti budou
ovoce jeho.

22. Kdo nalezá ženu dobrou, na
lezá věc dobrou: a nab' á potě
šení od Hospodina. K 0 zahání
ženu dobrou, zahání věc dobrou:
kdo pak chová cizoložnici, blázen
jest a bezbožný.

23. Prose mluviti bude chudý:
ale bohatý promluví tvrdě.

24. Muž milovný tovaryšstva,
lepší přítel bude, než bratr.

Kapitola 19.
Pochvala rozličných ctnos tí.

1. Lepší jest chudý, kterýž chodív sprostnosti své, než bohatý
ukřivující rty své*, a nemoudrý.

2. Kdež není umění duše*, tut
není dobré: a kdož jest kvapných
noh, zavadí. ,

3. Bláznovství člověka podvrací
kroky jeho: avře proti Bohu myslí
svou*.

4. Bohatství přidává přátel mno
ho: ale od chudého i ti, kteréž
měl, odstupují.

5. Svědek falešný nebude bez
pomsty: a kdož mluví lež, neuteče.

6. Mnozí ctí osobu mocného, a
řátelé jsou tomu, kdož jim dává
a .
?Bratří člověka chudéhonená

vidí ho: nad toi řáteléjeho vzda
lují se od něho. do toliko násle
duje slov, nic nebude míti:

8. ale kdož má rozum, miluje
duši svou, a kdož ostříhá opatmo
sti, nalezne dobré věci.

9. Svědek falešný nebude bez
pomst , a kdož mluví lež, zahyne.

10. esluši na blázna rozkoš, ani
na služebníka, aby panoval nad
knížat

11. %měm' muže po trpělivosti
poznáno bývá:_a čest jeho jest ne
pravé věcl prominouti.

5 t. křivě mluvící, falešný.
2) t. známost sebe samého, svých náklon

ností. .
3) t. udělav se blázen sám nešťastným,

na Boha repce, a. na něj příčinu ne
štěstí svého skládá.
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12. Jako řvání lvovo, tak [stra
šlivý jest] ihněv krále: a jako rosa
na bylinu, tak i ochotnost jeho.

13. Bolest otce, syn bláznivý*:
a [jako] střecha, skrze kterouž usta
vičně kape, [tak jest] žena svárlivá.

14. Dům a zboží dáno bývá od
rodičů: ale od Hospodina toliko
[dána bývá] manželka opatrná.

15. Lenivost uvádí tvrdý sen, a
však duše váhavá lačněti bude.

16. Kdo ostříhá přikázaní, ostříhá
duše své: ale kdož zanedbává cesty
své, umrtven bude.

17. [Jako] na ourok ůjčuje Ho—
s odinu, kdož se smiřovává nad
chudým: a on „za dobrodiní jeho
odplatí jemu.

18. Tresci syna svéhď', abys ne
zoufal**: k zabití pak jeho nepří
kládej duše své.

19. Kdo netrpělivý jest, 'ponese
škodu: a když ji vezme, jinou pň—
loží*.

20. Poslouchej rady, a přijímej
kázeň, abys byl naposledy moudrý.

21. Mnohá m šlenívsrdci muže:
ale vůle Hospo ' ova setrvá.

22. lověk potřebný jest milo
srdný: a lepší jest chudý, než muž
lživý.

23. Bázeň Hospodinova [vede] k
životu: a [kdož jímá, ten] v 1110
sti přebývati bude, bez navšt1vení
zlého.

24. Lenoch schovává ruku svou
pod paždí, ani k ústům svým jí
nevztáhne.

25. Když jest posměvač bit,
blázen moudřejší bývá: pakli po
tresceš moudrého, porozumí kázni.

26. Kdo sužuje otce [svého], a
zahání matku, hanebný jest a ne
šťastný.

27. Synu, ne řestávej slyšeti na
učení, aníž bu nevědoucím řečí
umění.

13) t. nezdárný. Bláznovstvím tute i jinde
nešlechetnost a nezdárnost se rozumí.

18) t. v čas. —-** t. o polepšení jeho; aby
pak nebylo pozdě.

19) t. netrpělivost přináší škodu; a nepři
jme-li se ta jedna s trpělivostí, příjde
na ni opět jiná.

28. Svědek nepravý posmívá se
soudu: a ústa bezbožných sehlcují
nepravost. (Job 15, 16. 34, 7.)

29. Připraveni jsou posměvačům
soudové: a . kladiva bijící tělům
bláznů.

Kapitola 20.
Výstraha před opilstvím, zpourou, ne

spravedlnosti a. zahálkou.

1.Bujná věc [jest] víno, a bouřivé [jest] opilství: kdožkoli
v těch věcech kochá se, nebude
moud ' . '

2. Jako řvání lvovo, tak [jest] i
hrůza králova: a kdo ho popouzí,
hřeší proti duší své*.

3. Čest jest to člověka, když se
varuje svárů: všickni pak blázni
příměšují se k haněním*.

Pro zimu* lenoch nechtěl 0
rati: pročež žebratí bude v létě,
a nebude mu dáno. '

5. Jako voda hluboká, tak [jest]
rada v srdci muže: ale muž moudrý
vyváží ji.

6. Mnozí lidé milosrdní slovou:
ale muže věrného kdo najde?

7. Spravedlivý, kterýž chodí v
sprostnosti své, blahoslavené zů—
staví po sobě syny.

Král, kterýž sedí na stolicí
soudní, rozhání všecko zlé vzhléd
nutím svým.

9. Kdo může říci: Čisté jest srdce
mé, číst jsem od hříchů?

10. Dvojí* závaží [a] dvojí míra:
obé [to] ohavné jest před Bohem.

11. Po snažnostech svých pozná—
no bývá pachole, jsou-lí čistí &
praví skutkové jeho.

12. Ucho, jenž slyší, aoko, jenž
vidí, obé učinil Hospodin.

13. Nemiluj snu*, abys nezchudl:
otevři oči své**, a nasytíš se
chlebem.

2) t. proti sobě a svému životu.
3) t. pletou se v sváry.
4) Jinak: na zimu, v podzim.

10) t. falešné; aneb jiné pro sebe, jiné pro
lldl.

13) t. dlouhého spaní. — ** tuáhy ; vstá
vej časně._
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14. Zle jest, zle 'est, říká každý,
kdož kupuje: a k yž odejde, tedy
se chlublti bude*. _

15. Zlato a množství kameni drá
hého, a nádobí drahé jsou rtové
umělí.

16. Vezmi roucho toho, kterýž
rukojmě byl za cizího, a za přes
polni vezmi základ od něho.

17. Chutný jest člověku chléb
lži: ale potom naplněna budou ústa
jeho kaménkem.

18. Myšlení radami upevněna bý
vají,: a vojny s rozmyslem vésti se
maji.

19. K tomu, kterýž vynáší taj
nosti, a chodí lstivě, a rozšiřuje
rty své, nepřiměšuj se.

20. Kdo zlořečí otci svému a
matce své, toho svíce zhasne u
prostřed temností*.

21. Dědictví, k němuž se 8 po
čátku pospíchá, bude naposledy
zbaveno požehnání.

22. Neříkej: Odplatím se zlým:
očekávej na Hospodina, a vysvo
bodí tě.

23. Ohavností jest Hospodinu zá
važí dvojí: a váha falešná není
dobrá.

24. Od Hospodina spravování bý
vají krokové muže: ale kdo z lidí

ozuměti může cestě své?
25. Pád j est člověku sžírati svaté,

& učiněné sliby odvolávati*.
26. Král moudrý rozptyluje bez

božné, a nakřivuje nad nimi kle
nutí*.

27. Svíce Hospodinova jest duše*
člověka, kteráž zpytuje všecky taj
nosti života. '

28. Milosrdenství a pravda ostří
hají krále, a milostivostí utvrzuje
se trůn jeho.

29. Plesáni mládenců [jest] síla
jejich: a důstojnost starců šediny.

14) t. že dobře koupil.
20) t. toho potká nejhorší neštěstí.
25) t. nedobré jest, kvapným býti ve vě

cech svatých, jakož jsou slibové, a
potom teprv přemýšleti, zdali jsme do
bře učinili, čili nic. '

26) t. trestá je uvězněním; hebr. mlátí je.
27) t. svědomí.

30. Modřina rány setře zlé věci,
a rány v tajnostech těla*.

Kapitola 21.
O prozřetedlností Boží. Rozličná naučení.

1. ako rozdělení vod, tak jest
srdce královo v ruce Hospo

dinově: kamžkoli bude chtíti, na
kloní ho.

2. Všeliká cesta zdá se člověku
přímá: ale Hos odin váží srdce.

3. initi mi osrdenství a soud,
více se líbí Hospodinu, než obětí.

4. Zvýšení očí jest rozšířeni
svíce** bezbožných jest

5. Myšlení silného jest vždycky
vhojnosti; ale každý lenoch vždy
cky v nouzi jest.
. 6. Kdož shromažďuje poklady
jazykem lživým, marný jest a ne
smyslný, a vehnán bude v osidla
smrt1.

7. Loupeže bezbožných strhnou
je, proto že nechtěli činiti spra
vedlnosti.

8. Převrácená cesta muže křivá
jest: ale kdo číst jest, toho dílo
přímé jest.

9. Lépe jest seděti v koutě na
podstřeší*, než s ženou svárlivou
v domě společném. (Jos. 2, G.)

10. Duše bezbožného žádostiva
jest zlého, nesmilujet se nad svým
bližním.

11. Když bude trestán nešle
chetnik, moudřejším bude maličk '*:
a bude—li následovati moudré o,
dosáhne umění. '

12. Vymýšlí spravedlivý o domu
bezbožného, aby odtrhl bezbožné
od zlého.

13. Kdo zacpává ucho své k křiku
chudého, i sám křičeti bude, a. ne
bude vyslyšán.

30) t. zlí & nenapravítelní lidé, nedbajíce
slov, musí trestáním napravováni býti.

4) t. pýcha. očí nadýmá. i srdcí, & vede k
opovážlivým skutkům. — ** t. všecka.
blaženost, sláva i enažnost.

9) t. v nejzadnějším koutě domu.
11) t. sprostý, hloupý, neumělý.
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]4. Dar skrytý ukrocuje hněv,
a dar do klína [vložený*] rozhně—
váni největší.

15. Radost jest spravedlivému
činiti soud, ale strach těm, kteří
činí nepravost.

16. Muž, kterýžby pobloudil od
cesty učení, v shromáždění obrů*
přebývati bude.

17. Kdo miluje hodování, bude
v chudobě: a kdo miluje víno, a
tučné věci, nezbohatne.

18. Za spravedlivého dává se
bezbožný: a za upřímé nepravý*.

19. Lépe jest bydliti v zemi

pusté, než s ženou svárlivou a zlo1vou.
20. Poklad žádoucí a olej* [bývá]

v příbytku spravedlivého: ale člo
věk nemoudrý rozptýlí to.

21. Kdo následuje spravedlnosti
a milosrdenství, najde život, spra
vedlnost a slávu.

Do města silných vstoupil
moudrý, a zkazil pevnost doufaní
jeho.*

23. Kdo ostříhá úst svých a ja
zyka svého, ostříhá od ouzkosti
duše své.

24. Pyšný a hrdý slove neumělý,
kterýž v hněvu činí pýchu.

25.Zádosti zabíjejí lenivého: nebo
nechtěly ničehož ruce jeho dělati:

26. celý den žádá a dychtí*: ale
kdož spravedlivý jest, udělovati
bude, a nepřestane.

27. Oběti 'bezbožných jsou o
havné, nebo se obětují z nešle
chetnosti.

28. Svědek lživý zahyne*: muž
poslušný mluviti bude vítězství.“

29. Muž bezbožný nestydatě za

14) t. tajně udělený ukrocuje.
16) t. mezi pekelnými duchy.
18) t. spravedlivý vysvobozen bývá od utr

pení, & bezbožný je zaň trpěti musí;
apravedlivému se jáma kopule, & padl
do ní hezbožník.

20) t. důstatek všech potřebných i rozkoš
ných vše:.

22) t. toho města. Moudrý itěžké věci pod
nikne a vykoná.

26) t. nadarmo, přece ničeho nemů.
28) t. padne. — ** t. zvítězí jeho svě

dectví.

tvrzuje tvář svou : ale kdož upřimý
jest, napravuje cestu svou.

Nenít moudrosti, nenít opa
trnosti, nenít rady proti Hospodinu.

31. Kůň připravu'e se ke dni
boje: ale Hospodin dává vítězství.

Kapitola *22.
O dobré pověsti, a jiná. naučení.

1.Lepší jest jméno dobré, než bohatství veliké: a přízeň lepší,
než stříbro a zlato.

2. Bohatý a chudý potkali se
spolu*: učinítel obou _'estHospodin.

3. Chytrý viděl zle, a skryl se:
ale sprostý přece jde, a upadá v
škodu.

4. Konec pokory [jest] bázeň
Hospodinova, bohatství a sláva i
život.*

5. Zbraň a močové jsou na cestě
převráceného: ale kdož ostříhá duše
své, vzdaluje se od nich.

6. Přísloví jest: Mládenec [krá
čeje] dle cesty své, také když se
sstará, neuchýlí se od ní.

7. Bohatý nad chudými panuje:
a kdo se vypůjčuje, jest služeb
níkem toho, jenž půjčuje.

Kdo rozsívá nepravost, žíti
bude zlé věci, a metla trestu jeho
hotova jest.

9. Kdo náchylný jest k milosr
denství, požehnán bude: nebo z
chleba svého dal chudému. Vítěz—
ství a cti nabude, kdož dary dává:
ale těm, kdož je berou, odjímá [to]
duši.

10. Vyvrz posměvače, a vyjde
s ním svár, a přestanou rozepře i
hanění.

11. Kdo miluje čistotu srdce, pro
milost rtů svých bude míti přítele
krále.

12. Oči Hospodinovy ostříhají
umění*: ale slova nepravého pod
vrácena bývají.

'2) t. jeden druhému dán jest ku pomoci,
a. jeden druhého potřebuje.

4) t. pokora jest základ pravé ctnosti &bo
habojnosti.

12) t. moudrého od omylu a. poklesku.
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13. Říká, lenoch: Lev jest vně,
na prostřed ulic bylbych zabit.*

14. Jáma hluboká. [ssou] ústa
[ženy] cizí: na koho se ěvá. Ho
spodin, upadne do ni.

15. Blaznovství řivázáno jest
k srdci pacholete, a e metla kázně
vyžene je.

16. Kdo utiskuje chudého, aby
rozmnožil bohatství své, da sam
[potom] bohatšímu, a nouzi trpěti
bude.

17. Nakloň ucha svého, a slyš
slova moudrých: a přilož srdce k
učení mému,

18. kteréž pěkné bude tobě, když
je chovati budeš v srdci svém, a
rozhojní se ve rtech t

19. aby bylo Hospodincu doufaní

tvé,sprotož také ukázal jsem je tobě

20. Aj napsal sem je tobě troj
násobně*, v myšleních a umění

21. abych ukázal tobě pevný
základ, a řeči pravdy, [abys uměl]
odpovídati z těch věcí těm, kteříž
poslali tebe.*

22. Nečiň násilí chudému, proto
že chudý jest: aniž potírej nuznéhov bráně

23. nebo souditi bude Hospodin
při jeho, a zbodne ty, kteříž zbodh
duši jeho.

24. Nechtěj býti přirítelem člo
věka hněvivého, aniž choď s mu
žemprchli'

25. abys snad nenaučil se stezkám
jeho, a nevzal pohoršení duši své.

26. Nechtěj býti s těmi, kteříž
ruce sobě dáva'í,* a kteříž rukojmě
stavějí se za uhy:

27. nebo nemáš--li, čímbys zapla
til, proč ma 9[kdo] bráti přikrytíz lože tvého*?

13) t. všelijak svou lenost vymlouvá, ismě
šnými nesnadnostmi se zastíraje.

20) Třikrát, t. již častěji. Jinak: již dávno.
*t.ddobrou radu tobě dávajeí uži

t_ečná naučení.
21) t. do mé školy, aneb, kteří by k tobě

poslali o radu žádnjíce.
22) t. v soudu, nneb vjednání všelikém.
26) t. lehkomyslně se zaručují.
27) t. tvé nejpotřebnější věci do zástavy.

28. Nepřestupuj mezí starých,
kteréž uložili otcové tvoji.

(5.Mojž.19,14.)
29. Viděl-lis muže rychlého v

díle svém? Před krali státi bude,*
aniž bude před nepatrnými.

Kapitola 23.
O střídmosti, opatrnosti a poslušnosti.

1.Když sedneš k jídlu s knížetem,ilpně šetř, co postaveno jest
před tváří tvou: (Sir. 9, 18.)

2. a polož nůž na hrdlo své,*
však máš-li v moci duši svou,

3. nebuď žadostiv pokrmu jeho,
neb jest to chléb lžiř'

4. Neusiluj, abys zbohatl: ale o
patrnosti sve ulož míru.

5. Nepozdvihuj očí svých k zboží,
kteréhož míti nemůžeš: nebo uděla
sobě křídla jako orličí, a zaletí k

.nebi.*
6. Nejez s člověkem zavistivým,

a nežadej pokrmůjeho
7. nebo jako hadač a vykladaš

snů, domníva se o tom, čehož neví*.
Jez a. pí, dí tobě: ale mysl jeho
není s tebou.

8. Pokrmy, kteréž jsi snědl,
vrátíš: a zmaříš pěkné řeči sve*

9. V uši nemoudrých nemluv:
nebo pohrdati budou naučením
řeči tve.

10. Nedotýkej se mezi malič
kých: a na pole sirotků nevchazej.

11. Silnýt jest příbuzný jejich*:
a on souditi bude proti tobě při
jejich.

12. At vchazí k ucení srdce tvé,
a uši tvé k slovům umění.

13.Neodjímej od pacholete kázně :
nebo budeš-li je mrskati metlou,
neumře.

29) t. králům sloužiti bude.
2) t. \ší mocí jakož nemírnosti v jídle,

tak neopatrnosti v řeči se varuj.
3) t. více pro podívanou, než k nasycení.
5) t. zmizí; práce tvá jest mmná.
7) t. jin:.kmluví, ncž mjslí. Hebr.. Nebo

jako sám sobě nepřeje, tak také jest,
když —

8) t. darmo jemu pěkně děk0vatí budeš.
11) t. Bůh, kterýž se jich ujme.
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14. Ty je metlou mrskati budeš:
a, duši jeho z pekla svobodíš.

15. Synu můj, bu e-li moudré
srdce tvé, radovati se bude s tebou
srdce mé:

16. a plesati budou ledví má,
když mluvíti budou rtové tvoji
pravé věci.

17. Nechť nehorlí srdce tvé [k
následování] hříšníků: ale v bázni
Hospodinově buď celý den:

!& nebo budeš míti naději v
nejposlednější čas, a očekávání tvé
nebude zklamáno.

19. Slyš, synu můj, a buď mou
drý: a spravuj na cestě srdce své.

20. Nebývej na hodech pijanů,
ani na kvasích těch, kteříž snášejí
maso k jedení:

21. nebo ti, jenž hledí pití, a
dávají snůšky, strávení budou: a
oblečena bude v hadry ospalost.

22. Slyš otce svého, kterýž tě
zplodil: a nepohrdej matkou svou,
když se sestará. _

23. Pravdu kup. a neprodávej
moudrosti, a umění, a rozumnosti.

24. Plesá radostí otec spravedli
vého: [a] kdo zplodil moudrého,
'veseliti se bude z něho.

25. Nechat se raduje otec tvůj,
a matka tvá, a at plesa ta, jenž
porodila tebe.

26. Dej mi, synu můj, srdce své:
[a] oči tvé'at ostříhají cest mých.

27. Nebo jáma hlubokáijestit ne
věstka, a studnice ouzká, [žena]
mm.

28. Ouklady činí na cestě jako
lotr, aty, jež uzříneopatrné, zabije.

29. Komu běda? Čímu otci běda?
Komu svády? Komu jámy? Komu

belzgpřičinyrány? Komu červenost001.
30. Zdaž ne těm, kteříž meškají

při víně, a snažni jsou u vypíjení
číši?

31. Nehlcď na víno, když se
žlutá, když se stkví v sklenici barva
jeho: vcházít lahodně,

»

27) t. z níž nesnadně kdo vyjde, kdo je
dnou do ní vpadne —- 1. Mojž. 37, 22.

32. ale naposledy jako had u
štípne, a jako bazilišek rozlije jed.
(1. Mojž. 49, 17.)

33. Oči tvé hleděti budou na cizí
[ženy], a srdce tvé mluviti bude
převrácené věci.

34. A budeš jako ten, kterýž spí
u prostřed moře, a jako snem po
jatý správce lodí, ztratě veslo:

35. a díš: Bili mne, ale nebolelo
mne: tahali mne, a já nic necítil:
kdy procítnu, a opět naleznu víno*?

Kapitola 24.
Rozličná pravidla. životu.

1.Nerozněcuj se ůk následování
_mužů zlých, aniž žádej býti

nebo o loupežích přemýšlí
srdce jejich, a rtové jejich mluví
est

')

3. Moudrosti vystaven bude dům,
a opatrností upevněn.

4. Skrze umění naplněny budou
komory,všelijakým statkem drahým
a překrásným. _

5. Muž moudrýjest silný: amuž

učený, mocný a silng'v.6. Nebo s prozřete lností vede se
válka: a bude vysvobození*, kdež
jest'mncho rady.

7. Vysoká jest bláznu moudrost,
[pročež] v bráně* neotevře úst
svých.

8. Kdo myslí zle činiti, blázen
slouti bude.

9. Myšlení blázna jest hřích: a
ohavnost u lidí jest utrhač.

IO. Zoufáš-li ust-alý jsa v den
soužení: zmenšena budc síla tvá.

ll. Vytrhuj ty, kteréž vedou na
smrt: a [těch], jež táhnou k zahy—
nutí, vysvobozovati nepřestávej*.

12. Díš-li: Nemám [takové] mo
ci*: ten, kterýž zpytuje srdce, roz

36) Opilý jest ku potupě a posměchu vše
chněm, a, však při tom necitedlný jako
dřevo. Všecko myšlení i mluvení jeho
jde jen na pití.

6) !. vítězství.
7) l;. v radě, jež se držela v bráně.

11) t. soudcové mají se ujímati nevinných.
12) Hebr.: Nevěděli jsme o tom; aneb

jakýmkoli způsobem vymlouvášli se
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umí tomu, a strážce duše tvé**
m'c nezklamá, aon odplatí člověku
podle skutků jeho.

13. Jez, s u můj, med“, nebo
dobrý jest, aljgzj plást sladký hrdlu
tvému.

14. Tak jest iučení moudrosti
duši tvé: kterouž když najdeš,
budeš míti v nejposlednějším času
naději, a naděje tvá nezh e.

15. Nečiň 'oukladů, a nehledej
bezbožnosti v domě spravedlivého,
aniž kaz odpočinutí jeho:

16. nebo sedmkrát padne spra
vedlivý, a [zase] povstane: ale bez
božm' padnou ve zlé*.

17. Kdyžby padl nepřítel tvůj,
neraduj se, a v pádu jeho nechat
neplesá srdce tvé:

]8. aby snad nepopatřil na to Ho
spodin, a nelíbiloby se to jemu, a
odjalby od něho hněv svůj*.

19. Nevaď se s nejhoršími, aniž
následuj bezbožných:

20. nebo zlí nemají naděje na
„budoucí čas: a svíce bezbožných
zhasne.

21. Boj se Hos odina, synu můj,
a krále, a k utrhačům se nepři
měšuj:

22. nebo v náhle nastane zahy
nutí jejich: a pád obojích kdo Zná?

23. Také i toto jest pro moudré.
Přijímatí osobuv soudu není dobré.

24. Kteří říkají bezbožnému:
Spravedlivý jsi: ty proklínati bu-_
dou'lidé, a v ohavnosti míti náro

ove.
25. [Ale] kteříž jej trescí, ti chvá

lení budou: a přijde na ně pože
hnáni.

26. Rty líbati bude, kdo pravá
slova odpovídá*.

27. Připrav venku dílo své, a

před lidmi, moha opomoci, a nechtě,
včz, že -— ** t. toho, jenž ostříhá. ží

vota. tvého.
13) t. med moudrosti. Is. 7, 15.
16) t. & zahynou v něm.
18) t. a obrátil by ho na tebe.
26) t. jako políbení úst příjemná jest odpo

věď pravá.
27) t. nejprv se opatř živností avěcmi po

třebnými, a. potom se o pohodlí starej.

pilně vzdělávej roli svou:
potom vystavěl dům svůj*.

28. Nebývej svědkem bez pří
činy proti bližnímu svému: aniž
koho lahodně namlouvej rty svými.

29. Neříkej: Jak mi učinil, tak
mu učiním : odplatím každému podle
skutku jeho.

30. Přes pole člověka lenivého
šel jsem, a přes vinici muže blázna:

31. a hle všecko porostlo kopři
vami, a trní přikrylo svrchek jeho,
a ohrada kamenná byla zbořena.

32. To když jsem viděl, vložil
jsem to v srdce své, _a příkladem
tím naučil jsem se kázni*.

33. Málo, pravím, pospíš, maličko
podřímeš, maličko složíš ruce, abys
odpočinul:

34. a přijde na tebe nouze jako
běhoun, a žebrota, jako muž ozbro
jený.

abys

Kapitola 25.
O cti Boží a krále, o pokoře a jiných

ctnostech. '

1. Také tato jsou přísloví Šalomou—nova, kteráž snesli muži Eze
chiáše krále jůdského.

2. Sláva Boží jest tajiti slovo, a
sláva králů zpytovati řeč*.

3. Vysokost nebes, a hlubokost
země, a srdcekrálů jest nevystiži
tedlne.

4. Odcjmi trusky od stříbra, a
vyjde nádoba nejčistší.

5. Odejmi bezbožnost od obličeje
králova, a utvrzen bude spravedl
ností trůn jeho.

6. Neukazuj se slavným před krá—
lem, a na místě velikých nestůj.

7. Nebo lépe jest, aby řečeno
bylo tobě: Vstup sem; nežli abys
snížen byl před knížetem.

8. Co Viděly očí tvé, nepronášej
hned v sváru: abys potom opraviti

32) t. vz'al jsem si z toho následující nau em.
t. sláva Boží jest v tom, že jsou ne
vystižitedlní soudové a oumyslové jeho
v spravování všech věcí; a, sláva králů
a. vrchností, když zpytují & poznávají
všecko, co se v zemi jejich děje.

2)
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nemohl, kdyžbys zhaněl přítele
svého.

9. Při svou veďs přítelem svým,
a však tajnosti cizímu nevyjevuj:

10.aby snad nezhanil tebe, když
by to uslyšel, a vytýkati tobě ne
přestal. Milost a přátelství vysvo
bozuje: kteréžto zachovej sobě, abys
nedošel hanb .

11. [Jako] jablka zlatá na podlo
žích stříbrných*, [tak] kdo mluví
slovo v čas svů'.

12. [Jako] náušnice zlatá, a perla
stkvouci* [jest to, když| kdo kárá
moudrého, a ucho poslušné.

13. Jako studenost sněžná* v čas
žně, tak jest věrný posel tomu,
kdo jej poslal, dávát duši jeho u
pokojení.

14. [Jako] oblakové, a vítr, po
nichž déšť nenásleduje, [jest] muž
chlubný, jenž neplní, co slíbí.

15. Trpělivosti obměkčeno bude
kníže, a jazyk měkký zlomí tvr
dost-.

16. Nalezl-lis med, jez, co ti po
třebí jest, abys snad přesycen ne
vyvrátil ho.

17. Zdržu' nohu svou od domu
bližního sveho aby někdy syt jsa
tebe, neměl tě v nenávisti*.

18. ip, a meč, a střela ostrá
jest člověk, kterýž mluví proti bliž
nímu svému křivé svědectví.

19. Zub shnilý, a noha ustalá
jest [naděje toho], který doufá v
člověku nevěrném v den ouzkosti,

20. a ztracuje plášť. v den zim .
[Jako] ocet v sanytru, tak jest, k o
z ívá písničky srdci nejhoršímu*.

ako mol rouchu, a červ dřevu:
tak zármutek člověka škodí srdci.
_ 21. J estližeby lačněl nepřítel tvůj,
nakrm jej: žiznil-liby, dej mu vody

1 1: .

22. nebo uhlí řeřavé shromáždíš

11) t. velmi krásná. jsou.
12) t. veliká. ozdoba.
13) t. nápoj studený jako sníh či led.
17) t. zdržuj se od častého navštěvování

přátel. _
20) t. srdci zarmoucenému nemilý jest.
22) t. učiníš tím, že se zastydí a. láskou

rozpálí. (Sv. Aug.) Řím. 12, 20.

25

na hlavu jeho*, aHospodin odplatí
tobě.

23. Vítr půlnoční rozhání déšť,
a tvář smutná jazyk utrhající*.

24. Lépe jest seděti v koutě na
podstřeši*, nežli s ženou svárlivou
v domě společném.

25. [Jako] voda studená, duši žíz
nivé, tak jest novina dobrá ze země
daleké.

26. Studnice zkalená nohou, a
pramen zkažený, jest spravedlivý
padaje před bezbožným*.

Jako kdo mnoho medu jí,
není mu dobře: tak kdo zkouma
telem jest velebnosti, zachvácen
bude od slávy.

28. Jako město otevřené a bez
ohrady zděné, tak jest muž, kterýž
nemůže v mluvení zdržeti ducha
svého*.

Kapitola 26.
O opovrženosti bláznů a. lenochů.

1. Jako sníh v létě, a déšt' ve žni,tak nepříslušná jest sláva
bláznu.

2. Jako pták jinam přelétá, a
vrabec kamkoli letí: tak zlořečení
daremně pronešené na někoho při
'de*.

3. Bič na koně, a ohlav na osla,
a prut na hřbet nemoudrých.

4. Neodpovídej bláznu podle blá—
znovstvi jeho'f', abys nebyl učiněn
podobný jemu.

5. Odpověz bláznu podle blá
znovství jeho*, aby se sobě nezdál
moudrým býti.

6. Chromý jest na nohy, a nepra
vost pije*, kdo vzkazuje slova skrze
posla bláznivého.
23) t. pakli utrhač nelibost pozoruje na.

obličeji posluchačů, umlkne & odejde.
24) t. v nejzadnějším koutě.
26) t. na obé jest smutno pohledšti. _
28) t. snadno může nějakou škodu utrpětí'.
2) t. nepřijde na toho, jemuž se zlořeči',

ale jako u vítr ledakam zaletía zmizr.
4) t. tak nezdvořile a. nectně, jakž on

k tobě promluvil.
t. jakby mu to k poznání' sebe slou
žilo.
Hebr.: nohy sobě osekává, veliké pře
kážky sobě vjednání svém činí. i mnoho
bezpráví utrpí.

5)

6)
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7. Jako nadarmo má krásné lejt
chromý: tak jest neslušnévústec
bláznů přísloví.

8. Jako kdo klade kámen na hro
madu Merkuria*: tak kdo čim'blá
znu čest.

9. Jako kdyby se zarodíl trn v
ruce opilého: tak jest průpověď
[moudrá] v ústech bláznů*.

10. Soud dokonává ře a kdo
ukládá bláznu mlčení, Eněvy krotí.

11. Jako pes, kterýž se navra
cuje k vývratku svému, tak jest
nemoudrý, kterýž opětuje bláznov
ství své.

12. Viděl jsi člověka, jenž sám
sobě zdá se býti moudrý? Více
než on naději bude míti nemoudrý*.

13. Rika lenoch: Lev jest na
cestě a lvice na cestách: (Výš 22, 13.)

14. jakož se dvéře obracejí na
stežejích svých, tak lenivý na lůžku
svem.

15. Schovává lenivý ruku pod
paždí své, a těžko mu, když ji má
k ústům svým vztáhnouti.

16. Zdá se lenivému, že jest
moudřejší nežli sedm mužů, kteříž
mluví moudré průpovědi.

17. Jako kdo popadne za uši
psa, tak jest ten, kdo mimo jda
netrpělivý jest, a přimisí se k sváru
jiného.

18. Jako vinen jest ten, kterýž
pouští střely, a kopí k smrti:

19. takimuž, kterýž lstivě škodí
příteli svému: a kdyžby postižen
byl, di: Z žertu jsem to učinil.

20. Když se nedostane dříví,

8) Bláznu čest prokazovati, jest tak ne
slušně & nerozumné, jako na velikou
hromadu kamení ještě kamínek přiklá
dati. Pohané měli modlu Merkuria za
ochrance pocestných, & protož stavěli
ke cti jeho při cestách sochy. Kdo
mimo takovou šel. vždy dle obyčeje
obecného kámen k ní hodil, skládaje
tím modle úctu, odkudž časem veliké
hromady kamení povstaly.
!. opilý necítí trnu v ruce; tak též
blázen nepochopuje naučení průpovědi.
t. více se lze nadíti od skutečného
blázna, než od toho domnělého mou
drého. Níž 28, 20.

8

12)

uhasne oheň: a když klevetm'ka
nebude, utichnou svarové.

21. Jako uhlí mrtvé při uhlí ře
řavém, a dříví při ohni, tak člověk
hněvivý vzbuzuje sváry.

22. Slova klevetníka jsou jako
sprostná, ale ona docházeji do vnitř
ností těla.

23. Jako kdybys chtěl stříbrem
nečistým* ozdobiti nádobu hliněnou.,
tak jsou rtové nadutí s srdcem
zlým spojení.

24. Po rtech svých poznán býva
nepřítel, když v srdci ukládá lest.

25. Kdyžby ponížil hlasu svého*,
nevěř jemu: nebo sedmerá nešle
chetnost jest v srdci jeho.

26. Kdo skrývá nenávist lstivě,
vyjevena bude zlost jeho v radě.

27. Kdo [jinému] jámu kopa,
upadne do ni: a kdo valí kámen
vzhůru], na něj se obrátí.

28 Jazyk ošemetný nemilu'e
pravdy: a ústa plzká působí pá y

1—1

_ Kapitola 27.
O chloubě u. hněvu, :: přátelství, mírno

sti & jiných ctnostech.

1. Nechlub se dnem zejtřejším, nevěda, co příští den zplodí.
2. Nechat tě chválí jiný, a ne

ústa tvá' cizí, a ne rtové tvoji.
3. Těžký jest kámen, a vážný

písek: ale hněv blázna těžší jest
- nad obé* .

4. Hněv nemá milosrdenství, ani
prudká prchlivost: a outok popu—
zeného kdo bude moci snésti?

5. Lepší jest zjevné domlouvání,
nežli láska skrytá*.

6. Lepší jsou rány od toho, kte—
rýž miluje, nežli lstivé líbání od
toho, kterýž nenávidí.

7. Duše sytá šlapati bude na
plast strdí, ale duše lačná také
hořké za sladké přijme (Job 6, 7.)

23) Hebr.: stříbrem trusek', lépe stříbrem
od trusek vyčištěným.

25) t. kdyžby i poníženě, přívětivě mluvil.
3) t. nesnesitedlnější, protože se nedá

ukrotit.
6) t. kteráž se nezjevuje v čus jakékoli

potřeby bližního.
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8. Jako pták zaletěv od hnízda.
svého, tak jest muž, kterýž opouští
místo své*.

9. V masti a rozličných vůních
kochá se srdce: tak dobrými ra
dami přítele oslazena bývá duše.

10. Přítele svého, a řítele otce
svého neo ouštěj: a do omu bratra
svého ncc oď vden soužení svého.

Lepší jest soused blízko, než bratrda eko.
11. Buď pilen moudrosti, synu

můj, a obvesel srdce mé, abys mohl
odpovědíti slovo tomu, kdoby ti
něco vytýka1*.

12. Chytrý, vida zlé, skryl se:
[ale] maličtí předse jdouce vzali
škodu.

13. Vezmi roucho toho, kterýž
slíbil za cizího: a za cizí odejmi
jemu základ.

14.Kdo dobrořečí bližnímu svému
hlasem velik' , v noci povstav*:
podoben bu e tomu, kterýž zlo
řečí

15. Střecha, skrze kterouž kape
v den zimyř, ažena svárlívá jedno
druhému podobné:

16. kdo zdržuje ji, jakoby chtěl
“vítr držet-i, a oleje do pravice své
nabratif.

17. Zelezo železem “se ostří, a
člověk zostřuje tvář přítele svého*.

18. Kdo ostříhá fíku, jísti bude
ovoce jeho: a kdo strážcem jest
pána svého, oslaven bude.

19. Jako ve vodě ukazuje se
obličej těch, jenž do ní hledí, tak
srdce lidská zjevná jsou opatrným.

. Peklo a propast nebývají
nikdy naplněny: tak jsou i lidské
oči nenasycené.

21. Jako zkušeno bývávtyglíku
stříbro, avPeci zlato: tak zkoušen
bývá člověk ústy toho, kterýž ho

8) t. svůj stav, svou vlast: oba jsou
všelikémn nebezpečenství vystavení.
t. abys se“ mohl odvolati na své cho
vání.
t. tedy jen pochlebně a v nepříhodný
čas.

11)

14)

15)
16)
17)

t. v čas deště zimního, stálého.
t. jakoby chtěl olej v své ruce zavříti.
t. ostří mu zrak, opatrnějšího. a k ná
sledování ctnosti schopnějšího jej číaí

27. 28. 27

chválí. Srdce nepravého hledá zlých
věci, ale srdce upřímé hledá umění.

Bys blázna v stoupě jako

kroupy píehem otloukal, nebudeodjato o něho bláznovství jeho.
23. Pilně poznávej obličej do

bytka svého, a stáda svého ohleduj* :
24. nebo nebudeš míti ustavičně

moci: ale [ani] koruna dána bude
do národu a pronárodu*.

25. Otevřely se louky, aukázaly
se byliny zelené, a sklizeno jest
seno s hor*.

26. Beránkové jsou k oděvu
tvému: a kzaplacení pole, kozelci*.

27. Měj dosti na mléku kozím
ku pokrmu svému, i ku potřebám
domu svého, a k živnosti služkám
svým*.

Kapitola 28.
Bez příčiny nemáme býti bázlivi. Zjevně

nepravosti nemají projíti bez trestání. 8.
Nesluší se líchvou bohatství shrornnžďovati,
ani s vražedlníky obecenství míti; 24. ani
rodičů okrádati.

1.Utíká bezbožný, an ho žádnýnehoní : ale spravedlivý jako
lev smělý, bez strachu bude.

2. Pro hříchy země mnoho [bývá]
knížat jejích*: apro moudrost člo
věka, a umění těch věcí, kteréž
se mu praví, delší bude život
vůdce*'*.

3. Muž chudý, kterýž utíská
chudého, podoben jest přívalu ná
ramnému, kterýmž se připravuje
hlad.

4. Kteříž opouštějí zákon, chválí
bezbožného: kteří ho ostříhají, roz
palují se proti němu

23) t. měj o ně péči.
24) Hebr.: Nebo netrvá. na věky statek

(nýbrž hyne, když bys sáln k hospo
dářství nedo=-lídal): azdaž koruna trvá
do pronárodu?
t. máš všeho dosti, čeho !: chování
dobytka. zapotřebí jest.
t. budeš sobě míti zač pole koup
aneb od vzdělávání jeho čím platiti.
t. bude ti dost k živnosti mléko.
t. když se lid bouří, mnoho lccjakýchi
lidi v správu země se vtírá, k větě
bídě & nátisku jejímu. -— *“ t. když
lidé poznají. že nemají z bouřek leč
škodu, zůstanou panovníka svému
věrni.
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5. Lidé zlí nepřemýšlejí o soudu:
kteří pak hledají Hospodina, roz
umějí všemu*.

6. Lepší jest chudý, kter'ž chodi
v sprostnosti své, nežli bo atý na
cestách nepravých. (Výš 19, l.)

7. Kdo ostříhá zákona, jest syn
moudrý: kdož pak krmí žráče,
hanbu činí otci svému.

8. Kdo shromažďuje zboží a ou
roky lichvou, štědrému k chudým
je shromažďuje?

9. Kdo uchyluje uší svých, aby
neslyšel zákona, modlitba jeho bude
ohavnosti. .

10. Kdo svodí spravedlivé na
cestu zlou, vzahynutí svém padne:
a upřímí vládnouti budou statkem
jeho.

11. Muž bohatý zdá se sobě
moudrý: ale chudý opatrný zkou
mati ho bude.

12. V plesání spravedlivých jest
veliká sláva: když kralují bezbožní,
[tehda] jsou pádové lidí*.

13. Kdo se skryje s hříchy svými,
neostojí: ale kdožby je vyznal a
opustil, milosrdenství dojde.

14. Blahoslavený člověk, který
jest vždycky bázlivý*: ale kdož
jest tvrdé mysli, upadne ve zlé.

15. Lev řvoucí, a medvěd hla
dový, jest kníže bezbožné nad lidem
chudým.

16.Vévoda bez opatrnosti utiskne
mnohé bezprávím: ale kdo nenávidí
lakomství, jeho dnové budou dlouzí.

17 Clověka, kterýž násilí činí
krvi duše, byt až na onen svět
utekl, žádný ho nezadrží*.

18 Kdo chodí upřímě, zachován
bude: ale kdo po cestách převrá
cených kráčí, padnet pojednou.

19. Kdo vzdělává zemi svou, na—
cen bude chlebem: ale kdo ná

s eduje zahálky, naplněn bude nouzi.
20. Muž věrný velmi chválen

5) t. jnkby se náležitě k Bohu i k lidem
chovati měli.

8) t. na. to dojde, že ho sám neužije, ale
jinému že v ruce přijde, kterýžby
štědře uděloval. Výš 13, 22.

12) t. tehdá lidé hynou, ba. i říše hynou.
14) t. pečlivý, aby se nedopustil zlého.
17) t. nikdo mu nepomůže, neujde pomsty.

bude: ale kdo chvátá zbohatnouti,
nebude bez viny. (Výš 20, 21.)

21. Kdo přijímá osobu v soudu,
nečiní dobře: takovýt ipro kus
chleba opouští pravdu.

22. Clověk, který chvátá zbo—
hatnouti, a jiným závidí, neví, že
nouze na něj přijde.

. Kdo domlouvá člověku, najde
u něho potom milost, více nežli
ten, kterýž ho lahodným jazykem
oklamává.

24. Kdo ubírá něco otci svému,
aneb matce, a praví, že to není

hřích, oučastníkhjest vražedlníka.25. Kdo se 9 ubí a_roztahuje,
ten vzbuzuje sváry: ale kdo doufá
v Hospodina, zdráv bude*.

26. Kdo doufá v srdce své*, blá
zen jest: ale kdož kráčí moudře,
ten vysvobozen bude.„

27. Kdo dává chudému, nebudet
míti nouzi: ale kdo pohrdá prosí
eím, trpěti bude nedostatek.

28. Když povstanou bezbožní,
Skryjí se lidé: když oni zahynou,
rozmnoží se spravedliví. '

Kapitola 29.
Trestáni nemá, se opouštěti, 7. ani chu

doba potupena býti; služba Boží má se roz
šiřovati, 15. dětem se nemá shovívati. V
mluvení třeba. prozřetedlnosti užívati; se
zloději nesluší spolky míti.

1.Na člověka, kterýž tvrdou šíjípohrdá tím, jenž ho kara,

náhle dpřijde zahynutí: a nebudemíti z raví*.
2. V rozmnožení spravedlivých

veseliti se bude obec: [ale] když
panovati budou bezbožní, lkáti
bude lid.

3. Muž, kterýž miluje moudrost,
obveseluje otce svého: ale ten, kdo
vydržu'e nevěstky, ztratí statekf'.

4. ál spravedlivý vyzdvrhuje
zem, ale muž lakomý ji zkazí. .

5. Člověk, kterýž lahodnými a
smyšlenými řečmi mluví k příteli
svému, rozestírá sít krokům jeho.
ŽŠj-VÁt—Ílamostmíti a. v pokoji živ bude.
26) t. na svůj toliko rozum asilu spoléhá.

-- ** t. od všelikého neštěstí.
1) t. nebude mu žádné pomoci.
3) a tak i v hrobě zarmucuje otce svého.
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6, Muže nepravého, kterýž hřeší,
zaplete osidlo : ale spravedlivý chva
lití a veseliti se bude.

7. Spravedlivý zna při chudých*:
bezbožný [pak] nezná. [toho] umění.

Lidé nešlechetní rozptylují
: ale moudří odvracejí prch

livost.*
9. Muž moudrý, bude-li se sbla

znem vaditi, necht se hněvá., aneb
směje, nebude míti pokoje.

10. Muži [žádostiví] krve nena
vidí spiostného: ale spravedliví
hledají duše jeho*.

11. Všecken duch svůj vynáší
blazen*: moudrý odkládá, a scho
vává. napotom.

12. Kníže, který rad poslouchá,
slov lživých, míva všecky služeb
níky bezbožné.

13. Chudý a věřitel potkali se:
oboudvou osvětitel jest Hospodin.

14. Trůn krale, kterýž soudí v
pravdě chudé, na věky utvrzen
bude.

15. Metla a káraní dáva mou
drost: ale pachole, kterémuž se
dopouští vůle jeho, zahanbuj ematku
svou.

16. Když se rozmnoží bezbožní,
rozmnoží se nešlechetnosti: a [však]
spravedliví uzři pad jejích.

17. V čuj syna svého, a očer
ství tě, a dá. rozkoš duši tvé.

18. Když proroctví zahyne, roz—
pt'len bude lid*: kdož pak ostříha
za ona, blahoslavený jest.

19. Služebník nemůže slovy vy
učen býti: nebo co díš rozumí, a
[však] odpovídati nechce*.

20. Viděl-lis člověka rychlého
k mluvení? Bláznovství se více
kdo nadíti může, nežli jeho na
pravení.

7) t. jejich stav, a okoličnosti, a ujímá
se jich a. jejich zboží.

8) t. nešlechetní tropí hněvy & sváry v
městě, moudří je ukrocují.

10) t. hledají ho, blíží se k němu;
pečují o jeho život.

11) t. všecko nejednou povídá., co ví.
18) t. hynouti bude, bez Božího učeníana

pomínsní.
19) t. neposlouchá, nedbá na. slova, tedy

jináče než pouhými slovy napravován
býti musí.

aneb
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21. Kdo rozkošně chova od dě
tinství služebníka svého, potom jej
pozna býti zpurného.

22. Muž hněvívý vzbuzu'e sváry:
a. kdo k rozhněvani sna ný jest,
bude k hřešeni náchylnější.

23. Za pyšným jde ponížení:
ale pokorného duchem přijme slava.

24. Kdo má účastenství se zlo
dějem, nenávidí duše své: zaklína
jícího slyší, a neoznamuje*.

25. Kdo se bojí člověka, tudiž
padne: kdo doufá v Hospodina,
pozdvižen bude.

26. Mnozí hledají tváři knížete:
ale od Hospodina vychází soud
jednohokaždého.

27. V ohavnosti mají spravedliví
muže bezbožného: a v ohavnosti
mají bezbožní ty, kteříž na přímé
cestě jsou. Syn, kterýž ostříha slova
[otcova], nezahyne.

Kapitola 30.
Přísloví Agura, syna. Jakeova.

1. Slova Shromažďujícího syna Vyvracujícího*. Vidění, kteréž
mluvil muž, s nímžto jest Bůh, &
kterýž Bohem s sebou přebývají
cim posilněn jsa, dí:

2. Nejblaznivější jsem z mužů,
&.moudrost lidská není se mnou*.

3. Nenaučíl jsem se moudrosti a
umění svatých neznám.

4. Kdo vstoupil na nebe, a sstou—
pil? Kdo držel vítr v rukou svých?
Kdo svázal vody [v oblaky] jako
v roucho? Kdo ustanovil všecky
končiny země? Které jest jmeno
syna jeho, víš-li? 

5. Všelika řeč Boží ohněm zku
šená jest, "ont jest štít doufajících
v něho:

24) t. nechává. se od soudce zapřisáhati, a
přece nevyzrazuje zloděje. 3. Mojž. 6, 1.
Vlastně: Slova. Agura, syna Jakeova.
Latiník zde vyložil vlastni jmena dle
jejich významu.
t. jistě žet jsem hloupější nad jiné, tak
že rozumnosti člověka dosti prostého
nemám. Vidí se, že jako na dotázku
o věeech vysokých odpovídati maje,
odtud začíná, že svého rozumu nedo
dostatečnost ukazuje.

1
V



30 Přísloví 30. 31.
6. nepřidávejž ničehož k slovům

jiho, abys nebyl kárán, a nalezenař.

7. Dvou věcí žádal jsem od tebe
[Bože],neodpírejž mi jich prvé než
umru.

8. Mamost, a slova lživá vzdal
ode mne. Zebroty ani bohatství
nedávej mi: uděl toliko potřebných
věci k živnosti mé:

9. abych snad nasycen jsa nebyl
přiváben k zapření [tebe,] a neřekl:
Kdo jest Hospodin? aneb abych
nouzí dohnán, nekradl, a nepřísa—
hal křivě skrze jmeno Boha svého.

10. Nežaluj* na služebníka u
pána jeho, ab snad nezlořečil
tobě, a ty nepa .

11. [Jest] rod, kterýž otci svému
zlořečí, a matce své nedobrořečí.

12. [Jest] rod, kterýž zdá se sobě
býti číst, a však není obmyt od
nečistot s 'ch.

13. [Jesířroi jehož vysoké jsou
oči, a víčka jeho vzhůru vyzdvižená.

14. [Jest] rod, jenžto místo zubů
má meče, a žvejka třenovními zuby
svými, aby sežral nuzné z země,
a chudé z lidí*.

15. Pijavice má dvě dcery, jenž
říkají: Přines, přines.* Tři věci
jsou nenasytné, a čtvrtá, kteráž
nikdy nedí: Dosti.

16. Peklo a ústa života*, azemě,
kteráž nebývá nasycena vodou:
oheň pak nedí: Dosti.

17. Oko, které se posmívá otci,
a které pohrdá plodem* matky své,
at je vyklinou krkavci potoční, a
snědí je synové orlice.

18. Tři věci jsou mi nesnadné,
a čtvrté dokonce nevím:

19. Cesty orla na nebi, cesty
hada na skále, cesty lodi u pro
střed moře,a cesty muže v mladosti*.

20. Taková jest cesta ženy cizo
10) t. neprávě, nesoč.
14) Mini se tu od 11—14 lidé nevděční,

hrdí, pokrytci a ukrutnící.
15) t. nemají nikdy dost: tak i vydírači.
16) t. chlípné. žena..
17) Jinak: poslušenstvím, aneb šedinami.
19) t. kudy chodí za svou nevěstou.
20) t. jest plna. chytrostí v ukrývání své

prostopášnosti.

ložné, kteráž jí, a utírajíc ústa
svá dí: Neučiníla jsem nic zlého*.

21. Pro tři věci pohybuje se ze
mě, a čtvrté nemůže snésti:

22. pro služebníka, když kraluje:
pro blázna, když senasytí pokrmem:

23. pro omrzelou ženu, když vzata
bývá za manželku: a pro děvku,
když dědičkou bývá paní své*.

24. tyry věci jsou nejmenší na
zemi, a _ty jsou moudřejší nežli
mudrci:

25. Mravenci, živočichové nesilní,
kteříž připravují ve žni pokrm sobě:

26. zajiček, živočich slabý, kte
rýž sobě dělá na skále lehaní'í:

27. krále nemají kobylky, a vy
cházejí všecky po houfich svých*:

28. ještěrka rukama se podpírá, &
[však] bývá Vdomích královsk ' ch*.

9. Tři věci jsou, které obře
kráčejí, a čtvrtá, která chodí šťastně:

30 Lev nejsilnější mezi zvířaty,
nebojí se žádného na potkání:

31. kohout přepásaný na be
drách*: aberan: a král, ješto není,
kdoby odolal jemu.

32 Jest, kdo bláznem se ukázal,
když vzhůru pozdvižen byl, za
jisté kdyby byl rozum měl, bylby
na ústa svá ruku položil*.

3:3. Kdo pak silně tiskne veme
ma, chtě dojíti mléko, vytiská máslo:
a kdo silně vytírá [nos], vyvádí
krev: a kdo vzbuzuje hněv, způ
sobuje různice.

Kapitola 31.
Výstruha před smílstvím & opilstvím. 10.

Chvála statečné ženy.

1. lova Lamuele krále*. Viděníw,
kterémuž učila ho matka jeho.

23) t. všickni čtyří bývají nesnesitedlni.
26) Jiní tu rozumějí skalní myši, ježto spo—

lečně ve skalách se zdržují. 3. Mojž.
11, 5.
t. pořádně, jakoby vůdce měly.
Míní se zde jistá malá. východní jo
štěrku, která. se i do paláců vloudí.
t. vždy hotov. k boji s druhem svým.
t. mlčel, & všeho nechal, nedera se
vzhůru.
Pravdě podobne Šalomouna. — ** t.
naučení.

27)
ze)

31)
32)

1)



Přísloví 31. 31

2. Což jest činiti milý můj, co
milý života mého, co milý slibů
m 'ch*?

3. Nedávej ženám statku svého,
ani bohatství svého ku shlazeni
králů.

4. Nedávej králům, ó Lamueli,
nedávej králům vína: nebo žádné
tajnostl není, kde kraluje opilství:

5. aby snad nepili a nezapomněli
na soudy, a nezměnili při synů
chudého.

6 Dejte nápoj opojný truchlivým,
a víno těm, kteříž jsou hořké mysli:

7. at pijí, a zapomenou na nouzi
svou, a na bolest svou at nezpo
minají více.

8. Otevři ústa svá
a v při všech synů,
jdou**:

9. otevři ústa svá,
spravedlivého jest, a
a chudého* .

10 Zenu statečnou kdo nalezne?
Zdaleka, a z posledních končinjest
cena její*.

11. Dověřuje se v nisrdce muže
jejího, a kořistí nemá nedostatku*.

12. Odplati jemu dobrým, a ne
zlým po všecky dny života svého.

13. Hledala vlny a lnu, a dělala
dle umění rukou svých.

14. Učiněna jest jako lodí ku
pecká, zdaleka nesoucí chléb svůj.

15. A v noci vstala, a dala ko
řist domácím svým, _apokrmy děv
kám svým*.

16. Shlédla pole, a koupila je: z
užitku rukou svých štípila vinici.

za němého*,
kteříž mimo

usuzuj , což
suď nuzného

2) t. povím, co máš činiti, milý synu, za
kteréhož nepřestávám Bohu se modlítí,
a jemu sliby činiti.
.t. za toho, kdo své pře vésti a. sebe
zastávatí neumí aneb nesmí. **
všech cizích a pocestných, již nemají
v místě, kdoby se jich ujal.
t. k právu jím pomálíaje.
t. vzácná jest, jako zboží, které z da.
lekých krajin přiváženo býti musí.
t. má. dosti příjmů; netřeba mu ko
řístí.
H s br.: dala pokrm domácím u. dílo
služkům svým, t.. j. záhy vstává aroz
děluje domácím jídlo i dílo.

8)

9)
10)

11)

1 0!v

17. Přepásala sílou bedra svá, a
posílnila ramena svého*.

18. Okusila a viděla, že dobré
jest zaměstknání její: [protož] ne
uhasne v noci svíce její.

19. Ruku svou vztáhla ksilný'm
věcem*, a prstové její uchopil
vřeteno.

20. Ruku svou otevřela nuznému,
a dlaně své vztáhla k chudému.

21. Nebude se báti za dům svůj
před zimou sněžnou: nebo všickni
domácí její zobláčeni jsou rouchem
dvojnásobným.

22. Příkryvadlo udělala sobě:
kment a šarlat jest oděv jeji.

23. Slovútný jest v hranách muž
její, když sedá s _radními země.

24. Plátno drahé udělala, a pro
dala je, apás dala Chananejskému*.

25. Síla a krása jest oděv 'ejí,
a smáti se bude v den nejposled
nější*. ,

26. Usta svá otevřela. k mou
drosti, a zákon milostívosti jest na
jazyku jej ím*.

27. Patřila na stezky domu své
ho*, a chleba zahálčivě ne'edla.

28. Povstali synové její, & za
nejblahoslavenější ji vyhlašovali;
i muž její, a chváhl ji.

29. Mnohé dcery shromáždily
bohatství, tys převýšila všecky.

30. Oklamavatelná jest milost, &
marná jest krása*: žena, kteráž se
bojí Hospodina, tat chválena bude!

31. Dejtež ji z užitku rukou je
jich, a nechat ji chválí v branách
skutkové její*.

17) t. snažně a ochotně se má k dílu.
19) Hebr.: K kuželi. Aneb: těžké, muž

ské práce i ženské podniká..
L 24) t. kupci; tedy nad domácí potřebu zho

tovuje. .
25) t. nebojí se, žeby se jí budoucně čeho

nedostávalo.
26) t. mluví moudře í dobrotívě.
27) t. na chování čeledi své hleděla..
30) t. příjemnost zevnítřní klame, krása

pomíjí; jediná ctnost jest trvanlivá., &
vždy chvály hodna.

31) t. zasluhuje konečně za, své práce do
bré zaopatření, i veřejnou pochvalu.



32 Kazatel 1.

Kazatel (Eklesiastes),
hebrejskyKoheleth.

Kniha tato slova Kazatel, poněvadž v ní Šalomoun jako k celému shromáždění
mluví a kůže. Hlavní učení jeho jest, že svět i vše, co se v něm naléz5, a děje, samá.
marnost jest, že všecko rychle pomíjí, unie člověku stálého užitku neposkytuje; protož
že všecko, na čemž by člověku záležeti mělo, zavírá sevživotě bohabojnémactnostném,
dle průpovědi: Boj se Boha. a ostříh ej přikázaní jeho. K tomuto konci směřují všecka
zvláštní naučení té knihy; z toho se tedy všecka. rozuměti & vykládati, & však zučem
Nového Zákona. doplňovati mají.

Kapitola 1.
Ukazuje Šalomoun, že všecky věci na

tom světě marné & nestálé jsou. 12. Téhož
bedlivým všech věcí zpytovdním a tak
vlastním svým zkušením potvrzuje.

1. Slova Kazatele, syna Davidova,krále jerusalémského*.
2. Marnost nad marnosti, řekl

Kazatel: marnost nad marnosti, a
všecko marnost.

3. Co má více* člověk ze vší
práce své, kterouž vede pod slun
cem** ? _

4. Národ pomíjí, a národ při
chází: ale země na věky stojí.

5. Vychází slunce, i zapadá, a na
místo své navracuje se: a tam zase
vycházeje,

6. točí se přes oledne, a chýlí
se k ůlnoci: obc ázeje všecko vů
kol j e _vítr, a zase se v své kolo
navracuje. _

7. Všecky řeky vcházejí do moře,
a moře se nepřeplňuje: k místu,
odkud vycházejí řeky, navracují se,
aby zase tekly*.

8. Všeck věci jsou nesnadné:
nemůže jic člověk raviti řečí.
Nenasycuje se oko hle ěnim, aniž
ucho naplňuje se slyšenim*.

1) t. slova. krále Šalomouna.
3) t. jaký užitek jiný, leč marnost. —

** t. na. tomto světě.
t. když voda do skrejší zemských sem
i tam se rozbíhá, aby se znova ze země
prýětila. Hle nestálost a jednostejné
proměny všech věcí na tom světě!
t. všecky změny v přírodě vypočístí
byloby těžko, ano nemožno, ježto jich
žádný člověk ani okem ani_uehem
dosti zřetedlně rozeznati nemůže.

7)

OV

9. Co 'est, ješte bylo? To též,
což [zasej bude. A co jest, ješto se
činilo? To též, což se činiti bude.

10. Nic nového pod sluncem, aniž
může kdo říci: Hle tot jest cos
nového; neb již to přeběhlo s věky,
kteříž byli před námi.

11. Není paměti předešlých věcí:
jakož ani těch, kteréž potom na
stanou, bude památka u těch [lidí],
kteříž budou v nejposlednějším času.

12. Já Kazatel byl jsem králem
israelským v J erusalémě,

13. a uložil jsem v srdci svém,
hledati & zkoumati moudře všecko,
což se děje pod sluncem. To zane
prázdnění velmi zlé* dal Bůh sy
nům lidským, aby se jim zaměst
knávali.

14. Viděl jsem všecko, co se
děje pod sluncem; a hle, všecko
jest marnost, a trápení ducha.

15. Převrácení těžce napraveni
bývaji, a bláznů neskončený jest
počet.

16. Mluvil jsem v srdci svém,
řka: Aj velikým učiněn jsem, a
převýšil jsem všecky moudrosti,
kteříž byli přede mnou v J erusa—
lémě: a mysl má zpytovala mnohé
Věci moudře, a naučil jsem se*.

17. A vydal 'sem srdce své [na
to], abych poznal opatrnost a umění,
a bludy 1 bláznovství: a poznal
jsem, že i v tom jest práce, atrá—
peni ducha:

13) t. velmí nesnadné, mrzuté.
16) t. mnohým věcem; dosáhl jsem množ

ství mondrosti a umění.



Kazatel 1. 2. 33

18.' proto že při mnohé moud
rosti jest mnoho rozhněvání*: a
kdo si rozmnožuje umění, rozmno
žuje i práce.

Kapitola 2.
Ukazuje marnost rozkoší, bohatství. 12.

větší moudrosti vyhledávání, a. shromažďo
vání zboží budoucímu dědici.

1.Já jsem řekl Vsrdci svém: Půjdu,a oplývati budu rozkošmi, a
poživati budu dobrých Věcí. A
uzřel jsem, že i to také jest mar
nost.

2. Smích měl jsem za blud: a
radosti jsem řekl: Co se darmo
klamáš?

3. Umyslil jsem v srdci svém,
odtrhnouti od vína tělo své*, abych
mysl svou obrátil k moudrosti, a
uvaroval se bláznovství, dokavadž
bych nepoznal, coby.-bylo užiteč
ného synům lidskym: coby potřebí
bylo činiti pod sluncem V počtu
dnů života svého'F-íí.

4. Zveličil jsem skutky své*, vy
stavěl jsem sobě domy, a štípil
jsem v1n1ce, _

5. vzdělal jsem sobě zahrady, a
štěpnice, a vysadjljsem je všelikého
plodu stromovím,

6. a nadělal jsem sobě rybníků,
abych svlažoval les dřívírostoucího:

7. měl jsem služebníky aděvky,
'a měl jsem čeleď velikou, skoty
také a veliká stáda ovcí, nade
všecky, kteříž byli přede mnou
v Jerusalémě;

8. nashromáždil jsem sobě stříbra,
&.zlata a nábytku králůa krajin*:
zjednal jsem sobě zpěváky azpěv
k ě'i rozkoše synů lidských, ko
iilky a džbány k posluhováni k na
lévání vína:

9. a převýšil jsem bohatstvím
všecky, kteříž přede mnou byli v

18) t. kormoucení, nesnáze, práce.
3) t. zdržovatí se opilství, bodování, roz

košného živobytí. ** t. v čas celého
živobytí.

4) t. podnikl jsem díla. veliká..
3) t. pokladů, darů skvostných od soused

ních králů a. zemí.

Jerusalémě: nadto moudrost také
trvala se mnou.

10. A čehožkoli žádaly oči mé,
neodepřel jsem j ím: aniž jsem zbra—
ňoval srdci svému, aby nepožívalo
všeliké rozkoše, a nekochalo se v
tom, což jsem byl připravil: a to
jsem pokládalza díl svůj*, když—
bych požíval práce své.

11. Ale jakž jsem se ohlédl na
všecky skutky, kteréž učinily ruce
mě, na práce, při nichž jsem se
nadarmo potil, uzřel jsem ve všech
[těch] věcech marnost a trápení
ducha, a že nic netrvá pod sluncem.

12. Obrátil jsem se, abych spa
třoval moudrost, i bludy a bláznov
ství: (co jest, řekl jsem, člověk,
aby mohl následovati krále, stvo—
řitele svého* ?)

13. I viděl jsem, že tak velmi
převyšuje moudrost bláznovství, jak
velmi dělí se světlo od temností.

14. Moudrý má očí vhlavě své:
blázen pak ve tmách chodí: a po
znal jsem, že obéhojest iednostejně
zahynutí.

15. A řekl jsem v srdci svém:
Poněvadž jednostejne bude zahy
nutí blázna i mé, což mi platno,
že jsem větší pilnost na moudrost
vynaložil? I rozjímaje na m sli
své, srozuměl jsem, žeby také 1 to
byla marnost.

16. Nebo nebude památka mou
dréhojakoiblázna na věky, a bu
doucí časové všecky věci zároveň
přikryjí zapomenutim: umírá učený
též zároveň jako i neučený.

17. A proto omrzel mne život
můj, an jsem viděl, že všecky věci
zlé jsou pod sluncem, a že jest
všecko marnost a trápení ducha.

18. Omrzela mne také všelíká
snažnost má, s kteroužto jsem nej

pílněji gfacoval pod sluncem, majemíti dě 'ce po sobě,

10) t. za moudré předsevzetí, za. cíl života"..
12) Smysl: Jak pošetilý jsem byl, v těchto

věcech štěstí hledaje, an pravé štěstí
jen u Bohu. k nalezení jest. Hebr. Co
bude člověk, který po králi přichází
(totiž syn králův) zkoušeti, než co jiní
před ním již činili?

3
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19. o kterémž nevím, bude-li
moudrý či blázen, a [kterýž] pano—
vati bud'e nade vší prací mou, při
níž jsem se potil, apečoval: i jest
liž co tak marného?

20. Protož přestal jsem, a od
řeklo se srdce mé pracovati pod
sluncem. _

21. Nebo* když někdo pracuje
s moudrostí a uměním a pečová
m'm, člověku zahálčivému zane—
vhává toho, což nabyl: tedy i to
jest marnost, a veliké zlé.

22. Nebo co bude míti člověk
ze vší práce své, a trápení ducha,
jímžto pod sluncem týral se?

23. Všickni dnové jeho bolestí
& psoty plni jsou, ani v noci neod
počívá mysl jeho: zdaliž i to není
marnost?

24. Zdaliž není lépe jísti a pití,
a ukázati duši své dobré věci z
práce své? I to z ruky Boží jest*.

25. Kdo tak bude jisti, a roz
košmi voplývati, jako já?

26. Clověku dobrému před obli
čejem svým* dal Bůh moudrost,
a umění, a radost : hříšníku pak
dal trápení, a péči zbytečnou, aby
přikládal, a shromažďoval, a ode
vzdal tomu, který se líbil Bohu:
i to také jest marnost, a daremná
pečlivost mysli.

Kapitola 3.
Ukazuje, že každá věc má. svůj-čas; 10.

že nic není lepšího, než své práce užitku
požívnti v házni Boží; 16. že nepravost
při soudu panuje, aže též umírají lidé jako
i hovada.

LVšecko wma, svůj čas,. a svým
vymerenym behem jdou vše

cky vě01 pod nebem.
2 [Jest] čas rození, i čas umí

ram. as sázení, a čas vytrhováni
toho, _což bylo sázeno.
_'3. [Jest] čas zabíjení, a čas ho
jem. Čas boření, a čas stavení.

21) t. často se stává, že —
24) t. zdali není lépe mírně sobě dobrého

přáti, nežli pro takové dědice se lopo
titi? Jestit to od Boha k požívání
uděleno.

26) t. člověku, kterýž jest dobrý před oblí
čejem Božím _

4. Čas pláče, a čas smíchu. Čas
kvílení, a čas skákání.

5. Cas rozmítání kamene, a čas
sbírání*. Cas objímání,a čas vzdá
lenu býti od objímání.
v 6. Cas nabývání, a čas ztracení.
Cas schovaní, a čas odvržení*.

7. Cas roztrhování, a čas sšívání.
Čas mlčení, a čas mluvení.
v 8. Cas milování, a čas nenávisti.
Cas boje, a čas pokoje..

9. Co má více člověk z práce
své*?

10. Viděl jsem soužerq' kteréž
dal Bůh synům lidským,“ aby se
jím zaměstnávali.

11. Všecky věci dobré učinil ča
sem svým, a svět vydal hádání
jejich, aby nenalezl člověk díla,
kteréž jest působil Bůh od po
čátku až do konce*.

12. A poznal jsem, žeby nic lep
šího nebylo '_nežli vesehti se, a
dobře činiti [sobě] v životě svém*.

13. Nebo všeliký člověk, kterýž
jí, a pije, a vidí dobré z práce své,
to dar Boží jest. ,

14. Poznal jsem, že všecka díla,
kteráž učinil Bůh, trvají na věky*:
nemůžeme k nim nic přidati, ani
co od nich odjíti, ježto učinil Bůh,
aby se ho bá1i**.

15. Co učiněno jest, to zůstává:
a co bude, již bylo: a Bůh obno
vuje, což pominulo.

16. Viděl jsem pod sluncem na
místě soudu bezbožnost, a na místě
spravedlnosti nepravost.

17. I řekl jsem v srdci svém:

5) t. čas boření zdí a stavení.
6) t. čas hospodaření a. čas vydávání.
9) t. jaký užitek má. ze svého namáhání,

an všecko tak se mění a pomíjí.
t. Bůh ty změny ve světě odevzdává
lidem k zpytování a rozjímání, ne snad
aby jeho svaté oumysly postihlí, což
nemožno, nýbrž aby poznali, že všecko
zde marné jest.
Neschvnluje se zde hejření &.prosto
pášnost, nýbrž zamítá se neužilost lidí
skoupých, kteříž sami si nic dobrého:
nepřejíce, požehnání Božího neužívají.“1

t. v podstatě, ač vždy v jiném a v j?

11)

12)

... „>v

ném způsobu, výš 1, 4. -— ** t. lid
aby ho'ctili. '
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diti “bude Bůh, a tehdá-ž bude čas
každé věcii'i'.

18. ekl jsem v srdci svém o
synech lidských, aby zkusil jich
Bůh, a ukázal, že jsou podobní
hovadům*.

19. A protož jednostejné jest za—
hynutí člověka i hovad, a rovná
obojího povaha: jakož umírá člo
věk, tak umírají i ona : jednostejně
dýší všickni, a nic více nemá člo—
věk než hovado*: všecko poddáno
jest marnosti,

20. a všecko se béře k jednomu
místu: z země učiněno jest, a zase
navracuje se do země.

21. Kdo ví*, zdali duch synů
Adamových vstupuje vzhůru, a
zdali duch hovad sstupuje dolů**?

22. A shledal jsem, žet nic není
lepšího, než veseliti se člověku v
skutku svém, a že to jest podíl
jeho. Nebo kdo jej k tomu při—
vede, aby po sobě budoucí věci
pozna1*?

Kapitola 4.
O utískání nevinnýchazávisti. 8. Marně

shromažďování bohatství, kdež není dědice.
1.7. Poslušenství jest lepší nežli oběti
bláznů.

1. Obrátil jsem sek jiným věcem,a viděl jsem utískám', kteráž
se dějí pod sluncem, a slzy nevin
ných, a žádného otěšitele: a že
nemohou odolati jejich nášilí, jsouce
zbaveni pomoci ode všech.

2. A chválil jsem více mrtvé,
nežli živé:

3. a štastnějšího nad ob0je sou
dil jsem býti toho, kterýž se ještě
nenarodil, aniž viděl zlých věcí,
kteréž se dějí pod sluncem*.
17l blažllávěc přijde k svému konci.
18) t. podlé těla.
19) t. v zevnitřním, tělesném způsobu;

krom nesmrtedlné duše, jež jest roz
umem ». svobodnou vůlí nadánu.
t. kde to zzevuitřníbo obou způsobu po
znati, aneb zkušením znameunti může?
Jinak z důvodů rozumu & Písma sv.
ví se to jistě, níž 12, 7.; 1. Mojž. 2,7.
— ** t. do země i s tělem.
t. zvláště jak hodné aneb nehodné dě
dice míti bude. (Sv. Jeron.)
t. štastnějěíbo v ohledu na vezdejší
traplivý život, ale nikoli na život bu

21)

22

CD
vv

4. Opět spatřoval jsem všecky
práce lidské, a znamenal jsem, že
snažnosti vystaveny jsou závisti
bližního: a protož i v tomt jest
marnost, -a pečovám' zbytečné.

5. Blázen skládá ruce své, a jí
maso své*, řka:

6. Lepší jest hrstka s odpočinu
tím, nežli plné obědvěruces prací,
a trápením mysli.

7. Hledě nalezl jsem i jinou mar—
nost pod sluncem:

8. Jest sám jediný, a druhého
nemá, ani syna, ani bratra, a však
pracovati nepřestává, aniž se na
sycují oči jeho zbožím, aniž po
myslí, řka: Pro koho pracují, a
ujímám duši své dobrého? I vtom
také marnost jest, a trápení nej
horší.

9. Protož lépe jest býti dvěma
spolu, nežli jednomu: nebot mají
užitek tovaryšstva svého.

10. Padne-li který z nich, druhý
ho pozdvihne. Běda samotnému:
nebo když padne, nemá, kdožby
ho pozdvihl.

11. A budou-li dva spáti, zahřeje
se jeden od druhého: jeden kterak
se zahřeje?

12. A jestližeby se kdo zmocňo
val jednoho, dva odolají jemu:
provazek trojnásobní nesnadně se
přetrhne.

13. Lepší jest pachole chudé a
moudré, nežli král starý a blázen,
kterýž neumí prohlédati k budou
cím časům.

14. Nebo druhdy někdo z žaláře
a z okov vychází, aby kraloval:
a jiný narozen jsa v království,
chudobou hyne.

15. Viděl jsem všecky živé, kte
říž chodí pod sluncem, s mláden
cem druhým“-'“, kterýž povstane
místo něho.

16. Bezěíslný jest počet lidí
všech, kteří byli před ním*: a

doucí, kdežto trpělivým všeliké utrpení
hojně nahražeuo bude. 2. Kor. 4, 17.

6) t. všeliký nedostatek a nouzi trpí ra.
ději, nežby pracoval.

15) t. držeti s mladým nastávajícím králem.
16) t. kteříž se ho byli přidrželi, a. z něho
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kteříž potom budou, nebudou se
veseliti z něho**. I tot jest mar—
nost a trápení ducha.

17. Ostříhe' nohy své vcházeje
do domu Božiho, a přibliž se, abys
slyšel. Mnohem zajisté lepší jest

oslušenství, nežli oběti bláznů.
kteříž nevědí, co činí zlého*.

Kapitola 5.
Učí slibů Bohu nerozmyslně nečiníti, uči

něné plniti, 7. uespravedlnostmí, kteréž se
na světě ději, daremně se netrápití, 9. la
komstvi se varovati.

I.Nemluv nic všetečně, aniž bývej srdce tvé rychlé k vy
nášení řeči před Bohem. Nebo Bůh
jest na nebi, a ty na zemi: protož

udiž málo řeči t 'ch*.
2. Na mnoho starostí následují

snové*, a v mnohu řečí naleza se
blaznovství.

3. Slíbil-lis co Bohu, neprodlé
vej to splniti: nelíbít se jemu ne
věrné a bláznivé slibovaní. Ale
cožbyskoli slíbil, splň:

4. nebo mnohem lépe jest nesli
bovati, než po slibu, co připově
děno, nesplniti.

5. Nevydavej úst svých, abys
k hříchu přivedl tělo své*: aniž
říkej před andělem**: Není pro
zřetelnosti; aby snad rozhněvaje
se Bůh na řeči tvé, nerozptýlil
všech skutků rukou tvých.

6. Kde jest mnoho snů,_ jest
velmi mnoho marnosti, a řeči bez
počtu: ale ty Boha se boj*.

7. Uzřiš-li natisky chudých, -a
násilné soudy, a že se převracuje
spravedlnost v krajině, nediv se

se radovali. — ** t. časem pomine ta
náklonnost, a obrátí se opět jinam.

17) t. bez viny s čistým srdcem přicházej
do chrámu Páně, a pilně poslouchej
slova Božího, abys plnil ho, což jest
nade všecky oběti. 1. Král. 15, 22.
t. nezapomínej, jak nesmírný rozdíl
jest mezi tebou s. Bohem, & protož
modle se nedělej mnoho slov. Mat. 6, 7.
t. nepokojní; přílišné pečováni neda
pokojně spati.
t. sebe samého, omlouvaje se strany
učiněnéhe slibu. — “* t. před knězem
neříkej, žes se, číně slib, přenáhlil.

t. Éedbaje na sny a marně výkladysn .

takové věci: nebo nad vysokým
jest jiný vyšší, a nad těmi také
jsou jiní [ještě] vznešenějši,

8. nadto pak král vší zemi roz
kazuje, jenž mu'slouží.

Lakomý nenasytí se penězi:
a kdo miluje bohatství, nevezme
užitku z něho: i to tedy marnost*.

10. Kde jest mnoho zboží, bývá,
mnoho i těch, kteříž jedi je. A co
to prospívá pánu, jediné, že hledí
na bohatství očima s 'ma* ?

11. Sladký jest sen pracujícimu,
byt malo, nebo mnoho jedl: ale
sytost bohatého nedopouští mu s ati.

12. Jest i jiný přezlý ne uh,
kterýž jsem viděl pod sluncem:
bohatství nachované ke zlému pana
svého.

13. Nebo hyne [mu] v soužení
nejhorším: zplodil syna, kterýž
v největší nouzi bude*.

]4. Jak vyšel z života matky
své nahý, tak se navrátí, a nie
neodnese s sebou z práce své.

(Job 1, 21.)
15. Bídný to ovšem neduh: že

jakž přišel, tak se navrátí. Protož
jaký užitek má [z toho,] že praco—
val u vitr?

16. Po všecky dny života svého
jídal ve tmách* a v starostech
mnohých, a v bídě i zármutku.

17. To se mi tedy zdalo za
dobré, aby každý jedl, a pil, a po
žíval veselosti z práce své, kte—
rouž pracoval sam pod sluncem:
a ten jest podíl jeho.

18. všelikému člověku, kte
rémuž Bůh dal bohatství, a statek,
a dal mu moc, aby jedl z nich, a
požíval dilu svého, a veselil se
z práce svá: to jest dar Boží.

9) t. proto, že lakomec vždy jen schovává.
a nikdy neužívá„ aby neubylo.

10) Kdo mnoho statků má, obyčejně mnoho
lidí živití musí, tak že bohatí často
kráte jen jmeno & starost co jediný
užitek ze svého bohatství mívají.

13) t. nebo přichází o své bohatství ne
štěstím, atak jeho dítky ion samještě
naposled nouzi tříti budou.

16) t. neučinil sobě žádného dobrého dne,
1: jakovýmž úpravám v zemích východ
ních mnoho světel zaněcuji.
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]9. Neboť nebude mnoho pama
tovat-i na dny* života svého, proto
že Bůh zaměstnává rozkoší srdce
jeho.

Kapitola 6.
Mai-nost jest míti a žádati bohatství, &

neuměti llO užívati.

LJestit i jiné zlé, kteréž jsemviděl pod sluncem, a to časté
mezi lidmi.

2. Muž, kterému dal Bůh bo
hatství, a statek, i čest, a nic se
nedostává duši jeho, ze Všechvěcí,
kterýchž žádá: však nedal jemu
Bůh moci, aby jedl z toho, ale
člověk cizí stráví to. To jest mar
nost, a bída veliká-.

3. Zplodil-liby kdo sto dítek*,
a býlby živ mnoho let, a mělby
mnoho dnů věku, ale duše jeho ne
požívalaby dobrých věcí statku
svého, a nemělby ani pohřbu: o
takovém já prohlašuji, že lepší“
jest nedochůdče*** nežli on.

4. Neb nadarmo přišlo, a béře
se do temnosti, a za omenutím
shlazeno bude jmeno je o.

'5. Nevidělo slunce, aniž poznalo
rozdílu mezi dobrým a zlým.

6. A [onen boháč] b ti pak živ
byl dva tisíce let, a obrého by
neužil: zdaliž k jednomu místu
všecko nepospíchá*?

7. Všecka práce člověka jest pro
ústa jeho: ale duše jeho nebude
naplněna*. .

8. Co má více moudrý nad
blázna? A co chudý, jediné aby
šel tam, kdež jest život*?

19) t. truchlivé, předešlé i budoucí.
26, .

t. mnoho dítek míti, za. veliké štěstí se
pokládalo. — ** t. šťastnější. — *" t.
dítěti, které mrtvé na svět přišlo, lépe
jest, nežli lakomci, ježto ono na světě
ani co dobrého, ani co zlého nepocítilo ;
auto lakomec nic dobrého neužil, nýbrž
mnoho zlého zkusil. (Jsi-on.)
t. na oneu svět neodcházi?
t. žádost jeho nemůže se nikdy nasytiti,
& nad potřebu shromažďuje & s ání.
t. štěstí časné i věčné; aneb aby směl
přítomného dobrého, byt ho i skrovně
bylo, moudře užívati.

3)

\'I05
\.a

w
w

Výš _

9. Lé e jest viděti, čeho žádáš,
nežli žá ati, čehož neznáš*. Ale
i to jest marnost, a opovážlivost
ducha.

10. Kdo potom bude, jmeno toho
již jest nazváno: a ví se, že jest
člověk, a že se nemůže souditi
s silně'ším, nežli jest sám*.

11. lova jsou přemnohá, a mají
mnohou v hádání marnost*.

Kapitola 7.
Rozličuá naučení : o dobré pověsti, o spo

lečnostech užitečných, o dobrých povahách
lidských, o pravé moudrosti a o ženě zlé.

1. Co jest potřebí člověku většíchvěcí nad sebe hledati, poně—
vadž neví, co jemu užitečného jest
v životě jeho, v počtu dnů puto
vání jeho, a v času, kterýž jako
stín pomíjí? aneb kdo mu bude
moci oznámiti, co bude po něm
pod sluncem?

2. Lepší jest 'meno dobré, nežli
masti drahé, a en smrti, než den
narození.

3. Lépe jest jít-i do domu pláče,
nežli do domu hodování: proto že
se v'onom připomíná konec všech
lidí, a kdo ŽIVjest myslí, co potom
bude.

4. Lepší jest zármutek*, nežli
smích: nebo skrze smutnou tvář
napraveno bývá srdce proviňujícího.

5. Srdce moudrých [b' á.,] kdež
jest zármutek, a srdce b áznů, kde
jest veselí.

6. Lépe jest od moudrého býti
trestánu, nežli bláznů pochleben
stvím zklamánu býti.

7. Nebo jako praskání hořícího

9) Lepší jest, přítomného dobrého užívati
&.na něm přestávati, nežli žádostem o.
daremnému dychtění po věcech nepří
tomuých, divných, třebas inemožuých,
uzdu pouštěti.
t. s Bohem, & protož sluší správě jeho
se poddsti, a na tom, čehož ou udílí,
raději přestávati, nežli ustavičnými žá.
dostmi svými trápení sobě přidělávati.
V mnoho mluvení & hádání jest mar—
nost. Hebr.: Mnoho věcí, mnoho marne
sti, co tedy má člověk na tom?

10)

11)

4) t. hořkost mysli.
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trní pod hrncem, tak jest smích
blazna*: také i to jest marnost.

8. Pomluva zkormucuje moudré
ho, a zmaří sílu srdce jeho.

9. Lepší jest konec řeči*, nežli

počátek. Lepší jest [člověk] trpě
'vý nežli v(šrsokomyslný.10. Nebu kvapný k rozhněvání:

nebo hněv vlůnu blázna odpočívá.
11. Neříkej : Čím jest to, že první

časové lepší byli, než nyní jsou?
Nebo bláznivá jest taková otázka*.

12. Užitečnější jest moudrost s
bohatstvím, a více prospívá těm,
kteříž vidí slunce*.

13. Nebo jako chrání moudrost,
tak chrání peníze*. Však nad to
více má umělost a moudrost, že dá
vají život** těm, kdož je mají.

14. Zpytuj skutky Boží, že žádný
nemůže napraviti to, čím on zhrzel*.

15. V den dobrý požívej dobrých
věcí, a zlého dne se vystříhej*. Nebo
jako tento tak i onen uěim'l Bůh,
aby nenalezl člověk proti němu
spravedlivých stížností**.

16. Toto také viděl 'sem za dnův
marnosti své: S rave livý hyne v
spravedlnosti sv , a bezbožný dlou
ho živ jest v zlosti své. '

17. Nebývej příliš spravedlivý:
aniž více mudruj, nežli jest potřebí,
abys neztupěl*.

18. Neěiň [také příliš] bezbožně:
a nebývej bláznem*, abys neumřel
před svým časem.

7) Trní nedělá mnoho hluku, ale dá málo
uhlí a stálého ohně ]: vaření ; tak po
chlebně usmívání jen povrch neužitečně
hladí, ale srdce hloub nezshřívá k po
lepšeni.
t. i každé jiné věci.
t. vždy bylo ve světě dobré i zlé, »
jest-li kdy více zlého, tim toliko lidé
vinni jsou.
t. lidem na světě.
t. člověka před rozličnými zlými věcmi
— ** t. činí je šťastné.
Příklady máš: Pheraona, Židy. Hebr.:
zpřímiti, co on zkřivil.
t. připrav se naň. — ** a spíše s Jo
bem zvolal: Přijali-li jsme z ruky Boží
dobré, proč bychom neměli izlého pfi
jímsti ?

17) t. i v pobožnosti & dobrých skutcích,
i ve vyhledávání umění drž miru.

18)t. vai—ujse bezbožnosti a hrubých přestupků.

11)

12)
13)

14)

15)

19. Dobrét jest tobě přidržeti se
toho, což jest spravedlivého, ale
také od onoho neodtrhuj ruky své* :
nebo kdo se bojí Boha, ničehož ne
zanedbá.

20. Moudrost více posilnila* mou
drého než desatero knížat města.

21. Není zajisté člověka sprave
dlivého na zemi, kterýžby [vždy]
činil dobré, a [nikdy] nehřešil.

22. Také ne ke všechněm řeěem,
kteréž se mluví, přikládej srdce
svého: abys snad neslyšel služeb
níka svého, an zlořečí tobě*.

23. Nebot ví svědomí tvé, žes i
ty častokrát zlořečil jiným.

24. Všeho jsem zkusil v mou
drosti*. Rekl jsem: [Jižt']budu mou
drým- ale ona vzdálila se ode mne

25. mnohem více, nežli [prvé]
byla: a [jest] veliká hlubina, kdož
jí nalezne*?

26. Všecko jsem přeběhl myslí
svou, abych poznal, a zpytoval, a
hledal moudrosti, a rozumu: a
abych poznal bezbožnost blázna, a
blud nemoudrých:

27. a našel jsem, že hořčejší nad
smrt jest žena, kteráž jest [jako]
osidlo lovců, a [jako] vrše srdce
její, ruce její jsou okovy. Kdo se
líbí Bohu, uvaruje se jí: ale hříš—
ník jat bude od ní.

28. Hle, to jsem shledal, řekl Ka
zatel, jedno i druhé, abych nalezl
příčinu,

29. kteréž ještě hledá. duše má,
a nenalezl jsem. Muže ztisíce jed
noho našel jsem, ženy ze všech ne
nalezl jsem*.

19) t. varuj se též přepjaté horlivosti
v zevnitřnich dobrých skutcích. Výš
v. 1 .
t. lépe ho chrániti může —
t. nedbej na všecky pomluvy, nepo
slouchej všeho, což se k tobě donáší.
Kdo rád všeho poslouchá, často o sobě
slýcbá.
t. abych v umění dosáhl moudrosti.
t. mysle, že již vrchu moudrosti do
sáhnu, srozuměl jsem, že jsem ještě
daleko od ní; i jest nevystižitedlná.
Toho pak ještě hledám & nenalezám,
čím to jest,- že muž z tisíce jeden jest
dokonalý, moudrý, a žena mezi tolika,
pokudž jsem já shledal, ani jedna.

20)
2-2)

24)
25)
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30. Toliko to jsem nalezl, že u
činil Bůh člověka upřímého*, ale
on vpletl se V otázky bezčislné**.
Kdo takový jest jako moudrý? a
kdo poznal výklad slova***?

Kapitola 8.
Napomíná k poddanosti vrchnostem, 5.

a k moudrému času i příčin šetření. 10.
0 štěstí a neštěstí lidí bezbožuých a šle
chetných, & o nevystižitedlné správě Boží
při tom.

1.Moudrost člověka stkví se naobličeji jeho, a nejmocnější*
tvář 'eho změní.

2. á úst králov 'ch ostříhám, a
přikázaní přísahy oží*.

3. Nepospíchej odjíti od tváři
jeho*, aniž trvej v skutku zlém:
nebo všecko, cožtbykoli chtěl,učiní:

4. a řečjeho jest plná moci: aniž
jemu kdo říci může: Proč tak či
níš*?

5. Kdo osvtříhápřikázaní, neokusí
nic zlého. Casu i odpovědi rozumí
srdce moudrého*.

6. Všeliké dílo má [svůj] čas, a
vhodnost, ale mnohé [jest] člověka
soužení*:

7. rotože nezná minulých věcí,
a bu oucích nižádným poselstvím
nemůže zvěděti.

8. Není v moci člověka brániti
duchu*, aniž má moci v den smrti,
aniž se mu dopouští odpočinouti,

30) t. z počátku dobrého, nezkaženého. —
** t. v lstivě obmysly, spouštěje se
dobroty srdce svého. —- *** t.
jest ten moudrý, aby mohl vyložili
věelikou věc, i s příčinami jejími?
Rozuměj: náružívost, nestydntost -—
Já (moudrost) přikázaní krále plním,
neb jsem mu před Bohem poslušnost
přislíbila. 2. Král. 5, 3. a 4. Král. 11,
17. Jiní: Ját (tobě radim): výpovědi
královské ostříhej : a to pro přísahu
Boží, aneb pro Boha.
t. chtěje pomsty jeho ujíti, raději nic
zlého neěiň, aby toho nebylo potřebí.
t. mocný rozkaz jest slovo jeho, aniž
kdo může žádati od něho, aby z činů
svých počet kladl.

5) t. Ví, kdy a co odpovědíti.
6) t. aby ten příhodný čas poznal.
8) t aby nevycházel z těla v čas smrti.

0

1)
2)

3
V

4)

když nastává boj**, aniž vysvobodí
bezbožnost bezbožného***.

9. Všecko to znamenal jsem, a
dal jsem srdce své na všecky skut
ky, kteříž se dějí pod sluncem. Ně
kdy anuje člověk nad člověkem
k sv mu zlému.'

10. Viděl jsem bezbožné pohřbe
né: kteří také když ještě živi byli,
na místě svatém byli, a chválení
byli v městě jako ze spravedlivých
skutků. I to také jest marnost.

11. Nebo že se ortel hned proti
zlým nevynáší, proto beze vší bázně
synové lidští páší zlé věci.

12. Avšakztoho, že hříšník sto
krát činí zlé, a skrze trpělivost sná
šen bývá, já jsem poznal, že dobře
bude bojícím se Boha, kteříž se
bojí tváři jeho.

1 . Nebuď dobře bezbožnému,
aniž prodlení buďte dnové jeho, ale
jako stín at pominou, kteří se ne—
bojí tváří Hospodinovy.

14. Jest i jiná marnost, která se
děje na zemi. Jsou spravedliví,
jimžto se zle vede, jakoby činili
skutky bezbožných : a jsou bezbožm',
kteří tak bezpečnijsou, jakoby měli
skutky spravedlivých. Ale ito ve-'
likou marnosti býti soudím*.

15. Protož chválil jsem veselost,
proto žeb nic neměl člověk do
brého po sluncem, jediné aby jedl,
a pil, &radoval se: a [žeb ] toliko
to s tebou vzalzpráce sve, za dnů
života svého, kteréž mu dal Bůh
pod sluncem.

16. A přiložil jsem srdce své,
abych poznal moudrost, a srozuměl
zaneprázdnění, kteréž bývá na zemi:
jest člověk, jemuž ani ve dne ani
v noci nepřichází sen na oči.

17. A srozuměl jsem, že člověk
všech skutků Božích žádné příčin
nemůže nalézti, těch, kteréž se dějí
pod sluncem: a čím snažně'i hledá,
tím méně nalezá: byt i ře mou
dry, že ví, nebude moci najíti.

— ** t. boj smrti -— *** t. aby ne
musel umříti.

14) Neb právě konečně se dobrému do
brého a zlému zlého dostane.
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Kapitola 9.
Bídná věc na světě, že začasté šlechet

ným i bezbožným lidem jednostejně se
vede.

LVšecko to rozvažoval jsem vsrdci svém, abych snažně vy
rozuměl: jsout spravedliví a mou
dří, a skutkové jejich V ruce Boží:
a však neví člověk, zdali lásky,
čili nenavisti hoden jest*:

2. ale všecky věci k budoucímu
času chovají se nejisté*, proto že
všecky věci zaroveň se přihazejí
spravedlivému i bezbožnému, do
brému 1 zlému, čistému i nečisté
mu, obětujícímu oběti, itomu, ješto
pohrda osvatnými obětmi. Jakož
|se mívaleobrý, taki hříšník: jako
křivopiisežník, tak 1ten, kterýž na
pravdu přísaha.

3. Tot jest to nejhorší ze všeho,
což se děje pod sluncem, žejedno
stejné věci všechněm se přihazejí.
Pročež i srdce synů lidských na—
plněna bývají zlosti, otupou v
životě, a potom do peke dovedení
budou*.

4. Nižádného není, ještoby vždy
cky živ byl, a kterýžby o tom mohl
naději míti: lepšíjest pes živý nežli
lev mrtvý.

5. Nebo živí vědí, že zemrou'i'l',
mrtví pak ničehož více nevědí, aniž
mají dale odplaty**: nebo v zapo
menutí dana jest památka jejich***.

1) Illedíc toliko na příběhy lidské vůbec,
nenít \ždycky viděti, aby Bůh člověka
splavedlivěho zvláště miloval, a ne
spravedlivého nenáviděl, proto že se
onomu začasté zle, tomu pak dobře
ve e.
Aniž může člověk dojista napřed vě
děti, zdali odměny aneb trestu hoden
jest; tot se teprve v budoucím životě
r.ozhodne
t. že se zlým někdy dobře a dobrým
zle vede, proto mnozí lidé opovrhují
náboženstvím & ctností, &přicházejí u
věčné zahynuti.
t. a tak aspoň trápení svého někdy
zniknou, jestliže toho dobrého, jehož
se zde nadělí, nedošli. — **t. mzdy
za. svou prací k očekávání na světě, t.
slavné pověstí, jmění & t. d. **

ani té odměny nenalezají, žeby po niclínějaká památka zůsta

Wv

6. Laska také, a nenávist, a za
vist spolu zahynuly, aniž maji [více
dílu v tomto věku, a v [nějakém
skutku, kterýž se děje pod sluncem.

7. Jdi tedy, a jez sradostí chléb
svůj,a ]pís radostí víno své: nebolíbí se ohu skutkové tvoji?

8. Každého času at jest roucho
tvé bílé, a oleje na hlavě tvé necht
není nedostatku*.

9. Užívej života s manželkou,
kterou miluješ, po všecky dny ži
vota nestálosti své. kteřížydani jsou
tobě pod sluncem po všecken čas
marnosti tvé: nebo tot jest podíl
v životě, a při práci tvé, kterouž
vedeš pod sluncem.

10. Cožkoli může učiniti ruka tvá,
přičinlívě dělej: nebo ani díla, ani
rozumnosti, ani moudrosti, ani u
mění* nebude na onom světě, kamž

ty 1posgícháš.bratil jsem se k jinému, &.
spatliil jsem pod sluncem, že není
rychlých běh, ani silných boj, ani
moud 'ch chléb, ani učených bo—
hatstw, ani řemeslníků milost, ale
čas, a příhoda ve všech věcéch*.

12. Neví člověk konce svého: ale
jako ryby udicí chyceny bývají,a
jako ptaci polapeni bývají osidlem,
takt zlapam' bývají lidé v čas zlý,
když na ně v náhle připadne.

13. Také tuto moudrostviděljsem
pod sluncem, a soudil jsem býti
velmi ve ou:

14. Bylo město malé, a v něm
malo obyvatelů: přitáhl k němu
kral veliký, a oblehl je, a vzdělal
náspy vůkol, a dokonano jest ob
ležení.

15. I nalezen jest v něm muž
chudý a moudrý, avysvobodil mě

7) t. pokud to v mii-nosti a bez ourazu
ctnosti činíš. 1. Kor. 10, 31.
t. nech smutku, & buď každého času

dobré 4rmysli & s díkůčiněním vesel.Filip.
t. žádného světského snažení a pře
myšlovúní.
t. po lidsku mluvě, &.jakž se na oko
vidí, mnoho přijde na příhodu aětěstí.
& děje se jako nahodou: ale v pravdě
vsecko na. prozřetedlnosti a správě
Boží záleží.

8)

10)

|.. |.. v

':
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sto moudrostí svou, ažádný potom
nezpomenul na člověka toho chu

ho.
16. A řekl jsem já, lepšít jest

moudrost nežli síla, kterakž tedy
moudrost chudého opovržena jest,
a slova jeho nejsou slyšánef'?

17. Slova moudrých slýchána bý
vají s mlčenim, více nežli křik kní
žete mezi blázny.

18. Lepšít jest moudrost, nežli
zbraň vojenská: a kdož v jednom
zhřeší, mnoho dobrého zkazí.

Kapitola 10.
Povysvětliv toho, což o moudrosti a. ne

moudrosti navrhl, 4. učí, jak se sluší k
vrchnostem míti. 5. O povýšení nehodných,
a opovržení mužů zasloužilých. 8. Rozličné
průpovědi. 12. Užitek moudrosti, a škody
z nemoudrosti pocházející, a. to i při vrch
nostech. 20. e jest věc nebezpečné, proti
povýšeným mluviti.

1,Mouchy umírající kazi libostmasti*. Dražší jest nežli mou
drost a sláva, malé a na čas bláz—
novství**.

2. Srdce moudrého jest po pra—
vici jeho, ale srdce blázna po le
vici jeho*.

3. Ano i po cestě blázen chodě,
poněvadž sám jest nemoudrý, vše
cky má za blázny*.

4. Jestližeby duch majícího moc*
vystou ilproti tobě, neopouštěj mí
sta sveho**: nebo lék ten přítrž
učini hříchům největším.

5. Jest [jiná] zlá věc, kteroužjsem
viděl pod' sluncem, jenž ako omy
lem pochází od tváři kmžete:

6. blázna postaveného v důsto

jieriství vysokém, a bohaté*, ani sedí0 e.

16) A rady jeho nikdy předtím, a nikdy
více potom neposlouchali

]) t. pokud v ni utopí seazahyuou. —*
Dolož: a přece může dosti nepatrný
bláznovský skutek velmi slavného a
moudrého muže zohyzditi.

2) _t.moudrý se vždy k pravé, dobré straně
drží, blazen pak k levé, nespravedlivé.

3) t. jaký sám jest, za. takové má i jiné.
4) t. hněv mocného — ** t. nevystupuj

také ty, ale drž se pokojně.
6) t.. na zásluhy, moudrost i zboží.

7. Viděl jsem služebníky na. ko
ních, a knížata, ana chodí pěšky
jako služebníci.

8. Kdo kopá jámu, upadne do
ní: a kdož boří plot, uštkne jej had*.

9. Kdo přenáší kameni, urazí se
jim: a kdo štipá dříví, raněn bude
od něho*.

10. Jestliže se ztupí železo, ato
ne jako prvé*, ale ztupeno bude-**,
s velikou prací vyostří se, a tak
po pilnosti přijde moudrost.

11. Had uštkne-li tajně, nic méně
nemá nežli ten, kdo tajně utrhá*.

12. Slova z úst moudrého jsou
milost: ale rtové nemoudrého svr
hou jej*.

13. Počátek slov jeho jest bláz
novstvi, a posledek úst jeho blud
nejhorší.

14. Blázen množí slova. Neví
člověk, co bylo před ním: a co po
něm bude, kdo mu bude moci 0
známiti?

15. Práce bláznů trápiti bude ty,
kteří neumějí do města se bráti*.

16. Běda tobě země, jejížto král
pachole jest, a jejížto knížata ráno

e 1 .

17. Blahoslavená země, jejížto
král urozený jest, &jejížto knížata
jídají časem svým, pro posilnění,
a ne pro rozkoš.

18. Pro lenost nakloní se krev,
a pro lenost rukou kapati bude do
domu.

19. Pro žert dělají chléb, avíno,
aby hodovali živi jsouce: a peně—
zům poslušno jest všecko.

8) t. kdo chce jinému uškoditi, častokráte
sám utrpí škodu.
t. s čím kdo zachází, tím i pochází.
t. hned nabroušeno bude. — ** t. víc
a více dalším sekáním; naposledyjen. . .
t. jsou oba rovně zlí a jedovatí.
t. jej samého v neštěstí.
t. treňti. Rozumějí se velmi hloupí lidé,
jížto ani toho neumějí, což jest obec—
ného a všechněm známého, pročež mno
ho marné a neužitečné práce sobě při
všem nedělají, a mohouce přímou a
krátkou cestou cíle svého dojíti, daleko
sobě při tom už do ustání zacházejí,
&tak což snadnéhojest, těžké sobě činí.
t. hned z rána v čas důležitých prací

9)
10)

11)
12)
15)

hodují. Staří nejedli až k večerou.
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20. V myšlení svém neutrhej králi,
a v skrytosti pokoje svého nezlo
řeč bohatému: nebo iptáci nebeští
donesou hlas tvůj, a to, což křídla
má, zvěstuje leč.

Kapitola 11.
Napomíná bohatých k sdíluosti &štědrotě.

4. Od přílišného rozpakování se v předse
vzetí svém odvodí, 7. a k nevinnému uží
vání časného dobrého radí.

1. ust chléb svu
P tekoucí: neb

časích jej najdels3*.
2. Dej částku sedmi, takéiosmi:

nebo nevíš, co zlého bude na zemi*.
3. Budou-li plní oblakové, déšťp

vylijí na zem*. Padne-li strom na
poledne, aneb na půlnoc, na kteréž
koli místo padne, tam bude**.

4. Kdo šetří větru, nezaseje: a
kdo hledí na oblaky, nikdy nebu
de žíti.

5. Jako nevíš, která jest cesta
větru, a kterak se skládají kostiv
životě těhotné; tak neznáš skutků
Božích, kterýž jest působitel všeho*.

6. Ráno rozsívej símě své, a u
večer at nepřestává ruka tvá: nebo
nevíš, které více vzejde, to-li či
ono: a pakli obé spolu, lépe bude.

7. Sladké jest světlo. a libo jest
očima viděti slunce.

8.[Protožl byl-liby člověkmnoho
let ŽIV, a ve všem tom* veselilby
se, rozpomínati se má na čas tem

. Napomíná k udělování chudým pod po

po vodě mimo
0 po mnohých

b-l

dobenstvím kupectví na moři, po němžto “
poslal- líby kdo lodí s nákladem ourod
svý<h do cizích zemi, po několika le
tech navrátí se mu zase s výdělkem &
s hojnou náhradou.
t. uděluj koliknkoli možno; neb bude
snad z tolika aspoňjeden vděčný, kte
rýžby tobě v čas nouze zas pomohl.
Tab. 12, 9.

N) v

o: \.

potřebným uděluj. — ** t.ležeti, sám
sobě vzhůru pomoci nemohu. Tak i ty
v neštěstí upadua, jiných k pomoci po
třebuješ. Blaze tobě, jestližes sobě za
dnů dobrých sdílností svou mnoho přátel
získal.
t. a protož konej příhodným časem
svou povinnost podlé místa a povolání
svého, a oučiuek všeho toho poruč Bohu.

8) t. v tom světle, v dnech štěstí. —- **

5)

t. vyprahlou. Tak také i maje z čeho, .

ný**, a na mnohé dny: kteříž když
přijdou, trestány* budou předešlévěc1 z marnosti“

9. Vesel se tedy, mládenče, v
mladosti své, a v dobrém budiž
srdce tvé, ve dnech mladosti tvé,
a choď po cestách srdce svého, a
dle vidění očí svých: ale věz, že
pro všecky ty VĚCIplivede tě Bůh
ksoudu*.

10. Odejmi hněv od srdce svého,
a odvrat zlost od těla svého. Nebo
mladost a rozkoš jsou marné věci.

Kapitola 12.
Sluší Boha. před očima míti prvé než

přijde věk sešlý; 8. nebo krom toho všeho
jest marnost, a naposledy všickni k soudu
n:.usíme

1. Pamatuj na Stvořitele svého vednech mladosti své, prvé než
píijde castrápení, a přiblížíse léta,
o nichž díš: Nelíbí m1 se ,

2. prvé nežli se zatmí slunce, a
světlo, aměsíc, i hvězdy, a navrátí
se oblakové po dešti*-,

3. když se ohnou strážní domu,
a klesati bu ou muži silní, a za
háleti budou melící v maličkém
počtu, azatmí sehledící skrze diry* ;

4. a zavrou [se] dvéře na ulici,
v snížení hlasu melícího, &vstanou

k hlasu ptačímu,*a ohluchnou všecky dcery zpěvu*.
5. Vysokých míst také báti se

budou, a strachovati se budou na
cestě,a kvésti bude mandlový strom,

t. čas bídy, zvlášť v stříá *** t.
ukáže se, že 1všecko to předešlé blaho
marnost bylo.
t. & protož užívaje časného dobrého,
píikáznní Božích při tom nepřestupuj,
a hříchu se varui.
t. pamatuj na Boha, prvé než přijde
stáří; než ti smyslové ztupí &síla ujde,
a jedna bída za druhou jako oblak zs.
oblakem na tě přikva
připodobnívá se tu lidské tělo domu.
Smysl jest-: Neodkládej pamatovati na.
Boha, už do věku sešlého; — až se ti
luce třásti budou, nohy & hnáty osla
buou, a těch málo zubů nebudou moci
pokrmů kousatí & zmílati, až tě izrak
o usti.
I:. až ti mdle žvejkající ústa zapadnou,
spaní sc zkrátí, a sluch ztratí.

CD v
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ztuění kobylka, a rozmetán bude
kapparis'* : nebo půjde člověk do
domu věčnosti své, a choditi budou
vůkol po ulici kvílící.

6. Prvé než se přetrhne provázek
stříbrný, &zpět zběhne lampa zlatá,
a roztříští se věderce nad studnicí,
a rozláme se kolo nad cisternou*.

7. a navrátí se rach do země
své, odkud byl, a uch navrátí se
k Bohu, kterýž jej dal.

8. Marnost nad marnosti, řekl
Kazatel, a všecko marnost.

9. A poněvadž nejmoudřejší [muž]
byl Kazatel, vyučoval lid, a vy

5) t. až budeš míti závrať, a bůti se ina
rovné cestě pádu; až ti zešediví hlavu
jako květ stromu, a shrbí se zádajako
záda kobylky, a všecka chut tě opustí,
jako když odkvěte kapsi—ovýkeř. Aneb
jinak: Když se budeš bát vycházeti
každého času: i z jara, kde mandle
květnu; i v létě, kdežto kobylky mají
hojnost potravy; i v podzim, když ka.—
pary odkvětují: slovem, když celý o
chábneš.
t. pamatuj na. Boha, prvé než ze světa
půjdeš; než se ti přetrhne dech a zhasne
svíce života, srdce přestane tlouci ».
plíce dýchati.

G
V

pravoval, co byl učinil: a zkoumaje
složil přísloví mnohá.

10. Hledal slov užitečných, a se
psal řeči nejpravější, a plné pravdy.

11. Slova moudrých jsou jako
ostnové*, a jako hřebové hluboce
vbití**, kteráž skrze radu mistrů
dána jsou od astýřejed110ho***.

12. Více nad) ty věci, synu můj,
nevyhledávej . Dělání knih mnohých
žádného konce není: a časté pře
myšlování jest trápení těla.

13. Konec mluvení všickni spolu
sl šme. Boha se boj, a přikázaní
je o ostříhej: nebo to jest všeliký
člověk-*.

14. A všecko, co se děje, přivede
Bůh na soud za všeliké poblouzení,
buď žeby to dobré bylo, nebo zlé*.
11) t. k vzbuzování, k pouč'enísvystříhání

čtenářů. —** t.hluboko pronikají, jsou
pevná a. důkladná. — "" t. od Boha.
Žalm 22, 2.

13) t. neb td“ dělá celého člověka, doko
nalého.

14) Aneb: kterýžto soud držán bude nad
každou věcí tajnou, buď dobrou nebo
zlou; tut všecky tajnosti lidské ua jev.
proueseny, s. dobří skutkové odměněni
zlí pak potrestáni budou

Píseň Salomounova.

(Canticum Canticorum, píseň všech písní.)

V písni této opěvuje se, dle pouhého významu slov, láska dvou zusuoubeny'cb
čistotná, vroucí a. trvanlivá. Však již v Starém Zákoně brala Synagoga tu píseň v
smyslu toliko duchovním, totiž o lásce Boba. Hospodina k lidu svému vyvolenému. A
Církev Nového Zákona rozumí ji a vykládá jediné o lásce nejsvětějšiho ženicha Kristu
Ježíše k zasnoubená choti své, církvi svaté, kterouž sobě zjednal krví svou, a. obmyv
učinil ji celou čistou a krásnou. & slavnou, nemající ani poškvrny, uni vrásky; jakož
i o lásce a milosti jeho ke každé nábožná duši, kteráž se mu zcela láskou odevzdává;
ent jest pravý ženich & milovník věrných duší, a zvláště duší panenských, ,nepoškvr
něných. V tomto pouze_duchovním smyslu mají se tedy všecky průpovědi písně této
bráti a rozuměti. Poněvadž pak nemožno duchovní smysl té písně pro obšírnost ouplněji
zde vykládati, vynasnažíme se_toliko, nejprv slovní smysl, pokud možná. krátce objas
nití, & při tom také v hlavních věcech na smysl duchovní ukázati.

Kapitola 1. 2.

mne políbí políbením úst1.At
' svých: nebo lepší jsou než

V1n0 prsy tvé,

vonné mastmi nejlepšími'i.

2) Začala mluviti nevěsta k ženichovi,
duše ku Kristu Ježíši, Spasiteli svému,
již zus On odpovídá, 3 tak se i dále "obe.
v řeči střídají, jakž potom soudný čte
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Olej“ vylít-ý jmeno tvé: protož
mladice milovaly tě.

3. Tahniž mne: za tebou poběh—
neme po vůni mastí tvých. Uvedl
mne král do pokojů svých-“: ple
sati &veseliti se budeme v tobě, pa—
matujíce na šprsy tvé nad víno:
upřimi“ milují tě.

4. erná jsem, ale krásná„ dcery
jerusalémské, j ako stanové Cedarští*,
jako opony belomounovy**.

5.Nehleďte na mne, že jsem snědá,
nebo opálilo mne slunce: synové
matky mé brojili proti mně, po
stavili mne za strážnou na.vinicích
[svých]: [ješto já] vinice své ne
ostříhale jsem*.

6. Oznam mi, ty, jehož miluje
duše má, kde paseš, [a] kde odpo
číváš o poledni, at se nepočnu tou
leti po stádech tovaryšů tvých*.

7. Nevíš—li toho, ó nejkrásnější
mezi ženami, vyjdi, a.kráčej po

šlépějích stád, & pas kozlátka, svápo le stanů pastýřů*.
8. Jízdě své ve vozích Faraono

vých přirovnal jsem tě, přítel
kyně má*.

9. Pěkná jsou líce tvá jako [lícc]

nář sám bez opětného poznamenávání
vyrozumí s, se dovtípí. Hebr.: Lepší
jest nad víno láska tvá. Víno znamená
veselí, rozkoš. Smysl duchovní: Milost
tvá mi jde nade všecko veselí, & roz
koše tohoto světa. — ** Olej znamená
lahodnost &.líbeznost.
Králem rozuměj Krista, jenž přijímá
duši k vnitřnímu s sebou spojení či
zasnoubení. — ** t. spravedliví.
t. potomků Cedarových, arabských pa.
stýřů, jichžto stanové jsouzčerné kozí
srsti. ]. Mojž. 26, 13. ** Černá jsem,
t. osmahlá od slunce při ustavičně
práci, uprncovaná, ale tím zachovalejěí
a sličnější na duši rozmanitými ctnostmi.
Přísl. 31. 30.
Vinice jest všeliké vezdejší usilování;
vedro slunce znamená obtížnost práce.
Mat. 20, ]. Duchovně: Nepřejíce mi,
abych hověls své lásce kBohu, obtížili
mne marným zaměstnáním.

6) t. abych tě nemusela dlouho hledati.
R. duch.: Chceš-li naleznouti Krista. a
v něm odpočinutí duši své, následuj
příkladu církve, adrž sejejích pastýřů.
Řečeno to k chvále nevěsty. Spřežení
koňů egyptských vážilo se za nejvý

th v

.v
bornějsí

hrdličky: & hrdlo tvé jako [drahé]
pásky na krk.

10. Řetízky zlaté uděláme tobě,
prokládané stříbrem.

11. Když stoloval král, nard můj
vydával vůni svou*.

12.Milý můj jest mi jako kytička
myrrhy, [kteráž] mezi prsy mými
odpočívati bude.

13. Milý můj jest mi [jako] hrozen
cyprový na Vinicích v Engaddi*.

14. Aj ty krásná jsi přítelkyně
má, aj ty krásná jsi, oči tvé jsou
[jako] holubičí'ř'.

15. Aj ty krásný jsi, milý můj,
& ušlechtilý. Lůžko naše jest kvě—
tové'iz

16. trámy domů našich jsou ,ce
drové, stropy naše cypresové*.

"Kapitola 2.

1. Já jsem [jako] květ polní, a.lilium v oudolích*.
2. J ako lilium mezi trním, tak

jest přítelkyně má. mezi dceraml.
3. Jako jabloň mezi dřívím les

11) K stolování se připodobnívái blaženost
království nebeského; vůně jest dobrá
pověst, i líbeznost ctnosti a příkladnost
dobrých skutků. Vylitím drahé masti
při hodech osvědčovals se veliká láska.
i uctivost. Mat. 8, 11. — 2. Kor. 2,
14. — Mark. 14, 3.
Engaddi, město v pokolení Jůdově, vů—
kol něhož hojnost výborného vína, a
vonných stromů roste, u. mezi nimi
tento cyprový, květ a jahůdky vonné,
podobné vinným hroznům, vydávající.
Na ten květ se tuto obzvláštně naráží.
t. čisté, jasné anevinné. Holubice jest
obraz nevinnosti, čistoty &.sprostnosti.
Mat. 10, 16.=
t. plné kvítí.
Jinak: Zs lůžko jest nám kvítí, za.
vrchní trámy domu vysoké cedry, za.
stěny & pažení cypresy. Sm. d. Sličná
jest duše i v přirozeně čistotě a. nevin
nosti: ale sličnější v světle křesťanské
ctnosti. Krásný jest Hospodin na. nebi
&.na. zemi v divných skutcích přiroze
nosti: ale krásnější a podivnější v
skutcích své milosti.
t. jen sprostá mladice. V Palestině jest
lilium kvítí obecné a polní. Mat. 6, 28.
Blaze duši, která tak střídmě o sobě
smýšlí, ani nevědouc o spanilosti &
ušlechtilosti své; budet hodna.větší mi
losti i chvály. Luk. 1, 28.

CD v
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ním, tak jest milý můj, mezi syny*.
Pod stínem toho, kteréhož jsem
žádala, seděla jsem, a ovoce jeho
jest sladké hrdlu mému**.

4, Uvedl mne do sklepu vinného,
spořádal ve mně 1ásku*.

5_ Zpodpírejte mne kvitím, ob
ložte mne jablky: nebo láskou
umdlévám.

6. Levice jeho pod hlavou mou,
a pravice jeho obejme mne.

7. Zavazujit vás přísahou dcery
erusalémské skrze srny a jeleny

polní, abyste nebudily, ani vyrá—
žely ze sna [mé] milé, dokudžby
sama nechtěla.

8. Hlas milého mého, hle on se
béře, skáče po horách, přeskakuje
pahrbky:

9. podobný jest mil' můj srně,
a kolouchu jelenímu, hle on stojí
za stěnou naší, hledě skrze okna,
patře skrze mříže.

10. Aj milý můj mluvi ke mně:
Vstaň, pospěš, přítelkyně má, holu
bice má, krásná má, a pojď.

11.Nebo již zima pominula, prška
přestala, a odešla.

12. Kvítí ukázalo se Vzemi naší,
čas řezání [vinic] přišel: hlas hrd
liěky slyšán jest v zemi naší:

13. fík vypustil holičky své: vi—
nice kvetoucí vydaly vůni svou.
Vstaniž, přítelkyně má, krásná má,
a pojď:

14. holubičko má v rozsedlinách
skalních, v děrách mezery, ukaž
mi tvář svou, at zní hlas tvůj v
uších mých: nebo hlas tvůj jest
sladký, a tvář tvá zpanilá*.

15. Zlapejte nám lišky maličké*,

3) t. mezi mládenci. Nade všecko má nám
býti Kristus. — ** t.u svého Spasitele
naleza duše ochlazení a. občerstvení ve
všelikém utrpení, posilu v nesnázech a
nasycení k životu věčnému. Mat. 11,28.
t. opojil mne láskou, spořádanou k Bohu
a. bližnímu; v. 5 a 6 se ještě dále ta
nevýslovné. láska vypodobňuje.
Sm. duch. Od 17.7--14 ukazuje se laska
vost a ochotnost nebeského ženicha k
duši, ješto ji ochraňuje i navštěvuje, i
zas k sobě přijíti zve. .
t. šakaly. Tí mají něco společného s
vlkem a. liškou; ženu maso jako vlk,
ale i ovoce azvlúště hrozny jako liška,

14
v

1 O!v

ješto škodu dělají na vinicích: nebo
vinice naše již rozkvětla.

16. Můj milý jest můj, ajájsem
jeho, jenž pase mezi 1iliemi*,

17. ažby ochladnul den, anaklo
nili se stínové. Navratiž se: odob—
ný buď, milý můj, srně, a ko ouchu
jelenímu, na. horách Bether*.

Kapitola 3.

I.Na lůžku svém přes [celé] nocihledala jsem toho, jehož mi
luje duše má: hledalajsem ho, ale
nenalezla jsem.

2. Vstanut, a zchodím město: po
ryncích a po ulicech hledati budu
toho, jejž miluje duše má: hledala
jsem ho, ale nenalezla.

3. Nalezli mne onocní, kteříž
ostříhají města: Z ali jste viděli
toho, jejž miluje duše má?

4. Jakž jsem jich maličko pomi
nula, nalezla jsem toho, jehož mi
luje duše má: uchopila jsem ho;
aniž ho pustím, dokadž ho neuvedu
do domu matky své: a do poko
jíka rodičky své*.

5. Přísahou zavazuji vás, dcery
jerusalémské, skrze srny a jeleny
polní, abyste nebudily, ani vyrá
žely ze sna milé [mé], dokužby sa
ma nechtěla.

6. Kteráž 'est to, jenž vstupuje
přes poušť, jako proutek dýmu z

a nedělají mnoho škody ve vinicích.
Duchovně se jimi rozumějí schytralí
nepřátelé víry i ctností, zvláště falešní
proroci, kteříž pod rouškou přátelství,
pobožnosti a pravého učení do domů
se opatrně vluzují, a sprostné, nevinné
duše oklamávají a zavádějí.
Rozhodným &.ouplným odevzdáním &
přivínutím se k Spasiteli odráží apře
máhá duše pokušení nepřátelská, jejž
i dále k sobě volá."
t. pospěš a navrat se rychle. Hory Be
ther byly nedaleko Jerusaléma.
Někdy se duše zdá. sobě jako osamělou,
od Boha opuštěnou býti, beze všeho
duchovního potěšení, bez chuti k po
božnosti a. dobrým skutkům: "pakli jen
setrvá. v dobrém oumyslu a svém cvi
čení nalézá. brzo opět předešlé duchovní
útěchy, i dochází milostivého navštívení
Kristova. Jan 14, 23.
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vonného kořenímyrrhy, a kadidla,
a všelikého prášku kořenářského?

7. Hle lůžko balomounovo šede—
sáte silných obstupuje z nejsilněj
ších Israelských:

8. všickni drží meče, ajsou vy
cvičení v boji: j ednohokaždého meč
na bedrách jeho pro strachy noční*.

9. Nosecí ložce* udělal sobě král
Šalomoun z dříví libánského:

10. sloupy jeho udělal stříbrné,
zpoléhadlo zlaté, vchod šarlatový:
prostředek postlal láskou pro dcery
jerusalémské*.

11. Vyjděte, a pohleďte dcery
sionské, na krále alomouna v ko
runě, kterouž ho korunovala matka
jeho V den zasnoubení jeho, a V
den veselosti srdce jeho*.

Kapitola 4.

1. Jak ,jsi [ty] krásná, přítelkyněma, jak jsi krásná! Oči tvé
jsou holubičí*, kromě toho, cožvnitř
skrytého jest**. Vlasy tvé [jsou]
jako stáda koz***, kteréž vystou
pily z hory Galaad****.

2. Zubové tvoji jsou [jako] stáda
ovcí střižných, kteréž vystoupily
z plavidla, všecky mají po dvém
jehňátek, a neplodné není mezi
nimi*.

3. Jako šarlatový pásek, jsou rto

8) t. !( obhájení proti všemu, cožby se
strašlivého v noci přihodití mohlo.
t. ložcs k nošení, jinak svndební.
t. z lásky k nevěstě až milo, kpodivu
dcer jel-usslémských.
Král alomoun předpodobňoval Messi
áše, jenž sobě zasnoubil církev, i za
snubuje každou duši milující jej. kte
ruuž vyvádí ze světa jako z poušti, a
jížto připravuje příbytek skvostný, kdež
nebude více třeba čeho se obávati.
Zjev. 21, 4.
t.jasné, nevinné oči jsou zrcadlo duše.
** t. krom ostatní tváři rouškou za
kryté; znamení panenské bázlivostí, jež
ráda. jest skryta. — *** t. dlouhé, černé.

**** t. kdož bylo mnoho pastvy u
stád kozích, kteréž v těch krajích jsou
krásné srsti. Vlasy jsou zvláštní ozdoba
ženská, avýznam panenské statečnosti.
Smysl: Nevinnost, skrytost apanenská
statečnost jsou tvé. ozdoba.

2) t. zubové tvoji jsou bílí s. neporušeni.

9)
10)

11)

H v

vé tvoji: a řeč tvá sladká*. Jako
skrojek granátového jablka, takjsou
líce tvé, krom toho, což jest vnitř
skryto.

4. Jako věže Davidova jest hrdlo
tvé*, kteráž vystavena jest s pev
nostmi: na tisíc štítů visíz ní, vše
liké odění silných [mužů]

5. Dva prsy tvé, jako dvé mla
dých dvíčátek srních, jenž se pasou
mezi 1i1iemi*.

6. Až ochladne den, a nakloní se
stínové, půjdu k hoře myrrhové, a
k pahrbku kadidlovému*.

7. Všecka jsi krásná, přítelkyně
má, a poskvrny není na tobě.

8. Pojdiž sLibanu, choti má, po
jdiž s Libanu, pojď: budeš koru
nována! [pojď] s vrchu [hory] A
many, s vrchu [hory] Saniru a Her
monu; z brloh lvových, a s hor
pardových*.

9. Ranila jsi srdce mé, sestro má
choti, ranila jsi srdce mé jedním
očí svých, a jedním vlasem šíje své.

10. Jak pěkné jsou prsy tvé, se
stro choti má! Pěknější jsou prsy
tvé než víno, a vůně mastí tvých
nade všecky vonné věci..

11. Plást strdí tekoucí jsou rtové
tvoji, choti [má], med a mléko [jest]
pod jazykem tvým: a vůně oděvů
tvých jako vůně kadidla.

12. Zahrada zamčená jsi, sestro
choti má, zahrada zamčená, a stud
nice zapečetěná*.

13. Rostliny tvoje jsou ráj gra
nátových jabloní s ovocem jablek*.
Cypry s nardem,

14. nard a šafrán, kassie a sko

3) t. rtové s. řeči tvé jsou plny přívěti—
' vosti: líce neposkvrněné plny stydli

vosti. Ctnosti tvé jsou přívětivost, ne
porušenost & stydlivost.

4) t. okrouhlé & bílé. plno perel, a jest
význam poslušnosti &.stálosti.
Prsy jsou sídlo vroucí lásky.
Vůně myrrhy znamená. zásluhu mrtvení
sebe samého: vůně kadidla líbeznost
modlitby a pobožnosti.
Odměna pravé, trvalé ctnosti bude ko
runa. věčná., izbsvení vší strasti. 2.
Tím. 4. 8.
Obnjím se vypudobnívá, že ta duše ne
přístupna jest každé světské žádostivosti.

13) Jinak: Rostliny růje tvého jsou, t. d.

5)
6)

8
V

12)
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řice se všelikým stromovim líbán
ským, myrrha a aloe se všemi před
ními voňavkami.

15. Studnice zahradní [jsi]: stud
nice vod živých, kteréž s prudkostí
plynou s Libanu.

16. Zvihni se, větříku půlnoční,
a přijď větříku polední, prověj za—
hradu mou, at tekou vůně její*.

Kapitola 5.

1.At přijde milý můj do zahradysvé, ají ovocezjabloní svých.
Přišel jsem do zahrady své, sestro
choti má, žití myrrhu svou, vonné
kořenísvé : jisti plást s medem svým,
píti víno své a mléko své: jezte,
přátelé, a píte, a hojně se napíte
nejmilejší*.

2. Já spím, ale srdce mé bdí: hlas
[to] milého mého tlukoucího: O
tevři mi sestro má, přítelkyně má,
holubičko má, neposkvrněná má:
nebo hlava má jest plna rosy, a ka
deře mé [plny] krůpějí nočních.

3. Svlékla jsem sukni svou, kte
rakž se v ni [zas] obleku? Umyla
jsem nohy své, kterakž je [zase]
zmaži?

4. Milý můj vztáhl ruku svou
skrze otvor*, & vnitřnosti moje za
třásly se k dotknutí jeho**.

5. Vstala jsem, abych otevřela
milému svému: z rukou mých ka
pala myrrha, a prstové moji [byli]
plni myrrhy nejlepší.

6. Závorku dveří svých otevřela
jsem milému svému: ale on se byl
-[jíž] uchýlil, a pominul*. Duše má
rozplývala se, jakž b 1 promluvil:
hledala jsem, ale nenalezla jsem ho :
volala jsem, a neodpověděl mi**.
16) Ženich přeje nevěstě své, aby vůně

ctnosti její jako větrem se všudež roz
nášela a víc s. víc známa byla.
Nevěsta. zvala k sobě ženichá; ženich
přichází as ním i přátelé. Duše usilu
jíc o nějakou ctnost, dosáhne s ní i
více jiných ctností. Jako hřích nikdy
nejde sám jeden, nýbrž vždy za. sebou
táhne mnoho jiných; tak íjedna ctnost

... v

vždycky jiných ctnostís sebou přivádí.e
t. ve dveřích, zkoušsje mohl-liby sám
závorku odstrčití. — ** t. lekla jsem
se, když sáhl na dveře.

6) t. obrátil se a odešel. — “ Když Spa.—
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7. Nalezli mne strážní, kteříž
chodí po městě. zbili mne, &ranili
mne, vzali mi plášt můj strážní zdí*.

8. Zavazuji vás přísahou dcer
j erusalémské, jestližebyste našly m1—
lého mého, abyste pověděly jemu,
že láskou omdlévám.

9. Jaký jest milý tvůj nad [ji
ného] milého*, ó nejkrásnější z žen?
Jaký jest milý tvůj nad milého, že
jsi nás tak přísahou zavázala?

10. Milý můj jest bílýa červený,
vyvolený z tisíců.

11. Hlava jeho jako zlato nej
lepší: vlasy jeho jako ratolestky
palmové, černé jako havran.

12. Oči jeho jako holubičí při po
tůčcích vod, kteréž v mléce jsou
zmyté, a sedají podlé proudů nej
plnějších.

13. Líce jeho jsou jako záhonky
vonných koření zaseté od kořenářu.
Rtové jeho [jako] lilia, prýštící z
sebe myrrhu první.

14. Ruce jeho jsou jako váleč
kové zlatí, plní hyacintů.

15. Tělo jeho jest [jako] slonové,
vysazené safíry. Hnátové jehojsou
[jako] mramorovi sloupové, kteříž
založeni jsou na podstavcích zla
tých. Postava jeho jest jako Liban,
výborný 'est jako cedrové.

16. Hr o jeho jest nejlíbeznější,
a všecken jest žádoucí: takoxýt jest
milý můj, a ten jest přítel můj,
dcery jerusalémské*.

17. Kamž odešel milý tvůj, ónej
krásnější z žen? kam se uchý'
milý tvůj ? I budeme jej hledati s
tebou.

sitel přichází s dobrým vnuknutím a.
s příležitostí k dobrému skutku, když
jako stojí u dveří & tluče, tujest třeba
rychle se vzchopití a. otevříti. Kdo pro
dlévá, přichází pozdě a vychází s prá
zdnem; hledá pak, ale nenalezá.
Jest třeba také něco pro ctnost trpěti.
2. Tím. 3, 12.
t. Čím převyšuje jiného ženicha? čím
se nad jiné vyznamenává.
Celé to vypsání chce o ženíchu tolik
říci. že jest ten nejkrásnější, neilíbez
nější, milování nejhodnější. Tot zajisté
jest každé věrné duši Kristus, nebeský
ženich.
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Kapitola 6.
1. ilý můj sstoupil do zahrad

M- své k záhonku vonného kos—r
ření, aby pásl v zahradách, a aby
sbíral lilie.

2. Já [ná-ležim] mému milému, a
můj milý [náleží] mně*, jenž pase
mezi liliemi.

3. Krásná jsi, přítelkyně má, líbá,
a pěkná jako J erusalém: hrozná
jako šik vojenský, [k bitvě] spo
řádan'*.

4. dvrat oči své ode mne, ne
bot ony učinily, že jsem odletěl?
Vlasy tvé [jsou] jako stádo koz,
kteréž se ukázaly z Galaad.

5. Zubové tvoji jsou jako stádo
ovci, kteréž vystoupily z plavidla,
všecky majíc po dvém jehňátek, a
neplodné není mezi nimi.

6. Jako kůra jablka granátového,
tak jsou lice tvé pod zakrytim tvým.

7. Šedesáte jest královen, aosm
desáte ženin, a mladic neni počtu*.

8. Jediná jest holubice má, do—
konalá má, jediná jest matky své,
vyvolená rodičky své. Viděly ji
dcery, a nejblahoslavenější ji na
zývaly; [viděly ji] královny a že
niny, a chválily ji. [ kouce:]

9. Kteráž jest to, jenž kráčíjako
dennice vycházející, krásná jako
měsíc, výborná jako slunce, hrozná
jako vojenský šik spořádaný?

10. Sstoupila jsem do zahrady

ořechové, abych spatřila 'jablka oudolí, a abych vi ěla, kvete-li vi
nice, a puči-li jabloně granátové.

11. Nevěděla jsem: duše má zko
rmoutila mne pro vozy Amina
dabovy*.

12. Návrat se, navrat, Sulamit

». ja celá. jehO'
Řím:

s, 35.
3) A tak netoliko lásky, ale i vážnosti

hodna; i hrozna všelikému zlému po—
hleděni a přiblížení.

4) t. odvrátit, zardít se musel; zahnaly

2) t. on jest celý můj,
nikdo mne od něho neodloučí.

mne.
7) Tolik i více žen chovali kralove vý

chodní. i dosaváde chovajíudvorů svých.
11) t. nenadála se, žeby tu kdo cizí byl,

a nlekši se ho, prchla.

ská: navrat- se, navrat, at pohledime
na tebe.

Kapitola 7.

1. Co uzřiš na Sulamitské, lečhoufy vojenské“ Jak krásní
jsou krokové tvoji v střevících,
dcero knížecí! Spojení beder tvých,
jako zápony, kteréž udělány jsou
rukou umělce.

2. Pupek tvůj kotlík okrouhlý,
jenž nikdy není bez nápoje. Zivot
tvůj jako stoh pšenice, obložený
liliemi.

3. Dva prsy tvé, jako dvé mla
dých dvíčátek smích.

4. Hrdlo tvé, jako věže z kosti
slonových. Oči tvé jako rybniky
v Hesebonu, jenž jsou u brány
Dcery-Množství? Nos tvůj jest jako
věže libánská, kteráž hledi proti
Damašku.

5. Hlava tvá jest jako [hora]
Karmel: a vlasy hlavy tvé, jako
šarlat krále, svázaný v řásy. _

6. J ak jsi ty krásná, a jak ušlech—
tilá, nejmilejší, v rozkoší [své].

7. Postava tvá podobnajest palmě
a prsy tvé hroznům.

8. Rekl jsem :Vstoupím na palmu,
a uchopím ovoce jeji: a budou
prsy tvé jako hroznové vinice: a
vůně úst tvých jako jablek.

9. Hrdlo tvé jest jako víno nej
lepší*: hodné milému mému ku
pití, a rtům i zubům jeho k pře
žívání.

1) t. leč onu, jež kráčí abroznůjestjako
houfy vojenské, t, duši zmužilou avá
žnou, jež sobě umí svou čest hajití.
Onen cizi člověk počíná. nevěstu podo
bnými slovy. jako prvé její pravý že
nich, vychvalovati. Takovým zajisté
způsobem každý pokušitel v srdce věrné
duše vlouditi se hledí, že béře v ústa
sva slova lahodné., podobná. slovům lidí
pobožných a ctnostných.
Hebr.: Bath-Rabbim; tak se ta brana
jmenovala. Smysl: Oči tvé jsou čisté
a jasně. Oči jsou obraz mysli a zna
mosti. Efez. !, 18.
Potud jde lichoceni cizince. Teď mu
nevěsta vskočí v řeč, pevně doložíc,
že krasa její toliko pro jejího milého
jest, a že sama cela jest jeho aonjeji.
Příklad to věrnosti. Tak náleži každé

CDv
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10. Já [naležím] milému svému,

a ke mně(jest náklonnost jeho.11. 'Poj , milý můj, vyjděme
na pole, a bydleme ve vsech*.

12. Ráno vstanouce půjdeme na
vinice, pohledime, kvete-li vinice,
učí-li se zkvětu ovoce, kvetou-li

Jablka granátová: a tut dám tobě
rsy své*.
13.Mandragory vydaly vůni svou.

U vrat našich* jsou všeliká. jablka:
nová. i stará, milý můj, zachovala
jsem tobě.

Kapitola 8.

1. do mi tě dát za bratra. mého,
kterýž požíval prsů matky mé',

abych naleznouc tě venku, libala
tě, a již žádný aby mnou nepo—
hrdal**?

2. Chopilabych se tebe, a uvedla
bych tě do domu matky své: tu
bys mne učil, &.dalabych ti ná,
poje z vina strojeného, a mestu z
mých granátových jablek.

3. Lence jeho pod hlavou mou,
a pravice jeho obejme mne.

4. Přísahou zavazuji vá,—=,dcery
jerusalémské, abyste nebudily, aniž
vyrážely ze sna milé [mé],dokudžby
sama nechtěla.

6. Kteráž jest to, jenž vstupuje
z pouště, oplývajíc rozkoši, pode
přena na milého svého? Pod stro
mem jabloňovým vzbudil jsem tě:
tut jest porušena matka tvá, tut
jest zprzněna rodička. tvá*.

nábožné, věrně duši od řečí lichotivých
rychle se odvrátiti, nechce-li se napřed
v mysli pohnouti, pak i vsrdcizanítiti,
až i v skutku zpronevěřiti!
Vyzývá. ženicha k přebývání venku
krom města. k ujití všeho pokušení, a
k společnému živobytí laskavému.
Pray znamenají lásku; tu dokáži ti
lasku svou.
t. u domu našeho.
t kéžbys byl vlastní bratr můj. — " t.
abych tě veřejně libati směla, a nikdo
mi lásku mou k tobě zle vykládali
nemohl.
Lépe dle hebr. : Tu tě Zplodila, tu tě
porodila matka tva: tu v tom domě
pod tím stromem; tu jest dům tvuj
rodný, do něhož mne chceš uvésti;
viz v. 2.

u)

12
v

13)
1)

6. Polož mne jako pečet na srdce
své, jako pečet na ramě své*: nebo
silné jest milování jako smrt, tvrdě
jako peklo horleni: lampy jeho
jsou lampy ohně a plamenů**.

7. Vody mnohé nemohou uhasih'
lásky, aniž řeky zatopi ji: dával
lib člověk všechen statek domu
sv ho za milovam', jako ničimž po
hrdne jim*.

8. Sestra naše maličká. jest, &
prsou [ještě] nemá.: což učiníme
s naší sestrou v den, když k ní
mluveno bude*?

9. Jestliže jest [jako] zeď, vysta
vime na ní bašty střibmé*: akli
jest jako dvéře, obložíme je des
kami cedrovými**.

10. Já. jsem [jako] zeď: a prsy
mé jsou jako věže, od té chvíle,
jakž učiněna jsem před ním jako
nalezajici pokoj*.

11. Vinici má Pokojný v Té,
kteráž ma národy*: a odevzdal ji
strážným, jedenkaždý přináší mu
za ovoce jeji tisíc stříbrných.

6) t. nikdy neznpomínej na. mne. — *" !.
láska jest nepřemožitedlná & nejvýi
horlivé..

7 t. oheň lásky nedá. se ničím nbasiti;
pravá láska, jakož i přáteletvíi pubOŽ
nost, nikdy nepřestává., jinak by nebyla
pravá a nedá,se ničím, než opět láskou,
odměniti.
t. když bude požádána k zasnoubení.
Tu se ladí o sestru svou nevěstu bratří,
myslíce, že ještě není schopna lásky.
Tak se i svět častokráte omylně do
mýšlí. že to neb ono dítě, ten neb onen
synek nebo dcera, nemají ještě dost
rozumu k poslušenství. dobrému 'chovhnf,
k pobožnosti a. přijímání sv. svátostí.
t. zůstane-li nepohuutedlná. v své lásce,
uložíme za. ni ženichovi velikou cenu.
U starých se dcery ženichum prodávaly.
-— ** to dá. li se snadno odvrátiti, za.
vřeme ji pevněji za. dvoje dvéře, aby
nemohla za stády a za pastýři běhati.
Duchovně: Stálost a vytrvalost v lásce
& pobožnosti má velikou odplatu. llebr.
10, 35. V-rtkavost se musí dobrou kázni
utvrzovnti a před pádem ochraňovutí.
Nevěsta sama doufanlívě si počíná., &
osvědčuje svou pevnost. & nepohnutedl—
nost v lásce k tomu, u něhož nalezla.
milost a pokoj. Kdo silně doufa, nebude
znhunben.
t. Šalomoun má vinici vměstě Bál-Ha
mon výnosnou.

v

4
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12. [Ale] vinice má přede mnou
jest. Tisíc tobě, Pokojný, a dvě stě
těm, kteří ostříhají ovoce jejího*.

13. [ ty], jenž bydlíš v zahra
dách, přátelé poslouchají: dejž mi
slyšeti hlas tvůj*.

12) t. měj si ty, Šalomouna, tisíce ze své
vinice, a k tomu dvě stě, vy strážní:

14. Utec, milý můj, a připodobní
se k srně a kolouchu jelenímu na
horách vonných*.

vičné chvále své, k prospěchu s. radostí
také všech poslouchajících.
Těmito slovy se ukazuje, že není zde
na světě čas stálého požívání rozkněí z
lásky Boží vyplývajících : iv této částce

14)

vinice má milejší mi jest. Totiž láska
má, a duchovní jmění mé jde mi nade
všechen statek tohoto světa!

13) Nebeský ženich vzbuzuje duši k usta

života udávají se změny, a ženich ne
beský se někdy také na. čas skrývá:
teprv na věčnosti nebude žádného pro
měnění ani zastínění. Jak. ], 17.

Kniha Moudrosti.
Knihou Moudrosti slove tato částka Písma sv. proto, že se v ní důkladně

vyučuje pravé moudrosti, ježto záleží v poznání pravého Boha., a v činění dobrého
a. varování se zlého. Sv. spisovatel představuje nejprve v úvodu (kap. 1—6.), jak boha.
bojným tak bezbožným spravedlnost Boží v trestání zlého a v odměňování dobrého,
: vzbuzuje k milování i hledání moudrosti._ S kapitolou 7. počíná teprv vlastně jednak"
o moudrosti, o jejím původu, přednosti & prospěšnosti, jakožto byl sám na sobě i na.
jiných zkusil, což vede až do k. 10. Z toho ukazuje dále (kap. 11—19.) pošetilost
& trestuhodnost modlářství. odporného pravé moudrosti, n končí vyčítáním skutečných
trestů, jnkž se vyplnily zvláště na Egyptskych, již byli modloslužebníci, a pravé ctitele
Boží utiskovali. Bepsána jest kniha ta původné jazykem řeckým, a. pod jmenem Šalo
mounovým. Viz 9, 1.

Kapitola 1.
Správcové a páni maji k Bnhu míti sprost—

nou upřímnost. 8. Bůh nenávidí lsti, reptání,
utrhání, njiných nespravedlivých skutků

LMilujte spravedlnost, vy, jenžsoudíte zemi. Smýšlejte o
Hospodinu v dobrotě*, a v sprost
nosti srdce hledejte ho:

2. nebo nalezen bývá od těch,
kteříž ho nepokoušejí: a ukazuje
se těm, kteříž víru mají v něho.

3. Převrácená pak myšlení od—
lučují od Boha: ale zkušená ctnost
tresce nemoudré*.

4. Nebo v zlovolnou duši nevejde
moudrost, aniž bydliti bude v těle,
které poddáno jest hříchům.

5. Svatý zajisté duch kázně u
tíká před falší, &.vzdaluje se od
myšlení, kteráž jsou bez rozumu,
a. vypuzen bývá od přicházející
nepravosti.

1) t. dobře—;-s dobrým srdcem na něj my
slete.

3) Aneb: Pokoušcná moc (Boží) tresce
bezbožné.

6. Dobrotivý jest sice duch moud
rosti, ale nevysvobodí zlolejce ze
rtů jeho*: nebo Bůh jest svědek
ledví jeho, a jest pravdivý zpytatel
srdce jeho, a posluchačjazyka jeho.

7 Nebo duch Páně naplňuje okr
šlek země: a to, což zdržuje [v sobě]
všecko*, má známost hlasu jeho**.

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

9. Nebo na myšlení bezbožníka
tázáno bude: a hlas řečíjeho přijde

přšd Boha, k trestání nepravostie 0.

J 10. Nebo ucho horlivosti* slyší
všecko, a hluk reptání nebudet

skryt lpřed ním].11 ystříhejtež se tedy reptání,
kteréž nic neprospívá, a nedopou

6) t. od trestu, kterýž byl zasloužil pro
své zlořečení aneb rouhání.

7) t. veškeren svět. ** Jinak: Ten,
jenžlo všecko obsahuje, Bůh neobsóhlý,
zná každé hlesnutí; nic ho nenítajno.

10) t. Boží, Boha. horlícího o spravedlnost.
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štějtejazyku utrhání, nebo řečtajná
nepůjde na prazdne“ : usta pak, kte
ráž lhou, zabíjejí duši**.

12. Nehorletež o smrt bludem ži
vota svého, aniž uvozujte [na sebe]
zahynutí skutky rukou svých.

13 Nebo Bůh neučinil smrti, aniž
se veselí ze zahynutív živých.

Rím. 5, 12.)
14. Stvořil zajisté všecko, aby

[živo] bylo: a zdravé učinil národy
okršlku země*: a není v nich jedu
záhuby, ani pekelného království
na zemi**.

15. Nebo spravedlnost ustavičná
jest, a nesmrtedlná.

16.Ale bezbožní rukama i řečmi
[svými] přivolali ji*: a majíceji za
přítelkyni, hynou, a smlouvu činí
s ní: nebo hodni jsou, aby za po—
dil jí byli.

Kapitola 2.
Bezbožní domnívaiíce se, že smrt všemu

konec činí, 6. v rokoše 9. & rozpustilustí,
10. i &utískováním nevinných se vydávají,
21. ano pak bloudí, aniž považují, že člo
věk k vyššímu cíli jest stvořen.

1. Nebo řekli, neprávě u sebe pře—mýšlejíce*: Krátký a teskný
jest čas života našeho, a není ob
čerstvení přikonci“ člověka, a není
znám, kdoby se byl z pekel navrátil.

2. Nebo z ničehož* narodili jsme
se, a potom [zas] budeme, jakoby
chom byli [nikdy] nebyli: nebo
[jako] dým jest dýchání Vchřípích
našich: a řečjest jiskra z pohnutí
srdce našeho**:

3. kteráž když zhasne, popel bude
tělo naše, a duch se rozplyne jako
11) t. nezůstane bez trestu, pokud jest zlá.

— * t. usmrcují, hříchem smrtelným
jí porážejí.
Jinak: Dobré jest všecko na zemi. 1.
Mojž. 1, 31. — ** t. nebylo toho pů
vodně & od stvoření, nýbrž přišlo to
později. 1. Mojž. 3, 19
:. smrt; samí ji na sebe uvalili.
NAHIedujeteď,jak bezbožní nevěrcí oby
čejné smýšlejí i mluví, zapírnjíce ne
smrredlnost duše & platnost ctnosti. —
"'C'“D .; Není léku proti smrtí.
Keel-y: Mane, náhodou, bez Božího
řízení. — ** dle vek.: Rozum, duch
náš, jest pouhá jiskru, jež pochází z
hýbáuí nušeho srdce, a s nímipomine.

14)

16)
1)

h:
\.,

lehký větýrek, a život náš pomine
jako stopa oblaku, a zmizí jako
mlha, kteráž rozehnána jest od papr
slků slunce, a potlačena od horkosti
je o:

4. a jmeno naše přijde časem v
zapomenutí, a nikdo nezpomene na
skutky naše.

5. Nebo stín pomíjející jest čas
náš, a není navrácení po skonám'
našem: proto že zapečetěno jest*,
a nikdo se nenavrací. (Job 14, 17.)

6. Pojďtež tedy, a poživejme do
brých věcí, kteréž tu jsou, & uží
vejme tvorstva* jako v mladosti
rychle**.

7. Drahým vínem &. [drahými)
mastmi naplňme se: a at nemine
nás květ času*.

8. Korunujme se růžemi, prvé
nežli svadnou : nižádná nebuď louka,
kteréžby nepřešla bujnost naše*.

ádný z nás nebuď prázden
rozpustí losti naší : všudy pozůstavme
znamení veselosti: nebo tent jest
díl náš, a ten jest [náš] los.

10. Utiskněme chudého spravedli
vého, a nešetřme vdovy, aniž se
ostýchejme šedin starce mnohého
věku.

11. A sila naše buď nám pravidlem
spravedlnosti*: neb co nestatečného
jest, za neužitečné shledáno bývá.

12. Protož oklamejme spravedli
vého, nebo neužitečný jest nám, a
protiví se skutkům našim, a vytýká
nám přestoupení zákona, a rozhla
šuje na nás hříchy obcování našeho.

13. Udává, že má známost Boží,
a synem Božím se nazývá.

14. Učiněn jest nám k pohanění
myšlení našich*.

5) t. navždy. zavřena jest cesta k navrá—
cení ee z onoho světa. Staří pevně za
vírali, zapečetovalí hroby. Mat. 27, 66.

6) t. stvořených věcí Světa. —*' t. dokud
mladí jsme, rychle, než mladost ujde.
Prvé než mine jaro věku našeho. t.
mludost.
t. nižádná rozkoš, kteréž bychom ne
okusili.
15.to nám buď spravedlivé, seč by'li
můžeme. najiné zákony se neohlížejice.
Kára, haní všecky úmysly, rady :.

7)

8)

11)

14)
předsevzetí naše.



62 Kniha Moudrosti 2. 3.

15. Těžko nám na něj i hleděti,
nebo nesrovnává se s jinými život
jeho, a jinaké jsou cesty jeho.

16. Za lehkomyslné počtení jsme
od něho, a zdržuje se od Cest na—
šich jako od nečistot, a blahoslavi
konec spravedlivých, a chlubí se,
že má otce Boha.

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

18. Nebo jestliže jest pravý syn
Boží, ochrání jej, a vysvobodí jej
z rukou protivníků.

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

20. K smrti nejohavnější odsuďme
ho: neb bude poznán z řečí jeho*.

21. Toto myslili, a bloudili: nebo
oslepila je zlost jejích.

22. A neznali tajemství Božích,
aniž se nadáli mzdy spravedlnosti,
aniž vzali v soud poctění duší sva
tých*.

23. Bůh zajisté stvořil člověka
neporušitedlného, a k obrazu podo
benství svého učinil jej.

24. Ale závistí ďábla přišla smrt
na okršlek země:

25. následují pak ho* ti, kteříž
jsou 8 strany jeho.

Kapitola 3.
Spravedlíví neby'vnjí od Boha opuštění.

10. Bezbužní trpí na tomto i na onom světě.
13. Čistota se vychvaluje &cizoložstva škody
se vypravují.

1. uše pak spravedlivých jsou v
ruce Boží, a nedotkne sejich

muka smrti.
2. Zdají se očím nemoudrých umí

rati: a pokládá se vyjití jejich [ze
světa] za trápení*:

3. a to [jejich] od nás odjití za

vyhlazení.: ale oni (jsou v pokoji.4. A jestliže pře lidmi muky
_trpějí, naděje jejich jest plná ne
smrtedlnosti.

20) t. byl-li v pravdě spravedlivý aneb po
krytec. ' ,.,

22) t. neuvažují odměny duší neposkvrně
n ('h

25) t. ďábla.
2) t. konec jejich za bídný, nešťastný.

5. Maličko pokárám' b še, na
mnoze dobře opatření bu ouznebo
Bůh zkusil jich, a shledal, že jsou
hocmi jeho.

6. Jako zlata v peci zkusil jich,
a jako zápalnou obět přijal je, a
časem bude ohled na ně*.

7. Stkviti se budou spravedliví*,
a jako jiskry ve třtí probíhati se
budou**.

8. Souditi budou národy, a pano
vati nad lidmi, a kralovati bude
Pán jejich na věky.

1. Kor. 6, 2. Mat. 13, 43.1
9. Ti, jenž doufajívněho, poroz

umějí pravdě*: a věrní v milování
odpočinou v něm**: nebo milosta

okoj jest volen' 'eho.
P 10. Ale lYteyzbožnšrllšionletoho, co
obmýšleli, trestáni budou: ti, jenž
nedbali na spravedlivého, a od Pána
odstoupili.

11. Nebo kdo zamítá moudrost,
a kázeň, nešťastný jest, a prázdná
jest naděje jejich, a práce [jejich]
jest bez užitku, a díla jejich jsou
marnáv

12. Zeny 'ejich jsou nesmyslné,
a velmi nešlechetní synové jejích.

13. Zlořečeno jest plémě jejich;
nebo šťastná jest neplodná*, a nepo
skvrněná, kteráž nepoznala lože s
provinčním: budet míti užitek v
ohledu na duše svatýchH':

14 i kleštěnec*, kterýž nepáchal
rukama svýma nepravost, aniž ob
mýšlel proti Bohu nešlechetných
věci: nebo dána mu bude za věr
nost odměna výborná, a los v chrá
mě Božím“ nejvzácnější.

15. Dobrých zajisté prací užitek
jest slavný, a nevyvratný jest ko
řen moudrosti*.

7) t. slávou. - ** t. blýštěti se budou
mezi znvrženými jako jiskry & plamen
v suchém třtí nebv strništi zapáleném.
t. zkusí, že věrný jest v zaslíbeních. 
** t. naleznou odpočinutí dušem svým,
jakožto odměnu za věrnost svou.
t. šťastnější nad ně. — ** t. ažjirn bude
odplaceno.
t. člověk neženatý, bez potomstva. —
** t. v nebi.

15) t. jistý jest prospěch moudrého, boha—

9)

13)

14)
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16; Synové pak cízoložníků hy
nouti budou, & símě z nepravého
lože bude vyhlazeno.

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

18. A pakli rychleji zemrou, ne
budou míti naděje, ani promluvení

sobě v den rozeznání*. '
19. Nebo rodiny nepravé hrozné

jest skonání.

Kapitola 4.
O užitcích ctnosti a trestu bezbožnosti.

7. Spravedlivého skonáníjest dobré, nespra
vedlivého pak zlé.'
1. O jak krásné jest čistotné pléměv stkvělosti*: nesmrtedlná
zajisté jest památka jeho: neboť i
u Boha známéM jest, i u lidí.

2. Když přítomno jest, následují
ho: a když se vzdálí, žádají ho, a
na věky korunované slaví vitězství.
dobyvši odplatu bojů neposkvrně
n'ch*

3. Rozplozené pak bezbožníků
množství nebude užitečné, a cizo
ložná štípení nepustí kořene hlu—
boko, aniž položí stálého základu.

4. A bytby na čas v ratolestech
pučilo, nepevně založeno jsouc,- od
větru zviklá-no, a násilím větrů z
kořene vyvráceno bude.

5. Polámány zajisté budou rat'o
lesti nedospělé, aovoce je'ich bude
neužitečné, a trpké k ji u, akni
čemu se nehodí.

6. Nebo synové, kteříž rodí se
z nešlechetných snů, jsou svědkové

hojného života, zvláště v ohledu na
věčnost, kdež se ctnost nemine s hojnou
odplatou.

l$l t. ani potěšení v den soudu, jestliže
otců svých v nečistotách následovali.

1) t. vctnosti neposkvrněné. eck.: Lepší
jest neplodnost s ctností, nežli veliká.
rodina s hříchem. — ** t. ve cti —

9) t. za. bojování o neposkvrněnost. Té
ctnosti, když přítomna jest, následují
lidé, vidouce jina jiných, akdyž vzdá.
lens jest, žádOstivijsou jí; taina věč
nosti nosíc korunu, vítězství slaví no
poskvrněných bojování, t. pro čistotu
bojujíc a všeliká pokušení nečisté, pře
náhajíe vítězství obdrží.

nešlechetnosti proti rodičům, při
otázání svém*.

7. Spravedlivý zajisté, byl—liby
před časem smrtí zachvácen, vob
čerstvení bude*.

8. Nebo stáří ctihodné není ono
dlouhověké, ani počtem let měřené :
ale šediny jsou smysl člověka,

9. a věk starý, život neposkvr
něný*.

10. Libě se Bohu učiněn jest
[jeho] milým, a živ jsa mezi hříš—
níky, přenesen jest*.

11. Vytržen jest, aby zlost ne
změnila rozumu jeho, aneb aby lest
nepodvedla duše jeho.

12. Nebo mámení zhejřilosti za
temňuje dobré*, anestálost žádosti
převrací smysl bez zlosti**.

13. Dokonav v krátku vyplnil
časy mnohé:

14. líbilat se Bohu duše jeho:
protož pospíšil, vyvésti jej z pro
středku nepravostí. Lidé pak vi
douce, nesrozuměli tomu, aniž sklá—
dali v srdcích toho:

15. že milost Boží, a milosrden
ství jest k svatým jeho, a. ohled
na vyvolené jeho*.

16. Odsuzuje pak spravedlivý
mrtvý živé bezbožné*, a mladost
rychleji skonaná dlouhý život ne
spravedlivého.

17. Uzří zajisté konec moudrého,
a neporozumějí, co o něm myslíl
Bůh, a proč jej ohradil Pán*.

6) t. když jsou na to tázáni.
7) t. občerstven, potěšen bude; nebude za.

rmoucen; . v pokoji bude; nelekne se.
t. ctihodný věk necení se dle počtu
let, nýbrž dle moudrosti, a. dle nepo
skvrnéností života., a má.-li člověk mou
drost a. nevinnost, dosti dlouho živ |.
stár byl.
t. na onen lepší svět; že se Bohu líbil,
vzal jej jako miláčka z prostřed hříšníků
k sobě. id. 11, 5.
t. moc marnosti ažádosti může člověka
omámiti. ažby nepoznávsl, co dobrého
a co zl ho. kazí nevinnou
mysl, či dobré srdce.
t. že tím způsobem milosti &.dobroty
k svatým avyvoleným míláčkům svý
dokazuje. a že, maje péči o ně, dobře
je zaopatřuje.

16) t. ctnostným životem.
17.) t. v bezpečnost uvedl.

9)

... O
V

12)

.. 5
V
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18. Uzří, a pohrdati budou jim:
ale Pán se jim posmívati bude.

19. A budou potom padati beze
cti, a v pohanění [budou] mezi
mrtvými na věky: nebo roztrhne
ty uadulé bez hlasu*, apohne jimi
od základu a až na nejvýš zkaženi
budou: & budou lkáti, a památka
jejich zahyne.

20 Přijdou* bázlivě v myšlení
na hříchy své, a obviňovati je bu
dou nepravosti jejich, proti nim se
postavujíce.

Kapitola 5.
Pozdní nařikání bezbožniků nad sebou,

16. odplata spravedlivých, 18. a trest ne
spravedlivých.

1.Tehdy státi budou spravedliví uveliké stálosti proti těm, kteříž
je sužovali, a kteříž odjímali* práce
jejich**.

2. Vidouce [to], budou se ke
rmoutiti bázni hroznou, a diviti se
náhlosti nenadálého spasení [j ejich],

3. řikajíce sami usebe,'želice, a
pro ouzkost ducha lkajíce: Tot jsou
ti, ježto nám byli někdy kposměchu,
a za přísloví potupy.

4. My nesmyslní, měli jsme život
jejich za bláznovství, a konec je
jich za bezectný:

6. aj jak jsou počtení mezi syny
Boží, amezi svatými jest losjejich.

6. Zbloudili jsme tedy z cesty
pravdy, a světlo spravedlnosti ne
svítilo nám: a slunce rozumnosti
nevzešlo nám.

7. Ustali jsme na cestě nepra—
vosti a zahynutí, a chodili jsme
po cestách neschodných, cesty pak
Páně neznali jsme.

8. Cožnám prospěla ýcha? aneb p
co nám spomohla ch ouba s bo—
hatstvim?

9. Pominulo to všecko jako stín,
a jako posel, mimo běžící,

10. a jako lodí, kteráž přechází

19) t. že ani hlásku neyydají aneb že zmizí
jako zvuk hlasu.

20) t. na. onen svět.
1) t. kazili na světě. — ** Ř. pohrdali

pracemi, ctnostmi jejich.

zdulou vodu: jejížto stopy, 'kd ž
přejde, nelze nalézti, ani stezšy
dna jejiho mezi vlnami:

11. aneb jako pták, kterýž leti
skrze povětří, jehožto cesty nižád—
ného znamení se nenalézá, ale to
liko zvuk křídel, když rozráží lehký
vítr, a protrhuje povětří násilím ce
st :hýbajekřídlypřeleti,apotomžád
n znamení cesty jeho se nenalezá:

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

13. tak i my zrodivše se ihned
přestalijsme býti: a sice nemůžeme
žádného znamení ctnosti ukázati:
ale v zlosti své strávili jsme se*.

14. Tak mluvilivpekle ti, kteříž
zhřešili:

16. nebo naděje bezbožného jest
jako pejří*, kteréž vitr zachvacuje:
a_)ako pěna tenoučká, kteráž vichřici
rozptýlena bývá: a jako dým, kte
rýž se větrem roznáší: a jako a
mátka na hosta, kterýž téhož e
odchází. _

16. Spravedliví pak na věky
živi budou, a u Pána jest odplata
j ejich, a myšlení na ně u Nejvyššího.

17. Protož přijmou království
slavné, a korunu ozdobnou zrnky
Páně: nebo pravicí svou zastře je,
aramenem svatým svým bude jich
hájiti.

18. Vezme [zbrojné] odění horli—
vost jeho, a obleče tvorstvo v odění
ku pomstě nad nepřátely.

19. Obleče se misto pancíře v
spravedlnost, a vezme místo lebky
soud jistý.

20. Vezme štít nepřemožitedlný,
ravost*:
21. anaostří tvrdý hněv v kopí*,

a bojovati bude s ním okršlek země
proti nesmyslným.

22. Půjdou upřímo střel blesků,
a jako z dobře nakřiven ho luku

13) t. protož: jest to tolik, jakobychom byli
nikdy ani na světě nebyli.

15) Jinak jako prach.
20, . svatost.
21) t. misto kopí, jako kopí.
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oblaků vypuštění budou, a do ji
stého místa uhodí.

23. A od hněvu skalnatéhď' po
slána budou veliká krupobití, roz
h'ti se proti nim voda mořská, a
řeky se [na ně] zběhnou tvrdě**.

24. Zdvihne se proti nim vítr
silný, a jako vichřice rozmete je:
a v poušť obrátí všecku zem ne
pravost jejich, a zlost [jejich] vy
vrátí stolice mocných*.

Kapitola 6.
Králové & soudcové mají pamatovati, že

ioni také od Boha souzeni budou. 10.
Protož moudrosti hledati mají.

1.Lepší jest moudrost nežli síla:a muž opatrný nežli silný.
2. Protož slyšte, králové, a roz

umějte, učte se, soudcové, [všech]
končin země.

3. Nachylte uší vy, jenž vlád
nete nad množstvím, a libujete
sobě v houfích národů:

4. nebo dána jest vám moc ode
Pána, a síla od Nejvyššího, kterýž
tázati se bude na skutky vaše, zpy
tovati bude myšlení [vaše]:

5. poněvadž jsouce služebníci krá—
lovství jeho, nesoudili jste právě,
aniž jste ostříhali zákona sprave
dlnosti, aniž podle vůle Boží cho
dili jste:

6. hrozně abrzce ukáže se vám:
nebo nejtvrdší soud na těch, kteříž
představeni 'sou, vykonán bude.

Chatrnemu zajisté propůjčuje
se milosrdenství*: ale mocní mocně
muky trpěti budou.

8. Nevyjmet Bůh osob nižád
ného, aniž se bude ostýc ati něčí
velikosti: nebo malého i velikého
on učinil, a jednostejně pečuje o
všecky.

9. Ale silnějším silnější nastává
trápeni*.
23) l:. jako skála tvrdého, nejpřísnějšího.

Ř. kterýž hází kamením či ledem. —
** t. silně se rozvodní sty bezbožníky
zatopí.

24) t. pro bezprávíanešlecbetnost zpustne
země. & zvrácena budou království.

7) t. piehlidá se mu něco příčinou sprost
nosti a. neumělostí.

9) t. soud, ortel. trest.

10. K vám tedy, králové, jsou
tyto mé řeči, abyste se naučili
moudrosti, a ne adJi*.

11. Nebo kteří ostříhati budou
spravedlivých věci spravedlivě, o
spravedlnění budou: a kteří se na—
učí těm věcem, naleznout, coby
odpověděli*.

12. Buďtež tedy žádostivi řečí
mých: milujte je, a budete míti
umění*.

13. Jasnát jest, a kteráž nikdy
nevadne moudrost, a snadně spa
třína bývá od těch, kteříž ji mi
lují, a nalezena bývá od těch, kte—
říž ji hledaji.

14. Předchází ty, kdož ji jsou
žádostivi, aby se jim prvé ukázala.

15. Kdo k ni na ůsvitě bdíti
bude*, nebude [O ni velmi] praco
vati: nebo ji nalezne sedící u dveří

' h0)v c .
.)176.Protož přemýšleti o ní, jest

dokonalý rozum: a kdožby bděl pro
ni, brzo bezpečen bude*.

17. Poněvadž ona obchází hle
dajíc těch, kdož jí jsou hodni, a
na cestách ukazuje se jim ochotně,
a př1 každém pomyšlení potkává
se s mmi.

18. Nebo počátek její jest o
pravdová žádost umění.

19 Protož péče o umění jest lá
ska [k ní]: aláska [k ní] jest ostří
hání jejích řikázaní: ostříhání pak
přikázani jejích] jest dokonalá ne
porušenost: .

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

21. Zádost tedy moudrosti při
vádí do království věčného.

22. Protož jestliže sobě zalibu—
jete [panovnické] stolice a berly,
králové národů, milujte moudrost,
abyste na věky kralovali.

10)
11)
12)
15)

t. 2 dobrého obcování;\nechybovali.
t. čím by se na. soudu omluvili.
t. rozum, moudrost.
t. kdo se záhy, hned z mládí o ní při
činí.

) t. bezpečně, iistotně jí dojde. *16
20 t. čistotou myslí přibližujeme se 1:Bohuv

Jak. 4, 8.
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23 Milujte světlo moudrosti vši
okni, kteříž ]ste představeni lidem.

24. Co pak jest moudrost, akte
mk jest učiněna*,oznámím, a ne
zatajím před vámi tajemství Bo
žích, ale od počátku narození zkou
matí budu, & vydám na světlo zná
most její, & ne ominu pravdy:

25. aniž půj u cestoustím, kdo
závistí chřadne: nebo takový člo
věk nebude oučasten moudrosti.

26. Množství pakmoudrých jestzdraví okršlku země* a král mou—
jest podpora lidu.

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

Kapitola 7.
Napomenutí k moudrosti vlastním pří

kladem.

Jsemť sice i já smrtelný člověk,podobný všechněm, a rodem
z toho zemního*, kterýž první u
činěn jest, a vživotě matky utvo
řen jsem v tělo,

2. v času desíti měsíců shustl
jsem v krvi, z semene člověka, a
z příslušného kochání nocního..

3 I já. narodiv se přijal jsem
obecnépovětří, a padl jsem na zem

odobně uč1něnou,a první hlas po—
dobný všechněm vypustil jsem
plakaie.

4. V plénkách vychován jsem, a

: velikými starostmi.ádný zajisté z králův jiného
počátku narození neměl.

6. Jednostejný jest tedy příchod
všechněch do života, a podobný
odchod.

7. Protož žádal jsem, a dán est
mi smysl: a vzýval jsem[Bol1a],
: všel ve mne duch moudrosti:

8. a předložil jsem ji nad krá—
lovství*,a [královské] stolice, a bo
hatství za nic jsem pokládal u při—
rovnání k ní.

/

24) t. jaký jest původ její.
26) Množstvím zajisté moudrých zachován

bývá svět: tím šťastnější jest, čím více
moudrých lidí jest na. něm.

1) tŘ. 2 Adam8)R . nad bsrly královské.

9. Aniž em přirovnaval k ní
kamene drahého: nebo všeliké zlato
11přirovnání k ní jest písek drobný,
a jako bláto jmíno bude stříbro
proti ní.

10. Nad zdraví _akrásu miloval
jsem ji, a umínil jsem za světloji
míti: nebo neuhasitedlné jest světlo

BJ.11.Spolu paks ní přišlo mi vše
cko dobré, a nesčíslné čest* skrze
ruce její.

12. A veselil jsem se ze všech
věcí: nebo předcházela mne ta
moudrost, anevěděl jsem, že všech
těch věcí jest matkou.

13 Kteréžto beze lsti naučiljsem
se, a bez závisti jí sdělují, a po
ctivosti* její neukryji.

14. Nebo neskončenýjest poklad
lidem: jehožto kteříž užívají, ou
častni jsou přátelství Božího, pro
dary umění schvaleni jsouce.

15. Mně pak dal Bůh [bych mohl]
mluviti, jak smýšlím, zaprvé mysliti
jakž sluší o těch věcech, kteréž se
mi dávají: nebo on jest moudrosti
vůdce, a napravovatel moudrých:

16. Vruce zajistéjeho jsme, imy,
i řeči naše, ivšecka moudrost [na.
še]: i prací známost a umění.

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

18. počátek, askonání, 1prostře
dek časů*, střídání obratů [slunce**],
a proměny časů***,

19. běh roku, a spořádání hvězd,
20. přirozenost živočichů. &hně—

vy lítých zvířat, moc větrů, imy
šlení lidská, rozdíly křovin, i moci
koření;

21 a cožkolijest skrytého, ane
viditedlného*, poznal jsem: nebo
všech věcí umělkyně učila mno
moudrost.

ll) Ř. nesčíslné zboží., bohatství.
'3) .bohntství.
18) t. času denního. — ** t. ptřinsjdelšín

i nejkratším dni. *** t. výrohloh
% částek.

21) R. skrytého a viditedlného.
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22. Jest zajisté v ní duch roz
umnosti, svatý, jediný, mnohoná
„bný*, pronikavý, výmluvný, hbi
tý, nezprzněný, jistý,_ libý, milující
dobré, ostrovtlpný, jemuž nic ne—
gbraňuje, obře činící,

23. vlídný, dobrotivý, stálý, jistý,
bezpeěn ', všelikou moc mající, vše
oko pře vídající, akterýž obsahuje
všecky duchy: rozumný, čistý, pro
mkavy.

24. Nebo nade všecky hbité věci
hbitější jest moudrost: dosahá pak
všudy pro svou čistotu.

25. Jest zajisté [jako] dech moci
Boží, a jest [jako] nějaký čistý vý
plynek jasnosti VšemohoucíhoBoha:
a protož nic zprzněného do ní ne
vbíhá.

26. Nebo jest blesk světla věč
ného, a zrcadlo bez poskvrný ve
lebnosti Boží: a obraz dobrotivo
sti jeho.

27. A jsouc jedna, všecko může:
sama v sobě [jednostejná] zůstá

vajíc* všecko obnovuje, a po ná
rodech přenáší _sev duše svaté, přá
tely Bgží, a proroky ustanovuje

28. Zádného zajisté Bůh nemi
luje, kromě toho, kdož s moudrostí
přebývá. :

29. Jestit ona sličnějšínad slun
oe, a nade všecko spořádání hvězd:
přirovnána k světlu, nalezena bývá
přednější.

30. Nebo najeho místo vstupuje
noc, ale moudrosti nepřemáhá zlost.

Kapitola 8.
Schválení moudrosti, i skutků & užitků

jejich.

1.Dosáhá tedy mocně od konceaž do konce, a řídí všecko
líbezně.

2. Tu jsem zamiloval, a vyhle
dával jsem ji od mladosti své, a

edal jsem ji sobě vzíti za nevě
stu, a učiněn jsem milovníkem
krásy její.
22) t. jediný v podstatě, mnohonásobný v

oučincích.
97) t. nikdy věkem nacházejíc, &, tedy

Sama nikdy žádného obnovení nepo
třebujíc.

3. Urozenost 'ejí oslavuje [to], že
spolu sBohem yt má: anoivšech
věcí Pán zamiloval ji;

4. učitelkyně z .jisté jest umění

Bižího, a vyvolitelkyně skutkůe 0 .

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

6. A pakli vtip co dělá: kdož
jest větší řemeslník těch věcí, kte
réž jsou, nežli ona?

7. A miluje-li kdo spravedlnost:
práce této* mají veliké c nosti:
nebo střídmosti, a opatrnosti vyu
čuje, a spravedlnosti, i síle, nad něž
mc užitečnějšího není lidem v
[tomto] životě.

8. A pakli kdo žádá mnohého u
mění, ví [ona] věci minulé, a bu
doucích se dovtipuje zná chytrosti
řeči, a výklady pohádek: znamení
a zázraky zná prvé nežli se sta.
nou, i příběhy časů a věků.

9. Umínil jsem tedy přivesti ji
sobě k společnému obcování: věda,
že se sdělí se mnou o dobré věci,
a bude mi promluvením* v myšle
ní [mém] a v tesknosti mé.

iO. Budu míti z ní slávu u zá—
stupů*, a čestu starších, jsa [ještě
mladý:

U. a bude shledáno, že jsem o
strovtipný v soudu, a před obliče—
jem mocných dívný budu, a tváři
knížat budou mi se diviti:

12. když mlčeti budu, očekávati
na mne budou, a když budu mlu
viti, hleděti na mne budou, a když
řečniti budu, položí ruku na ústa svá..

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

14. Spravovati budu lidi: a ná—
rodové budou mně poddání.

15. Bati se mne budou slyšíce
[O mně] králové hrozni: v množ—

5) Ř. Povědoma jest umění Božího ajent
rádcem při skutcích jeho.

7) t. moudrostí práce či účinky onu ní
sledující ctnosti:

9) t. potěšením, ježto mno příhodný-í
řečmi vyrážeti bude.

10) t. u obecného lidu.
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ství jmín budu za dobrého, a v
boji za udatného.

16. Vejda do domu svého odpo
činu s ní: nebot nemá hořkosti
obcování její, ani tesknosti bydlení
s ní, ale veselost & radost.

17. To u sebe rozjímaje, av srdci
svém přemýšleje: že v příbuzen
ství moudrosti jest nesmrtelnost,

18. avpřátelství jejím kochání
dobré, a V pracech rukou jejich
počestnost bez nedostatku*, a v há
dání mluvení jejích moudrost, a
vznešenost v ouěastenství řečí je
jich: obcházel jsem hledaje, abych
ji sobě pojal.

19. Byl pak jsem pachole vtip
né, & dostal jsem duši dobrou.

20. A jsa Vicedobrý, přišel jsem
k tělu neposkvrněnému.

21. A jakž jsem zvěděl, že ne
mohu 'inak býti zdrželivým, leěby
[mi tof Bůh dal, i tot byla mou
drost, věděti, čí to jest dar: při—
stoupil jsem k Pánu, aprosil jsem
ho, a řekl jsem ze všech vnítř
ností svých:

Kapitola 9.
Modlitba za moudrost.

l. Bože otců mých, a Pane milosrdenství, kterýž jsi učinil
všecky věci slovem svým,

2. a moudrosti svou _ustanovils
člověka, aby panoval nad tvor
stvem, kteréž od tebe učiněnojest,

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

4. dej mi trůnu tvému přístojicí
moudrost, a nezamítejž mne z [počtu]
služebníků svých:

5. nebo služebník tvůj jsem já,
a syn děvky tvé, člověk mdlý*, a
kratičkého věku, a menšík poroz
umění soudu a právům.

6. Nebo byt kdo i dokonalým
byl mezi syny lidskými, pakliby

s ním nebšla moudrost tvá, zanicpočten bu e.

5) t. velmi nedostatečný, 3. Král. 3, 7.
Žalm 115, 16.

7. Ty jsi mne vyvolil Za krále
lidu svého, a za soudce synů, i dcer
svých ;

8. a řekls, aby'ch vzdělal chrám
na hoře svaté tvé, a oltařv městě
obydlí tvého, ku podobenství stan
ku svatého tvého, kterýž jsi při
pravil od počátku:

9. a s tebou jest moudrost tvá,
kteráž zná skutky tvé, jenži pří
tomna byla tehda, když jsi tvořil
okršlek země, a ví, co líbezného
jest očím tvým, a co pravého v
přikázaních tvých.

10. Sešliž ji s nebes svatých
svých, a od stolice velebnosti své,
aby se mnou byla, ase mnou pra
covala, a abych věděl, coby bylo
příjemného u tebe;

11. neb ona ví všecko, a rozumí
[všemu], a. povede mne v pracech
mých opatrně, a ostříhati mne budemom svou.

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

13. Nebo kdo z lidí bude moci
věděti radu Boží? aneb kdo bude
moci se domysliti, co Bůh chce?

_14. Myšlení zajisté lidí smrtedl
ných jsou bázlivář, a nejistí dů—
myslové naši.

i5. Nebo tělo, kteréž porušení
béře, obtěžuje duši, a ten zemský
příbytek dolů stlačuje mysl mnoho
přemyšlující.

16. A sotva se dovtipujeme toho,
co na zemi jest: i co jest před 0
čima, spraclnalezame: to pak, co
na nebi jest, kdož vystihne?

17. a smysl tvůj kdož pozná,
lečbys ty dal moudrost, a seslal s
Výsosti ducha svého svatého?

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

19. Nebo moudrostí zachování
jsou, kteřížkoli _selíbili tobě, Pane
od počátku.

14) t. nestálé, vrtkavé..
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Kapitola 10.
Moudrosti Boží zachování jsou lidé spra

vedliví.

1,Ta [moudrost] toho, kterýž prvníutvořen jest od Boha, otec
okršlku země, když sám ctný byl
stvořen, ostříhala,

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

3. Od ni jakž odstoupil nespra—
vedlivý [Kain] Vhněvu svém, skrze
hněv vraždy bratrské zahynul.

4. Pro nějž*, když voda shladila
zemi, zachovala ji zase moudrost,
potupným dřevem spravedlivého
[Noe] spravovavši.

5. Taž i při svoleník nešlechet
nosti, když se narodové byli sešli,
poznala spravedlivého [Abrahama],
a uchovala [ho] bez ouhony Bohu,
a v outrpnosti nad synem zacho
vala jej silného.

. Ta spravedlivého [Lotha] z
hynoucích bezbožníků vysvobodila
utíkajícího, když sstupoval oheň na
pět měst:

7. ješto na osvědčení jejich ne
šlechetnosti [ještě] zůstáva kouřící
se zpustla země, a stromové mající
ovoce časem nejistým, a památka
nevěřící duše [ženy Lotovy] sloup
solný stojící.

8. Nebo ti, jenž si nevšímalí mou
dr0sti, netoliko v tom pokleslí, že
nepoznali dobrých věcí*,ale že také
sve nesmyslnosti památku pozůsta
vili, tak že ani vtom, včemž hře
šili, tajiti se nemohli.
__9. Moudrost pak ty, kteříž jí sobě
|vážili], od bolesti vysvobodila.

10. Ta spravedlivého [Jakoba]
utíkajícího před hněvem bratra, pro—
vedla cestami přímými, a ukázala
mu království Boží, a dalamu zná.
most svatých věcí: poctila ho v
pracech, a doplnila práce jeho*.

11. V podvodu oklamavajících

4) !. příčinou jeho a. jiných hříšníků.
8) t. že nic dobrého neužili.

10) t. požehnala pracím jeho, i hojně mu
je nahradila.

ho, byla jemu přítomna, a počest
ného učinila ho*.

12. Ostříhala ho před nepřátely,
a před svůdci bezpečna učinila ho,
a boj silný dala jemu, aby přemohl,
a poznal, že nade všecko mocnější
jest moudrost.

13. Ta prodaného spravedlivého
[Josefa] neopustila, ale od hříšníků
vysvobodila ho*: a sstoupilasm'm
do jámy.

14.a v okovach ho neopustila, až
mu přinesla berlu království a moc
proti těm, kteříž ho potlačovali: a.
ukázala, že lháři byli ti, kteříž ho
hyzdili, a dala jemu jasnost věčnou.

15. Ta lid spravedlivý [israelskýL
a símě bez ouhony, vyprostila zná.
rodů, kteříž utískali jej.

16. Vešla v duši služebníka Bo—
žího' [Mojžíše], a postavila seproti
králům hrozným v zázracích azna—
meních.

17. A navrátila spravedlivým
mzdu prací jejich, a provedla je
cestou divnou: a byla jim zastře
ním ve dne, a za světlo hvězd v
noci: (2. Mojž. 13, 21)

18. přepravila je přes moře čer
vené, a provedla je skrze vodu ve
likou.

19. Nepřátely pak jejich ztopila
v moři, z hlubokosti propastí [zase]
vyvrhla je. Protož spravedliví po—
brali loupeže bezbožn 'ch,

20. a prozpěvovali, ane, jmenu
tvému svatému, a vítěznou ruku
tvou chválili společně:

21. nebo moudrost otevřela ústa.
němých, a jazyky nemluvňat uči—
nila výmluvné*.

Kapitola 11.
Skutkové moudrosti Boží činění při lidu

israelském & nepřátelích jejích. 18. Chvála,
moci a dobroty Božské.

1.Spravovala skutky jejich skrz.ruce proroka svatého [Mojžíše]
11) t. bohatým ho učinila. 'Viz 1. Mojž.

31, 7. . když v lakomství se zmo
cnili proti němu, t. skrze lakomství jej
utískali.

13) Ř. od hříchu ochránila ho.
21) t. ústa a jazyk lidu israelského, pro
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2. Šli po pustinách, na nichž ni
kdo nebydlil: a na místech pustých
rozbíjeli stany. _

3. Na od or se postavili odpůr
cům, a na nepřátely se pomstili.
G2.ngž. 17, 12.)

4. Zížnili, a volali k tobě, i dána
im voda ze skály převysoké, au
ojení žízně z kamene tvrdého.

(4. Mo'ž. 20, ll.)
6. ebo čím trestáni byli nepřá

telé jejich, pro nedostatek nápoje
svého, v tom, hojnost majíce sy-J
nové israelští, veselili se;

6. skrze to, an se toho oněm new
dostávalo, dobře se těmto dálo*.

7. Nebo místo pramene stále te
koucí řeky*, lidskou krev dal jsi
nespravedlivým**. '

8. Kterýchž když ubývalo za
trest pro nemluvňátka zbitá, dal
jsi těmto hojnost vody nenadále,

9. okázav skrze žízeň, kteráž
tehdáž byla, kterak's svých povy
šoval, a nepřátely jejich usmrcoval.

10. Nebo když zkoušení byli, a
jen s milosrdenstvím kázeň přijí
maj íce*,zvěděli, jak bezbožní v hně
vu Odsouzení muky trpěli.

11. Těchto zajisté jako otec na
omínaje zkušoval jsi: onyno pak,

jako přísný král ohledávaje, od—
soudil jsi.

12. Nebo nepřítomní ipřítomní?
jednostejně mučeni byli.

13. Nebo dvojí tesknost přišla
na. ně, a lkání s zpomínáním mi
nulých věcí.

14. Nebo když slyšeli, ano se
těmto skrze jejich trápení dobře
vede, připomínali sobě Pána, di
více se na konec vyjití?

15. Nebo kterému se nepravým

těžkou porobu a veliké trápení prvé
jako němého & mluviti neumějícího.
t. nedostatkem vody trestáni byli ne
přátelé Ieraelekých: touž vodou se
těmto, když nouzi trpěli, dobře etalo.
t. Nilu. — *? t. Egyptakým. 2. Mojž.
7, 20.
t. jen milosrdně káráni jsouce.
t. v přítomnosti i nepřítomnosti Isra
olekýcb.
t. k poslednímu konci; posléze & ko
nečně.

G

10)
12)

I'!
v

vyložením [jako] vyvrženému po
smívali*, tomu na konci příběhu
divili se, ne tak jako spravedliví“
žízníce.

16.Pro nerozumné pak smyšlén
nepravosti jejich, že někteří bloudi
ce ctili hady němé*, a ničemná.
zvířata, poslal's na ně množství
němých živočichů ku pomstě:

17. aby poznali, že čím kdo hřeši,
tím i trápen bývá.

1 Nebo nebylo nemožno tvé
všemohoucí ruce, kteráž stvořila
okršlek země z látky neviditedlné,
pustiti na ně množství medvědů,
aneb smělých lvů,

19. aneb nového pokolení hněvu
lná, neznámá, neb parou ohnivou

dýchající, neb dymní smrad vydá—
vající, neb hrozné jiskry z očí vy
pouštějící zvířata:

20. jejichž netoliko uškození mo
hlo je shladiti, ale i pohledění
strachem pohubiti.

21. Ale i bez těch věcí jedním
dmýchnutím mohli zbiti býti, stí
háni od samých skutků svých, a
rozptýleni skrze ducha moci tvé:
ale všecky věci u míře a počtu, a
u váze spořádal jsi*.

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

23. Nebo jako návažek váhy*,
takt jest před tebou okršlek země,
a jako ki'ůpěje rosy před svítáním,
kteráž sstupuje na zem.

24. Ale smilováváš se nade všemi,
nebo všecko můžeš, a přehlidáš
hříchy lidské pro pokání*.

25. Miluješ zajisté všecko, cožkoli
jest, a nic nemáš v nenávisti z těch
věcí, kteréž jsi učinil: aniž pak jsi
co nenáv1dě ustanovn neb učiml'“.

15) t. Mojžíšovi, aneb lidu israelskému,
jehožto dítky v Egyptě vykládány a.
jako vyhazovány býti musely. &jenž
sám k vyhynutí odsouzen byl. — **
t. jinak, hůře, po sedm dní —

. němé, nerozumné zeměpluzy.
t. nechtěla nad míru je trestati.
t. jako to zrnko, které na. váhu se
klade k vyrovnání.

24) t. aby činili pokání.
25) t. z nenávisti; abys to vnenávisti měl.

16)
21)
23)
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26. Kterakby pak mohlo co zů
stati, kdybys ty byl nechtěl? aneb
coby od tebe pcvoláno nebylo, kte
rakby mohlo zachováno býti?

27. Ale ty ušetřuješ všech věcí:
roto že tvé jsou, Pane, jenž mi
uješ duše.

Kapitola 12.
O dobrotivmzti Boží vsnášení i těch hří

šníků & nepřátel jeho, 23. též o přísné
spravedlnosti jeho nad nekajícími.

,

1,O jak dobrý a líbezný jest, Pane,duch tvůj ve všech věcech!
2. Protož ty, kteříž bloudí, po

maličku tresceš . a v čemby hřešili,
[jim] připomínáš, inamlouváš [je],
aby zanechajíce zlosti, věřili v tebe,
Pane.

3. Nebo oni starodávni obyva
telé země svaté své, kterés v ne
návisti měl,

4. proto že ohyzdné skutky před
tebou činili skrze kouZelnietví a
oběti nepravé,

5. a synů svých zabiječe nemi
losrdné, a žráče střev lidských, a
hltače krve vprostřed svátosti tvé*,

6. a rodiče, původy duší pomoci
zbavených*, chtěl's vyhladiti skrze
ruce otců našich,

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

8. Ale i těch jsi jako lidí šanoval,
& poslal's předchůdce vojska svého
sršně, aby je pomalu vyplenili.

9. Ne žebys nebyl mocný v boji- d
podmaniti bezbožné sprawdlivým,
aneb lítou zvěříneb slovem tvrdým
le všecky spolu zahladitiz

10. ale pomalu soudě, dávals jim
místo k pokání, ne žebys nevěděl,
že nešlechetný jest rod jejich, a
přirozená jim zlost jejich, a že ne—

5) t. u prostřed země svaté tvé, aneb u
prostřed přísahy; když přísahali.

6) t. kteří toho zhubení ditek pomoci
zbavených původem, »: aumi svým-.hdí
tek vrahové byli. všecky ty moalláře
ehannnejské a amorrhejské;
t. uhy země ta obyvately, kteřížlny jí
hodni byli, syny Božími, lidem israel—
lkým, osazena byla.

mohlo změněno býti myšlení jejich
až na věky*.

11. Nebo proklatě símě byli od
počátku: aniž se koho boje, dávah
odpuštění hříchům jejích.

12. Nebo kdož řekne tobě: Co
jsi učinil? aneb kdo se ostaví na
odpor soudu tvému? ane kde před
obličej tvůj přijde bránit nešle—
chetných lidí? aneb kde tě obvi—
ňovati bude, jestliže zahynou ná
rodové, ktcréž ty jsi učinil?

13. Nenít zajisté jiného Boha
kromě tebe, kterýž péči máš o
všecky, abys ukázal, že nesoudíš
nespravedlivě.

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

15. Protož spravedlivý jsa, spra
vedlivě všecko řídíš, toho také,
kterýž nemá býti trestán, odsuzo
vati, za cizí věc pokládáš od moci své.

16. Moc zajisté tvá jest počátek
spravedlnosti: a proto, že jsi Pán
všech, všechněm odpustiti hledíš.

17. Nebo ty ukazuješ moc [svou],
když se nevěří, žebys byl v moci
dokonalý, a tresceš smělost těch,
kteří tebe nepoznávají.

18. Ale t , Panovníče mocný, s
tichosti sou íš, a s velikou zdrže
livostí spravuješ nás: nebo máš
moc, kdyžbys chtěl.

19. Takovými pak skutky učil
jsi lid svůj, že spravedlivý také
vlídný býti musí, a dobré naděje
učinil jsi syny své, proto že soudě

áváš v hi'íších místo ku pokání.
20. Nebo poněvadž jsi nepřátely

služebníků svých, a to hodné smrti,
s tak velikou pozorností trestal,
dávaje čas i místo, v němžby se
mohli změniti .v zlosti;

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

22. Protož, když nám dáváš ká—
zeň, šviháš nepí'átely naše mnoho
násobně, abychom soudíce dobrotu

10) t. že nezměnitedlni, nenapravítedlní
byli.
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tvou rozvažovali: a kdyžbychom
souzeni byli, milosrdenství tvého
se nadáli.

23. Protož i těm, kteříž v životě
svém nesmyslně a neprávě živi
byli, těmi věcmi, kteréž ctili, způ
sobil jsi největší muky.

24. Nebo po cestě bludu dlouho
bloudili, za bohy majíce ty věci,
ježto jsou mezi živočichy zbytečné*,
obyčejem dítek nesmyslných živi
jsouce.

25. Protož jsi [jim] jako dětem
nerozumným ku posměchu dal ten
trest*.

26. Kteřiž pak posmívánímaže
hráním nebyli napraveni, hodného*
soudu Božího okusili.

27. Nebo, kterými věcmi trápení
jsouce, zlobili se, těmi, ježto za bohy
měli, když byli hubeni, vidouce v
nich toho, kteréhož žeby znali, dá
vno zapírali, pravého Boha po
znali*: pročež i konec odsouzení
jejich přišel na. ně.

Kapitola 13.
Vypsání slepoty lidské, a z ni pocháze

jícího modlářství.

1. arní zajisté jsou všickni lidé,
v nichžto není známosti Bo

ha a [kteří] z těch věcí dobrých,
kteréž se vidí, nemohli poznati toho,
jenž jest, aniž skutků jeho pozo
rujíce vyrozuměli, kdoby byl jejich
umělým učinitelem*,

2. ale měli buďto oheň, neb vítr,
neb rudké povětří, neb okolek
hvěz ,neb velikou vodu, neb slunce
a měsíc, za bohy správce světa.

3. V jejichžto kráse jestliže ko
chajice se, za bohy je měli: nechť
vědí, že mnohem nad ně krásnější
jest Pán jejich. Nebo zploditel
krásy všecky ty věci ustanovil.

24) t. poslední, špatné, povržlivé.
25) t. ty sršně, v. 8.
26) t. dle zásluhy náležitého.
27) t. vidouce, an skrze ty. kteréž zu,bohy

měli, trestáni jsou, poznali Boha. pra
vého, kteréhož se dávno odepřeli, že
ho neznají. (2. Mojž. 6, 2.) _

1) t. nepoznali ztvorů tvorce. Rim. 1,28.

4. Aneb jestliže jsou se divili
moci a skutkům jejich, necht z nich
vyrozumějí, že kterýž ty věci učinil,
silnější jest nad ně:

5. neb po velikosti krásy stvo
ření, zřetelně bude moci stvořitel
jejich spatřín býti. .

le však na ty ještě menší
jest žaloba*. Neboť ti snad bloudí,
Boha hledajíce, a nalezti chtějíce.

7. V skutcích zajisté jeho obíra
jíce se, zpytují je: ajsou tímjisti,
že dobré jsou věci, kteréž se vidí.

8. Ale však ani těm nemá býti
odpuštěno.

9. Nebojestližet tak mnoho mohli
věděti, že uměli svět posouditi:
kterakž 'eho Pána snáze nenalezli?

10. e neštastní jsou, a mezi
mrtvými jest naděje těch, kteříž
bohy nazývají díla rukou lidských,"
zlato a stříbro, nálezek umění, a
podobenství živočichů, neb kámen
neužitečný dílo ruky starobylé.

11.Aneb když některý řemeslník
tesař v lese vytne dí'evo rovné, a
uměle všecku kůrus něho obloupí,
a řemesla svého užívaje, spilností
dělá nádobu užitečnou k pohodlí
života,

12. zbytků pak toho díla užívá
k připravení pokrmu:

13. a ostatek toho, ješto není k
ničemu užitečné, dřevo křivé, a plné

suků, vyrgívá pilně při prázdnostisvé, a po e umění řemesla svého
tvoří je, a podobné je činí obrazu
lidskému,

14. aneb některému z živočichů
připodobnivá je, potiraje hrudkou
a červenou číně líčidlem barvu je—
ho, a všelikou poskvrnu, kteráž jest
na něm, zatíraje;

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

16. a opatřuje je, aby snad ne
spadlo, věda, že nemůže sobě samo
spomoci: nebo obraz jest, &.potře
buje pomocí.

6) t. stížnost; na tak veliká jest jejich
vina, jako oněch v. 10. ;l-i mohou ještě
jakž takž omluveni býti.



Kniha Moudrosti 13. 14. 63

17. A o statku svém, a o synech
svých, i o svadbě sliby čině, [na
něm] vyptává se. Nestydí se mlu
v-iti s tím, ješto jest bez duše:

18.a o zdraví zajisté žádá mdlého,
a'zaživot prosí mrtvého, a o pomoc
k'neužitečnému* volá.

19. A za [šťastnou] cestu žádá
toho, kterýž choditi nemůže, a za
zisk, a za dílo, iza všech věcí zdár
nost žádá toho, ješto ve všem jest
neužitečný.

Kapitola 14.
O počátku modlářství. 21 . Téžjaké z něho

neřesti pocházejí.

1.Opět jiný plaviti semíně, apřeshrozná vlnobití cestu činiti
počínaje, křehčejší dřevo vzývá,
nežli jest to, kteréž ho nese.

2. To zajisté žádost zisku vymy
slila, a řemeslník moudrostí svou
je udělal.

3. Tvá. pak, Otče, prozřetedlnost
spravujeje: nebot jsi dal i na moři
cestu, i mezi vlnami stezku velmi
bezpečnou,

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

5. Ale aby nebyli nadarmo skut—
kové moudrosti tvé: protož také i
chatmému dřevu svěřují lidé duší
sv'ch, a plavíce se přes moře na
10 ičce zachování bývají:

6. ano i na počátku, když hynuli

pyšní obrové, naděje okršlku zemělodí utekši se, pozůstavila věku
símě k rozplození, kteráž rukou
tvou spravována byla.

7. Požehnané zajisté jest dřevo,
skrze něž se koná spravedlnost-,*.

8. Ale z kteréhož rukama učině
na bývá modla, zlořečenéjest idře
vo, i ten, kterýž je vzdělal: on
zajisté, že je udělal, ono pak, že
jsouc porušitedlné, bohem nazváno
jest. (5. Mojž. 27, 15.)

18) t. který ani sobě ani jinému pomocí
nemůže.

7) t. něco dobrého. užitečného, jakož bylo
to, k čemuž Noe svého dřevěného ko—
rábu užil.

9. V jednostejné pak nenávisti
jsou u Boha, bezbožník i jeho bez
božnost.

10. Nebo to, což učiněno jest, s
tím, kdož učinil, muky trpěti bude.

11. Protož ani na modly národů
nebude ohledu*: poněvadž tvorové
Boží [tak] v nenávist učinění jsou**,
a ku pokušení dušem lidským, &za
past nohám nemoudrých.

12.Počátek zajisté modlářstvíjest
vymyšlení modl: a vynalezení jich
jest zkáza života.

13. Nebo z počátku nebyly, aniž
na věky budou.

14. Marnost zajisté lidská uvedla
je na okršlek země: a protož krátký
'im konec uložen jest.

15. Trpkou zajisté bolestí otec,
želeje brzo odjatého sobě syna. u
dělal si jeho obraz: atoho, kterýž
byl tehdáž jako člověk umřel, již
jako boha ctíti počal, a ustanovil
mezi služebníky svými slavnosti a
oběti;

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

17. A ty, jichžto viditedlně ctíti
nemohli lidé, proto že daleko byli,
ctili] obraz jejich zdaleka přinesše;

obraz krále, kteréhož ctíti chtěli,
učinili viditedlný: aby toho, kterýž
přítomen nebyl,]ako přítomného ctili
svou pečlivostí.

18. Přivedla pak k ctěníjich ity,
kteříž jsou nevědomí, řemeslníka.
výborná pilnost.

19. Nebo on chtěje se zalíbiti
tomu, kdožjej najal: vynasnažil se
svým uměním, podobu jeho výbor
něji vyobrazití.

20. Lid pak obecný. krásou díla
sveden jsa, toho, kterýž před časem
jako člověk ctěn byl, již za boha
meli.

21. A tot jest byl života lidského
klam: že lidé buďto žádosti [své],
aneb králům sloužíce, nesdílné jme—
no [Boží] kamenům a dříví dávali.

11)_t. přijde soud, odplata, trest. — “ t.
v ošklivoat uvedeni jsou.
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22. A rebylo dosti, že bloudili v.
známosti Boží, aleiu velikém boji
nevědomosti živi jsouce, toliké a
tak veliké zlé věci pokojem na

a 1.

23:1Nebo buď syny své obětujíce,
aneb skryté oběti konajíce, aneb
bdění plná bláznovství majíce*,

24. ani života, ani manželství či—
stého již neostřihají, ale jeden dru
hého ze závisci zabijí, aneb cizo
lože zarmucuje:

25. a všecky věci smíšené jsou,
krev, vražda, krádež a lest, poru
šení a nevěra, nepokoj a křivá pří—
saha, bouření dobrých,

26. zapomínání na Boha, zprzňo
vání duší, změňování pohlaví, ne—
stálost manželství, neřád cizolož
ství a nestydatosti.

27. Nebo pocta modl, kteréž se
ani jmenovati nemají, všeho zlého
příčina, i počátek i konec jest.

28. [Ctitelé jejich] zajisté, když
se rozveselí, buďto blázni, neb pro—
rokují falešné věci, neb živi jsou
nespravedlivě, aneb rychle křivě
přisahají.

29. Nebo když doufají v modly,
kteréž bez duše jsou, zle přísaha
jice, naději mají, že jim nebude ke
škodě.

30 Protož obé to na ně dle zá
sluhy přijde, že zle smýšleli o Bo
hu, šetříce modl, i že neprávě přísa
hali ve lsti potupujíce spravedlnost.

3 Nebo nikoli moc těch [modl],
skrze něž se přísahá, ale [náležitá]
hřešicím pokuta jde vždycky za pře
stoupenim nespravedlivých [lidí].

Kapitola 15. _
Vychvalování známosti pravé Pána Boha.

4. hanění modlářství.

1.Ale ty, Bože náš, dobrotivý jsia pravdomluvn', trpělivý, a
všecko řídě v milosr enství.

2. Nebo, jestližebychom hřešili,
tvoji jsme, znajice velikost tvou: a
paklibychom nehřešili, víme, že u
tebe počtení jsme.

283—111bláznnvé hody (zvlášť noční), podle
nařízení jiných, strojíce.

3. Znáti zajisté tebe, jest doko
nalá spravedlnost: &znáti spravedi
nost, a moc tvou, jest kořen no
smrtedlnosti.

4. Nebo neuvedl nás v blud vý
mysl zlého řemesla lidského, ani
stín malování, [jenž jest] práce bez
užitku, obraz udělaný rozličnými
barvami,

5. na nějž patření nesmyslnému
dává žádost*,a miluje mrtvého obra
zu tvářnost bez duše.

6. Zlých věcí milovníci jsou a.
hodni, aby naději měli v takových
věcech, i kteří je dělají, i kteří je
milují, i kteří je ctí.

7. Též i hrnčíř měkkou uhněta
hlínu, pracovitě dělá ku potřebám
našim jednukaždou nádobu, a z též
hlíny dělá k potřebě nádoby čisté,
a tolikéž [i jiné] těmto odporné: z
těch pak nádob k čemuby se která
hodila, soudce jest hrnčíř.

8. A prací marnou dělá boha z
též hlíny, [a to] ten, kterýž málo
před tím z země učiněn byl, a po
malé chvíli navracuje se [tam],od—
kudž vzat jest, napomenut jsa z
dluhu duše, kterouž měl.

9. A však má starost, ne že bude
nemocněti, ani že krátký život má,
ale o základ dělá s Zlatníky &
stříbrníky: ano i měděnářů násle—
duje, a chlubí se, že zbytečné věci
le í.

IlO. Popel jest zajisté srdce jeho,
a země daremná naděje jeho, a špat
nější nežli bláto život jeho.

11. Nebo nepoznal toho, kdo jej
stvořil, a kdojemu vdechl duši, kte
ráž dělá, a kdo vdechl jemu ducha
obživujícího.

12. Ale i za to měli, že jest
hříčka život náš, a obcování života,
že jest způsobeno k zisku, a že mu
sejí odkudžkoli, také ize zlého Zl
sku hledati.

13. Ten za'isté ví, že hřeší nade
všecky [jinéj, ješto z [též] země
hmotné nádoby k rozražení snadné,
i modly dě1á*.

5) t. vzbuzuje ho k chlipnosti.
13) !. věda, že to, což udělal, nic jiného
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ÝVšickni zajisté nemoudří,a jsi opatřil lid svůj, 'imžto 'si dal
neštastní nad míru duše pyšného žádost kochání jejic * nov chuti
jsou nepřátelé ]ídu tvého, a kteříž
Panují nad ním:

15. nebo všecky modl národů
Pokládají za bohy, kterež ani očí
neužívají k hledění, ani chřípí k
přitahování povětří, ani uší k sly
šení, aní prstů u rukou k omakání,
též i nohy jejich nehybné jsou k
chození,

16. nebo člověk udělal je: a ten
kterýž ducha vypůjčeného má, ule—
pil je. ádný zajisté člověk [ani]
sobě podobného boha utvořití ne
může*.

17. Nebo smrtedlný jsa, mrtvou
věc dělá rukama nepravýma. Lepší
zajisté jest on, nežh ti, kteréž ctí,
poněva " on zajisté živ jest, a jest
smrtedlný, ale oni nikdy [nebylí
ž1v1]. ,

18. Nýbrž i živočichy nejbídnější
ctí: nebo nesmyslní tí živočichové
přirovnání k ním*,horší jsou než oni.

19. Ale ani na pohled nelze komu
co dobrého na těch hovadech spa
třiti*: nedošlyt chvály Boží, a pože
hnání jeho**.

Kapitola 16.

Pomsta Boží nad Egyptskými pro jejich
modlářstvi, 10. a opatrování Israelských v
Egyptě i na poušti.

1. Pro tyto a skrze jim podobné
věci slušně trpěli muky, amnožstvím zvířat vy azení jsou*.

2. Místo kterýchžto muk, dobře

není, nežli hlína; ježto jíní méně hřcší,
pěkným dílem jeho oklamáni jsouce, &
za to majíce, žeby v tom něco život
ného a božského přebývala.
t. Boha aneb modlu dělaje, ani něco
sobě rovného t. živého, jakož on sám
jest, nerci-li nad sebe výššího udělati
nemůže.
t. k jiným živočichům.
t. nejsou mezi živočichy ani na pohle
dění tak krásní, abychom jich žádostivi
býti měli. -— * t. tím, že za bohy
ctěni byli, v zlořečení, (výš 14, 7. &)
uběhěe, nehodnými se učinili i chvály
Boží, ipožehnáníjeho. l. Mojž. 1, 21.22.

1) Ř. trápení jsou, t. Egypťané

16)

18)
19)

. 1

2) t. to, čehož:chtivě žádali. 4. Mojž. 11, 31.

, připraviv jim kře elky:
3. aby oníno žádostiv1 jsouce po

krmu, pro ty věci, kteréž jim uká
zány a poslány jsou, také i od po
třebné žádosti odvrácení byli*. Tito
pak na chvilku nouze potrpěvše,
nového pokrmu okusili.

4. Muselot za'isté jim bez '
mluvy přijíti za ynutí, kteříž čimli
ukrutenství: těmto ak toliko uká—
záno býti, jak nepřátelé jejich hu
bení byli;

5. Nebo i na ně přišel hrozný
hněv zvířat, a štípámm hadů zto
čených hubení byli:

6. však ale netrval po všecken
čas hněv tvůj; nýbrž [toliko] ku
potrestání na chvíli zkormoucení
byli, znamení majíce spasitedlné k
upamatování se na přikazaní zákona.
tvého.

7. Nebo kdo se obrátil*, ne skrze
to, což viděl, uzdravován býval, ale
skrze tebe všech spasitele.

8. Tíms pak ukázal nepřátelům
našim, že ty jsi, kterýž vysvobo
zuješ ode všeho zlého.

9. Nebo onyno zmořilo štípání
kobylek a much, a není nalezeno
uzdravení dušíj ejich : poněvadž hod
ní byli, aby odtakových věcí vyhla

zení b lí. b b10. ů ak t 'o , aní zu ové
jedovatýcnhdprakůgpřemohli: nebo
milosrdenství tvé přispějícuzdravo
valo je.

11. Nebo pro amět řeči tvých

zkoušení*, a 113-che uzdravováníbývali, aby v uboké zapomenutí
upadnouce, pomocí tvé zbaveni ne
b li

y12. A zajisté ani bylina, ani ná
plast nezhojila jich, ale tvá, Pane,
řeč, kteráž všecko uzdravuje.

13. Nebo ty jsi, Pane, kterýž máš

3) t. hmyzu, an jim do všech skrýší na
lezl, a všecko zohyzdil, iod potře
bných pokrmů zdržovati se musili. 2.
Mojž. 8, 3. '

7) t. na měděného hada ohledl.
1) t. aby se na přikázanítvá pamatovali,

od hadů štípani.
5
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moc nad smrti i nad životem, a
přivádíš k branám smrti, i zase

vádiš.
14. Člověk pak ze zlosti zabíjí,

&když vyjde duch, nenavrátí se,
aniž zase povolá duše, kteráž vzatast:

15. ale před tvou rukou není
. možno uteci.

16. Nebo zapírajíce bezbožní, že
tebe znají, mocí ramene tvého švi
háni byli: neobyčejnými vodami,
a krupobitím, ipřívaly protivenství
snášejíce, a ohněm strávení byvše*.

17. To zajisté divné bylo, že u
vodě, kteráž všecko uhašu e, více se
oheň zmáhal: nebo svět jest msti
tel spravedlivých.

18. Někdy zajisté poukrotil se
[týž] oheň, aby nebyli spálení živo
čichové, kteříž na bezbožné oslání
byli: ale aby oni sami hledice vě
děli, že soudem Božím trpí proti
venství.

19. A někdy u vodě nad ohně
povahu rozpaloval se sevšech stran,
aby nespravedlivé země národ vy
lenil
20. Místo čehož andělským pokr

mem krmil jsi lid svůj, & dávals
jim bez práce chléb s nebe hotový,
všelikou rozkoš v sobě mající, a
líbost vše]iké chuti*.

21. Neb [ta] podstata tvá* dobro
tivost tvou, kterouž k synům svým]
máš, ukázala: a sloužíc _'e oho
každého vůJi, k čemu k o chtěl,
obracela se“.

22. Sníh pak a led snesl moc
ohně*, a nerozplynul se, aby po—
znali, že ovoce ne řátel kazil oheň
hořící v krupobiti, a blýskající se
v dešti:

23. týž pak zase, aby Vyživeni

16) Viz 2. Moiž. 9, 13. 23. 24.
20) Ř. dostatečnýkvšelijaké rozkoši, ake

všelijaké chuti příhodný. 2. Mojž. 16, 31.
21) t. manna. — ** t. měla. chut, jakou

kdo chtěl.
22) t. manna, podobná jiní, ostála před

ohněm. 2. Mojž. 16, 14.
23) t. nezrušil potravy jejich, nýbrž slou—

žil jim i k přípravě pokrmů z manny.
4. Mojž. 11, s

byli spravedliví, i na svou vlastní
moc zapomněl*.

24. Nebo tvorstvo, tobě Učini
teli sloužíc, rozněcuje se k trápení
proti nespravedlivým :a [zase]poule
vuje, aby činilo dobrodiní těm, kte
říž v tebe doufají.

25. Protož i tehdáž ke všemu se
přetvořivši, milosti tvé, kteráž vše
cko živí, přisluhovalo, po vůli těch,
kteříž tebe žádali:

26. aby poznali synové tvoji, jež
jsi miloval, Pane, že nikoli ovoce
přirozené živí lidi, ale řeč tvá že
zachovává ty, kteříž v tebe věří.

27. Nebo což od ohně nemohlo
zkaženo b' i, i hned od malého
paprslku s unečm'ho zahřito jsouc
rozplývalo se:

28. aby známo všem bylo, že ná
leží předcházeti slunce k dobrořečení
tobě, a při východu světla klaněti
se tobě*.

29. Nebo naděje nevděčného jako
zimní led roztaje, a vyhyne, jako
voda zbytečná.

Kapitola 17.

Vypsání hrozné tmy egyptské. Přísní
soudové Boží.

1.Velicít jsou zajisté soudové tvojiPane, a nevypravitedlná slova
tvá: protož necvičené duše* po
bloudily. .

2. Nebo, za to majíce ti nepraví,
žeby mohli panovati nad národem
svatý-LM: okovami tmy a dlouhé
noci sevříni, od střechami uzaví
rání, od věčného opatrování vzdá
leni leželi.

3. A domnívajíce se, že skrytí
jsou v tajných hříších, tmavou za

omenutí zástěrou rozptýleni jsou,
ozně se strachujíce, apodivením

příliššým zkormouceni jsouce.4. eb ani ta skrýše, vníž byli,
___—__.

28) t. časně ráno přivstávali k modlitbě a.
k díkůěinění za přijatá dobrodiní od
tebe, jakož náleželo ráno před výcho
dem slunce mannu sbírati.

1) t. Egyptští, neznajíce soudů Páně.
2) t. israelským, od Boha vyvoleným.
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bez strachu jich neostříhala: nebo
hluk sstupujicí kormoutil je, a o
soby smutné ukazujíce sejim, hrůzu
jim dělaly.
' 5. A sice žádná moc ohně ne
mohla jim světla dáti, aniž jasm'
Plamenové hvězd mohli osvěcovati
té přehrozné noci.

6. Ukazoval pak se 'im oheň

náhlý, plný strachu: a z ěsivše setoho vi ění, kteréž nevídáno bylo,
nadáli se, že ty věci, kteréž byly
vidiny, něco horšího jsou:

7. a tak na čarodějné umění ři
dán byl posměch, ana chlubem se
moudrostí trest byl s pohaněnim*.

8. Nebo kteří slibovali zapuditi
hrůzy a zkormoucem' od duše ne
duživé, ti sami s posměchem plni
strachu omdlévali.

9. Nebo ačkoli jich žádné obludy
nestrašily: [však] přecházenim zv1
řat a sipěnim hadů předěšeni, hy—
nuli třesouce se: a pravice, že ne
vidí povětří, jemuž se žádnému ni
jakž vyhnouti nelze*.

10. Nešlechetnost zajisté bázlivá
jsouc, dává svědectví [svého] od
souzení: nebo svědomí zbouřené
vždycky prvé cítí těžkosti nežli
přijdou.

11. Bázeň zajisté nic jiného není,
než prozrazeni myšlení na pomoc*.

12. A když od vnitř menší jest
očekávání [pomoci],za větší pokládá
se neznámost té příčiny, kteráž trá
pení přináší.

13. Ti pak, kteříž té právě ne
snesitedlné noci, jenž i od nejniž
ších. i od nejvyšších pekel na ně
přišla, podobným snem zesnulí,

14. jednak strachem oblud trá—
pení byli, jednak mdlobou duše
omdlévali: nebo náhlý na ně a ne
nadálý strach přišel.

]5. Potom jestli který z nich u

7) t. umění mudrců egyptských vposměcb
uvedeno. 1. Mojž. 7, 22.

9) Tím se ukazuje, že oni strachem jako
omámeni byvše. nic potom ani neviděli
ani neslyšeli, jakoby smyslu žádného
neměli.

11) Aneb: ztráta myslí na. apomožoní.
15) Kdežkoli ta tma. koho z Egyptských

padl, hlídán byl [jako] vžaláři bez
železa zavřín jsa*.

16. Nebo byl-li který sedlák, neb
pastýř, aneb rolnich prací dělník
zachvácen, nevyhnutedlnou nouzi
snášel.

17. Jedním zajisté řetězem tmy
všickni svázání byli. Buďto vítr
šustící, neb mezi hustým větvím
stromů ptáků zvuk libý, neb hluk
vody prudce tekoucí,

18. nebo hřmot siln svržen ch
dolů skal, neb hrajicíc zvířat ěh

neviděný, neb řvoucíchzvířat silníhlas, neb rozléhající se s nejvyššíc
hor hlahol: působily, že hynuli
strachem.

19. Veškeren zajisté okršlek země
jasným osvěcován byl světlem, &.
nepřekaženými pracemi zaměstnán.

20. Na těchto pak na samých le
žela těžká noc, jsouc obrazem tmy,
kteráž na ně přijíti měla*. Protož
oni sami sobě těžší byli, nežli ty
temnosti.

Kapitola 18.
Israelských v Egyptě v čas hrozné tmy

světlem opatření. 4. Prvorozených Egypt
ských zahynuti.

1. Ale tvoji svatí měli převelikésvětlo, a slyšeli sice oněchno
hlas, ale osoby neviděli: avelebili
tebe, že toho sami také netrpěli:

2. a kteřížto prvé uraženi byli,
děkovali, že [již] nebyli urážení:
a prosili o [ten] dar, aby [onen]
rozdíl [déle] byl*.

3. Pročež sloup ohnivý měli za.
vůdce neznámé cesty, a slunce ne

škod]né dobrému putování popřál1m .

J4. Hodní zajisté byli onino, aby
světla zbaveni byli, a trpěli žalář

r—i

přikvačila, tu jakoby do vězení dán
byl, zůstati musel, a. jakoby poutami
sevřín byl, z místa. se hnouti nemohl..
t. tma mysli, aneb i tma smrtia zahy
nutí v moři rudém. Job 10, 22.
t. tu světlo, tam tma. Ř. Ti (Egyptští),
již prvé uráželi (Israelské), děkovali
ted', že nebyli od nich urážení & pro
sili za odpuštění činěného protivenství.
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tmy, jenžto v zajetí drželi syny
tvé, skrze něžto počinalo se ne o
rušitedlné světlo zákona světu a
vati.

5. Když myslili pobiti nemluv
ňátka spravedlivých: a jeden syn*
vyložen, a vysvobozen byl, k pc
kárání jejich, množství s ů“ od—
jal jsi [jim], a spolu zahňndil jsije
ve vodě veliké.

6. Ta zajisté noc prvé poznána
jest od otců našich, aby právě vě
douce, jakým uvěřili přísahám, do
bré mysli byli.

7. Přijato pak jest od lidu tvého,
jakož zdravi spravedlivých, tak i
vyhlazeni nespravedlivých.

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

9. Skrytě zajisté obětovaliaespra
vedliví synové dobrých, a zákon
spravedlnosti v svornosti uložili**:
že týchž věcijednostejněidobrých
i zlých oučastni budou spravedli
ví***,již otcův chvály prozpěvujíce.

10. Rozléhal pak se nemotorný
hlas nepřátel, a žalostné kvílení sly
šáno bylo rodičů, oplakávajícich děti.

11. Neb j ednostejnou pokutou slu
žebník s pánem byl soužen, a člo
věk obecný podobně s králem trpěl.

12. Zároveň tedy všickni, jedním
jmenem smrti, měli mrtvých bez
počtu. Nebo ani živí nestačili po
chovávati mrtvých: poněvadžv jed
nom okamžení rodina jejich, kteráž
byla znamenitějši*, pohubena byla.

13. Nebo ničemu nevěřivše pro
kouzly*, tehdáž teprv, když bylo
vyhlazeni prvorozených, že ten lid
jest lid Boží, vyznávali.

14. Nebo když pokojné mlčení
drželo všecky věci, a noc v běhu
svém polovic cesty vykonala,

6) t. Mojžíš. — ** t. všech prvorozených.
9) t. beránka. — ** t. uložili si jak ná

sleduje: — *** t. Israelští, že jak
v dobrém tak i ve zlém věcí běhu
k sobě státi budou.

12) t. prvorození, jižto u větší vážnosti
byli.

13) t. kteréž čarodějnici egyptští činili, &
podle toho i zázraky Mojžíšovy za
kouzly měli.

15. všemohoucí řeč tvásnebe od
stolic královských, tvrdá bojovnice
do prostřed země, k vyplenění [od
dané] vkročila,

16. nesouc meč ostrý, nemylné
poručení tvé, a zastavivši se na

plnila všecko smrti, a až do nebeosahovala stojíc na zemi*.
17. Tehdy hned vidění snů zlých

zkormoutila je, a strachové nastali
nenadálí.

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

19. Vidění zajisté, kteráž zkor—
moutila je, to prvé vyznamenala,
ab ne bez vědomí, pročby [tako—
véř zlé věci trpěli, hynuli.

20. Dotklo se pak tehdáž ispra
vedlivých pokušení smrti, a po
hnutí na poušti stalo se množství
[lidu]*: ale nedlouho trval hněv tvůj.

21. Nebo pospišiv člověk bez ou
hony prositi za lidi, vezma přislu
hování svého štít, modlitbu, a skrze
kadění modlitbu poslav, na odpor
se postavil hněvu, a konec učinil
té bídě, ukázav, že tvůj služebník
'est.
J 22. Zvítězil pak nad zástupy, ne
silou těla, ani mocí zbroje, ale slo
vem toho, kterýž ho sužoval, pod
manil*, přísahy otců, a úmluvu při—
pomínaje.

23. Nebo když mrtví již hro
madně jední na druhé adali, u
prostřed se ostavil, apřitrž učinil
outoku, a o dělil tu cestu, kteráž
k živým vedla*.

24. Nebo na rouchu dlouhém,
kteréž měl, veškeren byl okršlek

16) t. praveno tak o velikostiamoci slova
Božího, tuto jako nějakého nesmírného
anděla. zhoubce. 2. Mojž. 12, 23. 1. Kor.
10, 10.
t. i lid israelský trpěl podobnou po
rážku. 4. Mojž. 16, 45.
t. oblomil Boha k smilování.
t. zatrhl cestu k těm, kteří živí zůstá
vali. Příkladně mluví, že jakož člověk
zasekává cestu neb něčím zatrbne, aby
nepřítel nemohl projíti & hubiti, tak že
modlitbou to učinil ron, a Bohu ple
niti lidu jako zabránil. 4. Mojž. 16,48.

24) t. vyznamenán. Vykládá se, že modrá.

22)
23)
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země*= a otců velicí činové na
čtyrech řadech kamenů byli vyryti,
a velebnost tvá na koruně hlavy

jehO b la vyryta.25, ěm pa věcem ustoupil ten,
kterýž vyhlazoval*, a těch se bál.
Nebo na samém zkušení hněvu
dosti bylo.

Kapitola 19.

Egyptští v moři potopení, lid pak israel
ský při vyjití svém z Egypta opatrován.

]. a bezbožné pak až do konce
bez milosrdenství hněv na

stupoval. Předzvěděl zajisté [Bůh]
i budoucí skutky jejich:

2. poněvadž, když sami byli do
pustili [Israelským], aby vyšli, i s
velikou pečlivostí napřed je vypu
stili, litujíce toho [potom] honili 'e.

3. Nebo ještě před rukami majice
žalost, a nad hroby mrtvých naří
kajíce, jiné sobě vzali myšlení ne
rozumné: a kteréž byli s prosbou
vypudili, ty jako poběhlce honili:

4. vedl je zajisté k tomu cíli
zasloužený osud: a zapomněli na
to, co se bylo přihodilo, aby, čeho
se mukám [j cjich] ještě nedostávalo,
[jiný] trest doplnil:

5. a lid tvůj sice, aby podivně
prošel, oni pak aby novou smrt
nalezli*.

6. Nebo všecko tvorstvo k svému
způsobu [jako] od počátku zase
navracovalo se, sloužíc tvým při
kázaním, aby služebníci tvoji bez
ourazu zachování byli.

7. Nebo oblak zastiňoVal jejich
ležení, a z vody, kteráž prvé byla,
země suchá ukázala se, a v moři
červeném cesta bez překážky, a
pole plodistvé z hlubokosti přílišné:
11-38.přes kteréž veškeren národ
prošel, jenžto obestřín byl tvou
rukou, vidouce divy tvé a zázraky.

barva.znamenala nebe, neb povětří, len
zemi, červec oheň, šarlat vodu. Jinak:
měl všecku okrasu. 2. Mojž. 28, 36.

25) t. anděl zhoubce.
5) t. potopením v moři.

9. Nebo jako koni spásli pokrm*,
a jako beránkové poskakovali, ve
lebíce tebe, Pane, kterýž jsi je
vysvobodil.

10. Nebo v paměti ještě měli to,
což se stalo, když byli pohostinu,
jak země místo plodu dobytčat na—
plodila much, a řeka místo ryb
vydala množství žab.

11. Naposledy pak viděli nové

pokolení ptáků, když žádostí veeni jsouce, žádali pokrmů k ho—
dování.

12. Nebo k projevení žádosti",
přiletěly _'im od moře křepelky:
ale na hříšníky řišlo trápení, ne
bez těch známem, kteráž se rvé
stala, násilím hromů**: sprave ivě
zajisté trpěli dle svých nešlechet—
ností.

13. Nebot ohyzdnější* nehostin
ství provozovali: oni zajisté ne
znám ch nepřijali příchozích, tito
pak obré hostí v službu podro
bovali.

14. A netoliko to, ale i jiné ja
kési bylo oněch šetření; protože
nerádi přijímali cizozemce*.

16. Kteříž pak s radostí přijali
ty, jenž týchž práv užívali, pře
ukrutnými je sužovali bolestmi.

16. Protož raněni b li také sle
potou*: jako onino ve veříchi'spra
vedlivého**, když náhlou přikryti
byli tmou, jedenkaždý cesty ke
dveřímvs 'm hledal.

17. Zigové zajisté v sebe se
změnili, jako se způsob zvuku na
struněném nástroji mění, a všecko
zvuk svůj zachovává*: jakž to jistě

9) Pásli se, t. dostátek pokrmu od tebe,
Pane, měli, jako výborní koni od pánů
svých. Jinak: Řebtali, t. radostně po
křikovali a zpívali.

12) t na. žádost; k ukojení žádosti. — **
t. v Sodomě. ]. Mojž. 19, 24.

13) t. nad Sodomské.
14) Jiní čtou: Ale když oni, t. Sodomští,

hodni byli trestu, proto že cizozemce
nepřátelsky přijali, čím více tito Egypt
ští, kteříž s radost . . . .

16) t. pro tmu na. ně seslanou. — ** t.
Lota.

17) t. tak že přece svou bytost ti živlové
— ** t. na to, co se stalo.zachovali.
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shledáno býti může z samého pa
tření**.

18. Nebo polní věci ve vodní se
proměňovaly: a kteréžkoli byly plo
voucí, na zem přecházely*.

19. Oheň rozmáhal se u vodě nad

povahu svou, a voda zapomínala
na [svou] uhašující přirozenost.

20. Plamenové na odpor nepálili
těl porušitedlných živočichů, kteříž
v nich chodili, aniž rozpuštovali
toho dobrého pokrmu, kterýž se
jako led snadně rozpouštěl. Ve
všech zajisté věcechzvelebil jsi lid
svůj, Pane, a octilj si ho,a nepohrdls
jimi, po všec en čas, a na každém
místě přítomen jsa jim.

18) t. lid israelskýsdobytkom svým skrze
moře jdouce, jako v to, což ve vodě
bývá (v ryby, at se tak dí), proměněni
byli, a.na opak to, což sice plove (žáby),
v Egyptě po zemi lezlo.

Kniha Jesusa, syna Sirachova,
řečená

E_klesiastikus.
Kniha tato slova Eklesiastikus, t. j. kniha kostelní, protože se ji vždy velmi

zhusta. v chrámech Páně užívalo; a sice učilo se z ní obzvláště mravům, a dávala se
i k vlastnímu čtení a cvičení nově pokřtěným do rukou. Staří ji také nazývali Panaretos,
jakoby řekl poklad všech ctností, jelikož skutečně (od kap. 1—43.) překrásná mravní
naučení anavedení kn všeliké ctnosti &bohabojnosti obsahuje, což se dále (kap. 44—50)
vznešenými příklady mužů v Starém Zákoně slavných dokládá. Kapitola 51. končí celou
tu knihu modlitbou Jesusa, syna Syrachova, původního spisovatele té knihy, jakž se
v předmluvě i na konci kap. 50té zřetelně udává.

Předmluva

Mnohých a velikých [věcí]nám nedostatečnými býti. Nebo tratískrze zákonaproroky, i skrze svou moc slova hebrejská, když
jiné, kteří po nich byli, ukázána do jiného jazyku vyložena bývají.
'est moudrost: pro něž náleží chvá- Netoliko pak tyto věci, "ale i sám
'ti Israele příčmou umění a mou- zákon, a roroci, i jiné knihy, ne

drosti: nebo netoliko oni, když málo roz 'lné jsou, když svým ja
mluví, muse'í—býti vumění zběhlí, lzykem vypravovány b' aji. Nebo
ale i cizí, k yž mluví i když íší,;osmého a třicátého ro u za času
výborného umění nabýti mo ou. :krále Ptolomea Evergeta, když “sem
Děd můj, Jesus, nejvíce na to seibyl přišel do Egypta a za lou
vydav, aby ilně četl zákon, a pro- ,hý čas tam byl, nalezl jsem tam
roky, i jiné nihy, kteréž nám odizanechané knihy, nemalého aniž
rodičů našich odevzdány jsou: chtěl povržlivého umění. Protož za dobré
i on něco takového psáti, cožby. a potřebné jsem uznal, abych i já
k umění a moudrosti příslušelo: !vynaložil ně'akou pilnost a práci
aby ti, kteří žádostivi sou, uěitiina vykládání knihy této: asmno
se, a věcí těch známosti nabyvše, ihým bděním vynaložil jsem umění
více a více myslí pozorovali, a v|v tom času na to, aby kniha tato
životu ctném utvrzeni byli. Pročež idokonána jsouc, vydána byla, a to
napomínám vás, abyste s dobrou; ro ty, kteříž chtějí pilnost vyna

mgslí přišli, a s pozorností čtli, ai ožiti, aučiti se, jakby měli mravyo pustili vtěch věcech, v kterýchžn [své] spořádati, kteříž podle zákona
bychom, následu'íce obrazu mou-*Páně ustanovili život vésti.
drosti, při spořá ání slov zdáli se



Sirach 1. 71

Kapitola 1.
Moudrost pochází od Boha..

Boží jest prostředek k nabytí jí.

1,Všeliká moudrost jest od PánaBoha, a s ním byla vždycky,
a jest řed věky*.

2. Pisek moře, a krůpě'e deště,
a. dny věků kdo sčetl? 'gfysokost
nebe, a širokost země, i hlubokost
Propasti kdož jest změřil?

3. Moudrost Boží, kteráž řed
chází všecky věci, kdo vysti ?

4. Ze všech věci nejprvé stvořena
jest moudrost, & rozum opatrnosti
jest od věků. (Přísl. 8, 22)

5. Studnice moudrosti jest slovo
Boha na výsostech, a cesty její
jsou přikázaní věčná.

6. Kořen* moudrosti komu jest
zjeven, achytrosti její kdo poznal?

7. Umění moudrosti komu zje—
veno jest, a oznámeno? a množství
cest jejich kdo vyrozuměl?

8. J edent jest nejvyšší stvořitel
všemohoucí, a král mocný, a hrozný
příliš, sedící na trůnu svém, a pa—
nující Bůh.

9. Ont stvořil ji v Duchu sva
tém, & viděl, i zčetl, i změřil ji.

Moudr. 11, 21.)
10. A vylil ji na všecka díla svá,

a na všeliké tělo podlé dání svého,
a udělil ji těm, kteříž jej milují.

11. Bázeň Páně jest sláva, a
chlouba, a veselí, i koruna plesám'.

12. Bázeň Páně obveseluje srdce,
a dává veselí, i radost, a dlou—
host dnů.

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

14. Ctihodná moudrost jestit mi
lování Boha.

15. Kte ' ž ak se ukazu'e u
vidění, mJlršjIí)51% vidění, a v) po
znání velikých Věcí jejích.

11. Bázeň

1) t. moudrostjest dvojí: Nestvořená,
věčná, jež byla. vždycky u Boha. a
skrze niž všecky věci učiněnyjsou, jež
jest druhá osoba. v božství, Syn Boží;
a stv oře ná, kteréž Bůh také svým
tvorům uděliti ráčil.

6) t. počátek, jenž v nebi jest; výš 5.

16. Počátek moudrosti jest bázeň
áně, a věrným [hned] v životě

mateřském přistvořena jest, s vy—
volenými ženami ln'áčí, a na spra
vedli 'ch a věrných poznána bývá.

17. ázeň Páně jestit nábožnost
umění*.

18. Nábožnost ostříhati bude a
ospravedlní srdce, dá utěšení a ra
dost.

19. Tomu, kdož se bojí Pána,
dobře bude, a ve dnech skonáni
svého požehnán bude.

20. Plnost moudrosti jest báti se
Boha, a sytost od ovoce jejího.

21. Všecken dům jeho naplní
plody, &[všecky] schránky poklady
svými.

22. Koruna moudrosti jest bázeň
Páně, kteráž přínáší ouplný pokoj,
a užitek zdraví:

23. a viděl, i sěetl ji: ale obě*
jsou dary Boží.

24. Umění, a rozumu opatrnosti
spolu uděluje moudrost: a slávu
těch, kteříž ji ma'í, vyvyšuje.

25. Kořen mou osti jest báti se
Pána: a ratolesti její dlouhověké*.

26. V pokladech moudrosti jest
rozum, a nábožnost umění: hříšní
kům pak jest moudrost ohavnosti.

27. Bázeň Páně zapuzuje hřích:
28. nebo kdo jest bez bázně, ne

bude moci os ravedlněn b 'ti: hně
vivost zajíste smělosti je 0, pod
vrácením jeho jest.

29. Až do času ponese trpělivý,
a potom navrátí se mu utěšení.

30.Dobrý smysl až do času ukryje
slova jeho, a rtové mnohých vy
pravovati budou smysl jeho.

31. V pokladech moudrosti jest
poznamenání kázně*:

32. ohavnosti pak jest hříšníka
pocta Boží.

33. Synu, jsi-li žádostiv moudro
sti, zachovávej spravedlnost, aBůh
dá ji tobě.

34. Nebo moudrost a umění jest

17) t. nábožná umění. Přísl. l, 7.
23) t. moudrost i bázeň Boží.
25) t. dává věk dlouhý. Přísl. 3, 8.
31) t. jest poznamenána, nalezt se kázeň.
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bázeň Páně: a co jemu jest dobro
líbezného,

35: [jestit] Víra, a tichost, a na—
plnit poklady jeho*.

36. Nebuď nedůvěřující se bázni
Páně: a nepřistupuj kněmu s dvo
jitým srdcem.

37. Nebuď pokrytcem před obli—
čejem lidským, a nepohoršuj se ve
rtech svých.

38. Pozoruj na ně, abys snad
nepadl, a neuvedl duše své v za
hanbeni,

39. a vyjevilb Bůh skryté věci
tvé, a u prostře shromážděni po
razilby tě:

40. proto žes neupřímě přistoupil
ku Pánu, asrdce tvé plne jest lsti
a podvodu.

Kapitola 2.

K stálosti, trpělivosti, & ]! dověření se
Bohu napomíná; 14. na. nestálé a. nevěrné
bída, a neštěstí připadá; 18. znamení po
božných se ukazuje.

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

2. Sniž srdce své, &.trp: nachyl
ucha svého, apřijmi slova rozumu:
a nekvap V čas zarmoucení*.

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

4. Cožkoli na tě složeno bude,
při'mi: a trp vbolesti, av ponížení
svem měj trpělivost;

5. nebo v ohni zkoušeno bývá
zlato a stříbro, lidé pak příjemní
V peci ponížení.

6. Věř Bohu, a opět přijme tě:
a sprav cestu svou, a doufej V
něho. Zachovej bázeň jeho, a Vní
se sestarej.

7. Kteřiž se bojíte Pána, očeká
ve'te milosrdenství jeho: a neuchy
lujte se od něho, abyste nepadli.

8. Kteříž se bojíte Pána, věřte

35) t. toho, kdo věřící a. tichý jest.
2) t. postrp čas zármutku &.Božího do- _

puštění, a neutíkej mu.
3) t. zásluhami k budoucí odplatě.

jemu: a nebude vyprázdněna mzda
va e.

9. Kteříž se bojíte Pána, doufejte
V něho: a v oblíbení přijde vám
milosrdenství.

10. Kteřiž se bojíte Pána, milujte
ho, & budout osv1cena srdce vaše.

11. Popatřte, synové, na národy
lidské: &.vězte, že žádný není za
hanben, kterýž doufal v Pána.

12. Nebo kdo setrval v přikáza
ních jeho, a opuštěn jest? aneb
kdo vzýval jej, a on pohrdl jím?

13. Nebo dobrotivý a milosrdný
jest Bůh, a odpouští hřích v den

soužení: a obránce(jest všec ,kteřížhledají ho v prav ě.
14. Běda dvojitému srdcem, &

rtům nešlechetným, a rukám zle
ěinicím, a hřišníku na zemi kráče

-jícímu dvojími cestami.
15. Běda těm, ješto jsou rozpu

stilého srdce, kteříž nevěří Bohu:
a protož nebudou ochráněni od něho.

16. Běda těm, kteříž ztratili trpě
livost, akteříž opustili cesty přímé,
a uchýlili se na cest zlé.

17. I co činiti bu ou, když do
hlédati počne Pán?

18. Kteříž se bojí Pána, nebudou
nevěřící slovu jeho: akteřiž milují
ho, zachovají cestu jeho. '

19. Kteříž se bojí Pána, dotazo
vati se budou na ty věci, kteréž
dobrolíbezné jsou jemu: a kteříž
jej milují, naplnění budou záko
nem jeho*.

20. Kteříž se bojí Pána, připraví
srdce svá, a před obličejem jeho
posvětí duši svých. _

21. Kteříž se bojí Pána, ostří
hají přikázaní jeho, a trpělivost
míti budou až do vzezření jeho*,

22. řkouce: Nebudeme-li pokání
činiti, upadneme v ruce Páně, a
ne v ruce lidské.

23. Nebo jaká velebnost jeho, ta—
kovéjest i milosrdenství jeho s ním.

19) t. nasycení, dosyta mu vyučení.
21) t. až pohladí Bůh a. smiluje se.
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Kapitola 3.
Uctivosti k rodičům, 19. tichosti a. milo

srdenství vyučuje.

1, Synové moudrosti jsou shromáždění spravedlivých: a rod je
jich jest poslušenství a milovám'*.

2. Soudu otcova poslouchejte, sy
nové, a tak čiňte, abyste spasení
byli. _

3. Nebo Bůh poctil otcevsynech,
a soudu mateřina hledaje, potvrdil
[jej] na syny*.

4. Kdož miluje Boha, modliti se
bude za hříchy, a zdrží'se od nich,
a na modlitbě denni vyslyšán bude.

5. A jako kdo poklady shromaž—
ďuje, tak jest ten, kterýž ctí matku
svou.

6. Kdo cti otce svého, těšiti se
bude z synů, a v den modlitby své
vyslyšán bude. '

7. Kdož ctí otce svého, bude
dlouhověký: a kdo poslouchá otce,
občerstvi matku.

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

9. V skutku ařeči, i ve všítrpě
livosti ctí otce svého,

10. aby došlo na tě požehnání od
něho, a požehnání jeho [aby] do
posledního času zůstalo.

11. Požehnání otcovo utvrzuje
domy synů: zlořečení pak matčino
z kořene vyvrací základy*.

12. Nechlub se z pohanění otce
svého: nebo není tobě k slávě
zahanbeni jeho.

13.Sláva zajisté člověka [přichází]
_zpoctivosti otce jeho, ahanba syna
jestit otec beze cti.

14. Synu, ujmi se stáří otce svého,
&nezarmucuj ho v životě jeho:

15. a zemdlí-li na rozumu, odpust,

1) Lidé moudrosti pilní jsou spravedliví,
a rod jejich jest poslušný a milující
Boha.

3) t. potvrdil moci té, kterouž matka má.
nad dítkami.

11) Působí, že dítky žádného ětěstíazniku
na světě nemají.

15) t. sám silný jsa, věd a, že i ty někdy
mdlý budeš.
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& nepohrdej 'ím v síle své*: nebo
milosrdenstv1 [prokázané] otci ne
bude v zapomenutí.

16. Nebo za hřích matky* odpla
ceno bude tobě dobrým,

17. a v spravedlnosti to vzděláno
bude tobě*, a v den soužení bude
vz omenuto na tebe: a_'ako v jasnu
le , rozplynou se h'říc ové tvoji.

18. Jak zlé pověsti jest, kdo opou
ští otce: a jest prokletý od Boha,
kdo k hněvu popouzí matku.

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

20. Cim jsi větší, [tím více] poni
žuj se ve Všechvěcech, a nalezneš
milost před Bohem:

21. nebo veliká jest moc Boha
samého, a odponížených ctěnbývá.

22. Vyšších věcí nad sebe ne
hledej, a silnějších nad sebe nezkou
mej: ale což přikázal tobě Bůh, o
tom vždycky přemýšlej, a ve mno
hých skutcích jeho nebývej vše
tečný.

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

24: Zbytečných věcí nezpytuj
mnohonásobně, a při mnohých skut
cích jeho nebývej všetečným.

25. Nebo mnohé věci nad rozum
lidský ukázány jsou tobě*.

26. Mnohé také svedlo domnění
jejich, a v marnosti zadrželo smy
sly jejích.

27. Srdce tvrdé naposledy zle se
míti bude: a kdož miluje nebez

ečenství, zahyne v něm.
28. Srdce, kteréž kráčí dvojí ce

stou, nebude miti štěstí, a zlý srd
cem se na nich urazí.

99. Srdce nešlechetné obtíženo
bude bolestmi, a hříšník přidá k
hřešem'*.

16) t. za to, čím by snad proti tobě se
probřešila, tebe urazila.

17) t. k spravedlnosti, k zásluze počteno.
25) t. od Boha v zákoně mnohem více

zjeveno jest, než lidský rozum pocho
piti může.

29) t. páše hřích na hřích, skládá trest na
trest.
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30. Shromáždění pyšných nebude
míti zdraví: nebo křovíhřícha vkoře
něno bude v nich, a nebude sroz
umino*.

31. Srdce moudrého poznáno bývá
v moudrosti, a ucho dobré slyšeti
bude se vší žádostí moudrost.

32.Moudré srdce a rozumné zdržo
vati se bude od hříchů,avskutcích
spravedlností bude .míti prospěch.

33. Oheň hořící uhašuje voda, a
almužna odpíra hříchům:

34. a Bůh jest spatřitel 'ejí, kte
rýž odplacuje milost: pamět 'v bude
na něj* budoucně, a V čas pádu
svého najde utvrzení**.

Kapitola 4.

Napomenutí !: milosrdenství, 12. kpravé
moudrosti, 32. i trpělivosti pro spravedlnost.

1. Synu, v almužně chudého nezkla—mávej, a očí svých neodvracuj
od chudého,

2. Duší hladovou nepohrdej : a
nepopouzej chudého v nouzi jeho.

3. Srdce nuzného netrap, a nepro
dlévej dáti nuznému.

4. Prosby souženého nezamítej :
a neodvracuj tváři své od nuzného.

5. Od chudého neodvracuj očí
svých pro hněv*: a nedopouštěj,
aby tě hledající [pomoci] za. zády
proklínali:

6. nebo prosba toho, kterýž tobě
v hořkosti duše zlořečí, vyslyšána
bude: a vyslyší ho ten, kterýž ho
stvořil.

7. K shromáždění chudých pří
větivým se rokazuj, a před star
ším ponižuj uše své, a před pový
šeným skloňuj hlavu svou.

8. Nakloň k chudému bez zá
rmutku* ucha svého, a dej co po
vinen jsi, a odpověz mu pokojně
s tichosti.

9. Vysvoboď toho, kterýž křivdu

30) t. že se ani nepozná.
34) t. na milosrdného a.dávajícího almužnu

** t. pomoc v neštěstí.
5) t. aby se na tě nerozhněval & ti ne

zlořečil.
8) t. rád, ochotně. 2. Kor. 9, 7.
9) t. nebuď ti to obtížno.

trpí, z ruky pyšného: a. nenes toho
těžce v srdci svém*.

10.V soudu budiž milosrdný sirot
kům jako otec, a za muže [buď]
matce jejích:

11. a budeš jako syn Nejvyššího
poslušný, a více smiluje se nad te
bou, nežli matka.

12. Moudrost synům svým život
vd 'cha, a přijímá. ty, kteříž jí
vy edavají, a jde před nimi na
cestě spravedlnosti.

13. A kdo ji miluje, miluje ži
vot: a kteříž bdíti budou k ní, ob—
drží libost je_'í.

14. Kdož dlržeti budou ji, dědičně
obdrží život: a kamžkoli vejde, po
žehná Bůh.

15. Kteříž slouží jí, povolm' bu—
dou Svatému: a. ty, kteříž milují
ji, miluje Bůh.

16.Kdož poslouchají, souditi bude
národy: a kdož patří na ni, bydliti
bude bez ečně.

17. Bu e-li věřiti jí, dědičně ob

drží *ji, a budou v utvrzení potomci' ho ' ';. CD

18. nebovpokušení chodí s ním,
a zprvu vyvoluje ho*.

19. Bazeň a strach, i zkušení
uvádí na něho: a trápí jej soužením
kázně své, až zkusí ho v myšlení
jeho, a uvěří duši jeho.

20. A utvrdí jej, a cestu přímou
přivede k němu, a obveselí jej,

21. a zjeví jemu tajné věci své,
a složí na něj jako poklad umění
a rozum spravedlnosti.

22, Pakli pobloudí, opustí ho, a.
vydá jej v ruce nepřítele jeho.

23. Synu, šetř času, a vystříhej
se zlého.

24. Za duši svou nestyď se mlu
viti pravdu*.

25. Jest zajisté stud, kterýž uvo
zuje hřích, a jest stud, kterýž uvádí
slávu a milost.

17) t. pevně státi,
trvati budou.
t. zkouší ho &.zprvu zkoumá. ho.
t. neostýchej se zachovati život svůj,
udáním pravdy bez ohledu na jiné; aneb,
mluv pravdu, neohlížeje se na nebez
pečenství života.

stále v tom dědictví

13)
24)
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26. Nepříjímej tváři proti tváři
své, ani proti duši své klamu*.

27. Nestyď se za bližního svého
v pádu jeho:

28. aniž zadržuj slova v čas
vysvobození. Neskrývej moudrosti
své v kráse její*.

29. Nebo po řeči poznána bývá
moudrost, a rozum, i uměníiučení

o slovu rozumného, a utvrzení*
po skutcích spravedlnosti.

30. Neodporuj slovům pravdy ní—
žádným způsobem, a za klam své
neumělosti styď se*.

31. Nestyď se vyznati hříchů
svých, a ne oddávej se každému
člověku pro řích*.

32. Nestavěj se na odpor tváři
mocného, aniž usiluj proti proudu
řeky.

33. Pro spravedlnost bojuj duší
svou, a až do smrti zasazuj se o
spravedlnost, a Bůh vybojuje za
tebe nepřátely tvé.

34. Nebývej kvapný (jazykemsvým; a neužltečný, & ne hanlivý
přl pracech svých.

35. Nebývej jako lev v domě
svém, podvracuje domácí své, a
utískaje poddané tobě.

36. Nebuď ruka tvá vztažená k
braní, a k dání skrčená.

Kapitola 5.

Od nezřízeného spoléhání na statek, 5.
a na milosrdenství Boží odvozuje. 8. Ku
pokání, 12. a stálosti na cestě Páně napo
míná.

1. Nepozoruj zboží nepravého, aneříkej: Jest mi dostatečný
život*: nebot nic to neprospěje v
čas pomsty a zármutku**.

26) t. ke škodě své a svého života neber
ohled ns. nikoho, aniž se dopouštěj lži.

28 t. kdyžbys ji pěkně a slušně t. bez
chlouby v čas potřeby ukázati mohl.
t. stálost moudrosti.

V

29)
30)

umělost.
31) t. k ukrytí svého hříchu.

1) t. dostatečná živnost; mám, co stačí k
živobytí. — ** t. v čas Božího do
puštění.

t. styď se zakrývati klamem svou ne-'
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2. Nenásleduj v síle své žádosti
srdce svého:

3. a neříkej: Jak jsem zmocněl?
Aneb: Kdo mne podmani* pro mé
skutky? Nebo Bůh mstitel mstíti
bude.

4. Neříkej: Hřešil jsem, a co mi
se [za to] smutného přihodilo? Nebo
Nejvyšší jest shovívající odplatitel.

5. Pro odpuštěný hřích nebývej
bez bázně*, aniž přidávej hříchu
k hříchu.

6. A neříkej : Smilo'vání Páně
veliké jest, smiluje se nad množ
stvím hříchů mých.

7. Nebo milosrdenství i hněv
rychle přicházejí od něho, a na
hříšníky hledí hněv jeho.

8.Ne rodlévej obrátiti seku Pánu,
aniž o kládej den ode dne.

9. Nebo náhle přijde hněv jeho,
a v čas pomsty rozptýlí tě.

10. Nebývej pečliv o zboží ne
spravedlivé: nic zajisté neprospěje
Vden zármutku &pomsty. (Výš v. l.)

11. Neklátěj se po všelikém vě—
tru*, a nechoď po každé cestě: tak
zajisté každý hříšník poznán bývá
po dvojím jazyku**.

12. Buď stálý na cestě Páně, a
v pravdě smyslu svého i vumění,
a následuj tě slovo pokoje a spra
vedlnosti.

13.Buď tichý k poslouchání slova,
abys rozuměl: a s moudrostí dávej
odpověď pravou.

14. Máš-li rozum, odpověz bliž
m'mu: pakli nic, ruka tvá buď na
ústech tvých, abys nebyl polapen
v slovu nemoudrém, a zahanben.

15. est a chvála jestit v řeči
rozumného, ale jazyk moudrého jest
podvracení 'eho.

16. Nebu nazýván klevetníkem,
a jazykem svým nebuď polapen,
a zahanben.

17. Nebo nad zlodějem jest hanba.
- a žel, a nad člověkem dvojího ja—

3) t. kdo mne může kárati?
5) Poněvadž opět padnouti můžeš. Jinak :

pro hřích nepotrestaný.
11) t. nebuď nestálý & vrtkavý. — ** t. po

takové nestálosti a dvojitosti.
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zyka potupem' nejhorší: klevetník
pak [má] nenávist, a nepřátelství,
i pohanění.

18. Ospravedlňuj malého, i velí
kého zároveň*.

Kapitola 6.

K zachování víry příteli, 18. & nabývání
moudrosti přidržuje.

1.Nebudiž místo přítelenepřítelembližnímu: nebo vytýkání a

pohanění dědičně obdrží zlý, a. aždý hříšník závistívý a dvojího
jazyka.

2. Nepozdvihuj se v myšlení duše
své jako býk*: aby snad nebyla
vyražena moc tvá bláznovstvím,

3. a to aby listí tvé nesnědlo, a
ovoce tvé nezkazilo, abys nezůstal
jako dřevo suché na poušti.

4. Nebo duše nešlechetná zkazí
toho, kdo ji má, a v radost nepřá
telům dává ho, a přivede jej v los
bezbožných. .

5. Slovo sladké rozmnožuje přá

tel-?, a ukrocuje nepřátely: a jazykm' ostivý v dobrém člověku roz
hojňuje se.

6. Měj mnoho pokojných*, arádce
měj z tisíce jednoho.

7. Máš-li přítele, v zkoušení měj
ho, a nesnadně věř jemu*.

8. Nebo bývá přítel až do času
svého, a nesetrvá v den soužení.

9. A bývá přítel, ještot se pro
měňuje v nepřítele: a bývá přítel,
ješto 'nenávíst a svár a pohanění
vyjev1.

10. A jestit přítel tovaryš stolu,
& nesetrvá v den potřeby.

11. _Přítel setrvá—li stálý, bude
tobě jako spolurovný, a mezi do
mácími tvými důvěrně činiti bude:

12. poníží-ht se protitobě, apřed
tváří tvou skryj e-li se*, 'ednosvorné
budeš mit1 přátelství obré.
18) t. v úřadě jsa, spravedlivou výpověď

uděluj bohatému i chudémn.
2) v stádě či v skotu.
6) t. dobrých přátel,s nimiž bys v pokoji

živ b |.
7) t. prvé ho zkus, nežli se mu svěříš.

12) t. bude-li povolný & ustupný.

13. Od nepřátel svých odděl se,
a přátel svých šetř se.

14. Přítel věrný jest obrana moc
ná: a kdož j ej nalezá, nalezá.poklad.

15. K příteli věrnému žádného
není přirovnání, a není hodné od
vážení zlata istříbra proti dobrotě

e 0.

16.J Přítel věrný jest lékařství
života a nesmrtedlnosti: a kteříž
se bojí Pána, naleznou ho.

17. Kdo se bojí Boha, spolu bude
míti přátelství dobré: neboť podle
něho bude přítel jeho.

18. Synu, přijímej učení od mla
dosti své, a až do šedin nalezati
budeš moudrost.

19. Jako ten, ješto oře a seje,
přístup k ní, a očekávej dobrých
užitků jejích:

20. nebo v díle jejím maličko po—
pracuješ, a brzojísti budeš z plodů
jejích.

21. Jak trpká jest náramně mou—
drost lidem neumělým, a nesetrvá
v ní nesmyslný.

22. Jako moc kamene zkoušení
bude v nich, a nepomeškají zavrcijí*.

23. Nebo moudrost učení podle
jmena svého jest, a není mnohým
známa*: ale kterýmž známa jest,
[s těmi] zůstává až do spatření
Božího. _

24. Slyš, synu, a přijmi radu roz
umu, a nezamítej rady mé.

25. Vlož nohu svou vpoutajejí*,
a do obo'ku jejího šíji svou:

26. po ož rameno své: a nes ji,
a nestýskej sobě v okovách jejích.

27. Celou myslí svou přístup k
ní, a ze vší síly své ostříhej cest
je'ích.

28. Vysléď ji, a bude ti [v] zná
most uvedena, a obdrže nespouštěj
se 1:

219.nebo naposledy najdeš odpoči

22) t. moudrost, rovně jako těžký kámen,
jehož, sílylsvé zkoušeje člověk, pozdvih
nouti nemůže.

23) t. moudrost jestipodle jmena mnohým
neznáma.

25) t. moudrosti, jejímž služebníkem & vě
zněm mílo býti.
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nutí v ní, a obrátí se tobě v po
těšení.

30. A budou tobě pouta její za
obranu silnou a za podstavk'y mocné,
a obojkové její za roucho slávy:

31. ozdoba- zajisté života jest v
ni, a okovy její jsou vazba spasi

dl áte n .
32. [Jako] v roucho slávy oble

češ se v ni, a [jako] korunu ple
sání vstavíš ji na sebe.

33. Synu, budeš-li mne pozoro
vati, naučíš se [jí]: a přichýlíš-li
]; [ní] mysl svou, moudrý budeš.

34. Nakloníš-li ucha svého, při—
jmeš naučení: a zamiluješ-li slyšení,
moudrý budeš.

35. Mezi mnozstvím starců mou

dig'rchstůj, a k moudrosti jejich zsr ce připoj se, abys každé vypravo
vání božské mohl slyšeti, a prů
povědi chvály at neminou tebe.

36. A uzříš-li rozumného, probuď
se k němu, a stupně dveří jeho
schoď noha tvá.

37. Přemyšlování své měj vpří
kázaních Božích, a v rozkázech
jeho nejvice ustavičný buď: a ont
dá tobě srdce, a žádost moudrosti
dána bude tobě.

Kapitola 7.

Zlého se varovatí, 4. povýšení a ouřadů
nehledati učí, 7. a jak se k sousedům i k
domácím míti náleží, ukazuje.

1.Nečiň zlého, a nezachvátí tě.
2. Odstup od nepravého, auchýlí

se od tebe zlé.
3. Synu, nerozsívej zlých věcí

na záhony nespravedlnosti, a ne
budeš žíti jich sedmernásobně.

4. Nehledej od pána vévodství,
ani od krále stolice cti.

5. Neospravedlňuj se předBohem,
neb on jest znatel srdce: a při králi
nechtě' vidín býti moudrým.

6. ehledej býti soudcem, lečbys
mocí přetrhnouti mohl nepravosti:
ab s snad neobával se tváři moc
né o,a.nepoložil ourazu pravosti své.

_ Nehřeš proti množství města,
amž se pouštěj mezi lid.

8. Aniž uvazuj [na sebe] dvojí
hřích, nebo ani přijednom nebudeš
bez trestu.

9. Nebuď malomyslný v m sli své.
10. Modliti se, a činiti a mužny

nepohrdej.
11. Neříkej: Na množství darů

mých pohledí Bůh, a když oběto
vati budu Bohu nejvyššímu, přijme
dary mé.

12. Neposmívej se člověku v hoř
kosti duše: jestit zajisté, kterýž
ponižuje i povyšuje, spatřitel Bůh.

13. Nerozsívej klamu proti bratru
svému: aniž čiň co takového proti
příteli.

14.Nedopouštěj se žádného klamu,
nebo ustavičnost* jeho není dobrá.“

15. Nebuď žvavý mezi množ
stvím starců, a neopětuj slova v
řeči své.

16. Neměj v nenávisti těžk 'ch
prací, a orby, kterouž stvořil ej

šš'1.

17. Nepřičítej se kmnožství lidí
bez kázně:

18. pomni na hněv [Boží], nebo
nemešká. '

19. Ponižuj velmi ducha svého:
nebo pomsta na tělo bezbožného
jest oheň a červ.

20. Nehřeš proti příteli s penězi
odkládajícímu, aniž bratrem nej
milejším pro zlato ohrdej.

21. Neodcházej o ženy rozumné
a dobré, kteráž se tobě dostala v
bázni Páně: milost zajisté stydli
vosti je'í nad zlato jest.

22. eurážej služebníka, kterýž
vpravdě pracu'e, ani nájemníka,kte
rýž vynakláda život svůj*.

23.Služebník rozumný budiž tobě
mil' jako duše tvá, neodjímej mu
svo ody, aniž opouštěj ho nuzného.

24. Máš-li dobytek, dohlížej k
němu: a jestližet jest užitečný, za—
nechej ho sobě.

25. Máš-lí s y, cvič je, a shý
bej je* z mlá ' jejich.
14) t. navyklost.
22) t. života se odvažuje pro tebe; slouží

tobě věrně i- s nebezpečenstvím života
sv 0.

26) t. měj jich ]: poslušenstvf.
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26. Máš-li dcery, opatruj tělo

“EjiCh'aa neukazuj veselé tvaři svémm

27. Vdej dceru, a veliký skutek
uděláš, a člověkurozumnému dej ji.

28. Máš-li ženu podle duše své,
nezamitej jí: anenávistné nesvěřuj
sebe. Celým srdcem svým

29. cti otce svého, a na i'ipěm'
matky své nezapomínej:

30. pomni, že leč skrze ně tybys
se byl nenarodil: a odměň se jim,
jako 1 0m tobě [dobře činjli].

31. Ze vší duše své boj se Pana,
a kněží jeho v poctivosti měj.

32. Ze vší síly své milu toho,
kterýž tě učinil: a služebníků jeho
neopouštěj.

33. Cti Boha ze vší duše své, a
k kněžím uctivě se měj, a očistuj
se plecemi*.

34. A dej jím dil, jakž jest při
kazano tobě, prvotin i očistovaní:
a za nedbalost svou očist'se málem.

35. Dar svých plecí [z oběti] a
obět posvěceníobětovati budeš Panu
i prvotiny svat' c

36. a k chucřému vztahni ruku
svou, aby se dokonalo smilovaní

požehnání tvé.
37. M_ilýjest dar pied obličejem

všelikého živého, ani mrtvému ne
odpíre milost?

&heopomíjej plačících potěšo—
vati8 a s kvílicími cho.

39. Nelenuj navštíviti nemocné
ho: nebo pro takové věci utvrzen
budeš v milování.

40. Ve všech skutcích svých pa
mětliv buď na poslední věci své,
a na věky nezhřešíš.

Kapitola 8.
K svornosti se všechněmi, 15. a, k opa

trností napomína.

1. Nevaď se s člověkem mocným,abys snad neupadl v ruce jeho.

26) t. drž je v přísné kázni.
33) t. dávej jim plece, t. náležející jim část

29 obětí svých za očištění. 2. Mojž.
37) t. lůžky. Tob. 4, 18.

2. Nesvař se s mužem bohatým,
aby snad proti tobě nevyzdvihl pře.

3. Mnohé zajisté na zahynutí při
vedlo zlato a stříbro, a až k srdci
králů se vztahuje, a je převracuje.

4. Nevaď se s člověkem mnoho

_mŠuvným,a nepřiložíš dříví na oheňe 0

5. Neobcuj s člověkem neučeným,
aby nemluvil zle o rodu tvém.

6. Nepohrdej člověkem odvrace—
jícím se od hříchu, aniž mu vytý
kej. Pomni, že všickni lidé v tre
staní* 'sme.

7. epohrdej člověkem v staří
jeho: nebo i z nás [někteří] sesta
rají se.

8. Neraduj se z smrti nepřítele
svého: věda, že všickni umřeme, &
nechceme v radost přijíti*.

9. Nepohrdej vypravovaním star
ších moudrých, a v příslovíchjejich
se obírej .

10. Neb naučíš se od nich mou
drosti, aumění rozumnému, a slou
žiti velikomocným bez ouhony.

11. At nemíjí tě ravovam'
starších: nebo 1 oni učili se od

otců12svgcho nich zajisté naučíš se. roz
umu, a davati odpovědi v čas po
třeby.

13.Nerozněcuj uhlí hříšníků tresce
je*, abys se nezapalil plamenem
ohně hříchů jejich**.

14. Nepostavuj se proti tváři utr
hače, aby se neusadil jako ouklad
ník [číhaje] na ústa tvá.*.

15. Nepůjčuj na lichvu člověku
mocnějšímu tebe: paklis půjčil, měj
to za ztracené.

16. Neslibuj nad moznost svou:
paklis slíbil, mysli jakbys splnil.

17. Nesuď se s soudcem: nebo
podle toho, což spravedlivého jest,
soudí.

18. S opovažlivým nechoď na.

6) t. trestu hodni.

8) t. nechceme, aby se jiní z smrti našíradov
13) t. dokudž hněvemaueb'jinou náruživostí

hoří. — t. abys též k hněvu popuzen
neybl

14) t. lapaje tě za slova.
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cestu, aby snad neobtěžoval svými
zlými obyčeji tebe: neb on jde po
dle vůle své, a spolu s bláznov
„tvím jeho zahyneš.

19. S hněvivým nedělej sváru, a
s opovážlivým nechoď na poušť:
nebo jako nic jest před ním krev,
a kde není pomoci, tebe porazí.

20. S blázn nedrž rady: nebo
nebudou mom milovati, jedině co
se jim líbí.

21. Před cizím nečiň rady: neb
nevíš, co zplodí. (Přísl. 25, 9.)

22. Ne každému člověku z'evuj
srdce svého, aby se ti sna zle
neodměnil, a nepohanil tebe.

Kapitola 9.
K manželce opatrně se chovati, 3. a ci

zích žen vystříhati, 14. starých přátel neo
pouštětí, 17. zlých lidí se varovati a dobrých
přídržeti sluší.

1. Nežárli se ženou lůna svého,aby neukázala nad tebou zlost
umění nešlechetného*.

2. Nedávej ženě moc nad duší
svou*,aby nevešla v mocnost tvou**,
a ty neb l zahanben.

3. Nehleď na ženu mnoho chti
vou: abys snad neupadl v osidla
je 1.

Jel.S tanečnicí nebýve' ustavičný:
aniž jí Slyš, abys sna nezahynul
oučinlivostí je'í.

5. Nevzhlé ej na pannu, abys
snad nepohoršil se na. kráse jeji.

6. Nedávej smilnicím duše své v
ničemž, abys neztratil sebe, i dě
dictví svého.

7. Neohlédej se po placích města,
aniž s toulej po ulicích jeho.

8. Odvrat tvář svou od ženy vy
strojené, a neohlědej se na krásu
[ženy] cizí.

9. Pro krásu ženskou mnozí za
hynuli: a odtud žádost jako oheň
rozněcuje se.

1) t. aby se nenaučila nevěmosti, v kte
réž ji stíhač, iskuteěně se jí nedo
pustila.

2) t. sám nad sebou. -—" t. aby tě ne
Opanovala.

10.Každá žena, kteráž j est smilná,
jako lejno na cestě pošlapána bude.

11. Kráse ženy cizímnozí divíce
se, zlí učinění jsou; neb rozmlou
vání její jako oheň rozněcuje.

1 S cizí ženou nikoli nesedej,
aniž zpoléhej s ní na lokty*:

13. a nehádej se s ní při víně,
aby snad srdce tvé neuchýlilo se
k ní, a abys krvi svou* nepadl v
zahynutí.

14. Neopouště' přítele starého:
nebo nový nebu e jemu roven.

15. Víno nové jest nový přítel:
když sestará se, s chutí je píti
budeš.

16. Nehleď závistivě na slávu a
zboží hříšníka: nebo nevíš, jaké
bude jeho [konečné] podvracení.

17. Nelíbiž se tobě křivda ne
spravedlivých, věda, že nebude se
líbiti bezbožný až k hrobu.

18. Daleko buď od člověka, kte
rýž má moc zabiti, a nebudeš se
smrti podezřivě obávati.

19. Pakli k němu přistoupíš, ne
dopouštěj se ničehož, aby snad ne
odjal života tvého.

20. S olečnost smrti znej: že u
prostře osidel choditi, a po odění
bolestnych procházeti se budeš*.

21. Podle možnosti své šetř se
bližního svého, a s moudrými a
opatrnymi jednej.

22: Muži spravedlivi at jsou spo
luhodovnici tvoji, a v bázni Boží
buď chlouba tvá,

23. a v smyslu tvém budiž pře
myšlování o Bohu, a všeliké vy
pravování tvé o přikázaních Nej
vyššího.

24. Dle ruky* řemeslníků dílo
chváleno bude, a kníže lidu podle
moudrosti řeči své, slovo pak star
ších podle rozumu.

25. K hrůze jest v městě svém

12) t. jakž byl obyčej při jídle za stolem
ležetí; smysl: nestolui, nehodui s ní.

13) t. náruživostí svou.
20) t. věz, žes blízko smrti, ana. nebezpeč

ném místě, kdež mnozí již oukladně &
bolestně o život přišli.

24) t. dle práce & pilného přičinění.
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člověk mnohomluvný: a nerozváž
hvý v slovu svem, v nenávisti bude.

Kapitola 10.

Obec nejlépe moudrým soudcem se řídí.
7. Zlost a škodlivost pýchy, 23. čest a sláva
bázně Bo í.ž

1. Soudce moudrý souditi bude lidsvů', a vladařství rozumného
stálé bu e.

2. Jaký jest soudce lidu, takovi
jsou i služebníci jeho: a jaký jest
správce města, takovít jsou i oby—
vatelé jeho.

3. Král nemoudrý na zkázu při
vede lid svůj: a města obývána
budou opatrností mocných.

4. V ruce Boží _)est moc nad zemí:
a [Bůh] vzbudí časem [svým] uži
tečného správce nad ní.

5. V ruce Boží jest štěstí člo
věka, a na tvář učeného vzloží
čest svou.

6. Nezpomínej na každou křivdu
bližního, a žádné křivdy nečiň V
skutcích.

7. V nenávisti jest před Bohem
i lidmi pýcha: V ošklivosti všeliká
nepravost národů.

8. Království s národu na národ

přínáší se pro nespravedlnosti, a“"vdy, a pohaněni, a pro rozličné
lsti.

9. Nad lakomce pak nic není ne
šlechetnějšího. Proč pýchá země a
popel*?

10. Nic není nepravějšího, než
milovati peníze. Nebo takový i duši
svou na prodej má: oněvadž za
živobytí svého vyvr vnitřnostisve . .

11. Všelikého mocnářství krátký
jest život. Neduh prodlenější obtě
žuje lékaře.

12.Eátkšnneduh přetrhujelékař:tak i král es jest, a zítra umře.
13. Nebo když umře člověk, dě

diti bude hady, a žížaly, a če .
14. Počátek ýchy lidské jestrěd

stoupiti od Bo a;

9) t. člověk, ješte není než zem &.popel,
proč se pyšn
t. nemá žádného citu.

15. poněvadž od toho, kterýž u—
činilho, odstou ilo srdcejeho, nebo
počátek všeliké ohříchujest pýcha :
kdožby seji přidržel, naplněn bude
zlořečenstvím, a podvrátí jej do
konce.

16. Protož bezectné učinil Pán
shromáždění zlých, a zkazil je až
do konce.

17. Stolíce vůdců pyšných zkazil
Bůh, a_vsadil tiché místo nich.

18. Kořenynárodů pyšných usušil
Bůh, a štipil pokorné ztěch národů.

19. Země národů vyvrátil Pán,
a zahladil je až do základů.

20. Usušll [mnohé] z nich, aroz
ptýlil je, a vyhladil ze země pa
mátku jejích.

21. Památku pyšných vyhladil
Bůh, a pozůstavil památku pokor
ných smyslem.

22. Nenit přistvořena lidem pý
cha; ani hněv plodu ženskému.

23. Símě lidské uctěno bude, to,
kteréž se bo'í Boha: ale to símě
beze cti bu e, kteréž přestupuje
přikázam' Páně.

24. U prostřed bratří jest správce
jejich vpoctivosti: akteříž se bojí
Pána, budou [vecti] před očimaj eho.

25. Sláva bohatých, vzácných, i
chudých, jest bázeň Boží.

26. Nepohrdej člověkem chudým
spravedlivým, a neveleb muže hřiš
nika bohatého.

27. Veliký, a soudce, a mocný
jest ve cti: ale není většínad toho,
kdož se bojí Boha.

28. Služebníku rozumnému svo
bodní sloužiti budou : a muž moudrý
a zvedený nebude reptati jsa po
trestán, a neumělý nebude ctěn.

(Přísl. 17, 2.)
29. Nevynášej se dělaje dílo své,

a neprodlévej v čas souženi. či!
30. Lepšít jest, kdo pracuje, &hoj

nost má ve všem, než kdo se chlubí,
a potřebuje chleba. SW'É—t %.?

31. Synu, v tichosti chovej duši
svou, a dej jí čest podle zasloužení
jejího*.

31) t. jen skromně hledej své vlastní cti,
a. dle zásluhy.
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32. Toho, kterýž hřeší proti duši
své*, kdo ospravedlní**? a kdo ctíti
bude toho, kterýž duše své nectí?

33. Chudý bývá chválen pro u
mění a bázeň* svou: a jest člověk,
kterýž ctěn bývá pro zboží své.

34. Kdož pak se chlubí v chu
době, čím více v bohatství? a kdo
se chlubí vbohatství, necht se bojí
chudoby.

Kapitola 11.
Moudrost povyšuje. 2. Nesluší člověka

odle zevnitř-ní způsoby ani chváliti ani
hyzditi. 8. Slyš prvé než odpovíš. 10. Pří
lišných zaměstnání a dychtění po zboží
se varuj. 21. Smlouvu držeti, & opatrně ve
všem chovati se sluší.

1.Moudrost poníženého povýšíhlavy jeho, a mezi velikomocné
posadí ho.

2. Nechval muže pro krásu jeho,
aniž pohrdej člověkem pro pohled
'eho.
J 3. Malá mezi létadly jest včela,
á [však] počátek sladkosti má ovoce
'e'í*.
J J4. Oděvem nechlub se nikdy, ani
v den cti své nevynášej se: nebot
divní jsou skutkové samého Nej
vyššího, a slavná a skrytá i neví
daná díla jeho.

5. Mnozí mocnáři seděli na trů
nu*, a ten, 0 kterémž se nenadáli,
nesl korunu.

6. Mnozí mocní potlačení jsou
velmi, a slavní vydání jsou vruce
jmym.

7. Prvé nežli se zeptáš, nehaněj
žádného: akdyž se vyptáš, potresci
spravedlivě.

8. Prvé nežli poslyšíš, neodpo
vídej slova: a v prostřed mluvení
nevskakuj do řeči.

9. O věc, kteráž tebe neobtěžuje,
nehádej se: a vsoudu hřešících ne
stávej.

32) t. sám proti sobě. — ** 15- kdOŽ jej
bude míti za spravedlivého?

33) t. pro bohabojnost, poctivost.
3) t. dílo její má. přednost mezi sladkými

věcmi.
5) Byvše pak svržení octli se dole na

zemi.

10. Synu, ať nejsou v mnohých
věcech činové tvoj1*: a budeš—li bo—
hatý, nebudeš bez Viny**. Nebo
budeš-li stíhati, nedostihneš, a jest
liže předběhneš, neutečeš***.

11. Jest člověk [bezbožný], ješto
pracuje, a pospíchá, a trápí se, a
tím méně bude míti hojnost.

12. A jest člověk zchřadlý, po
moci potřebující, jenž Vícehyne na
síle, a rozmáhá se v chudobě:

13. ale oko Páně vzezřelonáněj
v dobrém, &.pozdvihl ho ze snížení
jeho, a povýšil hlavy 'eho: a divili
se mu mnozí, a ctili oha.

14. Dobré izlé věci, životismrt,
chudoba i počestnost* od Boha jsou.

15. Moudrost i umění, a pově
domost zákona u Boha jest. Milo
vání, i cesty dobrých u něho jsou.

16. Blud a tma hříšníkům ři—
stvořeny 'sou: a kteříž se ra ují
ve zlostec , sestara'í se ve zlém.

17. Obdarování oží trvá spra
vedlivým, a přízeň jeho prospěch
bude míti na věky.

18. Někdo bohatne skoupě sobě
počínaje, a ten jest díl odplaty jeho,

19. že dle toho říká: Nalezl jsem
odpočinutí sobě, a nyní jísti budu
ze zboží svého sám:

20. a nevít, že čas pomíjí, asmrt
se přibližuje, a že zanechá všech
věcí jiným, a umře.

21. Stůj v smlouvě své, a v ní
rozmlouvej*, a v práci přikázaní
svých** sestarej se.

22. Nezůstávej v skutcích hřiš
níků: ale důvěřuj se Bohu, a Zůstaň
na místě svém.

23. Nebo snadné jest před očima
Božíma náhle poctití chudého.

24. Požehnání Boží chváták od
platě spravedlivého, a činí aby v
času rychlém snažení jeho užitek
dávalo.

10) t. nezaneprazdňuj se mnohými věcmi.
— ** t. příliš mnoho před se bere,

jistě nic dobře a slušně neuděláš. —
*_**t. chtěl-libys mnoho nahoniti, ni
čeho nedosáhneš.

14) t. bohatství. Maudr. 7, 11; 10, 10.
21) t. dle ní jednej. — ** t. jakž ti při

kázáno, uloženo.
6
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25. Neříkej: Co mi jest třeba, a
cogmi z toho dobrého pojde?

26. Neříkej: Dostatečný jsem so
bě; a co zlého mi z toho pojde?

27. V den dobrých věci nezapo
mínej na zlé: a v den zlých věcí
nezapomínej na věci dobré:

28. nebo snadné jest předBohem
v den skOnáni odplatiti jednomu
každému podle cest jeho.

29. Zlost hodiny v zapomenutí
uvádí veliké rozkoše: a při konci
člověka bude odhalení skutků jeho.

30. Před smrtí nechval žádného
člověka, nebo po synech svých po—
znán bývá m V.

31. Ne každého člověka uvozuj
do domu svého: nebo mnozí jsou
oukladové lstivého.

32. Nebo jako vnitřnosti smrdu
tých [lidí] vyřihují, a jako korop
tva uvedena býva do klece, a jako
srna v osidlo : tak i srdce pyšných*,
a jako vyzvědač vida pád“ bliž
ní o svého.

33. Dobré zajisté ve zlé obraceje
ouklady čini, a na zvolené vzloží
poskvrnu.

34. Z jiskry jedné rozmáhá se
oheň, a od jednoho lstivého roz
máhá se krev*: nebo člověk hříšný
o krvi ukládá.

35. etř se zlosyna, nebo zlé věci
kuje: aby snad nepřivedl na tebe
posměchu věčného.

36. Připust k sobě cizozemce, a
podvrátí tebe v bouřce, a odcízí tě
od tvého vlastního.

Kapitola 12.
Komu má. činěno býti dobrodiní, 8. a ne

upřímnost některých přátel, ukazuje.

1. iniš—li dobře, věz, komu číníš,
bude vděčnost dobrodiním

tvým mnohá.
2. Čiň dobře s ravedlivému, a

najdeš odplatu veškou: a jestliže
ne od něho, jistě od Pána.

3. Není zajisté tomu dobře, kdož
ustavičný jest ve zlém, ani tomu,

32) t. vyřihuje lost. — ** t. číhá. na pád.
34) t. prolití krve, to nejhorší.

kdož almužny nedává: nebo i Nej—
vyšší v nenávisti má hříšníky, a
slitovává se nad kajícími.

4. Dej milosrdnému, anepřijímej
hříšníka : nad bezbožnými i hříšniky
učiní pomstu, ostřihaje jich kedni
pomsty.

5. Dej dobrému, anepřijímej hří—
šníka.

6. Dobře čiií poníženému, &.ne
dávej bezbožnému: zapověz mu dáti
chleba, aby skrze něj nebyl moc
nější tebe* :

7. nebo dvojnásobné zlé věci na
jdeš za všecka dobrodiní, kterážbys
učinil jemu: poněvadž i Nejvyšší
V nenávisti má hříšníky, abezbož
ným navrátí pomstu.

8. Nebude poznán v dobrých vě
cech přítel, a nezatají se v zlých
nepřítel.

9. V dobrých věcech člověka, ne
přátelé jeho jsou v zármutku: a v
zlé příhodějeho poznán bývá přítel.

IO. Nevěř nepříteli svému na
věky: nebo jako měděná věc rzaví
nešlechetnost jeho*:

11. a byt poníženě sehnutý cho
dil, přilož mysl svou, a vystříhej
se před ním.

12. Nestavěj ho podle sebe, aniž
sedej po pravici tvé, aby snad
obrátě se na místo tvé, nehledal
stolice tvé*: a naposledy poznalbys
slova má, a v řeěech mých bylbys
zboden**.

13. Kdo polituje zaklínače od
hada uštknutého, avšechněch, kte
říž se přibližují k líté zvěři? Tak

i toho, kdož chodí s mužem nepša' , a obalen 'est v hřích 'e o.
vyšší. Jednu hodinustebou šolrvá,
pakli se nachýlíš, nesneset.

6) t. aby. skrze to nezmocnil se tebe.
Jakž viděti, o lidech panování žádo
stivých mluví, jimž nesluší ]: tomu
napomáhati, aby tě za dobrodiní tvé v
otroctví podmanili. Alej inak NovýZákon
velí, totiž dobrým i zlým dobře činiti.
t. vždy se zase navrací jako rez oškra
hana.
t. nesázej ho po pravici své, aby snad
nehledal vzíti místo tvé. — ** t. s
bolestí pykalbye, žes rudy mé nepo
slechl.
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15. Rty svými lahodí nepřítel:
a v srdcisvém ukládá, aby tě zvrátil
do jámy.

16. Očima svýma slzí nepřítel: a
uhlídá-li čas, nenasytí se krve:

17. a potkají-li tě zlé věci, na—
lezneš ho tu nejprvnějšíhď.

18. Očima svýma slzí nepřítel, a
jakoby pomáhal tobě podkopá paty
tvé.

19. Hlavou svou kývati, arukou
lesati bude, a mnoho šepce pro

mění obličej svůj.

Kapitola 13.
Tovaryšení s pyšnými a. bohatými nebez

pečné. 4. Povaha. bohatých i větší vážnost
jich v světě nežli čbudých.

1,Kdo se dotýká smoly, zmaže seod ní: a kdo obcuje s pyš
ným, obleče se v pýchu.

2. Břímě na se béře, kdo se vzác
nějším nežli jest sám obcuje. Abo
hatšiho nad sebe nebývej tovaryšem.

3. Jak může tovaryšiti kotlík s
hrncem? Nebo když o sebe zavadí,
rozrazí se [hrnec].

4. Bohatý nespravedlivě učiniv,
hněvati se bude: chudý pak uražen
jsa, mlčeti bude.

5. Budeš-li mu dávati, přijme tě:
a pakli nebudeš míti, opustí tebe.

6. Máš—li co, s tebou se živiti
bude, a vyprázdní tě, a sám n'epo
lituje tebe.

7. Budeš-li jemu potřeben, pod
vede tě, a usmívaje se naději dá,
pravě tobě dobré, a dí: Cojest po
třebí tobě?

8. A zahanbí tě krměmi svými,
dokudž tě nevyprázdní dvakrát, i
třikrát*: a naposledy vysměje se
tobě: a potom vida o ustí tebe, a
hlavou'svou hýbati bu e nad tebou.

9. Pokoř se Bohu, a očekávej
rukou jeho.

17) t. k radování-se z neštěstí tvého.
8) t. zabanbí tě krměmi svými, na něž tě

pozve, abys ty pro hanbu též učiniti
musel, a to tak skvostné jako on;
dvakrát neb třikrát pozve tebe, až tě
Vyn

10. Pozoruj, abys sveden jsa blá—
znovstvím nebyl snížen.

11. Nebývej pokorným v moudro
sti své*, abys pom'žen jsa v blá
znovství nebyl uveden.

12. Povolán 'sa od mocnějšiho
odejdi, nebo tím více tě k sobě
volati bude.

13. Nebuď [mu]nevhodným, abys
seneurazil: a nebuď daleko od něho,
abys nepřišel v zapomenutí.

14. Neusiluj s ním zároveň mlu
viti: aniž věř mnohým slovůmj eho;
nebo mohou řečíbude tě zkoušeti,
a usmívaje se vyptá se na tajné
věci tvé.

15. Neskrocená mysl jeho šetřiti
bude slov tvých: a neodpustí od
zlosti, a od okovů.

16. Chraň se, a sluchem svým
pilně pozoruj, nebo s podvrácem'm
svým chodíš*.

17. Slyše pak ty věci jako ve
snách viz, a bditi budeš*.

18.Po celý život svůj miluj Boha,
a vzývej ho o spasem své.

19. Všeliký živočich miluje po
dobného sobě: tak i každý člověk
miluje bližního svého.

20. Všeliké tělo k podobnému
sobě připojí se, a každý člověk k
podobnému sobě přitovaryší se.

21. Bude-li kdy spolek míti vlk
s beránkem: tak hříšník s spra
vedlivým.

22. Jaká jest společnostsvatému
člověku se psem*? aneb jaký díl
bohatému s chudým?

23. Loupeží lva jest divoký osel
na poušti: tak i pastvou bohatých
jsou chudí.

24. A jako Vohavnosti má pyšný
pokoru: tak také v ohavnosti má.
bohatý chudého.

25. Bohatý pohnut jsa, utvrzen
bývá od přátel svých: ale pom'
ženy, když padne, vyhnán bývá i
od známých.

11) t. netaj své moudrosti z nevčasné po
kory.

16) t. vždy jsi v nebezpečenství.
17) t. bedliv buď dnem i nocí.
22) 't. s nečistým. 5. Mojž. 23, 18.



84 Sirach 13. 14.

26.Bohatý jsa oklamán má mnoho
pomocníků: uví pyšné věci, a
ospravedlňují ho.

27. Ponížený oklamán jsa nadto
ještě i domluvu trpí: mluvil roz
umně, a není mu dáno místo.

28. Bohatý mluví, a všickni mlčí,
a slovo jeho vyvyšují až k oblakům.

29. Chudý mluví, a řkou: Kdo
jest to? a jestližeby' zavadil, pod
vrátí ho.

30. Dobrý jest statek, přikterémž
není hříchu v svědomí: a přezlá
jest chudoba v ústech bezbožného.

31. Srdce člověka proměňuje obli
čej jeho, buďto k dobrému, nebo
ke zlému.

32. Znamení srdce dobrého, a
tvář dobrou nalezneš nesnadně, a
s prací.

Kapitola 14.
Kdo jsou blahoslavení. 13. K sdílnostia

23. a hledání moudrosti napomíná.
1. lahoslaven' muž kter'ž ne 0

B klesl sloiryem z, úst Šyvých,Pa
nebyl hoden zármutkem provinění.

2. Šťastný,kterýž neměl zármutku
mysli své, a nevypadl od naděje své.

3. Muži lakomému a skoupému
nadarmo jest zboží, a člověku zá—
vistivému k čemu jest zlato?

4. Kdo shromažďuje z srdce svého
nespravedlivě, shromažďuje jiným,
avzboží jeho bude se jiný kochati.

5. Kdo jest sobě zlý, komu ji
nému bude dobrý? a nebudet se
veseliti v zboží svém.

6. Kdož sobě nepřeje, nad toho
není nic horšího, a tat jest odměna
zlosti jeho:

7. a činí-li dobře, nevěda, a ne
chtě činí: a naposledy vyjevuje
zlost svou.

8. Nešlechetné jest oko závisti
vého: a odvracuje tvář svou, a zh_rdá
duší svou.

9. Nenasycené jest oko lakomého
v podílu nepravosti: nenasytít se,
až i stráví a suši duši svou.

10. Oko zlé [hledí] ke zlému: a
nenasytí se chlebem, ale nedostatek
trpěti, a v zármutku bude za sto
lem svým.

11. Synu, máš-li, čiň sobě dobře,
a obětuj Bohu oběti hodné.

]2. Pamatuj, žet smrt nemešká,
a že smlouva s hrobem ukázána
jest tobě: nebo smlouva tohoto světa
jest, [že každý] smrtí umře.

13. Před smrtí čiň dobře příteli
svému, a podle možnosti své vzta
huje [ruku] dávej chudému.

14. Nezbavuj se dne dobrého, a
díl daru dobrého nepomíjejž tebe*.

15. Zdaliž jiným nepozůstavíš
bolesti a práce své v rozdělení losu*?

16. Dávej, a beř, a ospravedlňuj
duši svou.

17. Před skonáním svým čiň spra—
vedlnost, nebo na onom světě nelze
najíti okrmu*.

18. šeliké tělo jako seno zvet—
ší, a jako listí mladistvé na stromě
zeleném.'

19. Jedno se puči, a druhé opa—
dává: tak i pokolení z tělaakrve,
jedno skonává, a druhé se rodí.

20.Všeliké dílo porušitedlné napo
sledy zhyne: a kdož je dělá, půjdems m.

21. A všeliký skutek výborný
ospravedlněn bude: a kdož jej činí,
bude míti z něho čest.

22. Blahoslavený muž, kterýž v
moudrosti zůstává, a kterýž v spra—
vedlnosti své přemýšlí, a v srdci
pamatuje na obezřelost Boží*:

23. kterýž myslí na cesty její v
srdci svém, a tajnostemjejím rozu—
měje, jde po ní jako skoumatel, a
stává na cestách jejích:

24. kterýž hledí skrze okna její,
a u dveří jejích poslouchá:

25. kterýž odpočívá vedle domu
'ejího, a v stěnách jejích vtekna
ůl staví chaloupku svou u rukou

j ejích*, i odpočinou Vchaloupce jeho
dobré věci na věky. '

14) t. vedeš—lipráci, také potěšení a po
hodlí užívej. Naráží na hodování při
obětech ve dny sváteční.

15) t. za. podíly v dědictví.
17) t. kterýmž bys nasycoval lačná.
22) t. že Bůh všecko vidí.
25) t. kterýž následuje a, pevně se při

držuje moudrosti.
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26. Postaví syny své pod zastře—
nim jejím*, a pod ratolestmi jejími
zdržovati se bude.

27. Chráněn bude pod zastřením
j jím od horka,avslávějejí odpočí
vati bude. .

Kapitola 15.
Blahoslavenství lidí bohabojných. 11. Bůh

a moudrost nejsou původem hříchu.

1, chž se bojí Boha, činiti budedobré: a kdož se přidržuje
spravedlnosti, dosáhnet jí*.

2. Avyjde jemu vstřícjako matka
počestná, a 'ako žena od panen
ství* přijme 0.

3. Krmiti jej bude chlebem ži
vota a rozumu, a vodou moudrosti
spasitcdlné napojí jej: a utvrzena
bude v něm, a on nenachýlí se:

4. a zdrží ho, anebudet poháněn:
a póvýší ho u bližních jeho,

5. a u prostřed shromáždění ote
vře ústa jeho, a naplní ho duchem
moudrosti a rozumu, a rouchem
slávy oděje ho.

6. Utčšení a plesání shromáždí
naň, a jmenem věčným dědičně
obdaří ho.

7. Lidé blázniví nedosáhnou jí,
ale smyslní lidé vyjdou jí vstříc,
lidé blázniví nespatří jí: nebo da
leko jest od pýchy a lsti.

8. Muži lživí nezpomenou na ni:
a muži pravdomluvní nalezenibu
dou v ní, a prospěch míti budou
až do spatření Božího.

9. Nenít krásná chvála v ústech
hříšníka:

10. nebo od Boha pošla moudrost:
přimoudrosti zajisté Boží státi bude
chvála, a v ústech věrných roz
množí se, a Pán dá ji jemu.

11. Neříkej: Bůh jest příčina, že
vzdálena jest [ode mne]*: nebo
čehož on nenávidí, nečiň.

12. Neříkej: On mne v blud
uvedl: nebo nejsou mu potřební
lidé bezbožní.

t. pod střechou, ochranou její.
t. moudrosti.
t. které, panna jsouc vdala se za. muže,
a tak první láskou svou miluje ho.
t. moudrost; Bůh mi jí nedal.

13. Všeliké ohavnosti bludu ne
návidí Pán, a nebude milá bojícím
se ho.

14. Bůh na počátku učinil člo
věka,a zanechal ho v ruce rady jeho.

15. Přidal [mu] poručení a při
kázaní svá*.

16.Budeš-li chtít přikázaní [jeho]
zachovávati, a [budeš—lichtít] na
věky víru [jemu] libou činiti*, za
chovajít tebe.

17. Předložíl tobě vodu i oheň:
k čemu chceš, vztáhni ruku svou.

18. Před člověkem jest život i
smrt, dobré i zlé, co se mu bude
líbiti, dáno bude jemu:

19. nebo mnohá jest moudrost
Boží, a silná v moci, vidouc vše
cky bez přestání.

20. Oči Páně na ty, kteříž se ho
bo'í, a on zná všeliký skutek člo
vě a.

21. Nižádnému nepřikázal bez
božně činiti, a žádnému nedal po
volení k hřešení:

22. nebo nežádá množství synů
nevěrných a neužitečných.

Kapitola 16.
Rodičů k opatrnosti napomíná, 6. &.skutky

Boží vypravuje.

1. Netěš se v synech bezbožných,jestliže se rozmnoží: aniž se
kochej v nich, není-li bázně Boží
při nich.

2. Nevěřživotu jejich, a neohlédej
se na práce jejich.

3. Nebo lepší jest jeden bojící se
Boha, nežli tisíc synů bezbožných.

4. A [více]užitečné jest bez synů
umříti, nežli zůstaviti syny bez
božné.

6. Odjednoho rozumného olidněna
bude vlast, pokolení [pak] bezbož
ných zpustne.

6. Mnohot takovych věcí vidělo
oko mé, a silnější nad ty slyšelo
ucho mé.

15) t..zanechal ho při rozumu a. svobodné
vůli jeho, aby, chtěl-liby, přikázaní
jeho Zachovával.

16) t. věrný mu zůstati, číně co se jemu
líbí.
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7. V shromáždění hříšných zapálí
se oheň*, a v národu nevěřícím
rozpálí se hněv.

8. Nemodlili se za hříchy své
staří obrové, kteříž zkaženi jsou
doufajíce v síle své*:

9. a neodpustil putování Lotovu*,
a v ohavnosti je měl pro pýchu
slova jejích.

10. Nesmiloval se nad nimi, zka
ziv národ celý, a vynášející se v
hříších svých.

11. A jako těch šestkrát sto tisíců
pěších, kteříž se shromáždilivtvr
dosti srdce svého*: a byl-liby [mezí
nimi] jediný tvrdošíjný, divnéby
bylo, zůstal-liby bez pomsty;

12. nebo u něho jest milosrden
ství i hněv. Může býti uprošen, i
vylévá hněv: _

13. podle milosrdenství jeho [jest
i] trestání jeho ; soudí člověka podle
skutků jeho.

14. Neuteče s loupeží hříšník, a
nebude meškati odplata toho, kterýž
milosrdenství činí.

15. Každé milosrdenství učiní
místo jednomu každému podle za
sloužení skutků jeho, a podle roz
umnosti putování jeho.

16. Neříkej: Skryjí se před Bo
hem, a z Výsosti kdo na mne zpo
mene?

17. [Aniž říkejj: V lidu velikém
nebudu poznán: nebo cožjest duše
má v tak nesmírném tvorstvu?

18. Hle nebe, i nebesa nebes,
propast, i země všecka, i to, což
v nich jest, před obličejem jeho
se pohne;

19. spolu horyipahrbkové, azá
kladove země, když pohledí na ně
Bůh, hrůzou se zatřesou.

20. A ve všech těch věcech ne
smyslné jest srdce: ač všelikému
srdci vyrozumíváno bývá od něho:

7) t. oheň Božího hněvu ».trestu. 5. Mojž.
, .

8) Viz ]. Mojž. 6, 4. 7. a 7, 21.
9) t. tomu místu, kde Lot putoval, & po

hostinu byl. ]. Mojž. 19, 24.
11) t. trestal a. na poušti v čtyřiceti le

tech pohubil, neslitovav se nad nimi.
4. Mojž. 14, 29. a 26, 51.

21. a kdo cestám jeho rozumí, a
bouři, kteréž ani oko člověka ne—
uzří?

22. Nebo přemnozí skutkové jeho
jsou v tajnosti: než skutky spra
vedlnosti jeho kdo vypraví: aneb
kdo snese je? Nebo daleko jest
umluva [jeho] od některých*, a ota
zování všech při skonání jest**.

23. Kdo zmenšen jest v rozumu,
myslí daremné věci: a muž ne
moudrý,a bloudící, myslí bláznivé
vec1.

24. Slyš mne, synu, a uč se umění
smyslu, a slov mých pozoruj srd
cem svým,

25. a povímt vpravosti naučení,
a hleděti budu, abych vypravil
moudrost: a slov mých pozoruj
srdcem svým, a v pravosti ducha
povím moci, kteréž položil Bůh na
skutky své od počátku, av pravdě
vypravím umění jeho.

26. Soudem Božím [trvají] skut
kové jeho od počátku, a od usta
novení jich rozdělil částky jejich,
a počátky jejich dle rodů jejich.

27. Ozdobll na věky dila jejich,
aniž lačnějí aniž ustávají, a nepře—
stávajívod prací s 'ch.

28. Zádný nebu e sobě blízkého
svého tísniti na věky*.

29. Nebuď nevěřící slovu jeho.
30. A potom Bůh na zem vzezřel,

a naplnil ji dobrými věcmi svými.
31. Všeliká duše živá zvěstuje

to na povrchku j jím, a do ní zase
jest navrácení j ejich.

Kapitola 17.
Stvoření člověka a důstojnost jeho připo

menuv, 20. ku pokání vzbuzuje.

1. ůh stvořil člověka z země, a
dle obrazu svého učinil ho.

2. Azase jej obrátilvni, apodle
sebe samého oblékl ho mocí.

3. Počet dnů a čas dal jemu, a
dal mu moc nad těmi věcmi, kteréž
jsou na zemi.
22) t. že jí nezachovávají. — ** t. posléze

nastane všem soud.

28) t.btělesa nebeská nezavadí v běhu ose 6.
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4. Položil strach jeho na všeliké
tělO, [aby] panoval nad zvěří inad
ptactvem. . _

5. Stvořil z něho pomocníci po
dobnou jemu: radu, a jazyk, ioči,
i uši, i srdce dal jimk vymýšlení:
a uměním rozumu naplnil je.

6. Stvořiljim umění ducha, smy
slem naplnil srdce jejich: a dobré
i zlé věci ukázal jim.

7. Položil oko své na srdce jejich,
aby jim ukázal velikost skutků
SVÝChr- . . .

8. aby jmeno svatosti chválili, a
chlubili se divnými věcmi jeho, a
velikosti vypravovali skutků jeho.

9. Přidal jim umění, azákon ži
vota v dědictví dal jim.

10. Smlouvu věčnou učinil s nimi,
a spravedlnost i soudy své ukázal ]im.

ll. A velikost cti jeho vidělo oko
jejich, a čest hlasu slyšely uši je
jich, a řekl jim: Pilně se varujte
všeliké nepravosti.

12. A poručil jim jednomu kaž
dému o bližním svém*.

13. Cesty jejich před ním jsou
vždycky, nejsou skryté před očima
'eho.
J 14. Jednomu každému národu
představil správce:

15. ale Israel učiněn jest zřejmý
podíl Boží*.

16.A všickni skutkové jejich jako
slunce [jsou] před obličejem Božím:
a oči jeho bez přestání patří na
cesty jejích:

17. nejsou zrušeny úmluvy pro
nepravost jejich*, a všecky nepra
vosti jejich jsou před obličejem
Božím.

18. Almužna muže jest jako pečet
uněho, a milosti člověka jako zří
tedlnice 'ostříhá:
__19. a potom povstane, a navrátí
jlm odplatu, jednomu každému na
hlavu jejich, a obrátí je do vnitř
ních stran země*.

20. Ale kajícím dal cestu spra—
12) t. přikázal neublížovati jemu atd.
15) „. Ale Israele vzal sobě za. podíl.
17) R. Nejsout ukryty nepravosti jejich

před ním.
'19) t. do pekel.

vedlnosti, a potvrdil těch, kteříž
nemohli strpěti, a umínil jim los
ravdy.
21. Obrat se ku Pánu, azanechej

hříchů svých:
22. modlí se před obličejem Páně,

a umenši pohoršení.
23. Návrat se ku Pánu, aodvrat

se od nespravedlnosti své, avelice
měj v nenávisti ohavnost:

24. a poznej spravedlnosti i soudy
Boží, a stůj vlosu uložení“'*',a mo
dlitby nejvyššího Boha.

25. Jdi v stranu věku svatého*,
s živými a vzdávajícími chválu
Bohu.

26. Nezůstávej v bludu bezbož
ných, před smrtí chválu vzdávej
[Bohu]. Od mrtvého jakoby nic ne
byl, hyne chvála.

27. Chválu vzdávati budeš živ
jsa, živ a zdráv jsa oslavovati, a
chváliti budeš Boha, a honositi se
budeš v slitováních jeho.

28. Jak veliké jest milosrdenství
Páně, a slitování jeho nad těmi,
kteříž se obrace'í k němu!

29.Aniž zajiste všecky věci mohou
býti v lidech*, poněvadž není ne
smrtedlný syn člověka, a v marnosti
zlosti zalíbili sobě**. '

30. Cojest jasnějšího nad slunce?
a [však] i to zatmí se. Anebo co
jest nešlechetnějšího než to, což
vymyslilo tělo a krev? 1 to tre
stáno bude.

31. Moc Výsosti nebeské on spa
třuje*: ale lidé všickni jsou země
a popel.

Kapitola 18.
O velikosti Božské, 7. o mdlobě ». smrte

dluosti lidské, i smilování Božím nad nimi,
14. k přívětivému dobře činění, 20. opatr
ností, 33. i uepostupování po žádostech,
napomíná.

1. Ten, kterýž jest ŽIV na věky,stvořil všecky věm spolu. Bůh

24) t. v tom, co ti od Boha.uloženo, trvej.
25) t. drž stranu pokolení svatého s svatými.
29) |:. lidé nejsou dokonalí. — ** t. poru

šitelné a. smrtelné tělo maje, rozličným
mdlobám a křehkostem poddán jest a.
má libost v marnosti.

31) t. jen Bůh jest dokonalý —
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sám jest spravedlivý, a zůstává ne
přemožený král na věky.

2. Kdo stačí vypravovati skutky
jeho?

3. Nebo kdo vystihne veliké věci
jeho?

4. Moc pak velikosti jeho kdo
v sloví? Aneb kdo přiloží vypra
v1ti milosrdenství jeho?

5. Nelze umenšiti, ani zvětšiti, ani
vynalezti velikých skutků Božích.

6. Když dokoná člověk, tehdy po
čne: a když přestane, v pochybo
vání bude*.

7. Což jest člověk, a jaká jest
vzácnost jeho? a co jest dobrého,
aneb co nepravého při něm?

8. Počet dnů lidských nejvíce
jest sto let: jako krůpěje vody moř
ské počteni jsou: a jako zrno písku,
tak skrovná jsou léta ve dni věku*.

9. Pročež shovívá Bůh jim, a vy
lévá milosrdenství své na ně.

10.Viděl opovážlivost srdce _)ejich,
že zlá jest, a poznal převrácenost
jejich, že nepravá jest.

11. Protož naplnil smilování své
na nich, a ukázal jim cestu pra
vosti.

12. Milosrdenství člověka jest k
bližnímu jeho: ale milosrdenství
Boží jest nad všelikým tělem.

13. Kdo milosrdenství má, uči,
a cvičí jako pastýř stádo své.

14. Smilovavá se nad tím, kterýž
přijímá naučení smilování, a kterýž
pospícha k soudům jeho.

15. Synu, v dobrých skutcích
nepřidávej domlouvání, a při žád
ném dáni nepřidávej zármutku slova
zlého.

16.Zdalíž rosa neochlazuj ehorka?
Tak i slovo [dobré] lepší jest
nežli dar. '

17. Zdaliž hle není slovo [dobré]
nad dar dobrý? Ale obé jest u
člověka spravedlivého.

18. Blázen ostře omlouvati bu
de: a dar nezvedeného chřadnouti
činí oči.

19. Před soudem připrav spra

6) t. neví nic jistého.
8) t. proti dnům věčnosti.

vedlnost sobě, a prvé, nežlibys
mluvil, nauč se.

20. Před neduhem přijímej lékař
ství: a před soudem taž se sám
sebe, a před obličejem Božím na
lezneš smilování.

21. Před neduhem poniž se, a
v čas nemoci ukaž obrácení své*.

22. Nedej sobě překážeti, abys
se modlil vždycky, aneostýchej se
až do smrti s ravedlnosti nabývati:
nebo mzda šoží zůstává na věky.

23. Před modlitbou připrav duši
svou: a nebuď jako člověk, kterýž
pokouší Boha.

24. Pamatuj na hněv vden sko
nání, a na čas odplaty v obraceni
tváři*.

25. Pamatuj na chudobu v čas
hojnosti, ana potřebnosti chudoby
v den bohatství.

26. Od jitra až do večera mění
se čas, avšecky ty věcijsou rychlé
před očima Božíma.

27. Clověk moudrý při všem se
obává*, a ve dnech hříchů pilně
se varuje lenosti**.

28. Každý chytrý poznává mou
drost, a tomu, kdož ji nalezá, dá
chválu.

29. Rozumní v slovích také i
moudře činí: a rozumějí pravdě a.
spravedlnosti, avydávají jako příval
přísloví a soudy*.

30. Po žádostech svých nechoď,
a od vůle své odvracuj se. _

31. Vyplníš-li duši své žádost1
její, učiní tě v radost nepřáte
lům tvým.

32. Neoblibuj sobě v zástupích,
ani v chatrných*: nebt ustavičně
jest provinění jejich. _

33. Nebuď prostřední skládaje se
na to, což vypůjčiš, nic v měšm

21) t. čiň pokání, a ukaž polepšení.
24) t. Boží od tebe; v čas neštěstí.
27) . hříchu. Některé knihy dokládají :

ale nesmyslný nešetří času. — *“ Roz
uměj: lenosti v službě Boží.
t. mnoho průpovědí a užitečných na
u ení.
t. ani ve velkých ani v malých spol

29)

32)
cích k hodování.
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nemaje: nebo budeš závistivý ži
votu svému*.

Kapitola 19.
Co zlého činí víno a ženy. 5. Jak máme

iazyk krotiti. 13. O bratrském trestání. 22.
b lsti & oulisnusti.

1_Dělník opilec nezbohatne, a kdopohrdá malými věcmi,pomalu
zhyne

2. Víno a ženy činí odpadlcemi*
moudré, a uvádějí trest na smyslné:

3. a kdož se připojuje k nevěst
kám, nešlechetný bude: hnis a červi
zdědí jej, &.vyhlazen bude na pří
klad větší, a odňata bude z počtu
[živých] duše jeho.

4. Kdo rychle věří, lehkého jest
srdce, a umenšen bude*: a kdož
hřeši proti duši své, za nic jmín
bude. 

5. Kdo se raduje z nepravosti,
zhaněn bude: a kdo nenávidí kázně,
ukrátí se mu života: a kdo nená
vidí žvavosti, uhašuje zlost.

6. Kdo hřeší proti duši své, že
leti bude: akdož se radujev zlosti,
zhaněn bude.

7. Neopětuj slova zlého a tvr
dého, & nebudeš umenšen*.

8. Ani příteli ani nepříteli ne
vypravuj oumyslu svého: a jest-li
tobě hřích, nezjevuj ho.

9. Nebo bude tě slyšeti, a bude
se tebe stříci, a jako zastávaje
hříchu*,nenáviděti bude tebe, a tak
přítomen bude tobě vždycky**.

10. Slyšel-lis slovo proti bližnímu
svému, necht s tebou umře: a věř,
že tě neroztrhne*.

11. Z příčiny slova* [jako] ku
porodu pracuje blázen**,j ako [bývá]
lkání při porodu dítěte.

33) Viz, abys neschudl, skládaje se sjinými
z peněz vypůjčených na. hody; neb
takto bys sám sobě byl nepřítelem.

2) t. od Boha, od víry ». ctnosti.
4) t. na statku škodu utrpí.

. Nikdy neopětuj řečí, t. slyšené,
kterážby byla na škodu bližnímu. Aneb:
nestůj tvrdošíjně na svém, a neuško
díš sobě. '

9) t. na oko vymlouvaje hřích tvůj, v srdci . ..
— “ t. vždy tě bude pozorovati.

10) t. že se tím nerozpukneš.
11) t. sobě tajně svěřeného. — *“ t. nemá

pokoje, dokud je dále nepoví.

.1 v :*
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12. Jako střela vražená do masa
v stehně, tak jest slovo V srdci
blázna*.

13. Pokárej přítele, snad ničeho
neví, a dí: Neučínil jsem toho*:
pakli učinil, aby více nečinil.

14. Pokárej bližního, snad ničeho
neřekl: a řekl—li, aby snad toho
neopětoval.

15. Pokárej přítele: nebo často
krát to bývá pomluva.

16. A ne každému slovu věř.
Někdo klesá jazykem, ale ne z ou—
mysla.

17. Nebo kdo jest, ještoby ne—
zavinil jazykem svým? Pokárej
bližního prvé, nežli mu pohrozíš.

18. A dej místo bázni Nejvyš—
šího: nebo všeliká moudrost jest
bázeň Boží, a v té jest báti se
Boha, a ve všeliké moudrosti jest
zřízení zákona.

. A uměm' nepravosti neni
moudrost: a přemyšlováni hříšníků
není opatrnost.

20. Jest nešlechetnost, a v ní
jest ohavnost: & jest nesmyslný
člověk, jemuž se nedostává mou
drosti.

21. Lepší jest člověk, jemuž se
nedostává moudrosti, a jenž hyne
v rozumu, [ale jest] v bázni [Boží],
nežli kterýž má ho'nost rozumu, a
přestupuje zákon ejvyššího.

22. Jest jistá důmyslnost, a ta
jest nepravá.

23. A. někdo vypouští jisté slovo
mluvě pravdu. Někdo se šibalsky
koří,ale vnitřnosti j ehoj sou plné lsti:

24. a někdo se příliš poddává
velikou pokorou: a někdo schyluje
tvář svou, a činí se nevida toho,
což nevědomé bylo:

25. a byt mu pro nedostatek síly
zbráněno bylo hřešiti, dostane-li čas,
aby zle učinil, učiní zle._

26. Po vzezření poznává se muž,
a z potkání tváři smyslný poznán
bývá.
12) Oba. pospíchají nemajíce pokoje: onen,

aby střelu z stehna. vyňal, tento aby
roznášel. _

13) Ř. Pokárej přítele (promluv 5 mm);
snad toho, což o něm praví, neučinil.
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27. Oděv těla, a smích zubů, a
chod člověka vypravují o něm.

28. J estit trestání lživé v hněvu
hánce: a jest soud, kterýž nebývá
uznán za dobrý: a jest mlčelivý,
a tenů jest opatrný.

Kapitola 20.
O zlé a. dobré mlčelivosti, 10. o dařícb,

20. o neopatrném jazyku, 24. o přílišném
studu, 28. o lži a moudrosti.

1.Jak mnohem lépe jest trest-ati,nežli se hněvati, a vyznáva
jícímu se řečí nezbraňovati.

2. Zádost kleštěnce zbaví mladici
panenství:

3. takovýt jest ten, kdož s ná
silím činí soud nepravý*.

4. Jak dobré jest káranému uká
zati pokání! nebo tak utečeš do
brovolného hříchu.

5. Jest mlčelivý, kterýž nalezen
bývá moudrý: aj est nenávisti hodný,
kterýž jest kvapný k mluvení.

6. Jest mlčelivý, že nemá rozumu
k mluvení: a jest mlčelivý, že zná
příhodný čas.

7. lověk moudrý pomlčí do času:
ale nedočkavý a neopatrný ne- d
zachovají času.

8. Kdož mnohých slov užívá,
urazí duši svou: a kdož sobě moc
osobuje neprávě, v nenávisti bude.

9. J estit prospěch v zlých věcech
muži bez kázně, &jest nálezek ku
škodě.

10. Jest dar, kterýž není uži
tečný: a jest dar, jehož odplata
[bývá] dvojnásobná.

11 Jest pro slávu umenšení*: a
někdo z ponížení pozdvihne hlavy.

12. Někdo kupuje mnohé věci za
malou cenu, a odplacuje je sedme
ronásobně.

13. Moudrý V řeči samého sebe
milého činí: milosti pak bláznů
rozlity budou.

14. Dar nemoudrého nebude u
žitečný tobě: nebo očí jeho sedmer
násobné jsou*.
3) t. také porušuje spravedlnost.

11) t. pochází ze slávy snížení.
14) t. hledí vzítí sedmeronásobně.

15. Málo dá, a mnoho omluví:
&otevření úst jeho jest roznícení*.

16. Dnes půjčí někdo, a zítra
upomíná: nenávistný jest člověk
takový.

17. Blázen nebude míti přítele,
a nebude vděčnosti dobrodiním j eho.

18. Nebo kteří jedí chléb jeho,
ošemetného jsou jazyka. Kolikrát,
a jak mnozí posmějí se jemu?

19. Nebo i to, což měl míti, ne
zřízeným smyslem rozdal: též ito,
což neměl miti*.

20. Pád křivého 'azyka jest jako
ten, kterýž na podlaze padá: tak
pád zlých spěšně přijde.

21. Clověk nemilý jest jako bájka
marná*, [jenž] v ústech necvičených
ustavičná bude.

22. Z úst blázna přísloví zavrženo
bude: nebo nemluví ho časem svým.

23. Někomu nedopoušti hřešiti
nouze, a na odpočinutí svém boden
bude*.

24. Někdo ztratí duši svou pro
hanbu. a od neopatrné osoby ztratí
ji: přijímáním pak osoby zkazí sebe.

25. Někdo pro hanbu připovídá
příteli, a získá ho sobě za nepřítele

armo.
26. Ohyzda zlá na člověku jest

lež, a v ústech nezvedených usta
vičně bude. '

27. Lepší jest zloděj nežli usta
vičnost muže lživého: oba však
zahynutí dědičně obdrží.

28. Mravové lidí lžívých jsou
beze cti: a hanba jejich jest při
nich bez přestání.

29. Moudrý v slovích pronese
sám sebe, a člověk opatrný veliko
mocným líbiti se bude.

30. Kdo zdělává zemi svou, po
výší stohu obilí: a kdož činí spra
vedlnost, povýšen bude: kdož pak
se líbí velikomocným, ujde nepra
vosti*.

15) t. hněvivé vyčítání.
19) t. chová. to, což by měl rozdati, aroz

dává, cožby měl zachovati.
21) t. tak jest moudrým protivný.
23) t. svědomím; ustoupí nejen z nouze,

ale i v svědomí od zlého.
30) t oukladům nespravedlivých.
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31. Pocty a darové oslepují oči 14. Nebude vyučen, kdo není
soudců, a jako němý v ústech odvra—mou ' v dobrém.
cejí trestam jejích. 15. est pak moudrOSt.,která se

32. Moudrost skrytá a poklad
zakopaný: jaký jest užitek obojího?

33. Lepší jest ten, který skrývá
nemoudrost svou, nežli člověk, kte
rýž skrývá moudrost svou.

Kapitola 21.
Od hříchu vystříhá, 14. a lidí moudrých

i nemoudrých povahy některé ukazuje.

1, ynu, zhřešil-li jsi, nepřidávej
více: ale i za předešlé pros,

aby b li odpuštění tobě.
2. ako před tváří hada utíkej

před hříchy: pakli k nim přistou—
Piš, přijmou tě*.

3. Zubové lvovi jsou zubové jeho,
zabíjejíce duše lidské.

4. Jako meč na obě straně ostrý
jest všeliká nepravost, a rána její
jest nezhojitedlná.

5. Zehrání a křivdy v nic obrátí
statek' a dům, kterýž přílišbohatý
jest, v nic uveden bude pro pýchu:
tak statek pyšného vykořeněn bude.

6. Prosba chudého z úst až k
uším jeho* přijde, a soud rychle
přijde jemu.

7. Kdož nenávidí trestání, jest
na cestě hříšníka: ale kdož se bojí
Boha, obrátí se k srdci svému.

8. Známý jest zdaleka, mocný p
jazykem smělým: ale rozumný ví,
že on klesá jím.

9. Kdo staví dům svůj náklady
cizími, jest jako kdo sbírá kamení
své v zimě*.

10.Koudel shromážděná jest shro
máždění hřešících, a plamen ohně
jest skonání jejich.

11. Cesta hřešících vydlážená jest
kamením*, a při konci jejich peklo,
a tma, a muk .

12. Kdož ostříhá spravedlnosti,
pochopí smysl její.

13. Dokonalost bázně Boží, [jest]
moudrost a rozum.

2) t. uštknou tě tak hřích, jako had.
6) t. k uším Páně.

t. aby v zimě špatně stavěl.
11) t. iest pohodlná, široká. Mat. 7, 13.

rozhojňuje ve zlém: a není rozumu,
kde jest hořkost*.

16.Umění moudrého j ako povodeň
rozhojní se, a rada jeho jako pra
men života trvá.

17. Srdce pošetilého jest jako ná
doba rozražená, a žádné moudrosti
nebude držeti.

18.Slovo moudré, kteréžkoli usly
ší umělý, chváliti je bude, a při—
loží je sobě: uslyší-li je. smilný,
nebude se mu líbiti, a zavrže je
za hřbet svůj. 

19. Rozprávka blázna [jest] jako
břímě na cestě: ve rtech pak rozum—
ného nalezena bude milost.

20. Usta opatrného hledána bý
vají v shromáždění, a slova jeho
rozvažovati budou v srdcích svých.

21. Jako dům zbořený, tak jest
bláznu moudrosti“: a umění nesmysl
ného jsou nevypravitedlná slova.

22. [Jako] pouta na nohách, jest
bláznu učení, a jako okovy ruční
na pravé ruce.

23. Blázen v smíchu povyšuje
hlasu svého: muž pak moudrý sotva
se zticha zasměje.

24. Ozdoba zlatá jest opatrnému
učení, a jako náramek na ramenuravem.

25. Noha blázna kvapí do domu
bližního: a člověk zběhlý ostýchá
se osoby mocného.

26. Blázen oknem nahlédati bude
do domu: muž pak vycvičený vně
postojí.

27. Bláznovství člověka jest po
slouchati skrze dvéí'e: ale opatrný
obtížilby se pohaněním*.

28. Rtové neopatrných bláznivé

věci rozprávěti budou: slova (pakopatrn'ch na váze vážená bu ou.
29. ústech bláznů jest srdce

15) t. zlost, nešlechetnost. Viz Žid. 12, 15.
21) t. samý nesmysl, jako hromada rumu

a zřícenin. .
27) t. mělby to za hanbu.
29) t. moudří napřed v srdci rozvažují, co

a inkby kdy promluvili.
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jejich: a V srdci moudrých jsou
ústa jejich'-'.

30. Když bezbožný zlořečí ďáblu,
sam své duši zlořečí*.

31. Nadymač zprzňuje duši svou,
a mezi všemi bude v nenávisti: i
kdožby s ním přebýval,vnenávísti
bude: mlčelivý a rozumný ctěn
bude.

Kapitola 22.
O leuocbu, 3. dětech, 9. bláznu. 24. Ně

které věci, kteréž přátelství ruší.

1. Kamenem zbláceným kameno
_ván jest lenoch*, a všickní

mluviti _budou o opovrženosti jeho.
2. Lejnem volským uházen jest

lenoch: a každý, kdožby se ho do—
tekl, otřese [sobě] ruce.

Hanba otcoVa jest z s a ne—
zvcdeného : dcera pak ke ško ě bude.

4.. Dcera opatrná jest dědictví
muži svemu: ale kteráž [jej] zahan
buje, k pohanění bývá otci.

5. Otce 1 muže zahanbuje smělá,
a od bezbožných nebude umenšena**:
od obou pak bude neuctěna**.

6. [Jako] hudba V zármutku, jest
mluvení nevhodné: trestání a učení
v každý čas, jest moudrost.

7. Kdo učí blázna, [jest] jako kdo
slepuje střep.
_ 8. Kdo vypravuje slovo tomu,
ješto neposlouchá, jest jako kdo
budí toho, jenž spí, z těžkého sna.

9. Se spicím mluví, kdo vypra
vuje bláznu moudrost: a na konci
rozprávky dí: Kdo jest to?

10. Nad mrtvým plač, nebo zhy
nulo světlo jeho: a nad bláznem
plač, nebo zhynul rozum [jeho].

11. Malíčko plač nad mrtvým,
nebot odpočívá.

12. Zlého zajisté zlý život [jest]
nad smrt blázna.

13. Zármutek nad mrtvým po
sedm'dní; nad bláznem pak a bez—
božnym, po všecky dny života jej ich.

30) Kdo vínu přečinění svého ďáblu přičítá,
sám na sebe žaluje, nebt se k tomu
zná, že vnoukání jeho poslouchá.

1) t. zkálen, ztupen bývá.
5) t. bezbožným jest rovna. — “ t. u

otce i muže v nevážnosti bude.

14. S bláznem nemnoho mluv, a
s nesm slným nechoď.

15. ystříhej se ho, abys neměl
těžkosti, a nebudeš zprzněn hříchem
jeho.

16. Uchyl se od něho, a nalezneš
odpočinutí, a nebudeš míti těžkosti
z bláznovství jeho.

17. Nad olovo co bude těžšího?
a jakéž jiné [jest] jmeno jeho, nežli

lázen*.
18. Písek, a sůl, a hrudu železa

lehčeji jest nésti, nežli člověka
neopatrného, a pošetílého, a bez
božného.

19. Podval dřevěný, spojen V zá.
kladu stavení nerozstoupi se: tak
i srdce utvrzené myšlením rady*.

20. Myšlení rozumného, žádného
času bázní porušeno nebude.

21. Jako kolové na výsostech, a
kamení do zdi bez malty položené,
proti větru neostojí:

22. tak i srdce bázlívévmyšlení
blázna proti outoku bázně neostojí.

23. Jako srdce lekavé V myšlení
blázna, žádného času se nebude
báti, tak i ten, kterýž v přikázaních
Božích trvá vždycky.

24. Kdo bode oko, vyvádí slzy,
a kdo bode srdce, pronáší smysl—*.

25. Kdo hází kamenem na ptáky,
sežene je: tak i kdo pomlouvá
přítele, ruší přátelství.

26. Na přítele kdyžbys i meč
vytrhl, nezoufej: jest zajisté navrá
cení*. Na přítele

27. otevřel—libys ústa smutná*,
neboj se :jest zajisté smíření ; kromě
pohanění, a vytýkání, a pýchy, a
pronesení tajnosti, a rány lstivé:
pro všecky ty věci uprchne přítel.

28. Zachovej víru příteli v chu
dobějeho, abys se i v dobrých vě
cech jeho veselil.

29. V čas soužení jeho Zůstaň mu
věren, abys i V dědictví jeho spolu
dědicem byl.

17) t. tak obtížný jest, a. též jmeno zaslu
huje.

19) t. radou bedlivě uváženou.
24) t. přivádí nu jevo smýšlení uraženého.
26) t. cesta k smíření.
27) t. zarnlontil-libys jej.
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30. Před ohněm z komína pára,
a dým ohně vzhůru se vznáší: tak
i před krví zlořečení, a hanění, a
hrozcní.

31. Přítele pozdravovat nebudu
se styděti, a před obličejem jeho
nash-yji se a přihodí-li mi se co
zlého skrze něho, snesu to.

32. Každý, kdo to uslyší*, stříci
se bude před ním.

33. Kdo dá ústům mým stráž, a
na rty mé pečet jistou, abych ne
padl skrze ně, a jazyk můj aby mne
na zkázu nepřivedl?

Kapitola 23.
Modlitba. 9. Výstraha od přísahy, 22. &

chlípnosti.

1, Pane, Otče a panovníče životamého, neopouštějž mne v radě
jejich*: aniž mi dopouštěj padnouti
skrze ně.

2. Kdo vloží na myšlení mé ká
zeň, a v srdce mé umění moudrosti,
aby V nevědomostech jejich* neod—
pustili mně, a neukázala se provi
nění jejich,

3. a aby se nerozmáhaly nevědo
mosti mě, a nerozmnožila se provi
nění má, & hříchové moji se neroz—
hojnili, a abych nepadl před obli—
čejem protivníků mých, a nerado
val se ze mne nepřítel můj ?.

4. Pane, Otče a Bože života mého,
neopouštěj mne v myšlení jejich*.

Povýšení očí mých nedávej
mi*, a všelikou žádost [zlou] odvrat
ode mne.

6. Odejmi ode mne žádosti břicha,
a žádosti k smilství at nejímají mne,
a 'duši nestydaté a nesmyslné nepod
avej mne.
7. Naučení úst [mých] slyšte, sy

nové: a kdo ostříhati bude ho, ne—
zahyne rty, aniž se pohorší skutky
nejhoršími. '

32) t. pakliby mi přece něco zlého udělal.
1) t. úst mých.
2) l:. v poblouzení mých myšlení.
4) t. při oukladech protivníků a nepřátel.
5) t. nedej se povyšovati očím mým, ne

dopouštěj mi pýchou se nadýmati, a
nad jiné vypínati.

22. 23. 93

8. V marnosti své postižen bývá
hříšník, a pyšný a zlolejce pohorší
se v nich*.

9. Přisahání necht nepřivykají
ústavtvá, nebo mnozí jsou pádovév nem.

lO. Jmenování pak Boha nebý
vej ustavičně v ústech tvých, a k
jmenům svatých nepřiměšuj se:
nebo nebudeš bez viny od nich.

11. Nebo jako služebníku, který
ustavičně bývá tázán*, modřín neu
bývá: tak každý, kdo přísahá, a
'menuje [Boha], nebude zcela od
říchuv očištěn.
12. Clověk, kterýž mnoho přísahá,

naplněn bude nepravostí, a neodejde
od domu jeho rána.

13. A oklamal-liby, hříchjeho na
něm bude: a nevšímal-liby sobě ho,
hřeší dvojnásobně:

14. a přisáhl—liby daremně, ne
bude ospravedlněn: nebo naplněn
bude odplatou dům jeho.

15. Jest i jiná řečvedoucí vstříc
smrti*, ta nechť se nenalezáv dědi
ctví Jakobovu. .

6 Od milosrdných zajisté to
všecko odjato bude, a v hříších ne
budou se váleti.

17.Nekáznému mluvení at nezvy
kají ústa tvá: jest zajisté v něm
slovo hříchu.

18. Pamatuj na otec i matku svou,
když u prostřed velikomocných
stojíš:

19. aby se snad nezapomenul nad
tebou Bůh před obličejem jejich, a
abys navyklostí svou zmámen, ne
trpěl pohanění, žebys raději se byl
nenarodil, a abys dni narození svého
nezlořečil.

20. Člověk navyklý slovům han
livým, po všecky dny své nebude
vycvičen.

21. Dvoje pokolení [lidí] rozho'
ňuje se v hříších, a třetí přivá '
hněv a zahynutí.

8) t. k ourazu přijde příčinou jejich, t.
rtů aneb úst a ch.

11) t. vyšetřován, vyslýchán, bitím k vy
znání doháněn.

15) t. rouhání, odvádění od pravého Boha.
3. Mojž. 24, 16. a 5. Mojž. 13, 5.
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22. Duše horká? jako oheň ho
řící neuhasne, až něco pohltí**:

23. a člověk nešlechetný v ústech
těla svého', nepřestane, dokudž
nerozpalí ohně.

24. lověku smilnému každý chléb
sladký, neustane přestupovati až
do konce.

25. Každý člověk, kterýž pře
stoupa lože své*, pohrdaje duší
svou, a řka: Kdo mne vidí?

26. Tma obkličuje mne, a stěny
zakrývají mne, a žádný mne ne
vidi: kohož bych se ostýchal? Na
hříchy mé nezpomene Nejvyšší.

27. A nerozumí, že všecko vidí
oko jeho, neb vyhání od sebe ba
zeň Boží takova bázeň člověka, a
oči lidské straší ho*:

28. a nepoznává, že oči Páně
mnohem více jasnější jsou, nežlí
slunce, a že spatřují všecky cesty
lidské, a hlubokost propasti, i na
srdce lidská. hledíce do skrytých
stran.

29. Nebo Panu Bohu všecky věcí,
prvé nežli- stvořeny jsou, znam
jsou: tak i po dokonaní spatřuje
všecky.

30. Ten na ulicích města trestán
bude*, a jako hříbě koňské bude
honěn: a kdež se nenaděje, posti
žen bude. .

31. A bude v hanbu všem, proto
že nesrozuměl bázní Páně.

32. Tak i každá. žena, kteražby
opustila muže svého, a ustanovila
dědictví z cizího manželství*:

33. nebo nejprv zakonu Nejvyš
šího nebyla věrná: a druhé proti
muži svému provínjla: třetí v cizo
ložstvu smilníla, a z jiného muže
syny sobě ustanovila.

22) t. člověk hněvivý, aneb i chlípný, to
liko žádostí hřeše. — ** t. dokud své
žádosti nenasytí; aneb dokad se ne
stráví.
t. smilník, s tělem svým nečistotu pá.
chající.

25) t. cizoložník.
27) t. očí lidské jsou strach jeho, t. tako

výt bojí se toliko, aby lidé neviděli.
30) t. veřejně &.na světle, on, jenž byl v

skrytě & ve tmě hřešil.
32) t. dostala. dědice z cizího muže.

23)

23. 24.

34. Ta do shromáždění přivedena
bude,ana syny její bude dotazovano.

35. Nepustí synové její kořene,
a ratolesti její neponesou ovoce*.

36. Pozůstaví k proklínaní pa—
matku svou, a hanba její nebude
shlazena.

37. A poznají, kteříž zůstaveni
jsou, že nic není lepšího jako bazen
Boží; a nic sladšího, jako ohled
míti na příkazaní Páně.

38. Velikat jest slava následovati
Pana: dlouhost zajisté dnů přijata
bude od něho.

Kapitola 24.
Chvála, počátek, moc, krása. &oučinkové

moudrosti.

1. oudrost chvaliti bude duši
svou*, a v Bohu uctěna bude,

a u prostřed lidu svého honosití se
bude

2. a v shromážděních Nejvyššího
otevře ústa své., a před obličejem
moci jeho honosití se bude,

3. a u prostřed lidu svého pový
šena bude, a v shromážděni sva
tém ku podivu bude, _

4. a vmnožství vyvolených bude
míti chvalu, & mezi požehnanými
požehnána bude, řkouc:

5. Já. jsem z úst Nejvyššího po
šla, prv0rozená. před všelikým stvo
řením:

6. Já jsem učinila na nebesích,
aby vzešlo světlo neskonale, a jako
mlha příkryla jsem'všecku zemi:

7. Já na výsostech přebývam, &
trůn můj jest na sloupě oblakovém.

8. Okršlek nebe sama jsem obe
šla, a hlubokost propasti jsem pro
nikla, po vlnach mořských jsem
chodila,

9. a na vší zemi stala jsem: a
ve všelikém lidu,

10. a ve všelikém národu před
nost jsem měla*:

35) t. rod její nebude míti zdaru. Maudr.
4 3

1) t., sdma sebe chválí.
10) t. vší zemí, i všemi lidmi & národy

jsem vládla.
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11. a všech vyvýšených i poníže—
n'Ch srdce mocí jsem šlapala*: a
u všech těch hledala jsem odpoči
nutí, a v dědictví Páně přebývati
budu.

12. Tehdy přikázal, a řekl mi
Stvořitel všech věcí: a kterýž stvo
řil mne, odpočinul v stánku mém.

13. A řekl mi: V Jakobupřebý
vej, a v Israeli měj dědictv1, a ve
vyvolených mých pust kořeny*.

14. Od počátku, a před věky stvo
řenajsem, a až do budoucího věku
býti nepřestanu, a v příbytku sva
tém před ním posluhovala jsem.

15.A tak na Sionu utvrzena jsem,
a v městě posvěceném též odpočí—
vala jsem, a v Jerusalémě jest
moc ma.

16. A v lidu uctěném vkořenila
jsem se, a v částce Boha mého,
[ježto jest] dědictví jeho, a v shro
mážděnísvatých [jest] zdržování mé.

17. Vyvýšena jsem jako cedr na
Libanu*, a jako cypřiš na hoře
Sion.

18. Jako palma v Kádes vyvý
šena jsem, a jako štěp růže v Je
richu:

19. jako oliva zpanilá na polích,
a jako javor vyvýšena jsem podle
vody ua ulicích.

20. Jako skořice a balsam vonný
vydala jsem vůni: jako myrrha vý
borná vydala jsem líbeznost vůně:

21. a jako storax, a. galban, &
ung'ula, a gutta*, a jako liban ne—
nafatý** napustila jsem parou pří
bytek svůj, a jako balsam nemí
šený, vůně má.
_ 22. Já jako terebint rozložila
jsem ratolesti své, a ratolesti mé
[jsou ratolesti] cti a milosti.

23. Já jako vinný kmen vypu
11) t. měla. jsem je v své moci.
13) L v lidu vyvoleném, pravověrném.
17) t. vznešená jsem, jako cedr, jenž roste

na ibanu. '
Jsou to samé vzácně voňavé věci; při
podobnívá se tu líbeznost moudrosti k
vůním nejvýbornějším._ — ** Kůra. li
banu či kadidlového stromu se natíná,
aby se z ni prýštila vzácná voňavá
pryskyřice; ta, která. se bez natínání
dostává, jest vzácnější.

21)

čila jsem libost vůně: a květ můj
přináší ovoce cti a poctivosti.

24. Já jsem matka krásného mi
lování, a bázně, a poznání, a svaté
naděje?

25. Ve mně jest všeliká milost
cesty* a pravdy, ve mně všeliká
naděje života a ctnosti.

26. Přistuptež ke mně všickni,
kteříž mne žádostivi jste, a plody
mými nasytte se:

27. nebo duch můj jest nad
med sladší, a dědictví mé nad med
a plást strdí:

28. památka má [trvá] do poko
lení věků.

29. Kdož mne jedí, ještělačnčti
budou: a kdož mne p1jí, ještě ží
zniti budou*.

30. Kdo poslouchá mne, nebude
zahanben: a kteříž pracuj i ve mně*,
nebudou hřešiti. '

31. Kteříž světlují mne, život
věčný míti bu ou. (Mat. 5, 19.)

82. Toto všecko jest kniha života*,
a smlouva Nejvyššího, a poznání
pravdy.

33. Zákon rozkázal Mojžíš v při
kázaních spravedlnosti, a dědictví
domu Jakobovu, a zaslíbení Isra
elovi*.

34. Uložil vzbuditi Davidovi, slu
žebníku svému, krále z něho nej—
silnějšího, a sedícího na trůnu cti
na věky*.

35. Kterýž naplňuje* moudrost
jako [potok] Fison, a jako Tigris
ve dnech nových ourod**.

24) t. já plodím v srdcích lidských čistou
lásku k Bohu a. bázeň Boží, poznání
spasitedlné pravdy, a důvěrnost v Boha.
t. milování dobrého obcování.
t. kdož mne mají a užívají, ještě více
mne žádostivi jsou.
t. kdo své skutky konají dle mne, se mnou.
t. všecko to, co se tu schvaluje, nic
jiného není, nežli co zákon Boží ob

25)
29)

30)
32)

sahuje.
t. zákon Mojžíšův záleží vpřikánanich
vedoucích k spravedlnosti, a. dán jest
za. dědictví Israelovi, zavíraje i mnohá
zaslíbení.
t. Messiáše.
t. zákon, aneb Messiáš, hojně vylévá.
— " t. času jarního, po dešti, nazva—
ném pozdním.

34)
35)
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36. Kterýž naplňuje rozumnost
jako Eufrat: kterýž j1*rozmnožuje
jako Jordán v čas žni*.

37. Kterýž posílá umění jako
světlo, a vystupuje jako Gehon*v čas vinobraní.

38 Kterýž dokonavá první vě
děti ji*, a mdlejší nevystihne

9. Nebo nad mořerozhojndo se
myšlení její, a rada její nad pro
pasti veliké.

Já moudrost vylila jsem
řeky *.

.Já jsem jako struha vody
nesmírné z řeky, já jako tok řeky,
a jako vedeni vody vyšla jsem z
ráje*.

42. Řekla jsem Svlažímzahradu
svou vysázenou, a napojím ovoce
louky mé*.

43. A hle učiněna jest mi struha
hojná, a řeka má přiblížila se kmoři.

44 Nebo učení jako svítání roz
svěcuji všem, a vypravovati je budu
až do dalekých [krajin]*.

45. Proniknu všecky nižší strany
země, ashlédnu všecky, kteříž spí,
a osvítím všecky doufajicí V Pána.

46. Ještě ucení jako proroctví

Eleji, a pozůstavím je těm, kteřížedají moudrosti, a nepřestanu v
pokoleních jejich až do věku svatého.

47. Vizte, žet _)semne sama sobě

gacovala, ale všechněm, kteřížedají pravdy moudrosti.

36) t. kdežto sníh na. Libanu horkem roz
puštěný rozmnožuje vodn řeky Jor
dánu.
Gehon řeka, jež teče do moře kaspic
kého aneb i studnice blíž Jerusaléma.
Físon, Tigris, EufrataGihon, jsou též
ony čtyry řeky rajské.
t. kterýž ji první jediný dokonale zná.
Aneb: první nepozná jí dokonale.
t. výmluvnosti, výmluvného učení.
t. oplývám spasitedlnými naučeními,

jako řeky, kteréž plynou z ráje, vo
dami.
t. lid můj vyvolenn.ý

.Můj potok obrátil se vřekn, ařeka
obrátila se v moře.
t. netoliko předně na lid israelský, ale
potom také na všecky národy vyplývati
budou naučení má.

37)

38)

40)
41)

42)
43)

4„>. V

Kapitola 25.
Moudrosti příjemné inepříiemné věci. 9.

Co člověka blahoslaveného činí. 17. O zlosti
ženské.

1. Ve třech věcech má zalíbeníduch můj, kteréžto schváleny
jsou před Bohem i před lidmi:

2. Svornost bratři, a milování
bližních, a muž a žena dobře se
snášející.

3. Tři věcí nenávidí duše má, a
velmi těžce nesu život jejich:

4. Chudého pyšného, bohatého
lživého, starce pošetilého a neroz
umnéhoi'í

5. Cehož jsi v mladosti své ne
shromáždil, kterak najdeš v staro
sti své?

6. Jak ušlechtilý jest šedinám
soud, a starším poznati radu!

7. Jak ušlechtilá jest starcům
moudrost, a slavným rozum, a
rada!

8. Koruna starců jest mnohé
umění, a sláva jejich bázeň Boží.

9. Devět nedomnělých věcí srdce
velebila jsem:-", a desátou povím
jazykem lidem.

10. Clověk, kterýž z dítek po
těšení má, a [který] zivjsa vidí pod
vrácení nepřátel s 'c.h

11. Blahoslavený, kdož bydlí se
ženou rozumnou, a kdož jazykem
svým nepoklesl, a kdož nesloužil
nehodn' seeb.

12. lahoslavený, kdož nalezl
přítele ravého, a kdo vypravuje
spraved ost uchu poslouchajícímu.

13 Jak veliký jest, kdož nalezl
moudrost a umění! Ale není nad
toho, kdo se boj1 Pána.

14. Bázeň Boží nade všecky věci
se postavila*:

15. blahoslavený člověk, které
muž dáno jest míti bázeň Boží:
kdo ji má, komuž připodobněn
bude?

4) Ř emilného.
9) t. devatero nenadálých, neobyčejných

vcíě
l4) t. ctnostný. dle vůle Boží spořádaný

život převyšuje všecko.
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'16. Bázeň Boží jest počátek mi
lování jeho: víry pak počátek při
pojen má býti k ní*.

17. Všeliká rána jestit zármutek
srdce: a všeliká zlost, nešlechet
nost ženy.

18. A všelikou ránu, ale ne ránu
srdce spatří*:

19. a všelikou nešlechetnost, ale
ne nešlechetnost ženy:

20. a všeliké uvedení zlého, ale
ne uvedení od těch, kteříž nená

21. a všelikou pomstu, a ne po—
mstu nepřátel.

22. Není horší hlavy nad hlavu
hada:

23. a není hněvu nad hněvženy.
[Více] líbiti se bude bydliti se lvem
a s drakem, nežli bydliti se ženou
zlou.

24. Zlost ženy proměňuje obli
čej její: a zamračuje obličej svůj
jako medvěd: a jako pytel* jej
ukazuje. U prostřed nejbližších
'ejíchH

25. zaúpěl muž její, &.slyše [O
ní] zdychl maličko.

26. Malát jest všelíká zlost proti
zlosti ženské, los hříšníků připadníž
na ni.

27. Jako vstupování písečné pro
nohy starého, tak jest žena štěbetná
muži pokojnému*.

28. Neohlédej se na krásu žen
skou, ánepožádej ženy pro sličnost.

29. Zeny hněv, & nestydatost, a
zahanbení veliké*.

30. ena má.-li přednost, protivná
jest muži svému.

31. Srdce ponížené, a tvář smu
tná, &.rána srdce, jest zlá žena*.
_ 32. Ruce mdlé, a kolena skleslá,
jest žena, kteráž neblahoslaví muže
svého.

16) t. bohumilá ctnost zakládá se na lásce,
' a láska ua víře.

18) t. viděti & předejití lze.
24) t. jako smutkový oděv. — ** t. jejích,

aneb svých příbuzných.
27) t. tak jest mu obtížná, jako písčitá

cesta
29) t. veliké jsou to věci!
31) t. svému m '.

33. Odženy stal se počátek hříchu,
a skrze ní umíráme všickni.

34. Nedávej vodě své průchodu,
ani malého, ani zlé ženě svobody'
vycházeti.

35. Nebude-lit choditi po ruce
tvé, zahanbí tě před obličejem ne
přátel. _

36. Odetni ji od těla svého, aby
vždy tebe zle neužívala*.

Kapitola 26.
O dobrých i zlých ženách. 25. O věcech,

kteréž zármutek přinášejí. '

1.Zeny dobré blahoslavený jestmuž : nebo počet let jeho dvoj
násobný bude.

2.Žena statečná* obveseluje muže
svého, a léta života jeho naplní
pokojem.

3. Díl dobrý jest žena dobrá, za.
podíl bojícím se Boha dána bude
muži pro činy dobré:

4. bohatého pak i chudého srdce
dobré*, každého času obličej jejich
veselý jest.

5. Tři věcí boji se srdce mé, a
čtvrté tvář má strachuje se:

6. Zrády města &srocení se lidu,
7. žaloby lživé, všecko to nad

smrt jest těžší:
8. bolest srdce & truchlení, jest

žena žárlivá*.
9. Při ženě žárlivé jest bič ja

zyka, se všemi se sdělující.
10. Jako jho volů, kteréž se viklá,

tak i žena zlá: a. kdož ji má, jest
jako ten, kdož uchopí štíra.

11.Žena ožralkyně, veliký hněv:
&.pohanění, & mrzkost její nebude

12. Srnílství ženy po vyzdvižení
očí,a po víčkách j ejích poznáno bude.

13. Nad dcerou, kteráž se ne

36) t. propust jí. Naráží na. !. Mojž. 2,
24. Avšak v Novém zákoně propuštění
ženy nikterak se neschvaluje. Mat.
6, 31.

2) Viz Přísl. 31, 10.
4) t. jsou dobré mysli, mají-li manželky

ré.ob
8) t. Ě. žena závidící ženě. To jest to

čtvrté, jehož se co hroziti..
7
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odvracuje, upevní stráž: aby na—
leznouc příležitost neužívala sebe.

14.Ode vší nestydatosti očí jejích
šetř se, a nediv se, nebude-li na
tebe dbáti.

15. Jako žíznivý pocestný k stud
nici ústa otevře, a ze všeliké vody
nejbližší píti bude, proti všelikému
kolu se posadí, a proti všeliké střele
otevře toul, dokavádž nezemdlí*.

16. Milost ženy pilné obveselí
muže svého, a roztuční kosti jeho.

17. VKázeňjejí dar Boží jest.
1'8.Zena rozumná a mlčelivá není

proměnění vycvičené duše*.
19. Milost nad milost, jest žena

svatá a stydlivá.
20. A všeliká vážnost není do

stojna zdrželivé duše.
21. Jako slunce, kteréž vychází

světu na výsostech Božích, tak jest
krása ženy dobré k ozdobě domu
jejího.

22. [Jako] svíce, kteráž svítí na
svícně svatém, [tak] i krása tváří
v věku stálém.

23. [Jako] sloupové zlatí na pod
stavcích stříbrných, tak jsou nohy
pevné na patách ženy stálé.

24. [Jako] základové věční na
skále pevné, [tak] i přikázam' Boží
v srd01 ženy svaté.

25. Ve dvou věcech zarmoutilo
se srdce mě, a pro třetí hněv na
mne přišel:

26. Když muž bojovný hyne pro
chudobu: a když muž rozumný po
tupen jest.

27. A kterýž od spravedlností
odchází k hříchu, toho Bůh při
pravil k meči. _

28. Dvě věci zdály se mi nesnadné
a nebezpečné : Nesnadně se zbavuje
kupec nedbánlivosti*: a nebude o
spravedlněn krčmář od hříchů rtů.

Kapitola 27.
O nespravedlnosti v obchodu.

jest člověk, řečí svou ukazuje.

16) t. s každým smilní.
Přísl. 30, 16.

18) t. není ceny za duši dobře zvcdencu.

5. Jaký
9. K hle

1. Mojž. as, 14.

dání spravedlnosti, 13. k vystříhání se zlého
tovaryšstva, 17. a víry příteli držeti napo
míná..

1. ro chudobu mnozí zhřešili: a
kdož hledí bohat býti, odvrací

oko své*.
2. Jakož u prostřed spojení ka

menů* vražen bývá kolík, tak i u
prostřed prodávání a kupování vtírá
se hřích.

3. Setřín bude s hříšníkem hřích.
4.Nebudeš-li se pilně držeti bázně

Páně, brzo se podvrátí dům tvůj.
5. Jako když se řičicí třese, zů

stane prach, tak ohybování člo
věka v myšlení 'e o'.

6. Nádobí hrnčířské zkušuj e oheň,
a lidi spravedlivé pokušení zá
rmutku.

7. Jako spravování stromu uka
zuie ovoce jeho, tak slovo myšlení
srdce člověka.

8. Nechval muže prvé nežli mluví.
nebo to jest zkušení lidí.

9. Budeš-li následovatí sprave—
dlnosti, dosáhneš jí; a oblečeš se
v nijako v dlouhý oděvpoctivosti,
a přebývati budeš s ní, &chrámti
tě bude na věky, a v den pozná
ní* nalezneš utvrzení.

10. Ptactvo k sobě podobnému
se slétá: a pravda k těm, kteříž ji
činí, navrátí se.

11. Lev vždycky číhá na lov;
tak hříchové na ty, kteříž paši
nepravostí. _

12. Clověk svatý v moudrostí
zůstává jako slunce: ale blázen
jako měsíc se mění.

13. Uprostřed nesm slných cho
vej slovo [do] času*: a e 11prostřed
přemyšlujících ustavičn' buď.

14. Rozprávka hřešicwh jest pro
tivná, a smích jejich v rozkošech
hříchu*.

1) t. od dobrého k zlému, od spravedli
vého obchodu k nespravedlivému. Vý!
26, 28.

2) t. ve zdi.
5) t. čím více o něčem přemýšlí, tím více

se zaplétá., a. co činiti neví.
sn t. v den soudu.

28) t. v službě Boží, a v povinnosti k bli- 133 t. málo, opatrne mluv.
žnímu. Ř. od neštěstí. 14) t. rozkoší hříšnou.
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15. Mluvem' mnoho přísahající
činí, že vstávají vlasy na hlavě:
a nestydatost jeho [působí] za
cpánl Ilší.

16. Vylití krve bývá v různici
P šných: a zlořečem' jejich jest
těžké k slyšení.

17. Kdo pronáší tajné věci pří
tele, ztracuje víru, a nenalezne pří
tele podle e své.

18. Miluj bližního, a spoj se s ním
věrou.

19. Pakli proneseš skryté věci
jeho, nedohoníš ho.

20. Nebo jako člověk, kterýž
ztratí přítele svého, tak 'est iten,
kterýž tratí přízeň bližmho svého.

21. A jako kterýž pouští ptáka
z ruky své, tak jsi pustil bližního
svého, a nelapíš ho:

22. nechoď za ním, neb jest da
leko od tebe: utekl zajisté jako
srna z osidla: nebo raněna jest
duše jeho:

23. jižt ho více nebudeš moci
svázati. Jest ípo zlořečení smíření:

24. ale pronesti tajné věci pří
tele, jest zoufání duše nešťastné*.

25. Kdo pokynuje okem*, kuje
zlé věci, a žádný ho nezavrže**.

26. Před obličejem očí tvých
osladí ústa svá, a řečem tvým di
viti se bude: ale naposledy pře
vrátí ústa svá, a v slovích tvých
dá pohoršení*.

27. Mnohých věcí nenáviděl jsem,
ale nepřirovnal jsem nic jemu*, je
hož i Pán nenáviděti bude.

28. Kdož kamenem vzhůru hází,
na hlavu jeho padne: a rána lstivá,
lstivého rozdělí rány*.

29. A kdo jámu kopá, upadne
d? ní :_a kdo postavuje kámen bliž
nímu [svému], urazí se o něj: a kdo
jinému osidlo klade, zahyne v něm.

30. Kdo činí nejhorší radu, na
24) t. není žádné naděje k smíření.
25) t. ke všemu říká. Ano, jest pochlebník.

—' ** každý ho přece trpí, ač jest ne
bezpečn .

26) t. z tvých vlastních řeči pád tobě při
praví. Luk. 20, 20.

27) t. nic tak nenávidím, jako tobe, kterýž
„ tajnosti vynáší.
'“) t- jej samého raní.

něho se svalí, a nepozná, odkud
mu to přichází.

31. Posmívání, a pohanění py
šných, apomsta číhati bude na něj
jako lev.

32. Osidlem zahynou ti, jenž se
radují z pádu spravedlivých: abo
lest stráví je prvé, než zemrou.

33. Hněv a prchlivost, obé jest
ohavné, a muž hříšný bude je [v
sobě] držeti.

Kapitola 28.
Od pomsty, 10. sváru, 15. & utrhání od

vádí, a. od zlého jazyka vystříhá.

1. do se chce mstíti, u Pána na
jde pomstu, a hříchy jeho

chova e zachová*.
2. dpust bližnímu svému, kte

rýž tobě škodí: & pak když se me
dliti budeš, hříchové tvoji rozvá
zání budou.

3. lověk proti člověku drží
hněv, a od Boha hledá uzdravení?

4. Nad člověkem sobě podobným
nemá lítosti, a za hříchy své prosí?

5. On tělo jsa, drží hněv, a smi
lování žádá od Boha? Kdo se bude
modliti za hříchy jeho*?

6. Pomni na poslední věci, &pře—
staň nepřátelství provozovati:

7. nebo hnis a smrt nastávají
dle přikázaní jeho.

8. Pomni na bázeň Boží, a ne
hněvej se na bližního.

9. Pomni na smlouvu Nejvyššího,
a pohrdm' nevědomosti bližního*.

10. Zdrž se od sváru, a umenšíš
hříchů:

11. nebo člověk hněvivý zapa
lu'e svár, a muž hříšný bouří přá
teíy, a u prostřed pokoj majících
vpustí nepřátelství.

12. Nebo dle dříví v lese, tak
oheň hoří: a dle moci člověka, tak

1) t. ke dni pomsty; neodpustí jich. Mat.

5) t., kde jim odpuštění vyprosí, aneb
obětmi je očistí?

9) t. nevaž těžce ublížení z nevědomosti
aneb z hlouposti tobě učiněnébo.

12) t. čím mocnější a znamenitější jest
člověk, tím větší, nebezpečnější hněv
jeho.Přísl. 19, 12.



hněv jeho bude, a podle jmění
svého o 'ší hněvu svého*.

13. vá. a rychlá. zaněcuje oheň:
a svar kvapný vylévá krev: a jazyk,
kterýž [křivě] svědčí, přivádí smrt.

14. Budeš-li dmýchati na jiskru,
jako oheň roznítí se: aklí na ni

lineš, uhasne: a obe- to z úst
tvých] pochazi.

15. Nadymač & [člověk] jazyka
dvojího jest zlořečený: nebo nmohé,
kteříž pokoj maji, zbouři*.

16. Třetí jazyk mnohými pohnul,
a rozptýlil je z národu do národu:

17.města hrazená. bohatých zbořil,
a domy velikomocných podkopal:

18. mocnosti národů porazil, a na
rody silné rozptýlil.

19. Jazyk třetí ženy zmužilé Lod
mužů jejichl vyhnal, a zbavil je
[mzdy] praci jejích.

20. Kdo se naň ohléda, nebude
míti odpočinutí, aniž přítele bude
míti, v němžby odpočinul.

21. Rána bičem působí modřínu:
rana pak jazykem zdrobi kosti*.

22. Mnoho jich padlo ostrosti
meče, ale ne tolik, jako kteří za
hynuli jazykem svým.

23. Blahoslavený, kdo jest skryt
před jazykem zlým, do v hněvi
vost jeho nepřišel, a kdož netáhl
jha jeho, a v okovách jeho nenísvazan:

24. nebo 'hojeho jest jho železné:
a vazba je o vazba měděná..

25. Smrt jeho jest smrt nejhorši*,
a mnohem lepší jest hrob nežli on.

26. Trvanlivost _)eho neostane, ale
obdrží cesty spravedlivých: a pla
menem svým nespali spravedlivých.

27. Kteřiž opouštějí Boha, u ad
nou v něj, a rozpalí se v nic , a
nezhasne, & puštěn bude na ně
jako lev, a jako levhart poraní je.

28. Oplet uši své trním, neslyš
jaz ka zlého, a ústům svým udělej
dveře a zámk .

29. Zlato své, a stříbro své slej,
15) t. jazyk nadymače, jenž mezi dvěma

přátely dělá. roztržitost, přivedl mnohé
v zkázu.

21) t. vnitřnosti proniká.. Přísl. 26, 22.
25) t. jazyk zlý činí život těžší nežli smrt.

a slovům svým učiň váhu, a ústůr
svým udělej uzdu rovnou:

30. a pozornj, abys snad nepokles
jazykem, a nepadl před obličejer
nepřátel, kteříž ukladaji o tobě,
nebyl pád tvůj neuzdravitedlný a
k smrti.

Kapitola 29.
O půjčkách. 19. O rukojemstvích, 29.

častém se potulování.

1. Kdo činí milosrdenství, půjčujbližnímu svému: akdo mož
nější jest rukou, přikazani zachc
vává.*.

2. Půjč bližnímu svému v ča
potřeby jeho, a navrat zase blíž
nímu časem s .

3. Drž slovo, a věrně čiň s ním
a každého času nalezneš, což tob
potřebí jest.

4. Mnozí sobě za věc nalezeno:
pokládali půjčku, a nesnáz učinil
těm, kteříž jim pomohli.

5. Dokudž nevezmou, líbají rue
toho, kterýž dáva, a vpřislibenícÍ
ponižují" hlasu svého:

6. a v čas oplacení žádati bud
času, amluvíti bude slova teskliv,
a reptava, a vymlouvati se bud
časem*:

7. abude-li moci oplatiti, z irat
se bude, celá půjčky sotva po ovic
oplati, a počte to jako za věc na
lezenou:

8. pakli nic, oklamá. ho openíz
jeho, a bude jej míti za nepřítel
bez příčiny:

9. a utrhaní a. zlořečení navrátí
jemu, a za čest a dobrodiní odplaí
se jemu haněním.

10. Mnozí ne z příčiny nešle
chetnosti ne ůjčovali, ale báli se
aby nebyli armo zklamani.

11. A však proto nad pokorný!
silnější buď mysli*, a s almužno
mu neodkládej.

12. Pro přikazaní přijmi chudéhc

1) t. kdož ostříhá. přikázaní, bohatší, mc
žnější bývá.

6) t. že neměl času přijít a zaplatit.
II) 15.buď k němu velikomyslný, shov

vající.
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a pro nouzi jeho neopuštěj ho prá
zdného.

13. Ztrat peníze pro bratra a při
tele svého: aneschovávej jich pod
kámen k zmaření.

14. Skládej poklad svůj v při
kázaních Nejvyššího, a prospěje
tobě vice nežli zlato.

15. Zavři almužnu v srdci chu
dého, aonat vyprosí tebe ze všeho
zlého.

16. 17. 18. Nad štít mocného, a
nad kopí, roti nepříteli tvému
bojovati bu e.

19. Muž dobrý slibuje za bliž
ního svého: a kdož ztratil stud,
opustí jej. _ _

20. Na milost rukijě nezapo
mínej' nebo dal duši svou za tebe.

21. Před rukojmim utíká hříšník
& nečistý.

22. J měni rukoj mě připisuje sobě
hříšník: a nevděčný smyslem opustí
toho, kterýž ho vysvobodil.

23. Muž slibuje za bližního svého:
a když tento potrati stydlivost,
opuštěn bude od něho.

24. Slibování zlé mnoho spra
vujících zavedlo*, a jako vlnobití
mořské jimi pohnulo.

25. Muži mocnými zatočilo, a pře
stěhovalo je, a toulali se mezi ná
rody cizími.

26. Hříšník, kterýž přestupuje
přikázaniPáně, upadne v ruk0jem
ství zlé: a kdož se snaží mnohé
věci činiti, upadne v soud.

27. Vyprost bližního svého podle
možnosti své, a hleď se, abys sám
nepadl.

28. Počátek života lidského* jest
voda a chléb, a oděv, a dům, kte
rýž přikrývá hanbu.

29. Lepší jest strava chudého
pod střechou prkennou, nežli krmě
stkvostné pohostinu bez příbytku.

30. Málo za mnoho lib se tobě*,
&hanění pohostinu neuslyšíš.

31. Zivot zlý jest toulatif se z

24) t. dobré správce, hospodáře.
_28)t. první potřeby k živobytí.
30) t. na male neb mnoze t. na tom, což

máš, přestává.

domu do domu: a kdež ohostinu*
bude [člověk],nebude se ověřovati,
aniž úst otevře.

32. Pohostinu bude, a krmiti
budeinapájeti nevděčné, a k tomu
hořké věci uslyší.

33. Jdi, hoste, a přístroj stůl: a
což v ruce máš, krm jiné.

34. Odejdi od tváři očestnosti
přátel mých*: potřebou omu mého
pohostinu učiněn jest mi bratr.

35. Těžkét jsou tyto věci člo
věku cit majícímu: omlouvání domu
a vytýkáni věřitele půjčujícího.

Kapitola 30.
O trestání dítek. 14. Jak vzácná věcjest

zdraví. 22. Veselé mysli býti a zármutku
místa nedávati velí.

LKdo miluje syna svého, častojej mrská*, aby se radoval
vposledním času svém, anemakal
dveří bližních**.

2. Kdo cvičí syna svého, bude
chválen z něho, a mezi domácími
chlubiti se bude jím.

3. Kdo učí syna svého, kzávisti
popudí nepřítele, a u prostřed přátel
chlubiti se bude jím.

4. Umřel otecjeho, a jakoby neu
mřel: nebo podobného sobě pozů
stavil po sobě.

5. Za života svého viděl jej, a
veselil se z něho: při smrti své
není zarmoucen,aniž zahanben jest
před nepřátely.

6. Nebo pozůstavil obrance domu
proti nepřátelům, a řátelům, kdoby
se [jim] dobrým o plácel.

. Za duše synů uvíže rány své*,
&. ku každému hlasu** zkormoutí
se střeva jeho.

8. Kůň neokrocený bude tvrdo—
ústý, a syn rozpustilý bude opo
vážlivý.

31) t. v cizím domě, v cizině. _ _
34) t. ustup vzácnějšimu, hledej si jinde.

1) t. kůrů., trestá. ho, kdykoli třeba.. —
** t. aby někdy dům od domu nehle
dal, chleba nežebral.

7) t. v nebezpečenství zdraví a. života vydá
se otec pro život dítek svých. — ** t.
ke každému zkřiknutí jejich.
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9. Lahoď' synovi*, a nažene ti
strachu: pohrávej s ním, azarmoutí
tebe.

10. Nesměj se s ním, abys ne
želel, a naposledy neztupěli zubové
tvoji*.

11. Nedáve' mu moci v mládí, a
nepřehlíde' o myslů jeho.

12. Shý ej šíji jeho z mládí, a
bí boky jeho, dokudž jest malý,
aby se snad nezatvrdil, a nevěřil
tobě, a mělbys bolest duše.

13. Uč syna svého, a pracuj na
něm, abys mrzkostí jeho uražen
nebyl. .

14. Lepší jest chudý zdravý, a
silný, nežli bohatý mdlý a trápený
ned em.

15. Zdraví duše v svaté sprave
dlnosti lepší jest než všeliké zlato
a stříbro; a tělo silné než bohatství
nesmírné.

16. Není bohatství nad bohatství
zdraví těla: a není potěšení nad
radost srdce.

17. Lepší djest smrt nežli živothořký; a o počinutí věčné nežli
nemoc trvající.

18. Dobré věci skryté v ústech
zavřených*, jsou jako předkládání
pokrmů okolo hrobu položených.

(Tob. 4, 18.)
19. Co prospěje obět modle?ne

bot ani j1sti nebude, ani voněti:
20. tak, kte 'ž zahnán* bývá

ode Pána, nesa o platu nepravosti**.
21. Vidí očima, a vzdychá, jako

kleštěnec objímaje pannu, a vzdy
chaje.

22. Zármutku nepoddávej duše
své, a netrap sám sebe radou svou*.

23. Veselost srdce, tat jest život
člověka, a poklad bez nedostatku

9) t. chovej ho rozmazanč.
10) t. od skřípání hněvem pro jeho rozpusti

18) t. předložené ústům, nemocí zavřeným.
20) t. “nemocí trestán. —** Smysl: Co pro

spěje bohatství sebe větší člověku ne
mocnému? Tak mnoho, jako pokrm
mrtvému aneb modle.

22) t. zbytečným přemyšlováním a pečo
v ním.

23) t. poklad svatý bez nedostatku; aneb,
dostává-li se k tomu svatosti.

svatost-P“: a plesání muže j est dlouho
věký život.

24. Smiluj se nad duší svou líbě
se Bohu, a zdržuj se*: shromažd
srdce své v svatosti jeho, a zá
rmutek zapuď daleko od sebe.

25. Nebo mnohé zármutek za—
hubil, a není užitku v něm.

26. Závist a hněv ukracují dnů,
a přemyšlování přivádí před časem
stáří.

27. Jasné srdce také dobré při
jídle jest: nebo jídlo jeho pilně se
odbývá*.

Kapitola 31.
O žádosti zboží. 12. Na hodech kterak

se máme míti, 30. & kterak vína užívati.

1. Bdění o bohatství vysuší tělo,a přemýšlení odejme sen:
2. přemýšlení k předzvědění [bu

doucích věcí] odvracuje smysl*, &
nemoc těžká střízlivou činí duši.

3. Pracoval bohatý v shromažďo
vání zboží, avodpočinutí svém na—
plněn bude dobrými věcmi svými*:

4. pracoval chudý při zmenšení
živnosti, a na konci nuzen bývá.

5. Kdo miluje zlato, nebude spra
vedliv: a kdo následuje porušení,
naplněn bude jím.

6. Mnozí přišli ku pádu pro zlato,
a učiněna jest v kráse jeho záhuba
jejich*.

7. Dřevoourazu jest zlato obětují
cích*: běda těm, kteříž následují
ho, a každý neopatrný zahyne jím.

8. Blahoslavený bohatý, kterýž
nalezen jest bez poskvrny: a kte
rýž po zlatu nepostoupil, aniž dou
fal v penězích a v pokladech. . _

9. Kdo jest ten, a budeme JGj

24) t. od zármutku, aneb hříchu.
27) t. člověk dobromyslný při jídle neza

náší se jinými starOstmi.
I:. od věcí přítomných, jichž užívati :
o ně se staratí, lépe jest.
t. nasytí se ze svého zboží. Bohatý pra
cuje, aby, kdyžby se sstarel, toho, což
nashromáždil, v pokoji a pohodlí uží
vati mohl.
t. stkvělostí jeho zaslepeni zahynuli. _,
t. k ourazu přicházejítí, kteříž obětníl
zlatu, je jako nějakou modlu ctí, 8
naději svou v něm pokládají. Efez. 5, 5'

2v

3)

6)
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chvaliti? Nebo učinil divné věci
v životě svém.

10. Kdo jest zkušený v tom, a
dokonalý [nalezen] jest, bude jemu
sláva věčná: jenž mohl přestoupiti,
a nepřestoupil; zle činiti, a neučinil:

11.protož utvrzeno jest zbožíjeho
v Pánu, a almužnyj eho vypravovati
bude všeliké shromáždění svatých.

12. Za stůl veliký posadiljsi se?
Neotvirej na něj hrdla svého první.

13. Neříkej takto: Mnoho jest
tohO, což jest na něm:

14. pamatuj, že jest zlé oko ne
šlechetné*.

15. Což nad oko [zavistive] ne
šlechetnějšího stvořeno jest? Pro
tož po vší tváři své slzeti bude,
kd ž uzří.

16. Nevztahuj ruky své prvm'*,
a, závistí zprzněn jsa zardělbys se**.

17. Nestiskuj se na hodech*.
18. Vyrozuměj věcem bližního

svého sam po sobě.
19. Poživej jako člověk střídmý

těch věcí, kteréž se tobě předkla

dají : abys nebyl v nenavisti, kdyžbys mnoho jed.
20. Přestaň první pro kázeň: a

nebuď přílišný, abys snad neurazil.
21. A mezi mnohými sedl-li jsi,

nevztahuj prvé nežli oni ruky své,
aniž první žádej píti.

22. Jak dosti má člověk vycvi
čený na male vína, a ve spaní
neobtíží tebe, a nepocítíš bolesti.

23. Bdění, žluě a hryzení má člo
věk nestřídmý:

24. spaní ke zdraví jest při člo
věku skrovném: spati bude až do
rana, a duše jeho s nim se bude
kochati.

25 A paklibys byl přinucen mno
hójisti, vstaň z prostředku, vyvrat*:
a polehčí se tobě, a. neuvedeš na
tělo své nemoci. '

14) t. závistivé a lakotné.
16) _t- pro jídlo. — ** t. abys nemusel se „

styděti v lakotnosti jsa postižen.
t. netlač, neder se do mísy. Ř. nepot—
kávej se v míse s jiným.
t. vydav se. Neschvaluje tím nestříd
mosti: ale kdyby se nahodile, což se
1 těm nejmírnějším lidem někdy státi
může, žeby žaludek přeplnilí, ukazuje,

17)

25)

26. Slyš mne, synu, a nepohrdej
mnou: a naposledy shledáš slova má.

27. Ve všech pracech svých buď
rychlý*, a nemoc žadná nepotká. tě.

28.Stkvostnému v chlebích dobro
řečiti.* budou rtové mnohých, &.to
svědectví pravdy jeho bývá. věrné.

29. Na nešlechetného “v chlebě
reptati bude město, a svědectví
nešlechetnosti jeho pravé jest.

30. Nepobízej těch, kteříž jsou
pilní vína: nebo mnohé zahubilo
v1no.

31. Oheň zkušuje železa tvrdého:
tak víno viniti bude srdce pyšných
v opilství pité.

32. Rovně jako život lidem, jest
vino v střízlivosti: budeš—lije píti
mírně, budeš střízliv.

33. Jaký jest život toho, kterýž
si škodí vínem?

34. Co oklamává o život? Smrt*.
35. Vino od počátkukobveselem'

stvořeno jest, a ne k opilství.
36. Plesání duše a srdce jest víno

mírně pité.
37. Zdraví duše i těla jest stříd

mý nápoj.
38. Víno mnoho pité, činí popou

zeni, i hněv, i pády mnohé.
39. Hořkost dušejestvíno mnoho

pité.
40. Smělost z opilství jest nemou

drého ouraz, umenšuje síly a dělá.
rány.

41. Při kvasu na víně nekárej
bližního: a nepohrdej jím při vese
losti jeho:

42. slov hanlivých neříkej jemu:
a nedotírej naň upomínáním.

Kapitola 32.
Spravcům hodů i hodovníkům, 20. též i

jiným naučení dává.

1. Správcem [hodů] tě ustanovili?nevynašej se: buď mezi nimi
jako jeden z nich.

že lépe jest pomocí léku krmě vyvra
titi, nežli je v sobě s ujmou dobrého
zdraví zadržeti.

27) t. ochotný, nebuď lenivý. .
28) t. štědrébo v bodování cbváliti.
34) t. co z toho jde, když se vine aneb

pálené nemírně pije, nežli jistá smrt?
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2. Péči měj [prvé] o ně, a pak
se posaď, a všelikou péči svou do
konav, sedni:

3. abys se veselil skrze ně, &
ozdobu milosti přijal korunu*, &
dosáhl cti společného usnešení.

4. Mluv, [kdožjsi] starší v letech:
nebot na tě sluší

. první slovo pilným uměním,
a nepřekážej hudbě*.

6. Kde není slyšeni*, nevyléveí
řeči, a nevynášej se nevhodně
moudrostí svou.

7. [Jako] kamínek karbunkulový
na ozdobě zlata, [tak j est] i srovnalé
hraní hudebníků při kvasu na víně*.

8. Jako jest pečet smaragdová v
díle zlata, tak jest souzvučné hu
debníků, zpívání při víně veseléma mirnem.

9. Poslouchej mlče*, a za uctivost
přijde tobě dobrá milost.

10. Mládenče, mluv sotva v své
potřebě.

11. Byl-libys dvakrát otázán, měj
hlavu odpověď tvá.

12. Ve mnohých věcech buď jako
nevědoucí, aposlouchej mlče, také
i otazuje se.

13. U prostřed velikomocných
nebuď opovážlivý: a kdež jsou
starci, nemnoho mluv.

14. Před krupobitím předchází
blýská-ní: a před stydlivostí před
chází milost, a za uctivost přijde
tobě dobrá- milost. '

15. A když jest hodina vstáti,
nelenuj se: ale běž napřed do domu
svého, a tu vyrážej se, a tu hrej*,

16. avykonávej úmysly své, ale
ne v hříších a slovu pyšném.

3) Za starodávna tomu, kdo za správce
hodů zvolen byl, dávali korunu aneb
věnec na hlavu.
t. opatrně mluv a v čas, aniž překří
kuj zpěvu a hudby, kteraž se tu pro
obveselení mysli dělá..
t. když nikdo neposlouchá.
t. hudba jest ozdoba kvasu.
t. uctivě, neskákej do řeči.
Mladým se to naučení dává, jicbžto
rozkoš jest pohrávati a. kratochvíliti,
aby toho před starci nečinili, ale domů
Zběllli. Povoluje se mladým, počestnou
a. nevinnou hrou, zvlášt po jídle, svou
mysl obveseliti.

5)

s)
7)
9)

15)
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17. A z toho ze všeho dobrořeč
Pánu, kterýž tě učinil, a opojuje
tě všemi dobrými věcmi svými.

18. Kdož se bojí Pána, přijme
naučení jeho: a kteříž budou bdíti
k němu, naleznou požehnání.

19. Kdo hledá. zákona, naplněn
bude jim: a kdož úkladně činí,
urazí se na něm*. ,

20. Kteříž se bojí Pána, naleznou
spravedlivý soud, a spravedlnosti
jako světlo rozsvítí.

21. lověk hříšný vyhýbá se tre
stání, a po vůli své nalezne srov
nání*.

22. Muž rády nezavrže rozum—
nosti: jiný* a pyšný nebude se
lekati bázně:

23. také když učinil [něco]z sebe
bez rady, a svými všetečnostmi
trestán bude.

24. Synu, bez rady nic nečiň, a
po účinku nebudeš želeti.

25. Na cestě pádu nechoď, & ne
urazíš se o kameni: aniž se svěřuj
cestě nesnadné, abys nepoložil duší
své úrazu:

26. a před syny svými šetř se,
a před domácími svými měj se na

ozoru. _
27. Při každém skutku svém do

věřuj. se věrně duš1 své*: nebo to
jest zachování přikázaní.

(Řím. 14, 23.3
28. Kdož věří Bohu, pilen jest

přikázani: & kdož spoléhá na něj,
nebude umenšen.

Kapitola 33.
Užitek bázně Boží. 7. Řízení Boží všech

věcí. 20. Jak se k dětem ik čeledi chovati
sluší.

1.Toho, kdož se bojí Pána, nepotkázlé, a v pokušení zachova ho
Bůh, a vysvobodí jej od zleho. .

2. Moudrý nemáv nenámst1 pří
kázaní a spravedlnosti, a neuram
se jako lodi v bouř1*.

“19)-_t..7bude příčinou pádu tomu, kdo ho
upřímně neostřihul.

21) t. výmluvu, srovnávaje činy své sčiny
jin ch.

22) t. kterýž není muž rady.
27) t. drž se svého rozumu a. svědomí. _
2) t. kteráž se o skálu uráží. Ř. ale kdoz
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3, Člověk rozumný věří zákonu
Božímu; a zákon jest mu věrný*.

4, Kdo otázku vyjevu e, připraví
[sobě] slovo, a tak k yž prošen
bude, dá se slyšetin a zachova ka
zeň, a teprv odpovi*. _ ,

5. Srdce blázna jest jako vozni
kolo, a jako točící se loukot jest
myšleni "eho*. _ _

6. [Ja o] bujný kůň, tak jest
přítel posměvač: pod každým, kdo
na něm sedí, řehce*. _

7. Proč den přemáhá den, aopět
světlo [přemáhá] světlo, a rok [pře—
máhá] rok od slunce* ?

8. Uměním Páně rozděleni jsou
[dnové], když slunce učiněno jest,
a řikázani ostříhá.

3. A proměnil [Bůh] časy, idny
sváteční jejich, avnich dny slavné
světili na hodinu.

10. Z nich povýšil a zvelebil
Bůlf, a z nich položil v počet dnů
[všedních]. A [podobně] všickni lidé
z země [jsou] a z prsti, odkudž
stvořen jest Adam:

11. [avšak] v množství umění
rozdělil je Pán, a proměnil cesty
jejich*.

12. Z nich některých požehnal,
a povýšil: a z nich [jiné] posvětil,
a k sobě přivinu1*: a z nich zlo
řečil a ponížil, a obrátil je od od
loučení jejich**.

se pokrytě má k zákonu, zmítán bývá,
jako lodí od veliké bouře.

3) t. nejvýš víry hodný. Aneb : takový ;
věrně ostříha zákona Božího, a. zasel
Bůh sliby své v témž zákoně zavřené
věrně na něm plní.

4) . připrav umění, (prvé se nauó a
teprv odpovídej.

5) t. nestálé, vrtkavé.
6) t. z každého bez rozdílu, i z přítele

posměch si dělá.
7) Lépe Ř. Proč jeden den nad druhý

důstojnější jest, poněvadž každé světlo
denní v roce jest od slunce?

10) t. ze dnů některé zasvětil a ustanovil
za svátky.

11) t. dav jim rozličné povahy, povolaní,
stavy, důstojenstvi.

12) Požehnal Abrahama asemene jeho, po
výšil Davida a domu jeho, posvětil sobě
k službě Árona a pokolení.Lévi. —
** t. vyloučil je z toho rozdělení lidí,
zavrhl je zcela, jako u. p. národy cha
nnnejské.

13. Jako jest hlínav rukou hrn
číře, z níž může tvořiti a ůsobiti,

14. a všecky cesty je 0 jsou
podle libosti jeho*: tak jest člověk
v rukou toho„ kterýž učinil ho, a
on odplatí jemu dle soudu svého.

15. Naproti zlému jest dobré, a
naproti smrti život: tak i naproti
muži. 8 ravedlivémuhříšnik. A.tak
pohle na všecka díla Nejvyššího:
dvě a dvě [jsou], a jedno proti
druhému*. *

16. A 'á nejposlednější procitl
jsem, a ja o kterýž sbírá paběrky

o sbírání vína?.
17. V požehnání Božím i já jsem

doufal: a jako kdo sbírá víno, na
plnil jsem lis'*.

18. Pohled'te, žet jsem ne sám
sobě pracoval, ale všechněm hle
dajícím umění.

19. Slyšte mne, velikomocni, i
všickni lidé, a správcové obce u
šima pozorujte.

20. Synu a ženě, bratru a příteli,
nedávej moci nad sebou v životě
s_vém: a neodevzdávej jinému jmění
svého: abys snad neželel, a ne

rosil o ně*.
21. Dokudž jsi živ, a dýcháš,

at tebe nepromění žádné tělo*.
22. Nebo lépe jest, aby synové

tvoji prosili tebe, nežli abys ty
eděl v ruce synům svým.
23. Ve všelikých pracech svých

buď převyšující*.
24. Nedávej poskvrny V slávu

14) t. hrnčíř nakládá :; hlínou, jakž chce.
Moudr. 15, 7.
t. každé. věc v přírodě má. jinou sobě
odpornou.
t. dávno po těch, kteří moudré propo
vídky sebrali a sepsali, procítl jsem k
podobnému psaní a sbírání propovídek
a přísloví; co jich ještě po oněch po
zůstalo.
t. sbírku svou naplnil jsem z požehnání
Božího propovídkami, jakobych z plného
byl sbíral, ač jsem jen po jiných pa.
běrkoval.
t. nemusel naposled o své vlastní pro
siti.
t. nedej se nikomu jinak navésti, ane
odevzdávej žádnému statku svého na
ten způsob, aby on natebe se staral a
tě k smrti dochovati měl.

23) t. měj přednost.

15)

16v



106 Sírach 33. 34.

svou. V den dokonání dnů života
svého, a v čas skonání svého roz
děl dědictví své.

26. Píce a hůl, a břímě oslu:
chléb, a kázeň, a práce služebníku.

26. Pracuje v kázni, a hledá od
počinuti: popust rukou jemu, a
hledá svobody.

27. Jho a otěž shýbají šíjí tvr
dou, a služebníka skloňují díla
ustavičná.

28. Služebníku zlovolnému mu
čení a pouta: pošli ho na dílo, ať
nezahálí:

29. nebo mnohé zlosti
zahálka.

30. V prácíNjej postav: neb taksluší na něho. ebude-li poslouchati,
shýbej ho pouty*, ale nebuď příliš
tvrdý na žádné tělo: a však bez
soudu nečiň nic důležitého.

31. Máš-li čeledína věrného, bu
diž tobě jako duše tvá: a jako s
bratrem, tak s ním nakládej: nebo
v krvi duše dobyl jsi ho*.

32. Urazíš-li ho nespravedlivě, v
utíkání se dá:

33. a zdvíhna se, odejde-li, koho
bys se tázal, a na které cestě bys
ho hledal, nevíš.

Kapitola 34.
O marnosti snů. 8. Kzákonu, 14.9. bázni

Boží, 21. k obětem svatým, 28. k svornosti,
30. a. !: nenavracování se v hříchy napo
míná.

naučila

1. Marnou naději, a lži kojí semuž nesmyslný: a snové
pozdvíhují nemoudrých*.

2. Jako kdo lapá stín, a honí
vítr: tak jest i ten, kterýž pozo
ruje vidění lžívých*:

3. Toto podle tohoto jest vidění
snů: před tváří člověka podoba
člověka*.

rozumí se o otrocích, jací za. oněch
časů bývali. 00 Nový zákon o služeb
nících &.pánech nařizuje, viz Efez. 6,9.

31) Mini zde čeledína vboji aneb jinakna
vojně zajatého. atehdejším právem vá.
lečným v službu podrobeného.

]) t. nemoudří si dají na. nich záležeti.
2) t. kdo věří a spoléhá na sny.
3) t. snové jsou jako pouhý obraz nějaké

4. Od nečistého co bude očíštěno?
a od lháře co pravého povědino?

5. Hádání bludné, a lživá hádání
z ptačího letu, a snové zle činících,
marnost jest.

6. A jako [ženy] ku porodu pra—
cující, [tak] srdce tvé přeludy trpí.

Lečby od Nejv ššího vysláno bšlonavštívení, ne ávej k nim sr ce
svého*:

7. nebo snové uvedli mnohé v
blud, a zklamání byli ti, kteříž dou
fali v ně.

8. Bez klamu bude naplněno slovo
zákona* a moudrost ústy věrného
vyložená bude**.

9. Kdo není zkušen, co umí? Muž
v mnohých věcech zkušený o mno
hých věcech přemýšleti bude: a
kdož se mnohým věcem naučil,
vypravovatí bude rozum.

10. Kdo není zkušený, málo zná:
kdož pak v mnohých věcech byl,
rozmnožuje zlost*.

11. Kdo zkušen není, co ví? kde
jest zklamán, pln bude šíbalství*.

12. Mnohé věci spatřil jsem blou—
dě, a velmi mnohé mluvení způsoby.

13. Několikrát až k smrti vnebez
pečenství jsem byl pro ty věci, a.
vysvobozen jsem milostí Boží.

14. Duch bojících se Bohaochrá—
něm, a. jeho vzezřem'm požehnán
bude.

15. Nebo naděje j ejichj est v spasí
teli svém, &oči Boží na milujícího.

16. Kdož se bojí Pána, ničeho se
nebude strachovati, ani děsiti: nebo
on jest naděje jeho.

17. Toho, kdo se bojí Pána, blaho
slavená jest duše.

18. Na koho se ohlé—dá„akdo jest
síla jeho?

19. Oči Páně na ty, kteříž se ho
bojí ; obránce mocný, utvrzení silné,

věci, u příkladu, co tvář v zrcadle,
když se v něm někdo vzhlédá.
t. nevěř snům, lečby od Boha. pochá
zely, jako 11 př. Mat. 1, 20. 2, 12.
t. budeš-li se zákonem spravovati, ne
oklamá tě jako snovéa hádání. — **t.
a přestávej na radě moudrých lidí.

10) t. chytrost, důmyslnější bývá.
11) t. chytrostí; nedá se podruhé oklamati.

7
V

8v
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zastření [proti] vedru, a zastínění
polední,

20. ochrana před ourazem, a po
moc v pádu jest ten, kterýž povy
šuje duše, a osvěcuje očí,dává zdra
ví, a život, i ožehnání.

21. Obět to o, kterýž obětuje z
nespravedlivěnabytého, jest poškvr
něná, a posmívám' nespravedlivych
nejsou dobrolibá. '

22. Pán sám jest při těch, kte—
říž ho očekávají na cestě pravdy
a spravedlnosti.

23. Darů [lidí] bezbožných ne—
schvaluje Nejvyšší, aniž vzhlédá na
oběti nespravedlivých: aniž se sli
tuje nad hříchy [jejich] pro množ
ství obětí jejích.

24. Kdo obětuje obět z statku
člověka chudého, jest jako kdo za
bíjí syna před obličejem otce jeho.

25. Chléb nuzných jest život chu
dých: kdo jej odjímá, jest člověk
krve*.

26. Kdo odjímá chléb v potu
[dobytý], jest jako ten, kdo zabíjí
bližního svého

27. Kdo vylévá krev, a kdo činí
křivdu nájemníku, bratří jsou.

28. Když jeden staví, a druhý
boří, co jim z toho pojde, leč práce?

29. Když se jedenmodlí,ad.ruhý
zlořečí: čí hlas vyslyší Bůh?

30. Kdo se umývá od mrtvého,
a zas se ho dotýká, co prospívá
umytí 'eho?

31. akt člověk, kterýž se postí
za hříchy své, a opět se jich dopou
ští, co mu to prospěje, že se poní
žuje? modlitbu jeho kdo vyslyší?

Kapitola 35.
O obětech Bohu milých & člověku uži

tečných. l7. Modlitbu sirotků a vdov, i

Šaídého, kdo jest poníženého srdce, slyší

1. Kdo zachovává zákon, rozmnožuje obět*.
2. 'Obět spasitedlná jest pilnu bytí

příkazaní, a odstoupiti od všeliké
nepravosti.

25) t. jest jako vražedlník.
1) t. hojně, dosti obětuje.

34. 35. 107

3. A obětování oběti smilování*
za nespravedlnosti, a modlitba za
hřích jest, odstoupiti od nespravedl—
ností.

4. Odmění mílost*, kdo obětuje
běl: a kdo činí milosrdenství, obě
tuje obět [chvály]. (Žalm 49, 14.)

5. Dobrolíbezné jest Pánu, odstou
iti od nešlechetnosti: a prosba za
říchy_)est, odstoupiti od nespravedl

ností.
6. Neukážeš se

Páně prázdný*.
7. Nebo to všecko pro přikázaní

Boží děje se.
8. Obět spravedlivého naplňuje

oltář tukem, a jest vůně líbeznosti
před obličejem Ne'vyššíhď'.

'9. Obět sprave livého příjemná
jest, a památky její nezapomene

před obličejem

"dgo—
n.
10. S dobrou myslí vzdávej slávu

Bohu* : a neumenšuj prvotin rukou
'ch**.
11. Při všelikém daru ukaž vese—

lou tvář svou, a v plesání posvěcuj
desátků svých*.

12. Dávej Nejvyššímu dle udělení
jeho: a dobrým okem učiň podlé
nalezení rukou svých*;

13. nebo Pán jest odplatitel, a
sedmkrát tolik odplatí tobě.

14. Neobětuj darů špatných*, ne
bot nepřijme jich.

15. A.nezpoléhej se na obět nespra—
vedlivou, nebo Pán soudce jest, a.
není u něho sláva osoby.

16. Nepřijme Pán osoby proti chu
dému, a prosbu uraženého vyslyší.

17. Nepohrdne prosbou sirotka;

3) t. oběti očistující. 3. Mojž. 4, 3.
4) t. dokazuje vděčnost za obdržené mi

losti.
6) t. však proto přece naplňuj, co v zá.

koně přikázáno. 5. Mojž. 16, 16.
8) t. spravedlnost, svatost života, činí

obět Bohu příjemnou.
10) t. oslavuj ho obětmi. — ** t. prvotin

prací, užitků svých.
t. odděluj je ku potřebě posvátné, dá.
vej je kněžím. 2. Kor. 9, 7.
t. štědře dávej podle možnosti své.

't. vadu majících. 3.Mojž. 22, 21. Aneb
umenšených, výš v. 10. 12. .neujímej
darů, t. toho, co dáti máš.
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ani vdovou, když bude vylévati řeč
lkání.

18. Zdaliž slzy vdovy nesstupují
na líce, a křik její na toho, kterýž
.je vyvádí?

19. S líce zajisté vstupují až do
nebe, a Pán, jenž slyší, nebude se
v nich těšiti*.

20. Kdo se klaní Bohuvutěšení,
přijat bude, a modlitba jeho až k
oblakům se přiblíží.

21. Modlitba kořícího se, oblaky
pronikne: a dokudž se nepřiblíží,
nepotěší se: aniž odstoupí, dokudž
nepopatří Nejvyšší.

22. A Pan neprodlí, a bude sou
diti spravedlivé, a konati soud: a
Nejsilnější nebude míti strpení s
nimi, dokudž nezmlatí hřbetuj ejich:

23. a neodplatí pomstou národům,
dokudž neodejme plnosti pyšných,
&.berly nepravých ne otře:

24. dokudž neodplatí lidem podlé
skutků jejich, a vedlé skutků Ada
mových, a podlé umíněni jeho:

25. dokudž nerozsoudí soudu lidu
svého, a neobveselí spravedlivých
milosrdenstvím svým.

26. Ušlechtilé jest milosrdenství
Boží V čas soužení, _jako oblak
deštový v čas sucha.

Kapitola 36.
Modlitba za lid israelský mezi národy

rozptýlený. 23. O užitku manželství.

1. Smiluj se nad námi, Bože všechvěcí, a popatř na nás, aukaž
nam světlo smilovaní svých:

2. a pust strach svůj na národy,
kteříž nehledají tebe, aby poznali,
žet není Boha krom tebe, a aby
vypravovali velike věci tvé.

3. Pozdvihni ruky své na národy
cizí, at vidí moc tvou.

4. Nebo jako před obličejem je
jich posvěcen jsi v nás*, tak před
obličejem naším zveleben budeš
v nich,

5. aby poznali tě, jako i my po

znali jsme, že není Boha mimo
tebe, Pane.

6. Obnov znamení, a proměň divy.
7. Oslav ruku [svou],a ramě pravé.
8. Vzbuď prchlivost, a vylí hněv.
9. Odejmi odpůrce, a poraž ne—

přítele.
10. Pospěš v čas, a pomni na

konec*, at vypravují divy tvé.
11. ěvu plamene at jest

sehlcen, kdožb
kteříž trapi li
zahynutí.

12. Potři hlavu knížat nepřátel
ských, kteříž říkají: Nenít jiný
krOmě nás.

13. Shromažď všecka pokolení
Jakobova: aby poznali, žet není
Boha mimo tebe, a aby vypravo
vali veliké skutky tvé: a dědičně
vládnouti budeš jimi jako od po
čatku.

14. Smiluj se nad lidem svým,
nad kterýmž vzývano jest jmeno
tvé; a nad Israelem, jehož jsi při
rovnal k prvorozenému svému.

15. Smiluj se nad městem posvě
cení svého J erusalémem, městem
odpočinutí svého.

16. Naplň Sion nevypravitedl
nými slovy svými, a slávou svou lid

zachován byl*, a
tvůj, at naleznou

J.
17. Dej svědectví těm, kteříž od

počátku tvorové tvoji jsou, a vzbuď
proroctví, kteráž mluvili ve jmenu
tvém proroci prvnější.

18. Dej mzdu očekáva'ícím na
tě, aby proroci tvoji shle ani byli
věrní: a vyslyš modlitby služeb
níků svých, ,

19. podlé požehnání Aronova lidu
tvého*, a spravuj nás na cestě
spravedlnosti, ať. poznají všickni,
kteříž přebývají na zemi, že jsi ty
Bůh spatřitel věků**.

20. Všeliký pokrm jisti bude tělo,
alej est krmě jedna lepší nežli druha.

10) t. učiň konec nepřátelské ukrutností.
Il) t. od meče ; kdožby z nepřátel našich

meče byl ušel.
19) t. nebudou mu milé. 2. Mojž. 22; 22.' 19) t. podle toho, jak požehnal Áron lidu

' n
4) t. příklad své spravedlnosti ukázav na

nás, před očima jejich trestaje nás.
tvého. 4. MOJŽ. 6,23. — * t. Bůh
věčný.



Sirach 36. 37.

21. Ústa dotýkají se krmě ze
zvěří*a srdce rozumné slov lživých.

22, Srdce zlé dá zármutek, a
člověk zkušený odolá jemu.

23. Všelikého muže přijme žena;
a dcera lepší jest jedna nežli druhá.

24. Krása ženy obveseluje tvář
muže svého, a uvede člověku žá
dost nade všecku žádost.

25. J est-li jazyk [její] uzdravení,
jest-li i skrocení a milosrdenství:
není muž její 'ako synové lidští*.

26. Kdo ma ženu dobrou, má
základ jmění: pomoc podlé něho
jest, i sloup jako odpočinutí*.

27. Kde není hradby, rozebráno
bude jmění: a kde není ženy, vzdy
chá nuzný*.

28. Kdo věří tomu, kterýž nemá
hnízda*, a uchyluje se, kdežkoli
omrkne, jako podkasalý lotr vy
skakuje z města do města**?

Kapitola 37.
O věrných ifalešných přátelích. 7. Rádci,

jakých máme hledati. 25. O moudrosti a
střidmém se chování.

1.Každý přítel dí: I ját jsem sespojil přátelstvím. Ale 'est
přítel samým toliko jmenem přítel.
Zdaliž V tom není zármutek až
k smrti?

2. Tovaryš pak a přítel k ne
přátelství se obrátí.

3. Č přenešlechetná opovážlivosti,
odkud jsi stvořena, abys přikryla
zemi zlosti, a lstivostí její?

Tovaryš veselí se s přítelem
v utěšeních, a v čas soužení pro
tivníkem bude.

5. Tovaryš s přítelem útrpnost

t. rozeznají zvěřinu od jiného masa.
t. umí-li žena řečí svou uléčiti bolest,
potěšití, skrotiti a udobřiti muže, jest
on nad jiné šťastnější.

26) t. na němž dům aneb hospodářství jeho
odpočívá.

27) t. hospodář, jenž schudne, an vše cizím
svěřiti musí.

28) t. svého místa. — ** t. ale toulaje se
po světě, nocuje, kdekoli ho soumrak
přepadne.

5) t. itaké s ním bojovati bude proti
nepříteli jeho, pro břicho.

1)
5)

2
2

109

má pro břicho, a proti nepříteli
vezme štít*.

6. Nezapomínej na přítele svého
V mysli své, a nebuď pamětliv na
něj v zboží svém.

7. Nerad' se s tím, kterýž tobě
úklady činí, a před závidícími tobě
skrývej úmysl [svůj].

8. Každý rádce pronáší radu, ale
jest rádce sám pro sebe*.

9. Před rádcem ostříhej duše své.
Prvé věz,jakáby byla jeho potřeba:
nebt i on na sebe mysliti bude,

10. aby snad nevrazil kolu'do
země*, a neřekl toběz. “* '

11. Dobrá jest cesta tvá; a ne—
postavil se naproti, aby'viděl, co"
se přihodí tobě. ' “ “

12. Jednej* s mužem nenábož
ným o svatost, a snespravedlivým'
o spravedlnost, a s ženou o tu,“
která s ní horli: s- bázlivým o
válku, s prodavačem o koupi, s'
kupcem o prodej, s mužem závi
stivým o děkovám',

13. s bezbožným o pobožnost, s
nepoctivým-o počestnost, s dělni
kem rolním o VšelikOu práci,!—

14. s dělníkem ročním* o doko—
nání roku, s služebníkem lenixym“
o mnoho díla: nepozoruj těch v
žádné radě**.

15. Ale s mužem svatým usta
vičný buď, kteréhožkoli poznáš, že
zachovává bázeň Boží,

16. jehožto duše jest podlé duše
tvé: a kterýž, kdyžbys poklesl ve
tmě, polítuje tebe.

17. Srdce dobré rad zjednej
sobě*: nemáš zajisté jiné olepšího
[rádce] nad ně.

18. Duše muže svatého vypravuje
někdy pravdivé věci, [spíš] nežli
sedm strážných, kteříž sedí na vý—
sosti na stráži.

8) t. radí k svému užitku.
10) t. aby ti nepoložil v cestu, oč bys za

vadil & se urazil.
t. jednej, ale špatně pochodíš.
t. na rok najatým. — ** t. nencházej
se k těm o žádnou radu z strany věcí
dotčených : nebt vždy podle své povahy,
aneb s svým užitkem raditi budou.
t. jsi—li sám dosti moudrý & dobrého
srdce, na radě srdce svého přestaň.

12)
14)
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19. A ve všech těch věcech pros
Nejvyššího, aby rídil v pravdě ce—
stu tvou.

20. Přede všemi skutk
zej tě slovo pravé, apřed,
činem rada stálá.

21. Slovo zlé změní srdce: zně
hožto čtyry částky pocházejí, dobré
i zlé, život i smrt: a panuje nad
nimi ustavičně jazyk. Jest muž
chytrý mnohých učitel, a duši své
jest neužitečný.

22. Muž umělý mnohé naučil, i
duši své líbezný jest*.

23. Kdo mudruje* v řeči, nená
viděný jest: každé Věci zbaven
bude;

24. není mu dána odPána milost:
vší zajisté moudrosti zbaven jest.

25. Jest moudrý, moudrý duši
své: a užitek smyslu jeho jest
chvalitebný.

26. Muž moudrý cvičí lid svůj,
a užitkové rozumujeho jsou věrní*.

27. Muž moudrý naplněn bude
požehnáním, a chváliti ho budou,
kteříž jej vidí.

28. Život člověka jest v počtu
dnů: dnové pak Israelovi jsou ne
sčíslní.

29. Moudrý v lidu děditi bude
čest, a jmeno jeho živo bude na
věk .

30. S nu, v životě svém zkušuj
duše sve*: a bude-li nešlechetná,
nedávej jí moci“.

31. Nebo ne všechněm všecko
užitečné jest, a ne každé duši všecko
se

předchá—
všelikým

1.

32. Nebuď při žádném hodování
lakotný, a nepouštěj se do každéJkrmě:

33. nebo z mnohých pokrmů bude
nemoc, a lakotnost přiblíží se až k
pohnutí žluči.

34. Pro obžerství mnozí zemřeli:

22) t. i také sám sobě učeností svou pro
spěšný býv

2-0) t. chytá, lapá
26) t. stáli, trvanhví neporušem, jako ovoce

zdravé, nečervivé.
30) t. sám sebe, své povahy, vůle. — ** t.

nad sebou.

a kdo střídmý jest, přiloží [sobě]
života.

Kapitola 38.
Jak se k lékaři, 16. a. k mrtvým přáte

lům chovati sluší. 25. O moudrostí, orbě,
a o řemeslecb.

1. Cti lékaře pro potřebu: nebo i
jej stvořil Nejjvyšší.

2. Od Boha zajisté jest všeliké
lékařství, a od krále vezme dary.

3. Umění lékaře povýší hlavy
jeho, a před obličejem velikomoo—
ných chválen bude.

4. Nejvyšší stvořil ze země léky,
a muž opatrný nezoškliví jich sobě.

5. Zdaliž neosladla od dřeva voda
hořká?

6. K poznání lidskému jest moc
jejich, a dal umění lidem Nejvyšší,
aby ctěn byl v divných skutcích
svých.

7. Těmi věcmi uleví hojič bolesti,
a lékárník učiní lékařství lahodné,
a složí masti k zdraví, a nebudou
míti konce díla jeho.

8. Pokoj zajisté Boží jest nad
tváří země.

.Synu, v nemoci své nepohrdej
sám sebou, ale modli se Pánu, a
on uzdraví tě.

10. Odvrat se od hřichu,azprav
ruce, a od všelikého hříchu očist
srdcé své.

11. Dej líbeznost [vůně] a pamět
běli, a učiň obět tučnou, a dej mi
sto lékaři*:

12. neb i jej Pán stvořil:anecht
neodchází od tebe, protože dílajeho
jsou potřebná.

13. Nebo jest čas, kdyžto v ruce
jejich upadneš.

14. Oni pak Pána prositi budou,
aby spravoval odpočinutí jejich*,a
zdraví. 0 obcování jejich.

15. Kdo hřeší před obličej em toho,

kterýž jej učinil, upadne v rucelékař

11) t. naprav se, dávej oběti, pros Boha za
uzdravení, ale povolej také lékaře. 3
Mojž. 2, l.

14) t. aby nemocným dal odpočinutí odbolesti a nemoci.
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16, Synu, nad mrtvým vylévej
slzy, a jakobys _něco těžkého byl
utrpěl, začni kvíhti, a podle soudu*
řikrej tělo jeho, a nezhrdej po

lířbem jeho**.
17. Pro pomluvu, pak ho plač

hořce za jeden den, a potěš se pro
zármutek*,

18. a čiň kvílení podle zasloužení
jeho za jeden den, neb za dva pro
utrhání*.

19. Nebo od zármutku chvátá
smrt, a řikrývá sílu, a zármutek
srdce s oňuje šíji.

20. V odstranění trvá zármutek:
a bytost chudého jest dle srdce
jeho*. _
' 21. Nedávej v zármutek srdce
svého, ale zapuď jej od sebe: &
pomni na poslední věci.

22. Nezapomínej : neb není navrá
cení, a tomu nic neprospěješ, asám
sobě zlo učiníš.

23. Pamětliv buď na osud můj* :
nebo takový bude i tvůj : mně včera,
a tobě dnes.

24. V odpočinutí mrtvého odpoči—

nouti učiň památku jeho*, a potěšho u vyjití ducha je o.
25. Moudrost učeného V čas prá—

zdnosti: a kdož sobě umenšuje prá
ce, postihne moudrost*: jakou mou
drosti naplněn bude ten,

26. který drží pluh, a kterýž se
chlubí střelou, pobádá volů ostnem,
a obirá se v dílech je'ich, a jehož
vypravování jest o vo čatech?

27. Srdce své vydá k prohánění

llšázd, & bdění jeho při vykrmenía .v
28. Takž všelik' řemeslník a mi

16) t. jak za slušné uznáš. — " t. neza
nedbávej ho pochovati; slovem : slušnou
&náležitou posledni službu mu prokaž

17) t. aby ti přílišný žal neškodil.
18) t. aby tě lidé nepomlouvslí, žes k pří

buznému svému, již mrtvému, žádné
ani lásky ani vážnosti neměl.

20) t. život jeho trvá, dle zarmoucenosti
aneb veselosti srdce jeho.

23) Takt praví mrtvý k živému.
24) t. když odpočívá mrtvý, přestaň pama

tovati na něj, t. s přílišným zármutkem.

25) t. k nabytí učenosti a moudrostipotřebi|jest prázdnosti od prací jiných.

str, kterýž tráví noc jako den, kte
rýž vyrývá pečeti ryté, a jehož íl
nost proměňuje malování*: sr ce
své vydá ku podobenství malování,
a bděním svým dokoná dílo**.

29. Takž kovář sedě při náko
vadlí, a zpytu'e dílo železa: pára
ohně páliti bu etělo jeho, a s hor
kem výhně má půtku:

30. zvuk kladiva obnovuje ucho
jeho, a k podobnosti nádoby jest
oko jeho*:

31. srdce své vydá k dokonání
díla, a bděním svým ozdobí je k
dokonalosti.

32. Takž hrnčíř sedě _při díle
svém, a toče nohama svýma kru
hem, kterýž vždy jest v pečování

gro dílo své, a v počtu jest všelikéílo jeho.
33. Ramonem svým způsobí hlínu,

a před nohy své sehne sílu svou*.
34. Srdce své vydá, aby dokonal

polévání, a bděním svým vyčistí pec.
35.Všickni tito rukám svým dově

řují, a jedenkaždý v svém řemesle
moudrý jest:

36. bez těchto všech nebývá sta
veno město.

37.Anebudou bydliti v něm, ani
se procházeti*, a [však] do shromáž
dění nepřeskočí**.

38. Na stolici soudnou nesednou,
a zákonu soudu neporozumějí,aníž
ukáží umění asoudu, a v průpově
dích nebudou nalezeni*:

39. ale stvořeni [tohoto] věku
utvrzují*, a žádost jejich v konání
řemesla, přikláda'íce duši svou, a
dotazujícese na zakon Nejvyššího“ .

28) t. míní se tu rozličnost, zvlášť v bar
vá . * t. mysl svou přikládá k
tomu, aby podobné. a. jako živé, udě
lal malování, a. stará se, aby své dílo
ku konci přived .
t. rány kladiva obráží se v uších jeho,
a. oči jeho na. tvoření, způsobení všeli
jakého kovářského díla. hledí.

33) t. dělá ůsilně shrbený.
37) t. lidé bez nich. -— ** t. nebudou v

ra .
38) t. nebudou počtení mezi soudce, učené

v zákoně & mudrce.
39) t. dělají věci k vezdejší potřebě. —

** t. při tom pozorují adotazují se na.

30)
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Kapitola 39.
Skutkové a sláva moudrého, 16. též ve

lební skutkové Páně vypisují se.

1. oudrosti všech star 'ch hle
M dávati bude mogdryjya v

prorocích obírati se bude*.
2. Vypravování mužů slovůtných

zachová, a spoluv chytrosti podoben
ství vejde.

3. Tajností přísloví vyhledávati
bude, a s skrytostmi podobenství
obírati se bude.

4. U prostřed velikomocných
slouž1t1 bude, a před obličejem vla
daře ukáže se.

5. Do země cizích národů půjde:
dobrého zajisté i zlého mezi lidmi
zkusí. _ _ „

6. Srdce své oddá k bdění na
ůsvitě ku Pánu, kterýž učinil ho,
a.před obličejem Nejvyššího modliti
se bude.

7. Otevře ústa svá na modlitbě,
& za hříchy své modlití se bude.

. Bude-li zajisté Pán veliký
chtíti, duchem rozumnosti naplní
e :

J J9. a on jako přívaly vydá řeči
moudrosti své, ana modlitbě chvá
liti bude Pána:

10. a on spravovati bude radu
jeho, i umění, av skrytých věcech
svých raditi se bude*.

11. On zjevné učiní umění nau
čení svého, a zákonem smlouvy
Páně honositi se bude.

12. Schvalovati budou mnozí
moudrost jeho, a až na věky ne
bude vyhlazena.

13. Nepldstoumeno e 0
hárodquo udi—%d.

14. O moudrosti jeho vypravovati
budou národové, &chválu jeho zvě
stovati bude shromáždění.

15. Jestliže zůstane [živ], jmena
více pozůstaví nežli tisíc: a pakli
odpočine, užitečno bude jemu.

í (památka jeho, ae áváno bude od

přikáže—ní Boží, nejaouce v něm sami
vyu em.

1) t. proroctvimi se zaneprazdňuje; výš
9

16 Ještě pomyslím, abych vy
pravoval: nebo jako prchlivostí
naplněn jsem*.

17.Hlasem dí* : Poslouche'te mne,
synové Boží: a pučte se já o růže
vsazená nad potoky vod.

18. Jako 1iban* vůni líbeznosti
mějte.

19. Kvette v kvítí, jako lilium,
a dejte vůni, a vydávejte ratolesti
k milosti*, apíseň chvály zpívejte,
a dobrořečte Pánu vskutcích jeho.

20. Dávejte jmenu jeho velebnost,
a chvalte jej v hlasu rtů svých, a.
písněmi rtů, a na citary, a takto
rcete v chválení:

21. Skutkové Páně jsou všickni
velmi dobří.

22. K slovu jeho stála voda jako
hromada: a k řečí úst jeho jako
nádržky vod. (1. Mojž. 1, G.)

23. Nebo v přikázaní jeho děje
se libost*, anení umenšení ve vy—
svobození jeho.

24. Skutkové všelikého těla jsou
před ním, a není nic skrytého před
očima 'eho.

25. d věku až do věku hledí,
a nic není divného před obličejem
jeho.

26. Nemá řečeno býti: Co jest
toto, aneb co jest ono*? Nebo vše
cky věci časem svy'm zvěděny bu
dou**.

27. Požehnání jeho jako řeka se
rozvodnilo,

28. a jako povodeň zemi opojila.
tak hněv jeho národy, kteříž_5'h6„
nehledali, děditi bude*. !

29. Jako obrátil vody v sucho_';
a vyschlá země: a cesty jehokcer

t. v duchu pohnut, nadšen jsem. __
t. hlasitě dí, t. tu.jako prchlivost má)
šenost má.
t. kadidlový strom.
t. k okrase své.
t. což se jemu dobře líbí. _
t. k čemu jest toto neb ono?-— "1
k čemu jsou. Ř. všecky ]: užitku Fč'i
řeny 'sou. ,
t. ti národové hněv jeho dědičně. !

15)
17)

18)
19)
23)
26)

28)

29)
10) t. ,s Bohem.

vždy snášeti budou. 1
t. cesta skrzevodu k průchodu 151“,
mu. ,



Sirach 39. 40. 118

stá-m jejich srovnány jsou*: tak
hříšníkům úrazové v hněvě 'jeho.

30. Dobré věci dobrým od po
čátku stvořeny jsou, tak nešlechet
n' dobré i zlé.

31. Počátek potřebné věci k ži
votu lidskému, jest voda, oheň, a
železo, sůl, mléko, & chléb bělný,
a med, a' vinný hrozen, a olej, a

děv.
O32. Všecky tyto věci svatým k do
brému, bezbožným pak a hříšníkům
obrátí se ke zlému.

33. Jsou duchové, kteříž ku po
mstě st-vořeni jsou, a prchlivostí
svou potvrdili* trápení svých:

34. v čas dokonání* vylijí moc:
a prchlivost toho, kterýž učinil je,
ukojí.

36. Oheň, krupobití, hladismrt,
všecky tyto věci kuvpomstě stvo
řeny jsou: (Zalm 10, 7.)

36. zubové lité zvěří, a štírové,
a hadové, i meč mstící k zhubení
bezbožných.

37. K rozkázaní jeho hodovati*
budou, a na zemi ku potřebě při
praveni budou: a časy svými ne
přestoupí slova**.

38. Protož od počátku utvrzen
jsem*, a poradil jsem se, amyslil
jsem, a napsal jsem.

39. Všickni skutkové Páně jsou
dobří, avšeho, čehož potřebí, vho
dinu svou poskytne.

40. Nesluší říkati: Toto jesthorši
nežli ono: nebo všecky věci časem
svým schváleny budou.

41. A 11 ' vším srdcem i ústy

%h'váluvzdávej te a dobrořečte jmenuane.

Kapitola 40.
0 bídě lidské všechněm obecné, a že

všecko pomíjí, 12. zvlášť nepravosti. 17.
V životě co oblibovati, 29. ačoho varovsti
se sluší.

1. Zaneprázdněm' veliké stvořenojest všem lidem, &jho těžké
33) t. zmnožili ti zlí duchové.
34) t. v uložený čas pomsty.
37) t. jako k bodům pospíchati. Ř. radovati

se, a ochotně rozkazy jeho plniti.
** t. rozkazu Božího.

38) t. v tom přesvědčení, v. 89.

na,syny Adamovy, ode dne, v němž
vyšli z života matky své, až do

dne plpchovám' do matky všech.2. řemyšlování jejich, a lekání
srdce, [týká se]vyskoumání budou
cnosti*, a dne skonání:

3. od toho, kterýž sedí na stolici
slavné, až do sníženého na zemi a
v popeli:

4. od toho, kterýž nosí hyacin—
tový oděv, a korunu, až do toho,
kterýž se odívá plátnem režným:
prchlivost, závist, zbouření, vrtkost,
astrach smrti, hvěvivost trvanlivá,
a svár,

5. a v čas odpočinutí na ložci
sen noční proměňuje umění jeho*.

6. Maličko jako nic na odpoči
nutí [bývá], apotom ve snách [jest
mu] jako ve dne vidění*.

7. Zkormoucen jest viděním
srdce svého, jako kdo ušel v den
boje. V čas zproštění svého povstal,
a divě se nižádnému* strachu:

8. [tak jest to] se všelikým tě
lem, od člověka až do hovada, ale
na hříšníký sedmeronásobně.

9. Nadto smrt, krev, svár,ameč,
utiskování, hlad, a potřeni,ibiče*:

10. na nepravé stvořenojest toto
všecko, a pro ně stala se potopa.

11. Všecko, co jest z země, v
zem se obrátí, a všecky vody do
moře se navrátí.

12. Všelik' dar*, i nepravost za—
hlazena bu 9, ale víra na věky
státi bude.

13. Jmění nespravedlivých jako
potok schne, a jako hřímání ve
liké v ešti zavzní.

14. V otvírání rukou svých vese
liti se bude* : tak přestupníci při
skonání chřadnouti budou.

15. Vnukové bezbožných neroz

2) t. hledání toho, co přijíti má ase oče
kává.
t. nepokoji mysl člověka.
t. jako ve dnech,v nichž se stráž drží,
tak po krátkém odpočinutínocv bdění
a: v starostech tráví.
t. ničemnému, daremnémn, prázdnému.
t. rány, pokuty.
t. k porušení spravedlnosti dávaný.
t. nespravedlivý soudce, když otvírá.
ruku, aby vzal dary.

6)

7)
9)

12)
14)
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množí ratolestí, a kořenové nečistí
na vrchu skály chřestí*.

16. Nad všelikou vodou zelenost,
a při břehu řeky řed všelikou tra
vou vytrhána bu e*.

17. Milostivost jest jako ráj v
požehnání, a milosrdenství na věky
zůstává.

18. Život sobě dostatečného děl
níka. oslazen bude, a v něm nale
zneš poklad.

19. Synové a vzdělání města po
tvrdí jmena, a nad to [obé] žena
neposkvměná vážena bude.

20. Víno a hudba obveselují
srdce: a nad to obé milování mou
drosti.

21. Píštaly a harfy činí libý zvuk,
a nad to obé jest jazyk lahodný.

22. Milosti a krásy požádá oko
tvé, a nad to obé zeleného osení.

23. Přítel a tovaryš, když se v
čas scházejí, a nad oba jest žena
s mužem*.

24. Bratří ku pomoci v čas sou—
žení, a nad ně milosrdenství vysvo—

25. Zlato a stříbro jest utvrzení
noh*: a nad to obé jest rada dobro—
líbá.

26. Zboží a síla povyšují srdce,
a nad to obé jest bázeň Páně.

27. Není nedostatku Vbázni Páně,
& v ní* není třeba hledati pomoci.

28. Bázeň Páně jest jako ráj pože
hnání, a nad všelikou slávupří
kryl ji*.

29. Synu, za času života svého
netrp nouze : lépe zajisté jest umříti,
nežli nouzi trpěti*.

30. Muž, kterýž hledí na stůl cizí,
toho život není v myšlení živnosti*:
nebo živí“ duši svoupokrmy cizími.

31. Muž pak umělý a vycvičený
toho se vystříhá.

uschnou, zaniknou.
nejprvé zahynou.
když se dobře snášejí.
silná. podpora. v živobytí.
v bázni Boží utvrzeným.
ozdobil ji jako ráj.

Ř. nežli žebrati. A však křesťan rád
trpí nouzi, pokud to vůle Boží jest.
t. ten nemyslí, aby se živil sám prací
svou. — **

w 01

v\; FSP—"srst."

32.V ústech neopatrného oslazena
bude nouze, a v břiše jeho oheň
bude hořeti*.

Kapitola 41.
O smrti. 8. 0 dětech lidí bezbožných. 15.

O dobré jmeno pečovati napomíná, 19. a
zač se styděti máme, ukazuje.'
1. O smrti, jak jest hořkápamátkatvá, člověku, kterýž má po
koj v zboží svém*,

2. muži pokojnému*,ajehož cesty
spraveny jsou ve všech věcech, &.
tomu, kterýž může ještě přijímati
pokrmy!

3. Č) smrti, dobrýt jest soud tvůj*
člověku nuznému, a kterýž hyne
na síle, '

4. sešlému věkem, a kterýž o
všecko se stará, a nevěřícímu, kte
rýž potracuje trpělivost.

5. Neboj se soudu smrti. Pomni
na ty věci, kteréž byly před tebou,
a kteréž potom přijdou tobě*; ten
soud jest ode Pána všelikému tělu:

6. a co přijde tobě z dobrolíbezné
vůle Nejvyššího*? Buďto že deset,
neb sto, neb tisíc let [máš].

7. Nenít na onom světě obvinění
života'*. 

8. Synové ohavnosti bývají sy
nové hříšníků, i ti, kteříž _bydlejí
vedlé' domů bezbožných.

9. Synů hříšníků dědictví za
hyne, a s semenemjejich bude usta
vičné pohanění.

10. Na otce bezbožného neříkají
synové, že pro něho v pohanění
jsou.

11. Běda vám, muži bezbožní,
kteříž jste opustili zákon Pána
Nejvyššího.
32) t. horoucí žádost jídla bude míti.

1) t. kterýž oplývá dobrými věcmi.
2) t. šťastnému.
3) t. uaouzení tvé, t.

umříti.
t. že všecko pomine.

. A proč odpíráš dobrolíbezné vůli
Nejvyššího?
t. buďto že ti jest deset, neb sto, neb
tisíc let, toť na. onom světě vše jedno
jest; nebudeš tam viněn z toho, že jsi
dlouho neb nedlouho živ byl, nýbrž
budeš po smrti tázán, jaka dobře živ byl.

že každý musí

5)
6)

7
V
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12. A zrodíte-lise, vzlořečení se
zrodíte: a zemřete-li, v zlořečem'
bude díl váš.

13. Všecky věci, kteréž jsou z
země, do země se obrátí: tak bez
božní ze zlořeěení v zahynutí.

14. Zármutek lidí jest nad tělem
'ejich: ale 'meno bezbožných vy
lazeno bu e*.
15. Péči měj o jmeno dobré:

neboť to zůstane tobě spíše, nežli
tisíc pokladů velikých a drah ch.

16.Dobrého života jest počet nů:
ale dobré jmeno zůstane na věky.

17.Synové, zachovávejte naučení
v pokoji* : moudrosti zajisté skryté,
a pokladu neviděného, jaký jest
užitek obojího?

18. Lepší jest člověk, kterýž
skrývá bláznovství své, nežli člo
věk, kterýž skrývá moudrost svou*.

19. Ale však styďte se za to,co
vychází z úst mých*.

20. Neboť není dobré zachovati
všeliký stud* : a ne všechněm se
všecko líbí u víře**.

21. Styďte se před otcem amat
kou za smilství: a před vladařem
a mocným za lež:

22. před knížetem a soudcem za

provinění: před shromážděním a'dem za nepravost:
23. před tovaryšem a přítelem

za nespravedlnost: a před místem,
v němž bydlíš,

24. za krádež, pro pravdu Boží,
a zákon: a za zpoléhání na chleby*,
a za podvod u vydání a příjmu:

25. za mlčení před pozdravují
cími*: za vzhlédání na ženu smil

14) t. lidé se pro smrt jejich načas rmoutí,
ale pro bezbožnost jejich brzo na ně
zapomínají.
t. v štěstí, když se vám dobře vede.
t. kterýž jí neužívá. k dobrému svému
i jiných.
t. ne za moudrost i jiné dobré věci se
styďte, ale za to, o čemž vám povím,
níže v. 21.
t. za všecko se styděti. — ** t. ač se
dobré zdá býti; aneb, ne všechněm
všecko opravdu se líbí.
?; za podpírání se loktem na stůl při

17)
18)

19;

20)

24)
Jl le.

25) t. styď se za to, jestliže neděkuješ těm,
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nou: a za odvrácení tváři od pří
buzného. _

26. Neodvracuj tváři od bližního
svého, a [styd' se] za odjímám' dílua nenavracovam.

27. Nevzhlédej na ženu cizího
muže, & nehleď všetečně na dě
večku jeho, aniž stávej u lože jejího.

28. Před přátely [styď se] za řeči
hanlivé: a když dáš, neomlouvej.

Kapitola 42.
Zač se nesluší styděti. 9. O dcerách, 16.

a skutcích Božích vypravuje.

1. Neopětuj řečí slyšenych pronášením řeči skryté, a budeš
právě bez pohaněni, a nalezneš
milost před obličejem všech lidí.
Za tyto [pak] všecky věci nestyď
se. a nepřijímej osoby, abys hřešil*:

2. Za zákon Nejvyššího, a smlou

vu [jeho% a za soud, kdyžbys odsuzoval ezbožného;
3. za slovo tovaryšů a pocest

ných*, a za dávání dědictví přá
telům**;

4. za rovnost váhy a závaží, za
dob 'vám' mnohých věcí, i nemno
hýcšl ;

'5. za zrušení koupě & kupců*, a
za mnohou kázeň synů, a služebníka
nešlechetnému bok okrvaviti**.

6. Nad ženou nešlechetnou dobrá
jest počet*.

7. Kde ruce mnohé jsou, přivírej,
a cožkoli vydáš, spočítej, apřevaž,
vydání pak i Všeliký příjem zapiš.

kteříž pozdravení dávají, aneb zase-li
jich nepozdravuješ. '

1) t. žádnému k vůli nehřeš.
3) t. zu. spravedlivou výpověď jednomu

každému, buďto že přítel, soused, aneb
přespolníjest. — * t. kdyžbys mezi
nimi spravedlivé rozeznání učinil.
t. za, zisk veliký neb malý, jen když
jest spravedlivý.
I:.když se nějakého podvodu dopustili.
— ** t. trestati ho přísně. Praveno
tak podle tehdejších práv krutých, jí
miž pánům neobmezenk moc nad těly
čeledínů dána byla. 00 nyní sluší, viz
Efez. 6, 5. Kolos. 4, 1.
t. dobré jest stráž držeti, aneb ji, i
všecko před ní uzuvírati. Na zavřené
věci pečet přitiskují ti, kdo je dobře

.;;
V

a:v

schovati míní.
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8. Za kárání od nesmyslného a
blázna, a od starších, kteříž sou—

ze]ni bývají* od mladých, [nestyďse] a budeš cvičený ve všech
věcech, a schvá en 'před obličejem
všech živých.

9. Dcera jest tajné bdění otce,
a péče o ni odjímá sen: aby snad
v mladosti své nepřestarala se, a
bydlíc s mužem v nenávist neu
padla*:

10. aby někdy poskvměna ne
byla v panenství svém, a v otcov
ském domě nebyla nalezena tě
hotná: aby snad bydlíc s mužem
nepřestoupila, aneb jistě neplodná
nebyla*.

11. Nad dcerou smilnou upevní
stráž, aby někdy neuvedla tě vpo
směch nepřátelům, pro utrháni v
městě, a vytýkání obce, a neza
hanbila tě v množství lidu.

12. Na žádného člověka pro krásu
nevzhlédej: a u prostřed žen ne—
přebývej

13. nebo z šatů pochází mol, a
od ženy nepravost muže.

14. Lepší zajisté jest nepravost
muže, nežli žena dobře čmící*, a
žena, kteráž k hanbě přivádí a k
pohanění.

15 Protož pamatovati budu na
skutky Páně, a což jsem spatřil,
vypravovati budu. V řečech Páně
jsou skutkové jeho*.

16. Slunce osvěcující všecko pro—
hlédá, a slávy Páně plné jest dilo
o.ho

je 17. Zdalíž nedal toho Pán sva
tym*, aby vypravovali všecky divné
skutky jeho, kteréž zřídil Pán vše
mohouci, aby upevněny byly v
slávě jeho.

18. Propast a srdce lidské vy

8) t. soud, kárání zasluhují —
9) z čehož mohlo pojíti rozvedení.

10) Což se u židů za neštěstí i hanbu po
kládalo.
t. lepší jest zlobivost, přísnost muže,
než lahodnost, lichotívost ženy.

15) t. slovem Páně evšecko učiněno jest,řídí & spravujes
t. ctitelům svým,elidu israelskému, vy
volenému.

14v

17v

Skoumal:
rozuměl.

19. Poznal zajisté Pán všeliké
umění a vzezřel na znamení věku*,
a zvěstuje věci, kteréž mínuly,i

ty, ješto přijíti mají, a zjevuje stopyvě01 skrytých.
20. Nepomíjí ho žádné myšlení,

a nelukr' vá se před ním nižádná řeč.eliké skutky moudrosti své

a chytrosti jejich vy

ozdobil: ten kterýž jest před vě
kem a až na věky: aniž jest mu
co přidáno,

22. ani umenšeno, a nepotřebuje
nižádného rady.

23. Jak žádoucí jsou všecka dila
jeho, a jako jiskra, kterouž jest
spatřiti*.

24. Všecky tyto věci živy jsou,
a trvají na věky, a ke všeliké po
třebě všecky poslouchají ho.

25. Všecko dvojnásobné jest, jed
no naproti druhému, a neučinil m
čeho nedůstatek.

26. Jednoho každého potvrdil
dobré věci*. A kdo se nasytí hledě
na slávu jeho?

Kapitola 43.
Chvála velebnosti Božské z krásy nebes

a. jiných tvorů. 29. Napomenutí k chválení
Boha..

1. Obloha Výsostijest krása jeho,tvářnost nebe u vidění slávya'f.
2. Slunce u vidění při východu

zvěstující [den]: nádoba [to] po—
divná dílo Nejvyšší.ho

3. O oledni pálí zemi, a proti
horkosti jeho kdo bude moci ostáti?
Někdo ostříhá peci při díle horka:

4. trojnásobně“ vy aluje slunce
hory, paprslky ohnive vypouštějíc,
19) t. času, na slunce a měsíc, jenž dělí

čas
t. od největšího až do nejmenšího, až
do té jiskříčky.
t. v každé věci zachovává, co v ní
dobrého. Aneb, jedno druhému napo
máhá v dobrém; i ty odporné sobě
věci, jedno druhému k dobrému ak zs
chování slouží.
t. podívání slavné!
t. kovář rozdmychuje pec při díle svém,
k němuž potřebuje horka: třikrát tolik
&. t.

23)

26v

1)
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a blýskajíc paprslky svými zasle
puje oči.. . ' .

5. Vehký jest Pán, kterýž je u
činil, a k slovu jeho pospíchá cestou.

6. I měsíc ve všech věcech* v
času svém, k ukazování času, a na
znamení věku**.

7. Od měsíce jest znamení dne
svátečního*, světlo, kteréž se umen
šuje na skonání“.

8. Měsíc dle jmena jeho jest*,
divně roste. až do skonání.

9. Nádobou vojsk jest na výso
stech*, na obloze nebeské stkvíc
se slavně. 

10.Okrasou nebe jest sláva hvězd,
svět osvěcuje na výsostech Pán.

11. Dle slov Svatého státi budou
k soudu*, a neustanou v strážech
s 'ch**.

12. Popatř na duhu, a dobrořeč
tomu, kterýž ji učinil: velmi krásná
jest v blesku svém.

13.Obkličuje nebe obloukem slávy
své, ruce Nejvyššího otevřely jí.

14. Rozkazem svým rychle se
sílá sníh, a pospíchá vypustiti blý
skáni soudu svého.

15. Protož otevříni jsou pokla
dové, a jako ptáci vyletují mlhy*.

16. V velikosti své položil oblaky,
a zdrobeno jest kameníkrupobití*.

17. Před obličejem jeho hýbají
se hory, a k vůli jeho věje vítr
polední.

a změny luny měřili staří rok a měsíce.
t. nového měsíce, jejž idé světí.
** t. ježto ho po ouplňku ubývá., až
zas nový nastane.
t. dle měsíce nazývá se také měsícem
doba 28—31 dní.
t. jako vůdce, ozdoba vojsk nebeských,
či hvězd jest měsíc.
t. k tomu, co jim od Boha usouzeno,
určeno; zachovají pořádek a běh od
Boha sobě vyměřený. Baruch 3, 34.
Soud. 5, 20. — ** t. nepřestanou jako
stráž držeti na nebi.
t. oblaky. Staří myslili. že jsou oblaky
& větry i hromy v nějakém skladu za
vřeny, odkudž se časem vypouštějí.
t. 2 hustých, až do ledu zamrzlých
oblaků jako z nějakých skal drobí se
a padá. krupobití, jako kamení. Tak
staří o tom smýšleli. Jos. 10,11. Žalm
147, 17.

7)

cov

1 _ v

15)

1 C) v

18. Zvuk hřímání jeho obráží
zem, bouře půlnoční, a vichřice:

19. a jako když se pták spouští
k sedění, sype sněhem, a.jako když
kobylky sletují, jest adání jeho.

20. Pěkné bělosti jeho divi se oko,
a nad přívalem jeho trne srdce.

21. 'Mráz jako sůl sype [Hospo
din] na zem: a když umrzne, bude
j ako vrcholy bodláku*.

22. Studený vítr půlnoční věje,
a umrzá křišťál z vody, nad kaž
dým shromážděním vod odpočívá,
&.jako v pancíř obláčí vodu.

A vyžírá hory, a vypaluje
poušt, a usušuje zelenost, jako ohněm.

24. Uléčení všeho toho [bývá] v
přispíšení mlhy*: a rosa vstříc
vycházejíc od horka přicházejícího
sm'ží je **.

25. K řeči jeho umlkl vítr, a
pomyšlením svým ukrotil propast,
a rozsázel na ní ostrovy Pán.

26. Kteříž se plaví po moři, at
vypravují nebezpečenství jeho: &.
slyšíce ušima svýma diviti se bu
deme.

27. Tamt jsou znamenití, a divní
skutkové; rozličná pokolení živo
čichů i všech hovad, a stvoření
potvor.

28. Skrze něho utvrzen jest konec
cesty“-",a slovem jeho zřízeny jsou
všecky věci.

29. Mnohé věci povíme, &nedo
stane se nám slov: ale skonání řečí,
ont jest ve všech věcech*.

30. Oslavujíce jej, co budeme
moci? nebo on jest všemohoucí nade
všecky skutky své.

31. Hrozný jest Pán, a veliký
velmi, a divná jest moc jeho.

32. Oslavujíce Pána jakžkoli moci
budete, však ještě převyšovati bude,
a předivná jest velebnost jeho.

21) t. udělá se rapouch špičatý.
24) t. nastávající mlha a teplý dešt zjara

všecko to zase napravuje — ** t. roz
pustí jej, t. led.

28) t. jeho řízením koná. se cesta na moři
bezpečně.

29) t. bychom pak mnoho mluvili, nikoli
tomu dosti neučiníme; a konec vší řeči
jest, že bez něho nic není.
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33. Dobřořečíce _Pánu vyvyšujte
jej, jakž můžete: neb větší jest
nade všecku chválu. ,

34.Vyvyšujíce jej naplnění buďte
silou, abyste neustáli: nebo nedo
sáhnete*. ,

35. Kdož uzří jej, a vypravovati
bude? a kdo bude jej velebiti, jakž
jest od počátku*?

36. Mnohé skryté věci jsou větší
nad tyto: neb málo viděli jsme
skutků jeho.

37. Všecky pak věci Pán učinil,
a pobožně činícim dal moudrost.

Kapitola 44.
Muže některé svaté schvaluje.

1. Chvalmež muže slavné, a otcenaše v pokolení jejich.
2. Mnohou slávu způsobil [jim]

Pán velebností svou od věku.
3. Byli panující ve vlastech svých,

lidé velicí mocí, a opatrností svou
obdaření, zvěstujíce v prorocích
důstojenství proroků*,

a rozkazujíce v přítomném
lidu, a moci opatrnosti lidem pře
svatá slova.

5. V umění svém vyhledávajíce
způsoby zpěvu, a vypravujíce písně
p1sem*. _

6. Lidé bohatí v síle, okrasy
ilnost majíce: pokojně bydlíce v
omích svých.
7. Všickni tito v pokoleních ná

rodu svého slávy došli, a za dnů
svých měli chválu.

8. Kteří z nich zrození jsou,
zůstavili jmeno k vypravování
chvály jejich*:

9. a jsou, jejichž není památky:

34) t. nedostečíte ani vší silou ho vy
chváliti.
t. jak od věčnosti sám v sobě jest.
t. prorokovali budou cí věci. Smysl .
Někteří z nich kralovali nad lidem,
jiní udetní vůdcové lidu byli,jiní mou
drostí s. rozumem svým přirozeným k
dobrému radili, ajiní budoucí věci před
povídali a, prorokovali.
t. zpívali písně sepsané, t. i staré od
předků složené, i také nové dělali.
t. zůstavilí potomstvo, jež také bylo
jim ke cti a chvále.

35)
3v

a
V

a zhynuli jakoby jich nebylo: a
zrodili se, jakoby se byli nezrodili,
i synové jejich s nimi.

10. Ale oni muži milosrdenství
jsou, jejichž milosrdní skutkové
nepřestali.

11. S semenem jejich zůstávají
dobré věci,

12. dědictví svaté jsou vnukové
jejich, a v smlouvách stálo símě
jejích:

13. a synové jejich pro ně* až
na věky zůstávají: símě jejich, a
sláva jejich nebude opuštěna**.

14. Těla jejich v pokoji pocho
vána jsou, a jmeno jejich živo jest
od národu až do národu.

15. Moudrost jejich at vypravují
lidé, a chválu jejich at zvěstuje
shromáždění.

16. Enoch líbil se Bohu, a pře
nesen jest do ráje, aby dal náro
dům pokání*.

17. Noe nalezen jest dokonalý,
a spravedlivý, a v čas hněvu uči
něn jest smířením. (1. Mojž. 6, 8.)

18. Protož zůstaven jest ostatek
zemi, když se stala potopa.

19. Umluvy věku složeny jsou
u něho*, aby nemohlo shlazeno býti
potopou všeliké tělo.

20. Abraham byl veliký otec
množství národů, a nebylo nalezeno
v slávě podobného jemu: kterýž

zachovával zákon Nejvyššího, a bglvsmlouvě s ním. (1.Mojž. 17, 1—1 .)
21. Na těle jeho ustanovil [Bůh]

ůmluvu*, avpokušení nalezen jest
věrn'**.

22. Protož s přísahou dal jemu
slávu v národě jeho, aby rostl jako
kopec země*,

23. a jako hvězdy aby vyvýšena
bylo símějeho, a aby dědili od moře

13) t. pro jich zásluhy. — ** t. vyhlazena.
16) t. aby jim dal příklad, jak by se měli

k Bohu obrátiti, a jemu sloužiti. 1. Mojž.
5, 22.

19) t. smlouva věčná učiněna jest s ním.
1. Mojž. s, 21.

21) t. obřízky. 1. Mojž. 17, 10. _ ** 1.
ojž. 22, 7.

22) t. jako prach země, písek moře.
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až do moře, a od řeky až do kon
čin země. _

24. A ítolíkéž v Isákovi učinil
pro Abrahama, otce jeho.

(1. Mojž. 26, B.)
25. Požehnání všech národů dal

mu Pán, &úmluvu utvrdil na hlavu
Jakobovu.

26. Poznal jej* v požehnánich
svých, a dal jemu dědictví, a od
dělilmu díl v pokolenídvanácteru“ .

27. A zachoval mu lidi milosr
denství*, kteříž nalezli milost před
očima všelikého těla.

Kapitola 45.
Mojžíše, 7. Árona, 28. aFineesa vychva

luje.

LMílý Bohu i lidem byl Mojžíš:jehožto památka v požehnání
jest.

2. Podobného jej učinil k slávěsvatých*, a zve ebil jej k bá-zni
nepřátel: a slovy jeho úkazy skro
dat*

3. Oslavil jej před obličejem králů,
a přikázam' dal jemu před lidem
svým, a ukázal mu slávu svou.

4. Pro Víru a tichost jeho sva—
tého učinil ho*, a vyvolil ho ze
všelikého těla.

5. Nebo slyšel ho, i hlas jeho,
a uvedl jej do oblaku.

6. A vydal mu v přítomnosti
své přikázaní, a zákon života
a kázně, aby učil Jakoba smlouvě
jeho, a soudům,jeho Israele.

7. Povýšil Arona bratra jeho,
a podobnéhojemu z pokolení Lévi:

8. učí ' s nim smlouvu věčnou,
a dal mu kněžství v lidu: a bla
hoslaveného jej učinil v slávě,

26) t. uznal ho za syna Abrahamova. 1.
Mojž. 28, 13. -— ** t. dal mu plémě
dvanáctera pokolení.
t. vyvedl z něho muže milosrdné, jako
Josefa, Mojžíše.
Buď starých patriarchů, aneb, jakž smý
šlí někteří, andělů, proto že mu dáno,
Jako jim, Boha viděti a sním mluviti.
—-** t. rány, jimiž Egypťané trestáni
byli, zase odvrátil. 2. Mojž. 7, 11. 12.

4) t. posvětil ho sobě za. sluhu.

27)

to v

9. a opásal ho pásem slávy,
&.oblékl jej v roucho slávy, a ko
runoval ho nástroji sily*.

10. Dlouhé roucho, nohavice
a nárameník vložil naň, a ověsil
ho zvonečky zlatými mnohými
vůkol,

11. aby vydával zvuk v jití
svém, aby slyšán byl zvuk v chrá
mě, na pamět synům lidu svého*;

12.roucho svaté, ze zlata, a z hya
cintu, a šarlatu, dílo tkané, muže
moudrého, soudem a pravdou ob
dařeného*;

13. zkrouceným červcem dílem
řemeslníka, kamením drahým vy
rytým, v zlato vsazeným, a dílem
kamenníka rytým, na památku
podlé počtu pokolení israelských*.

14. Koruna zlatá na čepici jeho
znamenaná znamením svatosti*,
a slávou cti: dílo síly, a žádosti
očí ozdobené.

15. Tak krásné věci nebylo před
ním až do počátku*.

16. Neobláčel se “v ně nikdo
z cizích, než toliko sami jeho sy
nové, a vnukové jeho po veškeren
as.

17. Oběti jeho strávený jsou
ohněm na každý en.

18. Naplnil Mojžíš ruce jeho, a
pomazal jej olejem svatým. (2.Mojž.
28, 41.)

19. Učiněno jest mu to za
smlouvu věčnou, i semeni jeho
jako dnové nebe, aby ouřad kněž
ský vykonávali, a měli chválu,
a oslavovali lid svůj ve jmenu
eho.

20. Vyvolil ho ze všech živých,
aby obětoval obět Bohu, zápal,

9) t. ozdobil ho rouchem kněžským, okru.
sami drahými.

ll) t. aby věděli, když jde.
12) . náprsníkem soudu, &znamením pra

vdy — t. obdařil ho. 2. Mojž. 28, 15. 30.
13) Ř. dílem zlatnickým, nápisem rytým

na památku — t. ozdobil ho.
14) Ř. plech zlatý měl na. čepici, na. němž

bylo vyryto: Svaté Hospodina. 2. Mojž.
628, 3 .

15) t. světu: nikdy před tím, co svět. stál
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a dobrou vůni, na amátku, aby
ukrotil [Boha] za lidPsvůj:

21. a dal jemu moc v přikáza
ních svých, a v smlouvách soudů,
aby vyučoval Jakoba svědectvím,
a v zákoně jeho aby světlo dal
Israelovi.

22. Proto, že proti němu stáli
cizí, a pro závist obklíčili ho lidé
na poušti, kteříž byli s Dátanem
a Abironem, a shromáždění Kóre
v hněvivosti.

23. Viděl Pán“Bůh, a nelíbilo
se to jemu, azahubeni jsou v prud
kosti' hněvn.

24. Učinil jim zázraky, a zahu
bil je plamenem ohně. ,

26. přidal slávy Aronovi,
a dal jemu dědictví, a prvotiny
ourod zemských oddělil jemu.

26. Zvlášť chleba připravil jim
do sytosti: nebo i oběti Páně jisti
budou, kteréž jemu dal i semeni
'eho.

27. Ale v zemi lidu děditi ne
bude, a dílu nemá mezi lidem:
nebo On jest díl jeho, a dědictví.

28. Finees syn Eleazarův třetí
jest v slávě, následuje ho v bázni
Páně:

29. a stoje v hanbě lidu: v do
brot-ě a ochotnosti duše své líbil
se Bohu za Israele*.

30. Protož ustanovil mu úmluvu
pokoje, [by byl] kníže svatyně
1 lidu svého, aby měl on isímě
jeho důstojenství kněžské na věky.

31. A úmluvu Davidovi králi
synu Jesse z pokolení Jůda, dě
dictví jemu i semeni jeho, by dal
moudrost v srdce naše soudit-i lid
jeho v spravedlnosti, aby nebyly
shlazeny dobré věci jejich, a slávu
jejich v národu jejich věčnou
učinil.

Kapitola 46.
Josue, Káleba. &.Samuele chválí.

1. Silný v boji byl Josue, [syn]Náve, náměstek MOjžíšůvv pro

29) t. odvrátil pomstu Boží. vyčistiv hřích
synů israelských. Viz 4. Mojž. 25, 11.

l) jenž se vykládá: Vysvoboditel.

rocích, kterýž byl veliký podle
jmena svého*,

2. největší k zachování vyvole—
ných Božích, aby vybojoval po
vstávající nepřátely, aby Israel
došel dědictví.

3. Jaké slávy došel pozdvihuje
rukou svých, a meče napřáhaje
proti městům?

4. Kdož jest před ním byl tak
odolával? Neb nepřátely sám Pán
mu dovedl.

5. Zdali v rozhněvání jeho není
zastaveno slunce, a jeden den není
učiněn jako dva?

(5. Vzýval Nejvyššího mocného
bojuje proti nepřátelům vůkol, a
vyslyšel jej veliký a svatý Bůh
V kamení krupobití moci velmi
silné. (Jos. 10, II.)

7. Obořil se proti národu ne
přátelskému, a sstupuje zhubil od
půrce,

8. aby poznali národové moc
jeho, že proti Bohu bojovati není
snadné. I šel za hřbetem moc
ného* :

9. za dnů také Mojžíšových uči
nil milosrdenství on, a Káleb syn
Jefonův, postavivše se proti ne
příteli, a zabránivše lidu hřešiti,
a porazivše reptání zlosti.

10. A ti dva ustanovení, od
nebezpečenství vysvobození jsou
z počtu šestkrát sto tisíc pěších,
aby uvedeni byli v dědictví, do
země, kteráž teče mlékem a strdí.

11. A dal Pán Kálebovi sílu,
a až do starosti zůstala jemu síla,
aby vstoupil na vysoké místo země,
a símě jeho obdrželo dědictví*:

12. aby viděli všickni synové
israelští, že jest dobrá věc poslou—
chati svatého Boha.

13. A soudcové jedenkaždý ze
jmena svého,jichžto není porušeno
srdce :kteříž seneodvrátili odePána,

14. aby byla památka jejich v po

8) t. Hospodina; věrně ho následovala
byl ho poslušen.

11) t. v Hebronu. Jos. 14, 10—12.
14) t. aby občerstvily &jako vykvetly na

místě svém. Is. 66, '.4.
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žehnání, a kosti jejich at se pučí
z místa svého *,

15. a jmeno jejich at zůstává na
věky, zůstávajíc k synům jejích,
svatých mužů sláva.

16. Milován byv od Pána Boha
svého Samuel prorok Páně*, ob—
novil panování, a pomazal knížat
v lidu svém.

17. Podle zákona Páně soudil
shromáždění, a popatřil Bůh na
Jakoba, a z věrností jeho shledáno
:: t že jest prorokem.

18. A poznán jest v slovích svých
věrný, nebo viděl Boha světlostí:

19. a vzýval Pána Všemohoucího
ve vybojování nepřátel vůkol sto
jících, v obětí beránka neporuše
ného.

20. I zahřměl s nebe Pán a se
zvukem velikým dal slyšetí hlas
svůJ,

21. a potřel knížata tyrská, ivše—
cky vévody ňlistínské:

22. a před časem konce života
svéhoavěku, svědectví vydal před
obličejem Páně, a Pomazaného:
že peněz a až do obuvi od žád—
ného člověka nevzal, a nežaloval
naň [žádný] člověk.

potom usnul, a známo
učinil králi, a ukázal mu konec
života jeho, a povýšil ze země
hlasu svého v proroctví, že shla
zena bude nepravost lídu*.

23.

Kapitola 47.
_ Náthana, Davida a počátek kralování
alo'mounovaschváliv, 21. téhcždalší obco

vání, též Roboamu a Jeroboama haní.

1.Potom povstal Náthan prorok
za dnů Davidových.

2. A jako tuk oddělen od masa,
tak David \od synů ísraelskych*.

3. Se lvy hrál jako s berany:
&s medvědy též učinil jako s be
rany ovec, v mladosti své.

16) Cu o něm 1. mm. 3, 20. atd.
23) t. že shlazen bude lid pro nepravost

svou. 1. Král. 28, 7—19.
2) Jako tuk nejvýbornější částka jest při

oběti, tak David mezi syny ísraelskýmí.
Cti o něm \. Král. 16, 13. atd.
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4. Zdali jest nezabil obra, a od
' jal pohanění s hdu?

5. Napřáhnuv ruku, kamenem
z praku porazil plesání Goliášovo:

6. nebo vzýval Pána všemohou
cího, a dal v pravici jeho, aby
odjal člověka silného v boji, a po—
výšil rohu národu svého.
' 7. Tak desíti tisíci oslavil jej*,
a chválil jej v požehnáních Páně,
obětovav jemu korunu slávy:

8. nebo potřel nepřátely Vůkol,
a vyplenil Fílístínské odpůrce až
do dnešního dne: setřel roh jejich
až na věky.

9. Při všelikém skutku vzdával
chválu Svatému, a Nejvyššímu v
slově slávy.

10. Z celého srdce svého chválil
Pána, a miloval Boha, kterýž učí
nil jej, a dal jemu moc proti ne—
přátelům:

11. a státi rozkázal zpěvákům
předoltářem, a v zvuku jejich líbá
učinil zpívání.

12. A dal slavnostem ozdobu, a
ozdobil časy až do skonání žívota*,
aby chválili svaté jmeno Páně, a
rozšiřovali z jitra Boží svatost.

13. Pán očistil hříchy jeho, a
povýšil na věky rohu jeho: a dal
jemu úmluvu království, a stolicí
slávy v Israeli.

14. Po něm povstal syn moudrý,
a pro něho porazil [Bůh] všelikou
moc nepřátel.

15. Šalomoun kraloval ve dnech
pokoje,jemužto Bůh podmanil vše
cky nepřátely, aby vystavěl dům
jmenu jeho, a připravil svatyní na
věky. Jak moudrý byl jsi v mla
dosti své,

16. a naplněn, jako řeka, mou
drostí, a zem odkryla duše tvá*.

17. A naplnil jsi v podobenství ch
7) t. lid. 1. Král. 18, 7.

12) t. ozdobil roční slavností, časy svými
připadající dokonale, sčinil to, dokudž
byl živ. _
Všeckojsí rozumem svým pronikl, i to,
což v zemi nejhloub skrytého jest.
duše tvé přikryla všecka zemi, t. umění
tvé z tebe jako z studnice plynoucí po
všem světě se rozešlo. Čti 3. Král. 4,

i

16)

29. atd.
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pohádky*: k ostrovům daleko roz
hlášeno jest jmeno tvé, a milován
jsi v pokoji svém.

18. Písním, a příslovim, &.podo
benstvím, a výkladům [tvým] di
vily se země,

19. a jmenu Pána Boha, jemužto
jest přijmí Bůh israelský.

20. Nashromáždils jako mosazu
zlata, a jako olovo rozmnožil jsi
stříbro,

' 21. ale naklonil jsi ledví svých
k ženám: moc měl jsivtěle svém*,

22. dal jsi poskvrnuvslávu svou,
a zprzniljsí símě své*, uvedls hněv
na dítky své, a popudiljsi bláznov
ství své**,

23. tak žes učinil království
rozdvojené, a že z Efraima pano
valo království tvrdé*.

24. Bůh pak nezanechal milo
srdenství svého, a nezrušil ani za—
hladil skutků svých, aniž zkazil od
kořene vnuků vyvoleného svého'*:
a semene jeho, jenž miloval Pána,
nezrušil.

25. Ale dal ostatek* Jákobovi, a
Davidovi z téhož kmene.

26._A skonal Šalomoun s otci

27. A zůstavil po sobě z semene
svého, bláznovství lidu*,

28. a umenšeného v rozumu, Ro
boama, kterýžto odvrátil lid radou
svou:

29. a Jeroboama syna Nabatova,
kterýž přivedl Israele k hříchu, a
dal cestu k hřešení Efraimovi, aroz
množili “sehříchovéjejich náramně.

30. Velmi odvrátili je z země
jejich*.

31. A hledal všech nešlechetností,

17) t. naplnil jsiji (zemí) příkladnými prů
ovědmi.

21) t. dostala se v moc ženám tělem svým.
22) t. zplodiv dítky z žen cizozemek. &.

Mojž. 7, 2. — "' t. popudila hněvu
Božího svým bláznovstvím.
t. odbojné. 3. Král. 12, 16.
t. Davida krále.
t. potomky & nástupniky v království.
t. nejbláznivějšího z lidu. Čti 3. Král.
12, 11. & ále.

30) t. hříchové jejich vyhnali je ze země.

23)
24)
25)
27)

dokudž nedošla na něpomsta, a [opět]
ode všech hříchů vysvobodil je.

Kapitola 48.
Eliáš, Eliseus, Ezechiúš a Isaiáš vychva

lují se.

1. A povstal Eliáš prorok, jakooheň, a slovo jeho jako po
chodně hořelo*.

2. Kterýž uvedl na ně hlad, a.
ti, jenž dráždili jej nenávistí svou,
nemnozí učinění jsou, nebo nemohli
snést-i přikázaní Páně.

3. Slovem Páně zavřel nebe, a
svrhl třikrát oheň s nebe.

4. Tak zveleben jest Eliáš v di—
Vích svých. A kdo se může podobně
chlubiti jako ty?

5. Kterýž jsi zdvihl mrtvého z
hrobu z losu smrti slovem Pána
Boha.

6. Kterýž jsi přivodil krále na
zkázu, a zlomil jsi snadně moc je—
jich, a [svrhls] slavné z lože jejich.

7. Kterýž jsi slyšel na Sinaji soud,
a na Horebu soudy trestu.

'8. Kterýž jsi pomazoval králů ku
pokání*, a proroky učinil náměstky
po sobě.

9. Kterýž jsi vzatuvichru ohně,
na voze koní ohnivých.

10. Kterýž jsi zapsán v soudech
časů, abys ukrocoval hněvivost Pá
ně; abys smířil srdce otcovo s sy—
nem, a navrátil pokolení J akobova*.

11. Blahoslavení jsou, kteříž tě
viděli, a přátelstvím tvým ozdobení

li.
12. Nebo my životem živi jsme

toliko, a po smrti nebude takové
jmeno naše.

13. Eliáš pak vichrem zastřín
jest, a.na Eliseovi doplněn jest duch
jeho: za dnů svých nebál se kní
žete, a žádný nepřemohl ho moci.

14. Aniž ho řemohlo slovo které,
a mrtvé proro ovalo tělo jeho.

6““<

1) t. horlivě mluvil u kázal. Čti o něm
3. Král. 17, 1. a dále.

8) t. jižto měli trestati lid pro modlářatvi.
3. Král. 19, 15.

10) !. Viz Maluch. 4, 6. Mat. 27, 10.
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]5. Za života svého činil zázraky,
a po smrti působil divy.

16. Po všech těchto věcech ne—
činil lid pokání, a neodstoupili od
hříchů svých, až i vyhnáni byli z
země své, a rozptýleni po vší zemi:

17. a pozůstalo lidu velmi málo,
a kníže z domu Davidova*.

]8. Někteří z nich činili, co se
líbilo Bohu: ale jiní mnoho hříchů
páchali. _

19. Ezechiáš* ohradil město své,
a uvedl do prostřed něho vodu, a
prokopal železem skálu, a vzdělal
k vodě studnici.

20. Za dnů jeho přitáhl Senna
cherib,a poslalRabsace, a vyzdvihl
ruku svou proti nim, a pozdvihl
ruky své proti Sionu, a pyšný uči
něn jest mocí svou.

21. Tehdy pohnula se srdce, í
ruce jejich: & pocítili bolesti jako
ženy, když rodí.

22. I vzývali Pána milosrdného,
a rozprostírajíce ruce své, zdvíhalí
je k nebi: a svatý Pán Bůh usly
šel brzo hlas jejích.

23. Nez omínal na hříchy jejich,
aniž vydal) je nepřátelům j ejich, ale
vysvobodil je rukou Isaiáše proroka
svatého.

24. Porazil [Bůh] ležení Assyr—
ských, a potřel je anděl Páně.

25. Nebo činil Ezechiáš, co se
líbilo Bohu, a statečně chodil na
cestě Davida otce svého, kterouž
mu přikázal Isaiáš prorok veliký,
a věrný před obličejem Božím.

_26. Za dnů jeho nazpět postcu
pilo slunce, a přidal života králi.

27. Duchem velikým viděl věci
poslední*, a těšil lkající na Sionu.
Až na věk

28. ukázal budoucí věci, a skryté
prvé nežli se přihodily.

Kapitola 49.
Schvaluje Josiáše, Jeremiáše, Ezechielea

dvanácte menších proroků. 13. Zorobabele,

17) t,. po zrušení království israelakého to
liko království Jůda. 4. Král. 18, ll.

1%) t. král jůdeký. 2. Paral. 32, 30.
?i) t. konec zajetí babylonského. Is. 2, 2.

a 51, 1. Jer. 31, 16

Jesuea synu. Josedecbova, Nehemiaěe, 16.
Enocha, Josefa, Sete, Séma. & Adama.

1. Památka [krále] Josiáše[podobnáj učiněna jest k složení
vůně, díla lékárnickéhď.

2. Ve všech ústech jako stred
sladne jeho památka, a jako hudba
na hodech vína.

3. Ont jest zřízen od Boha ku
pokání lidu, a odjal ohavnosti mrzké.

4. A spravoval ku Pánu srdce
své, a ve dnech hříšníků utvrdil
pobožnost.

5. Kromě Davida, a Ezechiáše, a
J osiáše, všickni se hříchu dopustili:

6. nebo opustili zákon Nejvyššího
králové jůdští, a pohrdli bázní Boží.

Dalit království své jiným, a
slávu svou národu cizímu*.

8. Ti vypálili vyvolené město
svaté a pusté učinili cesty jeho v
ruce J eromiáše*.

9. Nebo zle nakládalistím, kte
rýž od života matky posvěcen byl
za pr oroka*, aby vyvracel, a plenil, a
hubil, a zase vzdělával, a obnovoval.

10. Ezechiel, kterýž viděl vidění
slávy, kterouž jemu ukázal [Bůh]
na voze cherubínů*.

11. Nebo připomenul o nepřáte;
lích v přívalu*, aby dobře činil těm,
kteříž ukázali přímé cesty“.

12. I dvanácti roroků kostí at
se puči z místa sveho*: nebo posil
nili Jakoba-, &.vykoupili se u víře
moci**.
' 13.Kterak zvelebíme Zorobabele ?

neboli Olí jest jako znamení na
prave ruce*;

14. takž iJesusa syna Josede

1) t. jest. vubec příjemná, jako vůně nej
líbeznější. Čti o něm: 4. Král. 22, 1.

Čti o. tom: 4. Král. 24,7 !.
Sl t. dle jeho svědectví. Pláč ], 4.
9) t. s Jeremiášem. Jer. ]. 5—10.

10) Čti: Ezech. 1, 4. 10, 1. a dále. _ ,
ll) t. prorokoval o nichvpodobenetn pří

valn. Ezech. 13, 11. — ** t.šli cestami
přímými, dobře živi byli. _

12) t. at kvete památka jejich. — *" t. mocí,
víry vyprOstili se z bíd, kteréž přišly
na. lid israelský.

13) t. jest ozdoba lidu israelského. jako
prsten ozdobuje ruku. Agg. ?, 24.
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chova*, kteříž za dnů svých vy
stavěli dům, & povýšili chrámu
svatého Pánu, připraveného k slávěvecne.

15. I Nehemiáš bude v paměti
mnohého času, kterýž vyzdvihl nám
zdi zbořené, a postavil brány a
zámky, kterýž vyzdvihl domy
naše*.

16. Žádný nenarodil se na zemi
takový, jakýž byl Enoch: nebo i
on vzat jest s země.

17. Aniž jako Josef narodil se
který člověk, kníže bratří, utvrzení
národu, správce bratří, podpora
lidu:

18. a kosti jeho navštíveny jsou,
;-. po smrti prorokovaly*.

19. Seth a Sém u lidí dosáhli
slávy; ale nad všelikou duší vpo—
čátku jest Adam*.

Kapitola 50.
Šimona nejvyššího kněze chválí.

v .
1. imon*, syn Oniášův, kněz ve

liký, kterýž za života svého
opravil dům [Boží], aza dnů svých
upevnil chrám.

2. Vysokost také chrámová od
něho založena jest, dvojnásobní
stavení a vysoké stěny chrámové.

3. Za. dnů jeho tekly studnice
vod, a jako mořenaplněny jsou nad
míru*.

4. Kterýž pečoval o lid svůj, á
vyprostil jej od zahynutí.

5. Kterýž se zmocnil, aby rozší
řil město*, kterýž dosáhl slávy v

14) ; kterýž byl nejvyšším knězem. 1.Esdr.2, .
Čti o něm: 2. Esdr. 2, 13.
Naráží na 1. Mojž. 50, 24. a 2. Mojž.
13. 19. t. potvrdilo sei na nich, co
byl za živu prorokoval o navštívení
Páně.

19) t. slavný nade všecko stvoření, nebo
on první z lidí a hned od Boha stvo
řen jest.
O tom Šimonovi, jak se míní druhém
toho jmena, činí zmínku Josef Flavius
Ant. l. 12. c. 4., i 3. ku. Machab. 2,
I., kteráž není v písmo sv. počtena.
Umřel r. 192 před Kristem.
t. byla hojnost vody v městě i v chrámě.
R. upevniv město iohradiv, t. aby oble
žení nepřátelskému odolati mohlo.

15)
18)

1)

3)
5)

49. 50.

obcování lidu: a vchod domu a síně
rozšířil.

6. Jako hvězda jitřní u prostřed
mlhy, a jako měsíc plný ve dnech
svých svítí.

7. A jako slunce stkvoucí, tak
on stkvěl se v chrámě Božím.

8. Jako duha stkvoucí mezi mlha.
mi slávy*, a jako květ růžový ve
dnech jarních, a jako lilie, kteréž
jsou ři toku vody, a 'ako kadidlo
vonne ve dnech letnic . ,

9. Jako oheň stkvoucí, &.kadidlo
hořící v ohni.

10. Jako nádoba zlatá zcela vy
kovaná, ozdobená všelikým drahým
kamením.

11. Jako oliva pučící se, a cypřiš,
jenž se vzhůru povyšuje, když vzal
na sebe roucho slávy, a oblekl se
v dokonání síly*.

12. Při vstoupení k oltáři svaté
mu, slávu dal oděvu svatosti*.

13. Když pak přijímal částky z
rukou kněží, sám stoje při oltáři*;
a vůkol něho zástup bratří“ : jako
štípení cedrové na hoře libánské;

14. tak okolo něho stáli jako
ratolestí palmové a všickni synové
Aronovi v slávě své.

15. Obět pak Páně v rukou jejich
přede vším shromážděním israel—
ským: a vykonávaje služby při oltá—
ři, aby rozšířil obět nejvyššího krále,

16. vztáhl ruku svou koběti mo
kré, & obětoval z krve hroznu.

17. Vylil na spodek oltáře vůni
božskou nejvyššímu knížeti. ,

18. Tehdy zkřikli synové Aro
noví, na trouby duté troubili, a
dali slyšeti veliký hlas na památku
před Bohem.

19. Tehdy veškeren lid spolu po
spíšili, a padli natvář na zem, aby
se klaněli Pánu Bohu svému, a
přednášeli prosby všemohoucimu
Bohu nejvyššímu.

krásnými na obloze.v8 t. slavn mi
) ý , bohatý11) t vcelý oděv biskupský, těžký,

». nádherný.
12) t. oslavil oděv svatý, t. nezprznil ho

hříchy svými.
13) Viz 3. Mojž. 3, 3. 6. — **, t. zástup

kněží ostatních, též potomků Aronových.
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20. A vzdávali chvalu zpívajíce
hlasy svými, a v velikém domu

rozmohl se zvuk (plný líbeznosti.21. A prosil li Pana nejvyšší
ho modlitbou, až byla dokonána
čest Paně, a vykonali ouřad svůj.

22. Tehdy sstoupiv, pozdvihl ru
kou svých na všecko shromáždění
synů israelských, davaje slávu Bo
hu rty svými, a chlubě se ve jmenu
jeho*:

23. a opětoval modlitbu svou,
chtě ukazati moc Boží*. —

24. A nyní proste Boha všech
věcí, kterýž veliké věci učinil ve
všízemi, kterýž rozmnožil dny naše
od života matky naší, a učinil s
nami dle milosrdenství svého:

25. at nam da utěšení srdce, a
aby byl pokoj za dnů našich v
Israeli po dny věčné;

26. aby věřil Israel, že jest s na
mi milosrdenství Boží, aby vysvo
bodil nás za dnů našich.

27. Dvojího národu nenávidí duše
má: a třetí, jehož nenávidím, není
národ:

28. těch, kteříž sedí na hoře
Seir*, a Filistinských, a bláznivého
lidu, kterýž bydlí v Sichem**.

29. Učení moudrostiaumění na
psal v knize této Jesus, syn Sira
chův, J erusalémský, kterýž obnovil
moudrost z srdce svého.

30.Blahoslavený, kdož se v těchto
dobrých věcech obírá: kdoje skládá
v srdci svém, moudrý bude vždycky.

31. Nebo činil-liby tyto věci, ke
všemu statečný bude: nebo světlo
Boží, šlépěje jeho jest*.

Kapitola 51.

va: Oslavovati budu tě, Pane1.Modlitba Jesusa, syna Siracho- P

22) t. jakž předepsáno. 4. Mojí—6, 23.
23) t- Ř. opětoval poklona svou, aby se mu

ukázala a. na něj přišla moc Božího
požehnání.

28) t. ldumejských, kteříž byli ustaviční
nepřátelé lidu israelského. l. Moiž.14,
6. — ** t. Samařskýcb, jejichž hlavní
město bylo později Sichem.

31) %.osvěcovati bude šlépěje jeho.
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králi, a chvaliti tebe, Boha spasitele
svého.

2. Oslavovati budu jmeno tvé:
žejsi spomocník a obránce můj byl;

3; a vysvobodila tělo mézzahy—
nutí, a z osidla jazyka nepravého,
a od rtů těch, kteří paši lež, apřed
obličejem přistojících* byl jsi po
mocník můj.

4. A vysvobodil jsi mne podlé
množství milosrdenství jmena své
ho, od [lvů] řvoucích, připravených
sežrati [mne].

5. Z rukou těch, kteří hledali duše
mé*, a z bran soužení, kteréž ob
klíčily mne**:

6. od dušení plamene, kterýž ob
klíčil mne, a u prostřed ohně ne
byl jsem palen*:

7. z hlubiny břicha pekelného, a
od jazyka zprzněného, a od slova
lživého, od krále ne ravého, a od
jazyka nespravedlivé o:

8. chvaliti bude Pana až do smrti
duše ma,

9. neb život můj přibližoval se
k hrobu dolů.

10. Obklíčili mne se všech stran,
a nebyl kdoby spomohl. Patřil jsem
ku pomoci lidské, a nebylo jí.

11. Rozpomenul jsem se na milo
srdenství tvé Pane, a na působení
tvé, kteráž jsou od věků:

12. nebo vychvacuješ ty, kteříž
očekávají na tebe Pane, a vysvo
bozuješ je z rukou národů.

13. Povýšil jsi na zemi příbytku
mého, a za odvrácení smrti prosil
jsem.

14. Vzý'val jsem Pana, Otce Pana
mého*, aby neopouštěl mne v den
soužení mého, avčas pyšných bez

omocí. ,
15.Chvaliti budu jmeno tvé usta

vičně, a schvalovati je budu s dí
kůčiněním, že vyslyšana jest mo
dlitba ma.

3) t. stojících proti mně žalobníků, od
půrců.

5) t. bezžívotí mého. — ** t. z velikého
soužení, kteréž mne svíralo. .

6) t. u prostřed těch muk nezhynnl jsem.
14) t. naráží na žalm 109, 1.
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16. A vysvobodil jsi mnez zahy
nutí, a vytrhl jsi mnez časuzlého.

17. Protož oslavovati a chváliti
udu tebe, a dobrořečitijmenu Páně.
18. Ještě mladší byv, prvé nežli

jsem bloudiF', hledal jsem moudro
sti zjevně na modlitbě své.

19. Před chrámem žádal jsem za
ni, a až do posledních časů vyhle
davati 'í budu. A vykvetla jako
ranný rozen, _

20. veseh'lo se srdce mé v ní.
Noha má chodila po cestě přímé,
od mladosti své hledal jsem jí.

21. Naklonil jsem maličko ucha
svého [k ní], a přijal jsem ji.

22. Mnoho nalezl jsem v sobě
moudrosti, a mnoho jsem prospěl
v m'.

23. Tomu, kterýž mi dava mou—
drost, dam slávu.

24. Neb jsem umínil, abych ji či
n ]: horlil j sem po dobrém, a nebudu
zahanben.

25. Usilovala duše mav ní, a číně

28. Nabyl jsem srdce* s ní od
počátku: protož nebudu opuštěn.

29. Srdce me zbouřeno jest, an
jsem ji hledal*: protož vladnouti
budu jměním dobrým.

30. Dal mi Pán jazyk* za mzdu
mou: a jím chváliti budu ho.

31. Přibližtež se ke mně neuměli,
a shromažďte se do domu umění.

32. Což ještě meškáte? a co tomu
říkáte ? Duše vaše žíznějí náramně*.

33. Otevřel jsem ústa svá, amlu—
vil jsem: Zjednejte [ji] sobě bez
stříbra*,

34. a šíji svou poddejte jhu,
necht přijme duše vaše kázeň ; nebo
na blízku jest naleznouti ji.

35. Popatřte očima svýma, že
maličko pracoval jsem, a nalezl
jsem sobě mnohé odpočinutí.

36. Přijměte umění v mnohém
počtu stříbra*, a hojnosti zlata
vládněte skrze m'.

37. Vesel se duše vaše z milosr
denství jeho,anebudete zahanbeni

ji utvrzen jsem.
26. Rukou svych pozdvihl jsem

vzhůru, a nemoudrostí její* jsem
oplakal.

27. Duši svou zřídil jsemk ní, a
v poznaní* nalezl jsem ji.

18) t. hříchů mladosti se dopustil; aneb,
prvé než jsem šel na cesty do světa.

26) t. duše své. .neznámostí, bludůjejích.
27) t. skonmáním. Ř. v čistotě, t. vnevin

nosti života.

vchvale jeho.
38. Dělejte dílo své před časem

a dat vam mzdu vaši časem svým.

28) t. rozumu, k poznání dobrého a. zlého.
3. Král. 3, 9.

29) t. srdce má nemělo pokoje, než aby jí
hledalo.

?.0) t. výmluvnost.
32) Jakoby dále řekl: Přiveďtež ie tedy k

studnici moudrosti!
33) t. moudrost můžete sobě bez peněz, za

darmo zjednati.
36) t. s uměním spolu množství stříbra.

Moudr. 7, 11.

Proroctví Isaiášovm
Slovo prorok znamená. člověka, kterýž budoucí věci předpovídá.. Ale proroci

ti, kteříž časem v lidu israelském od Boha vzbuzeni povstávali, nebyli penzí zvěstovatelé
budoucích věcí, nýbrž byli spolu učitelové, rádcové & duchovní vůdcové lidu, Jejž
zvláště k ctění pravého Boha. & ostříhání jeho zákona. vedli & přidržovali, od modlo
služebnosti vystříhali, z nepravosti kárali, v nastalých nebezpečenstvích a. nesnáznch
těšili, a v pochybnostech radou podporovali. Když pak byl lid častokráte přec BollIl
opustil, domlouvali mu horlivě & přísně, napomínajíce ho k obrácení, & hrozíce mu ve
jmenu Božím těžkými tresty, kteréž mu z vnuknutí Božího inapřed oznamovali.
Ukazovslit také více méně nn. onu blaženou dobu, kdežto by nejen lid israelský 89,
opět poznal, avBoha svého stále se přidržel, ale i všickni národové pohanští k pozná?
pravého Boha a službě jeho povoláni a. přivedeni byli, totiž na dobu království M0881“
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ášova. — Ze všech těch proroků pozůstavilo několik svá proroctví také písemně, jakž
se i v bibli nalezají: asice počítá se jich, dle většího neb menšího obsahu jejich spisů,
12 menších a. 4 větší. Z těchto pak i ze všech jest nejznamenitější a má. první
místo Isaiáš.

Prorok Isaiáš byl syn Amose: nikoli toho, kterýž se v počtu proroků menších
klade. nýbrž některého jiného, neznámého Amosa, (: n m se ale domnívají, že byl
syn Joasa a bratr Amasiáše, králů jůdských (4. Král. 14. k.). Povolán byl k úřadu
prorockému na konec panování krále jůdského Oziáše či Azariáše (4. Král. 15, l.) as
759 r. před Kristem, & dokonal jej po 60 letech, as 80 let stár, za času krále jůdského
Manassesa, jak se obecně míní, smrtí mučedlnickou (4. Král. 21, 16.). Má pak Isaiáš
před ostatními proroky to zvláštní, že příchod, z panny narození, utrpení, smrt a.
oslavení Vykupitele, i rozšíření království jeho po vší zemi tak zřetedlně zaznamenal,
žeby, dle slov sv. Jeronyma, ne tak prorokem, jako spíše evangelistou slouti měl.

Kapitola 1.
Isaiáš prorok kárá lid jůdský z nevděč

nosti u. modlářství. 5. Připomíná jim stav
jejich bídný odtud jdoucí. 11. Bůh ne tak
oběti, jako spravedlnost libuje. 19. Zaslí
bení Boha poslušným, 20. pohrůžky nepo
slušným. 21. Lidu z bezbožnosti obvinění,
24. & pornst Božích ohlášení.

1. Viděni* Isaiáše, syna Amosova,kteréž Viděl nad J ůdou a J e—
rusalémem, za dnů Oziáše, Joatana,
Achaza, a Ezechiáše,králůjůdských.

2. Slyšte nebesa, aušima pozoruj
země, nebo Hospodin mluví. Syny
jsem vychoval, a vyvýšil: oni pak
pohrdli mnou*.

3. Zná vůl hospodáře svého, a
osel_)esle pána svého : Israel pak mne
nepoznal, a lid můj neporozuměl.

4. Běda národu hřišnému, lidu
obtíženému nepravosti, semeni ne
šlechetnému, synům hříšným: opu
stilit Hospodina, rouhali se Svatému
israelskému, odvrátili se zpět.

5. Kamž vás ještě udeřím, při
dávajici přestoupení*? Všecka hlava
jest neduživá, a všecko srdce tru—
chlici.

6. Od zpodu nohy až do vrchu
hlavy, není na něm zdravi: [ale]
vše rána, a. zsinalost, a oteklina,
[ješto] není obvázaná, ani uléčená
lekařstvím, ani změkčená olejem.

1) t. zjevení, proroctví.
2) t. ujal jsem se o lid israelský, jako otec

0 syny, pěstoval, vedl, ochraňoval &roz
množil jsem je v národ velikýaslavný;
oni pak opustivše mne, postoupili po bo
z1ch cizích.
t.wčím vás mám ještě trestati, jenžto

hl;:cl; k hříchu přidáváte, & vždy horší]s e

O'
V

7. Země vaše jest s ustlá, a města
vaše jsou vypálena o ěm: krajinu
vaši sžírají před vámi cizi, a zpu
štěna jest jako v pohubení nepřá
telském.

8. A zanechána jest dcera sion
ská* jako budka na vinici, &jako
chaloupka na 011 okůrkovém, a.
jako město,kterež pohubeno bývá**.

9. By byl Hospodin zástupů nepo
zůstavil nám semene*, bylibychom
'ako Sodoma, a jako Gomorrha po
dobní bychom byli**.

10. Slyšte slovo Hospodinovo kni
žata sodomská, ušima pozorujte zá
kona Boha našeho, lide gomorský*.

11. K čemu jest mi množství
oběti vašich, dí Hospodin? Syt j sem :
zápalných oběti skopců, a tuku
krmných hovad, a krve telat, a
beranů, a kozlů, nechci.

12. Když přicházíte před obličej
můj, kdož hledá. těch věcí z rukou
vašich, abyste chodili v síních mých?

13. Neobětujte již více obětí na—
darmo*: zápal kadidla v ohavnosti
mám: novměsíců, a soboty, a jiných
slavnosti nebudu trpěti, nepravé
jsou schůzky vaše**:

14. novměsíců vašich i slavností
vašich nenávidí duše má: jsou mi
břemenem: ustal jsem snášeje je:
8) t. samotu—á;samotný Jerusalem ještě u

chován jest od 'obecné zkázy. — ** t;
které obleženo jest, a jemuž pohubem
nastává.

9) H. malého ostatku, t. města Jerusaléma.
— ** t. zcela bychom byli vyhubeni.

10) t. knížata. &.lide jůdský, jenž jste po
dobní Sodomským, a hodni osudu jejich.

13) t. marné, bez polepšení srdce & napra
vení života. -— ** t. ješto nesvětíte
svátků jak sluší, uábožnou myslí.
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15. a když rozprostírati budete
ruce vaše*, odvrátím oči své od
vás: a když rozmnožíte modlitbu,
nevyslyším: nebo ruce vaše jsou
plny krve**.

16. Umejte se, čistí buďte, ode
jměte zlost myšlení vašich od očí
mých: přestaňte převráceněčiniti;

17. učte se dobře činiti: hledejte
spravedlnosti, přispějte ku pomoci
potlačenému,suďte sirotku, zastaňte
vdovy.

18. A pojďte a trescete mne*, dí
Hospodin: budou-li hříchové vaši
jako šarlat, jako sníh zbíleni budou:
a budou-li červen'í jako červec, jako
vlna bílí budou.

19. Budeteli chtíti, &mne poslou
chati, dobré věci země jísti budete.

20. Pakli nebudete chtíti, a po
pudíteli mne k hněvu : meč zžíře vás,
neb ústa Hospodinova to mluvila..

21. J aktě se udělalo nevěstkou*
město věrné, plné soudu? Spravedl
nost řebývala v něm, nyní pak
vraže m'ci.

22. Stříbro tvé obrátilo se v tru
sku: víno tvé smíšeno jest s vodou*.

23. Knížata tvá jsou nevěřící, to
varyši zlodě'ů: všickni milují dary,
následují o plat: sirotku nesoudí,
a pře vdovy nevchází k nim.

24. Protož dí Hospodin, Bůh zá
stupů, Silný israelský: Aj utěším
se nad protivníky svými, & vy
mstím se nad nepřátely svými*.

25. A obrátím ruku svou na tě,
a vyvařím do čista trusku tvou, a
odejmu všecken cín tvůj*. '

26. A navrátím soudce tvé, ja
kož byli prvé, &.rádce tvé jako za

15) t. při modlitbě, modlíce se. ——“ t.
vraždy, utiskovšní, loupeže.

18) t. domlouvejte mi, paklí vás potom ne
vyslyším.

21) t. zpronevěřilo se Bohu modlšřstvím a
nešlecbetností.

22) t. čisté náboženství tvé modlčřstvím, a
dobré svědomí tve hříchy zprzněno jest.

24) Jako lidé mluví, kteříž urážení od ně
koho, rmontí se. když pak se pomstí,
těší se. Smysl: Potrestám jich.

25) t. bezbožné obyvatele od ctných & šle
chetných vymísím.

starodávna: potom budeš slouti mě
sto spravedlivé, město věrné.

27. Sion v soudu vysvobozen bude,
a zase přivedoujej vspravedlnosti:

28. a setře nešlechetné, i hříšné
spolu: a kteříž opustili Hospodina,
zahlazení budou.

29. Nebo zahanbeni budou pro
modly, kterýmž obětovali : azasty
díte se pro zahrady, kteréž jste
byli zvolili*,

30. když budete jako dub, s ně—
hož listí prší, a jako zahrada bez
vo y.

31. A bude síla vaše, jako pý'ř
koudelny, a dílo vaše jako jiskra:
a zapálí se obé spolu, a nebude,
kdoby uhasil.

Kapitola 2.
Proroctví o budoucí slávě města Jerusa

léma. 6. 0 jeho tehdejších pověrách, nád
hernosti amodlářetví, &trestání Židů pro ně.

1. Slovo, kteréž viděl Isaiáš, synAmosův, nad Jůdou a Jem
salémem.

2. Ibude v nejposlednějších dnech
připravena hora domu Hospodinova
na vrchu hor, a bude vyzdvižena
nad pahrbky, i pohrnou se k nívšickni národové: .

3. A půjdou národové mnozí,
a řeknou: Pojďte, a vstupme na
horu Hospodinova, &. do domu
Boha Jákobova, a učiti bude nás

cestám svým, a budeme choditi gostezkách jeho: nebo z Siena. vyj e
zákon, a slovo Hospodinovo z Je
rusaléma*.

4. A souditi bude národy, atre
stati lidi mnohé: izkují meče své

29) t. k pácbšní modloslnžebnosti.
2) Chrám Páně, na hoře Moria řečené

vzdělaný, bude někdy slavnější nežli
jest nyní; & pravě náboženství Hospo
dinovo bude někdy také od dalekých
národů vídíno, za pravé uznáno a oblí—
beno. To se poněkud naplnilo, když
zbořený prvé chrám opět po zajetí ba
bylonském vystaven byl. Zůplna ale to
vyplněno příštím Messiáše.

3) To se naplnilo zvláště zškonem Kristo
vým a. vysláním sv. apoštolů jeho do
veškerého světe.
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v radlice, a oštípš své v srp :nepozdvihnet náro proti náro u
meče, aniž se více budou cvičiti
k boji*.

5. Dome Jakobův pojďte, &choď—
me v světle Hos odinově*.

6. Nebo zavr jsi lid svůj, dům
Jakobův: proto že naplnění jsou
'ako zdávna*, a věštce měli jako

ilistinští, a pacholat cizích při
drželi se**.

7. Naplněna jest země stříbrem
a zlatem: a není konce pokladům
jejím*.

8. A naplněna jest zemějeho koň
mi, a nesčíslní jsou vozové jeho*.
A naplněna jest země jeho mo—
dlami: dílu rukou svých klaněli
se, kteréž učinili prstové jejich.

9. A naklonil se člověk, a poní
žil se muž* : protož neodpouštějjim.

10. Vejdi do skály, a schovej
se do jámy vzemipřed tváři bázně
Hospodinovy, a před slávou vele
bnosti j eho*.

11. Oči vysoké člověka sníženy
budou, a skloněna bude vysokost
mužů: ale Hospodin sám vyvýšen
bude v ten den.

12. Nebo den Hospodina zástupů
na každého pyšného, a vysoko
myslného, a na každého hrdého,
i bude ponížen;

13. a na všecky cedry libánské
vysoké a vyvýšené, a na všecky
duby básanské:

14. a na všecky hory vysoké,
a na všecky pahrbky vyvýšené,

4) t. učili—boji.Nebudet toho potřebí, proto
že podle přikázaní pravého náboženství
tiší, dobrotiví, a smiřitedlní jsouce, mě
li-liby i jakou při mezi sebou, v dobrotě
a v lásce se porovnají. '

5) Jakoby řekl: Jestližei ti cizí národové
někdy se zdvihnon, aby se k Bohu a
k jeho náboženství pravému přivinuli,
čímž více vy to činiti máte, lid jeho
vyvolený jsouce? Vzhůru, tedy dome
Jakobůvl
t. zlými obyčeji. — ** t. synů cizo
zemců hojnost mezi sebou mají; jsou
milovníci cizoty.

7) t. jejich; slouží mamoně, lakomství.
8) t. na něž více spoléhá v boji, než na

pomoc Boží.
9) t. sprostý ivznešený klaní se modlám.

10) t- až přijde soudit a trestat.

6)

15. i na všelikou věži vysokou,
i na všelikou zeď pevnou,

16. ' na všecky lodí tarské, ana
všecko, což jest na pohled krásné.

17. A sehnuta bude vyvýšenost
lidská, a snížena bude vysokost
mužů, a vyvýšen bude Hospodin
sám v ten den:

18. & modly docela setříny bu
dou:

19. a vejdou [lidé] do jeskyň
skalních, ado propasti země, před
hrůzou Hospodinovou, &před slávou
velebnosti jeho, když povstane,
aby udeřil zemi.

20. V ten den zavrže člověk
modly své stříbrné, a podobizny
své zlaté, kteréž byl udělal sobě,
aby se jim klaněl, krty a netopýře*.

21. I vejde do rozsedlin skal,
a do jeskyň kamenných, před hrů
zou Hospodinovou, a před slávou
velebnosti jeho, když povstane,
aby udeřil zemi.

22. Protož upustte od člověka,
jehož duch jest v chřípích jeho,
neb on za vysokého jest počten*.

Kapitola 3.
Pohrůžku činí, že Bůh chce odjíti všeli

jaké, dobré věci, živnost, lidi udatué &
moudré od Židů. 13. Toho příčina bříchové
lidu a nepravosti knížat. 16. Nádhernost
dcer sionských zahanbena.

1.Nebo aj panovník Hospodin zástupů odejme od J erusaléma,
a od Jůdy, mocného a. silného,
všelikou silu chleba, a všelikou

soudce, i proroka, ivěštce, istarce;
3. kníže nad padesáti, a počest

ného obličejem,i rádce, 1 moudrého
správce nad stavením, a umělého
ve výmluvnosti tajných věcí*.

4. A dám pacholata knížata (jej1ch*,a zženilí panovati budou na 1111111.

20) t. mezi krty a netopýře, do nejtem
nějšíbo kouta je zavrhne.

22) t. přestaňte doufati v člověka smrtedl
ného, jakkoli vysokého.

3) To vykonáno jest králem Nabuchodo
nosorem. 4. Král. 24, 14.

4) t. dám jim děti za. knížata, t. ne tak
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5. A oboří se l_id,muž na muže,
&.jedenkaždý na bližního svého:
bouřiti bude pachole proti starci, a
neurozený proti urozenému,

6. Nebo uchopí se muž =.ratra
svého, v domu otce svého: Máš
oděv, kníže náš buď, a pád ten pod
rukou tvou*.

7. A on odpoví v ten den, řka:
Nejsem lékařem*, a v domě mém
není chleba, ani oděvu: neustano—
vujte mne knížetem lidu.

25.Boří se zajisté Jerusalém, a
Jůda padá: nebo jazyk jejich a
nálezkové jejich 'sou proti Hospo
dinu, aby popůdili očí velebnosti
jeho.

9. Poznání obličeje jejich odpo—
vídá jim: hřích svůj jako Sodoma
hlásají, aniž ho tají. Běda duši je—
jich, nebo odplaceny jim budou zlé
V001.

10. Rcete spravedlivému, že do
bře mu bude, nebot ovoce skutků
svých jisti bude.

11. ěda bezbožnému ke zlému:
neb odplata rukou jeho stane se
jemu.

12. Lid můj výběrčí jeho zlou
ili, a ženy panovaly nad nimi.
ide můj, kteříž tě blahoslaveného

praví, ti klamají tebe, a rozptylují
cestu kroků tvých*.

13. Stojí aby soudil Hospodin,
a stojí aby soudil národy.

14. Hospodin k soudu přijde s
starci lidu svého, a s knížaty jeho:
Vyt jste spásli vinici mou, a lou
pež chudého [jest] v domě vašem.

15. Proč ztíráte lid můj, a tváře
chudých melete? dí Pán Bůh zá
stupů.

16. I řekl Hospodin: Proto, že
se pozdvihly dcery sienské, a. cho
dily s vytaženým krkem, a poky
nujíce očima chodily, a plesaly, cho—
dily nohama svýma, a spořádaným
krokem kráčely:

věkem jako rozumem &smyslem. Kazat.
10, 16

6) t. njmi se zřícené, spustlé obce.
7) t. nebudu moci uléčiti neduhů obce.

12) t. zavádí těv modlářství &vnepravosti,
u. tudy v zahynutí.

17. oblysí Pán vrch hlavy dcer
sionských, & Hospodin vlasy jejich
obnaží*.

18. V ten den odejmePán okrasu
střevíc, a měsíčky,

19. a řetízky, a zápony, a ná
ramky, a čepce,

20. a kadeřadla, a podvazečky,
a sponky, a voňavky, a náušky,

21. a prsteny, a drahé kameny
na čele visící,

22. a proměnná roucha, a pláštíky,
a lněná roucha, a jehly,

23. a zrcadla, a roušky, a vínky,
a letní plachetky.

24. A bude za libou vůni smrad,
a za pás provázek, a za kadeřavé
vlasy lysina, a za živůtek žíně*.

25. Nejkrásnější také muži tvoji
mečem padnou, a silní tvojivbojí.

26. A budou truchliti a kvíliti
brány jeho, a zpustlý na zemi se
děti bude*.

Kapitola 4.
Nedostatek mužů. 2. Proroctví o lepších

časích, kteříž po ztrestání Židů zase na
stati měli, i také nastali.

1. I chopiti se bude sedm žen mužejednoho v ten den, řkouce:
Chléb svůj jisti budeme,arouchem
svým se odívati: toliko at jest vzý
váno jmeno tvé nad námi, odejmi
pohanění naše*.

2. V ten den bude výstřelek Ho
spodinův v velebnosti a v slávě*,
a ovoce země“ vznešené bude, a
k plesání těm, kteříž zachovám bu
dou z Israele.

3. A stane se: [že] každý kdož
bude zanechán na Sionu, a pozů
l—7)t. dopustí na ně pohanění, když v za

jetí zavedeny budou.
t. hrubé roucho smutku.
t. Jerusalém, zbaven obyvatelů svých,
a všech jiných okras, truchliti bude,
jako kdo smutek nese. na. zemi sedí.
t. toliko at tvými manželkami sloveme,
& pohenění toho, že jsme se vdáti nep
mohly, adětí neměly, nesnášíme. Soudc.

24)
26)

y_nv

11, 37.
2) t. po tom ztrestání bude vzácný a u

veliké vážnosti plod v Israeli. -- " t.
lid mladý, nový israelský, od Boha ští
peuý. Jiní to na. Messiáše obrací.
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staven v J erusalémě, svatý slouti
bude*, každý kdož jest zapsán v
životě v J erusalémě*".

4. Když smyje Pan nečistoty dcer
sionských, a krev J erusaléma zmyje
z prostředku jeho, duchem soudu,
a duchem palčivosti*.

5. A stvoří Hospodin nad každým
místem hory sionské, a kdež vzý
ván jest, oblak přes den, a dým a
blesk ohně plapolajícího v noci:
nad všelikou zajisté slavou [bude]
ochrana*.

6. A stánek bude k zastínění [ve]
dne před horkem, a za bezpečnost,
a ukrytí před vichrem a deštěm.

Kapitola 5.
V podobenství vinice hojné pečování Boha

o lid israclský. 4.Neužitečnostteho příčinou
jejich. 5. Pomsta Boží na ně, 8. a. na roz
ličné nepravosti jejich.

1. Zpívati budu milému svému pí—seň bratrance svého o vinici
jeho. Vinice učiněna jest milému
mému na rohu synu oleje*.

2. A opletl ji, a kamení vybral
z ní, a štípil ji výbornou, &.usta—
věl Věži* u prostřed ní, a lis vzdě
lal v ni: a očekával, aby nesla

hrozny, ale plodila plané víno**.3. Nyní te , obyvatelé jerusa—
lémšti a muži jůdští, suďte mezi
mnou a vinici mou.

4. Co jest, ješto jsem více uči
niti měl vinici své, a neučinil jsem
jí? Proč když jsem očekával, aby
nesla hrozny, plodila plané víno?

32 t. ctitel bude pravého Boha, a ne již
modl. — ** t. kdož z množství těch,
kteříž zahynou, živ zůstane.
tvvětrem vysušujícím, palčivým, trestem
prisným. Jiní to rozumí o Duchu sva.
tem, jenž jest duch soudu a palčivosti,
pokud odlučuje věřících od nevěřících,
a milostí svou jako ohněm je očistuje.
t._chrániti bude Hospodin v slávě své
Sion a svatyni, jako tam 2. Mojž. 16,

_ 10. 14, 19.
t. na pahrbku tučném, úrodném. Tím
Se míní země palestinská.
3. strážnou, ]: obhájení vinice před
skodnou zvěří, a i také pro obveselení.
— ** Jinak voměj, bylinu jedovatou;
t.'Bůh všelijak to opatroval, aby Židé
vyborná ovoce víry, a hojné užitky
dobrého obcování nesli, oni pak všecko
naopak činili.

&

_Ul

,.:

[\'l
—_/

5. A nyní ukaži vam, co já. uči
ním vinici své: odejmu lot její, a
bude vrozebraní: rozbořimhradbu
její, a bude v pošlapaní.

6. A položím ji pustou: nebude
řezana, ani kopana: a vzroste [na
níj hloží a trm': aoblakům přikáži,
aby nedštili na ni deště.

7. Vinice zajisté Hospodina zá.
stupů, dům israelský jest: a muži
'ůdští, plod jeho rozkošný: a oče
aval jsem, aby činil soud, a hle

nepravost; a [aby činil] spravedl
nost, a hle křik'.

8. Běda, kteříž připojujete důmk domu, a pole 5 po em spoju'ete
až ku konci místa*: zdali bu ete
bydliti vy sami u prostřed země?

9. Vušich mých jest to*, dí Ho
spodin zastupů: jistě že ti domově
mnozí zpustnou, ti velicí a krasm',
bez obyvatele [budou].

10. Nebo deset dílců viníčných
vydá. lahvičku jednu, a třicet měr
semene vyda tři míry*.

11. Běda, kteříž vstavate rano,
abyste chodili po opilství, a pili až
do večera, tak že vínem hoříte.

12. Citara, a_loutna, a buben, a
píšťalka-, a víno jest na hodech va
šich: a na dílo Hospodinovo ne
hledíte, anň skutků rukou jeho spa
třujete""".

13. Protož veden bude lid můj
jaty, neb nema umění *, a urození
jeho zahynou hladem, a množství
jeho žízní usvadne.

14. Pročež rozšířilo peklo duši
svou, a otevřelo ústa sva beze všeho
konce: a sstoupí silní jeho, a lid 'e
ho, avznešení i slavní jeho, do ně o.

15. A sehnut bude člověk [pro
stý], a ponížen muž [vzácný], a oči
vyvýšených sníženy budou.

16. A vyvýšen bude Hospodin

7) t. slyšeti nářek těch, jimž se ubližuje.
8) t. tak že nezbývá místa pro ostatní

lid chudší.
9) t. vyslyším to naříkání.

10) t. tak veliké. neúroda bude, ato zvlášť
z nedostatku dělníků; výš v. 9.

12) t. ani pomst Božích, již přišlýchiještě
nastávajících, nerozvažujete.

13) t. nepoznává, co mu !: spasení.
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zástupů v soudu, a Bůh svatý po
svěcen bude v spravedlnosti.

17. A pasti se budou berankové
dle pořádku svého*, a pustiny Vhoj
nost obrácené příchozíj ísti budou**.

18. Běda [vám], kteříž táhnete
nepravost za provazce marnosti, a
jako za provaz u vozu hřích*.

19. Kteříž říkáte: Nechat pos íší,
a brzo příjde dílo jeho *, abyc om
viděli: a nechat se přiblíží, &přijde
rada Svatého israelského, a budeme
věděti ji.

20. Běda, kteříž říkáte zlému
dobré, a dobrému zlé: kladouce
tmu za světlo, a světlo za tmu : o
kladajíce hořké za sladké, &,sla é
za hořké.

21.Běda, kteřížjste moudří v očích
svých, a sami před sebou opatrní.

22. Běda,_kteřížmocní jste kpití
vína, a muži silní k smíšení opilství*.

23. Kteříž ospravedlňujete bez
božného pro dary, a spravedlnost
spravedlivého odjímate od něho.

24. Protož, jako jazyk ohně sžíra
strniště, a horkost plamene spaluje;
tak kořen jejich jako pýř bude, a
plod jejich jako prach vzejde*. Nebo
zavrhll zakon Hospodina zastupů, &.
řeči Svatého israelského rouhali se.

26. Pročež rozhněvala se prchli
vost Hospodinova na lid jeho, a
vztáhl ruku svou na něj, a pobil
jej: a zkormouceny jsou hory, a
učiněny jsou umrlčiny jejich, jako
bláto u rostřed ulic. V tom ve
všem neo vrátila se prchlivost jeho,
ale ještě ruka jeho vztažena.

26. A vyzdvrhne znamení v ná,
rodech daleko, a pošepce k němu

17) t. porůznu a kdekoli; tak se země v
poušt a obecnou pastvu obrátí. ——** t.
co spustlá země urodí, stráveno bude
od cizich.

18) t. mermomocí se pouštíte vnepravosti,
tažení jsouce mai—nostísvětskou jako
provazcem; aneb táhněte na nebe vší
silou pomstu zs. hříchy své.

19) t. pohrdajíce pohrůžkami říkáte: At si
seěle na nás Bůh, co uložil.

22) t. k nalévání nápoje opojného.
24) t. vzhůru zmítán, rozprášen bude; slo

vem, staří i mladí zahynou.

od končin země; a aj pospíchaje
přijde rychle.

27. Nebude mdlého, ani ustalého
v něm: [žadný] nebude dřímati, ani
spati, aniž se rozepne pas* bedr
jeho, ani přetrhne řemen obuvi
jeho **.

28. Střely jeho ostré, a všecka
lučištějeho natažená. Kopyta koňů
jeho jako střemen*, a kola jeho
jako prvudkost bouře.

29. Rvani jeho jako lva, řvati
bude jako lvíčata: a skřipěti bude,
a držeti loupež, a obejme, a nebude
kdoby vydřel.

30. A zvučeti bude nad ním*
vten den jako zvuk moře: pohle—
díme na zemi, a aj tma soužení
a světlo zatmi se v mrakotě jeho.

Kapitola 6.
Zvláštní vidění proroku ukázané, 8, a

jeho k lidu jůdskéinu, oslepenému a zatvr
zelému, posláni.

1. Léta, kteréhož umřel kral Oziaš,viděl jsem Pana sedícího na
trůnu vysokém a vyzdviženém: a
věci ty, kteréž pod ním byly, na—
plňovaly chram *.

2. Serafínové stáli nad ním: šest
křídel měl jeden, a šest křídel dru
hý: dvěma zastírali tvář svou, a
dvěma zastírali nohy své, a dvěma
létali.

3. A volali jeden k druhému, a
říkali: Svatý, svatý, svatý, Hospo
din Bůh zastupů, plna jest všecka
země slávy jeho.

4. A pohnuly se podvoje veřejí
od hlasu volajícího, a dům naplněn
jest dýmem.

5. I řekl jsem: Běda mně, že

27) Východní národové dlouhý oděv nosí
vali, kterýž nebyl-li k bedrům připásán,
v cestě a v boji jim překážel. — "t.
žádné překážky v rychlém tažení a v
boji míti nebudou.
Poněvadž oněch časů ještě žádných
podkov neměli, mohli sobě koně ko
pyta. během na cestách tvrdých a. draus—
tých zurážeti, pakli nebyla. sama. také
dosti tvrdá.

30) t. nad lidem israelským.
1) t. chrám nebeský, obydlí Boží v nebi.

28)
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jsem mlčel, proto že jsem člověk
mající poskvrněné rty *, a 11pro
střed lidu rty poskvrněně majícího
já, bydlím, a krále Hospodina zá.—
stupů viděl jsem očima svýma **.

6. I přiletěl ke mně jeden z se
rafínů, a V ruce jeho kamínek
[ohnivý], kterýž kleštěmi vzal byl
s oltáře.

7. A dotekl se [jím] úst mých,
a řekl: Aj hle dotklo se toto rtů

'ch, a odjata bude nepravost tva,
řích tvůj očistěn bude *.

8. A slyšel jsem hlas Pana řkou
cího : Koho pošli? a kdo nám půjde?
I řekl jsem: Aj já, pošli mne.

9. I řekl: Jdi, apovíš lidu tomu:
Slyšte slyšíce, a nerozumějte: a
vizte vidění, a nepoznavejte.

10. Oslep srdce lidu toho, a uši
jeho obtěž: a oči jeho zavři: aby
snad neviděl očima svýma, aušima
svýma neslyšel, a srdcem svým ne—
srozuměl, & neobratil se, a uzdra
vilbych jej*.

11. I řekl jsem: Až dokavad,
Pane? I řekl: Dokudž nebudou
zpuštěna města bez obyvatele a do
mové bez člověka, azemě ostavena
bude pustá.

12. A vzdali Hospodin lidi, a
rozmnoži se, kteráž opuštěna byla*
u prostřed země.

13. A [zbude] v ní ještě desátý
díl, a obrátí se, a bude na ukázku
jako terebint, a jako dub, kterýž
rozkládá ratolesti své: símě svaté
bude to, co zůstane v ní.

t
3.

Kapitola 7.
Obležení Jernsaléma. 14. Znamení králi

Aehazovi dano. 17. anštění země jůdské.

1. I stalo se za dnů Achaza syna
„, Joathamova, syna Oziaše krále
]udskeho, že přitáhl Rasin kral syr

5) L člověkhříšný, nehodný. — "5 proto
budu muset umřítí. Soudc. 13, 22

7) t. s. nenmřeě.
10) t. mluvakaž jím, ač prciejich slepotu

:! zatvrzelost všecko napomínůní marné
bude.
t. rozmnoží se spuštění; aneb rozmnoží
se počet žen opuštěných.

12)

ský, a Facee syna Romeliašův, kral
1sraelský, k Jerusalému, aby bo'o
vali proti němu: a nemohli ho 0

i*.

2. I vzkázali domu Davidovu,
řkouce: Odpočinula Syria na Efrai
movi*: 1 pohnulo se srdce jeho, i
srdce lidu jeho, jako se pohybují
stromové v lese od větru.

3. I řekl Hospodin k Isaiašoví:
Vyjdi vstříc Achazovi ty, a kterýž
ostaven jest Jakub* syn tvůj až na
konec vedení vody rybníka hořej
šího na cestě pole valchařova**.

4. A díš k němu: Viz, abys ml
čel: nebo) se, a srdce tvé nestrachuj
se dvou ocasů hlavní těch kouří
cích se* v hněvě prchlivosti Ra
sma krale syrského, a syna Ro
meliašova.

5. Proto že v radu vešla proti
tobě Syria ke zlému a Efraim, a.
syn Romehášův, řkouce:

6. Vstupme k Jůdovi, azbuďme
ho, a odtrhněme jej ksobě, austa
novme krale uprostřed něho syna
Tabeelova.

7. Totot praví Pán Bůh: Nesta
net se, a nebude toho:

8. ale hlava syrské země Dama
šek, a hlava Damašku Ras1n*: a
ještě pět a šedesate let, a přestane
Efraim býti lidem **:

1) Čti o tom 4. Král. 16, 5.
2) t. spojila se Syrie proti tobě s Efraimem ;

aneb, položili se Syrětí v Efraímoví,
kterýmžto se míní všecko království
israelské, protože v něm to pokolení
nejpřednější bylo.
t. ty a syn tvůj Searjasub, jenž se vy
kládá: Ostatek se navrátí. Mají za to,
že ne náhodou tak nazván, ale abyi v
tom jmenu proroctví o zajetí lidu júd
ského, &ostatků navracení, zavříno bylo.
Níž 10, 21. — ** t. kdežto valchaří
sukna, v rybníku dotčeném močena,
sušili a valchovalí.
t. hlavní již téměř strávených, iicbžto
jen malá jest částka, a ta se kouří a
brzo nhasne; těch dvou králů, kteříž
rozpálivše se hněvem, nedlouho budou
hořeti, aniž proti tobě co provedou.
t. Rnsin zůstane vždy jen damašským
králem, a nikdy toho nedovede, aby
byl také jůdským. —- “ t. zrušením
království israelského &odvedením lidu
do zajetí assyrského Salmanassar-em,

c““i
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9. a hlava Efraimova Samaří, a
hlava Samařísyn Romeliášův. J est
liže neuvěříte *, neostanete.

10. I přidal Hospodin mluviti
k Achazovi, řka:

11. Požadej sobě znamení od Ho—
spodina Boha svého [buď] v hlu
bokosti pekelní, aneb na Výsosti
vzh .

12. I řeklAchaz: Nebudu žadati,
a nebudu pokoušeti Hospodina *.

13. I řekl : Slyšte tedy, dome Da
vidův: Zdali jest vam malo, lidem
býti k obtížení, že i Bohu mému
k obtížení iste?

14. Protož sám Pan da vam zna
mení. Aj panna počne, a porodí
syna, a nazváno bude jmeno jeho
Emmanuel *.

15. Maslo a med" jisti bude, aby
uměl ** zavrci zlé, a vyvoliti dobré.

16. Nebo prvé než bude uměti
achole zavrci zlé, a vyvoliti do

Eré, zpuštěna bude země, kterouž
ty v ošklivosti máš od tváři dvou
králů jejích *.

17. [Ale i] na tebe přivede Ho
spodin, a na lid tvůj, i na dům
otce tvého dny, kteříž nepřišli ode
dnů oddělení Efraima od J ůdy, kra—
lem assyrským *.

18. I stane se v ten den: že po
šepce Hospodin mouše, kteráž jest
na kOnci řek egyptských, & včele,
kteráž jest v zemi assyrské *.

19. I přijdou, a odpočívati budou

a potom Asarhaddonem. 4. Král. 17,
e. 1. Esd. 4, 2.

9) jestli vždy jen pomocí od krále, sssyr
ského žádati &.ne raději Bohu dověřo
vati se budete. — 4. Král. 16, 7.
t. odpovídá hrdě & povržlivě: Netřeba
toho, mémt již pomoc jinou, od_Assyr

h

1 to\;

skýc .
t. s námi Bůhl Jmeno to znamená
pomoc a ochranu Boží, avšak ukazuje
spolu na. vtělení Syna Božího z Panny
Marie. Mat. 1, 23.
t. lesní, na,znamení spousty země jůdské
za jeho dětinství. Níž v. 22. — ** Hebr.
ažby uměl.
t. spuštěna bude země syrské ». israelská,
jejícbžto obou králů ty se hrozíš.
t. skrze krále sssyrského, vjehož pomoc
ty doufáš, budou ti dnové uvedeni.
Míní tím nesčíslné & strašlivé vojsko
Assyrských. 2. Paral. 28, 20. s. t. d.

14)
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všickm' na potocích údolních, a
v jeskyních skalních, i na všech
chrastinach, i ve všech děrach.

20. Vten den oholí Pán břitvou
najatou, skrze ty, kteříž jsou za.
řekou, skrze krale assyrského, hlavu

a chlqu noh, a bradu všecku.21. bude v ten den: že cho
vati bude člověk krávu a dvě ovce,

22. a pro hojnost mléka jisti bude
maslo: máslo zajisté a med jisti
bude každ ',kdožkoli zanechán bude
u prostře země.

23. I bude [také] v ten den: že
všeliké místo, kdežby bylo tisíc
vinných kmenů za tisíc stříbrných,
trním a hložím budou.

24. Se střelami a lučištěm vejdou
tam*: hloží zajisté a trní bude na
vší zemi.

25. A na všecky hory, kteréž
motykou kopány jsou, nepřijde [ža—
dný pro] strach trní a hloží, a
bude ku pastvišti vola, a ku po
šlapaní dobytku.

Kapitola 8.
Proroctví o vyvrácení království syrského

a. is:-selského. 6. O trestání země jůdské.
9. Marná. usilování cizích národů. 13. Boha
se báti a jeho se dotazovati sluší.

1. I řekl Hospodin ke mně : Vezmisobě knihu velikou, a napiš
na ní písmem člověka*: Rychle
loupeže strhni, spěšně beř kořist**.

2. I vzal jsem sobě svědky* věrné
Uriaše kněze, a Zachariáše syna
Barachiašova **:

3. a přistoupil jsem k prorokyni*,
i počala, & porodila syna. I řekl
Hospodin ke mně: Dej mu jmeno:

24) t. z příčiny divoké zvěři, jež se tam
zdržovati bude.
t. člověka sprostého; písmem obecným,
kteréžby všickni vůbec, i také sprosn'
lidé čísti uměli &mohli. K víře podobne,
že učení Lidé pro sebe jiné, sprostému
člověku nesrozumitedlné písmo měli. —
" t. brzo příjde zloupení na zem syrsko
a israelskou.
t. že jsem to napřed napsal &.předpo
věděl, — ** Uriáš byl nejvyšší kněz,
& Zachariáš, pravdě podobne, levít. 4.
Král. 16, 10.

3) t. k manželce své.

1v
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přispěš loupeže strhovati: chvatej
loupiti.

4. Nebo prvé nežli bude uměti
dítě jmenovati otce svého a matku
svou, odjata bude síla damašska, a
loupeže Žamařské, před králem as—
s “k .
y? Éřidal Hospodin ještě mlu

viti ke mně, řka:
6. Proto že zavrhl lid tento *

vody Siloe**, kteréž jdou tiše, a
přijal raději Rasina, a syna Ro
melíašova:

7. protož aj Pán uvede na ně
vody řeky [Eufratu] silné a mnohé,
krale assyrského, a všecku slavu je
ho: &vystoupí ze všech toků svých,
a poteče nad- všecky břehy své,

8. a půjde skrze Jůdu, rozvod
ňujíc se, a přejdouc až khrdlu mu

řijde. A roztažené. křídla její*
naplní širokost země tvé, ó Em
manueli**.

9. Shromažďte se, národové [ne—
řátelštíL „a [však] přemožení bu
ete, a slyšte všecky daleké země:

posilňte se, a přemožení budete,
přepašte se, a přemožení budete:

10. ve'děte v radu, a zrušena
bude: mluvte slovo, a nestane se:
nebo s nami [jest] Bůh.

11. Nebo toto praví Hospodin ke
mně: [jenž] jako v ruce silné vy—
cvičíl mne, abych nechodil cestou
lidu tohoto, řka:

12. Neříkejte, spiknutí: nebo vše
cko, což mluví líd tento, spiknutí
jest: a čehož on se bojí, nebojte
se, ani se strachujte.

13. Hospodina zástupů samého

4) t. před jeho očima, nneb skrze něh-o.
Král ten byl Theglatfalasar.

6 t. jůdský,jerusa|émský. Pravdě podobne,
že někteří bázliví aneb i nepokoiní Židé,
proti domu Davidovu se spikše, lt oněm
dvěma králům se přidali, žádajíce míti
za krále onoho neznámého syna Tabe
elova. Výš 7, 6. —-—** t. pod horou
Sion se prýštící, jimiž se znamená krá
lovství domu Davidova.
!. té řeky, čivojska assyrského, kteréž
se tím podobenstvím míní. — " Tac
Pazývá zem jůdakou, protože dítě téhož

Jmfína jejím znamením a obrazem by'lime 0.

_;

az— v

posvěcujte*: on [budiž] bázeň vaše,
& on strach vaš.

14. A bude [vám] posvěcením*:
kamenem pak urážky, a skalou pá.
du, dvěma domům israelským**:
osidlem a padem obyvatelům jeru
salémským.

15. I urazí se z nich mnozi o
ten kámen, a padnou, a potříni bu—
dou, a zapleteni, a jati budou.

16. Zavaž svědectví, zapeěet zá.—
kon na učedlnících mých*.

17. A očekávatí budu na Hospodi
na, kterýž skryl tvář svou před
domem Jakobovým, a očekávati
budu ho.

18. Aj ja a dítky mé, kteréž mi
dal Hospodin na znamení, a na
zázrak Israelovi od Hospodina za;
stupů, kterýž přebývá nahoře Sion.

19. A kdyžby řeklikvam: Dota
zujte se na věštcích, anahadaěích,
kteříž skří ějí* v kouzlích svých,
[rcete]: Z alíž ne na Bohu svém
dotazovatí se bude lid, [či] místo
živých na mrtvých?

20. K zakonu více aksvědectví*.
Pakliby neřekli podle slova toho,
nebudet jim ranní světlo**.

21. A půjde skrze ní, padne a
lačnětí bude: a když zlační, hně
vati se budezazlořečití bude králi
svému, a Bohu svému, a vzhledne
vzhůru,

22. a k zemi patřiti bude, a aj
[všudy] soužení a tma, rozpuštění
a ouzkost, a mrakota stíhající, &.
nebude moci ujíti ouzkosti své.

Kapitola 9.
0 budoucím štastnějším stavu lidu jůd

ského. 6. Proroctví o Messiáši. 8- Pomsta.
proti desateru pokolení ismelskému.

13) t. ne bohy jiné aneb modly, ale jeho
samého ctěte, dověřovťmim se mu cele.
t. k posvěcení; aneb svatyní, jistým
útočištěm. — ** t. domu krale jůdského
& israelského.
t. u přítomnosti nčcdlm'ků, aneb pro
učedlníky, ažby se to vyplnilo.
t. všelijak se tváří, šepcí n zhluboka
brepcí.
t. k pravému, božskému proroctví sluší
jíti & se dotazovatí. — ** t. nebudou
míti světla či štěstí.

..a 4)
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1. Prvního času oblehčena jest ze—mě Zabulon,azemě Neftali:
a osledně obtíženajest* cesta moř
ska za J ordanem Galilee pohanské**.

2. Lid, kterýž chodil ve tmě, vi
děl světlo veliké: a bydlícím v
krajině stínu smrti, světlo vzešlo
jim*.

3. Rozmnožil jsi národ, a nezvele
bils radOSti*. Veseliti se budou před
tebou, jako kteří se veselí ve žni,
'ako plesají svítězitelé uchvátivše
loupež, když dělí kořisti.

4. Nebo jho břemenejeho,aprut
ramene jeho, a berlu nutitele _'eho
přemohl jsi, jako ve dni Ma ian.

5. Nebo všelika násilná, loupež s
hlukem, a [každé] roucho smíšené
s krví, bude k spálení, a pokrm
ohně.

6. Nebo Malíčký* narodil se nám,
a syn dan jest nám, a učiněnojest
knížetství na rameni jeho: a na—
zváno bude jmeno 'eho, Podivný,
Rádce, Bůh, Silný, tec budoucího
věku, Kníže pokoje**.

7. Rozmnoženo bude panování
jeho, a pokoji“ nebude konce; na
stolici Davidově, a na královst '
jeho seděti bude, aby utvrdil je, a
u evnil v soudu a v spravedlnosti,
od tohoto času až na věky: horli
vost Hospodina zástupů to učiní.

8. Slovo poslal Pán Jakobovi, a
padlo na Israele*.

9. A zvít veškeren lid Efraim,

1) J.: ctěna a vážena bude. — "' Někteří
takto vykládají: Což sobě staří za časů
prvních zlehčovali, 15.zemí Zabulon, a
zemiNefthalim, jinak Galilei nazvanou,
to sobě potomní vkžiti budou, ješte zde
Messiáš počne učiti a zázraky činiti.
t. světlo pravé víry vzejde Galilejským
kázsním samého Krista. Mat. 4, 15.
t. nerozmnožils jeho radosti, ješto prvé
velmi utištěn byl: ale jinak budoucně.
t. dítě, pacholík. — ** Toto místo se
vykládá. o Kristu; a svatý Bernard
praví o těch šesti jmenech: Ježíš jest
podivný v narození, rádce v kazatelském
úřadě, Bůh v svých skutcích, silný v
utrpení, otec věčnosti skrze své vzkří
šení, kníže pokoje pro věčnou blaženost.
t. na. něm splněno bude. Jakobem a
Israelem míní se desatero pokolení lidu
israelského.

&? V

a obyvatelé samařští, v pýše a v
velikosti srdce říkajíce:

10. Padly cihly, ale čtverohraným
kamením etavěti budeme: plané
fíky podtali, & cedry směníme*.

11. Ale pozdvihne Hospodin ne
přátel Rasmových nad něj, a nepřá
tely jeho v hluk obrátí:

12. Syrské od východu, a Filistin
ské od za aduzisžerou-Israele celý
mi ústy. e všem tom není odvra
cena rchlivost jeho, ale ještě ruka

jeho [budelj vztažena:13. ali nenavratil se k tomu,
jenž jej bije, a Hospodina zastupů
nehledali.

14. I odetne Hospodin od Israele
hlavu i ocas, nakřivujícího a na
uzdě držícího, v jeden den*.

15. Dlouhověký a poctivý, ont
jest hlava: a prorok, kterýž učílži,
ont jest ocas.

16. A budou ti, kteří blahoslaví
lid tento, svádíce jej: a kteříž se
blahoslaví, svržení. —

17. Protož z mládenců jeho ne
potěší se Pan: a nad sirotky jeho,
a vdovami nesmiluje se: nebo vši
ckni jsou pokrytci a nešlechetní,a
všelika ústa mluvila bláznovství. Ve
všem tom není odvrácena prchlivost
jeho, ale ještě ruka jeho vztažena.

18. Nebo zapálena jest jako oheň
bezbožnost, bodláčí a tmí žrati bu
de*: a zapálí se v hustosti lesa, a
povalí se pýcha dýmu. ,

19. V hněvu Hospodina zastupů
zkormoutí se země, a bude lid jako
pokrm ohně: člověk bratra svého
šanovati nebude.

20. I uchýlí se na pravici, alač
něti bude: a bude jisti na levici, a
nebude nasycen: jedenkaždý maso
ramene svého žráti bude; Manasses
Efraima, a Efraim Manassesa, a
oni spolu proti Jůdovi.

21. Ve všem tomnení odvrácena

10) t. za to sázeti budeme. Rozum jest:
Bylo-liby nám co zkaženo, napraví se
to mnohem lépe & hojněji.

14) t. nechá.zahynouti nejvyšších a nejnižších
v lidu; aneb dle hebrej. ratolest pal
movou s. rákosí '

18) t. i v nejnižším lidu se zmůže.
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prchlivost jeho, ale ještě ruka jeho
vztažena.

Kapitola 10.
Pobrůžka soudcům nátislry nad chudými

a vdovami provodícím. 7. Pýcha krále easyr
ského, 12. Pomsta proti němu. 20. Obrácení
pozůstalého lidu jůdského k Bohu. 26. Po
rážka Assyrskýcb.

1. ěda [těm], kteří ustanovují prá—
va nepravá: a píšíce, napsali

nespravedlnost :
2. aby potlačili v soudu chudé,

a násilí činili při ponížených lidu
mého: Vdovy aby byly kořistí je
jich, a sirotky aby loupili.

3. Což učiníte v den navštívení,
a bídy z daleka přicházející? K
komu se o pomoc uteěete? a kde
zanecháte slávy své,

4. abyste nebyli sklonění od
okovy, a se zbitými abyste nepa i?
Ve všem tom není odvrácená prchli—
vost jeho, ale ještě ruka jeho
vztažena.

6. Běda Assurovi, metla prchli—
vostí má a hůl on jest, V ruce je
jich mé rozhněvám'.

6. Na národ lstivy pošlu jej, a
proti lidu prchlivosti mé rozkáži
mu [jíti], aby odnesl loupeže, a se
bral kořist, a položil jej v pošla
pání jako bláto ulíc*.

7. Ale on netak se bude domní
vati, a srdce jeho netak smýšleti
bude': ale ku potření bude srdce
jeho, a k záhubě národů mnohých.

8. Nebot dí:
9. Zdaliž knížata má spolu krá

lové nejsou? Zdaliž ne jako Char
kamís,taki Kalano: a jako Arfad,
tak Emath? Zdáliž ne jako Dama
šek, tak i Samaří*?

10. Jakož nalezla ruka má králov
ství modly*, tak i obrazy jejich z
Jerusaléma, a z Samaří.
6) t. aby pošlepal a zahubil jej tak, že by

se více zotavíti nemohl, jakož se to
u Israelskýmí skutečně stalo.
t. žeby byl toliko nástrojem Božím
ku potrestáni národů.
t. nestalo-li se všechněm těm městům i
královstvím jejich, bez rozdílu na bohy
jejich, jednomu jako druhému?
t. vybojoval jsem království rozličných
modl či bohů. 
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11. Zdaliž jakož jsem učinil Sa
maří a modlám jeho, tak neučiním
Jerusalému a obrazům jeho?

12. I budet: když naplní Pán
všecky skutky své, na hoře Sion,
avJerusalémě, navštivim, [díPán]
ovoce vysokomyslného srdce krále
assyrského, a slávu vysokosti očí
jeho.

13. Nebot řekl*: V síle ruky své
učinil jsem [to], a v moudrosti své
jsem srozuměl[tomu]: a odjal jsem
meze národů, a knížata jejich zlou
pil jsem, a strhl jsem jako mocný
ty, kteříž na vysoce seděli.

14. A nalezla jako hm'zdo ruka
má sílu národů: a jako sbírána
bývají vejce, kteráž opuštěna jsou,
tak všecku zemi já jsem shromá
ždil: a nebyl, kdoby pérem hnul,
aneb otevřel ústa, a zasíptěl,

15 Zdaliž se bude sekera chlu—
bití proti tomu, kdo jí seká? aneb
pozdvihne—liž se pila proti tomu,
kdož jí tahá? Jako kdyžby se po
zdvihl prut proti tomu, kdož jej
zdvihá, a vyvýšila se hůl, kteráž
ovšem dřevo jest.

16. Protož pošle panovník Hos
podin zástupů na tučné jeho vy
záblost*: a pod slávou jeho hořetí
bude jako zapálený požár ohně**.

17. A bude světlo Israelovo v
ohni, a Svatý jeho v plameni: &
zapáleno, a sežráno bude trm' jeho
i bodláčí* v jeden den.

18. A sláva lesu jeho, íkarmélu
jeho, od duše až do těla strávena
bude, a bude strach utíkatí.

19. A ostatkové říví lesu jeho
pro nemnohost sečtení budou*, a
dítě popíše je.

20. I bude v ten den: nepřidá.
ostatek Israele, a ti, kteříž by
utekli z domu Jakobova, spoléhati

13) t. Assyrský hrdě.
16) t. mor na. Assyrské. 4. Král. 19,35. —

'" t. ten mor hnbiti bude úpravné a
slavné vojsko jeho, jako podložený a.
všecko široko daleko sžírající oheň.
t. všecko vojsko assyraké až do po—
sledního.
t. Assyrských, od porážky pozůstalých,
malý počet bude.
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na toho, kdož je tepe* : ale spolé
hati bude na Hospodina, Svatého
israelského v pravdě.

21. Ostatkové obrátí se, ostat
kové, pravím, Jakobovi k Bohu
silnému.

22. Nebo byt bylo lidu tvého,
Israeli jako písku mořského, ostat
kové [toliko] obrátí se z něho: do
konání ukracené rozvodní sprave
dlnost.

23. Dokonání zajisté a ukrácení
Pán Bůh zastupů učiní u prostřed
vší země.

24. Protož, toto praví Pán Bůh
zástupů: Neboj se, lide můj, oby
vateli sionský, Assura: [když] pru
tem bíti bude tebe, a holí svou
napřahne na tebe na cestě egyptské.

25. Nebo ještě málo a maličko,
a dokona se hněv [můj] & prchli
vost má na nešlechetnost jejich*.

26. A vzbudí na něj Hospodin
zástupů bič, podle rány Madián
ských na skále Horeb, a [dlerany]
holi své na moře, a pozdvihne ji
[na něj] na cestě egyptské.

27. I bude v ten den: že odjato
bude břímě jeho s ramene tvého,
a jho jeho s hrdla tvého, a shnije
jho od tváři oleje*.

'28. Přijde do Ajath, přejde do
Magron: u Machmas složí nádobí
sva.

29. Přešli během, Gaba, sídlo
naše: ust-rnulo Ráma-, Gabaath
Saulovov uteklo.

30. Rehoi hlasem svým dcero
Gallimova, pozoruj Laiso, ubohá
Anathot

31. Vystěhovalo se Medemena:
obyvatelé Gabima posilňte se.

32. Ještě [jeden] den jest, aby
se vNobe stalo: potřásati bude ru
kou svou na horu dcery sionské,
na pahrbek jerusa émský.

33. Aj Panovník Hospodin zá

20) t. na Assyrského, ješto od něho prvé
pomoci hledali.

25) t. konec vezme hněv můj na Jůdu, &
obrátí se na Assyrské.

27) t. přestane utískání v lidu již štastnén',
veselícím se & bodujícím.

stupů rozlomí lahvičku v strachu*,
a vysocí postavou podtati budou,
i budou vysocí snížení.

34. A podvráceny budou houště
lesu železem: &.Liban s výsostmi
padne*.

Kapitola 11.
Proroctví o Messiáši & pokojném králov

ství jeho. 10. O povolání pohanů a. shro
máždění ostatků lidu israelského.

1. vyjde prut z kořene Jesse, a
květ z kořene jeho vystoupí*.

2. A odpočine na něm duch
Hospodinův; duch moudrosti, &
rozumu, duch rady, a síly, duch
umění, a nábožnosti,

3. a naplní jej duch bázně Hos
podinovy. Ne podle vidění očí bude
souditi, ani podle slyšení uší tre
stat-i:

4. ale souditi bude podle spra
vedlnosti chudé, a trestat-í podle
pravosti tiché země: a bíti bude
zemi prutem úst svých, a duchem
rtů svých zabije bezbožného.

5. I bude spravedlnost pasem
bedr jeho: a víra přepasaním ledví
eho.

6. Bydliti bude vlk s beránkem:
a rys s kozlátkem bude ležeti:
tele a lov a ovce spolu přebývati
budou, a malé pacholatko poháněti
je bude.

7. Tele a medvěd [spolulpásti se
budou: spolu odpočívati budou mla
dé jejich: &lev jako vůl jisti bude
plevy. .

8. A bude se kochati dítě od
prsů nad děrou slepýše: a do je-
skyně baziliškovy sáhne rukou
svou ten, kterýž odstaven bude.

9. Neuškodí, a nezabijí na vší
hoře svaté mé: proto že naplněna
jest země známostí Hospodina,
33)
34)

\.:

Hebr.: rozlomí ratolest, větev vší silou.
V těch verších rozuměj ratolestmi, le
sem a výsostmi na Libánu vojsko krále
ussyrského.
Křesťanští i staří židovští vykladntclé
písma sv. rozumějí to místo o Messia
šovi, jenž se měl z zaniklého téměř
kmene Davidova či Jesse naroditi. 'm.

|_. V

15, 12. Skutk. 13, 23.
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áko vody propast mořskou přikrý
va'ící*.

10. V ten den bude kořen Jesse
státi na znameni národům, jemu

oháné modliti se budou, a bude
šrob jeho slavný.

11. A bude v ten“ den: že při
čini Pán podruhé ruku svou, aby
vládl ostatkem lidu svého, kterýž
zanechán bude od Assyrských, a.
od Egypta, a od Fetros, a od země
mouřenínské, a od Elam, áod Sen
náár, a. od Emáth, a od ostrovů
mořských.

12. A vyzdvihne znamení vná
rodech, á shromáždí poběhlé isra
elské, & rozptýlené Jůdské sbéře
ode čtyr stran země,

13. i odjáto bude horlení Efrai
movo, &nepřátelé Jůdovi zahynou:
Efraim nebude nenáviděti Jůd , á
Jůdá nebude bojovati proti E rái
movi.

14. Ale vletí na. ramena Filistin
ských* přes moře, spolu loupiti
budou syny východu: Idumeá &
Moab přikázaní ruky jejich, & sy—
nové Ammon poslušni budou.

16. A zpustí Hospodin jazyk
moře egyptského*, &zdvihne ruku
svou na řeku**, v síle ducha. svého:
&rozrází ji na sedm potoků, tak
aby jí přešli obutí.

16. I bude cesta. ostatnímu lidu
mému, kterýž zanechán bude od
Assyrských: jako byla Israelovi v
ten den, když vycházel z země
egyptské.

Kapitola 12.
Chválení Bohu; od lidu israelského za

vysvobození.

9) Vynbrazuje tu prorok šťastný věk krá
OVStVíMessíášova, že totiž známostí

& zachováváním víry Kristovy i ti nej
lítější lidé s národové skrotuou, &hrubé
nepravosti páchati přestanou. To se již
namnoze vyplnilo, & den ode dne více
se naplňuje, čím více se známost pravé
Viry a. ostříhání jejich přikázauí ve
světě rozmáhá..
t. eba. společně potáhnou na ně.
t. úzkou zátoku moře rudého. —- ** t.
na_Eufrat, přes kterouž Židé z sssyrského
zajetí se navracujice, přepraviti so musili.

14)
15)

1.1 diš [Jůdo] vten den: Oslavovati tě budu, Hospodine, proto
žes se rozhněval na mne: obrátila.
se prchlivost tvá, á otěšil jsi mne.

2. Aj Bůh spasite můj, doufán
livě činiti budu, a.nebudu se báti:
nebo sílá má, achválá má Hospodin,
á učiněn jest mi k spáseni.

3. Vážiti budete vody s radostí
z studnice spasite1e*:

4. & řeknete v ten den: Osle
vujte Hospodina, á vzývejte jmeno
jeho :známé čiňte mezi lidmi skutky
jeho: pomněte, že vyvýšené jest
jmeno jeho.

5. Zpívejte Hospodinu, nebot
velebně učinil: zvěstujte to po vší
zem1.

6. Plesej, & chválu vzdávej, pří
bytku sionský: nebo veliký jest u
prostřed tebe Svatý israelský.

Kapitola 13.
Proroctví o dobytí is.—zkaženi království

babylonského od Médských o Perskýeh.

I.Břímě Babylonaf, kteréž vidělIsaiáš syn Amosův.
2. Na. hoře mrákot-né zdvihněte

znamení, povyšte hlasu, zdvihněte
ruku, a at vejdou do brán vůdcové.

3. Já jsem přikázal posvěceným
svým*, á povolal jsem silných svých
v hněvě svém, plesajících v slávě mé.

4. Hlas množství na horách, jako
lidí mnohých: hlas zvuku králů,
a národů shromážděných: Hospo
din zástupů přikázal vojsku boje,

5. přicházejícím z země daleké,
od končin nebes: Hospodin, á ná—
doby prchlivosti jeho, aby zhubil
všecku zemi*.

6. Kvělte, nebo blízko jest den
Hos odinův : jako zpuštění odePáná
příj e.

3) H. z studnic spasení; t. požívali budete
hojně dobrodiní Božích, kteráž vám z
toho vysvobození půjdou, ajako z stud
nice prýštiti se budou.
t. proroctví proti Babylonu a na zkázu
jeho.
t. Médským a. Perským, k tomu ode
mne zvoleným.
t. zemi babylonskou, o kteréž a o lidu
jejím pořád dále řeč bude.

CD
V

5)
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7. Protož všeliké ruce oslabnou,
a všeliké srdce člověka zchřadne,

8. a potříno bude. Svítání a bo
lesti budou je držeti: jako ku po—
rodu pracující, bolest míti budou:
'edenkaždý [bledě] na bližního své—
o ustrne, [jako] tváře spálené [bu

dou] obliče'ové jejich*.
9. Aj (fen Hospodinův přijde,

ukrutný, a plný rozhněvaní, a
hněvu a prchlivosti, aby položil
zemi v poušť, a hříšníky jeji aby
z ni vyhladil.

10. Nebo hvězdy nebeské, a blesk
jejich, nerozprostrou světla svého:
zatmí se slunce při vycházení svém,
a měsíc nebude se stkvíti v světle
svém*.

11. A navštívím zlosti na oln-šlku
země, a proti bezbožným [posta
vím] nepravost jejich, a rozkáži
přestati pýše nevěřících, & hrdost
silných snížím.

12. Dražší bude muž nad zlato,
a člověk nad čisté ryzí zlato.

13. K tomu nebe zbouřím: a
pohne se země z místa svého, pro
rozhněvaní Hospodina zastupů, a
pro den hněvu prchlivosti jeho.

14. I bude? jako srna utíkající,
a. jako ovce: a nebude, kdoby shro
máždil: jedenkaždý k lidu svému
se obrátí, a každý do země své uteče.

15. Každý, kdožby tu nalezen
byl, zabit bude: a každý, kdožby
nadešel, od meče padne.

16. Děti jejich budou před očima
jejich rozráženy: domové jejich
zloupeni, a manželky jejich po—
skvrněny.

17. Aj já vzbudím proti nim
Médské, kteřížby na stříbro ne
dbali, aniž zlata chtěli:

18. ale střelami pobiji maličké,
& nad životy kojicími se neslitují,
& synům neodpustí oko jejich.

8) |.. zal-dějí se hanbou a bolesti, a tvář
jejich jako oheň hořeti bude.

10) t. nevydá světla.svého. Zatměním slunce,
měsíce, hvězd, a. temnosti vůbec, pro
roci náramně bídy ukazují. Kazat. 12,
2. Ezecn. 32, 7. Mtš. 24, 29. Mrk. 13,
24. Luk. 21, 25.

14) t. lid v Babyloně se nalezající.

19. I budet Babylon onen slavný
v královstvích, vznešená. pýcha
Chaldejských, jako když podvratil
Hospodin Sodomu a Gomorru.

20. Nebudet v něm bydleno až
do konce, a nebude založen až do
pokolení a pokolení: aniž rozbije
tam stanů Arab, aniž pastýři tam
odpočivati budou.

21. Ale lítá. zvěř tam odpočívati
bude, a domové jejich draky na
plnění budou: a bydliti budou tam
pštrosové, a chlupáč? tam skákati
budou:

22. a ozývati se tam budou sovy
v domích jeho, a ochechule na hra
dích rozkoše*.

Kapitola 14.
Proroctví o vysvobození Židů z babylon

ského zajetí. 10. Vyhlazení království baby
lonského, 24. o zhoubě Assyrských i Fili
stinských.

1. Blízkot jest, že přijde čas jeho*,a dnové jeho prodlévati ne
budou. Nebo slituje se Hospodin
nad Jakobem, a vyvolí Israele, a
dá jim odpočinutí v zemi jejich:
připojí se říchozí k nim, apřidr
žeti se bu e domu Jakobova.

2. A ujmou se jich národové, a
přivedou je na místo jejich: a bude
je míti dům israelský v zemi Ho—
spodinově za služebníky a za děvky:
a budou jímati ty, kteříž je [prvé]
zjimali, apodmaní [sobě]nutitele své.

3. 1 bude v ten den: když od
počinutí dá. tobě Bůh od prace tvé,
a od třesení tvého, a od'služby
tvrdé, kterouž jsi prvé sloužil:

4. vezmeš přísloví toto proti králi
babylonskému,a díš: Aj [jak] pře
stal nutitel, odpočinula daň!

5. Potřel Hospodin hůl bezbož
ných, prut panujících,

&.jenž mrskalglidi vhněvivosti,

21) t. jisté pokolení opic, člověku nápo
dobny'ch.

22) Vše to se časem, počnouc od krále Cyra,
který Babylon vybojoval, tak vyplnilo,
že teď skoro ani znamky není, kdeby
ono slavné město bylo stálo.

1) t. čas podvrhcení města Babylonu.
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ranou nezhojitelnou, podmaňoval
v prchlivosti národy, pronásledoval
ukrutně.

7. Upokojila se a umlkla všecka
země, radovala se a zplesala:

8. i jedloví veselilo se nad te
bou, a cedroví libánské [řkouc]:
Od té doby, jakž jsi usnul, ne
vstoupí, kdoby nás podtínal.

9. Peklo zespod zbouřilo se vstříc
říští tvého, vzbudilo tobě obry*.
šecka knížata země vstali z stolic

svých, všecka knížata národů.
10. Všickni odpovědí, a dějí tobě:

Také ty raněn jsi jako imy: nám
podobný učiněn jsr

11. Stržená jest do pekla pýcha
tvá, spadla umrlčina tvá: molem
tobě podestláno bude, a přikrytí
tve budou červové.

12. Kterak jsi spadla s nebe,
denníce, kteráž jsi ráno vychá—
zela*? upadl jsi na zem, kterýž jsi
raníval národy?

13. Ještos říkával v srdci svém:
Na nebe vstoupím, nad hvězdy
Boží vyvýším stolici svou, posadím
se na hoře svědectví, na stranách
půlnočních.

14. Vstoupím na výsost oblaků,
budu podobný Nejvyššímu.

15. Ale však do pekla stržen
budeš v hlubokost jezera;

16. kdo tě uzří, k tobě se na
kloní, a na tebe hleděti budou [tá
žíce se]: To-liž jest ten muž, kterýž
bouřil zemi, kterýž třásl králov
stvími,

17. kterýž obracel svět v poušť,
a města jeho bořil, vězňům jeho
neotvíral žaláře?

18. Všickni králové národů, což
jich koli bylo, zesnulí v slávě, je
denkaždý v domě svém:

19. ty pak odmrštěn jsi od hrobu
svého, jako kmen neužitečný, zprz
pěný, a obalený těmi, kteříž zbiti
jsou mečem, a stoupili do základů
jezera, jako mrcha shnilá.

9) t. mrtvé ]: příští tvému, zvláště ony
před potopou. Job. 26, 6.

12) t. králi babylonský, kterýž jsi se stkvěl
v velebnosti své jako dennice v jitře
vycházející.

141

20. Nebudeš míti tovaryšství s
nimi ani v pohřbu; nebs ty zemi
svou pohubil, tys lid svůj pobil:
nebude jmenováno na věky símě
nejzlostnějších.

21. Připravte syny jeho k zabití
pro nepravost otců jejich: nepo
vstanou, aniž děditi budou země,
aniž naplní svrchku okršlku měst.

22. A povstanu na ně, praví Ho
s odin zástupů: a zahladím jmeno

abylona, i ostatky, i plod, i po
kolení, praví Hospodin.

2 . A položím jej v vladařství
ježka*, a v jezera vod vymetu jej
chvoštištěm vytíraje**, praví Ho
spodin zástupů.

24. Přisáhl Hospodin zástupů,
řka: Jistě že, jakž jsem myslil,
tak bude, a jakž jsem myslí uložil,

25. tak to stane: že potru Assyr—
ského v zemi své*, a na horách
svých pošlapám jej: a odjato bude
od nich jho jeho, a břímě jeho s
ramene jejich sňato bude.

26. To jest ta rada, kterouž jsem
umyslil na všecku zemi. a to jest
ta ruka vztažená na všecky ná
rody.

27. Neb Hospodin zástupů [tak]
usoudil: i kdož to bude moci zru
šiti? A ruka jeho jest vztažena: a
kdo ji odvrátí?

28. Léta, kteréhož umřel král
Achaz, stalo se břímě toto:

29. Nevesel se všecka ty ňlistin
ská země, že ztroskotán jest prut
toho, kterýž tě mrskal*: nebo z
kořene hadího vyjde bazilišek**, &
símě jeho pohlcující ptáka.

30. I budou se pásti prvorození
chudých, a chudí doufánlivě odpočí

23) t. učiním jej puetinou, kdežby ježci pře
'vali. — ** t. načisto jej vymetu, vy

hladíin. Tím veršem zavírá se řečproti
Babylonu, v. 4. začaté. '
t. v zemi jůdeké.
t. iůdští králové od Davida až do Ozi
Lže, často pobili Filietinaké; ale za.
Achaza, krále jůdského, izase oni pře
máhali n Jůdu hubili. — ** t. z rodu
králů jůdských, zvlášt Oziáěova,kterýž
vam jako had škodný byl, vyjde bazilišek,
t. j. vám mnohem nebezpečnější král
Ezechiáš. 4. Král. 18, 8.

25)
29)
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vati budou: ale kořen tvůj umořím
hladem, a ostatky tvé zabijí.

31. Kvěl bráno, křič město: pora
žena jest fllistinská země všecka:
nebo od půlnoci dým* přijde, a
není kdoby utekl předhoufemjeho.

82. A cg odpovědíno bude poslům
národu? Ze Hospodin založil Sion,
a v něm doufati budou chudí z
lidu jeho.

Kapitola 15.
Proroctví o pohubcní Moabskýcb.

1. Břímě Moabova. Ze v noci spuštěno bude Ar [město] moab
ské, umlkne: že v noci zkažena
bude zeď Moabova*, umlkne.

2. Vstoupí dům, a Díbon na vý
sosti*, aby kvílil nad Nábo, a nad
Medaba, Moab kvíliti bude: na
všech hlavách jeho lysina, a každá
brada bude oholena**.

3. Na rozcestí jeho přepásáni bu
dou pytlem: na střechách jeho, a
na ulicech jeho všeliké naříkání
sstupuje v láč.

4. Křičeti bude Hesebon, a Ele
ale, až do Jasa slyšán bude hlas
jejich: anobrž ozbrojení Moabšti
naříkati budou, duše každého naří
kati bude sobě.

5. Srdce mě k Moabovi křičeti
bude*, závory jeho"w až do Segor
'alovice tříleté***: nebo cestou na
oru k Luith s pláčem půjde, a

na cestě k Oronaim křiku potření
pozdvihnou.

6. Nebo vody Nemrim pusté bu—
dou, protož svadne bylina, zhyne
plod, zelenost všecka hyne.

7. Podlé velikosti skutku, inavští
vení jejich: ku potoku vrbí pove
dou je.

31) t. prach od tahu vojska se zdvihaiící.
1) t. město moabské Kir.
2) t. kdežto madly ctěny bývaly, vstoupil

lid města Bait (či dům). — ** t. na
znamení žalosti a zármutku, to nad
zkázou těch měst.
t. nad Moabem naříká; jest mí jich
samému líto, ačkoli nepřátelé naši jsou
— **t. obrana, lid branný utíkati bude.
— *** t. města silného, aneb dle hebr.
až do Segor, Eglath Šelišijab.

8. Nebo křik obšel končinu moab
skou: až do Gallim kvílení jeho, a
až k studnici Elim křik jeho.

9. Nebo vody Díbon naplněny
budou krví: položím zajisté na Dí
bon přídavky*:na ty z Moabských,
kteřížby utekli lva**, i na ostatky
zeme.

Kapitola 16.
Též proroctví dále a závírka jeho.

1. Vypust beránka, Pane, panovníka země, z Petry pouště*:
k hoře dcery sionské**.

2. I bude: Jako pták utíkající,
a mláďata z hnízda vylétající, tak
budou dcery moabské u přejití
Arnona*.

3. Vejdi v radu, svolej sněm: po
lož stín svůj o poledni jako noc:
skrej utíkající, a poběhlých nevy
zrazuj.

4. Bydliti budou u tebe poběhlí
moji: Moab buď skrejší jejich před
zhoubcem: konec zajisté vezme
prach*, skoná bídný: zahyne, kte
rýž pošlapával zemi.

5. A připraven bude milosrden
stvím trůn, a seděti bude na něm
v pravděvstánku Davidova, soudě
a hledaje soudu, a rychle navracuje,
což spravedlivého jest.

6. Slyšeli jsme o pýše Moabově,
že pyšný jest velmí: pýcha jeho &
hrdost jeho, a rozhněvání jeho, větší
jest než síla jeho.

7. Protož kvíliti bude Moab k
Moabovi*, všickni kvíliti budou:

9) t. přidám mu, dopustím na něj více.
- “* Lvem se pravdě podobně rozumí
Nabuchodonosor, kterýž je pak docela
podmanil.
t. města moabského na poušti. - **
Toto místo se vykládá o Messiášovi
takto: Prorok maje outrpnost s lidem
moabským, prosí Boba, aby poslal Vy
kupitele, z rodu krále Davida, potomka
Ruth, ženy moabské.
H. jako pták zplašený a s hnízda so
hnaný. Jiní: jako hnízdo opuštěné
aneb k vybrání zanechané budou mě
sta moabska na brodech potoka Amon
řečeného.

4) t. spuštění, sužování, neb sužovatel.
7) t. jeden Moabský před druhým. — *"

t. hab. v městě Kirchcres.
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těm kteříž se veselí na zdech pálené
cíhly**, mluvte rány jejich.

8. Neboťpodměstí Hesebon zpustlá
jsou, a viníci Sabama pání národů

sekali: vinné ratolestí její až do
Jázer přišly: bloudily na poušti
rozvodové její opuštění jsou, šli
přes moře*.

9. Protož plakati budu pláčem
J ázerských nad vinici Sabama: na
pojím tě slzami svými Hesebon, &
Eleale: nebo na sbírku tvou, a na
žeň tvou hlas šlapajících spadl*.

10. A odjato bude veselí & ple
sání z Karmélu, a na vmících ne
bude [nikdo] plesati ani prokřiko
vati; vína v presu nebude šla ati,
kterýž ho šlapával: hlas šlapajících
odňal jsem.

11. Protož vnitřností mé k Moa
boví jako citara znítí budou, a
střeva má ke zdi pálené cihly.

12. I bude: Když se ukáže, že
ustal Moab na výsostech svých,-ve
jde do svatyní svých, aby se mo—
dlil, a nebude moci.

13. Tot jest to slovo, kteréž mlu
ví Hospodin k Moaboví od dávna:

14. a nyní mluví Hospodin, řka:
Ve třech letech, jako leta nájem
níka*, odjata bude sláva Moabova
nade vším lidem mnohým, a zůstaven
bude malý a skrovný, & nikoli
mnohý.

Kapitola 17.
Proroctví o zpuštění království damaš

ského & israelského.

1. Břímě Damašku. Aj Damašek
_ přestane býti městem, a bude
jako hromada kamení v zbořem'šti.

2. Opuštěná města v Aroer* bu
dou stádům**, í budou tam odpočí
vati, a nebude, kdoby je zastrašil.

8) t. do zajetí.
9) t.. křik nepřátel, ělapajících po tvých

zahradách a vinicech, misto obyčejného
provyskování : zpívání těch, kteříž sic
víno šlapají, aneb v lisu obyčejem vý
chodním nohama tlačí.
t. přísně, na hodinu počítaných.
12-v veselém údolí při Damašku, kteréž
se tu pokládá za celé království. — **
t. za pastviště.

14)
2)
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3. I přestane pomoc Efraima*, a
království Damašku: a ostatkové
země s ské jako sláva synů israel
ských ?; nic] budou**: praví Ho
spodin zástupů.

4. I bude v ten denzže ztenčena
bude sláva J akobova, a tučnost těla
jeho usvadne.

5. A bude jako když kdo ve žni
což stojí shromažďuje, a když rámě
jeho klasy sbírá: a bude jako když
někdo hledá klasů v oudolí Rafaim*.

6. A zanechán bude v něm jako
paběrek, a jako po otřesení olivy
[zbytek] dvou neb tří olívek na vr
chu větve, aneb čtyř, neb pěti na
vrcholcích jejích plodistvých: praví
Hospodin Bůh israelský.

7. V ten den nakloní se člověk
k Učiniteli svému, a oči jeho k
Svatému israelskému patříti budou :

8. a nenakloní se k oltářům, kte
réž učinily ruce jeho: a k tomu,
což udělali prstové jeho, nebude
hleděti, ani k hájům a k modlář—
ským chrámům.

9. V ten den, budou města síly
jeho opuštěna jako pluhové, a osení,
kteráž opuštěna byla od tváři synů
israelských*, a budeš pustá.

10. Proto žes zapomenula na Boha
spasitele svého, a na silného pomoc
níka svého nevzpomenulas: protož
štípíti budeš štěpy věrné, a kmen
cizí síti budeš.

11. V den štěpování tvého [po
roste] réví, a ráno semeno tvé kvé—
sti bude: [ale] odjata jest žeň v
den sbírání, a boleti to bude těžce*.

12'. Běda množství národů mno

3) t. konec vezmou ti, kteříž Israelským
proti Jůdským pomáhali. — “* t. rovně
tak zničení budou.
t. blíž Jerusaléma; & klade se tuto
místo každého úrodného pole. Israele
přirovnává ke žuí, & Assyrské k žen
cům.
t. jako před Israelskými, když přišli
do té země. 4 Mojž. 21, 21.

11) t. když nasázíě a zasoješ, ětěpování &
osení tvé časně vzroste i odkvěte: ale
žeň bude k tvé největší bolesti ztra

5)

9)

cena.
12) Jinak: O jaký hluk národů! Tu se již

začíná nové proroctví o Sennacheribovi.
4. Král. 18, 13. atd.
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hých*, jako množství moře zvuěi
ciho: & hluk zastupů, jako zvuk
vod mnohých.

13. Zvučeti budou národové jako
zvuk vod vzdulých, a okřikne 'ej*,
i uteče daleko: a uchopenbudejako
prach hor od větru, a jako vichr
před bouří.

14. V čas večerní,ahle zkormou—
cení: v čas jitřm', & neostojí*: tent
jest podil těch, kteříž nás hubili,
a los těch, kteříž nas loupi.

Kapitola 18.
O vybojování Sennacheribovu některých

zemí východních, a porážce vojska. jeho.

1. Běda zemi cymbalu křídel*,kteráž jest za řekami země
mouřenínské,

2. jenžto posílá. na moře pcsly,
a na loděch z papírového rok ti
po vodách. Jděte poslové rychll k
národu rozsápanému, a roztrhané
mu: k lidu hroznému, po němž
není jiného; k národu očekávají
címu a pošlapanému, jehožto zem
řeky rozchvataly.

3. Všickni obyvatelé světa, kte
říž přebývate na zemi, když vy
zdviženo bude znamení na horách,
uzříte, a zvuk trouby uslyšíte:

4. nebot toto praví Hospodin ke
mně: Odpočinu, aznamenati budu.
na místě svém*, jako světlo polední
jasné jest, a jako oblak rosy v den
žm'

5. Nebo přede žní celý zkvetl,
a nedozralá. dokonalost učiti se
bude*, a podřezány bu ou rato
léstky jeho kosiři: a co zůstane,
odřezano a vyvrženo bude**.

13) t. Bůh okřikne ten hluěíci národ.
14) t. přes noc nebude ho více, t. nepří
- lte e.

, t. kteráž se kocháv nástroji hudebném,
jistém křídlatém neb robatém.
t. tiše neb pokojně dívati se budu z
příbytku svého, t. Assyrským, když
proti Jůdským potáhnou.
t. když květ vydá hrozen trpký neb
nezralý, ještě rostoucí. neb teprv zra
jící. — " t. když se bude zdáti nepřá
telům, že nejlépe stojí, a. zemi jůdakou
již v své moci mají, v tom že je Bůh
pomstami svými předejde, & netoliko

|_. ./

,;. v

O'v

6. Azanechani budou spolu ptá,
kům z hor, a zvířatům zemským:
a bude na nich přes celé léto pta
ctvo, a všelika zvěřzemská na nich
přes zimu zůstane*.

7. V ten čas, přinesen bude dar
Hospodinu zástupů od lidu odtrže
ného a roztrhaného, od lidu hrozné
ho, po němž nebyl jiny; od národu
očekávajícího, očekávajicího a po
šlapaného, jehožto zem řeky ro
zchvatily*; k místu jmena Hospo
dina zástupů, k hoře Sion.

Kapitola 19.
Proroctví o pomstě Boží nad Egyptskými,

15. Obrácení jich, i jiných pohanůkBohu.

I.Břímě Egypta. Aj Hospodinvstoupí na oblaku lehkém, a
vejde do Egypta, i pohnou se mo—
dly egyptské před tváří jeho, a
srdce Egypta zchřadne u prostřed
něho.

2. A učíním, aby se sběhli Egypt
ští proti Egyptskym: a bojovati
bude muž proti bratru svému, a
muž proti příteli svému, město
proti městu, království proti krá,
lovstvi.

3. A roztrhán bude duch eg t
sky v střevách jeho, a radu ]yšlo
svrhnu: a tázati se budou modl
svých, a kouzedlm'ků svých, avěštců
a hadačů.

4. A dam Egypt v ruku pánů
ukrutných, a král silný* panovati
bude nad nimi, praví Pán Bůh zár
stupů.

5. I vyschne voda z moře, a řeka.
zpustne, a vyschne.

6. A vyhynou řeky: opadnou, a.
vyschnou potokové příkopů. Síti a.
rokytí usvadne:

jim předsevzetí jejich zmaří, ale ije
samy zahladí. Tak se stalo vojsku Se
nacheribovu.

6) t. tak mnoho jich morem'padne a ne
pohřbených na poli ležeti zůstane, že
bude míti ptactvo loupežné i zvěřdravá
přes celé léto a. přes celou zimu desi
na, nich co žráti.
Rozumí se zde národ země egyptské.
kterýžto porážkou Sennacheriba spolu
s Jůdskými Assyrských sproštěn byl.

4) t. přísný; rozuměj krále assyrskébo.

7)
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7. obnaženo bude řečiště potoka
od studně své, & Všeliké osení ob—
vlažované uschne, svadne, a nebude.

8. I truchliti budou rybáři, a
kvíliti všickni, kteříž mecí do řeky
udici, a kteříž rozstírají sít na vody,
zemdlejí.

9. Zahanbeni budou ti, kteří
zdělávají len, kteříž pletou a tkají
tenké věci.

10. A budou vlažná místa jeho
vyprahlá: všickni, kteříž dělali zá
toky k lovení ryb.

11. Blázni knížata Tanis*, mou
dří rádcové Faraonovi, dali radu
nemoudrou. J akž díte Faraonovi:
Syn moudrých já jsem, syn králů
starobylých ?

12. Kde jsou nyní moudří tvoji?
Nechat oznámí tobě, a ukáží, co
umyslilHospodin zástupů oEgyptu.

13. Zbláznila se knížata Tenis,
usvadla knížata Memíis, svedli
Egypt, úhel národů jeho.

14. Hospodin vmísil u prostřed
něho ducha závrativého: a v blud
uvedli Egypt ve všelikém skutku
jeho, jako bloudí opilý avyvracu
'101.

J 16. Anebude vEgyptě díla, kte
réžby učinilo hlavu a ocas, sklo—
ňujícího a na uzdu pojímajícího*.

16. V ten den bude Egypt jako
ženy, a ustrnou, a báti se budou
před pohnutím ruky Hospodina zá
stupů, kterouž on pohne naň.

17. A budet zemějůdská Egyptu
k strachu: každý, kdož zpomene
na ni, děsiti se bude pro radu
Hospodinazástupů, kterouž on umy
s na m.

18. V ten den bude pět měst v
zemi egyptské, mluvících jazykem
chananejským*, a přísahajících
skrze Hospodina zástupů: Město
slunce“ nazváno bude jedno.

11) Tlanis, jinak Soan. slulo jedno z hlav
_ mch měst egyptských Jiné bylo Memfis.

10) t. ani knížata, ani lid obecný ničeho,
cožby jim užitečného býti mohlo; ne—
budou moci zpraviti.

19) t. 1židovským,hebrejským. —" Heliopo 18.

19. V ten den bude oltář Hospo—
dinův u prostřed země egyptské,
a „nápis Hospodinův* při pomezí
jejim

20. bude na znamení, a na svě
dectví Hospodinu zástupů v zemi
egyptské*. Neb volati budou k
Hospodinu příčinou sužujícího, a
pošlejim spasitele a obhájce, kterýž
by vysvobodil je.

21. I poznán bude Hospodin od
Egypta, a. poznají Egyptští Hos 0—

'na v ten den, a ctíti jej bu ou
obětmi a dary: a činiti budou sliby
Hospodinu, i plniti.

22. A bíti bude Hospodin Egypt
ranou, a [zase] uzdraví jej, a na
vrátí se k Hospodinu, a ukojen bude
jim, a uzdraví je.

23. V ten den bude cesta z Egypta
do Assyrie, a budou choditi Assyr
ští do Egypta, a Egyptští do Assyrie,
a sloužiti budou Egyptští Assurovi*.

24. V ten den budeIsrael Egypt
ským a Assyrským jako třetí: pože
hnání bude u prostřed země,

25. kteréž požehná Hospodin zá
stupů, řka:Požehnaný lid můj egypt
ský, a dílo rukou mých assyrský:
dědictví pak má Israel.

Kapitola 20.
Proroctví o vítězství Assyrských

Egyptskými a Mouřeníny.

1. eta, kteréhož všel Tartan do
Azotu, když poslal jej Sar

19) t. znamení památné.
20) Jakož králové &vrchnosti při pomezích

sloupy s nápisy a erby svými vyzdvi
hují, na znamení, že ty končiny k nim
příslušejí, a ony též k nim se přizná
vají: tak Egyptští byvše prvé modláři,
již pravého Boha ctíti, a k němu se
zjevně přiznávati budou. Staří Židé roz
uměli toto místo, dle svědectví svatého
Jeronyma, o Messiášovi &o náboženství
jeho. Avšak také Oziáš, nejvyšší kněz,
kterýž byl okolo roku 160 před nar.
Krista z Palestiny ušel, vystavěl jest
v okolí města Heliopolis chrám na
způsob jerusalérnského, v němž také'
židovské služby Boží zavedl.
Jinak: s Assyrskými, t. Hospodinu.
Egyptští & Assyrští, byvše prvé mezi
sebou úhlavní nepřátelé, zanechajíce od

nad

porů a nepřátelství, budou k sobě ve
10
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on král ass sk'*, & [kd ž] bo'o
žal proti Azšíuřá dobyl ho: J

2. času toho mluvil Hospodin
skrze Isaiáše syna Amosova, řka:
Jdi, a rozvaž žini s bedr svých, a
střevíce své zu'snoh svých. I uči—
nil tak, a cho ' nahý*, a bosý.

3. I řekl Hos odin: Jakož chodil
služebník můj lgaiáš nahý, a bosý,
tří let znamení a zázrak bude nad
Egyptem, a nad mouřeninskou zemí :

4. tak požene král assyrský za
jetí egyptské, a řestěhování mou
řenínske, mladýc i starých, nahé
a bosé, s odkrytými zadkykhanbě
[země] egyptské.

5. 1 budou se báti, a zahanbeni
budou nad mouřenínskou zemí na—
dějí svou, a nad Egyptem slávou
svou*.

6. I dí obyvatel ostrovu tohoto*
v ten den: Aj hle tatot byla na—
děje naše, k nimž jsme se utíkali
o pomoc, aby nás vysvobodili od
tváři krále assyrskéhozikterak my
budeme moci utéci?

Kapitola 21.
Proroctví o zkažení Babylona, 11. o pádu

Idumejských, 13. utíkání a. pohubení Arab
ských.

1.Břímě pouště moře*. Jako vichrové od větru mezi pole
dnem a západem přicházejí, tak [to]
z pouště jde, z země hrozné.

spolek přátelství a přízně dokazovati,
i jedné Boží pravé pocty a služby ná
sledovati.
t. aneb k rozkazu Sargona (Sennache
riba), krále assyrského.
t. pouze v spodkách, bez svrchního oděvu.
t. užasnou se azahanbí ; kdo? Buď lid
jůdský, kterýž v Egyptských aMouře
nínech naději svou skládal ; aneb Mou
řeníné nad Egyptskými, a.Egyptští nad
Mouřeníny.
t. pobřeží, pomoří tohoto; země pale
stinské.
t. proroctví o poušti při moří neb při
jezeru, t. o Babylonu. Nazývá pak Ba
bylon, aneb jeho okolní místa pouští
při moři, pro řeku Eufrat, kteráž když
se rozvodnila, k jezeru neb moři po
dobna byla., i také mořem sev Písmích
(Jer. 51, 36.) nazývá; když pak voda
spadla, což jiného po sobě zůstavila,
nežli bahna, poušť a pastviny?

.— v

2)
5)

HG:
vv

2. Vidění tvrdé jest mi zvěsto
váno: Kdo nevěrný 'est, nevěrně
činí: a kdo jest z oubce, hubí.
Vstup, Elame*, Médský oblehni
[Babylon]: všelikému úpění jeho
přestati jsem kázal.

Pročež naplněna jsou bedra
má* bolestí, ouzkost ostihla mne
jako ouzkost ku poro u pracující:
padl jsem, když jsem to slyšel,
zkormoucen jem, když jsem to viděl.

4. Usvadlo srdce mé, tma pře
přestrašila mne: Babylon můj milý
položen jest mi za div*.

5. Postav stůl, prohlédej na strá

ži jledoucí a pijíoí*: vstaňte, knížata,uo opte štít.
6. Neb toto mi řekl Pán: Jdi a

postav strážného, a cožkoli uzří,
at oznámí.

7. I viděl vůz dvou jezdců, vse
dajícího na osla, a vsedajícího na
na velblouda: a šetřil pilně mno
h' atřením.

ygl X zvolal [jako] lev: Na stráži
Páně já jsem, stoje ustavičně přes
den: a na stráži své já jsem, stoje
celé noci.

9. Aj tento přijel muž veza se
na voze jezdeckém dvěma koňmi,
i odpověděl, a řekl: Padl, adl Ba
bylon, a všecky rytiny bo ů jeho
zetříny 'sou na zemi.

10. atbo má, a synové humna
mého*, co jsem slyšel od Hospo
dina zástupů Boha israelského, o
známil jsem vám.

11. Břímě Důmy*. Ke mně se
volá z Seir: Strážný co z noci?
strážný co z noci**?

2) t. Perský; nebo Elam jest částka per
ské země.
Slovy obyvatelů babylonských prorok
toto mluví; jakoby řekl: Slyším, an
Babylon takto sobě neříká.
t. nikoli jsem nemohl té předivné pro
měny, kteráž ses Babylonem stala, po
chopíti.
t. jí se a pije. Babylon byl dobyt Cýrem
vnoci, když obyvatelé ku poctě svých
bohů nejvíce bodovali a kvasíli.
t. lide můj israelskýl K budoucímu jůd
skému lidu řeč obrací, kteříž od Bs;
bylonských mnoho snášelí, ajako obill
na mlatu mlácení & stírání byli.

11) t. proroctví o Idumei, aneb na národ

3)

|>
V

C“ v

|.. O v
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12. Řekl strážný: Přichází jitrolmne, hořceplakatí budu: neusilujte,
a noc: ptáte-li se, ptej te se: navratte
se, při'ďte*.

13. římě na Arábii. V lese u
večer spáti budete, na stezkách
Dedanim*.

14. Vstříc vyjdouce žíznivěmu
neste vodu, kteříž bydlíte v zemi
polední, s chleby vstříc vyjděte
utíkajícímu*.

15. Nebo před meči utekli, před
mečem vytaženým, před lučištěm
nataženým, před těžkým bojem.

16. Neboť toto praví Pán ke
mně: Ještě za jeden rok, jako za
rok nájemníka, a odjata bude vše
cka sláva Cedar*.

17. A ostatkové počtu střelců
silných z synů Cedar umenšeni
budou: neb Hospodin Bůh israelský
to mluvil.

Kapitola 22.
Proroctví na Jerusalém. 15.Složení súřadu

Sobny, 20. a posazení na místajeho Eliakima.

1.Břímě oudolí vidění*. Ico tobě,že js1 vystoupilo 1 ty všecko
na střechy?

2. [Město] křiku plné, město lid
né, město [prvé] plesající: zbití
tv0j1 nejsou zbiti mečem, aniž ze
mřeh v boji*.

3. Všecka knížata tvá utekla
spolu, a tvrdě svázána jsou :všickni,
kteříž nalezeni jsou, svázání jsou
spolu, daleko utekli.

4. Protož jsem řekl: Odstupte ode

idumejský. —' ** t. ještě máme; jak
dlouho tu noc, ta naše bída. ještě trvati
bude ? brzo-li se dníti, nám lépe se vésti

očne?
t.- přijďte & zeptejte se opět.
Dedan neb Dadan byl jeden z vnuků
Abrahamových zCetury, syn Jeksanův,
odkudž Dedanští pošli. Rozuměj tedy
Arabské.
t. vodou a chlebem posloužiti pocestuým
v těch místech pustých & vyprahlých
bylo největší dobrodiní. B.Mojž. 23, 3.
t. podmanění a vyhubeni budou Cedarští,

lid ;rabský, z Cedara, syna Ismaelova,po . ,
t. proroctví na Jerusalem. Udolím vidění
ho nazývá, proto že v údolí u hory
Moria. (vidění) leželo. 1. Mojž. 22, 14.
t. ne od meče, ale od hladu a moru
padnou a zahynou. Proč ? viz níž v. 11.

12)
1:33.

143)

_.
V

L'.
V

abyste mne těšili nad zpuštěním
dcery lidu mého.

5. Nebo [přichází] den zabití a
pošlapání, a láčů, od Pána Boha
zástupů vou olí vidění, [den] zpy
tující zeď, a velebný' na hoře.

6. I Elam vzal toul*, vůz člově
ka jezdce, a stěnu obnažil štít**.

7. A budou výborná. oudolí tvá
plna vozů, ajezdci položí se vbráně.

8. A odkryto bude p'n'kr'ytí Jů
dovo, a uzříš v ten den zbrojnici
domu lesu*.

9. A rozsedliny města Davidova
uzříte, nebot se rozmnožily: a shro
máždíte vody rybníka dolejšího,

10. a domy jerusalémské sečtli
jste, a zbořili jste domy, abyste
upevnili zeď.

11. A jezero učinili 'ste mezi
dvěma zdmi pro vodury nika sta
rého: a nevzhlédli jste k tomu,
kterýž jej byl učinil, a učinitele
jeho zdaleka neviděli jste*.

12. I povolá Pán Bůh zástupův
ten den k pláči, a k kvílení, kly
sině, a k pasu .žíněnému*:

13. a aj radost aveselé, zabíjení
telat, a bití skopců, jedení masa, a
pití vína: Jezme, a píme: nebot
zejtra zemřeme.

14. I zjevil se v uších mých hlas
Hospodina zástupů: J ístě že ne
bude Vámodpuštěna nepravost tato,
až i zemřete, praví Pan Bůh zá
stupů.

15. Takto praví Pán Bůh zástu
ů: Jdi, vejdiktomu, kterýž bydlí

v stánku, k Sobnovi správci chrá—
mu*, a díš k němu:

16. Co ty tu [děláš], aneb kým
jsi ty zde, žes sobě vytesal zde

6) t. perští ozbrojili se. Elam krajina per
ská. tehdáž Assyrským ajich králi Sen
nacheribovi náležela. — ** t. pochytil
štít :! stěny, na. níž visel; ozbrojil se.
t. hleděti bude k zbrojué komoře, k
té, o níž 3. Král. 7, 2.
t. v svém strachu & nebezpečenství k
Bohu se ueutíkáte, než toliko 1: své
opatrnosti. . _
t. dopustí na vás bídy, pro něž plakati,
hlavu sobě holiti, aneb vlasy z hlavy
trhnti, a smutkový oděv nositi budete.

m
V

15) Jinak : Jdi k komorníku &správci domu
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hrob, vytesals na výsosti památku
pilně: v skále stánek sobě?

17. Aj Hospodin učiní, abys byl
zanesen, jakož zanesen bývá ko
hout, a jako oděv tak tě zdvihne.

18. Korunuje korunovati bude tě
soužením, a jako míčem vrhne te
bou do země široké a prostranné:
tam umřeš, a tam bude vůz slávy
tvé, pohaněni domu Pána tvého.

19. A ženu tě z stanoviště
tvého, a z přisluhování tvého ssa—
dim tě.

20. I bude V ten den: Povolám
služebníka svého Eliakima syna
Helkiášova,

21. & obleku jej v sukni tvou,
a pasem tvým opáši ho, a moc
tvou dám v ruku jeho: abudejako
otec obyvatelům jerusalémským, a
domu Jůdovu.

22. A dám klíč domu Davidova
na rameno jeho* : a otevře,a nebude
kdoby zavřel, a zavře, a nebude
kdoby otevřel.

23. A vteknu jej [jako] kolík na
místě věrném, a bude za trůn slá
vy domu otce svého.

24. A zavěsí na něm všecku slá
vu domu otce jeho, nádoby rozlič—
ných způsobů, všelikou nádobu
maličkou, od nádob číší, až do
všech nástrojů hudebnich*.

25. V ten den praví Hospodin
zástupů: Odjat bude kolík, kterýž
vbit byl v místě věrném: a zlámán
bude, a spadne, a zahyne, což na
něm bylo viselo*, nebot Hospodin
mluvil.

Kapitola 23.
O zkažení Týru, 15. a. jeho zase vzdělání.

]. Břímě Týru. Kvělte lodi mořské: nebot zpuštěn jest dům,
královského. Když potom Sennacherib
obléhal Jernsalém, nebyl tento lnepo
chybně nehodný Sobna již správcem
domu, nýbrž Eliakim.
t. plnou moc k spravování všeho krá
lovství hned po králi mu pon-učím, &
jeho rozkazům žádný nebude směli
odpírati.
t. velicí i malí zjeho potomstva skrze
něho k vznešeným místům přistoupí.
t. kteří se Sobny přidrželi, &skrze něho
na úřady povýšeni byli.

22v

24 v

26v

odkud obyčej měly přicházeti*: z
země Cethim zjeveno jest jim**.

2.Mlčte, kteříž bydlíte na ostrově :
kupci sidonšti plavíce se přes moře,
naplnili tě*.

3. V vodách mnohých símě Nilu,
žeň řeky obilí jeho*; a učiněn jest
kupectvim národů.

4. Zastyď, se Sidone: nebo praví
moře, síla mořská* řkouczNepraco
vala jsem ku porodu, a neporadila
jsem, a nevychovala jsem mládenců,
aniž k zrostu přivedlajsem panen**.

5. To když uslyšáno bude v Egyp
tě, želeti budou, když uslyší oTýru:

6. Jděte přes moře, kvělte, kte
říž bydlíte na ostrově;

7. Zdaliž to není [město] vaše,
kteréž se chlubilo od dávných dnů
z starožitnosti své? Povedout je
nohy jeho daleko k putování.

8. Kdeže to umyslil proti Týru
někdy korunovanému, jehož kupci
[jsou jako] knížata, a kramářijeho
slavní země?

9. Hospodin zástupů umyslil to7
ab strhl pýchu vší slávy, a ku
pošanění přivedl všecky slavné
země.

10. Jdi přes svou zem jako řeka,
dcero mořská, nenít pasu více tobě*.

1) t. lodi, jenž přicházely z Týru. —- “*
t. Týrským těm, kteříž se tehdáž přes
moře do Macedonie plavili, zvěstováno
o tom, že Týrus jest zkažen Nabuchof
donosorem.
t. ten ostrov či pomoří, kteréž kupci
sidonští, plavíce se přes moře, naplňo
vali, i sami sebou, i rozličným kupe
ctvim a zbožím. _
t. T_vršti z kupectví svého na. velikém
moři takové užitky brali, jako Egyptští
z úrodných Nilem zavlažených poli.
t. Týrus, město pomořské, přední a nej
pevnější mezi jinými. Sidon bylo jako
matkou toho města, ale Týrus (dcera)
potom i lidnějši i slavnější bylo. — **
t. někdyjsem bylo'město lidné, již nyní
zpuštěné. Prostě a bez podobenství:
Týrus bude zpuštěno i s krajinou svou
tyrskou neb Sidonskou, i se všemi městy
jejími, aniž bude více na moři kupectvi
prováděti.

10 t. nejsi více vázána, dcero mořská.v
Hebr. dcero Tharsis. Tartessus, osada
ve Španělích, byla pádem Týru osvo
hozena..
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11. Ruku svou vztáhl [Bůh] na
moře, zbouřil kralovstvi: Hospodin
rozkázal proti Chanaan*, aby potřel
silné jeho,

12. a řekl: Nepřidáš víče, abys
se chlubila, trpíc pohanění, panno
dcero sidonska: do Cethim povsta
nouc přeplav se, a ani tam nebudeš
míti odpočinutí.

13. Aj země Chaldejských nebyla.
takový lid*, Assur založil ji: do
zajetí převedli mocné její**, pod
kopali domyjeji, položiliji ku pádu.

14. Kvělte lodí mořské, nebot
zpuštěna jest síla vaše.

15. I budevten den: Ževzapo—
menutí budeš ó Týre sedmdesáte
let, jako dnové krále jednoho: po
sedmdesáti pak letech bude Týru
dle písně nevěstky:

16. Vezmi citaru, obejdi město,
nevěstko v zapomenutí dana: dobře
hrej, často opětuj píseň, aby pamět
byla o tobě.
v 17. I bude po sedmdesáti letech:
Ze navštíví Hospodin Týr, a při
vede jej zase ke mzdám jeho: a
zase smilniti* bude se všemi kralov
stvími země na tváři země.

18. I budou kupectví jeho, a
mzdy jeho posvěceny Hospodinu:
nebudou schovávány, ani skládány:
proto že těm, kteříž přebývati bu
dou před Hospodinem, bude [k
užitku] ku čení jeho, „aby jedli do
sytosti, a odívali se až do vetchosti*.

Kapitola 24.
Proroctví o zpuštění země israelské a o

lepších časech po něm.

1. j Hospodin rozptýlí zemi, a
Aobnaží ji, a sužovati bude

tvař její, a rozptýlí obyvatele její.

Hl t. proti Fenickým, kteříž byli potomci
chananejští. Mat. 15, 21
t. jako tyrský, tak slavnýa mocný. —
'" t. avšak přece silné obyvatele tyr
ské do vězení povedou.

: t. zase obchod, knpectví provozovati. Zů
stává v témž podobenství, v kterémž
“ . začal.

[ =“.dobře a dostatečně. Smysl: Potom
Týrští budou nábožní, spravedliví, i
také pravému Bohu sloužící lidé.

2. I bude jako lid, tak kněz: a.
jako služebník, tak pán jeho :jako
děvka, tak paníjejí: 'ako kupující,
tak ten, kterýž prodava: jako půj
čující, tak ten, kterýž vypůjčuje:
jako který upomíná, tak ten kterýž
dlužen jest.

3. Rozptýlením rozptýlena bude
země, a zebráním zloupena bude.
Nebo Hospodin mluvil slovo toto.

4. Kvílila, a vadla země, a zem—
dlena jest: vadl okršlek země,zem
dlela vysokost lidu země.

5. A země nakažena jest od oby
vatelů svých: proto že přestoup1li
zakony, změnili pravo, rozptýlili
smlouvu věčnou.

6. Protož zlořečení sžíře zemi, a
hřešiti budou obyvateléjejí: a pro
tož zblázní se orači její*, a zane
chano bude lidí malo.

7. Kvílilo sbírání vína, zemdlel
vinný kmen, vzdychali všickni, kte
říž se veselili srdcem.

8. Přestala radost bubnů. utichl
zvuk veselících se, umlkla líbeznost
citary.

9. S písničkou nebudou píti vin a
hořký bude napoj pijícím jej.

10. Potříno jest město marnosti,
zavřín jest každý dům, an žadný
do něho nevchazí.

11. Křik bude pro víno na uli
cích* : opuštěno jest všeliké veselí:
přenesena jest radost země.

12. Zůstavena jest v městě pu
stina, a neřest potlačí brany.

13. Nebo tak bude u prostřed
země, u prostřednárodů: jako kdy—
by málo oliv, kteréž pozůstalý, stře—
seno bylo s olivy; a hroznové, když—
by se dokonalo vína sbírání?

14. Ti pozdvihnou hlasu svého,
a chválu zpívati budou: kd ž osla
ven bude Hospodin, zaře cí od
moře*.

6) Hebr.: vyhlazeni budou obyvatelé, zten
čeni budou oráči —

11) t. pro nedostatek vína, ješte jindy bý
valo na. ulici elyšeti zpívání při víně.

13) t tak málo lidu, jako oliv neb hroznů
při paběrováni.

14) 15.z velebnosti Hospodinovy těšíce seu.
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15. Protož v učeních* oslavujte
Hospodina: na ostrovích mořských
jmeno Hospodina Boha israelskeho.

16. Od končin země chvály jsme
slyšeli, slávu Spravedlivého. I řekl
jsem: Ta'nost má mně, tajnost ma
mně, bě a mně: přestupujíce pře
stoupili, a přestoupenímpřestupníků
přestoupili*.

17. Strach, a jáma, a osidlo na
tě [čeká.], kterýž jsi obyvatelem
země.

18. I bude: Kdo uteče od hlasu
strachu, upadne do jámy; a kdo
se vyprosti z jamy, lapen bude osi
dlem: nebo průduchové s Výsosti
otevřím' budou, a zatřesou se ve
spolek základové země*.

19. Polámanim poláme se země,
otřením potřína bude země, po
utím pohnuta bude země,
20. vikláním viklati se bude země

jako opilý, a odnesena bude jako
stanek jedné noci*: a obtížíji nepra
vost její, i padne, a nepřidá-, aby
povstala.

21. I bude: V ten den navštíví
Hospodin vojsko nebeské na výso
sti'“; i krále země, kteříž jsou na zemi.

22. A shromážděni budou vhro
madu jednoho snopku do jezera, a

.budou zavříni tam v žaláři: a po
mnohých dnech navštívení budou*.

23. A zardí se měsíc, a zahanbí

24. 25.

J erusalémě, a před obličejemstarců
svých bude oslaven.

Kapitola 25.
Chválení Boha jmenem Židů od nepřátel

a z zajetí vysvobozených. 6. Proroctví 0 na.
vrácení se jejich do země'jůdské, 10. a o vy
hlazení nepřátel.

1. Hospodine, Bůh můj jsi ty, vyvyšovati tě budu, a oslavo
vati budu jmeno tvé: neb jsi uči—
nil divné věci, myšlení dávná. věr—
na, amen.

2. Nebo jsi obrátil město v hro—
madu rumu, město silné v zříceninu,
dům cizích: aby nebylo městem, a
na věky aby nebylo vzdělánď.

3. Z toho chvaliti bude tě lid
silný, město narodů mocných hatí
se bude tebe.

4. Nebo jsi byl silou chudému,
silou nuznému v souženi jeho: outo—
čištěm “ed vichrem, zastíněním
před ve rem; duch zajisté mocných
jest jako vichr, kterýž se o stěnu
obráží.

5. Jako vedro V žízní hluk ci
zích ponížíš: a jako horkem pod
oblakem pražícím, rodinu silných
usvadnouti učiníš.

6. I učiní Hospodin zastupů všech—
něm národům na hoře této hody
z věcí tučných, hodyzvína výbor
ného, z Věcí tučných mozek Vsobě
majících, z Vína výborného, učiště

' *slunce*, když kralovati bude Ho- neho
spodin zástupů na hoře Sion, a v

radostí pokříkujíce, přicházeti budou
od moře.

15) t. učením, uměle; jinak: na. východě.
16) t. tajemství své musím podržeti pro

sebe; neb velmi, převelmi se prohřešili.
) t. hrozné zlé & všecko vyvracející ne

štěstí na lidi se uvalí, jako se stává
při povodni spadením oblaku, & při
zemětřesení. '
t. vzdělaný k odpočivání za jednu noc.
t. slunce, měsíc, a hvězdy, jimž se po
hané klaněli; zahanbí mdlé &.nesta
teěně bohy jejich. Viz níž v. 23.
Slyší se to na nepřátely lidu israelského
a jůdského, t. na národy a krále ha

1 O

20)
21)

2 to v

bylonské, jichž Bůh k ztrestání lidu '
svého povzbudil, po čemž však skrze
jiné národy i na ně došlo.
t. kteréž Babylonští za bohya opatrov
níky své měli.

2 Wv

7. A svrže na hoře této tvař
svazku svázaného na všecky lidi,
& plátno, kteréž tkal na všecky
národy *.

2) t. město Babylon.
6) Horou Sion, na kteréž všickni náro

dové so shromáždí, vypodohnívá se v
prorockém mluvení způsobu království
Messiášovo, jehožto požehnání, kteréž
se tu vyobrazením hodů představuje,
všickni lidé účastni býti mají. Též v
Novém Zákoně se království Boží sto
lováním a svatebními hody vyobrazuje.
Mtš. 8, 11. Luk. 22, 16. Zjev. 19,_9.
Jiní rozumějí to místo zvláště o večeři

n .

t. přikrytí, jímž přikrytí jso! všickní
národové; odejme smutek jejich. TO
podobenství vykládá prorok sám hned
m v. .

QIv
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8. Svrže smrt na věky: a sejme
Pán Bůh slzu s všeliké tváři, a po—
hanění lidu svého odejme ze vší
země: nebo Hospodin mluvil*.

9. I řekne [jedenkaždý] v ten
den: Aj, tento jest Bůh náš, oče
kávali jsme ho, a vysvobodil nás:
on jest Hospodin, očekávali 'sme
ho, plesati, a veseliti se bu eme
v spasení jeho.

10. Neboť. odpočine ruka Hospo
dinova na hoře této : a mlácen bude
Moab* pod ním**, jako se trou

levy vozem ***.
11. A roztáhne ruce své pod ním,

'ako roztahuje ten, kterýž plove
l; lovaní : a poníží slávy jeho
8 o ražením rukou jeho.

12. A pevnosti vysokých zdí
tvych padnou, a sníženy budou, a
strženy na zemi až do prachu.

Kapitola 26.
Píseň, kterouž lid po vysvobození svém

Boha oslavovati měl.

1. V ten den zpívána bude píseňtato v zemi 'ůdské: Město
sily naší Sion spa31tel, postavena
bude v něm zeď a předezdi*.

2. Otevřete brany, at vejde ná- J
rod spravedlivý, ostřihajíci pravdy.

3. Starý blud pominul*: zacho
vaš [nam] pokoj ; pokoj, nebo dou
fali jsme v tebe.

4. Doufejte vHospodina _navěky
věčné, v Hospodina Boha silného
po všecky budoucí časy.

5. Neboť on skloní bydlící na

8) t. v království Kristovu na. zemi jest
smrti a. bídě moc odejmuta; zcela na.
plní se to v nebi. Zjev. 7, 17. 21, 4.
Tím jedním z úhlavních nepřátel lidu
jůdského, míní ijiné všecky ncpřátely
jeho. — ** t. kdekoli který nepřítel
nalezen bude, tu že bude potřín hned
beze všeho prodlévání. — *** t. mlá
tícím, jímž mlátívali; tříbem.
Jinak: Sila. města. našeho jest Sion, k
ochraně bude v něm zeď a násep před
zdí. Tak mělo zpíváno býti po navrá
cení se z zajetí babylonského.
t. již lid jůdský není v tom bludu, jako
býval, aby pomoci 3 pokoje od jiných
marných bohů očekávati měl: v tebe,
ó Bože, jediné doufá., a silně věří, žes
t-y jediný, jenž mu spomoci může.

... O
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výsosti*, město vyvýšené sníží.
Sníží je až k zemi, strhne je až
do prachu.

6. Pošlapa je noha, nohy chu
dého, krokové nuzných *.

7. Stezka spravedlivého přímá.
jest, přímá, cesta spravedlivého
k chození.

8. A na stezce soudů tvých Ho
spodine očekáváme tě: jmeno tvé,
a památka tva [jest] žádostí duše
[naší].

9. Duše má. žádá. tebe v noci,
ale i duchem svým u vnitřnostech
srdce svého z jitra bdim k tobě.
Když činiš soudy své na zemi, spra
vedlnosti učí se obyvatelé okršlku
zeme. ,

10. Smilujme se nad bezbožným
anenaučí se spravedlnosti: v zemi
svatých neprávě činí, a nehledí na
slávu Hospodinovu *.

11.Hospodine povýšena buď ruka
tva, ačkoli oni nevidí * : necht vidí,
a zahanbí se zavistníci lidu: a
oheň nepřátely tvé at sžiře.

12. Hospodine, daš pokoj nam:
nebo, všecky skutky naše učinil
Sl nam.

13. Hospodine Bože náš, vládli
nami páni bez tebe: toliko v tobě
at zpomínáme na jmeno tvé.

14. Umírající at nejsou živi,
obrové ať nevstavaji*: protož na
vštívil, a potřel jsi je, a zahladil
jsi všecku pamatku jejích.

15. Odpustil jsi narodu, Hospo
dine, odpustil jsí národu [svému]:
zdaliž nejsi oslaven? Rozšířil jsi
všecky meze země [jejich].

16. Hospodine, v ouzkosti hledali
tebe, v soužení reptaní učení tvé j im'*.

5) t. na. vysokých místech, t. j. Babylon
ské, v pevném městě a na. hradích pře
bývající, a na ně spoléhající.
t. Židů před tím odBabylonských uti
štěných a ochuzených.

10) t. nedbá. na. velcbnost Hospodinova,
nic sobě tím ve zlém překaziti nedá.
t. nepoznávají, nedbují toho.
t. zemřelí, duše mrtvých či Bubylonští,
neoživnout, nevstanou zase, aby nás
opět sužovali a trápili.
llebr.: vylévali prosby, když trcstlun'
tvé na ně docházelo.
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17. Jako ta, kteráž počala, když
se blíží ku porodu, ano ji bolí,
křičí v bolestech svých: tak jsme
byli před tváří tvou, Hospodine.

18. Počali jsme, a jako ku po—
rodu pracovali jsme, &porodili jsme
ducha-*: spasení jsme neučinili na
zemi,protož nepadli obyvatelé země.

19. Zivi budou mrtvi tvoji *, zbití
moji zase vstanou: probuďte se, a
chvalte, kteříž bydlíte v prachu:
nebo jako rosa světla rosa tvá., a
zem obrů strhneš ku padu **.

20. Jdi lide, můj, vejdi do pokojů
svých, zavři dvéře své za sebou,
skrei se maličko na malou chvilku,
dokudž nepřejde rozhněvaní.

21. Nebo aj Hospodin vyjde zmí
sta svého, aby navštívil nepravost
obyvatele země proti němu: a od
kryje zem krev svou*, a nebude
přikrývati více zabitých svých.

Kapitola 27.
Proroctví o potření nepřátel, 2. a. opa

trování lidu Božího.

1. V ten den navštíví Hospodinmečem svým tvrdým, a ve
likým, a silným, Leviathana hada
sochora *, a Leviathana hada zto
čilého, a zabije velryba, kterýž
v moři jest**.

2. V ten den vinice vína čistého
zpivat-i bude jemu.

3. Já Hospodin, kterýž jí ostří
ham, nenadále napojímji: aby snad
nebylo navštíveno proti ní*, vnoci
i ve dne ostříham ji.

4. Hněvivosti při mně není: kdo
mi dá. trní a bodláčí v boji: krá
četi budu po ní, zapálim ji spolu?

5. Cili raději držeti budu sílu

18) t. místo plodu vítr; slovem, příčiňovali
jsme se, ale nic jsme neprospěli.
Slyší se to na lid jůdský, kterýžvba
bylonském vězení mrtvým podobný byl.
** t. zem ukrutníků, zem babylonskou.

21) t. na sobě vylitou, volající o pomstu.
) t. rovného, neohebného, krokodila. —

** Mini se tu rozliční nepřátelé lidu
israelského.

3) t. aby někdo nepřipadl na ni.

19)

H

mou *, učiní pokoj mně, pokoj učiní
mně?

6. Kteříž vcházejí s prudkosti k
J akobovi*, zkvetne a zroste Israel,
a naplní tvář světa semenem.

7. Zdalíž podlé rány bijícího jej
ubil ho >:"?aneb jako zabil zabité
jeho, tak zabit jest**?

V míře proti míře, když za
vržena bude, souditi ji budeš*:
myslil v duchu svém tvrdém přes
den vedra "*“?

9. Protož skrze to odpuštěna bude
nepravost domu Jakobova: a to
bude všecken užitek, aby sňat byl
hřích jeho, když položí všecko ka—
mení oltáře jako kamení na rach
zetřené, nebudou stati hájove ani
modlařští chrámové.

10. Neb město ohrazené zpuštěno
bude, [město] krásné opuštěno bude,
a ost-aveno jako poušt: tam pasti
se bude tele, a tam léhati, a stráví
svršky jeho *.

11. Sucho<tí žni jeho zetříny bu
dou, ženy přichazeiíce, a učíce je*:
nebo lid není moudrý, protož ne
smiluje se nad ním ten, kterýž uči
nil jej; a kterýž stvořil jej, neod
pustí jemu.

12. I budet: V ten den potepe
Hospodin od toku řeky [Eufratu]
až do potoku egyptského, a vy
shromážděni budete jeden a jeden
synové israelští.

13. I budet: Vten den troubeno
bude troubou velikou, i přijdou,

5) t. on (Bůh) sám ostříhej mne, budiž
pevností mou.
t. dnnve' přicházejí, že potomstvo Ja
kobovo . . .
t. zdaliž jej (lid jůdský) tak ubil Bůh,
jako ubil nepřítele jeho, t. Babylonské.
— ** t. zdali jej tak zcela usmrtil, jako
jsou jíní od něho usmrcení?
t. ještě dosti mírně a milostivě s tou
vinici naložíš, trestaje ji toliko časným
zavržením, &nikoli úplným vyhlazením.
— ** ješte nepřítele zachvátil větrem
svým prudkým.
t. města J erusaléma, z něhož opuštěného
bude pastvina.
Hob. Uschlé vinné ratolesti jeho polá
mAny budou, přijdouce ženy zapálí je,
t. polámují je a poberou k topení.

6)

7
V
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kteříž byli ztraceni z země assyr
ské, a kteříž vyhnáni byli do země
egy tské, a klaněti se budou Ho
spo inu na hoře svaté v J erusalémě.

Kapitola 28.
Ohlášení pomsty Boží, předně lidu isra

elskému, 17. potom pak pro podobné hříchy
ijůdskémn. 22. Napomenutí těchto ku po
kání a smílování Božího jim osvědčení.

1. ěda koruně ch *, o il 111
B Efraimskýmrjýa kaětuppš'ší

cimu **, slávě plesaní jeho, těm
kteříž byli na. vrchu údolí nejtuč—
nějšího, bloudíce od vína.

2. Aj silný 1 mocný Pan *, jako
prudkost krupobití: jako vichr po
lamující, jako prudkost vod mno
hých rozlitých, a vypuštěných na
zem prostrannou.

3.Nohami pošlapána bude koruna
pýchy opilých Efraimských.

4. A. bude květ pršící slávy ple
sáníjeho, kterýž jest na vrchu oudolí
[věcíltučných, jako rané ovoce před
dozráním podzimním: na kteréž
když pohledí [někdo] vida je, hned
jakž rukou ujme, sžíře je *.

6. V ten den bude Hospodin zá
stupů korunou slávy, a věncem ple
saní ostatku lidu svého*:

6. a duchem soudu sedícimu na
soudu, a silou navracujícím se z boje
k bráně *.

1) t. koruně nádherné, či městu Samaří.
Města na horách ležícíijinde v písmích
koruny slovou, ajsout jako koruny
zemí vůkol nich ležících. — ** kterýž
tudíž nsvadne a sprší, t. městu Samaří,
kteréž brzo zahyne.

\ Hebr. Páně, t. přijde. Mini se Salma
nasar, král assyrský s vojskem svým.
4. Král. 18, 9. a t. d.
t. jako fík raný, před časem ovocným
dozralý někdo vida, i hned utrhne, a
sotva ho v ruce maje, a lakotně sni: tak
Salmanassar, jakž mile města. Samaří
dnbude, hned jako hltavě bo sní,t bez
odkladu a s velikou žádostí zkazí je.
t. judského. za času krale Ezechiaše,
na odpor tomu, což výš o Samaří po
vědíno.
t. Bůh bude opatrovníkem a spomocníkem
lidu jůdakého včas pokoje i války, za
kralovaní Ezechiášova. Ale potom pro
ÍGÍiChnepravosti i jich trestání nemine —

lo \.
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7. Ale i ti pro víno nevěděli, a
pro opilství pobloudili: kněz i pro
rok nevědí pro opilství, pohlcení
jsou od vína, bloudí vopilství, ne
znají vidoucího *, neumějí soudu.

Nebo všickni stolové jejich
plni jsou vývratků a neřádů, tak
že více není místa.

9. Koho bude učiti umění*? a
koho učiní vyrozuměti slyšení?
Ostavené od mléka, odtržené od
prsů '*. 

10. Neb rozkaž, opět rozkaž, roz
kaž, opět rozkaž, počekej, opět po—
čekej, počekej, opět počekej, ma—
ličko tu, maličko tam *.

11. V mluvení zajisté rtů, a vja
zyku jiném mluviti bude k lidu
tomuto *.

12. Kterémuž řekl: Totot jest od—
počinutí mé, občerstvěte ustalého,
a tot jest obvlažení mé: a nechtěli
slyšeti.

13. I budet jim slovo Hospodi
novo: Rozkaž, opět rozkaž, rozkaž,
opět rozkaž, počekej, opět počekej,
počekej, opět počekej, maličko tu,
maličko tam *: aby šli, a padli zpět,
a setříni byli, a osidly zapleteni,
a polapeni byli.

14. Protož slyšte slovo Hospodi—
novo, muži posměvači, kteříž panu—
jete nad lidem mým, kterýž jest
v Jerusalémě. .

15. Neb jste řekli: Učinili jsme
smlouvu ssmrti, a s peklem smlu
vili jsme se. Bič rozvodnilý * když
přecházeti bude, nepřijde na nás:
nebot jsme položili lež za naději
naši, a lži schraněni jsme *.

7) t. neznají proroka. či proroctví.
9) t. takový opilec ? —-** t. sotva. malé děti.

10) t. jejich učení jest toliko rozkazování
a odkládání na budoucnost jako malým
dětem, ale žádné dokonalé naučení &.
spravedlivé napomenutí.
t. Bůh skrze proroky vbudoucím zajetí
jazykem cizím. '
t. Bůh k nim tak mluviti bude, jako
oni teď k lidu mluví, t. nechá. jev ne
vědomosti budoucí zkázy. Viz výš 6, 9. 10.
t. metla, pomsta, záhubna jako povodeň,
t. j. vojsko assyrské. ——**t. lžia falší
jsme se ukryli. Tou lží jedni rozumějí
marné bohy 3.madly, jiní smlouvu, kte

u)

13)

15)
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16. Protož toto praví Pán Bůh:
A já položím v základech sionských
kámen, kámen zkušený, úheln ,
drah', v základě založený: k o
uvěří, nepospíchej *. _

17. A položím u váze soud, a s ra
vedlnost u míře: a podvrátí ru
pobiti naději lži: a obranu vody
zatopí.

18. A tak shlazena bude úmluva
vaše s smrtí, a smlouva vaše spe
klem neostojí : bič rozvodnilý, když
přecházeti bude, budete jemu v po
šlapání.

19. Kdykoli přecházeti bude, ve—
zme vás: neb ráno na úsvitě pře—
cházeti bude, ve dne i v noci, ato
liko samo trápení dá rozum sluchu *.

20. Neb suženo [bude] lože, tak
ab druhý spadl: a plášt krátký
ne ude moci obou přikrýti *.

21. Nebo jako na hoře rozdělení
státi bude Hospodin* :jako v oudolí,
kteréž jest V Gabaon, hněvati se
bude: aby činil dílo své, cizi dilo
jeho **: aby dělal dílo své, cizí jest
dílo jeho od něho.

22. A nyní neposmívejte se, aby
se snad nesoužily okovy vaše * : nebo
skonání a ukrácení slyšel jsem od
Pána Boha zástupů [kteréž přijde]
na všecku zemi.

ron král Achaz sAssyrskýmiučinil, ač
se jim podrobiti nemínil, aEzechiáš po
tom držeti nechtěl. 4. Král. IG, 7. 18, 7.
t. kdo jemu důvěřovati bude, nebude
třeba mu utíkati, nebudet se míti čeho
báti. Knmenem úhelným vyrozumívá se
v písmě svatém často Kristus. Smysl:
Pro budoucí pokuty ukazují na Messi
áše. Kdožkoli v něho věří, nemusí jinde
spasení hledati, nemusí se báti, když
nastane soud.
t. otevře vám rozum, abyste uvěřili to
muto předpovědění. Hebr.: Když jen
uslyšíte o té pomstě na vás přicházející,
třásti se budete.
t. bude veliká tíseň a nikdež žádného
zníknutí.
t. na hoře Farasim, 2. Král. 5, 20. —
" Neobyčejný skutek svůj; proto ne
obyčejný, že ne jako jindy na nepřátely
jůdské, ale na Jůdské samy hněvati se
bude, aje tak, jakž nikdy ještě nečinil,
trestati.
t. abyste trestání Božího sobě nepři
tužili.

1 O) v
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23. Ušima přijměte, a slyšte
hlas můj: pozorujte, a poslechněte
řeči mé.

24. Zdali celý den orati bude oráč,
aby sel, proháněti bude a čistiti
zemi svou?

25. Zdaliž když srovná svrchek
j jí, nenaseje černéhokmínu, aluč
mho kmínu nenatrousí-liž, a neroz
seje-li pšenice pořád, a ječmene, a
prosa, i vikve vkončinách svých?

26. A cvičí ho vsoudu*:Bůh
jeho nauč1 jej.

27. Nebo ne zubatými nástroji
mlácen [bývá] černý kmín, ani kolo
vozní na lučnim kmíně točí se: ale
prutem vytlouká se černý kmín, a
luční holí*.

28. Obilí sice mláceno bývá : však
ne na věky ustavičně mlatec bude
mlátiti je, ani roztlačovati je bude
kolo vozní, ani kopyty svými tříti
bude je*.

29. I to od Hospodina Boha zá
stupů vyšlo, aby divnou učinil ra
du, a zvelebil spravedlnost *.

Kapitola 29.
O obležení města Jorusaléma. 9. Naříkání

nad hříchy a slepotou obyvatelů jeho. 14.
Pohrůžka proti nim. 19. Potěšení spravedli
vých, a pomsta nad bezbožnými.

1. Běda tobě Arieli, Arieli město,kteréž vybojoval David *:

26) t. Bůh učí jej takové opatrnosti, jakby
zem zdělávati, sít-i, i zase z ní úrody
sbírati měl.
Podle způsobu tehdejšího mlácení mln
ví. Rozum jest: Vi-lii sprostý oráč, co
a jak při obchodu svém užitečně &
příhodně dělati, čímž více prozřetedlný
& vševědoucí Bůh věděti bude, co ajak
činiti, koho, kdy a jak a mnoho-li tre
stati má.
t. ne ustavičně &kterýmkoli způsobem,
hospodář obilí své mlátí; nýbrž jen
potud a tak, aby se zrno od slámy &
plev oddělilo atd.
t. podobně, jako opatrný hospodář, činí
dle své moudrosti a spravedlnostii Bůh,
dopouštěje trest na lid svůj, jeu potud
& k tomu, aby ho očistil.
Patrno jest, že Arielem (lvem Božím,
neb silným) město Jerusalem se míní.
Nazývá pak je Arielem, buď proto, že
Senacheribovu obležení, s pomocí Boží
jako nepřemožcný lev (delalo, aneb pro

to a
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přidán jest rok k roku: slavnosti
minuly jsou**.

2. A obeženu náspem Ariele, a
bude smutný atruchlící, a budemi
jako Ariel.

3. A obtáhnu jako okolek vůkol
tebe, a vyženu proti tobě násyp, a
ohrady položím k obležení tvému.

4. Sníženo budeš, z země mlu
viti budeš, & z prsti slyšána bude
řeč tvá: a bude jako věštce z země
hlas tvůj: a z prsti řeč tvá sip
těti bude.

5. A bude jako prach drobný
množství zmítajících tebou, a jako
pýř, kterýž pomíjí množství těch,
kteříž se proti tobě zmocnili.

6. A bude to v náhle hned. Od
Hospodina zástupů navštíveno bude*
hromem, a zemětřesením, a zvukem
velikým vichru a bouře, a plame
nem ohně sžírajícího.

7. I budet jako zdání vidění no
čního tomu množství všech národů,
kteříž bojovali proti Arieli, a vši
ckni kteříž válčili, a oblehli, i zmo
cnili se proti němu.

8. A jako [když] se lačnému ve
snách zdá, že jí, ale když procítí,
rázdná jest duše jeho: a jako

deyž] se žíznivému ve snách zdá,
že pije, akdyž.procítí, ustalý ještě
žízní, a dušejeho prázdná jest: tak
bude [tomu] množství všech národů,
kteříž bojovali proti hoře Sion.

_9. Užasněte se, apodivte se, zmí
tejte sebou, a potácejte se: spíte se,
ale ne vínem: vrávorejte, ale ne '
od opilství.

10. Nebo smísil vám Hospodin
ducha dřímoty*, zavře oči vaše,
proroky iknížata vaše, kteříž vidí
v1dění**, zastře***.

oltář zápalných obětí, jejž také Eze
chiel Arielem nazval. — ** t. když po
tomto roce ještě jeden rok s svými vý
ročními slavnostmi mine —
t. buď ležení assyrskě, aneb v dobrém
rozumu, město jerusalémské, jemuž

Bůěh proti Assyrským. ku pomoci přije

O5\;

sp .
10) H. tvrdého spaní; dopustí na. vás sle

potu, zsslepenost srdce. " H. vi
dou ' *** t. ty, kteříž se zdají býti
Jinak osvícení, porazí slepotou.

11. I bude vám vidění všech*
jako slova knihy zapečetěné, kte
rouž když dají tomu, jenž zná pí
smo, řkou: Čti ji; i odpoví: Ne
mohu, nebo zapečetěná jest.

12. A dána bude kniha tomu,
jenž nezná písma, a řečeno bude
jemu: Cti; a odpoví: Neznám pí
sma.

13. I řeklPán: Proto že lid tento
přibližuje se ke mně [toliko] ústy
svými, a rty s 'mi oslavuje mne*,
srdce pak jeho alekojest ode mne,
a že báli se mne dle lidského při
kázaní a učení**:

14. proto aj já přidám, abych
podivení učinil lidu tomuto divem
velikým a předivným; neb zahyne
moudrost moudrých jeho, a rozum

opatrnšch jeho skryt bude.15. ěda, kteříž jste hlubocí srd
cem, abyste předHospodinem skryli
radu*: kterýchžto jsou ve tmách
skutkové, a říkají: kde nás vidí, &
kde nás zná? '

16. Převrácené jest to vaše my
šlení: jako kdyžby hlína proti hrn
číři myslila, a řeklo by dilo uči
niteli svému: Neučinil jsi mne: a
nádoba hlíněná řekla by hrnčíři
svému: Nerozumíšř'.

17. Zdaliž se ještě v času malič
kém a krátkém neobrátí Liban v
Karmel, a Karmel za les nebude
liž počten*?

18. I uslyší v ten den hluší slo—

11) t. všech pravých proroků.
13) t. samým zevnitřním způsobem, bez

upřímnosti srdce, tak jako fariseové
činili. Mat. 15, 8. — ** t. jak se toli
ko z přikázaní ». ustan ovení lidských,
a ne z slova. a. z zákona mého na
učili.
H. běda těm, kteří hluboko v srdci
před Hospodinem skrývají radu, tuny
slí, že svých úmyslů a. obmyshí před
Bohem pokrývati mohou.
t. kterakž tedy ten, který vás učinil,
a. vám tu moc dal, abyste mysliti mo
hli, nebude o vás a o myšlenkách va
šich věděti, a jim rozuměti?
t. hora obrátí se v rovinu & rovina v
horu; smysl: Pyšní snížení, apokomí
povýšeni budou. Pyšnými rozuměj As
syrskě, druhými Jůdské.

15 v

16 v

17
\;
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va knihy—*,a z temnostíamrakoty
oči slepých viděti budou**.

19. A přidají tiší v Hospodinu
veselost, a chudí lidé v Svatém
israelském plesati budou;

20. nebo zemdlel ten, jenž se byl
zmocnil, konec vzal posměvač, a
podtati jsou všickni, kteříž bděli
nad nepravostí*:

21. kteříž přivodili k hříchu lid
slovem, a tomu, kdož je trestal, v
bráně nohy podráželi, a odchýlilí
se darmo od spravedlivého'i'.

22. Protož, toto dí k domu Ja
kobovu Hospodin, kterýž vykoupil
Abrahama: Nebude nyní zahanben
Jakob, ani se nyní obličej jeho
zardí:

23. ale když uzří syny své, dílo
rukou mých, u prostřed sebe po—
svěcovati* jmena mého, posvěcovati
budou Svatého Jakobova, a Boha
israelského ohlašovati budou:

24. a znáti budou bloudíci du
chem rozum, a reptáci učiti se bu—
dou zákonu.

Kapitola 30.
Trestání utíkajících se o pomoc k Egypt

ským, a ne k Bohu. 2. Darcmnost posílání
o to. 18. Znslíbcní ochrany a. vysvobození
od Assyrských těm, kteříž v Bohu naději
skládají.

1. Běda vam, synové poběhlci, díHospodin, kteříž skladate radu.
a ne ze mne: a tkáte plátno, ane
skrze ducha mého, ahřích k hříchu
přidáváte:

2. kteříž chodíte, abyste sstoupilí
do Egypta, a úst mých neotazali
jste se, nadějíce se pomoci v síle
Faraonově, a majíce doufá-ní v stí
nu egyptském.

18) t. té nyní před nimi jako zapečetěné;
tehdáž uvěří proroctví tomu, když se
na. nich splní.. — " t. prohlédnou, &
přesvědčí se o pravdě všickni ti, kte
říž prvé ke všemu napomínání & do
kazování jako hluší a slepí byli.

20) t. kteří ji bedlivi byli, jí hájili. nad ní
ruku drželi.

21) Hebr: na mizinu ho přivedli.
28) nebo, když uzří synové jeho dílo ru

kou mých u prostřed sebe, posvěcovati
budou —

3. I bude vám síla Faraonova k
hanbě, a doufaní v stínu egyptském
ku pohanění.

4. Byli zajisté v Tanis knížata
tva, a poslové tvoji až do Hanes
přišli.

5. Všickni zahanbeni jsou nad
lidem, kterýž jim prospětí nemohl:
nebyli ku pomocí ani k jakému u
žitku, ale k hanbě a k útržce.

6. Břímě hovad poledne*. Do
země zarmoucení a úzkostí**, v níž
lvice, a lev, ještěrka, a králík léta
jící***, nesou na plecech hovad zbo—
ží svá, a na hrbu velbloudů pokla—
dy své, k lidu, kterýž jim prospětí
nebude moci.

7. Nebo Egypt nadarmo a marně
pomáhati bude: protož volal jsem
na to: Pýcha toliko jest to, upokoj
se?-.

8. Nyní tedy vejda napiš mu na
desce*, a V knize snažně to vyryj,
a budet to v den nejposlednější na
svědectví až na věky.

9. Nebo lid k hněvu popouzející
jest to, a synové lživí, synové, kte—
říž nechtějí slyšetí zákona Božího.

10. Kteříž říkají vidoucím: Ne—
chtějte viděti: apatřícímzNechtěj
te spatřovati nam toho, což pra
vého jest*: mluvte nám věcí lidé,
vizte nám bludy.

11. Odejměte cestu ode mne, u
chylt-e ode mne stezku, at přestane
od tváři naší Svatý israelský*.

12. Pročež toto dí Svatý israel
ský: Ze jste zavrhli slovo to, a

t. Proroctví o poslauství, jdoucím z
Jůdstva k poledni. — ** t. do Egypta,
kterýž sám jest pln strachu nouzkosti
pro krále assyrského. — ** t. v níž
jest plno divokých zvířat, létajících
hadů, či bazilišků, a kteráž ani před
těmi není bezpečna.
t. přestaň Jůdo u Egyptských, jimiž
pýcháš &na nichž si honosně zakládáš,
pomoci hledati.
t. napiš to proroctví na tabuli před
očima. jejich. '

10) t. prorokům dí: Neprorokujte nlím
pravdy; nechtějí pravdy od proroků
slyšeti. ani rady jejich poslouchati.
t. nemluvte nám ustavičně o Bohu. Af
tak nemluvili slovem, avšak takovy
smysl na. ně pronášelo jejich zlé apřo'

_6)

vrácené obcovaní.
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doufáte v utiskování a vrožbroj a
spoléháte na to:

13. proto bude Vám nepravost ta
jako rozsedljna padající, a vyšetře
ná na zdi vysoké, neb vnáhle, když
se nenadějí, příjde setření její.

14. A setře se jako setřína bývá
nádoba hrnčířská setřením náram
ným: a nebude nalezena z zlomků
jejích střepina, v nížby byl nesen
ohníček s ohniště, aneb nahráno
bylo málo vody z jámy.

15. Nebo toto dí Pán Bůh, Sva
tý israelský: Navrátíte-li & spoko—
jíte-li se, spasení budete*; vmlčení
a v naději bude síla vaše. I ne
chtěli jste:

16. a řeklijste: Nikoli, alekko
ňům utečeme se; protož utíkati bu
dete: a na rychlé vsedneme: pro
tož rychlejší budou ti, jenž vás bu—
dou stíhati.

17. Tisíc lidí před strachem je
dnoho: a před strachem pěti vši
ckni utíkatí budete, dokavádž ne
budete ostaveni jako žezlo lodi na
vrchu hory, a _jako znamení na
pahrbku*.

18. Protož čeká Hospodin, aby
se smiloval nad vámi: aprotož po—
výšen bude odpouštěje vám: nebo
Bůh soudu jest Hospodin: blaho
slavení všickni, kteříž očekávají na
nej.

19. Lid zajisté SiOllSký bydliti
bude v J erusalémě; pláče nebudeš
nikoli plakati, lítost maje smiluje
se nad tebou: k hlasu volání tvé
ho hned jakž uslyší, odpoví tobě.

20. A [ačkoli] Pán dá vám chléb
ouzký, a vodu krátkou*: ale nedá
od tebe odejíti více učiteli tvému:
&budou oči tvé viděti přikazatele
tvého**.

lólt- kdybyste se obrátili od daremných
toulek & utíkání se k Egyptským, a
raději ve mne doufali &.pokojně se
měli, byli byste zachování.

17) |:. celí osamělí a opuštění.
20)t. ačkoli na vás dopustí na. krátký čas

ouzkosta nouzi. 3. Král. 22, 27. Výše
22. 1. 2. — ** Rozumějí se prorokové,
kteřížby lid dobře vedli a spravovali.
Avsak i na. blahé časy království

21. A uši tvé slyšeti budou slovo
z zadu napomínajícího: Tot jest
cesta, choďtež po ní: a neuchylujte
se ani na pravo, ani na levo.

22. A poskvrníš plechy rytin stří
bra svého a oděv slitého zlata svého,
a rozmeceš je jako nečistotu ženy
svou nemoc mající. Vyjdi, díš mu*:

23. a dán bude déšt semeni tvé
mu, kdežkoliv síti budeš v zemi:
a chléb ourod země bude přehoiný
a tučný*: pásti se bude v vladař
ství tvém v ten den beránek pro
stranně.

24. A býkové tvoji, i oslátka, kte—
říž dělají zemi, smíšenou píci jísti
budou, jakž na humně převáta jest.

25. A budou na všeliké hoře vy
soké, a na všelikém pahrbku vy
výšeném, potokové tekoucích vod,
v den zbítí mnohých, když padnou
věže.*

26. A bude svět-lo měsíce jako
světlo slunce, a světlo slunce bude
sedmeronásob jako světlo sedmi
dnů spolu, v den, V kterýž uvížo
Hospodin ránu lidu svého, a ouraz
zbití jeho uzdraví.

27. Aj jmeno Hospodinovo při
chází z daleka, hořící jest prchli
vost jeho, a těžká k nesení: rtové
jeho naplnění jsou hněvivostí, a
jazyk jeho jako oheň sžírající.

28. Duch jeho jest jako potok
rozvodnilý až do polu hrdla, k zni—
čení národů, a uzdy bludu, kteráž
byla na čelistech lidí.

29. Píseň bude vám jako v noc
posvěcené slavnosti*, a radost srdce,
jako tomu, kterýž jde s píšťalkou,
aby všel na horu Hospodinovu k
Silnému israelskému**.

Messiášova se toto proroctví obrací,
kdež ovšem každý spasení žádostivý
důstatečného naučení dojíti může.

22)t. díš jim: Pryč, jdi mi z očí. Rozum
verše toho jest: odřekneš se všeho mo
dlářství.

23) t. bude ouroda a hojnost obilí.
25) t. pyšní Assyrští. Výše 2, 15.
29)t. když se zasvěcuje slavnost. Dle oby

čeje židovského začínaly se slavnosti
hned s večera. — " H. k skále Israe
lově, t. k Hospodinu, jenž jest skála
neb síla Israelova.
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30. I slyšeti dá Hospodin slávu
hlasu „svého, a strach ramene svého
ukáže v pohrození prchlivosti, a v

la-meni ohně sžírajícího: porazí
Fvše] vichrem, a kamenným krupo
bitím.

31. Hlasu zajisté Hospodinova
zděsí se Assur jako prutem jsa bit.

32. A bude přecházení prutu za
ložené*, jemuž odpočinouti rozkáže
Hospodin na něm V bubm'ch a v
citarách**: a v bojích zvláštních
vybojuje je.

33. Nebo řipraveno jest od vče
rejška Tofet *, od krále připraveno
jest, hluboké a rozšířené. Potravy
jeho, oheň a dříví mnohé: dmý
cháníHospodinovo jako potok síry
je zapaluje.

Kapitola 31.
O témž.

1. Běda těm, kteříž sstupují doEgypta o pomoc, v koních
doufajíce, a doufaní majíce v vo
zích, že mnozí jsou: a v jezdcích,
že silní jsou příliš: _a nedověřují
Svatému israelskému, a Hospodina
nehledají.

2. Ale on moudrý přivede zlé,
a slov svých neodejme: a povstane
proti domu nejhorších, a proti po
moci těch, kteříž páší nepravost.

3. Egypt, člověk, a ne Bůh, a ko
ňové jejich tělo a ne duch: a Ho
spodin nachýlí ruky své, a padne
pomocník, a padne ten, jemuž se
dává pomoc, a spolu všichni za
hynou.

4. Nebot toto dí Hospodin ke
mně: Jako když řve lev, a lvíče nad
loupeží svou, a vyšlo by mu vstříc
množství pastýřů, hlasu jejich ne—

32) t. dobře namířená, těžká bude ta. rána.
** t. — když bití budou Assyrští, budou
se z toho veseliti Jůdšti, vítězství Ho
spodinovo s bubny & barfami slavice.

33) 15.od dávno. král Ezechiáš připravil již
Tofeth ]: spálení těl Assyrských. Bylo
pak Tofeth místo ohavné, blíže Jeru
saléma v údolí Hinnom, v němž ně
kteří Židé děti své modle Moloch obě
tovali & pálili. 4. Král. 23, 10.

bude se,strachovati, am“.ložstvíje

jEilchnebude se děsiti: tak sstoupíospodin zástupů, abyr bojoval na
hoře Sion, a na pahrbku jejím.

5. Jako ptáci létající*, tak há
jiti bude Hospodin zástupů Jeru
saléma, ochraňuje a vysvobozuje,
přecházeje a zachovávaje.

6. Obraťte se, jakož jste hluboko
byli zašli*, synové israelští.

7. Neb v ten den zavrže muž
modly stříbra svého, a modly zlata
svého, kterýchž nadělaly vám ruce
vaše k hříchu.

8. A padne Assur od meče ne
muže, a ne meč člověka sžíře jej,
a utíkati bude ne před mečem: a
mládenci jeho pod plat uvedeni
budou: '

9. a síla jeho od strachu pomine,
a děsiti se budou knížata jeho u
tíkaj íce: řeklHospodin, j ehožto oheň
jest na Sionu, a pec jeho v Jeru
salémě*.

Kapitola 32.
O šťastném & spravedlivém kralování,

jakž podobné, Ezechiášovu. 9. O spuštění
země jůdské. 15. O porážce nepřátel a.
vzdělání zase království jůdského.

1. Aj v spravedlnosti kralovati budekrál*, aknížata vsoudu vlá
dnouti budou. ' .

2. A bude muž jako kterýž'před
větrem kryje se, a tají se před
bouří, 'ako potokové vod v žízní,
a [jakoj stín skály vysedlé v zemi
pusté. .

3. Nezatemní se oči vidoucích,
a uši slyšících pilně pozorovati
budou.

4. A srdce ];bláznů porozumí umění, a jaz za'íka 'ch chle
mluviti budeyi vol]ně.vy ry

5. Nebude slouti více ten, kte

"b) t. okolo svého hnízda, hájíce svých mla
ých.

6)t. od svého velikého bludu ablubokého
ádu.

9) hpoltář & chrám, kdežto se mu zápalné
oběti obětují. Aneb, jehožto trestajícl
moc vychází z Jornsaléma.

1) Vykládá se toto místo o králi Ezechi
áši i o Messiáší.
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rýž nemoudrý jest, knížetem: ani
lstivý slouti bude větším.

(Luk. 22, 25.)
6. Nebo blázen bláznivé věci

mluví, a srdce jeho skládá nepra
vost, aby dokonal pokrytství, a
mluvil k Hos odinu lstivě, aprázd
nou učinil uši lačného, a nápoj
žíznivému odjal.

7. A nástroje lstivého nejhorší
jsou: nebo on myšlení skládá k
zahlazení tichých řečílživou, když
mluví chudý soud.

8. Ale kníže, které věci hodné
jsou knížete, mysliti bude, a on
nad vévodami státi bude.

9. eny bohaté vstaňte, a slyšte
hlas můj: dcery doufající ušima
pozorujte řeči mé.

10. Nebo o dnecharoku, zkor
mouceny bu ete vy doufající : nebo
skonalo se vína sbírání, sbírka více
nepřijde.

11. Ustrňte bohaté, zkormutte
se doufající: svlecte se a zahan
beny buďte, přepašte bedra vaše.

12. Nad prsy* kvělte, nad kra
jinou žádostnou, nad vinici ou
rodnou.

13. Na zemi lidu mého trní a
hloží vzejde: čím více na všech
domích veselosti města plesajícího?

14. Nebo dům bude opuštěný,
množství města zanecháno, tma a
makání bude nad jeskyněmi až
na věky. Radost divokých oslů,
pastviště stád*,

15. dokavádž nebude vylít duch
na nás s výsosti*: a bude [zase]
poušt v Karmel, a Karmel za les
jmín bude.

16. A bydliti bude na poušti*
soud, a s ravedlnost na Karmelu
seděti bu e.

17. A bude oučinek spravedlnosti—
12)t. kteréž pro nedostatek pokrmu mléka

maličkým nedávají.
14)t. pouští bude to všecko.
15)t. dokavadž s pomocí Boží zase neoži

veme: aneb, dokud se Bohu tak líbiti
bude, a on s Výsosti jináč s námi ne
naloží.

“Šli na místech, kteráž nyní jsou zpu
štěná.

pokoj, aužitek spravedlnosti odpo
činutí, a bezpečnost až na věky.

18.A seděti bude lid můj v kráse
pokoje, a v stáncích doufáni, a
v odpočívání hojném.

19. Ale krupobití při sstupování
lesa*, a ponížením poníženo bude
město.

20. Blahoslavení, kteříž sejete
na všelikých vodách, vpouštějíce
tam nohu vola i osla*.

Kapitola 33.
Proroctví o pomstě nad Sennacheribem,

10. a zproštění lidu jůdskébo od něho.

1. Běda tobě, kterýž loupíš, zdaliž i ty sám nebudeš oblou
pen? a kterýž zhrzíš, zdaliž i ty
sám nebudeš zhrzín? Když dokonáš
loupení, obloupen budeš ;když usta
na přestaneš tupiti, potupen budeš.

2. Hospodine smiluj se nad námi:
nebot tebe očekáváme: budiž rámě
naše v jitře, a spasení naše v čas
soužení.

3. Před hlasem anděla utekou
lidé, a před vy šením tvým roz
prchnou se nám ové.

4. A sebrány budou loupeže va
še, jako sbírání bývají chroustové,
jako když jimi bývají naplněny
La
am .

5.yZveleben bude Hospodin, neb
přebývá na Výsosti: naplní Sion
soudem a spravedlnosti.

6. A bude víra za časů tvých:
zboží spaseni, moudrost a umění:
bázeň Hospodinova tent bude po
klad jeho*.

7. Aj vídouce to křičeti budou
vně, poslové pokoje hořce plakati
budou.

8. Zpustlé jsou cesty, přestal chodí
cí stezkou, zrušena jest smlouva,
zavrhl města, nevážil sobě “lidí.

19)t. spadne. Rozumějí tím lesem jedni
Israelské, jiní Assyrské, jakož i to,
o čemž níže, jedni na Samaří, jiní na.
Babylon aneb Niuivé slyší.

20)t. !: oránía dělání země,aneb na pastvu,
majíce pokoj před outoky nepřátelskými.

6)t. zboží, vysvobození, moudrost, zná
most, bázeň Hospodinova, tent bude
poklad jeho.
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9. Kvílila, & zemdlela země: za
hanben jest Liban, a zešpinavěl,
a učiněn jest Sáron jako poušť: a
potlučen jest Básan, i Karmel.

10. Nyní povstanu, praví Hospo
din: nyní vyvýšen,nyní pozdvižen
budu.

11. Počnete horkost, porodíte
strniště-*: duch váš jako oheň sžiře
vas.

12. I budou národové ti jako po
spálení popel, trní sebrané ohněm
bude spáleno*.

13. Slyšte, kteříž daleko jste, co
jsem učinil, a poznejte blízcí silu
mou*.

14. Přestrašeni jsou na Sionu
hříšníci, posedl strach pokrytce.
Kdo z vás bude moci bydliti s
ohněm sžírajicím? kdo z vás bude
moci bydliti s horkost-mi věčnými*?

15. Ten, kterýž chodí v spravedl
nostech, a mluví pravdu, kdo zamítá.
lakomství z outisku, a vytřása ruce
své od všelikého daru*, kdo zacpává
uši své, aby neslyšel krve, a zavírá
oči své, aby neviděl zlého.

16. Tent na výsostech* přebývatí
bude, hradové skal vysokostjeho**:
chléb jemu dán bude, vody jeho
budou věrné***.

17. Krále v okrase jeho uzří oči
jeho: spatří zemí z dalekař.

18. Srdce tvé přemyšlovati bude
o bázni. Kdež jest učený? kde ten,
kterýž slova zákona váží? kde uči—
tel maličkých*?

11)t. rozpálíce se proti lidu mému, nic ne
ro .

12)t. jako trní podtate', kteréž ohněm spé—
leno bývá.

13) t. slyšte a vizte moc mou obyvutelé
země, dalecí i blízcí.

14) t. kdo ostáti před Bohem, Assyrské tak
přísně a beze všeho ušetření trestají
cím, jako oheň, kterýž všecko na po
řád spaluje.

15) t. vytřásá z rukou svých všeliký der,
otřásá. je, aby darů nepřijímal, či nedá
sebe a spravedlnosti své dary porušiti.

16) t. na vysokých místech; bezpečně. —
** t. tak bezpečný bude, jakoby na
hradě, na vysoké a nepřístupné skále
vzdělaném, přebýval. — *** t. stálé;
dostatek pokrmu a nápoje míti bude.

17) t. daleko široko od nepřátel osvobozen.
18) Dle hebr. Budeš zpomínati na předešlý

19. Lidu nestydatého neuhlédaš,
lidu hluboké řeči*: tak abys nemohl
rozuměti výmluvnosti jazyka jeho,
v němž nížádné moudrosti není.

20. Popatř na Sion město slav—
nosti naší: oči tvé uzří Jerusalém
bydlení bohaté, stá-nek, kterýž ní
koli nebude moci přenesen býti:
aniž odjati budou kolíkové jeho na.
věky, & všickni provázkové jeho
nepřetrhnou se*:

21. proto že tam velikomocný
jest toliko Hospodin náš: tu jest
misto řek, potokové přeširocíaote
vření*: nepůjde po něm lodi ve
slařů, ani lodí tréřadní** po něm
přecházeti bude***.

22. Nebo Hospodin jest soudce
naš, Hospodin zakona ustanovitel
náš, Hospodin král náš: ont spasí
nas.

23. Oslabení jsou provézkové tvo
ji*, &.nedrží: tak bude žezlo tvé,
abys rozšiřiti znameni ner'nohl**.
Tehdy rozděleny budou kořisti lou
peží mnohých: kulhaví rozberou
loupež.

24. Aniž dí soused: Nemocen
jsem; od lidu, kterýž bydlí v něm,
odjata bude nepravost*.

Kapitola 34.
Ohlášení pomst Božích všechněm lidu

jůdského nepřátelům, 5. a obzvláštně ldu
mejským.

1. Přistuptež národové, a slyšte,a. lidé pozorujte: nechat sly
strach, říkaje: Kdo jest teď písař a.
výběrčí daně, kde dohlížitel na věže?
Smysl: ,Přestsne všecko, co nás prvé
nepokojilo a tísnilo, bude po vojně,
po strachu, a všelikém nétisku.

19)t. assyrského, který z hluboka, nesroz
umitedlně, cizím jazykem mluví.

20)t. podobenství vzato od stanu, kterýž
se provazy na kolíky v zemi zaražená
upevňuje.

21) t. rozsáhlí, dalekých břehů. — ** t. ani
malá, ani velka nepřátelská lodí. —
*“ t. my jsme v tom městěJerusalémě
pod ochranou Hospodinovou tak bez
pečni, jako kdyby širokými řekami
vůkol obklíčené & ovšem nepřístupné
b lo. .

23) t.yty nepříteli assyrský! — ** t. roz
táhnouti korouhvičky aneb plachty. V
témž podobenství mluví o lidech.

24) t. lid osedlý v Jerusalémě zproštěn bude
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ší země, i plnost je'i, okršlek [zem
ský], i Všeliký plo jeho.

2. Nebo hněv Hospodinův jest
proti všechněm národům, &.prchli
vost [jeho] proti všemu vojsku 'e

jich: pobiáe je, a vydá je k zab1tí.3. I bu ou povržem' zbití jejich,
a, z umrlčín jejich vzejde smrad:
a rozplynou se hory od krve jejich.

4. A chřadnouti bude všecko voj
sko nebeské, a svinuta budou ne
besa jako kniha*: a všecko vojsko
jejich sprchne, jako prší list s vi
mce a s fíku**.

5. Neb opojen jest na nebi meč
můj : a' na idumejskou zemi sstoupí,
a na hd zbití mého, k soudu.

6. Meč Hospodinův naplněn jest
krví, ztučněl tukem, krví beranů,
a ' kozlů, krvi tučných skopců* :
obět zajisté Hospodinovav Bosra**,
a zabíjení velike v zemi Edom.

7. A sstoupí s nimi jednorožcové,
a býkově s mocnými: opoji se země
jejich krvi, a prst jejich tukem tuč
n'c ;

y8. nebo den pomsty Hospodinovy
bude, léto odplaceni soudu Sionu*.

9. A obrácení budou potokové
její* v smolu, a prst její v síru; a
země její bude v smolu hořící**.

10. Ani v noci ani ve dne neu—
hasne, na věky vystupovati bude
dým její: od národu donároduzpu

nepravosti, t. trestu, pomsty za ni, ne
bude morem shlazen jako Assyrští.

4) t. zastrou, povlekou se, nebudou chtít
na to patřiti. — ** t. i hvězdy se bu
dou třásti a jako padati. Slovem, ta
ková bude porážka, že až samo nebe
se jí zbrozí. Vypisuie vyvrácení a po
tření moci nepřátelské slovy, která. spolu
platí o zkáze na konci světa. 2. Petr.
3, 12. Mtš. 24, 29. Zjev. 6, 13. Aneb,
může se také rozuměti, že zvláště vši
ckni velikomocní, slavní a Vznešení
padnou, a s Výsosti své svržení budou.
t. pobije Idumejské jako oběti za hřích,
z nichž tuk akrevjemu náleží, 3. Mojž.
7, 2. — *' t. jedno z hlavních měst
krajiny idumejské.
t. k zastání Siona, jehož od drahně let
Idumejští nepřátelé byli.

9) t. země idumejské. — ** Samé to
obrazy náramného ohněm zpuštční, jako
někdy města. Sodomy a Gomorry. I na.
konci světa všecka království ohněm
zahynou. '

6)

8
—_1

štěna bude, na věky věků nebude,
kdoby šel přes ni.

11. Ale budou vládnoutijí bukač
&ježek: čáp a krkavec bydliti bu
dou v ní: a roztažena bude po ní
míra, aby v nic obrácena byla, a
závaží k zpuštění*.

12. šlechtici její nebudou tam:
krále raději vzývati budou, a. vše
cka knížata její budou v nic.

13. A vzroste na domích jejích
trni, a kopřivy, a bodláčí na hra
dich jejich: a bude příbytkem dra
ků, a pastvinou pštrosů.

14. A potkávati se budou lesní
obludy s divymi muži, a chlupáč
křičeti bude jeden k druhému: tam
se uloží noční přeluda*, a nalezne
odpočinutí sobě.

15. Tam bude míti doupě ježek.,
a vychová mladé, a bude je ohražo
vati, a chovati pod stínem jejím;
tam se shromáždí luňáci, jeden s
druhým.

16. Hledejte pilně V knize Ho
spodinově, a čtěte; [ani]jedno znich
nechybi, jeden druhého nebude hle
dati*: nebo co z úst mých pochá
zí, on přikázal, a duch jeho, tent
shromáždí je.

17. A on vrhl jim los, a ruka
jeho jim rozdělila ji dle míry: až
na věk vlásti budou jí, do národu
a náro u přebývati budou v ní.

Kapitola 35.
Oštastnější způsobě země jůdské po jejím

zpuštění prorokuje. V duchovním smyslu
na blažené časy příchodu Messiášova to
obracejí.

1. Veseliti se bude pustá & bezcestná, a plesati bude poušť,
a kvésti bude jako lilium.

11) t. docela jako po šňůře a závaží, pilně
a zevrub zkaženaazpuštěna bude, aby'
jako při stavení domu, nic se nepře
hlédlo, & nic z ní nezůstalo.

14) Hebr.: Lilith, t. j. noční strašidlo po
doby ženské; avšak se tím toliko
hrozné zpuštění země vypodobňuje, v
níž krom divokých potvor ničeho se
nenaleaa. _
t. všecky ty potvory se tu dají najítl,
tak jakž isem předpověděl, a. mé pro
roctví o konečném zpuštění země idu
mejské zevrub a jistě splněno bude.

11

..a G\;
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2. Pučíc pučiti se bude, a plesati
bude veselíc se a chválíc: sláva
Libanu dána bude jí, okrasa Kar
melu, a Sáronu, onit uzří slávu Ho
spodinovu, a krásu Boha našeho.

3. Posilňtež rukou kleslých, a
kolena mdlá utvrďte.

4. Rcete malomyslným: Posilňte
se, a nebojte se ; aj Bůh váš pomstu
přivede odměny; Bůh sám přijde,
a spas1 vas.

5. Tehdáž otevrou se oči slepých,
i uši hluchých otevřeny budou.

6. Tehdáž poskočí kulhavý jako
jelen, a rozvázán bude jazyk ně
mých: nebo vyprýští se vody na
poušti, a potokové na pustině.

7. A.[země]kteráž byla vyprahlá,
bude v jezero, ažíznívá vstudnice
vod. V peleších, v nichž prvé by
dh'li drakové, vzejde zelenost třtí
a sítí.

8. I bude tam stezka a cesta, a
cestou svatou slouti bude*: ne
půjde po ní poskvrněný, a tak bude
vám cesta přímá, tak aby blázni
nebloudíli po ní**.

9. Nebude tam lva, a zlá zvěř
nebude choditi po ní, aniž tam na
lezena bude: ale choditi. budou [po
ní] ti, jenž budou vysvobození:

10. a vykoupení od Hospodina
navrátí se, a přijdou na Sion s chvá
lou: a veselí věčné bude na hlavě
jejich; radost a veselí obdrží, a
uteče bolest a ůpění *.

Kapitola 36.

Vpád Sennacheribův do Jůdstva. 4. Jed
nání o poddání jemu města. 15. Rouhání
se Sennacheribovo proti Bohu.

1. I stalo se ve čtrnáctém létěkrále Ezechiáše, že přitáhl
' Sennacherib král assyrský proti

8) t. proto, že lidé svatí, Bohu dalnžhkm
jeho oddaní, po níkchrámn jerusalém
skému choditi & putovati budou. —**
t. ani tinejhloupější, jdouce po ní, aby
nezabloudili. Duchovně se to rozumí
o pravém neomylném učení víry v církvi.
Všickni svatí Otcové rozumějí ty zde
vypsané blahé časy 0 blaženosti du
chovní v království. Kristovu, v církvi.

10)

jeho, a probodne ji:

všechněm městům jůdským hra—
zeným, a zdobýval jich. .

2. I poslal král assyrský Rab
sace z Lachis do Jerusaléma, ke
králi Ezechiášovi s mocí velikou,
a stál u strouhy rybníka hořejšího
na cestě pole valchářova.

3. I vyšel k němu Eliakim syn
Helkiášův, správce domu, aSobna
písař, aJoahe syn Asafův kancléř.

4. I řekl k mm Rabsaces: Po
vězte Ezechiášovi: Toto praví král
veliký, král assyrský: J akéž jest
to doufání, jímž doufáš?

5. aneb kterou radou neb silou
zprotiviti se míníš? v kom máš
doufání, žes odstoupil ode mne?
(6. Aj zpoléháš na tu zlámanou
hůl třtinovou, na Egypt: na niž
zpodepře-li se kdo, pronikne ruku

takt [jest]
Farao král egy tský všechněm,
kteříž v něj doušií.

7. Paklí mi odpovíš: V Hospo
dinu Bohu svém doufáme; zdaliž
on není ten, jehož odjal Ezechiáš
výsosti i oltáře, a řekl Jůdovi
i J erusalému: Před tímto oltářem
klaněti se budete*?

8. A nyní poddej se pánu mému,
králi assyrskému, a dám tobě dva
tisíce koní, aniž budeš moci z sebe
vydati, kteřížby na ně vsedli.

9. A kterak strpíš tvář soudce
jednoho místa z nejmenších slu
žebníků pána mého ? Jestliže doufáš
v Egyptu, ve vozích, a jezdcích:

10. a nyní zdali jsem bez Ho
spodina přitáhl do země této, abych
ji o ubil? Hospodin řeklke mně:
Tá ' na tu zemi, a pohub ji.

11. I řekl Eliakim, a Sobna, &
Joahe k Rabsacovi: Mluv k slu
žebníkům svým jazykem syrským1
však mu rozumíme, nemluv knám
židovsky, an slyší lid, kterýž jest
na zdi.

7) t. na. oltáři v chrámě jerusalémském,
ješte lid doaavád i na výšinách SVG
oběti Bohu konal. 4. Král. 18. 22. C110a
tím důvěru lidu v pomoc Hospodina,
zrušením oněch oltářů jako umženéhol
zmenšiti a, zničíti, i lid na svou stranu
nakloniti.



Isaiáš 36. 37. 163
12. I řekl knim Rábsaces: Zda

liž ku pánu tvému a ktobě poslal
mne pán můj, abych mluvil vše
cka slova tato, a ne raději k mu
žům, kteříž sedí na zdi, aby jedli
lejna svá, a pili moč noh svých
s vámi?

18. I přistoupil Rabsaces, & vo
lal hlasem velikým židovsky, a
řekl: Slyšte slova krále velikého,
krale assyrského.

14. Toto praví král: Necht vás
nesvodí Ezechiáš, nebot nebude
moci vytrhnouti vás.

15. Aneoht vám nedává doufání
Ezechiáš v Hospodinu, řka: Vy
trhna vysvobodí nás Hospodin,
a nebude dáno město toto v ruku
krále assyrského.

16. Neposlouchejtež Ezechiáše;
nebo toto praví král assyrský:
Učiňte se mnou dobrou smlouvu,
a vyjděte ke mně, & jezte jeden
každý z vinice své, a. jedenkaždý
z fíku svého: a píte jedenkaždý
vodu z cisterny své,

17.dokavádž nepřijdu, a nevezmu
vás do země, kteráž jest jako země
vaše, do země vína, do země chle
ba a vinic. '

18. Necht vás nemate Ezechiáš,
řka: Hospodin vysvobodí nás.
Zdaliž vysvobodili bohové národů
jedenkaždý zemi svou z ruky
krále assyrského?

19.Kde jest Bůh Emath, a Arfád ?
kde jest Bůh Sefarvaim? Zdaliž
vysvobodili Samaří z ruky mé?

20. Kdo jest ze všech bohů zemí
těchto, ještoby byl vysvobodil
zemi svou z ruky mé, aby (pak)
Hospodin vysvobodil z ruky mé
Jerusalem?

21. I mlčeli a neodpověděli mu
slova. Nebo jim byl rozkázal král,
řka: Neodpovídejte mu.

22. I přišel Eliakim syn Helln'á
šův, správce domu, a Sobna písař,
&J oahe syn Asafův kancléř, kEze
chiášovi, majíce roucha roztržené.,
a. oznámili mu slova. Rabsacova.

Kapitola 37.
Poselství Ezechiášovo !: Isaiášovi. 6. Od

pověď tohoto o zahynutí Sennacheribovu.
IO.Roubání jeho. 16. Modlitba Ezechiášova.
36. Zahynutí Assyrských i s Sennacheríbem.

1. I stalo se, když to uslyšel králEzechiáš, že roztrhl roucho
své, a obvinul se žíní, &.všel do
domu Hospodinova.

2. A poslal Eliakima, správce
domu, a Sobnu písaře, a starší
z kněží, oblečené v žíně, k Isai—
ášovi proroku, synu Amosovu,

3. i řekli k němu: Toto ravi
Ezechiáš: Den soužení, a karám',
i rouhání jest den tento; neb
přišli synové až ku porodu, a není
síly ku porodu*.

4. Snad některak uslyší Hospo
din Bůh tvůj slova Rabsacova,
jehož poslal král assyrský, pán
jeho, aby se rouhal Bohu živému,
a haněl řečmi, kteréž slyšel Ho
spodin Bůh tvůj ; protož ozdvihni
modlitby za ostatek [lidu, kterýž
se tu nalezá.

5. I přišli služebníci krále Eze
chiáše k Isaiášovi.

6. A řekl k nim Isaiáš: Toto
povíte pánu svému: Takto praví
Hospodin: Neboj se slov těch,
kteráž jsi slyšel, jimiž se mně rou
hali služebníci krále assyrského.

7. Aj já dám jemu ducha, a u—
slyší novinu, a navrátí se do země
své, a_učiním, že padne od meče
v zemi své.

8. Navrátil pak se Rabsaces, a.
nalezl krále assyrského, an bojuje
proti Lobně. Nebo byl slyšel, že
se odebral z Lachis,

9. a že uslyšel o Tharakovi králi
mouřenínském,ano pravili: Vytáhl,
aby bojoval proti tobě. To když
uslyšel, poslal opět posly k Eze
chiášovi, řka: _

10. Toto povíte Ezechiášovi kráh
jůdskému, řkouce: Nechť. tebe ne
svodi Bůh tvůj, v němž ty doufáš,
řka: Nebude dán J erusalém v ruku
krále assyrského.

3) t. nevíme, co počíti & na čem se usta—
noviti.
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11. Aj ty jsi slyšel všecko, co
učinili králové assyrští všechněm
zemím, kteréž podvrátili, &ty budeš

moci vžysvobozen býti?12. daliž jsou vysvobodili bo
hové národů ty, kteréž podvratili
otcové moji, Gozan, a Haran, a
Resef, a syny Eden, kteříž byli
v Thalassar?

13. Kde jest kral Emath, a král
Arfad, a král města Sefarvaim, Any,
a Avy? (4. Král. 18, 34)

14. I vzal Ezechiáš listy z ruky

poslů, a přečetl je, a vstoupil do!omu Hospodinova, a rozprostřeh
je Ezechiáš řed Hospodinem.

15. A mo 'l se Ezechiáš kHo
spodinu, řka:

16. Hospodine zéstupů, Bože isra
elsky, kterýž sedíš nad cherubíny:
ty sám jsi Bůh všech království
země, tys učinil nebe i zemi.

17. Nakloniž, Hos odine, ucha
svého, a slyš: otevři ospodine oči

své, a pohled, a slyš všecka slovaSennac eribova, kteráž poslal, aby:
se rouhal Bohu živému. :

18. Takt jest zajisté, Hospodine,!
žet j sou pusté učinili králové assyrští ?
země a krajiny jejich: |

sost hor, na vrchy libanské: apod—
sekam vysoké cedryjeho, a výborné
jedle jeho, a vejdu navýsost kraje
jeho, do lesa Karmélu jeho.

25. Jajsem vykopal, a pil vodu,a vysuší jsem šlepějí nohy své

všecky (potoky zá.kopů*.26. Z aliž jsi neslyšel, [dí Ho
spodin,] cojsem někdy učinil jemu :.
Ode dnů starýchjz't jsem to připra
vil: a nyní přivedl jsem to: a učí—
něno jest to k vyvrácení pahrbků
spolubojujících, a měst hrazených*.

27. Obyvatelé jejich sukracenou
rukou* třásli se, azahanbeni jsou:
učinění jsou jako seno polní, a tráva
pastvišů, a bylina na střechách,
kteráž uvadla prvé nežli dorostla.

28. Obydlí tvé, avycházení tvé,
i vcházení tvé poznal jsem, i tře
štění tvé proti mně.

29. Když jsi se vztěkal proti mně7
pýcha tvá.vstoupilavuši mé: pro
tož vstrčímt kroužek v chřípě tvé,
a uzdu ve rty tvé, a odvedu tě zase
cestou, kteroužs přišel.

30. Ty pak [Ezechiáši] toto budeš
míti znameni: Jez tohoto roku, co
samo od sebe roste, a druhého roku
jablek požívej: třetího pak roku

19. & uvrhli bohyjejich do ohně: jsejte, a žněte, a štěpujte vinice, a
nebo nebyh bohové, ale dílo rukou !jezte ovoce z nich.
lidskych, dřevoa kamen : a zetřeli je. |

20. A nyní Hospodine, Bože naš,
vysvoboď nás z ruky 'eho: at po
zna'í všecka královstv1 země, že jsi
ty ospodin sam.

21. I poslal Isaiáš syn Amosův
kEzechiašovi, řka: Toto praví Ho
spodin Bůh israelský: Zač jsi pro—
sil mne z strany Sennacheriba
krále assyrského,

22. toto jest slovo, kteréž mluvil
Hospodin o něm: Pohrdla tebou, &
posmívala se tobě panna dcera si
onská.: za tebou hlavou kývala dcera
jerusalémska.

23. Kohož jsi zhaněl, a komus se
rouhal, a roti komuspovýšil hlasu,
a pozdvi s vysokosti očí svych?
Proti Svatému israelskému.

24. Skrze služebníky své zhaněl
jsi Pána, a řekl jsi: V množství
vozů svych ja jsem vytáhl na vý

31. I pustí to, co zachováno bude
z domu J ůdova, a což ostatního jest,
kořen dolů, avydá. užitek vzhůru:

32. nebo z Jerusaléma vyjdou
ostatkové*, a spasení z hory Sion:
a horlivost Hospodina zástupů to
učiní.

33. A protož toto praví Hospodin
o králi assyrském: Nevejdet do
města tohoto, &nevstřelí tam střely,
aniž se ho zmocní pavéza, a ne
obžene ho nás em.

34. Cestou, terouž přitáhl, touž

25) Hebr. potoky egyptské. 4. Král. 19, 24.
26) t. abys ty v poušť ». v hromady rumu

města hrazená. obracel.
27) t. ruce jako skrčené majíce, či mdlí

jsouce.
32) t. rozmnoží se, a volně i svobodně

všudy v Jůdstvu zase beze vší překážky
osazovati se aživnosti své provozovutl
budou.
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se navrátí, a do města tohoto ne
vejde, praví Hospodin:

35. abudu chrániti města tohoto,
abych je zachoval, pro sebe, a pro
Davida služebníka svého. '

36. Tedy vyšel anděl Hospodi
nův, a porazil v ležení assyrském
sto osmdesáte a pět tisíců. Aráno
vstali, a aj všickni, těla mrtvých.

37. I odtrhl, aodešel, a navrátil
se Sennacherib král assyrský, a
bydlil v Ninive.

38. I stalo se, když se klaněl
v chrámě Nesrochovi bohu svému,
že Adramelech a Sarasar, synové
jeho, zabili jej mečem: a utekli do
země Ararat, a kraloval Asarhaddon
syn jeho místo něho.

Kapitola 38.
Ezechiášova nemoc. 4. Navrácení jemu

zdraví. 9. Píseň jeho.
1. těch dnech roznemohl se Eze

chiáš až k smrti: i vešel
k němu Isaiáš syn Amosův prorok,
a řekljemu: Toto praví Hospodin:
Zřiď dům svůj, nebo umřeš, a ne
budeš živ.

2. I obrátil Ezechiáš tvář svou
k stěně, a modlil se Hospodinu,

3. a řekl: Prosím Hospodine, roz
pomeň se medle, kterak jsem chodil
před tebou v pravdě, a v srdci do
konalém, a což dobrého jest před
očima tvýma, činil jsem. I plakal
Ezechiáš pláčem velikým.

4. I stalo se slovo Hospodinovo
k Isaiášovi, řkoucí:

5. Jdi a rci Ezechiášovi: Totot
praví Hospodin, Bůh Davida otce
tvého: Slyšel jsem modlitbu tvou,
a viděl jsem slzy tvé: aj já přidám
ke dnům tvým patnácte let:

6. a z ruky krále assyrského vy
svobodímtě, iměsto toto, a ochrá
mm e.

7. Toto pak budeš míti znamení
OdHospodina, že učiní Hospodin
Věctu, kterouž mluvil:

8. Aj já nevrátím stín po čárkách,
PQnichž sešel na hodinách sluneč—
IgychAchazových, zpátkem o deset
carek. I navrátilo se slunce o deset

čárek po stupních, po nichž bylo
sešlo.

9. Písmo Ezechiáše, krále jůd—
ského, když byl stonal, a ozdravěl
po nemoci své.

10. J át jsem řekl: V polovici dnů
svých půjdu k branám hrobu. e—
dal jsem ostatku let svých:

11.řekljsem: Neuzřím Hospodina
Boha v zemi živých. Nebudu vídati
člověka více, a bydlitele pokoje.

12. Rodina má odjata jest, &.svi
nuta jest* ode mne, jako stánek pa—
st'řský. Přestřižen jest, jako [nit]
o tkadlce, život můj: když ještě
počínal jsem býti, řestřihl mne:
od jitra až do večera okonáš mne**.

13. Doufal 'sem až do jitra, jako
lev tak potřeívšecky kosti mě: od
jitra až do večera dokonáš mne:

14. jako mladá vlaštovice tak vo—
lati budu, a rozjímati budu jako
holubice. Zemdlely oči mé, vzhle—
dajíce na Výsost. Pane, násilí trpím*,
odpověz za mne.

15. Co dím, aneb co od ovi mně,
když sám to učinil? Připomínati
budu tobě všecka léta svá v hoř
kosti duše své.

16. Pane, jest-li tak živu b 'ti, a
v takových věcech život ucha
mého, potresceš mne, a obživíš mne.

17. Aj v pokoji hořkost má nej
hořčejší: ty pak jsi vytrhl duši
mou, aby nezahynnla: zavrhl jsi
za hřbet svůj všecky hříchy mé.

18. Nebo ne peklo oslavovati bude
tebe, ani smrt chváliti bude tebe:
nebudou očekávati, kteříž sstupují
do jámy, pravdy tvé*.

19 ivý, živý, ten oslavovati
bude tebe, jakož ijá dnes: otec
synům známu učiní pravdu tvou.

20. Hospodine, spasena mne učiň,
a písně naše zpívati budeme po
všecky dny života našeho v domě
Hospodinově.

12) t. myslil jsem, že stánek (život) můj
stržen, & svinutý odnesen bude. — **
Jakoby řekl: každičké chvilky čekal
jsem skončení života svého.

14) t. od nemoci, kteráž mne v nejlepším
věku života mého nmoří.

18) t. věrnosti tvé v splnění tvých slibů.
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21. I přikázal Isaiaš, aby vzali
hrudu fíků, a obvazali na ránu, a
uzdraven byl.

22. I řekl Ezechiáš: Jaké zna
meni bude, že vstoupím do domu
Hospodinova? (4. Kral. 20, 8.)

Kapitola 39.
Poselství Merodachovo k Ezechiášovi. 2.

Chlouba jeho, 3. a potrestání od Isaiáse.

1.Toho času poslal Merodach Baladan, syn Baladanův kral
babylonský, listy a dary Ezechiá—
šovi: nebo byl slyšel, že nemocen
byv ozdravěl.

2. Radoval se pak z nich Eze
chiaš, a ukázal jim komoru vonných
koření, a stříbra, &zlata, a vonných
věcí, imasti nejvýbornější, i všecky
sklady nádobí svého, ivšecko, což
nalezeno jestvpokladích jeho. Ni
čeho nebylo, čehožby jim nebyl
ukazal Ezechiáš v domě svém, i
ve vší moci své.

3. Všel pak Isa-iašprorok kkrali
Ezechiašovi, a řekl jemu: Co ra
vili muži ti, aodkud přišliktobě?
I řekl Ezechiáš: Z země daleké
přišli ke mně, z Babylona.

4. A řekl: 00 jsou viděliv domě
tvém? I řekl Ezechiaš: Všecko,
což jest v domě mém, viděli: ni—
čeho není v pokladích mých, čehož
bych 'im nebyl ukazal.

5. řekl Isaiaš k Ezechiašovi:
Slyšiž slovo Hospodina zastupů:

6. Aj dnové přijdou, abudet od
neseno všecko, což jest v domě
tvém, a co nachovali otcové tvoji
až do tohoto dne, do Babylona:
nebude zůstaveno ničehož, praví
Hospodin.

7. I z synů tvých, kteříž pojdou
z tebe, kteréž zplodíš, vezmou, a
budou komorníci při dvoru krále
babylonského.

8. I řekl Ezechiáš k Isaiášovi:
Dobré [jest] slovoHos odinovo, kte
réž jsi mluvil; i řek :-Buď toliko
pokoj a pravda za dnů mých.

(4. Král. 20, 18.)

Kapitola 40.
Potěšení Jerusalémských s proroctvím o

jejich z babylonského vězení se navrácení,
9. & Božího jich opatrování. 12. O všemo
houcnosti, velikosti, a všech věcí známosti
Boží. 29. Napomonutí k doufání v něho.

1. otěšte se, otěšte se, lide mů'
P praví Bůh vaš. J'
2. Mluvte k srdci Jerusaléma, a

přivclejte ho; neb se jest doplnila
zlost jeho*, odpuštěna jest nepra
vost jeho: vzal z ruky Hospodinovy
dvojnásobně za všecky hříchy své.

3. Hlas volajícího na poušti:
Připravte cestu Hospodinovu, pří—
mé učiňte na pustině stezky Boha
našeho*.

4. Všeliké oudolí povýšeno bude,
a všelika hora i pahrbek ponížen
bude, a budou křivá místa v přímá,
a drsnatá. v cesty rovné*.

5. A zjeví se slava Hospodinova,
a uzří všeliké tělo spolu*, že ústa
Hospodinova mluvila.

6. Hlas řkoucího: Volej. I řekl
jsem: Co budu volat-i? Všeliké tělo
jako tráva [jest], a Všelika sláva
jeho jako květ polní.

(Jak. ], 10. 1. Petr. 1, 24.)
7. Uschla tráva, a spadl květ,

proto že duch Hospodinův povanul
na něj. V pravdět tráva jest lid:

8. uschla tráva, a spadl květ: ale
slovo Hospodina našeho zůstává
na věky.

9. Na horu vysokou vystup ty,.

2) H. bojování jeho, t. čas utrpení, ro.
botování, otroctví jeho v zajetí baby—
lonském.
t. po níž Bůh lid svůj zase do země
».vlastí jejich uvésti chce. Viz níž v. 4.
Poslové, jdoucí na cestách před králi,
častěji pro větší jich pohodlí cesty
rovnalí a. spravovali. Zde ohledem na
navrácení se lidu židovského ze zajetí
babylonského, smysl jest ten: Vyslanec
již připravuje cestu Pánu a lidu jeho
k navrácení. Vzhledem na vykoupení
skrze Krista míní se zde kůzani Jana
a, každého jiného, kdož ku pokání a k
odstranění všelikých překážek spasení
vzbuzuje a napomíná.
Místo tohoto slovíčka má výklad řecký :
spasení Boží, čehož i sv. Lukáš, 3, 6
následoval, jakož i z verše třetího VY;
pustil slovo: na pustině, podlé téhoz
výkladu.

3

.;
VV

5)
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kterýž dobré věci zvěstuješ Sionu:

govyš v síle hlasu svého, kterýž bobré věci zvěstuješ Jerusalému:
povyš, neboj se. Roi městům jůd
ským: Aj Bůh váš:

10. aj Pán Bůh v síle přijde, a
rámě jeho panovati bude: aj mzda
jeho s ním, a dílo jeho před ním*.

11. Jako pastýř stádo své pásti
bude: v rameni svém shromáždí
beránky, a v klín svůj pozdvihne
je, březí pak sám ponese*.

(Ezech. 34, 23. 37, 24.)
12. Kdo změřil [jako] hrsti vody,

a vážil nebesa dlaní? Kdo zavěsil
třmi prst tíž země, azvážil [jako]
na váze ory: a pahrbky na zá
važí?

13. Kdo pomohl duchu Hospodi
novu? aneb kdo rádcem jeho byl,
a ukázal jemu ?

(Řím. 11, 34. 1. Kor. 2, 16.)
14. S kým se radil, a naučil ho,

a učil jej stezce spravedlnosti*, a
[kdo] jej vyučil umění, a cestu o—
patrnosti [kdo] ukázal jemu?

15. Aj národové jsou [předním]
jako krůpě okova, a jako hnutízá
važí* počtení jsou: aj ostrovové
jako prach drobný.

16. Ani Libán* nepostači k za
nicení, a živočichové jeho nepo—
stačí k zápalné oběti**.

17. Všickni národové jakoby ne
byli, tak jsou před ním, a jako nic
a prázdnost jmini jsou jemu.

18. Komu tedy podobného uči
níte Boha? aneb jaký obraz posta—
víte jemu*?

19. Zdaliž rytinu neslévá kovář ?
aneb [zdali] zlatník zlatem ji ne

10) Hebr.: odplata jeho při něm.
11) Hebr. pozuenáhlu povede. Se vším li

dem svým, s starými i mladými, s zdra
vými i neduživými, všelijak dle potřeb
jejich, milostivě nakládati bude.

) t. soudnému a dobrému všech věcí tvo
ření & činění, imoudrému a opatrnému
jich řízení a spravování.
Dle Hebr. prášek na vážkách, jenž žádné
tíže nemá., a nepatrný jest.
t. všecko stromoví, kteréž na něm roste.
_—*' t. kdyby mělo jemu, tak jakž na
Jeho důstojnost náleži, obětována býti.

13) t. poněvadž se mu v celé přírodě nic
vyrovnati nemůže! Skut. 17, 29.

1 |“

15)

16)

potahuje, a plechy stříbrnými stří
rník?
20. [Chudší] pevné dřevo, akte

réž nehnij e vybírá: řemeslník mou—
drý hledá, kterakby postavil podo
biznu, aby se nepohnula.

21. Zdaliž nevíte? zdaliž jste ne
slyšeli? zdaliž není vám zvěstováno
od počátku? zdaliž jste neporoz
uměli základům země"?

22. Ten, kterýž sedí nad okršl
kem země, a obyvatelé její jsou
jako kobylky: kterýž roztáhl jako
nic nebesa, a rozprostřel je jako
stánek k bydlení.

23. Kterýž činí tajných věcí
zpytatele, jakoby nebyli, soudce
zemské v nic přivádí:

24. a zajisté [jakoby] ani vsazen,
ani vsát nebyl, ani kořenenepustil
do země kmen jejich: v náhle za—
vane na ně, a uschnou, a vichr
jako stéblo zanese je.

25. A komu připodobníte mne,
a přirovnáte, prav1 Svatýí

26. Pozdvihněte na Výsost očí
svých, a vizte, kdo to stvořil: kdo
vyvádí v počtu vojsko jejich, &
všecky ze jmena volá: pro množ
ství síly a mocnosti, i moci jeho,
ani jedno nezůstává z ět*.

27. Proč [tedy] říkáš Jakobe, &
mluvíš Israeli: Skrytá jest cesta.
má před Hospodinem, a od Boha
mého soud můj přešel*.

28. Zdaž nevíš, aneb jsi neslý
chal? Bůh věčný jest Hospodin,
kterýž stvořil končiny země: ne—
zemdlí, ani unaven bude, aniž jest
vystižení moudrosti jeho.

29. Kterýž dává ustalému moc:
a těm, kteříž nejsou, sílu a moc
nost rozmnožuje.

30. Ustanou pacholíci, aunavení
budou, a mládenci v nemoci pad
nou:

31. ale ti, jenž doufají vHospo

21) t. od koho původ mají, kde založil zem
a upevnil?

26) t. všecka se k jeho mocnému rozkazu
dostavují, takt jest náramně mocný.

27) t. nepřichází před něho; neví Bůh nic
o tom, co a jak se se mnou děje.
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dina, sily nabudou, dostanou peruti
jako orlice, poběhnou a nebudou
umdlévati, půjdou, a neustanou.

Kapitola 41.
Potvrzení lidu israelského v naději o vy

svobození. 8. Potěšení jeho. 21. Rozdíl mezi
modlami a mezi Bohem.

1. mlknětež [a přistupte] ke mně
ostrovové, a národové seberte

sílu: nechat přistoupí: a tu at
“mluví, spolu k soudu přibližme se*.

2. Kdo vzbudil od východu spra
vedlivého*, povolal ho, aby ho ná

Psledoval? Kdo dá před obličejem
jeho národy, a krále obdrží: vydá
je jako prach mečijeho, jako stéblo
větrem zanešené lučišti jeho?

3. Honiti bude je, rojde v po
koji, stezka na nohách) jeho neu
káže se.

4. Kdo to dělal, a učinil, volaje
rodin od počátku*? Já Hospodin,
prvníi posledníjá jsem.

(Zjev. 1, 8.)
5. Vidí to ostrovové, a bojí se,

končiny země žasnou, přibližují se,
& přistupují*._

6. Jedenkaždý bližnímu svému
pomáhá, a bratru svému dí: Po
silň se.

7. Kovář tepa kladivem posil
ňuje toho, kterýž ková času toho,
řka: K sletování to dobré jest: &
upevňuje to hřebíky, aby se ne
pohnulo*.

8. Ale ty Israeli služebníče můj,
J akobe, kteréhož jsem vyvolil, simě
Abrahama přítele mého:

l) Rozepře jest o to, pohanské-li modly
jsou praví bohové, čili Hospodin.
t—Cýra, spravedlivého krále, kterýž nad
národy, zvlášťchaldejskými mělzvítěziti,
lid jůdshý zvězení propustiti, atak při
jejich spravedlivou vésti.
t. jedny po druhých od počátku, hned
od Adama na. svět?
t. k.soudu & zastávání svých modl, i
k dělání nových.
t. v čas obecné nouze budou se náro
dové vzbuzovati i sobě pomáhati, aby
si rychle zhotovili nové modly, kteréž
by jich chránily. Modla byla. obyčejně
jen dřevěná, plechem na. koncích sleto
vaným potažená.

2v
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9. v němž jsem uchopil tě od
končin země, a od dalekých _mi'st
jejich povolal jsem tě, a řekljsem
tobě: Služebník můj jsi ty, vyvolil
jsem tě, a nezavrhl jsem tebe.

10. Nebo" se, nebo já jsem s te
bou: neuc yluj se, nebo já jsem
Bůh tvůj : posilnil jsem tě, a po
mohl jsem tobě, a přijala tě pra
vice spravedlivého mého.

11. Aj zahanbeni budou a zastydi
se všickni, kteříž bo'uji proti tobě:
budou jakoby nebyli, a zahynou
muži, kteří odporují tobě.

LI. Hledati budeš jich, anenale
zneš, mužů odbůjníků svých: bu
dou jakob nebyli: a jako zmařeni
budou lide válčící proti tobě.

13. Nebo já Hospodin jsem Bůh
tvůj ujímaje tě za ruku tvou, ařka
tobě: Neboj se, já'spomohu tobě.

14. Neboj se červe J akobův*, kte
říž jste jako zemřelí z Israele: Já
spomohu tobě, praví Hospodin: a
vykupitel tvůj Svatý israelský.

15. Já učiním tě jako Vůz mla
tebný nov ', mající zuby troucí:
mlátiti bu eš hory, a zetřeš je: a
pahrbky jako v prach obrátíš.

16. Převěješ je, a vítr zanese, &
vichr rozptýlí je: a ty plesati bu—
deš v Hos odinu, v Svatém israel
ském vese ití se budeš.

17. Potřební a chudí hledajívod,
a nejsou: jazyk jejich žízní usechl.
Já Hospodin vyslyším je, já Bůh
israelský neopustim jich.

18. Otevru na vysok'ch pahrb
cich řeky, a u prostře polí stud
nice: obrátím poušt v jezera. vod,
a. zemi bezcestnou v potoky vod.

19. Dám na poušti cedr, a trn,
a myrt, & dřevo olivové: postavim
na poušti j edli, jilm, i zelenec spolu:

20. aby viděli, &poznali, &přemý
šleli, & srozuměli společně, že ruka
Hospodinova to učinila, a Svatý
israelský to stvořil. -:

21. Blízko učiňte soud svůj*,pravi
14) t. lide israelský, nyní potnpený, kterýž

se pod nátisky Bnbylonských jako čer
víček vineš. Žsl. 21, 7.

21) t. přistupte teď s soudem svým, vy po
hanští národové!
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Hospodin: předneste, ač máte-li co,
dí král Jakobův.

22. Nechat přistoupí, a necht
oznámí nám*, kterékoli věci ma'í
přijíti: předešlé věci, kteréž byly *
oznamte: a přiložíme srdce své, a
zvíme poslední věci 'ejich***,a které
věci mají přijíti, u ažte nám.

23. Oznamte, které věci přijíti
mají v budoucím času, a poznáme,
že bohové jste vy. Dobře také neb
zle, můžete-li, učiňte: a mluvme,
a vizme spolu.

24. Hle, vy jste z ničehož, &dílo
vaše z toho, což není*: ohavník
jest, kdež zvolil vás. '

25. Vzbudil jsem od půlnoci, a
přijde od východu slunce*: vzývati
bude jmeno mé, a přivede správce
jako bláto, a. jako hručíř pošlapá—
vaje hlínu.

26. Kdo [z vás] zvěstoval to od
počátku, abychom to věděli, a od
začátku, abychom řekli: Spravedlivý
jsi*? Nenít ani zvěstujícího, ani
předpovídajícího, ani slyšicího řečí
vašich.

27. [Já jsem] první, kterýž] k
Sionu dí: Aj tujsou; & ám Jeru
salému zvěstovatele dobrých věcí*.

28._I viděl jsem, a nebyl z těchto
nižádný, kdoby všel v radu, aotá—
zán jsa odpověděl slovo*.

29. Aj všickni j sou nespravedliví*,
&.marná jsou díla jejich: vítr a
prázdnost jsou podobizny jejich.

Kapitola 42.
V této kapitole prorok o Cýrovi, vysvo

22) t. bohové vaši. — *“ t. kteréjste před
pověděli,a se staly; hebr.: které nejprvé
díti se budou. -—"** t. zdali se stanou.
Hebr.: Nic nejste, i méně než nic; aneb
dle jiných: z hada (ďábla) jete.

24)

25) t. Cýrus, mstitel ctitelů Božích na
miro .

26) t. pravdomluvný; máš pravdu.
27) t. proroka (Ieaiáše), kterýžby lidu jůd

skému i o zkáze babylonského králov
ství, io vysvobození jejich ze zajetí
předpovídal.
t. ohlédám se po těch bozích, a není

údného mezi nimi, jenžby co takového
předpověditi, a v pochybných &nejistých
věcech rady uděliti mohl.

29) t. lživí, podvodní, nic nejsou.

28)

boditeli Židů z babylonského zajetí před
povídaje, zřetel svůj kbudoucímu Messiáši,
vykupiteli celého lidského pokolení, obrací,
a zvlášť o jeho tichosti &.o vyvrácení mo
dlářství prorokuje.

1. Aj služebník můj*,přijmujej** :vyvolený můj, zalíbila sobě
v něm duše má; dal jsem ducha
svého na něj, soud národům vyná
šeti bude.

2. Nebudet křičeti, ani bude přijí
mati osoby, ani slyšán bude vně
hlas jeho*.

3. Třtiny zlomené nezetře*, a
knotu kouřícího se neuhasí: podlé
pravdy povede soud.

4. Nebude smutný, ani bouřlivý*,
dokudž nepoloží na zemi soudu: a
zákona jeho ostrovové očekávati
budou.

5. Toto praví HospodinBůh,tvo
řící nebesa, a roztahující je: utvr
zující zemi, i to, což se z ní plodí:
kterýž dává d'chání lidu,jenž jest
na ní, a duc a šlapajícím po ní.

6. Já Hospodin ovolal jsem tě
v spravedlnosti, a uc opil jsem ruku
tvou, ra zachoval jsem tebe. A dal
jsem tě v smlouvu lidu, za světlo
národům:

7. abys otevřel oči slepých, &
vyvedl z zavření vězně, a z domu
žaláře ty, kteříž sedí ve tmách.

8. Já jsem Hospodin, tot jest
jmeno mé: slávy své jinému ne
dám, ani chvály své rytinám.

9. Které věci první byly, aj při
šly*: já i nové zvěstuji: prvé než
se začnou, dám vám je slyšeti.

10. Zpívejte Hospodinu píseň no
vou, chvála jeho od končin země:
kteříž sstupujete na'moře, a plnost
jeho; ostrovové, a obyvatelé jejich.

1) Cýrus. Však ale co se tu o Cýrovi
povídá., platí v plném smyslu 0 Kristu.
Tak to místo vykládali starší Židé, tak
ev. apoštolé i otcové. — “* t. za svého
miláčka; aneb, pod even zvláštní ochranu.
To ukazuje na. tichost a mírnost Spa
sitele.
t. třtiny nalomené nedolomí. Mat. 11, 28.
Hehr. neumdlí a neustane.
t. všecko to splnilo se; odtud můžete
znáti, že i to, což nyní mluvím, též
se splní.

(O
V

3)
4)
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11. Pozdvihni se poušť, i města
její : v domích bydliti bude Cedar* :
chvalte obyvatelé Skály**, s vrchu
hor volejte.

12. Vzdejte slávu Hospodinu, a
chvalu jeho na ostrovích zvěstujte.

13. Hospodin jako silný [rek] vyjde, jako muž va ečný vzbudí horli
vost: křičeti, a volati budezna ne
přátely své posilní se.

14. Mlčel _jsem vždy, dí Bůh,
mlčel jsem, trpěliv jsem byl; jako

ku porodu pracující mluviti budu:rozptýlím, a seh tím spolu.
15.Pusté učiním hory, i pahrbky*,

a všelikou travu jejich vysuším: a
obratím řeky v ostrovy, a. jezera
vysušim.

16. A povedu slepé po cestě, kte
réž neznají; a postezkách, kterýchž
neuměli, provedu je, obrátím tmu
před nimi v světlo, a křivé [cesty]
v přímé: tato slova učiním jim, a
neopustím jich.

17. Obrátí se zpět: zahanbeni bu
dou zahanbením, kteříž doufají v
rytinu, kteříž říkají slitině: Vyjste
bohové naši.

18. Hluší slyštež, a slepí prohléd—
něte, abyste viděli.

19. Kdo jest slepý, leč služebník
můj? a kdo hluchý, leč ten, k ně
muž jsem posly své poslal? Kdo
jest slepý, leč ten, kterýž prodán
jest? a kdo slepý, leč služebník
Hospodinův?

20. Ty, jenž vidíš mnohé věci,
zdaliž nebudeš ostříhati? kterýž
otevřené máš uši, zdaliž nebudeš
slyšeti * ?

21. A Hospodin chtěl, aby [lid
jeho] posvětil ho, a zvelebil zákon,
a vyvýšil.

22. Týž pak lid jest obloupený,

11) t. vsi, v nichž bydlí Godai-ští, národ
arabský. — ** H. Sély, což se vykládá,
skály, t. obyvatelé Arabic skalnaté, v
níž hlavní město Petra neb Séla.
t. všelikou Výsost, zvlášť mocné & po
výšené království babylonské, zkazim
a. pohubím.
H. vida mnohé věci, však nedbáš na
ně; otevřené maje uši. však neslyšíš;
tak sobě počínaš jako slepý & hluchý.

22) t. silně svázání, jakož se mládenci víží.

1 O! v

20)

a pohubený: osidlo mládenců vši
ckni*, a v domích žalářů skrytí
jsou: učinění jsou v loupež, aniž
jest, kdoby je vytrhl; v rozchva
tání, aniž jest, kdoby řekl: Na
vrat**.

23. Kdo jest z vás, kterýž by to
slyšel, pozoroval a poslouchal pro
budoucí časy?

24. Kdo dal* v rozchvátam'
Jakoba, aIsraele zhoubcům? Zdali
ne Hospodin sam, proti němuž
jsme zhřešili? a nechtěli po cestach
jeho choditi, aniž poslouchali zá.
kona jeho.

25. A [protož] vylil na něj roz
hněvání prchlivosti své, a silný

ej vůkol, ale nepo—
il jej, ale neporozboj, a spalil jznal: a zapá

uměl*.

Kapitola 43.
O témž dale. Vždy Bůh lid jůdský zba

bylonského vězení vysvobodí, atudy všech
něm moci a pravého Božství svého dovodí,
22. ač pak milosti té Židé nikoli nejsou
hodni

1.Avšak nyní toto praví Hospodin stvořitel tvůj Jakobe, a
působce tvůj Israeli-. Neboj se,
nebo vykoupil jsem tě, a povolal
'sem tě jmenem tvým: můj jsi ty.

2. Když půjdeš přes vody, s tebou
budu, a řeky nepřikryjí tě: když
choditi budeš v ohni, nespálíš se,
a plamen nebude hořeti na tobě*.

8. Nebo ja Hospodin Bůh tvůj,
Svatý israelský, Spasitel tvůj, dal
jsem výplatu za tebe Egypt: zemi
mouřenínskou a Sábu za tebe*.

4. Hned jakž _jsivzácným učiněn
v očích mých, &slavným: já jsem

— ** t. ty nepříteli co jsi zajal & do
vězení zavřel. Jakoby řekl: Není spo
mocníka.
Prorockým způsobem o věcech budou
cích mluví, jako o stalýc .
t. že Bůh to trestání na. ně pro hříchy
jejich dopouští, a neusmyslili sobě lépe.
t. nespálí, nechytí se tebe, či v těch
největších nebezpečenstvích pod ochra
nou a s pomocí mou bez úrazu ostojíš.
t. učiním to, že tebe Cyrus svobodného
propustí, a místo tebe jiné národysob
podmaní, zvlášt Egyptské atd.

N.) v
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miloval tebe, a dám lidí za tebe,
a národy za duši tvou.

5. Nebojž se, nebo já s tebou
jsem: od východu přivedu símě
tvé, a od západu shromáždím tě'.

6. Dim půlnoční straně: Dej!
a polední: Nezbraňuj* ! přines
syny_mé zdaleka, a dcery mé od
končin země!

7. A každého, kterýž vzývá
jmeno mé, kslávě své stvořil jsem
ho, způsobil j semj ej,a učinil j sem ho.

8. Vyveď ven lid slepý, a mající
oči; hluchý, a jenž má uši.

9. Všickni národové nechat se
shromáždí spolu, a sberou se po
kolení: kdo jest mezi vámi, ješto
by to zvěstoval, a co nejprv bude,
dal nám slyšetí? Nechť vystaví
svědky své, nechť se ospravedlní,
a slyší, a řkou: V pravdě*.

10. Vy národové jste svědkové
moji, praví Hospodin, a služebník

mfclj,kteréhož jsem vyvolil : abystevě ěli, a věřili mně, aporozuměli,
že já sám jsem. Přede mnou ne
byl způsoben Bůh, a po mně ne
bude.

11. Já jsem, já jsem Hospodin,
a není kromě mne spasitele.

12. Já jsem zvěstoval, i spasil:
ohlásil jsem, a nebyl mezi vámi
cizí: vy svědkové moji jste, praví
Hospodin, a já jsem Bůh.

13. A od počátku já jsem týž,
a není, kdoby z ruky mé vytrhl:
dělati budu, a kdož odvrátí to*?

14. Toto praví Hospodin vyku—
pitel váš, Svatý israelský: Pro vás
poslal jsem do Babylona, a strhl

jsem závory všecky, i Chaldejskáodimi svými chlubici se.

6) t. lidu mému vyjití, nepřekážej mu
navrátiti se.
t. pravdet jest, že Bůh israelský (Ho
spodin) jediný jest Bůh pravý. Toho
důvod, jako výše 41, 22. 23. že on bu
doucí věci napřed ví, &dávno před tím
předpovídá, čehož pohanští bohové
(modly) nemohou, ani že by mohli, ja
kými svědky provedeno býti může.

9v

Niž v 10.
13) t. když co dělati chci, kdo tomu pře

kaziti může?

15. Já jsem Hospodin Svatý
váš, stvořitel Israele, král váš.

16. Toto pravi Hospodin, kterýž
dal na moři cestu, a na vodách
prudkých stezku:

17. kterýž vyvedl vozy i koně,
vojsko i mocného: spolu zesnulí,
aniž zase vstanou: zetříni jsou
jako len, a uhašení jsou.

18. Nezpomínejte na první věci,
a na starodávní se neohlédejte*.

19. Aj já činím nové věci, anyní
vzejdou, jistě poznáte je: položím
na poušti cestu, ana bezcestí řeky.

Oslavovati mne bude zvěř
polní, drakové a pštrosové: že
jsem dal na poušti vody, řeky na
bezcestí, abych dal nápoj lidu
svému, vyvolenému svému.

21. Lid ten způsobil jsem sobě,
chválu mou vypravovatí bude.

22. [A však] jsi mne nevzýval ,
Jakobe, aniž jsi pracoval o mne,
Israeli.

23. Neobětoval isi mi skopce
k zápalné oběti své, a obětmi
svými neoslavil jsi mne: nekázalt
jsem, abys mi sloužil obětí, ani
jsem ti dal práci kadidlem.

24. Nekoupil jsi mi za stříbro
vonné třtiny*, a tukem obětí svých
neopojil jsi mne. Ale ty sloužiti
jsi mne učinil svými hříchy, dal

jsi mi práci svými nepravostmi.ájsem, já jsem ten, jenž
shlazuji nepravosti tvé pro sebe*,
a na hříchy tvé nebudu zpomínati.

26. Přived' mi ku paměti, a suďme
se spolu: vypravuj, jestli co máš,
abys os ravedlněn byl*:

27. tec tvůj první* zhřešil, a
vykladači'H tvoji přestoupili proti
mne.

28. A protož poskvrnil jsem

18) Avšak netřeba na předešlé věci vzpo
mínati, jsout nové pohotově —

24) t. vonných věci. o nichž 2. Mojž. 30, 23.
25) t. pro čest svou, ne pro tvé zásluhy

neb jakékoli hodnosti, výš v. 22.
26) Aneb, podle čeho bys mohl spravedliv

býti, se ukázati.
27) t. neivyšší kněz. — '" t. zákona, kněží.
28) t. učinil jsem, aby i oni mezi obecný

lid počtení jsouce, zajati abeze cti do
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knižat svatých*, vydal jsem Jakoba
k vyhlazeni, a Israele v porou
hani.

Kapitola 44.
Potěšení lidu Božího. 6. Důvodové Bož

ství Hospodinova. 9. Modlářů i modl mar
nost. 21. Napomenutí lidu, aby zanechavše
modl, Boha se přidrželi.

1. n ' slyš Jakobe služebniče
A msiišjřaIsraeli, kteréhož jsem

vyvolil.
2. Toto praví Hospodin učinitel

& působce tvůj, od života matky
s omocnik tvůj : neboj se služeb-
měe můj Jakobe, a nejupřímnější,
kteréhož jsem vyvolil.

3. Nebo vyleji vody na žiznivou,
a potoky na suchou zemi: vyleji
ducha svého na simě tvé, a po
žehnání mé na kmen tvůj.

4. A pučiti se budou mezi by
linami, a jako vrbí podlé tekou
cích vod.

5. Tento dí: Hospodinův ja
jsem; a onen vzývati bude ve
jmenu Jakobovu*; a tento napíše
rukou svou: Hospodinu**; a ve
jmenu israelském se připodobní***.

6. Toto praví Hospodin král
israelský, a vykupitel jeho Ho
spodin zéstupů: Já první, a ja
poslední, a kromě mne není Boha.

7. Kdo jest mně podobný? ozvi
se, a zvěstuj : a pořádek vylož
mně, od toho času, jakž 'sem usta
novil lid starodávní: bu ouci věci
a kteréž přijíti mají, necht zvěstují
]1m.

8. Nebojtež se, aniž se kormutte:
od toho času ohlásil jsem tobě, a
oznámil: vy svědkové moji jste,
zdaliž jest Bůh kromě mne, a stvo
řitel, jehožbych ja neznal?

vězení vedeni byli, kdežto by ani obě
tovati ani jinak svého úřadu konati
nemohli.!
t. nazve se jmenem Jakobovým, a né.
boženství israelské přijme, a rád tomu
bude, že k lidu z Jakoba pošlému při
náleží. — ** t. jů. náležím; podlé oby
čeje národů východních, kteří podnes
jmena pánů svých na ruku malují. —
*** t. jmeno Israelovo přijme.

9. Tvorcové modl všickni nic
nejsou, a nejmilejší věci jejich nic
neprospějí jim; oni sami jsou svěd—
kové jejich, že nevidí, aniž roz
umějí: aby byli zahanbeni.

10. Kdo utvořil boha, a slil ry
tinu k ničemuž užitečnou?

11. Aj všickni oučastnici jeho
zahanbeni budou; řemeslníci za—
jisté jsou z lidí: sejdou se všickni,
stati a báti se budou, a spolu za—
hanbeni budou.

12. Kovář dělal pilníkem*: při
uhlí, a kladivy utvořil ji, a udělal
ramenem sily své: lační, a zemdli,
nepije vody, a ustane**.

13. Tesař roztahl pravidlo, vy
hladil ji hoblíkem, dělalji dle úhel
nice, a kružidlem vytočil ji: a u—
činil obraz muže jako krásného
člověka, bydlícího v domě.

14. Podtal cedry, vzal svídu, a
dub, kterýž stal mezi dřívím les
nim: štípil sosnu, kterouž déšťna
pajel.

15. A učiněna jest lidem k to
peni: vzal z nich, azhřel se: aneb
zanítil, a napekl chlebů: zostatku
pak udělal boha, a klaněl sejemu:
učinil rytinu, a skláněl se před ni.

16. Polovici toho spálil ohněm,
a z polovice jeho maso jedl: vařil
krmi, a nasycen jest, a zhřel se, a
řekl: Aha, zhřel jsem se, viděl jsem
oheň.

17. Z ostatku pak jeho učinil
boha a rytinu sobě: skloňuje se

řed ní, a klani se jí, a prosí, řka:
ysvoboďmne, nebo Bůh můj jsi ty.
18. Nevěděli, aniž rozuměli: neb

jsou zamazany oči jejich, aby ne
viděli, a aby nerozuměli srdcem
svým.

19. Nerozmýšlejí v mysli své,
aniž znají, ani znamenají, aby řekli:
Polovici jeho spalil jsem ohněm,
a při uhlí jeho napekl 'sem chleba:
vařil jsem maso a je 1 jsem, a z

12) Jiní: kovář pochytě železo (kleště neb
železo kleštěmi) dělá při uhlí. — ** t.
velmi pilně až do zemdlení nustání v
tom pracoval. Moudr. 13, 13.
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ostatku jeho modlu udělám? Před
špalkem dřevěným klekati budu?

20. Částka jeho popel jest: srdce
nemoudré klanělo se jemu, a ne
vysvobodí duše své, aniž dí: Snad
lež jest v pravici mé*.

21. Pamatujž na to Jakobe, a
Israeli, nebo služebník můj jsi ty;
já, jsem tě stvořil, služebník můj
jsi ty Israeli: nezapomínej na mne.

22. Shladíl jsem jako oblak ne
pravosti tvé, a jako mlhu hříchy
tvé: navrat se ke mně, nebt jsem
tě vykoupil.

23. Chvalte nebesa, nebo milo
srdenství učinil Hospodin: plesejte
nejzadnější končiny země, zvučte
hory chválením, les i vše]íké dřevo

jeho: nebo vykoupil Hospodin Jakoba, a Israe oslaven bude.
24. Toto praví Hospodin vyku

pitel tvůj, a tvořitel tvůj od života
mat'lvzy:Ja jsem Hospodin, jenž či
ní,-'nvšecky věci, roztahují nebesa
sam, utvrzuii zemi, a žádný se
mnou;

25. jenž zrušují znamení hadačů,
věštce Vbláznivost proměňují; 'enž
obracuji moudré zpět, a umění je—
jich bláznivé činím;

26.jenž vzbuzují slovo služebníka
svého, a radu poslů svých napl
ňují. Kterýž dím Jerusalému: By
dleno bude v tobě: a městům jůd
ským: Vystavena budete, a pustiny
eho vzdělám.

27.Kterýž pravím hlubině : Pustá
buď, a řeky tvé vysuším.

28: Kterýž dím Cýrovi: Pastýř
můj jsi, a všelikou vůli mou na
lníš. Kterýž pravím J erusalému:
ystaven budeš; a chrámu: Zalo—

žen budeš.

Kapitola 45.
_ O témž dále. Zaslíbeníovysvobozenílídn
Jůdského z Babylonu skrze Cýra. 20. Před
povědění toho dlouho před tím, na důvod
pravého Božství Hospodinova, 22. kteréž

20) t. dělaje Boha z dříví, ani na to ne
pomyslí, že se mýlí, a že dřevo. ja
koukoli způsobu přijme, vždy jen

z toho všickní národové poznají, 'ajeho
samého ctíti budou.

1.Toto praví Hospodin pomazanému mému* Cýrovi, j ehožjsem
uchopil pravicí, abych podmanil
před tváří 'eho národy, a hřbety
králů obratíl**, a otevřel před ním
vrata, a brány nebudou zavírány.

2. Já před tebou půjdu, a slav
ných zeměponížím; brany měděné
potru, a závory železné zlamu.

3. A dám tobě poklady skryté,
a tajnosti skrejší: abys věděl, že
já. jsem Hospodin, kterýž jmenuji
jmeno tvé, Bůh israelský.

4. Pro služebníka svého Jakoba,
a Israele vyvoleného svého*, a jme
noval jsem tě jmenem tvým: při
podobnil jsem tě**, a nepoznal jsi
mne***. '

5. Já jsem Hospodin, a není žád
ného více: kromě mne není Boha:
přepásal jsem tě, a nepoznal jsi
mne.

6. Aby věděli ti, kteříž jsou od
východu slunce, a kteříž od zá.
padu, že není [Boha] kromě mne.
Jat jsem Hospodin, a není jiného,

7. jenž působím světlo, atvořím
tmu, činím pokoj, a tvořím zlé*:
ja Hospodin činím to všecko.

8. Rosu dejte nebesa s hůry, a
oblakovédštěte spravedlivéhď : ote
vři se země, a vypuč spasitele: a
spravedlnost vzejdi spolu: jé Ho
spodin stvořil jsem ho.

9. Běda tomu, kterýž odporuje
tvorci svému, střep z hliněných
nádob země: zdaliž dí hlína hrn
číři svému: Co to děláš, adílo tvé
bez rukou jest*?

10. Běda tomu, kdož říká. otci:
Co plodíš? a ženě: Co rodíš?

1) t. králi svému. — ** v útěk.
4) učinil jsem to. — ** t. Pomazanému

svému, Kristu. ——*** t. prvé než jsi
se narodil a mne poznati mohl.
dopouštím je.
H. spravedlnost a spasení; tu věc
spravedlivou, o níž již povědíno, a
kteráž s hůry, s nebe od Hospodina
přijíti má. Tu spravedlnost Cýrus proti
Babylonským konaje, byl předobraze
ním Krista, vykupitele lidského poko—
lení z vězení hříchu a smrti.

7)
3)

dřevo bude a zůstane. 9) t. ničemné, jakobys rukou neměl.
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11. Toto pravi Hospodin Svat'
israelský, tvorce jeho: 0 budoucíc
věcech dotazujte se na mně, o sy
nech mých, & o díle rukou mých
rozkazujte mi*.

12. Já jsem učinil zemi, a člo
věka na ni já stvořil jsem: ruce
mé roztáhly nebesa, a všemu vojsku.
jejich jsem rozkázal.

13. Já vzbudím jej* k spravedl

nosti, avšecky cesty(jeho zpřímim:ont vzdělá město m , a zajeti mé
propusti, ne ze mzdy, ani z darů,
pravi Hospodin Bůh zástupů.

14. Toto pravi Hospodin: Práce
egyptská, & ku ectví mouřenínské
země, a sabejšti muži vysocí k tobě
přijdou, a tvoji budou: za tebou
choditi budou, svázané majíce ruce
půjdou: a, tobě se klaněti, & tebe
prositi budou [říkajice]: Toliko u
tebe jest Bůh, a není kromutebe
Boha-.

15. Jistě ty jsi Bůh skrytý, Bůh
israelský Spasitel.

16. Zahanbeni budou, a zastydí
se všickni: spolu odejdou shanbou
činitelé bludů.

17. Israel spasen bude skrze Ho—
spodina spasením věčným: nebu—
dete zahanbeni, a nebudete se sty
děti až na "věky věků.

18. -Nebo toto praví Hospodin
stvořitel nebes, ten Bůh, kterýž
způsobil zemi, a učinil ji, ten stvo
řitel jeji: ne nadarmo stvořil ji:
ale aby bylo bydleno na ni, způ
sobil ji. Já jsem Hospodin, a není
jiného.

19. Ne v skrytě mluvil jsem,
[ani] v tmavém místě země: neřekl
jsem semeni Jakobovu: Nadarmo

11) Hebr.: dotazuiete se, rozkazujete mi.
Jako by řekl: Poněvadž hlína hrnčíři,
jakou by ji podobu dáti měl, a děti
rodičům o zplození jich, nic vyměřo
vati nemají a nemohou; já-ližbych 2
strany těch věci, kteréž na budoucí
časy činiti minim, od vás, synů svých,
vaše Všetečné otázky snášeti měl?
t. Cýra, předpodobujícího Krista spa
sitele.
t. přikázav jim, aby se mne dotazovali,
tak jsem se k nim dobrotivě měl, že
toho nikdy nadarmo nečinili.

13)

19)
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hledejte mne*. Já jsem Hospodin,
jenž mluvim spravedlnost, a zvě
stuji pravé věci.

20. Shromažďte se, a pojďte, a
přistupte spolu, kteříž spasení 'ste
z národů: nic nevědí ti, jenžz vi
hají dřevo rytiny své, a prosí boha,
ješto nevysvobozuje.

21. Oznamte, apojd'te, a poraďte
se spolu: kdo to dal slyšeti od po
čátku, a předpověděl to od oné
doby? Zdali ne jáHospodin, aneni
jiného Boha kromě mne? Nenit
Boha spravedlivého, a vysvobozu
jícího kromě mne.

22. Obrattež se ke mně, a spa
seny budete všecky končiny země:
nebo já jsem Bůh, a není jiného.

23. Skrze sebe samého přisáhl
jsem, vyjde z úst mých slovo spra
vedlnosti, a nevrátí se zpět*:

24. že se mně skláněti bude vše
liké koleno, a [skrze mne] přísahati
bude každý jazyk.

25. Protož v Hospodinu, řekne,
jsou mé spravedlnosti a panování;
k němu přijdou *, ale zahanbeni
budou Všickni, kteříž se protiví
jemu.

26.VHospodinu ospraved'lněno, a
chváleno bude všecko siměisraelské.

Kapitola 46.
O zkáze marných a. neužitečných inodl

babylonských. 4. Hospodin jest iediný pravý
Bůh, kterýž se nikterak vypodobniti ne
může. 11. O brzkém příchodu Cy'rovn &
vysvobození lidu jůdského z babylonského
zajetí.

1.Polámán jest Bél, zetřin jestNábo*: učměny jsou modly
jejich [nákladem] na hovada a do
bytek, břemena vaše těžká jsou až
do ustání.

2. Zetlely, & zetříny jsou spolu:. . ;

nemohly spas1t1 nesou01ho, a duše
jej1ch v zajetí půjde.

3. Slyšte mne, dome J akobův, &

23) t. s prazdnem; jistě se naplní.
25) t. jeho se každý přidrží.

1) Bál, podobizna slunce, Naha, podobizna
měsíce: bohové Babylonských.

3) t. kteréž pod srdcem a v lůnu nosím,
jabo máteř své dítky. Aneb: kteříž no
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veškeren ostatek domu Israelova,
kteříž býváte noseni od mého ži
vota, kteříž nesení býváte od mého
lůna mateřskéhď.

4. Až do starosti já. sám, a až do
šedín já. nositi budu vás: já, jsem
učinil, &ja nositi budu [vásjz ja
ponesu, a spasím [vás].

5. K komu jste mne připodobnili,
a řirovnali, a přiměřili mne, i
po obna učinili?

6. Kteříž snášíte zlato z pytlíka,
a. stříbro na přezmenu* važlte: na
jímajíce zlatníka, aby udělal boha:

padají, a klanějí se [mu].
7. Nosí ho na ramenách, nosíce,

a stavějíce ho na místo jeho: i bude
stati, asmísta svého se nehne, ale
i kdyžby volali k němu, neuslyší:
a z soužení nevysvobodí jich.

8. Pamatujtež na to, a zastyďte
se: navraťte se přestupníciksrdci.

9. Rozpomeňte se na předešlý
věk*, nebo já. jsem Bůh, a není
[žádného] více Boha, aniž jest mně
podobného:

10. kterýž oznamuji od začátku
věcí poslední, a s počátku to, což
se ještě nestalo, řka: Rada. má.stati
bude, a všelika vůle má. stane se:

11. kterýž volam od východu
ptaka*, a z země daleké muže Vůle
mě; i mluvil jsem, a přivedu to:
stvořil jsem, a učiním to.

12. Slyštež mne, tvrdého srdce,
kteříž daleko jste Zš spravedlnosti.

13. Blízkou jsem učinil sprave
dlnost mou, nevzdálí se, a spasení
mé nebude meškati. Dam v Sionu
spasení, a v Israeli slávu svou*.

seni jste ode mne hned od lůna matky,
od narození.
t. na nosecí váze bez misek, z jedné
strany jen hák mající, z druhé závaží,
na níž se těžká břemena. váží.
t. na.věci, kteréž se daly skrze mne od
starodávna.
t. dravého, orla, Cýra. Ptůkem ho na
2ývá. proto, že velmi rychle : nenadále
na Babylon přitáhnouti, &jako dravý
pták na svou loupež připudnouti měl.
t. slavným splněním toho, což jsem slíbil,
dokáží lidu israelskému velebnost svou.
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Kapitola 47.
Proroctví o zkažení města. s. království

babylonského. 6. Příčiny toho.

1. Setup, seď v prachu, panno, dcerobabylonská, seď na zemi: není
trůnu dceřichaldejské, nebo nebudeš
více slouti rozkošné. a outlá.*.

2. Vezmi žernov, a mel mouku*:
obnaž mrzkost svou**, odkrej ra
meno, obnaž hnát , přejdi řeky***.

3. Odkryta bu e hanba tvá., a
vidina bude mrzkost tva: pomstu
učiním, a neodolá, mi člověk.

4. Vykupitel náš, Hospodin zá.—
stupů jmeno jeho, Svatý israelský.

Seď mlče, a vejdi do tmy, dcero
chaldejská—: nebo nebudeš více na—
zvána pani království.

6. Rozhněval jsem se na lid svůj,
poskvrnil jsem dědictví svého, a
vydal jsem je vruku tvou: nepro
kázalas jim milosrdenství: i nad
starým obtížila jsi jho své velmi.

7. A řekla jsi: Na věky budu
paní: nepoložíla jsi toho na srdce
své, aniž jsi zpomněla na poslední
ve01 sve.

8. A nyní slyš toto rozkošné, a
kteráž bydlíš doufanlivě, kteráž
pravíš v srdci svém: Já jsem, a
není kromě mne více: nebudu se—
děti vdovou, a nepoznám neplod
nosti. '

9. Přijde na tě obé to v náhle
jednoho dne, neplodnost a vdovství;
všecko to jde na tě, pro množství
kouzlů tvých. a pro naramnou tvr
dost zaklinačů tvých.

10. A mělas doufání v zlosti své,
a řeklajsi: Není, kdoby mne viděl:
moudrost tváaumění tvé to okla

1) Nebudou se tvoji milovníci kráse a.
vnadám tvým, panno, více diviti &
tobě lahoditi; nebudou tě, Babylonie, v
tvé slávě, bohatství, mocí, velebiti &za
šťastné akrásné město vyhlašovatí. Ne—
bot to všecko odjato bude.
t. otrokyní, v nejnižší službu podro
bena budeš. — “ J. sejmi závoj svůj;
jakovýž jen svobodné & vzácné panny
& ženy nosívaly. — *** t. budeš otro
kyně, ne již vzácná panna neb paní, po
řekách na. lodi se plavíc, ale pěšky |
obnaženýmí hanebně hnáty přes ně břísti
musejíc.
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malo tě. A řekla jsi vsrdci svém:
Já. jsem, a není kromě mne jiné.

11. Při'de na tě zlé, a nebudeš
znáti vyc odu jeho: a oboří se na
tě neřest, kteréž nebudeš moci o
čistiti: přijde na tě nenadále bída,
o kteréžto nezvíš.

12. Stůj s zaklínači svými, a
s množstvím kouzlů svých, v nichž
jsi pracovala od mladosti své, zdali
by snad co prospělo tobě, aneb
zdali bys mohla silnější býti.

13. Ustalas vmnožství rad svých:
necht se postaví, a vysvobodí tě
věštci nebes, kteříž spatřovali hvě
zdy, a počítali měsíce, aby z nich
oznámili, co přijíti má tobě.

14. Aj učinění jsou jako strniště,
oheň spali 'e, nevysvobodí duše své
z ruky p amene: není řeřavého
uhlí, od něhožby se zhřeli; ani
ohně, aby seděli u něho.

15. Tak učiněny jsou tobě ty
věci, v kterýchž jsi koli racovala:
jednatelé tvoji od mla osti tvé,
jedenkaždy po cestě své blouditi
bude*; nebude, kdo by tě vysvo
bodil.

Kapitola 48.
Obvinění lidu israelskébo, 12. o vysvo

bození jeho 2 Babylonu na důvod pravého
Božství Hospodinova a marnosti modl.

1. Slyštež to, dome J akobův, kteřížse nazývate jmenem Israelo
vým, a z vod Jůdových jste vyšli,
kteříž přísahate ve jmenu Hospo
dinovu, a Boháf'í'šraelského sobě při—
pomínate ne v pravdě, ani v spra
vedlnosti.

2. Nebo od města svatého jme
nováni jsou, a na Bohu israelském
utvrzem jsou: Hospodin zastupů
jmeno jeho.

3. Předešlé věci zdávna oznámil
jsem, a z úst mých vyšly, aohlasil
jsem je: a vnahle jsem je činíval,
a přišly.

4. Nebt jsem věděl.,že tvrdý jsi
ty, a žila železná. šíje tvá., a čelo
tvé měděné.

5. Předpovídal jsem tobě [ty věci]
15) t. svou stranou půjde, a po světě blou

diti bude.

zdávna: prvé než přicházely, ozna
moval jsem je, abys snad neřekl:
Modly mé to učinily, a rytiny mé,
a slitiny rozkázaly to.

6. Co jsi slyšel, viz všecko*: vy
pak zdaliž jste to zvěstovali? Sly
šeti jsem tobě dal nové věci od
tehdejší chvile, a [které] schovany
jsou, jichž nevíš**:

7. n i stvořeny jsou, a ne zdávna:
a pře e dnem, aneuslyšel jsi jich,
abys _snad neřekl: Aj ja poznal
jsem je. ' \

8. Aniž 'si slyšel, ani co poznal,
aniž jestz avna otevříno ucho tvé;
nebot vím, že přestoupě přestoupiš,
a přestupnikem zživot-a matky na
zval jsem tě*.

9. Pro jmeno své daleko učiním
prchlivost svou: a pro chvalu svou
pojmu tě v uzdu, abys nezahynul.

10. Aj vyvařil jsem tě, ale ne
jako stříbro*, vyvolil jsem tě v peci
chudoby.

11. Pro sebe, pro sebe učiním to,
aby mi se nebylo porouhano*: a
slávy své jinému nedám.

12. Slyš mne, Jakobe, a Israeli,
kteréhož ja volam :já sám,ja první,
a já, posledni [jsem].

13. Ruka také má založila zemi,
a pravice má. změřila nebesa: ja'.
povolám jich, a státi budou spolu.

14. Shromažďtež se všickni, a
slyšte: Kdo z nich oznámil tyto
věci? Hospodin miloval ho*, učiní
vůli svou v Babyloně, a ramě své
v Chaldejských.

6) t. všecko se naplnilo. — " t. a schované,
tajné věci, o nichž ty nic nevíš, aneb
o nichž jsi před tím nic nevěděl. Mini
se zkaženi babylonského království, a
vysvobození lidu jůdského z zajetí.
t. že jsi přestupník, odpadlec, nevěrný
hned od života matky.
t. ne tak tvrdě & přísně s tebou jsem
naložil, jako zlatník s stříbrem, kterýž
přehání je, ode všech všudy trusek je
čistě. Bych s tebou tak zacházeti měl,ko
nečně bys zahynouti musel, jsa celý
převrácený.
t. aby nebylo v lehkost vydáno jmeno
m6, kdyžby se soudilo a říkalo, že jsem
vás vysvoboditi nechtěl neb nemohl,a že
tudy nejsem pravý neb všemohoucí Bůh.

14) t. krále Cýra.
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15. Já, 'a mluvil jsem to, ipovo
lal jsem o: přivedl jsem jej, a
spravená, jest cesta jeho.

16. Přistupte ke mně, a slyštež
toto: Ne v skrytě mluvil jsem od

očátku: od času, prvé než se co
dá-lo,tu jsem b l*:an ní Pán Bůh
poslal mne, a uch je o.

17. Toto praví Hospodin vyku—
pitel tvůj Svatý israelský: Ja Ho
spódinBůh tvůj, jenž učím tě užiteč
ným věcem, a spravuji tě na cestě,
po kteréž chodíš.

18. bys byl šetřil přikazaní
mých: bylby učiněn jako řeka po
koj tvůj, a spravedlnost tva jako
hlubiny mořské*.

19. A bylotbyjako písku semene
tvého, a rodiny života tvého jako
kamenička jeho: nebyloby vyhy
nulo, a nebyloby potříno jmeno jeho
od tváři me'. '

20. Vy'děte z Babylona, utecte
od Chaldejsk'ch, v hlasu plesaní
zvěstujte; oh ašujte to, a rozneste
to až do končin země. Rcete: Vy
koupil Hospodin služebníka svého
Jakoba*.

21. Nežíznili na poušti, když je
vedl: vodu z skály vyvedl jim, a
roztrhl skálu, a tekly vody.

22. Není pokoje bezbožným, pra
ví Hospodin.

Kapitola 49.
O povolání Cýra', jenž byl předobrazením

Krista Pána, k vysvobození netoliko Židů,
ale i jiných národů z soužení jejich.

1. Poslouchejte ostrovové, a pozorujte národové zdalekař : Ho

16) t. neskrýval jsem se, dí prorok.
18) t. všemi dobrými věcmi, podobně jako

řeka vodami, a moře vlnami, Oplýva.
libyste.
O věci budoucí jako o přítomné mluví.
Prorok, jenž až posud (kap. 42, 10.)
časné vysvobození lidu měl před očima,
nyní již duchovní vykoupení vyobrazuje,
an původce téhož vyššího osvobození
jako mluvícíhouvadí, aspolu blaženost
království jeho vypisuje. Že tu Messišš
sám mluví a království jeho se vyobra
zuje, učí sv. apoštolé i svatí Otcové.

Žkgt. apošt. 13, 47. 2. Kor. 6, 2. Luk., 0.

20)
1)

spodin od narození povolal mne, z ži
vota matky mé zpomněl na jmeno
me.

2. A učinil ústa má jako meč
ostrý: v stínu ruky své schranil
mne, a způsobil mne jako střelu
výbomou: v toulu svém schoval
mne.

3. A řekl mi: Služebník můj jsi
ty, Israeli, nebot v tobě honositi se
budu.

4. A já jsem řekl: Nadarmo jsem
pracoval, bez příčiny a marně sílu
svou jsem strávil: protož soud můj
s Hospodinem, a dílo mé s Bohemm .

5. A nyní dí Hospodin, kterýž
mne způsobil od života matky za
služebníka svého, abych zase při
vedl k němu Jakoba, a Israel ne
bude shromážděn*: a oslavenjsem
před očima Hospodinovýma, aBůh
můj učiněn jest síla ma.

6. I řekl: Malot jest to, abysmi
"byl služebníkem k vzbuzení po
kolení Jakobových, a k obraceni
kvasnic israelských*. Aj dal jsem
tě za světlo národům, abys byl spa
sení má až do končin země.

7. Toto praví Hospodin vykupitel
Israele, Svatý jeho, k potupne du
ši, k národu ohavnému, k služeb
níku panů*: Kralové uzří, a ovsta
nou knížata, a klaněti se bu ou pro
Hospodina, proto že věrný jest, a
pro Svatého israelského, kterýž tě
vyvolil.

8. Toto praví Hospodin: V čas
příjemný vysl šel jsem tě, a vden
spasení spomo jsem toběza zacho
val jsem tě, adal'semtěvsmlouvu
lidu, abys vzbudil zemi, a vládl
dědictvími rozptýlenými:

9. abys řekl těm, kteříž u vězení
jsou : Vyjděte; a těm, kteříž ve tmě:
Zjevte se. Na cestách pasti se bu

4) t. však soud můj, spravedlivé pře má.
jestit u Hospodina,a práce mňa prospěch
předsevzetí mého u Boha mého.

5) t. nebude nasledovnti Messiáše; aneb,
v spojení s předešlým: aby Israel byl
shromážděn.

5) t. ostatků isr.; k rozmnožení Israele.
7) t. k lidu israelskému zotročeněmu.

12
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dou, a na všech rovinách pastvy
jejich.

10. Nebudout lačněti, ani žízniti,
a nebude na ně bíti vedro ani slunce :
roto že slitovník jejich spravovati

je bude, a u pramenů vod napájeti
je bude.

11. A způsobím všeckyhor mé v
cestu, a stezky mé povýšen udou.

12. A tito zdaleka přij on, a aj
onino od půlnoci a od moře,atito
z země polední*.

13. Chvalte nebesa, a plesej země,
vesele zpívejte hory chválu: nebot
potěšil Hospodin lidu svého, a nad
chudými svými smiluje se.

14. I řekl Sion: Opustil mne Ho
spodin, a Pán zapomenul se na
mne.

15. Zdaliž se může zapomenouti
žena nad nemluvňátkem svým,aby
se neslitovala nad synem života
svého? a být ona se zapomenula,
já však nezapomenu se nad tebou.

16. Aj na rukou svých zapsal
jsem tě*: zdi tvé jsou před očima
mýma vždycky.

17. Přišli stavitelé tvoji*: ti kte
říž tě boří a kazí, od tebe vyjdou.

18. Pozdvihni vůkol očí svých,
a pohled, všickni tito shromáždění
'sou, přišli tobě: živtjsemjá, praví

ospodin, že všemi těmi jako okra
sou přiodína budeš, a obložíš je
okolo sebe jako nevěsta*.

19. Nebo pustiny tvé, a pouště
tvé, a zbořeniny země tvé, nyni
ouzké budou pro obyvatele, a daleko
zahnáni budou ti, kteříž tě sžírali.

20. Ještě řeknou v uši tvé sy
nové neplodnosti tvé: Těsné mi
jest toto místo, učiň mi volnost,
abych-tu bydlil.

21. A díš v srdci svém: Kdo mi
naplodíl těchto? Já byla neplodná,

12) t. ze všech čtyř stran světa, kdežkoli
jsou idé rozprchlímavracovati se budou.

16) t. Sione, abych tě vždy před očima měl,
a na tě nezapomenul.

17) t. Židé z Babylona, kteříž tě zase budou
stavěti.

18) t. ozdobu neb okrasu svou kolem sebe
obkládá. Ti noví obyvatelé & stavitelé
tvoji budou tobě k okrase, ke cti a.slávě.

a neroděcí, přestěhovaná, a jatá: a
tyto kdo vychoval? Já byla opu
štěná a samotná: a tito kde byli?

22. Toto praví Pán Bůh: Aj po
zdvihnu k národům ruky své, a k
lidem vyzdvihnu znamení své; při
nesou syny tvé na loktech, a dcery
tvé na plecech ponesou.

23. I budo'u králové pěstounové
tvoji, a královny chovačky tvé:
snížíce tvář svou k zemi klaněti
se budou tobě, a prach noh tvých
lízati budou. A budeš věděti, žet
jsem já Hospodin, nad nímž ne
budou zahanbeni, kteříž očekávají

*o.
24. Zdaliž odjata bude od silného

loupež ? aneb co zajato jest od moc
ného, bude-liž moci vyproštěno
o“yti?

25. Nebo toto dí Hos odin: Ji—
stě, i zajetí od silného ošato bude:
a co vzato bylo od mocného, vypro
štěno bude. Ty pak, kteříž tě sou
dili, já souditi budu, a syny tvé já
vysvobodím.

26. A krmiti budu nepřátely tvé
masem jejich: a jako mstem, krví
svou opojení budou ; i poznát všeliké
tělo, že já Hospodin spasena činím
tebe, a vykupitel tvůj jsem, Silný
Jakobův.

Kapitola 50.
Obvinění lidu jůdského. 4. Vyučování

Isaiáše proroka. od samého Boha. 6. Ustavení
lidu v stálosti &.dověrnosti k Bohu.

1. Toto praví Hospodin: J akýžjestto lístek zapuzení matky vaší,
kterýmž jsem ji propustiF? aneb
kdo jest věřitel můj, jemuž jsem
prodal vás? Aj nepravostmi svými
prodáni jste, a pro nešlechetnosti
vaše propustil jsem matku vaši.

2. Nebo přišel jsem, a nebylo
muže*: volal jsem, a nebyl kdoby

23) t. vněbož kteří doufají, nebývají v na
ději své zmýleni.

1) Mini slovem 'matka všecku obec lidu
jůdského. Smysl: Zdaliž jsem vás kdy
od sebe tak zahnal, abych vás nikdy
zase přijíti nechtěl, tak jako manžel
dav lístek zapuzení své ženě?

2) t. nebylo žádného, ještoby poslouchati
a. vůli mou činiti chtěli.
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slyšel. Zdali ukrácena' a malička
učiněna jest ruka má, abych ne
mohl vykoupiti? aneb není ve mně
moci k vysvobození? Aj žehraním
svým pusté činím moře, obracím
řeky v sucho: hnijí ryby bez vody,
a mrou žízní*.

3. Obláčím nebesa tmou, &.pytel
dávám za. přikrytí jejich*.

4. Hospodin dal mi jazyk umělý,
abych uměl podporovati slovem
toho, kterýž ustalý jest: vyzdvi

hui'le rano, ráno vyzdvihuje miuc o, abych slyšel ho jako mistra.
5. Pán Bůh otevřel mí ucho, já.

pak neodmlouvam: zpět jsem ne
odšeF'.

6. Tělo své dal jsem bijícím, a
líce své rvoucím: tváři své neod—
vratil jsem od lajících a od pli- je
jících na mne.

7. Pán Bůh jest spomocník můj,
pročež nejsem zahanben: protož
nastavil jsem tvář svou jako skálu
přetvrdou, a vím, že nebudu za
hanben.

8. Blízkot jest ten, kterýž mne
ospravedlňuje, kdo mi odmlouvati
bude? Postavme se spolu, kdo
'est protivník můj : necht přistoupí
e mne.
9. Aj Pán Bůh jest spomocník

můj : kdo jest ježtoby mne odsoudil:
Aj všickni jako roucho zetříni
budou, mol sžíře je.

10. Kdo jest mezi vámi, ježto
se bojí Hospodina, a poslouchá
hlasu služebníka jeho? Kdo chodí
ve tmě, anemá, světla, doufej ve
jmenu Hospodinovu, a spolehní na
Boha svého.

11. Aj vy všickni, jenžtolzaně
cujete oheň, a opásaní jste la
menem*, choďte v světle o ě

2) t. vysušil jsem někdy pro vás moci svou
moře Rudé & Jordán, až ryby nedo
statkem vody lekaly: zdali nyní téhož
aneb něco tomu podobného učiniti ne
mohu? Viz výš 44, 27.
t. v smutek je obltčím, mraěny je po
tehuji.
t. neprotivim se, aniž se nazpět od

3
\.I

5v

vracím.
11) & hledáte u bohů cizích pomoci, kudy

svého, _a v plameních, kteréž jste
zapáhl1**: od ruky mé stalo se to
vám, že v bolestech ležeti budete.

Kapitola 51.
Ustavení lidu Božího v doufání, příkladem

Abrahama & Sáry, a zaslíbeuím mu potěšení
od Boha i vysvobození.

jete toho, což jest spravedli
vého, a hledate Hos odina: po
hleďte na skálu, o kudž vytati
jste, a na důl jamy, z níž vyňati
'ste.

2. Pohleďte na Abrahama otce
vašeho, a na Sáru, kteráž porodila.
vas: neb jsem jej jediného povolal,
a požehnal jsem jemu, irozmnožil

1. Slyšte mne vy, kteříž nasledu

vv!
3. Protož potes1 Hospodin Siona,

a potěší všech zbořenin jeho: a.
učiní poušť. jeho jako rozkoš*, &.

gustinu jeho jako zahradu Hospoinovu. Radost a veselí bude na.
lezeno v něm, díků činění &.hlas
chvály.

4. Pozorujte mne, lide můj, a po
kolení mé slyšte mneznebo zakon
ode mne vyjdeasoudmůj ksvětlu
národů státi bude.

5. Blízko jest spravedlivý můj,
vyšel Spasitel můj, a ramena ma
národy souditi budou*: mne ostro
vové očekávati budou, a ramene
mého čekati budou.

6. 'Pozdvihněte k nebi očí svých,
a pohleďte pod zem dolů: nebo
nebesa jako dým se rozplynou, &.
země jako roucho zetřína bude,
a. obyvatelé její jako ona.zahynou.
Ale spasení má na věky bude, a
spravedlnost má nezahyne*.

7. Poslouchejte mne, kteříž znate

byste své bídy znikli. — **Jakoby řekl:
však v nich zahynete.
t. jako místo rozkoše, jako ráj.
t. Babylonské trestati, &jiným národům
od nich ztrápeným mocí svou ku pomoci
přispívati budu. Viz al. 9, 8.
t. všecko v celé přirozenosti jest po
míjející & nestálé, ale milost a věrnost
má trvá. věčně beze vší proměny. Mat.
24, 36. Luk. 16, 17.



180

co spravedlivého jest, lid můj, zákon
můj v srdci jejich: nebojte se po
hanění lidského, a rouhání jejich
nestrachujte se.

8. Nebo jako roucho, tak jisti je
bude červ: a jako vlnu, tak sžíře
je mol: ale spasení mé na věky
bude, a spravedlnost má v národy
národů.

9. Povstaň, povstaň, oblec se
v sílu rámě Hospodinovo: povstaň
jako za dnů starodávních, v po—
koleních věků*. Zdaliž jsi ty ne
udeřil yšného, neranil draka“ ?

10. Z aliž jsi ty nevysušil moře,
vody propasti náramně: kterýž
jsi obrátil hlubinu mořskou v cestu,
aby přešli vysvobození?

11. A tak nyní ti, kteříž jsou
vykoupení od Hospodina, navrátí
se, a přijdou na Sion chválíce,
a veselí věčné bude na hlavách
jejich, radost a veselí držeti budou,
uteče bolest a ůpěm'.

12. Já, já sám potěším vás: kdož

jsi tři, abys se bál člověka smrtedlné o, a syna člověka, kterýž
uschne jako seno?

13. A zapomněljsi na Hospodina
učinitele svého, kterýž roztáhl ne
besa, a založil zemi: a strachoval
jsi se ustavičně celý den prchli
vosti „toho,kterýž tě sužoval,abyl

připravil k zkaženi; kde jest nyníprc livost toho, kterýž sužuje?
14.Brzo přijde kráče'e k otvírání,

a nezabije až do za ynutí, aniž
se bude nedostávati chleba jeho*.

15. Já pak jsem Hospodin Bůh
tvůj, kte 'ž bouřím moře, anadý
mají se v ny jeho: Hospodin zá
stupů jest jmeno mé.

16. Položil jsem slova svá vústa
tvá, a v stínu ruky své schránil
jsem tebe, abys štípil nebesa, a za
ložil zemi:
můj jsi ty*!

9) t. či za národů předešlých, t. jakoužs prvé
'moc provozoval, takové i nyní dokaž,
ó Hospodine. — ** t. E t.

14) t. _vysvobodivho všemi potřebnými věcmi
JOJ opa i.

16) Místo to vykládá se oMessiáši, o němž
toliko v smyslu plném rozuměti se může.

a řekl k Sionu: Lid'

Isaiáš 51. 52.

17. Pozdvihni se, ozdvihni se,
povstaň Jerusaléme, kterýž jsi pil
z ruky Hospodinovy kalich hněvu
jeho: až do dna z kalicha opoj
ného pil jsi, a vypil jsi až do
kvasnic. _

18. Není kdoby jej podepřel ze
všech synů, kteréž zplodil, a není
kdoby uchopil ruky jeho ze všech
synů, kteréž vychoval.

19. Dvě jsou věci, kteréž tě po
tkaly: kdo se zarmoutí nad tebou?
Z uštění, a potření, a hlad, ameč?
k o tě potěší?

20. Synové tvoji povrženi jsou,
spali na hlavě všech cest, jako
oryť" osidlem polapený :plni jsouce
rozhněvání Hospodinova, žehrání
Boha tvého.

21. A protož slyš toto chudičká,
a opilá ne vínem.

22. Toto praví panovník tvůj
Hospodin, a Bůh tvůj, kterýž bo
jovati bude za lid svůj: Aj vzal
jsem z ruky tvé kalich opojný,
dno kalicha rozhněvání mého: ne
budeš ho píti více.

23. Ale dám jej do ruky těch,
kteříž tě snížili, a řekli duši tvé:
Sehni se, at jdeme přestebe:ipo
ložila jsi jako zem tělo své, a jako
cestu přecházejícím.

Kapitola 52.
O navrácení předešlé slávy městu Jeru—

salému, 3. o milostivém vysvobození lidu jůd
ského, 7. o ohlašování toho. 13. Proroctví
o Kristu Pánu.

1.Povstaň, povstaň, oblec se v sílusvou Sione, oblec se v roucho
slávy své J erusaléme, město Sva
tého; nebo nebude více přecházeti
přes tebe neobřezaný a nečistý*.

2. Otřes se z' prachu*, povstaň,
osaď se J erusaléme : rozvaž svazky

hrdla svého jatá dcero sionská.
3. Neboť toto praví Hospodin:

20) t. jako divoký bůvol.
]) t. nevěrec &.modloslužebník. Skut. 10,

14. 28.
2) t. vyraz z sebe prach, alož smutek. Ja

koby řekl: Dostis již dlouho smutek
nosil, aneb dostis se již na zemi v prachu
a. v blátě válel & kálel.
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Darmo jste prodáni, a bez stříbra
vykoupeni budete.

4. Nebot toto praví Pán Bůh:
Do Egy ta byl sstoupil lid můj
na počat u, aby tam bydlil*: ale
Assur beze vší příčiny utískal jej.

5. A nyní co mně jest tuto [či
niti], praví Hospodin, poněvadž
odjat jest lid můj darmo*? Pano
vníci jeho nepravě činí, raví Ho
spodin, a ustavičně ce ého dne
jmeno mé pohaněno bývá.

6. Protož pozna lid můj jmeno
mě v ten den:- že já sám, který
jsem mluvíval, a' tu jsem.

7. jak jsou rasné na horách
nohy zvěstujícího a kažícího pokoj*;
zvěstujícího dobré, kážícího spasení,
řkoucího Sionu: Kralovati bude
Bůh tvůj !

8. Hlas strážných tvých: po
zdvihli hlasu, a spolu chvaliti
budou: nebot okem v oko uzří,
když obrati Hospodin Sion.

9. Radujte se, a chvalte spolu

gistiny jerusalémské: nebo potěšilospodin lidu svého, vykoupil
Jerusalem.

10.Připravil Hospodin ramě svaté
své před očima Všech národů: a
uzří všecky končiny země spa
sení Boha našeho.

11. Odejděte, odejděte, vyjděte
odtud, poskvrněného nedotýkejte
se : vyjděte z prostředku j eho, očistte
se,kteříž nosíte nádobí Hospodinovo.

12. Nebo ne Vhluku vyjdete, ani
v utíkání pospíšíte: ředchazeti
zajisté bude vás Hospo in. a shro
máždí Vás Bůh israelsky.

13. A porozumí služebník můj*,
povýšen bude, a vyzdvižen, a vzne
šený bude velmi.

14. A jakož se užasli nad tebou
mnozí, tak neslavné bude mezi

4) t. dobrovolně se tam dal do manství.
5) t. od Chaldejských, nemajícícb k tomu

žádného prava, ač sic lid můj pro své
hříchy hodně toho zasloužil.

7) t. těch, kteříž zvěstují a ohlašují Sionu
potěšlivé věci, budouci vysvobození a
těstí.

13) Zde se začíná. uóvé oddělení, kteréž se
zcela o Messiáši vykládá. a rozumí.
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mužmi vzezření jeho, a tvářnost
jeho mezi syny lidskými.

15. Tent pokropí národy mnohé*,
před ním stoulí králové ústa sva**:
nebo kterýmž není vypravováno o
něm, ti Viděli; a kteříž neslyšeli,
ti zpytovali***.

_ Kapitola 53.
Proroctví o utrpení Krista Pána, ajužitcích

smrti jeho.

1. do uvěří slyšení našemu*? a
_ raměHospodinovo komu bude

zjeveno?
2. I vzejde jako proutek před

ním*, a jako kořen z země žíznivé:
nema podoby ani krásy: a viděli
jsme ho, a nebylo vzezření, a [ne]
žádali 'sme ho**:

3. po rdaného, anejposlednějšího
z mužů, muže bolestí, a znajícího
nemoc: a jako skrytý byl obličej
jeho, a potupený, pročež jsme ho
sobě ani nevážili.

4. V pravdě neduhy naše on nesl,
bolesti naše on snášel: amy počtli
jsme ho jako malomocného, a ubi
tého od Boha a sníženého*.

5. On pak raněn jest pro nepra—
vosti naše, "potřín jest pro hřlchy
naše: kázeň pokoje našeho leží na
něm, a zsinalostí jeho uzdraveni
jsme.

6. Všickni m jako ovce zblou—
dili jsme, jeden aždý na cestu svou

15) t. jakožto kněz nejvyšší podlé řádu Mel
chisedechova, skropí je krví svou vlastní
na očistěm', aneb rasou slova. svého. —
** t. na znamení náramuého se divení,
nemohouce dilu jeho ani slovem ani
skutkem odolati. — *** Aneb: proto
že, což jim nebylo vypravováno, to uzří,
aoěemž neslýchali, tomu porozumějí.
t. co od nás uslyší; slovům našim?
t. předHospodinemjakó malý, nepatrný
výstřelek, t. j. z rodu poníženého, na
odpor cedrům a stromům vysokým. —
“ Aneb, abychom ho žádali. Smysl:
Viděli jsme ho, a nic nebylo na něm
viděti, pročbychom ho žádostivi byli,
t. žádostí světskou, jakouž po věcech
krásných dychtí.
t. ztrápeného; my však domnívali jsme
se, že jest od Boha raněn a ubit, a pro
nějaké své vlastní hříchy ztrápen.

(o_“
vv

4
v

6) t. každý svou cestou, po své hlavě, a
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uchýlil se*: a Hospodin složil na
něj nepravost všech nás**.

7. Obětován jest, proto že sám
chtěl, a neotevřel úst svých: jako
ovce k zabití veden bude, a jako
beránek před tím, kterýž ho střiže,
oněmi, a neotevře úst svých.

8. Z ouzkosti, a z soudu vyňat
jest*: rod jeho kdo vypraví? neb
vytržen jest z země živých: pro
nešlechetnost lidu svého udeřil
jsem ho.

9. A dá bezbožné za pohřeb, a
bohatého za smrt svou*: proto že
nepravosti neučinil, aniž byla lest
v ústech jeho.

10. A Hospodin chtěl ho potříti
v nemoci* :poněvadž položil za hřích
duší svou, uzři símě dlouhověké**,
a vůle Hospodinova rukou jeho
zřízena bude.

11. Proto že pracovala duše jeho,
uzří a nasycen bude*: známostí
svou ospravedlní on spravedlivý
služebník můj mnohé, a nepravosti
jejich on ponese.

12. Protož oddělím jemu mnohé,
a rozdělí kořisti silných*,»proto že
vydal na smrt duši svou, a shříš
nými počten jest: a on hříchy
mnohých“ nesl, a za přestupniky
prosil***.

po svém smyslu, a ne po vůli Boží,
odšed, bloudil, jeden sem, druhý tam. —
" t. pokutu za nepravosti nás všech.
t. skrze smrt svou, a potom z mrtvých
vzkříšení.
Jiní srozumitedlněji takto: U bezbož
ných, mezi zločinci určen jest mu po
hřeb, ale u bohatého nalezl hrob svůj.
Mat. 27, 57.
Ale taktě se líbilo Hospodinu jej ne
mocí stírati a trápiti, aneb raniti a
ranami stírati. — "' t. potomky, nů
sledovníky, vyznavače učení svého, kte
říž dlouho trvati budou. Jak. ], 18.
1. Petr. 1, 23.
t. uzři hojný užitek, a z užitku toho
už do sytosti požívati bude.
t. dam jemu díl mezi mnohými, a veli
kými, silnými národy; ty mu dům za
podíl jako slavnému vítěziteli, a obdrží
je za kořist. — " t. pokutu za hříchy
všech lidí. — “' t. modlil se za ně.
Mark. 15, 28. Luk. 22, 37. 23, 34.

10)

1 pú
V
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Kapitola 54.
O vzdělání města Jerusaléma po navrácení

se lidu judského z zajetí babylonského a
rozmnožení obyvatelů jeho. 11. O ušlechtilé
a slavné způsohě téhož města, a církve
Kristovy.

1. Chválu vzdávej neplodná, kterážnerodíš: prozpěvuj chválu, a
řehci, kteráž jsi nerodila: nebo
mnoho bude míti synů opuštěná*,
více než ta, která má muže, praví
Hospodin.“

2. Rozšiř místo stanu svého, &
kože stanů svých roztáhni, nešetř:
dlouhé učiň provázky své, a kolíky
své utvrď.

3. Nebot na pravo i na levo pro
nikneš: a símě tvé národy děditi
bude, a v městech pustých bydliti
bude*.

4. Nebojž se, nebo nebudeš za
hanbena, aniž se zardíš; nebt ne
budeš se styděti, nebo na zahanbení
mladosti své zapomeneš, a na po
hanění vdovství svého nezpomeneš
více.

5. Nebo panovati bude nad te
bou* ten, kterýž učinil tě, Hospodin
zástupů jmeno jeho: a vykupitel
tvůj, Svatý israelský, Bohem vší
země slouti bude.

6. Nebo jako ženy opuštěné a—
truchlivé duchem povolal tě Ho
spodin, a jako manželky od mladosti
zavržené*, praví Bůh tvůj.

7. Na maličkou chvilku opustil
jsem tě, ale vslitováních velikých
shromáždím tě.

8. V okamžení rozhněvání skryl
jsem tvář svou maličko řed tebou,
ale v milosrdenství věčnem slítoval
jsem se nad tebou, praví vykupitel
tvůj Hospodin.

9. Jako za dnů Noe mi to jest,
jemuž jsem přisáhl, že neuvedu vod

1) t. rozumí se dcera sionska či obec ži
dovské, nemajíc krále jako prvé. S. Pavel
to obrací ]: Jerusalémn nebeskému,
anebkclrkvi, když vzat jest odní Pán
Gal. 4, 27.

3) t. města prvé zpuštěné. zalidní.
5) H. manželem, králem tvým bude. _
6) t. v mladosti milované a potom zavržene.
9) t. vod obecné potopy.
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Noe* více na zemi: tak jsem při
sahl, že se nerozhněvám na tě, aniž
na tě žehrati budu.

10. Nebo hory pohnou se, a pa
hrbkové zatřesou se*: ale milosr
denství mé neodstoupí od tebe, a
smlouva pokoje mého se nepohne:
praví slitovník tvůj Hospodin.

11. O chudičké, bouří vyvrácena,
beze všeho potěšení. Aj ja klasti
budu řadem kamení tvé, azaložím
tě na safířích,

12. a vzdělam z jaspidu ohrady
tvé: a brány tvé z kamení tesaného,
a všecky končiny tvé z kamení
stkvostného ;

13. všecky syny tvé [učiním] vy
učené od Hospodina; a množství
pokoje bude synům tvým.

14. A na spravedlnosti založena
budeš: odstup daleko od natisku,
neb se ho nebudeš mít co bati; a
od strachu, nebo nepřiblíží se k tobě.

15. Aj soused přijde, kterýž ne
byl se mnou, příchozí někdejší tvůj
připojíse k tobě. '

16. Aj ja stvořil jsem kováře,
kterýž rozdymuje v ohni uhlí, a
vynáší nádobí kdílu svému*, a ja
jsem stvořil zhoubce ku pohubení**.

17.Všeliké nádobí, kteréž učiněno
jest proti tobě, nepodaří se, a každý
jazyk, kterýž se protiví tobě na
soudu, odsoudíš. Tot jest dědictví
služebníků Hospodinových, a spra—
vedlnost jejich u mne, praví Ho
spodin.

Kapitola 55.
Povolání k Bohu 7. &.ku pokání všech

něch. 10. Moc Božího slova a věrnost slibu
jeho. 12. Zaslíbení o vysvobození lidu Božího.

1.Všlckm' žízniví poďte k vodám:1 vy, kteříž nemate stříbra,

10) t. byť se pak i hory pohnuly, a pahrb
kové třásli (pohybovali se), však —

16) t. a vyvodí, kuje braň, či zbroj, dílem
(řemeslem) svým. — ** ?. já. jsem stvořil
itoho, kterýž zbraň dělá., i toho, kterýž
ji nosí, aby jí hubil. Oba v mé moci
jsou, abez mé vůle nic nemohou; není
vám tedy potřebí se báti nepřátel, ani
zbraně jejich.
t. věci k zahnání žízně v zemi jůdské
potřebné, kdežto vzácné jsou a řídké

|.. v

pospěšte, kupujte, a jezte: pojďte,
kupujte bez stříbra, a beze vší od
měny Víno a mléko *.

2. Proč odvažujete stříbro ne za
chleby, a práci svou ne k sytosti*?
Poslechnouce poslechněte mne, a
jczte dobré, a kochati se bude v
tučností duše vaše.

3. Nakloňte ucha svého, a pojďte
ke mně: poslouchejte, a živa bude
duše vaše, a učiníms vami smlou—
vu věčnou, milosrdenství Davidova
věrna*. 

4. Aj za svědka národům dal
jsem jej*, za vůdce a přikazatele
marodům.

5. Aj národu, kteréhož jsi neznal,
povolaš: a národové, kteříž tě ne—
znali, k tobě poběhnou, pro Hospo
dina Boha tvého, a Svatého israel
ského, nebo tě oslaví.

6. Hledejte Hospodina, pokavadž
může nalezen býti: vzývejte ho,
pokudž blízko jest.

7. Opust bezbožný cestu svou,
a muž nepravý myšlení své, a nechť
se navrátí k Hospodinu, i slituje
se nad ním, a k Bohu našemu:
nebt jest hojný k odpuštění.

8. Nejsou zajisté myšlení má, my
šlení vaše: ani cesty vaše, cesty
mé, praví Hospodin.

9. Nebo jakož povýšena jsou ne
besa od země, tak povýšeny jsou
cesty mé od cest vašich, a myšlení
má od myšlení vašich.

10. A jakož sstupuje déšť, asníh
s nebo, a tam se Vicenenavracuje,
ale napájí zemi, a zalévá.ji, ačiní
ji, "aby plodila, a dává. símě rozsi
vajícímu a chléb jedoucímu:

11. tak bude slovo mé, kteréž
vyjde z úst mých: nenavrátí se ke
mně prázdné, ale učiní, což jsem

vody. Duchovně se rozumějí milosti
Boží z zásluh Krista Pána vyplývající.
Jan 4, 14. 7, 37.
t. za to, co není chléb a co nenasy
cuje: t.j. proč hledáte pomocí tu, kdož
jí není, následujíce marného modlařství,
kteréž vám nic prospěti nemůže.
t. milost, kterouž jsem Davidovi zaslí
bíl a plnil. Skut. 13, 34.
t. Davida, a jehož on předobrazoval,

3
V

4)
rísta.
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koli chtěl, a šťastně se mu zvede
při tom, k čemuž 'sem je poslal.

12. Nebo s vesehm vyjdete, av
pokoji sprovozeni budete: hory i
pahrbkové zpívati budou před vámi
chválu, a všecko stromoví krajiny
plesati bude.

13. Místo ostružiny vzejde jedle,
a místo kopřivy vzroste myrt: i
bude Hospodin jmenován na zna
mení věčné, kteréž nebude odjato.

Kapitola 56.
Napomenutí k spravedlnosti. 3. Povolání

pohanů k náboženství Hospodinovu. 9. Po
hrůžka zlým správcům, i hříchovéjejich.

1.Toto praví Hospodin: Ostříhejtesoudu, a čiňte spravedlnost:
nebo blízko jest spasení mé, aby
přišlo, a spravedlnost má, aby zje
vena byla.

2. Blahoslavený muž, kterýž činí
to, a syn člověka, kterýž se uchopí
toho: ostříhaje soboty, aby jí ne
poskvrnil, a ostříhaje rukou svych,
aby nečinil nic zlého.

3. Aneříkej syn příchozího, kte
rýž se přidrži Hospodina, řka: Od
loučením oddělil mne Hospodin od
lidu svého; a neříke' kleštěnec*:
Aj ja jsem dřevo suc é.

4. Neb toto praví Hospodin kle
štěncům: Kteřížby ostříhali sobot
mých, a zvolili to, což jsem ja
chtěl, a drželi smlouvu mou:

5. dam jimvdomě svém, amezi
zdmi svými místo, a jmeno lepší
nežli jest z synů a dcer*: jmeno
věčné dam jim, kteréž nezahyne.

. A syny příchozího, kteříž se
přidrží Hospodina, aby ctili ho, &
milovali jmeno jeho, aby byli jemu
za služebníky; všecky ostříhajíci
soboty, aby jí neposkvrňovali, a
držící smlouvu mou:

7. přivedu je na horu svatou
svou, a obveselím je v domě mo—

_

3) Jakovíž jen mezi jinými národy, a ne
mezi ídy byli. 5 Mojž. 23, 1.

5) t. větší sláva. jim bude z toho, když
moji věrní ctitelé budou, než aby mnoho
synů a. dcer měli.

7) t. dům modlitby býti má abude u všech

dlitby své; zapalové jejich, aoběti
jejich líbit-i se budou mně na oltáři
mém; nebo dům můj, dům modlit
by slouti bude všechněm národům*.

8. [Takto] praví Pán Bůh, kterýž
shromažďuje rozptýlené Israelské:
J eštět shromaždím k němu, kshro
mažděným jeho*.

9. Všecka zvířata polní pojďte k
žrádlu, všecka zvířata lesni.

10. Strážní jeho* všickni jsou
slepí, všickni nevědoucí: psi němí
nemohouce štěkati**, vidouce marné
věci, spíce, a milujíce sny.

11. A psi nejnestydatější neznají
sytosti: a sami pastýři neznají roz—
umnosti: všickni na cestu svou se
uchýlili*, jedenkaždý k lakomství
svému, od nejvyššího až do nejpo
slednějšího. _

12. [Říkajíce]: Pojďte, vezměme
víno, a naplňme se až do opilství:
a bude jako dnes, tak i zítra, a
mnohem více.

Kapitola 57.
Smrt spravedlivého, 3. .modlářství lidu

jůdskébo, 12. i pomsta pro ně. 13. Zaslí
hení doufajícím v pravého Boha. 20. Způ
sob lidí bezbožných.

1.Spravedlivý hyne, a není, kdoby[o tom] přemýšlel v srdci
svém: a muži milosrdenství shro
mážděni bývají*, neb _není, kdoby
porozuměl: nebo od tváři zlost1
shromažděn bývá. spravedlivy**.

2. Přijď [na něj] pokoj, at odpo

národů, tak u pohanů, jako u židů;
ješto prvé k modlitbě oddán byl toliko
Židům, nyní již všechněm vůbec.
t. ještě přivedu i jiné ]: shromážděním
jeho, aneb k nim již shromážděným.
t. správcové lidu jůdského, světští i du
chovní. -— ** . má na. mysli psy pa
stýřské, kteříž stáda. ostříhati, & protož
bdíti, &když potřeba káže, štěkati mají.
t. každý svou cestou jde, po své hlavě
činí, svých (a.ne Božích) věcí a. svého
zisku hledí
t. ]: otcům; umírají, odcházejí na věč
nost. — ** t. žádný nerozvažuje toho,
že před tváří s příchodem nastávajícího
zlého na onen svět se odebírají, aby
mu ušli.

2) t. v svém hrobě.

» OW
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čívá. v pokojíku svém*, kdo chodil
v upřímosti své.

3. Ale vy přistupte sem, synové
věštkyně, simě cizoložníka, asmilmce*.

4. Z koho jste hříčku měli? na
koho jste rozdírali ústa, a vypla
zovali jazyk*? Zdaliž vy nejste sy
nové nešlechetní, símě lživé?

5. kteříž se těšíte v bozích pod
všelikým dřevem ratolestným, za
bíjejíce dítky na potocích, pod vy
sedlým skalím?

6. V stranach potoka díl tvůj,
tent'-jest los tvůj*: a jim vyléváš
obět mokrou, obětuješ obět suchou:
zdali se nemám pro ty věci hně
vati?

7. Na hoře vysoké a vyvýšené
stavíš lože své, a tam vstupuješ,
abys obětovala oběti.

8. A za dvéře, i za veřeje kladeš
pamětné znamení své* : nebo vedlé
mne odkrývaš se a přijímáš cizo
ložníka** rozšiřuješ lože své, a
činíš s nimi smlouvu: miluješ po
stel jejich rukou otevřenou***. '

9. A okrašluješ se mastí kralov
skou, a množíš líčidla sva. Posílaš

goslylsvé daleko. a snižuješ se ažo peke1*.
10. Množstvím cesty své una

vuješ se; nediš: Odpočinu*; život
ruky své nalezaš, protož neprosíš**.

3) t. vy, jenž jste se mi pronevěřili hádá
ním, modlářstvím.
.knmu se posmíváte & rouháte ?“Zdali

ne mně Bohu, otci vn emu
) t. v údolích při potocích bohům cizím

obětovati, tot jest oblíbení tvé. ty ne
věrná dcero sionské, ne pak Hospodinu
sloužiti.
t. obrazy, podobizny modl, abys je vždy
na očích a v pam ti měla. — ** t.

, přítomnosti mé smilnilajsi, t. j. v chrámu
mém provozovalas modlářství. "
bez zdráhání, ochotně, žddostivě; aneb,
štědrou rukou obětujic prokazuješ lé
skn bohům cizím.
t. velmi hluboko ponížila jsi se.
t. přestanu od toho marného snažení.
Nižádné práce v hledání sobě pomoci
u cizích národů neb bohů nelitovala
jsi, aniž jsi se na to, že vše daremné
jest, co ohlédaln. Výš 47, 12. — ** t.
mne o pomoc, sama rukou, silou svou
pomoci sobě hledajíc.

4)t
0:

co v

9)
10)

11. Pro koho pečliva jsouc bojíš
se, že [mne] klamáš, a na mne ne
rozpominaš se, ani myslíš v srdci
svém? Proto že ja mlčím, a jako
nevidím, [proto] na mne zapomínaš.

1 Já |teď] oznamim spravedl
nost svou, a skutkové tvoji nic
neprospě í tobě*.

K yž křičeti budeš, necht
tě vysvobodí tvoji shromáždění*,
všecky je zanese vítr, vezme po
větří: ale kdo ma doufaní ve mne,
děditi bude zemi, avladnouti bude
horou svatou mou.

14. Adím: Dělejte cestu, dělejte
cestu, uhněte se z stezky, odkliďte
urážky z cesty lidu mého.

15 Nebo toto dí Nejvyšší, a
kte 'ž vyvýšený na věčnosti pře—
býva: a jehož jmeno svaté [jestl,
kterýž na Výsosti a v místě svatém
bydlí, i s každým, kdo jest skrou
šeného a poniženého ducha: aby
obživil ducha ponížených, a obži—
vil srdce skroušených.

16. Nebudut se zajisté na věky
vaditi, aniž až do konce budu se
hněvati: nebo duch od tvaři mé
vyjde, a dýchání ja učiním*.

17. Pro nepravost lakomství jeho
rozhněval jsem se, a ubil jsem jej:
skryl jsem před tebou tvář svou,
a rozhněval jsem se: i odšel tou
lavý cestou srdce svého.*

18. Cesty jeho viděl jsem, ale
uzdravím ho, a zase přivedu jej,

a šiavratím mu potěšení, ikvílícíme o

j 19. Ovoce rtů* pokoj,pokoj tomu,
kterýž daleko jest, i kterýž blíz—
ko **, praví Hospodin, a uzdra—
vím ho.

12) t. že jsem na. čas mlčel, myslilas, že
také spravedlivě činíš; ele ját ukáží,
odhalím domnělou spravedlnost; & sku—
tečnou nevěrnost tvou.
t. všichni tvoji bůžkové dohromady.
t. dám dýchání, život, obživim
t. po hlavě, po vůli své převrácené,
k modlářství se uchýlil lid můj.
t. učiním to, aby ze všechněch úst vze
šlo s. slyšeti bylo.. .; aneb, aby mne
všickni rtové ztoho chválili, že dá.—
vam. — ** t. idům po dalekých i bliz

13)
16)
17)

19
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kých krajinách roztroušeným.
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20. Bezbožní pak budou jako
moře vroucí, kteréž se nemůže
upokojiti, a jehož vlny vyrážejí
se v pošlapání a V bláto?

21. Není pokoje bezbožným,
praví Pán Bůh.

Kapitola 58.
Trestlmí lidu z pokrytstvi. 6. Způsob po

stu pravého. 8. Užitkové dobrých skutků.

1. olej, nepřestavej, jako trouba
povyš hlasu svého, a oznam

lidu mému nešlechetností jejich,
a domu Jakobovu hříchy jejich.

2. Neb mne den ode dne hledají,
a znati cesty mé chtějí : jako národ,
kterýžby spravedlnost činil, a soudu
Boha svého neopouštěl: dotazují
se mne na soudy spravedlnosti:
přiblížiti se k Bohu chtějí*.

3. [A říkají]: Proč jsme se po
stili, a nepatřil jsi; ponižili jsme
duší svých, a nevěděl jsi*? Aj ve
dni postu vašeho nalezá se vůle
vaše, a všecky dlužníky své upo
mínate**.

4. Aj k svárům a k svadám po
stíte se, a tepete pěstí nemilostivě.
Nepostte se jako až do tohoto dne,
aby uslyšan byl na Výsosti křik
vaš*.

5. Zdali to jest takový půst,
kterýž jsem vyvolil, aby přes den
trápil člověk duši svou ? Zdali aby
skroutil jako obruč hlavu svou,
a prostřel si pytel a opel? To-liž
nazůveš postem, a nem příjem
ným Hospodinu?

6. Není-liž raději toto půst, kte
rýž jsem vyvolil? Zruš svazky bez

20) t. jehož vlny vymítají nečistotu ablato.
2) t. dělají tak, jakoby se ke mně ehtěli při

blížiti, ale jen zevnitř a ne srdcem.
t. nevšímšš si toho, děláš, Bože, jaho
bys o tom nevěděl. —** t. provozujete
jen vůli svou n na mou; následnjete
svých žádosti, a s bližním nelaskavě,
tvrdě nakládáte.
t. mají-li modlitby vaše vyslyššny býti.
Nezamítá. prorok postu vůbec. nýbrž
chce, aby se lépe než dosavšd postili,
a postíce se. zlého se varovali adobré
skutky činili.
t. nespravedlivě závazky. — ** t._těžká
břemena, aneb pouta.

3)

Ov

božnosti*, rozvaž snopky obtěžu—
jící**: propust ty, kteříž utištěni
jsou, na svobodu, a všeliké břímě
roztrhni.

7. Lamej lačnému chléb svůj,
a nuzné, ipocestné uveď do domu
svého: když uzříš nahého, přioděj
ho, a tělem svým nepohrdej*.

8. Tehdaž se vyrazi jako jitro
světlo tvé, a zdraví tvé spíše vzejde,

a Éedchazeti bude tvář tvou sprave nost tva, a sláva Hospodinova
shromáždí tě*.

9. Tehdy vzývat-i budeš, a Ho
spodin vyslyší tě: volati budeš,
a řekne: Aj tu jsem; jestliže však
odejmeš z prostřed sebe řetěz, a
přestaneš-li vztahovati prstu*, a
mluviti co neprospíva**;

10. a jestliže vyleješ lačnému
duší svou"*",a nasytíš-li duši ztrá
penou, vzejde ve tmě světlo tvé,
a tma tva bude jako oledne**.

11. A odpočinutí a tobě Ho
spodin vždycky, a naplní blesky
duši tvou*, a kosti tvé vysvobodí,
a budeš jako zahrada svlažena,
a jako studnice vod, jejížto vody
nevysychají.

12. A vzdělany budou skrze tebe
pustiny věků*: vzbudíš zaklady
pokolení a pokolení“ : a slouti
budeš vzdělavatel plotů***, jenž
navracuje stezk ku pokoji.

13. Odvratíš-i v sobotu nohu
svou, tak abys nečinil vůli svou

7) t. od bližního svého neodvracuj se ne
milosrdně.

8) t. přijme tě k sobě, do slávy svě.
9) t. ruky na. statek bližního. — ** t. lži.

10) t. udělíš-li štědře a ochotně, rád z té
duše bližnímu svému. — ** t. neštěstí,
soužení tvé promění se v štěstí a radost.
jasným světlem, velikým štěstím nadělí
tebe: aneb dle bebr.: i v suchu, vne
úrodě nasytí tebe.

12) t. místa. země jůdské, která. dlouho la
dem ležela. -— _** t. obnovíš posloup
nost potomstva. — *" t. zdí, hradeb
městských.

13) t. svou rozkoší; budeš-li ji rád světiti,
a způsobem Bohu příjemným. — " tí
žádného díla a obchodu. ovšem sn.
hříchů :: nepravostí.— **“ t. abys ne
provázel své zvůle, a nemluvil darem
ných řečí.
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v den svatý mů a nazůveš-li so
botu[ [dnem] roz ošným*
Hospodina [dnem] slavným, a bu
deš-li jej slaviti, tak abys nečinil
cest svých**, ani aby se nalezala
vůle tva, & abys mluvil řeč***:

14. tehdy se kochati budeš v Ho
spodinu, a vyzdvihnu tě [dí Ho

spodin] na v(ysosti země, a nakrmím tě dě ictvím Jakoba otce
tvého; neb ůsta Hospodinova to
mluvila.

Kapitola 59.
Ne Bůh, ale Židé sami nepravostmi svými

jsou u příčině, že tak dlouho “ vězení zů
stávají. IG. Slitování jeho se nad nimi &.
vysvobození jich.

1. j nenít ukrácena ruka Ho
spodinova, aby spasitinemohla,

aniž jest obtíženo ucho jeho, aby
nzeslyšelo

2. ale nepravosti vaše rozdělily
mezi vámi a Bohem vašim, a hří
chové vaši skryli tvař jeho před

vámi.Naby neslyšel [vas].Nebo ruce vaše jsou poskvr
něné krví, a prstové vaši nepra—
vostí: rtové vaši mluv1lež ajazyk
vaš mluví ne ravost.

4. Není, k oby vzýval sprave
dlnost, aniž jest, kdoby soudil
pravě: ale doufají v nic, a mluví
marnosti: počali praci, a porodili
nepravost.

6. Vejce hadů vyseděli,a avu—
čin pavoukových natkali: k ožby

jldl z vajec jejich, umře: a co za—řeto jest, vypukne v baziliška.
.Z plátna ejich nebude roucho,

aniž odíni budou dily svými, díla
jejich [jsou] díla neužitečna a dílo
nepravosti jest v rukou jejich.

7. Nohy jejich k zlé-mu běží,
chvatají, aby vylily krev nevinnou:
myšlení jejich [jsou] myšlení ne- 1
užitečna: zpuštění a záhuba jest
na cestách jejich.

8. Cesty pokoje neznají, a není
soudu v kročejích jejich, stezky

9) t. Ildh nás opustil, nedopomáhánám
kspravedlnosti, netresce a.nemstí křivdy
od nepřátel nám činěné.

, a svátek kjejich ukřivené jsou jim: každýož po nich chodí, nezná, pokoje.
9. Protož vzdálil se soud od nás,

a neuchopí nás spravedlnost*: če
kali jsme na světlo, a aj tma, na
blesk, a chodíme ve tmě.

10. Makame jako slepí stěnu, a
jako bez očí hmatáme : zavazujeme
o poledni jako ve tmě, v mrakot
ných místech jako mrtví.

11. Řvati budem jako medvědi
všickni, a jako holubice lkajíce
úpěti budeme, očekávalijsme soudu,
ale není ho; spasení, ale vzdálené
jest od nás.

12. Neboť se rozmnožily nepra
vosti naše před tebou [Bože], a
hří'chové naši odpověděli nam* ;
nebo nešlecheřnosti naše jsou před
námi, a nepraovsti naše pozna—
vame. V

13. Ze jsme hřešili a lhali proti
Hospodinu*: a odvrátili jsme se,
abychom nešli za Bohem naším,
abychom mluvili o natisku a pie
stoupení: počali, a mluvili jsme
ze srdce slova lživá.

1 A obrácen jest zpět soud,
a spravedlnost daleko stojí lodnas]:
nebo padá na ulici pravda, a spra
vedlnost nemuže vjít 1*

15. I dána jest pravda v zapo
menutí: a kdož odstupuje odzleho,
loupeži jest vydán: 1 vidí to Ho
spodin, a ukázalo se to zlé pred
očima jeho, že není soudu*.

16. A viděl, že není člověka: a
užasl se, že není, kdoby tomu vs+říc
vyšel*: i zachoval sobě lámě své*
a spravedlnostjeho ta ho uthuje.

17. I oblékl se v spravedlnost
jako v pancíř, a lebka spasení na

alhlavě jeho: oblékl se v roucho

t. odplatili nám, aneb svědčí proti nám.
i;. nznávámet to, žeJsme se zpronevěřili
& lhali, že nevěrni jsme jemu.
t. nemůže projití na místě soudném.

' t. žádné spravedlnosti mezi námi.
t. tomu bezpráví na odpor se postavil.

t. podržel pro sebe činiti soud a
spravedlnost.
t. ozbrojil se mocně jako nějaký rek
proti nepřátelům svým, kn pomoci ne
vinně souženým.
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pomsty, a oděl se horlivostí jako
pláštěm? .

18. Jako ku pomstě, aby odplatil
rozhněváním protivníkům svým, a
odměnil nepřátelům svým: ostro—
vům se od latí.

19. I báti se budou ti, kteří jsou
od západu, jmena Hospodinova, a
ti kteříž od východu slunce, slávy
jeho: když přijde jako řeka ná
silná, kterouž duch Hospodinův
žene:

20. a přijde vykupitel Sionu, a
těm, kteříž se navracují VJakobovi
od nepravosti, praví Hospodin.

21. Tot jest smlouva más nimi,
praví Hospodin: duch můj, kterýž
jest v tobě, a slova má, kteráž jsem
položil v ústech tvých, neodejdou
z úst tvých, a zůst semene tvého,
& zúst semene semene tvého, praví
Hospodin, od tohoto času až na
věky.

Kapitola 60.
Proroctví o slavné způsobě města Jeru

saléma a. celé obce jůdské po navrácení se
Židů z babylonského zajetí. v povýšeném
pak aneb duchovním rozumu o církvi Kri
atově.

1. Vstaň, osvět'se J erusaléme : nebopřišlo světlo tvé, a sláva Ho
spodinova nad tebou vzejde.

2. Nebo aj tma přikryje zem, a
mrákota národy: ale nad tebou
vzejde Hospodin, a sláva jeho v
tobě vidína bude.

3. I choditi budou pohané v světle
tvém, a králové v blesku východu
tvého*.

4. Pozdvihni vůkol očí svých, a
viz: všickni tito shromážděnijsou,
přišli k tobě: synové tvoji zdaleka
přijdou, a dcery tvé z boku po
vstanou*.

5. Tehdáž uzříš, a[radostí]op1ý

3) t. v světle, jež vzejde nad tebou;
uzří to světlo tvé, a budou ho sobě
žádati, a dajít se jim i osvítiti.
t. ze všech stran se pozdvihuouce ktobě
půjdou; aneb, po tvé straněstáti budou.
Hebr.: dcery tvé při boku tvém, pod
opatrováním tvým chovány budou.
t. množství obyvatelů moře. či zámoř
ských, aneb ostrovanů.

4)

vati budeš, a diviti se bude, iroz
šíří se srdce tvé, když se obrátí k
tobě množství moře*, asíla pohanů
přijde k tobě.

6. Množství velbloudů přikryje
tě, dromedáři z Madian aEfy: vši
ckni z Sáby řijdou, zlato a kadidlo
nesouce, a c válu Hospodinu zvě
stujíce.

7. Všecken dobytek Cedar shro
mážděn bude k tobě, skopcové Na
bajoth tobě sloužiti budou: oběto—
váni budou na ukojitedlném oltáři
mém*, a oslavím dům velebnosti své.

8. I díš: Kdo jsou tito, kteříž
letí jako oblak, a jako holubice k
oknům svým?

9. Mnet zajisté ostrovové očeká—
vají, a lodí mořské na počátku*,
abych přivedl syny tvé zdaleka,
stříbro jejich, i zlato jejich snimi,
pro jmeno Hospodina Boha tvého,
a [pro] Svatého israelského, že o
slavil tě.

10. I vystavějí synové přespol
ních zdi tvé, a králové jejich pří
sluhovati budou tobě: nebo vroz—
hněvání svém ubil jsem tě, a V
smíření svém slituji se nad tebou.

11. I otvírati se budou brány
tvé ustavičně: ve dne ani v noci
nebudou zavírány, aby přinesena
byla k tobě síla pohanů, a králové
jejich aby přivedeni byli.

(Zjev. 21', 25.)
12. Národ zajisté a království,

kteréžby nesloužilo tobě, zah ne:
a národové zpuštěním pohu eni
budou.

13. Sláva Libanu přijdek tobě*,
jedle a zelenec, i sosna spolu,
ozdobení místa posvěcení mého; &
místo noh svých oslavím.

14. I řijdou k tobě sklonění sy
nové těc , kteříž tě snižovali, a kla—
něti se budou šlepějem noh tvých
všickni, kteříž utrhali tobě, a na

7) t. na oltáři smíření.
9) t. napřed; ty jsou první, ježto na můj

rozkaz čekají.
13) t. spanilé stromoví či dříví libánské, k

vzdělání a. ozdobě chrámu Páně, tak
' jako nekdy za času Šalomouna.
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zývati tě budou městem Hospodi
novým, Sionem Svatého israelského.

15. Místo toho že jsi byla opu
štěna, a v nenávisti jmína*, a ne
bylo, kdoby skrze tebe šel, posta
vím tě v nádhernost věků, Vradost
do národu a národu:

16. a ssáti budeš mléko národů,
a prsem králů kojena budeš*: a po
znáš, že já jsem Hospodin vysvo
boditel tvůj a vykupitel tvůj, Sil
ný Jakobův.

17. Místo mědi přinesu zlato, a
místo železa.přinesu stříbro, a místo
dříví měd, a místo kamení železo:
a obrátím navštívení tvé v pokoj,
a představené tvé vs ravedlnost*.

18. Nebudet více s yšáno 0 ne—
pravosti v zemi tvé, o zpuštění a
potření v končinách tvých, ale spa
sení [osadí] zdi tvé, a chválení
brány tvé*.

19. Nebude tobě více [potřebí]
slunce k svícení přes den, ani blesk
měsíce tě osvěcovati bude: ale bude
tobě Hospodin světlem věčným, a
Bůh tvůj slávou tvou.

(Zjev. 21, 23. 22, 5.)
20. Nezapadnet více slunce tvé,

a měsíc tvůj neumenší se: nebo
Hospodin bude tobě světlem věč
ným, a dokonáni budou dnové
smutku tvého. _

21. Lid pak tvůj všecken [bude]
spravedlivý, na věky vládnouti bu
dou zemí, [jsouce] plod štípení mé
ho, dílo ruky má k oslaveni.

22. Nejmenší bude vtisíc,' ama
líčký v národ přesilný'. já Hospo
din časem svým brzo učinim to.

Kapitola 61.
Povolání a poslání Isaiáše proroka od

Boha k tomu, aby lidu jůdskému vysvobo

15) t. ty dcero sionská, Jerusaléme.
16) t. národové & králové tobě potřebných

věci k živnosti i k pohodlí života do
dávati budou.

17) t. obrátím nynější neštěstí tvé v štěstí ;
aneb, proměním dohlížitele, správce
tvé v pokojné a dobrotivé, », předsta
vené tvé v spravedlivé.

13) t. vítězství & chválu Boží hlásati budeš
se zdí a. bran tvých.

zení z zajetí babylonského oznámil. 3.Radost
z toho a prospěch jejich.

LDuch Hospodinův nade mnou,proto že Hospodin pomazal
mne: k zvěstování tichým poslal
mne, abych léčil skroušené srdcem*,
a kázal jatým propuštění, azavře
ným otevření [žaláře]

2. Abych kázal léto mílostivé od
Hos odina, a den omsty od Boha
naše o*: abych těšs všecky kvílící :

3. abych dal kvílícím sionským,
abych dal jim korunu za popel,
olej radosti za smutek, plášt chvály
za ducha truchlosti: aslouti budou
v něm silní spravedlnosti*, štípení
Hospodinovo k oslavení.

4. A vzdělají pustiny od věku,
a zboření stará vyzdvihnou, a ob
noví města zpuštěná, rozptýlená do
národu a národu.

5. A státi budou cizí, a pásti
budou dobytek váš: a synové ří
chozích, vašimi oráčiavínaří bu ou.

6. V pak kněžími Hospodina
nazváni budete: služebníci Boha
našeho, bude vám řečeno. Sílu ná—
rodů jísti, a v slávě jejich chlubiti
se budete.

7. Za dvojnásobné zahanbení vaše
a zardění, chválití budou podíl
svůj*: protož v zemi své dvojná—
sobné díly obdrží, a veselí věčné
míti budou.

8. Nebo já Hospodin miluji soud,
a v nenáwsti mám loupež [í]vzá
palné obětí*: a dám [jím] dílo je
jich v pravdě**, a smlouvu věčnou
učiním s nimi.

9. I znáti budou mezi pohany

1) t. abych potěšil zarmoucených, kteříž
v zajetí truchlí.
Toto místo podle výkladu sedmdesáti
Kristus Pán četl, a k svému úřadu i
k přítomné potřebě obracel. Luk. 4,
18

2)

3v t. spravedliví; spravedlnost se v nich
vkoření a zmocní.
t. za zahanbení vaše dvojnásobní ná
hradu vezmete: aneb, za pohaněui své
prozpěvovati budou : podílu svéhoŽidé.
t. i při .té oběti, neb obětí z loupeže;
by pak mi loupež i k oběti řineseua
byla. — “' t. věrně odměním idům za

8)

skutky j ejich.
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símě jejich, a plod jejich u prostřed
lidí: všickni kteříž je uzří, poznají
je, že tito jsou símě, kterémuž po—
žehnal Hospodin.

10. Raduje radovati se budu v
Hospodinu*, a plesati bude duše
má v Bohu mém : nebo oblékl mne
v roucho spasení, a oděvem spravedl
nosti přioděl mne, jako ženichaokrášleného korunou'*, a jako ne
věstu ozdobenou záponami svými.

11. Nebo jakož země vydává plod
svůj, a jako zahradasímě své lodí:
tak Pán Bůh rozplodí sprave lnost
a chválu [svou]přede všemi národy.

Kapitola 62.
O témž dále, a u podobě té o budoucí

slávě cirkve Nového Zákona..

]. Pro Sion nebudu mlčeti, a proJ erusalém nepřestanu*, doka
vadž spravedlivý jeho jako blesk
nevyjde**, a spasitel jeho jako svíce
rozžat nebude.

2. I uzří národové spravedlivého
tvého, a všickni králové slavného
tvého*: a dáno bude tobě jmeno no
vé, kteréž ústa Hospodinova vy—
řknou.

3. I budeš [slouti]Korunou slávy
v ruce Hospodinově, a Korunou
království V ruce Boha svého.

4. Nebudeš více slouti Opuštěná;
a země tvá nebude více sloutiPu—
stá: ale slouti budeš, Zalíbení mé
v ní, a země tvá, Osazená; nebo
zalíbilo se Hospodinu v tobě, a
země tvá obyvateli osazena bude*.

5. Nebo bydlí mládenec s pan
nou, a bydliti budou vtobě synové

10) Tu odpovídá. prorok vosobě města, Je
rusaléma na sliby jemu výš činěné. —
** t. věncem, výš v. .
t. ohlašovati jistého vysvobození Siona
&budoucí slávy města.J erusaléma; aneb,
Boha prositi za to. — “ t. Messiáš.
Hebr. spravedlnost tvou, slávu. tvou.
Viz výš 61, 10. 11.
Zsslibení to, že země israelské. budoucně
nebude opuštěna, nýbrž vždycky zůstane
milenkou Boží, potud jest naplněno, po
kud z Israele vyšla církev Boží.
t. jako rád bydlí mládenec s pannou,
tak bydliti . . a jako ženich radost má.
z nevěsty, tak radovat! —

i—l V

IFv

tvoji. A raduje se ženich z nevěsty,
a radovati se bude z tebe Bůh
tvůj*.

6. Na zdech tvých Jerusaléme
ustanovim strážné, celý den a ce
lou noc věčně nebudou mlčeti*.
Kteříž zpomínáte na Hospodina,
nemlčtež, '

7. a nedávejte mlčenijemu*, doka
vadž neustaví, a dokavadž neučiní
Jerusalem chválou na zemi**.

8. Přisáhl Hospodin skrze pra
vici svou, a skrze rámě síly své:
Nedám pšenice tvé více v pokrm
nepřátelům tvým; aniž píti budou
synové cizi vína tvého, o němž jsi
pracoval.

9. Nebo kteříž j' shromažďují, bu—
dou jísti [z ní], a chváliti Hospo
dina: a kteříž je sbírají, budou je
píti v síních svatých mých.

10. Jděte, jděte skrze brány, při—
pravte cestu lidu, vyrovne'te stez
ku, vybeřte kamení*, a vyz vihněte
znamení národům.

11. Aj Hospodin ohlásilvkonči—
nách země, rcetež dceři sionské:
A' Spasitel tvůj béře,se: aj mzda
jeho s ním, a dílo jeho před ním.

12. I nazovou je, lidem svatým,
vykou enými od Hospodina. Ty
pak s outi budeš: Hledaným mě
stem*, a ne Opuštěným.

Kapitola 63.
0 vítězství Hospc dinovu nad nepřátely

lidu jůdského. 7. Připomenutí dobrodiní Bo

6) Rozuměj těmi strážnými kněží a pro
roky, kteříž touž povinnost podlé místa.
svého & obyčejem svým konají, že nad
lidem bdí, za něj Bohu se modlí,ipřed
nebezpečenstvím jej vystříhaji.
t. Hospodinu; ustavičně se modlíce,
žádejte pomoci Jerusalémn, církvi. —
** t. nezpůsobí, aby byl slavný, z ěe
hožby všickni Bohu. chválili.
t. odkliďte s cesty všecky překážky.
t. jehož mnozí, aby vněm bydlili, hle
dati budou; vzácným, hlučným městem.
Všecko to zní 0 lidu židovském po ns.
vrécení se z zajetí babylonského, & o
městě Jernsalému po jeho opětném vy
stavení & obydlení: ale vdnchutoplatí
o církvi a Jerusalému nebeském, & o
lidu skrze Krista vykoupeném.

0—1 v

10)
1 lov
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žich. 10. Nevděčnost lidu israelskélio. 15.
Modlitba.

1, Kdož jest to, ješto se béře zEdom*, v rouše skropeném
z Bosry**? ten výtečný v rouše
svém, kráčcje ve množství síly své?
Já., kterýž mluvím spravedlnost, a
jsem obránce k vysvobození***.

2. Proč pak jest červený oděv
tvůj, a roucho tvé jako těch, kte
říž tlačí v 1isu*?

3. Lis tlačil jsem sám, a z ná
rodů nebylo muže se mnou*: tla
čilj sem je v prchlivosti své, a pošla—
pal jsem je v hněvě svém: i stří
kala krev jejich na roucho mé, &
všecken oděv svůj zkálel jsem.

4. Den zajisté pomsty v srdci
mém [uložený], a rok vykoupení
mého přišel.

5. Hleděl jsem vůkol, a nebylo
spomocníka: hledal jsem, a nebyl,
kdoby' spomohl: a způsobilo mi
vysvobození rámě mě, a rozhněvání
má to mi spomohlo.

6. I pošlapal j sem národy v prchli—
vosti své, a opojiljsemjevrozhně
vání svém*, a strhl jsem na zem
moc jejich.

7. Slitování Hospodinova připomí
nati budu, chválu* Hospodinovu za
všecko, což učinil nám Hospodin,
i za množství dobrých věcí domu
israelskému, kterýchž udělil jim
podlé smilováni svého, a podlé množ
ství milosrdenství svých.

8. A řekl: Vždyť jsou lid můj,
synové nezapírající*: a [tedy] uči
něn jest jim spasitelem.

1) t. 2 vojny od porážky Idumejských.
Tím pak příkladným mluvením ukazuje
všecky nepřátely lidu jůdskébo. — “t.
hlavního města země idumejské. od sbí
rání vína.tak nazvaného. — *** Uvádí
prorok mluvícího Messiáše.
t. hrozny červeného vína?
t. já sám jediný všecky hrozny jsem
vytlačil, ěinad nepřátely mstil, a žádný
mi nepomáhal. Já sám skrze nastroje
ného k tomu Cýrs beze vší pomoci
jiných národůÍBabylonské jsem ztrestal
a porazil.

) Jakoby řekl: tak jsem je zbil, že se
jako opili káceti & přede mnou váleti
musili.

7) Na chválu t. rozpomínati se budu.
8) t. otce svého, Boha.

2)
3)

0:

9. Ve všelikém souženíiejich ne
nít soužen*, a anděl tváři jeho
vysvobodilje** : vmilování svém, &
v shovívání svém on sám vykou
pil je, a nosil 'e, a vyzdvihl je po
všecky dny vě u.

10. Ale oni k hněvivosti popudili
ho, a trápili ducha svatého jeho*:
i obrátil se jim v nepřítele, a sám
bojoval proti nim.

11. A roz omenul se nadnyvěku
Mojžíše, a 'du svého. Kdež jest
ten, kterýž vyvedl je z moře s
pastýři stáda svéhď'? Kdejest ten,
kterýž položil u. prostřed něho du
cha svatého svého**?

12. Kterýž vedl na pravici Moj
žíše ramenem velebnosti své, kte
rýž rozdělil vody před nimi, aby
sobě způsobil jmeno věčné:

13. kterýž vedl je skrze propasti,
jako koně na poušti bez ourazu.

14. Jako hovádko na poli sstu
pující, tak duch Hospodinův vedl
je*: tak jsi vedl lid svůj, abys sobě
způsobil jmeno slávy.

15. Pozoruj s nebe, a pohled z
příbytku svatého svého, a slávy
své: kdež jest horlivost tvá, a síla
tvá, [kde] množství milosrdenství
tvých, a slitování tvých? Nade
mnou zdržely se*.

16. Tys otec náš, a Abrahamne
zná nás, a Israel neví o nás*: tys
Hospodine otec náš, a vykupitel
náš, [tot jest] od věku jmeno tvé.

17. Proč jsi nám dal zblouditi
Hospodina od cest svých, zatvrdil
jsi srdce naše, abychom se nebáli
tebe? Obratiž se [knám] pro služeb

9) H. Neprotivil se jim, t. nezavrhl jich
do konce. — ** t. On sám, aneb anděl,
který jest tvář jeho, Syn Boží, Kristus.
(2. Mojž. 33, 14. is.)

10) t. ducha služebníka jeho Mojžíše.
11) t. e Mojžíšem a ronem, s vůdci lidu

svého? — ** t. kdež jest teďs pomócí
svou?
t. tak je poznenáhlu, aneb bezpečně vedl
Hospodin skrze anděla svého.
t. jsou nad námi zavřeny, zadržuješ
nám je.
t. nechtějí, nemohou knám synům od
rodilým hlásiti se.
Totiž Abrahama, Isáka. Jakoba; aneb
pro lid svůj, ctitele své.
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níky své*, pro pokolení dědictví
svého.

18. Jako ničímž vládnou lidem
svatým tvým: nepřátelé naši po—
šlapali svatyni tvou. '

19. Učiněni jsme jako na počátku,
když jsi nepanoval nad námi, ani
vzývá-no bylo jmeno tvé nad námi.

Kapitola 64.
Modlitba za vysvobození. 3. Připomenutí

Boží pomoci, dobroty, a spravedlnosti. 6. Po
nížené vyznání hříchů. 8. Prosba za odpu
štění, a pomoc.

1. O bys protrhl nebesa, asstoupil* :od tváři tvé by se hory roz
Plymšly' , , „ V

2. jako vypaleni ohne zchradly by,
vody ohněm by hořely, aby v zná
most uvedeno bylo jmeno tvé ne
přátelům tvým: před tváří tvou
národové by se kormoutili*.

3. Když budeš činiti divné věci,
nesneseme: sstoupil jsi, a od tváří
tvé hory se rozplynuly.

4. Od věku neslýchali, ani ušima
pochopili: oko nevidělo, Bože krom
tebe, co jsi připravil očekávajícím
tebe*.

5. Vyšel jsi vstříc veselícímu se,
&.čmícímu spravedlnost*: [a těm
kteříž] na cestách tvých zpomínají
na tebe: [nyní pa-k] aj ty rozhně—
vals se, a zhřešili jsme: v nich
jsme byli vždycky, a spasení bu
deme**.

6. A učinění jsme jako nečistý

1) Č bys sám přišel vykoupit nás! Po
dle výkladu svatých otců zjevuje tu
prorok tužbu svou po Messiáši a brz
kém příští jeho.
t. před tvou velebnou přítomností všecka
příroda by se otřásala. Dle svatého Je
ronyma míní se tu zvláště druhé příští
Kristovo k soudu, ač i jeho první příští
bylo příčinou veliké proměny ve světě.
t. od počátku světa se neslýchalo, ani
ušima pochopilo, aniž oko vídalo, aby
jiný Bůh kromě tebe tak činil. 5. Mojž.
4, 32—35.

. t. tomu, jenž vesele činí co spravedli
vého jest, přispíváš s pomocí svou. —
** t. proto že jsme břešili, a v tom
trvali vždycky: avšak přece vysvobo
zeni bndeme. '

6) t. ohavní jsme my i skutkové naši.

[O
V

»
v

64. 65.

[člověk] my všickni, a jako roucho
[ženy] nemoc ženskou mající, jsou
všecky spravedlnosti naše*: apadli
jsme jako list všickni, anepravosti
naše jako vítr zanesly nás.

7. Není kdoby vzýval jmeno tvé;
kdoby povstal a přidržel se tebe:
skryl jsi tvář svou před námi, &.
mrštil jsi námi rukou nepravosti
naší*. ,

8. A nyní, Hospodine, otec náš
jsi ty, my pak bláto: a tvorce náš
ty, a dílo rukou tvých všickni my.

9. Nehněvejž se Hospodine příliš,
a nezpomínej více na nepravost
naši: aj vzezři, lid tvůj jsme vši
ckni my.

10. Město svatosti tvé učiněno
jest pusté, Sion pustý učiněn jest,
J erusalém zpuštěn jest. '

11. Dům- posvěcení našeho, a
slávy naší, kdežto tě chválívali
otcové naši, učiněn jest k spálení
ohně, a. všecky žádoucí věci [naše]
obráceny jsou v zboření*.

12. I zdaliž nad těmi věcmi zdržíš
se, Hospodine*, [zdaliž] mlčeti, &.
nás tak velmi trápiti budeš?

Kapitola 65.
Odpověd Boží na onu modlitbu. 2. Ob

vinění zpurných &modlářských Židů. 6. Slu
šný trest na ně. 8. Zaslibení o zachování
poslušných. 11. Pohrůžka modlářům. 17. Po
těšení věrných ctitelů pravého Boha.

1.Eedali mne ti, jenž se prvé [namne] neptávali, nalezli mne
ti, kteříž mne nehledali*. Říkám:
Aj já, aj já, k národu, kterýž ne
vzýval jmena mého.

2. Rozprostíral jsem ruce své celý
den k lidu nevěřícímu*: kterýž

7) t. zavrhla nás pro nepravost naši; aneb,
vydal jsi nás v moc nepravosti naší či
jejich účinků, &.pokut za ni hodných.
t. vše, co nám bylo milého & vzácného,
obráceno jest v zříceniny.
t. abys toho netrestal na nepřátelích
našich, a. nás nevysvobodil?
8. Pavel tento verš slyší na povolání
pohanů do církve Kristovy. Řím. 10,20.

. t. zpurnému, židovskému; ustavičně mi
losti a dobrodiní svých jsem jim podá
val, a je k sobě obracel, oni pak mi

e-Lp-A

Hm.-.
vvv

losti mé nepřijímali aji zamítali.
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kráčí po cestě nedobré za myšlén
kami svými

3. Lid [jest to], kter'ž k hněvi
vosti popouzi mne pře tváří mou
vžd cky: kteříž obětují v zahra—
dác , a oběti činí na clhlách*:

4. kteříž bydlí v hrobích, av chrá
mích modlářských spí, kteříž jedí
maso sviňské, a jicha poskvrněná
v nádobách jejich.

5. Jenž říkají: Odstup ode mne,
nepřibližuj se ke mně, nebo nečistý
jsi: tiť dýmem budou v rchlivosti
mé, a ohněm hořícím ce ý den.

6. Aj zapsáno jest to přede mnou:
nebudu mlčeti, ale navrátím a od
platím do lůna jejich,

7. za nepravosti vaše, aspolu za
nepravosti otců vašich, praví Ho—
spodin, kteříž obětovali na horách,
a na pahrbcích utrhali mně, a od
měřím [jim] za dílo jejich první do

lůna %ejic ..8. oto praví Hospodin: Jako
kdyby nalezeno bylo zrno v hroznu,
a bylo by řečeno*: Nezkaz ho, nebo
požehnání jest [vněm]: tak učiním
pro služebníky své, abych nepo
hubil všeho.

9. A vyvedu z Jakoba símě, &.
z Jůdy toho, kter'ž by dědičně
držel hory mé: a ěditi ji budou
vyvolení moji, a služebníci moji
bydliti tam budou.

10. I budou pole* za chlévy stád,
a oudolíAchor za odpočívadlo skotů,
lidumému, kteříž vyhledávali mne**.

11. Ale Vás, kteříž jste opustili
Hospodina, kteříž jste zapomněli
na horu svatou mou, kteříž stavíte
Štěstí stůl*, a obětujete na něm
mokré oběti:

3 t. na oltářích z cihel udělaných, ješte
oltář Hospodinův měl býti z kamení
přirozeného, netesaného. 2 Mojž. 20, 25.
t. jako kdyby někdo nalezl jen některé
dobré zrno na.hroznu ostatně zkaženém,
a chtělby jej zavrci, ale řeklby mu jiný,
to vida. —

(13 v

... O
V

ctitelové moji budou míti všeho hoj
nost. Vhojnosti dobytka zakládali Židé

_ své bohatství a štěstí.
ll ) t. oltář Fortuně, bohyni štěstí.

12. vás sečtu mečem, a všick'ni
zabitím padnete : proto že_)sem volal,
a neodpovídalí jste: mluvil 'sem, a.
neslyšeli jste: ačinilijste zié řed
očima mýma, a.čehož jsem nec těl,
zvolili jste*.

13. Protož toto praví Pán Bůh:
Aj služebníci moji jísti budou, a
vy lačněti budete ;aj služebníci moji
píti budou, a vy žízniti budete;

14. aj služebníci moji veseliti se
budou, a vy zahanbeni budete; aj
služebníci mojí chválu zpívati bu—
dou pro radost srdce, a vy křičeti
budete pro bolest srdce, a pro se
tření ducha kvíliti budete.

15. A zanecháte jmena svého
v přísahu vyvoleným mým: a za
bije tě Pán Bůh: a služebníky své
nazve 'menem jiným*.

_16. němž kdo požehnán jest
na zemi, požehnán bude v Bohu,
amen*: a kdož přísahá, na zemi,
přisahati bude skrze Boha, amen:
nebo v zapomenutí dány jsou ou
zkosti předešlé,a skryty od očímých.

17.Nebo aj já tvořím nebesa nová,
a zemi novou: a nebudouvpaměti
předešlé věci: aniž vstoupí na srdce*.

18. Ale radovati se a plesati bu
dete až na věky, z toho, což já
tvořím: nebo aj já tvořím J erusalém
v plesání, a lid jeho v radost*.

19. A plesati budu vJerusalémě,
&.radovati se v lidu svém, a ne
bude slyšán vněm více hlas pláče
a hlas křiku.

12) t. brali jste před sebe.
15) t. jmeno staré lidu Božího „Žídé“ bude

jmenem kletby apohanění, a služebníci
Boží dostanou jmeno nové od Krista..
t. v Bohu pravém, říkajez' Amen, či
tak mi se staň!
t. uvádím nový pořádek všech věcí.
V dokonalém a vlastním smyslu vzta
huje se to na proměnu světa skrze první,
a. zvláště skrze budouci druhý příchod
Kristův, kdežto zlé přestane, & člově
čenstvo k původnímu stavu se navrátí,
i na. vždy s Bohem spojeno zůstane. 2.
Petr. 3, 13. Zjev. 21, 1.
t. samou radost v Jerusulěmě &.v lidu
jeho způsobím, místo dřevního zármutku
& žalostí.

16)

17)

13
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20. Nebude tam více dítě dnů*,
a stařec, kterýž by nevyplnil dnů
sv'ch: nebo pachole stoleté umře,
a říšník stoletý zlořečený bude**.

21. A vystavějí domy a bydliti
budou [v nich]: a vinice ště ovati
budou, a jisti budou ovoce jejích.

22. Nebudou stavěti, a jiný by
dliti: nebudou štěpovati &'iný jisti:
nebo podle dnů stromu, bu ou dnové
lidu mého, adílarukoujejich trvati
budou:

23. vyvolení moji nebudou pra
covati nadarmo, aniž ploditi budou
v zkormouoení: nebo símě požehna
ných od Hospodina jest to, a vnu
kové jejich s nimi.

24. I bude, že prvé než by volali,
ja vyslyším: ještě když oni mluviti
budou, já uslyším.

25. Vlka beránek pasti se budou
spolu, lev a vůl jisti budou plevy:
a. hadu bude prach za chléb jeho:
nebudou škodlti, ani hubiti na vší
hoře svaté mé, praví Hospodin.

Kapitola 66.
Bůh zevnitřních toliko služeb neoblibuje.

7. Lidnost města. Jernsaléma po navrácení
se lidu z zajetí. Pohrůžka modlářům. 19.
Proroctví o zachování a navracení se ostatku
lidu ísraelského do města Jerusaléma. Avšak 
rozumí se ta kapitola spolu ozastuvení slu
žeb starozákonních a zřízení služby nové
a vnitřní, o ztrestúní & rozptýlení nevěří
cích Židů mezi národy, a o povolání všech
národů do církve Boží, či nového Jeru
saléma.

LToto'praví Hospodin: Nebe jeststolice má, země pak podnož
nohou mých: který jest ten dům,
jenž mi vzděláte? &.které jest to
místo odpočivám' mého* ?

2. Všecko to ruka má. učinila, a
učiněny jsou ty všecky věci, praví

20) t. počítajíc jen několik dnů, &ještoby
záhy umřelo. ** t. nikdo neumře
před časem; nebo byt i někteří proti
obyčeji dříve smrtí sešli, přece tak budou
jakoby sto let živi byli, protože bohabojně
věk svůj dokonali; an hříšník, byt i
dlouho živ byl, přece zlořečený jest,
umíraje po životu nešlechetném smrtí
věčnou. Moudr. 4, B. 9.

1) t. kdebych odpočíval, zůstával?
2) t. jakoby řekl: Nestojím vám oto, což

Hospodin*: ale na koho vzezřím,
leč na chudičkého, & skroušeného
duchem, a třesouoího se před řečmi
mými**?

3. Kdo zabijí vola, [jest mi] jako
ten, kterýž zabijí muže: kdo zabijí
hovado, jako ten, kterýž mozek vy
bírá, psu: kdo obětuje obět suchou,
jako kterýž by krev sviňskou obě—
toval: kdo zpomíná,na kadidlo, 'ako
kterýžby dobrořečil modle*. 'í'yto
všecky věci zvolili na cestách svých,
a v ohavnostech svých kochala se
duše jejich.

4. Protož i já. zvolím posmívání
jejich: a čehož se bojí, uvedu na
ně: nebt jsem volal, anebyl kdo by
se ozval: mluvil jsem, a neslyšeli:
&.činili zlé před očima mýma, a
čehož jsem nechtěl, zvolili.

5. Slyšte slovo Hospodinovo, kte
říž se třesete k slovu jeho: 9 '
bratří vaši v nenavisti vás majíce,
a zamítajíce pro jmeno mé*: Osla—
ven buď Hospodin, a uzříme u ve—
selosti vaší**: ale oni zahanbení
budou.

6. Hlas lidu z města, hlas z chrá
mu, hlas Hospodinův, an dává, od
platu nepřátelům svým*.

bez toho mnou učiněno a mé jest, ale
něco jiného žádám. — ** t. na toho,
kdo se má. s uctivostí &.vážností kpři
kázaním mým.
t. toho, kdo mi bez srdce poníženého a
skroušeného obětuje oběti, u p. vola at. d.
tak mám v ošklivosti, jakoby mi člověka
aneb jinou nepříslušnou věc obětoval,
aneb i modlářství provozoval.
t. proto, že mne právě a náležitě, čistým
a npřímým srdcem ctíte, nenávidí &
vyhánějí vás. Rozumí se to místo o
prvních křestanech, jenž byli od Židů
nenávidění a ze škol vyvrhování. -
" t. nechat se oslaví Hospodin nějakým
zázrakem, a at vidíme radost vaši ; aneb,
nechat to vidíme lm potěšení vašemu.
Při posledním obležení městefJerusaléma
očekávali Židé skutečně až do poslední
chvíle, že se Bůh nějakým patrným zá
zrakem k zachování města a chrámu i
lidu před nepřátely objeví.
Rozumí se to takéohrozném nářkune;
věrných idú při posledním obležen!
města Jerusaléma od ímanů. Prorok
totiž slyší v duchu žalostný křik Židů.
v městě od Římanů obleženém zavře

W
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7. Prvé než pracovala ku porodu,
'orodila: prve než přišlo rození

její, porodila pacholíka*.
8. Kdo slyšel kdy co takového?

a kdo viděl co ktomu podobného?
Zdali roditi bude zemědnej ednoho*?
aneb [zdaliž] zrozen bude národ po
jednou, že ku porodu pracovala a
porodila [dcera] sionská syny svéH?

9. Zdaliž já, kte 'ž činím, aby
jiní rodih, sám nebu uroditi, praví
Hospodin? Zdaliž ja, kterýž jiným
rození dávám, neplodny'rbudu, praví
Hospodin Bůh tvůj? .

10. Yeseltež se s Jerusalémem,
a _plesejte v něm všickni, kteříž
jej milujete: radujte se s ním ra
dost-ívšicknj, kteříž kvílíte nad ním,

ll. abyste ssali, &.nasycení byli
od prsu potěšení jeho: abyste dojih',
a rozkošmi oplývali od všeliké
slávy jeho.

12. Nebo toto praví Hospodin:
Aj já obrátím na ně' jako řeku
pokoje, a jako rozvo ěný potok
slavu národů, kterouž ssáti budete:
př1 prsích chováni budete, a na
kolenou budou vám chlácholiti.

ných, ihlas Boží, jenž tém nevěrníkům,
kteří Syna jeho ukřižovali, teď odpla
cnje. Židovský historik, Josef Flavius,

“také vypravuje. že jistý Jesus, syn
Hanany, ode čtyr let před vojnou tou
ve dne v noci volal: Hlas od východu,
hlas od západu, hlas proti Jerusalému
a chrámu, hlas proti všema lidu. Běda,
běda, běda Jerusale'mu!
před soudce, byl za to bit, ale nedal
sobě v tom bránití, křiče tak bez ustání
až do posledních dnů obležení. Když pak
stoje na zdi městské, kamenem z nepřá
telského praku hozeným poražen byl, u
miraje ještě volal: Běda města a chrámu,
běda lidu a mně. Týž spisovatel také
píše, že kněží na svátek letnic před
obležením Jerusaléma noční dobou za
slechli hřmot v chrámu a hlas volající:
Opusťme toto místo! — _
Jakoby řekl: Divným a nenadálým způ
sobem obyvatelé města Jerusalěma a v
smyslu dalším, synové církve, či nového
Jerusaléma, rozmnožení budou, jako
kdyby žena porodila, prvé _nežby jaké
bolesti pocítila.
t. zdaliž může způsobeno býti, aby země
naplodila lidu za den. —" t. že jakž
počala ku porodu pracovatí, ihned po
rodila syny sv .

Přiveden jsa '
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13. Jako když matka někomu
lahodí, tak já. potěším vás, a [tak]
v Jerusalémě potěšeni budete*.

14. Uzříte [to], aradovatí se bude
srdce vaše, a kosti vaše jako bylina.
pučiti se budou: i seznána bude
ruka Hospodinova sluhám jeho, a
rozhněvá se na nepřátely své.

15. Nebo aj Hospodin v ohni při
jde, a jako vichr vozové jeho: aby
navrátil v rozhněvání prchlivost
svou, ažehrání své v plemeni ohně*:

16. nebot ohněm bude Hospodin
mstíti, amečem svým nad všehkým
tělem, a mnoho bude zbitých od
Hospodina,

17. ti, kteří se posvěcovali, a za.
čisté se pokládali v zahradách* za.
dveřmi vnitř**, kteříž jídali maso
sviňské, a ohavnost, i myš***: ti
spolu zahynou, praví Hospodin.

18. Ale já, [znám] skutky jejich,
&.myšlení jejich: přicházím, abyc
shromáždil [je] se všemi národy a
jazyky* : i přijdou a úzří slávu mou.

19. A položím na nich znamení*,
a pošlu některé ztěch, kteříž spa
sení budou, k národům na moře,
do Afriky, a L die kvnatahujícím
střelu: do Vlaclyiado Rok, kostro
vům daleko, k těm, kteříž nesly
šeli o mně, a neviděli slávy mé.
A zvěstovati budou slávu mou ná
rodům**,

20. apřivedou všecky bratry vaše

13) t. jako děti uprsou, milovánia blažoni
budete — v, lůně matky církve.
t. aby těm nepřátelům, rozuměj nevěr
ným idům, odplstil hroznými azhonb
nými tresty, jako hromy a blesky.
t. kteří se očistovali v hájích bohům
zasvěcených, či způsobem modlářským.
-— ' Viz výš 57, 8. — "' t. věci
ohavné, nečisté, jakož i myši. 3_.Mojž.
11 29.
t.í'jednu církev, pokud toho dle skutků
svých hodni budou.
t. chci své věrné, jakožto údy nové
církve znalé učiniti, dary Ducha sv. !.
zázraky je vyznamenati. -—" Předpo
vídá se tu hlásí-ní slova Božího všem
národům. Vyčítá zde prorok zvláště
země na západ od Palestiny ležící, je
likož nejvíce na tu stranu a. do těch
zemí křesťanství se rozšiřovati počalo,
i také rozšířilo.

15)
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ze všech národů v dar Hospodinu,
na koních, a na vozích, a na lož
cích, ana mezcích, i na karách, na
horu svatou mou do J erusaléma,
praví Hospodin, 'ako když vnášejí
synové israelští ar v nádobě čisté
do domu Hospodinova.

21. A vezmu z nich* [některé]
za kněží, a za levíty, praví Ho—
spodin**:

22. nebo jako nebesa nová, a země
nová, kteréž já činím státi přede
mnou, .praví Hospodin: tak stane
símě vaše, a jmeno vaše*.

23. I bude měsíc z měsíce, a so

21) t. z těch nově obrácených, a tak již
nejen z pokolení levitského, jako prvé,
ale iz jiných pravému Bohu získaných
lidí. — ** Ukázáno i tu budoucí zru
šení Starého Zákona, & zřízení Nového.

22) t. nové & trvanlivé.
23) t. stane se, že každého dne přicházeti

bota z soboty: přijde všeliké tělo,
aby se klanělo před tváří mou,
praví Hospodin*.

24. I vyjdou, a uzří mrtvá těla
mužů, kteříž přestoupili proti mně":
červ jejich neumře, & oheň jejich
neuhasne**: ibudou až do sytosti
viděním všelikému tělu***.

budou, od soboty do soboty, od nov
měsíce do novměsíce, lidé k slavnosti,
nejen jednou v témdni, neb ve čtyřech
nedělích, jako teď; neb vždycky den
po dni bude jako stálý avěčný svátek.
t. ti ctitelové a služebníci Boží uzří
mrtvá těla. nepřátel Kristových, t. j.
Židů, buď skutečně v obležení Jerusa
léma pobitých, a zahynulýcb, aneb ven
z církve vyvržených, a do veškerého
světa rozptýlených, ijiž duchovněmrt
v ch. — ** t. trestu a. trápení jejich
nebude konce. — *** t. budou na odiv
všemu světu až (lo zošklivení.

to |“
V

Proroctví Jeremiášova.
Jeremiáš, syn židovského kněze Helkiáše, narozen v městě Anathoth, blíže

města Jerusaléma., povolán jest hned z mládíkúřadu prorockému, jejž po 42 léta horlivě
konal, od času krále .Josiáše až do času králů Jechoniáše a Sedeciáše. Dočkal se od
stěhování lidu židovského do zajetí babylonského, a věku příliš ve víře spustlého, &
k modlářství & pohanskému životu nachýleného. Jeho úkol byl, lid a krále jeho zne
pravosti &.zvláště z modloslužebnosti kárati, k zachovávání zákona Božího napomí
nati, i budoucí soudy Boží & vykoupení jim oznamovati.

Kapitola 1.
Povolání Jeremiáše proroka k úřadu pro

rockému. 11. Předukázaní jemu pomsty nad
Jůdskými. 17. Posilnění jeho od Boha.

1. Slova Jeremiáše syna Helkiášova, z kněží, kteříž byli
v Anathoth, v zemi Benjamin.

2. Stalo se to slovo Hospodinovo
k němu za dnů Josiáše, syna Amo
nova krále jůdského, třináctého
léta kralování jeho.

3. A stalo se [dále] za dnů Joa
kima syna Josiášova krále jůd
ského, až do skonání jedenáctého
léta Sedeciáše, syna J os1ášovakrále
jůdského, až do přestěhování Je
rusaléma, v měsíci pátém.

4. I stalo se slovo Hospodinovo
ke mně, řkoucí:

5. Dříve nežli jsem tě způsobil
v životě, znal jsem tebe: a dříve
nežlis vyšel zživota, posvětil jsem
tě, a za proroka v národech dal
jsem tebe.

6. I řekl jsem, a, a, a, Pane
Bože; aj neumím mluviti, nebo
dítě* jsem já.

7. I řekl Hospodin ke mnězNe—
říkej : Dítě jsem, neb ke všemu,
k čemuž tě pošli, půjdeš, a všecky

6) t. člověk mladý, nevýřečný, a kúřadu
prorockému ještě všelijak nezpůsobný —
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věci, kteréžkoli tobě rozkaži, mlu
viti budeš.

8. Neboj se od tváři jejich: ne
bot ja jsem s tebou, abych tě vy
trhl*, dí Hospodin.

9. I vztáhl Hospodin ruku svou,
a dotekl se úst mých*: a řekl Ho
spodin ke mně: Aj dal jsem slova
má v ústa tva;

10. hle ustanovil jsem tě dnes
nad národy, a nad královstvími,
abys vyplenil, a zkazil, a rozptýlil,
a rozmetal, a stavěl i štípil*.

11. I stalo se slovo Hospodinovo
ke mně, řkoucí: Co vidíš, Jeremi
aši? I řekl jsem: Prut bdicí*
vidím.

12. I řekl Hospodin ke mně:
Dobře jsi viděl, nebo bdíti budu
já. nad slovem svým, abych uči
nil je

13.
odruhé ke mně, řkoucí:

Éíš? I řekl jsem: Hrnec
lený vidím*, a tvář jeho 0
půlnoční**.

14. I řekl Hospodin ke mně:
Od půlnoci otevře se zlé na vše
cky obyvatele země [jůdské].

15. Nebot aj ja svolam všecka
příbuzenství království půlnočních,

'I stalo se slovo Hospodinovo
Co vi

(podpátváři

8) t. z jejich moci ; já tě budu opntrovati,
pokudby tobě ubližovati chtěli.
t. aby jistým znamením to bylo, že ho
Bůh sám vymluvného &.k úřadu pro
rockému způsobného učinil. Isai. G, 6.
t. abys nekajícím pomstu a zkázu krá.
lovství jejich, kajícím pak milost a.zase
vzdělání obce jejich ohlašoval. Poně
vadž se to vždy jistě & nepochybně
splňuje co proroci předpovídají, protož
Písma, svatá obyčejně jim přivlastňují
to, což Bůh vlastně sám činí, a skrze
ně toliko ohlašuje & předpovídá..
t. prut mandlový. Mandlový strom ve
východních zemích nejdříve kvete, atak
měřprocítí, když všecko stromoví v ce
lé přírodě ještě jako spí, odkudž v
Hebr. od bdění má jmeno, což v Lat.
bdíci vyloženo jest. Prutem neb holí
pomsta Boží, a.prutem mandlovým rychlá.
pomsta. se znamená..
t. hrnec, pod nímž hoří; aneb, vidím
hrnec, an vře. Takový znamená u vý
chodních národů tuhou válku. — ** t.
Od trany půlnoční, kdež bydleli Chal

tí.

9
v

10)

11)

1 \co \.

dejš

praví Hospodin: i příjdou, a po
staví jedenkaždýtrůn svůj u vchodu
do bran 'erusalémských, a po všech
zdech je o vůkol, a po všech mě
stech jůdskych.

16. I budou mluviti soudy své
s nimi, pro všelikou zlost těch,
kteříž opustili mne, a obětovali
bohům cizím, aklaněli se dílu ru
kou s 'ch.

17. rotož ty přepaš bedra svá,
a vstaň, a mluv kmm všecko, což
ja přikazuji tobě. Nestrachuj se
od tváři jejich: nebo nedopustím,
abys se bál obliče'e jejích.

18. Já. zajisté dal jsem tě dnes
za město hrazené, a za slou že
lezn', a za zeď měděnou, na e vší
zemí, [proti] králům jůdským, [pro
ti] knížatům jeho, a kněžím, i
[proti] lidu země jůdské.

19. I bojovati budou proti tobě,
ale nepřemohou: nebo ja jsem
s tebou, praví Hospodin. abych tě
vysvobodil.

Kapitola 2.
Osvědčení lidu judskému nevěrnosti a ne

vděčnosti jejich. 8. Modlářství i spravedlivé
pomsty Boží pro ně.

LI stalo se slovo Hospodinovoke mně, řkoucí:
2. Jdi, avolej vuši Jerusalémaž

řka: Toto praví Hospodin: Roz
pomenul jsem se na tě, smilovav
se nad tvou mladosti, a nad láskou
zasnoubení tvého, když jsi nasle
dovala mne na poušti, v zemi,
kteráž nebývá osívána**.

3. Svatý jest Israel Hospodinu,
[jako] prvotiny ůrod jeho; všickni,
kteříž sžírají jej, hřeší: zlé věci
přijdou na ně, raví Hospodin.

4. Slyšte s ovo Hospodinovo,
dome Jakobův, a všecka pokolení
domu israelského.

Toto praví Hospodin: Jaké

2) t. kaž veřejně, tak aby slyšela obec je
rusalémská. — ** asem mladosti míní
ten čas, když Bůh lid ten sobě vyvoliv,
zEg'ypta, jej vyvedl, a. snimi smlouvou
zákona. jako s chotí svou na. poušti se
spojil.
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shledali otcové vaši při mně bez
práví, že se vzdálili ode mne, a
chodili za marnosti, a mami uči—
nění jsou?

6.Aneřekli: Kde jest Hospodin,
kterýž nás edl z země egypt
ské : kterýž nás provedl skrze poušť,
skrze zemi nebydlitelnou a bez
cestnou, skrze zemi žízně, aobraz
smrti*, skrze zemi, v níž nechodil
muž, aniž bydlil člověk?

7. A uvedl jsem vás do země
Karmélu*, abyste jedli ovoce její,
a nejlepší věcí jej1: ale vy všedše
[tam], poskvrnjli jste zem mou,
a dědictví mé položili jste v ohav
nost.

8. Kněží neřekli: Kde jest Ho
spodin? a ti, jenž drží [v rukou]
zákon, nepoznali mne, a pastýři
odstoupili ode mne: a proroci pro
rokovali v Bálovi*, a za modlami
chodili.

9. Protož ještě soudem "souditi
se budu s vámi, praví Hospodin,
i s vašimi syny hádati se budu.

10. Jděte k ostrovům Cethim,
a vizte: apošlete do Cedar, a ilně
pozorujte: avizte, stalo-li se tam]
co takového*.

11. Zdali změnil [který] národ
bohy své, a ti za'isté nejsou bo
hové: lid pak můj proměnil slávu
svou v modlu.

12. Užasněte se nebesa nad tím,

a. bránš jeho zkormutte se velmi,
praví ospodin. _ _13. Ne 0 dv0je zlé uč1nil lid
můj: mne opustili, studnici vody
živé, a kopali sobě cisterny, c1
stemy rozpukané, kteréž nemohou
držeti vody.

14. Zdali otrok jest Israel, aneb
syn z děvky doma zrozený? Proč
tedy učiněn jest v loupež?

.) t. po zemi hrozné &nebezpečné, po níž
kdož jde, života se opovažnje.
t. do země úrodné jako Karmél, kterýž
také od úrodnosti své jmeno měl.
t. vejmenn Bale; co měli říkati: Takto
praví Hospodin, říkali: Takto praví Bál.
Cethim jsou ostrovy na západ Palestiny.
k Evropě ležící. Cedar jest na východ
částlArabie. Smysl jest: Pošlete na západ
a. na východ, neleznete-li co podobného.

JŠ

10v

15. Lvové na něho řvali a vy—
dali hlas svůj*, položili zemi jeho
v pustinu: města jeho jsou vypá
lena, a není kdoby bydlil v nich.

16. Synové také memfejštíataf
neLští zprznili tě až do vrchu [bla—

17. Zdaliž se tobě to nestalo,.
proto žes opustila Hospodina Boha
svého v ten čas, když tě vodil po
cestě [své]? .

18. A nyní co chceš na cestě.
egyptské? abys pila vodu kalnou*?
A co tobě do cesty assyrské, abys

ila vodu řeky**?
19. Trestati bude tě zlost tvá, a

odvrácení tvé domlouvatí bude tobě.
Věz, a viz, že zlá a hořká věc to
jest, žes opustila Hospodina Boha
svého, a že není bázně mé při tobě,
praví Pán Bůh zástupů.

20. Od věku zlámala jsi jho mé,
roztrhala jsi svazky mě, a řekla.
jsi: Nebudu sloužiti. Na každém..
zajisté pahrbku vysokém, a pod
každym dřevem ratolestným, tys
se kladla, nevěstko*.

21. Já pak štípil jsem tě vinici.
výbornou*, všecko símě bylo] pra
vé**: kteraks mi se te y promě
nila ve zlé, vinice cizí*** ? _

22. Bys se umyla sanytrem, &
rozmnožila sobě bylinu borith, zká—
lena jsi v nepravosti své přede
mnou, praví Pan Bůh*.

15)
16)

Lvy se rozumějí Chaldeové.
t. Egyptští veskrz tě nakazili svým
modléřstvím.
|:. z Nilu. -— ** t. Eufratu, t. j. Proč
hledáš pomoci v Egyptě a u Assyrských,
anbohů těch národů, majic doma mne
Boha sobě přítomného?
t. pronevěřovalas mi se modlářstvím.
t. jako výborný kmen v zemi chans
nejské, do níž jsem tě uvedl. — " t.
dobré, výborné. Roznmějitím semenem
patriarchy, Abrahama, Jakoba, Isáka,
ctitele pravého Boha. — *** t. kteraks
se zvrhla v jinou, učiněna jsouc z cti
telkyně pravého Boha, modloslnžebnicí?
t. bys na sebe mnohem více mýdla, &
východního bělidle., borith řečeného, &
z byliny káli připravovaného, vypotřo
bovala, t. j. bys se nevím jak očistovala,

\ ' JlV “i“, Přec za

18)

20)
21)

v., . .. 8 |_.
stavěli poškvrněná.
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23. Kterakž praviš: Nejsem po
ákvrněna, za Báli jsem nechodila?
Pohlaď na cesty své voudolí*, po
znej, cos činila: [jsi jako] běhoun
lehký chvátaje po cestách svých**:

24. [jako] divoká oslice zvyklá
na poušti, [když] v žádosti duše
své přitahuje vítr milování svého:
žádný j í neodvrátí* : všickni, kteříž
jí hledají, neustanou: v měsících

jejích naleznou it“.25. Zdržuj no u svou od nahoty,
ahrdlo své od žízně*. I říkáš: Zou
fala jsem, nikoli tak neučiním**:
nebo jsem zamilovala [bohy] cizí,
& za nimi choditi budu.

26. Jakož zahanben bývázloděj,
když po aden jest, tak zahanbeni
budou ům israelský, oni i krá
lové jejich, knížata, akněží, ipro
roci jejích,

27. kteříž říkají dřevu: Otec můj
jsi ty; a kamení: Tys mne zplodil;
obrátili ke mně hřbet, a ne tvář,
ale v čas soužení svého řeknou:
Vstaň, a vysvoboď nás.

28. Kdež jsou bohové tvoji, kte
rýchs nadělal sobě? Necht vstanou,
a vysvobodí tě v čas soužení tvého;
nebo podlé počtu měst tvých byli
bohové tvoji, Jůdo*.

29. Což chcete se mnou soud
vésti*? Všickní opustili jste mne,
praví Hospodin**.

23) t. Hinnom, blíž Jernsaléma, kdež se děti
modle Molochu obětovaly a spalovsly. —
" t. od jedné modly k druhé běháš.
Nemoudrá dcery jerusalémské, či lidu
israelského posedlost sloužiti modlám,
přirovnává. se tu říjení divoké oslice,
kteráž po čichu a větru za 'samcem
běhá, nedajíc se udržeti. — ** t. ne
třeba jí příliš hledatl, včas říje naleznou
ji. Lesní oslové jsou zvěř velmi plachá,
bedlivě se skrývajic před člověkem:
ale v čas běhání vycházejí najevo. Tak
(chce říci) i dceru jerusalémskou snadno
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nalezneš v čas a na místě modloslu- .
žebnosti.
t. neobnažnj se, nesmilni, zanech chlíp
nosti. rozumí se modlářstvi. — * t.
není možná, nemohu toho nechuti.
t. kolik měst. tolik bohů, tedy velmi
mnoho; at tobě nyní pomohou!
t. mne obviňovati, a na mne se domlou
vati, že vám nespomáhám? — **atak
ne má, ale vaše jest vina.

za)

29)

30. Nadarmo jsem bil syny vaše,
nepřijali kázně: meč váš sežral
proroky vaše*, jako lev hubitel

31.jest pokolení vaše. Vizte slovo
Hospodinovo : Zdali pustinou učiněn
jsem Israelovi, aneb zemí ozdní*?
Proč tedy řekl lid můj : O stoupili
jsme, ne řijdeme více k tobě?

32. Z ali zapomene panna na
ozdobu svou, aneb nevěsta na prsní
tkanici svou? Lid ak můj za—
pomněl na mne za ny nesčíslné.

33. Co usiluješ dobrou ukázati
cestu svou k hledání milování*,
ještos nad to i zlosti svě** učila
cestám svým,

34. a na křídlech tvých nalezena
jest krev duší chudých a nevin
ných: ne v jamách nalezl jsem je,
ale ve všech [mistech], kteráž jsem
svrchu připomenul*.

35. I řekla jsi: Bez hříchu ane
vinná 'sem já: a protož nechť se
odvrátl prchlivost tvá ode mne. Aj
já v soud vejdu stebou*, proto žes
řekla: Nehřešila jsem.

36. Jak ničemná učiněna 'si při
liš,opětujíc cesty své*: aod ta
zahanbena budeš, jako jsi za a —
bena od Assura. ,

37. Nebo i z tohoto vyjdeš, aruce tvé budou na hlavě tve*: nebo
potřel Hospodin důvěrnost tvou, a
nic nebudeš míti šťastného v ní.

30) t. ty, které jsem k vám poslal, misto
žebyste jich měli uposlechnouti, po
bili jste.
t. tou, která. pozdě přináší úrody ; aneb
kde pozdě obilí zraje. Smysl: Zdali
kdy u mne nouzi měli, žebych byl ode
přel, aneb jen se zdráhal jim dobro
diní prokazovati?
t. proč zastáváě činů svých, »,vymlouváš
je, abys získala zase lásku mou. — o“
t. jiné nešlechetné ženy, jiná města,.
t. v celé zemi, ne někde skrytě, ale
zjevně jsi ty nešlechetnosti páchala.
t. dokážu ti, žes vinua, jakkoli se ospra—
vedlňuješ.
t. k předešlým nepravostem se navra
cujíc, aneb, jako prvé, od jednoho ná—
rodu !: druhému, i k jejich bohům 0 po—
moc se ucházejic.
t. i z Egypta s nepořízenou, nad hlavou
rukama lomíc, odejde .

GD ... v
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Kapitola 3.
Milost Boží k lidu jůdskému. 2.Hříchové

jejich, 6. i Israelských, kdežto se začíná
nove' proroctví aneb druhá řečJeremiášova.
12. Napomenutí ku pokání. 14. Slibové ka
jícím.

1. Obecně říkává se: Propustil—libymuž ženu svou. a ona odejdouc
od něho, pojalaby soběmužejiného :
zdaliž se navrátí k ní více? zdali
nebude poskvrněná a zprzněná žena
ta? Ty pak jsi smilnila s milov
níky mnohými: však navrat se ke
mně, praví Hospodin, a já při
jmu tě.

2. Pozdvihni očí svých upřimo,
a pohled, kdebys se nebyla pro
střela: na cestách sedávala jsi,
čekajíc jich jako lotr na poušti:
a poskvrnilas zemi smilstvími svý
mi, a zlostmi svými.

3. Pro kteroužto věc zadržány
jsou krůpěje dešťové, a pozdního
deště nebylo: čelo ženy nevěstky
učiněno jest tobě*, nechtělas se
styděti.

4. Protož aspoň od nynějšího času
volej ke mně: Otče můj, ty jsi vůdce
panenství mého:

5. zdaliž hněvati se budeš na
Věk , aneb setrváš do konce [v
tom ? Aj mluvila jsi, a činila jsi
zlé, a cos jen mohla.

6. I řekl Hospodin ke mně za
dnů Josiáše krále: Viděl-lis, co
činila odvracující se [dcera] israel
ská? Odešla sobě na. každou horu
vysokou, i pod každé dřevo rato
lestné, a smilnila tam.

7. I řekljsem, když učinila všecky
ty věci: Navrat se ke mně: a ne
navrátila se. I viděla to přestup
nice, sestra její jůdská,

8. že roto, že smilnila odvracu
jící se [dbera] israelská, propustil
jsem ji, a dal jsem jí lístek zapu
zení: a nebála sepřestu nice, jůd
ská sestra její, ale odeš a, a smil
nila také i ona.

9. I snadnosti smilství svého po
skvrnila zem, a smilnila s kame
nem i s dřevem*.

3) t. učiněnas celá nestydatě..
9) t.. ctila modly kamenné i dřevěné.

10. A s tím se vším nenavrátila
se ke mně přestupnice, sestra její
jůdská celým srdcem svým, ale ve
lži, praví Hospodin.

11. I řekl Hospodin ke mně:
Ospravedlnila duši svou odvracu
jící se [dcera] israelská, v přirov
nání k řestupnici jůdské*.

12. J iavolej řečmi těmito proti
půlnoci, a díš: Navrat se odvracu
]ÍCÍ se [dcero] israelská, praví Ho—
spodin, a neodvrátím tváří své od
vás; nebo já svatý jsem, praví
Hospodin, a nebudu se hněvati na
ve .

lg. Však ale poznej nepravost
svou, žes proti Hospodínu Bohu
svému přestoupila: a rozptýlilas ce
sty své [k bohům] cizím pod kaž—
dým dřevem ratolestným, a hlasu
mého neslyšela jsi, praví Hospodin.

14. Obraťte se synovéanavrať-te
se, pravi Hospodin; nebo já jsem
muž váš: a přijmu vás jednoho z
města, a dva z pokolení, a uvedu
vás na Sion*.

15. A dám vám pastýře podlé
srdce svého, a pásti budou vás umě
ním a učením. '

16. A když se rozmnožite, a
vzrostete Vzemi za dnů těch, praví
Hospodin, nebudou říkati více: Ar
cha úmluvy Hospodinovy*: aniž jim .
vstoupí na srdce, aniž budou na ní
zpomínati :aniž bude navštěvována.,
aniž bude více dělána.

17. V ten čas nazývati budou
Jerusalem trůnem Hospodinovým:
a shromáždí se k němu všickni náro
dové ve jmenu Hospodinovu do

11) t. spravedlivější jest lid israelský, nežli
jůdský, aneb aspoň menší jest nepravost
Israelskýcb.
t. byt jediný toliko z některého města.
lidného pokání činil, aneb dva z ně
kterého pokolení israelského.
Nebudou se honosíti více archou, jako
jediným vidítedlným znamením zvláštní
přítomnosti Boží, a trůnem velebností
jeho. Po vzdělání chrámu druhého ne
bylo v něm více archy, protože s
prvním chrámem za Nabuchodonosora
shořela. Avšak se to ještě pravdivěji
vyplnilo v Jerusalémě novém a. církví
Kristově, dle slov Páně, Jan 4, 23.

,;.
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Jerusaléma, a nebudou choditi po
nepravosti srdce svého zlého. _

18. V těch dnech půjde dům jůd
skv' k domu israelskému, apřijdou
spolu z země půlnoční* do_země,
kterouž jsem dal otcům vašim.

19. Ale já jsem řekl: Kterak tě
oložím za syny*, a dám tobě zemi

žádostivou, dědictví slavné zástupů
národů“ ? I řekljsem: Otcemnazý
vati mne budeš, a za mnou choditi
nepřestaneš***.

20. Ale jako když pohrdá žena
milovníkem svým, tak zhrzel mnou
dům israelský, praví Hospodin.

21. Hlas na cestách slyšán jest,
pláč a kvílení synů israelských:
poněvadž nepravou učinili cestu
svou, zapomněli na Hospodina Boha
svého.

22. Obraťte se synovéanavratte
se. a uzdravim odvrácení vaše. Aj
my přicházíme k tobě; nebo ty jsi
Hospodin Bůh náš.

23. Jistě lživí byli pahrbkové, i
množství hor: jistě [toliko] v Ho
spodinu Bohu našem jest spasení
Israelovo.

24. Zahanbení snědlo práci otců
našich od mladosti naší, stáda je
jich, i Skoty jejich, syny jejich, i
dcery jejích.

25, Spáti budeme v zahanbení
našem, a přikryje nás hanba naše:
že jsme Hospodinu Bohu našemu
hřešili my, i otcové naši, od mla
dosti své až do tohoto dne: a nesly
šeli jsme hlasu Hospodina Boha
svého.

18) t. zzemě nssyrské a babylonské, kamž
do zajetí odvedeni byli. Po navrácení
ze zajetí nebylo více rozdílu mezi Jůd
skýmí &Israelskými, tím méně v církvi
nové jest jaký rozdíl národů, ješte vši
ckni rovně jsou vyvolení Boží.

" t. kterakžbych tě, lide israelský, mohl
počísti mezi syny, t. stakovými obyčeji
zlými? — ** t. kterouž před tím velicí
a mocní národové vládli, aneb, kterou
děditi budou, v smyslu duchovním, mnozí
národové. — *** t. ne jinak, leč tak,
abys mue nazýval otcem, a ctil & po
slouchal jako otce, ajiž více se ode
mne neodvracoval.

...A CD
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Kapitola 4.
Napomenutí ku pokání. 5. Pobrůžka ne—

kajícím příchodem Babylonsky'cb. 16. oble
žením města. Jerusaléma, 25. a vyvrácením
celé země jůdské.

l. avrátíš-li se, Israeli, praví Ho
spodin, ke mně se obrať: ode

jmeš-li ourazy své od tváři mé, ne
budeš pohnut. - v

2. A přisahati budeš: Zivt jest
Hospodin, v pravdě, a v soudu, a
v spravedlnosti: a dobrořečiti bu
dou mu národové, a chváliti jej
budou.

3. Nebo toto praví Hospodin muži
jůdskému aj erusalémskému : Zorejte
sobě novinu, a nerozsívejte na trní'-"-:

4. obřežte se Hospodinu, a ode
jměte neobřízky srdcí svých muži
jůdští, a obyvatelé jerusalémští : aby
snad nevyšlo jako oheň rozhněvání
má, a nerozpálilo se, a nebylby kdo
by uhasil, pro zlostmyšlení vašich.

5. Zvěstujte v Jůdovi, a vJeru
salémě ohlaste: mluvte, a trubte
trubou v zemi: křičtesilně, a rcete:
Shromažďte se, a vejděme do měst
hrazených. ,

6. Vyzdvihněte znamení* na Sio
nu. Posilňte se“, nestůjte, nebo]a
zlé věci uvádím od půlnoci, a po
tření veliké.

7. Vystoupil lev“ z odpočívadla
svého, a loupežník národů se po
zdvihl: vyšel z místa svého, aby
položil zemi tvou V pustinu: mě—
sta tvá budou zpuštěna, ostanouce
bez obyvatele.

8. Protož přepašte se žíněmi,
kvělte a hořekujte ; nebo není odvrá
cen hněv prchlivosti Hospodinovy
od nás.

9. I bude v ten den, praví Hospo
din: Zhyne srdce královo, i srdce
knížat, a užasnou se kněží, azděsí
se proroci.

3) Nesejte na úbor trním a.bložím porostlý,
t. nesměšujte pravého náboženství s
modloslužebností. ale vykořeňte jí cele
ze země a z srdcí svých.

6) t. korouhev, jako znamení, kam by se
utíkati měli. — ** Hebr. Utíkejte.

7) Lvem rozuměj Nabucbodonosora, krále
babylonského.
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10. I řekl jsem: Ach, ach, ach,lmlčeti, nebo hlas trouby slyšelaPane Bože, tedy-liž jsi oklamal lid
tento a Jerusalém, řka: Pokoj bu
dete míti: a aj přišel meč až k
duši?

11. V ten čas řečeno bude lidu
tomuto & J erusalému: Vítr žhoucí
[věje] na cestách, kteréž jsou na
poušti k cestě dcery lidu mého*,
ne k převívání a k přečistováni**.

12. Duch plny/* z toho přijde mi:
a nyní já mluviti budu s nimi soudysve

13. Aj jako oblakové vystoupí,
a jako bouře vozové jeho: rychlejší
nežli orlice jsou koni jeho: běda
nám, nebo pohubeni budeme.

14. Obmej od zlosti srdce své,
Jerusaléme, abys vysvobozen byl:
dokavádž zůstávati budou v tobě
myšleni škodlivá?

15. Nebo hlas zvěstujícího od
Dan, a oznamujícího modlu s hory
Efraim*.

16. Rcete národům: Aj slyšáno
jest v Jerusalémě, že strážní při
cházejí z země daleké, & vydávají
proti městům jůdským hlas svůj*.

17. Jako strážní polní učinění
jsou nad ním vůkol*: nebo mne k
hněvivosti popudil, pravi Hospodin.

18. Cesty tvé, a myšlení tvá to
způsobily .tobě: ta jest zlost tvá,
jlstě hořká, neb se dotkla srdce
tvého*. —

19. Břicho mé, břicho mé bolí
mne, smyslové srdce mého zkor
mouceni jsou ve mně*: nebudu

!

11) t. nepřátelé přicházejí od pouště k hlav
nímu městu Jerusaiému. — ** t. tento
kráte !: úplné zkáze, & ne toliko kpotrestání.
Hebr. Vítr prudší, silnější, jenž se ne
hodí k vání obilí, ale k rozmetání.
t. od půlnocí. Město Dan shora Efraim
ležely Jorusalému na půlnoci. Modlou
se rozumí buď za boha ctěný Nabucho
donosor, aneb znamení modly Béle na
korouhvích vojsk babylonských. Hebr.
Neštěstí, nešťastnou zprávu —
!. hlas k obležení &.vybojování měst:
t. nad Jerusalémem, nedávajíce nikomu
vyjití & projití.
t.. pokuta za zlost tvou hořká a pro
niluu'á.
Tak bědnje prorok.

duše má, křik bitvy.
20. Potření nad potření voláno

jest*, a ohubenajest všecka země:
náhle po ubeni jsou stanové moji,
rychle kože mé**.

21. Dokavád vídati budu utíkají—
cího, sl 'chati hlas trouby?

22. ebo bláznivý lid můj nepo
znává mne: synové nemoudřijsou,
a nesmyslní: moudří jsou, aby či—
nili zlé věci, ale dobře činiti ne
umeji.

23. Pohleděl jsem na zem, a aj
prázdná byla, a k ničemuž; a na
nebesa, a nebylo světla na nich.

24. Viděl jsem hory, a aj hýbaly
se: a všickni pahrbkové zkormou
ceni jsou.

25. Patřil jsem, a nebylo tu člo
věka: a všeliké ptactvo nebeské
[pryč] odebralo se.

26. Hleděl jsem, a aj Karmél
pustý: a všecka města jeho zbo
řena jsou od tváři Hospodinovy, a
od tváři hněvu prchlivosti jeho.

27. Nebo toto pra-vi Hospodin:
Pustá bude všecka země, ale však
dokonání neučinim.*

28. Kvíliti bude země, a truch
liti budou nebesa svrchu : proto že
jsem to mluvil, myslil, a nelitoval
jsem, aniž jsem se odvrátil od
toho.

29. Od hlasu jezdce a vypouště
jícího střelu, uteklo každé město:
vešli na vysoká místa, a vstoupili
na skalí: všecka měst-a opuštěna
jsou, a nebydlí v nich člověk.

30. Ty pak pohubená [dcero si—
onská] co učiníš? Když se oděješ
šarlatem, když se ozdobíš záponou
zlatou, a zmaluješ líčidlem oči své,
darmo se budeš strojiti; pohrdlit
tebou milovníci tvoji, duše tvé
hledati budou.

20) t. porážka nad porážku, největší pn
rážka, aneb: porážka. za porážkou se
oznamuje. — ** t. obydlí má a stal-\!
z koži.

27) !. dokonce, docela a. navždy ji neza
hladím.
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31. Nebo hlas jako ku porodu
pracující slyšel jsem, úzkosti jako
rodičky; hlas to dcery s10nske u
mírající, arozprostírající ruce své:
Běda mně, nebot jest umdlela duše
má pro zbité*.

Kapitola 5.
O témž dále. Nepravosti lidu jůdského.

6. Pomsty za ně. 21. Moc a spravedlnost
Boží, avšak žádné bázně při lidu tom.

1.0bejděte cesty jerusalémské, apohleďte, a spatřte, a e
dejte v ulicích jeho, naleznete-li
muže činícího soud, a hledajícího
víry: a budu jemu milostiy.

2. Pakliby také říkali : Zivt 'est
Hospodin, i to křivě přisa ati
budou*.

3. Hospodine, oči tvé patří na
víru: bil jsi je, a nebolelo 'ich:
potřels je, a nechtěli přijímati
kázně :zatvrdili tváři své nad skálu,
a nechtěli se navrátiti.

4. Ale já. jsem řekl: Snad jsou
chudí a blázniví, neznajíce cesty
Hospodinovy, soudu Boha svého.

5. Půjdu tedy k předním,amlu
viti budu jim ; nebo oni poznali
cestu Hospodinovu, soud Boha
svého: a aj tito vesměs více roz—
lámali jho, roztrhali svazky [tvé],

6. Protož pobil je lev z lesa,
vlk kvečerou pohubll je, rys bdící
nad městy jejich: každý kdožby
vyšel z-nich, polapen bude; nebo
se množila přestoupení jejich, roz
mohla se odvrácení jejich.

_7.Pro jakou Věc budu tobě moci
milostiv ýti? Synové tvoji opu
Stlll, mne, a přisahají skrze ty,
kteřiž nejsou bohové; nasytil jsem
je, a oni cizoložili, a v domě ne
věstky smilství provodili.

$. [Učiněni jsou [jako] koňové
bulm & hřebci: jedenkaždý řehtá
k ženě bližního svého.

19. __Zdaližpro ty věci nenavští
Vlm [jich], praví Hospodin? &[zdali]

31) t. h_vnupro množství zbitých; aneb, dle
hcbr. hynu od vrahů (chaldejských)

2) t. atby zevnitř k náboženství se hlásili,
pouhé polcrytství to jest.

nad národem takovým nepomstí
se duše má?

10. Vstupte na zdi jeho, a roz
mecte je, ale skonání nečiňte: o—
dejměte rozvody jeho, proto že
nejsou Hospodinovi*.

11. Přestoupením zajisté přestou
pil proti mně dům israelský, a dům
jůdský, dí Hospodin.

12. Zapřeli Hospodina a řekli:
Nenít on; aniž přijde na nás zlé;
neuzříme meče a hladu.

13. Proroci u vítr mluvili, a od
povědi (Boží) nebylo v nich; pro
tož tyto věci přihodí se jim.

14. Toto praví Hospodin Bůh
zástupů: Proto že jste mluvili
slovo to,.aj já dávám slova má
v ústech tvých v oheň, a lid tento
v dříví, a sžíře je

15. Aj já přivedu na vás národ
z daleka, dome israelský, praví
Hospodin: národ silný, národ sta
rožitný, národ, jehož jazyka ne
budeš mněti, ani budeš rozuměti,
co mluví.

16. Toul jeho jako hrob otevře
ný, všickni jsou silní.

17. A bude jisti osení tvá, a
chléb tvůj: sžíře syny tvé, i dcery
tvé: jisti bude stádo tvé, i Skoty
tvé: jisti bude vinici tvou, i fík
tvůj: a setře hrazená, města tvá.,
v nichž ty máš doufáni, mečem.

18 Ale však ani v těch dnech,
praví Hospodin, neučiním vás
v skonání.

19. Pakli byste řekli: Proč učí-
nil nám Hospodin Bůh náš všecko
toto? ekneš jim: Jakož jste
opustili mne, asloužili bohu cizímu
v zemi své, tak sloužiti budete
[lidem] cizím v zemi ne své.

20. Oznamtež to domu J akobovu,
a rozhlaste v Jůdstvu, řkouce:

21 Slyš, blázni lide, kterýž
nemáš srdce: kteříž majíce oči,
nevidíte: a uši, a neslyšíte.

22. Což se nebudete mne báti,

10) t. odřezejte špatné réví, ale kmene, v
sobědobrého, nezkažte; zhubte, ale ne
vyhlaďte docela toho národu.
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dí Hospodin, a před tváří mou
kormoutiti? jenžto jsem položil
moři písek za cíl, za příkazaní
věčné, jehož nepřestoupí: ipohnou
se [vlny jeho], ale nezmohou ho:
a nadmou se vlny jeho, a nepře
jdou ho.

23. Ale lid ten má srdce nevě
řící a dráždlivé, odstoupili, a o
dešli,

24. a neřekli v srdci svém:
Bojme se Hospodina, Boha našeho,
kterýž nam dava'. déšt časný i po
zdní časem svým; a plnost žni
roční zachovává, nám.

25. Nepravosti vaše odvrátily
věci ty*: a hříchové vaši zbránili
dobré od vás:

26. nebo nalezeni jsou V lidu
mém bezbožní, číhajíce jako ptá,
čnící, osidla kladouce a pletky k pc
lapení mužů.

27. Jako léčka plna ptáků, tak
jsou domové jejich plní lstí: pro
tož velicí učinění jsou a zbohatli.

28. Ztloustli a ztučněli, a pomi
nuli řečí mých nešlechetně. Pře
vdovy nesoudili, pře sirotka ne
spravili, a soudu chudých nesou-'
(1111.

29. Zdaliž [jich] pro ty věci ne
navštívím, praví Hospodin? aneb
[zdali] nad národem takovým ne
pomstí se duše ma'?

30. Užasnutí hodné a divné věci
staly se v zemi:

31. proroci prorokovali lež, a kněží
plesali rukama svýma: &.lid můj
miloval takové věci; což se tedy
stane V nejposlednější čas jeho?

Kapitola 6.
Proroctví o válce Babylonských proti

Jůdským pro nepravosti jejich.

1.Posilňte se synové Benjaminoviu prostřed Jerusaléma*, a
v Tekna trubte trubou, a nad Be
thakarem vyzdvihněte korouhev;

25) t. učinily, aby počasí k úrodě příhod
ny'cb nebylo.

1) t. připravte se k boji. Jinak: Utíkejte,
synové Benjaminovi, z prostředku Je
rusaléma. Syny Benjaminovými rozumějí

nebo zlé vidino jest od půlnocí,
a potření veliké.

2. Krásné a rozkošné [panně]

blyl jsem připodobnil dceru sions ou
3. K ní přijdou pastýři, i stáda

jejich: rozbili na ní stany vůkol:
pasti bude jedenkaždý ty, kteříž
pod jeho rukou jsou.

4. Posvětte nad ní valku: po
vstaňte, a vstupme o poledni : běda
nám, že se nachýlil den, že delší
učinění jsou stínové večerní.

5. Vstaňte, a vstupme v noci,
a rozmetejme domy její.

6. Nebo toto praví Hospodin za
stupů: Sekejte dříví její, a zdělejte
okolo Jerusaléma naspy: tot jest
město navštívení, [nebo] všeliký
natisk u prostřed něho.

7. Jako studenou učinila cisterna
vodu svou, tak studenou učinilo
[to město] zlost svou: nepravost a
zpuštění slyšano bude vněm, přede
mnou vždy nemoc a rana.

8. Vyuč se J erusaléme, aby snad
neodstoupila duše má. od tebe,
abych snad nepoložil tě v pustinu,
v zem nebydlitedlnou.

9. Toto praví Hospodin Bůh za—
stupů: Až do [posledního] hroznu
sbírat-i budou jako na vinici osta
tky Israele, [říkajíce]: Obrat ruku
svou jako ten, kterýž víno sbira,
k putně*.

10.Komuž mluviti budu? a komu
osvědčim, aby slyšel? aj neobřeza
né uši je'ich, a nemohou slyšeti:
aj slovo ospodinovo učiněno jest
jim v potupu, a nepřijmou ho.

11. Protož plný jsem prchlivosti
Hospodinovy, ustávám zdržet-i [ji
v sobě : vylí ji na maličkého vně,
a na s romaždění mládenců spolu:

se obyvatelé města. Jerusaléma, ješto
v podílu pokolení Benjaminova leželo.
aneb. veškeren lid jůdský, poněvadž
Jůda aBenjamin jedno království bylo.
Sáhni ještě jednou rukou svou, až ní
čeho nezbude, t. nepřátelé vzbuzovati
se budou, aby často vpád činíce do
země jůdské, dokudž kde co zůstává,
jímalí a brali.

9
v
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nebo muž s ženou jat bude, starý
s tím, jenž jest plny dnů.

12. Adostanou se domové je'ich
jiným, též pole i ženy :nebo vztá nu
ruku svou na obyvatele této země,
dí Hos odin.

13. ebo od nejmenšího až do
největšího všickni hledí lakomství:
a od proroka až do kněze všickni
činí lest.

14. A hojí rány dce lidumého
s hanbou*, říkajíce: Po oj, pokoj:
a nebylo pokoje. '

15.Zahanbeni jsou, roto že ohav
nost činili: ano neza anbili seza
hanbením, a neuměli se zastyděti:
protož padnou mezi padajícími; v
čas navštívení svéhopadnou, praví
Hospodin.

]6. Toto praví Hospodin: Stůjte
na cestách*, a pohleďte, a tažte se
na stezky staré, kteráby byla cesta
dobrá, a choďte po ní: a naleznete
občerstvení dušem svým. I řekli:
Nebudeme [tak] choditi.

(Mtš. 11, 29.)
17. I ustanovil jsem nad vámi

strážné. Slyšte hlas trouby. A řekli:
Nebudeme poslouchati.

18. Protož slyšte národové, apo
znej shromáždění, jak veliké věci
já učiním jim.

19. Slyš země: Aj já uvedu na
lid tento zlé, ovoce myšlení jeho:
proto že neslyšeli slov mých, azá
kon můj zavrhli.

20. K čemuž mi přinášíte kadidlo
z Sáb alibě vonící třtinu ze země
daleke? Zápalové vaši nejsou [mi]
příjemní, a oběti vaše nelíbí se mně.

21. Protož toto praví Hospodin:
Aj já dám na lid tento pady, a
padnou v nich otcové i synové
spolu, soused i bližní [jeho] za
hynou.

22. Toto praví Hospodin: Aj lid
přichází z země půlnoční, a národ
veliký povstane od končin země.

14) t. hanebně, nestydice se říkati a. t. d.
Habr.: Polehoučku, toliko povrchu, mar

_ ně ji chlácholí a. t. d.
ui) t. pozastavte se a ohlédněte, zdaliž

dobře jdete —

23. Stí-elu aštít ucho í; ukrutný
jest, a neslituje se. Hlas jeho jako
moře zvučeti bude: a na.koně vse
daj í, připraveni jsouce jako muž
k bijí, proti tobě dcero sionská.

24. Slyšeli jsme pověst jeho,
klesly ruce naše: soužení popadlo
nás, bolesti jako [ženu] ku porodu
pracující.

25. Nevycházejte na pole, a na
cestě nechoďte: nebo meč nepří
tele, a hrůza jest vůkol.

26. Dcero lidu mého přepaš se
žíní, a posyp se popelem: smutek
'ednorozeného učiň sobě, kvílení
ořké, nebo vnáhle přijde zhoubce

na nas.
27. Za zkusitele mocného dal

jsem těvlidu svém: a zvíš, izku
síš cesty jejich.

28. Všecka tato knížata uchylují
se, a chodí lstivě, jsou [jako] měď
a železo*: všickni porušení jsou.

29. Zemdlel měch, v ohni strá
veno jest olovo*, nadarmo přepa
loval slevač: nebo zlosti jejich ne
jsou stráveny.

30. Stříbrem falešným nazovte
je, nebo Hospodin zavrhl je.

Kapitola 7.
Zaslíbeno Židům zachování jich v zemi

jejich, jestliže života polepší. 9. Pokrytství
njiné nepravosti jejích. 14. Osvědčení pomst
Božích proti nim.

1. Slovo, kteréž se stalo k Jeremiášovi od Hospodina, řkoucí :
2. Stůj v bráně domu Hospodi

nova, a kaž tam slovo toto, a mi:
Slyšte slovoHos odinovo veškeren
Jůdo, kteříž vc ázíte skrze dvéře
tyto, abyste se klaněli Hospodinu.

3. Toto praví Hospodin zástupů
Bůh israelský: Dobré učiňte cesty
své, a snažnosti své: a bydliti
budu s vámi na místě tomto.

4. Neskládejte naděje v slovích
lži, říka'íce: Chrám Hospodinův,
chrám ospodinův, chrám Hospo
dinův jest to.

28) a ne jako zlato a. stříbro, jakby měli
býti, čísti a. nepomšem.

29) t. olovo potřebné k přečisťování stříbra.
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5. Neb spravíte-li dobře cesty
své, asnažností své: učiníte-li soud
mezi mužem a bližním jeho:

6. nebudete-li příchozího, a si
rotka, a vdovy utiskovati, ani krve
nevinné vylévati na místě tomto,
a nebudete-li za bohy cizími cho
diti ke zlému sobě samým:

7. bydliti budu svámi na místě
tomto, v zemi, kterouž jsem dal
otcům vašim, od věků až na věky.

8. Aj v skládáte naději svou v
řečech lživych, kteréž neprospějí
vám; , ,

9. kradete, zabijíte, cizoložíte,
křivě řisaháte, obětujete Bálům,
a chodite za bohy cizími, jichž ne—
znáte;

10. a přicházíte, a stojíte přede
mnou v domě tomto, v němž vzý
váno jest jmeno mě, a říkáte: Vy
svobození budeme, nebo jsme uči
nili všecky ohavnosti tyto.

11. Zdaliž tedy peleší lotrovskou
učiněn jest dům tento, vněmž vzý
váno jest jmeno mé před očima
vašima? Já., já. jsem: já viděljsem
to*, dí Hospodin.

12. Jděte na místo mě v Silo,
kdež přebývalo jmeno mé spočát
ku: a vizte, co jsem učinil jemu
pro zlost lidu svého israelského:

13. a nyní že jste učinili všecky
skutky tyto, dí Hospodin: a mlu
vil jsem k vám ráno povstávaje, a
mluvě, a neslyšeli jste: a volal
jsem vás, a neodpovědělí jste:

14. učiním domu tomuto, v němž
vzýváno jest jmeno mé, av němž
vy máte doufání; a místu [tomuto],
kteréž jsem dal vám a otcům va
šim, jakož jsem učinil Silo.

15. A zavrhnu vás od tváři své,
jakož jsem zavrhl všecky bratry
vaše, všecko si.mě Efraimovo.

16. Protož ty [proroku] nemodl
se za lid tento, aniž vezmi za ně
chvály a modlitby, a nepostavuj
se proti mně; nebo nevyslyším tě.

17. Zdaliž nevidíš, co oni činív

11) t. že jste chrám můj právě peleši lo
trovskou učinili.

městech jůdských, a po ulicích je
rusalémských ?

18. Synové sbírají dříví, aotcové
zaněcují oheň. a ženy skropují běl,
aby dělali koláče královně nebe*,
a obětovali oběti mokré bohům
cizím, a mne k hněvivosti po

ouzeli.
19. Zdali mne k hněvivosti po

pouzejí, praví Hospodin? Zdali ne
sami sebe k zahanbení obličeje
svého [přivádějí]?

20. Pročež toto praví Pán Bůh:
Aj prchlivost má, arozhněvání mé
slévá se na místo toto, na muže, i
na hovada, a na dříví krajiny, 1
na ourody země, a zapálí se, a ne—
bude uhašena.

21. Toto praví Hospodin zástupů
Bůh israelský: Zápalné oběti své
přidejte k zbitým obětem svym,
a jezte maso [jejich] *.

22. Nebo jsem nemluvil s otci
vašimi, a nepřikázal jsem jim, v
ten den, v kterémž jsem je vyvedl
z země egyptské, o slovu zápalných,
a zbitých obětí*.

23. Ale toto slovo přikázal jsem
jim, řka: Poslouchejte hlasu mého,
a budu vám Bohem, a vy budete
mně lidem: a choďte po vší cestě,
kterouž jsem přikázal vám, aby
vám dobře bylo.

24. A neposlechli, aniž naklonih'
ucha svého: ale odešli po vůlích
[svých], a v převrácenosti srdce
svého zlého: a učinění jsou nazpět,
a ne napřed*,

25. ode dne, v kterémž vyšli
otcové jejich z země egyptské, až
do tohoto dne. I poslal jsemkvám
všecky služebníky své proroky přes

18) t. ke cti bohyně Astarty či Luny, t. j.
měsíce.
t. snězte si je, a k svému užitku obratte;
nebo jsou mi tak, jakž vy je obětujete.
nelepšíce života svého a.v nepravostech
trvajíce, naprosto nepříjemné.
t. o zápalných a. jiných obětech tak,
jakoby na nich všecko náboženství sá
leželo; nýbrž oběti měly býti jen jako
přídavek pravého náboženství a toliko
znamením poslušenství Boha.
t. obrátili se ke mně hřbetem ane tváří,
či odstoupili ode mne, opustili mne.

21)

22)

24
V
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den povstávaje na usvítě, a. po
silaje: _ _

26. a neposlechli mne, amž nat
klonili ucha svého; ale zatvrdih
šíji svou, ahůře činili, nežli otcové
'e'ich.
J J27. I mluviti budeš k nim všecka
slova tato, a neposlechnou tě: a
volati budeš jich, a neodpovědi tobě.

28. I diš k nim: Tento jest ná
rod, kterýž neposlechl hlasu Ho
spodina Boha svého, aniž přijal
kázně: vira zhynula, a vyňata jest
z úst jejich. _

29. Ohol vlasy své, a zavrz je,
a vezmi před sebe upřimo naří
káni: nebo zavrhl Hospodin, a o—
pustil národ prchlivosti své, ,

30. proto že činili zlé synove
iůdští před očima mýma, di Ho
spodin. Položili ourazy svév domě,
v kterémž vzýváno jest jmeno mé,
aby poskvrnili ho:

31. a vzdělali Výsosti Tofeth,
kteréž jest v oudoli synů Ennom:
aby [tam] zapalovali syny své, a
dcery sve ohněm: čehož jsem ne—
přikázal, ani myslil v srdci svém.

32. Protož aj dnové přijdou, di
Hospodin, a nebude se více řikati,
Tofeth, a oudolí synů Ennom: ale
Oudoli zabi'ení: a pochovávati bu
dou v Togeth, proto že nebude
místa. '

33. I bude umrlčina lidu tohoto
za pokrm ptactva nebeskému, a
zvířatům zemským, a nebude kdoby
je Odehnal.

34. A učiním, aby přestal v mě
stech jůdských, a v ulicích jeru
salémských hlas radosti, a hlas ve
selí, hlas ženicha, a hlas nevěsty:
nebo v zpuštěm' bude země.

Kapitola 8.
O témž dále. Ukrutnost nepřátel i proti

mrtvým. 3. Přenáramné soužení živých do
zajetí zahnaných. 5. Nepravosti jejich. 10.
Pomsta Boží nad nimi.

1. V ten čas dí Hos ', _ pqdm. vyvr
hou kosti králů jůdských, i

1) t. taková bude ukrutnost těch nepřátel,

kosti knížat jejich, i kosti kněží, i
kosti proroků, i kosti těch, kteříž
bydlili v J erusalémě,z hrobůjejich* ;

2. a rozmecí je proti slunci, 3.
měsíci, i [proti] všemu vojsku nebe—
skému, kteréž milovali, a kte 'mž
sloužili, a za kterýmiž chodi i, &.
kterýchž hledali, a kterýmž sekla—
něli: nebudou sebrány, a nebudou
pochovány: za hnůj budou na svrch
ku země.

3. A budou voliti raději smrt než
život všickni ti, kteříž ozůstanou
z pokolení tohoto nešlec etného na
všech místech, kteráž zůstavena _)sou,
do nichž vyvrhnu je, pravi Hospodin
zástupů.

4. I diš k nim: Toto praví Ho
spodin: Zdali kdo padá, zase nepo
vst-ane? a kterýž se odvrátil, nena
vrátí se?

5. Proč tedy odvrátil se lid tento
v J erusalémě odvrácenim urput
nym? Chytili se lži, a nechtěli se
navrátiti. '

6. Pozoroval jsem, a poslouchal:
nižádný, co dobrého jest, nemluví,
není žádného, kteryžby činil pokáni
z hříchu svého, řka: Což jsem to
učinil? Všickni obrátili se k běhu
svému, jako kůň s prudkostí běže
k boji*.

7. Luňák na nebi zná čas svů',
hrdlička, a vlaštovice, i čáp, ostři—
hají času příchodu svého: lid pak
můj nepoznává soudu Hospodinova.

8. Kterakž pravíte: Moudříjsme,
a zákon Hospodinův s námi jest?
V pravdě lež činilo péro lživé
zákonniků.*

9.Zahanbeni budou moudří,předě
šeni budou a jatizneb slovoHospo
dinovo zavrhli, a žádné moudrosti
není v nich.

10. Protož dám ženy jejich cizo

že ani mrtvých v hrobě šanovati ne
budou. '
t. každý běží náruživě cestou svou, ne
daje se držeti ani zastaviti.
t. jelikož píšíce výklady na zákón, mlče
ním pomijeli tresty hrozné, na.přestou
pení zákona a zvláště na modlářství
uložené, aby se snad lidu neznelfbili.

8
V
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zemcům, pole jejich dědicůmznebo
od nejmenšího až do největšího
všickni lakomství následují : od pro
roka až do kněze všickni činí lež.

11. A uzdravovali ránu dcery lidu
mého k hanbě, říkajíce: Pokoj, po—
koj: ješto nebylo pokoje.

12. Zahanbeni jsou, protože oha
vnost páchali: anobrž nezahanbih'
se zahanbením, a neuměli se zasty
děti: protož padnou mezi padají
cími, v čas navštívení svého pad
nou, praví Hos odin.

13. Shromáž ě shromáždím je,
praví Hospodin* :nebude ani hroznu
na. vinném kmenu, a nebude fíků
na fíkovém stromu, [ano i] list
sprchne: a co dal jsem jim, pomine.

14. Proč sedíme? Sejděte se, a
vejděme do ohrazeného města, a
mlčme*: nebo Hospodin Bůh náš
přivedl nás k mlčení, &.dal nám
nápoj vodu žluči: neb jsme zhře
ših Hospodinu.

15. ekali 'sme pokoje, a nepři
šlo nic dobreho; času uléčení, a
hle strach.

16. Od Dan slyšáno jest frkání
koňů jeho, od hlasu řehtání bojov
níků eho pohnula se všecka země;
i přišii a sežrali zemi,iplnost její;
město, i obyvatele jeho.

17. Nebo aj já pošlu vám hady krá
líky, [proti] nimž není zaklínání*:
&štípati budou vás, praví Hospodin.

18. Bolest má nad bolest, srdce
mé truchlí ve mně*.

19. Aj hlas křiku dcery lidu mého
z země daleké*: Zdaliž není na

Sionu Hospodina, a není-liž na něm
krále jeho *? Proč pak [dí Hospo
din] mne k hněvivosti popudili ryti
nami svými, a mamostmi cizími?

20. Pominula žeň, dokonalo se
léto, a my .nejsme vysvobozeni*.

21. Nad potřením dcery lidu mého

13) t. jako se sbírá a shromažďuje, a od
náší ze zahrady ovoce.

14) t. tiše se tu chovejme před nepřátely.
Takt se budou Židé vespolek pobízeti.

17) t. bazilišky, ei hady rohatá; velmi lstivě
anebezpsčné nepřátely pošlu, kteříž se
ničímž nedají nkrotiti. 1. Mojž. 49, 17.

Jeremiáš 8. 9.

potřín jsem, a zarmoucen, užasnutí
podjalo mne*.

22. Což není pryskyřice v Ga—.
laad*? & což není tam lékaře? Proč
tedy není zahojena rána dcery lidu
mého**?

Kapitola 9.
O témž dále. Nařikání proroka nad zhouo

bou a nepravostmi Jůdských. 9. Pomsta
nad nimi. 23. Známost Boží jediná. sláva
člověka.

1. do dá hlavě mé vodu, aočím
m' studnici slzí*, abych

dnem 1nocí oplakával zbity'ch dcery
“lidu mého ?

2. Kdo mně dá na poušti hospodu
pocestn 'ch, abych opustil lid svůj,
& odeše od nich? Nebo všickni jsou
cizoložníci, shromáždění přestup
níků.

3. A natahují jazyk svůj jako
lučiště ke lži a ne k pravdě: zmoc
nili se na zemi, nebo ze zlého ve
zlé vcházejí, a mne nepoznávaji,
praví Hospodin.

4. Jedenkaždý střez se bližního
svého, a v žádném bratru svém ne
mě' doufání: nebokaždý bratr lstivě
podtrhuje, a každý přítel podvodně
kráčí.

5. A muž bratru svému posmívá
se, a nemluví pravdy; nebo nau
čili jazyk svůj mluviti lež: usilují,
aby neprávě činili.

6. Bydlení tvé jest u prostřed
lsti: pro lest nechtějí mne znáti,
praví Hospodin.

18) Tak zas běduje prorok.
19) t. ze zajetí v Babyloně. — "" t. téhož

Hospodina, že nám nespomáha; neníliž
ho tam více, že se nám s pomocí svou
neukazuje?
t. rok od roka na vysvobození čekáme,
ale vše nadarmo, dí oni.

21) Tu zas prorok sám k sobě mluví.
22) t. masti aneb balsamu na tu bolest.

Galaad byla krajina země židovské za
Jordánem, kdež býval výborný 3 na
slovo vzatý balsam, i hojnost lidí ta
kových, kteříž jím rány léčili. — **
Zajisté proto, že se k jedinému pra
vému lékaři a spomocníku, k Bohu,
neutíkají.
H. O by hlava mě. byla vodou, a oči
mé pramenem slzí

20)
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7. Pročež toto praví Hospodin zá
stupů: Aj já přepustím je, a zku—
sím [v ohni]*: nebo což jiného uči
ním pro takový způsob dceři lidu
mého?

8. Střela ranící jest jazyk je
jich, mluví lest: ústy svými pokojně
s přítelem svým mluví, a tajně strojí
mu ouklad .

9. Zdaliž jich nenavštívím ro
ty věci, praví Hospodin? aneb zdáli
nad takovým národem nepomstí se
duše má?

10. Nad horami počnu pláč ana
říkání, a nad krásnými místy pou
ště kvílení: nebo Spálenajsou, nebo
není muže přecházejícího : a neslyší
hlasu vládaře: od ptáka nebeského
až do hovad [všíckni] přestěhovali
se, a zašli.

11. A dám Jerusalémv hromady
písku, a v odpočívadla draků: a
města jůdská dám v zpuštění, tak
že nebude obyvatele.

12. Kdo jest muž moudrý, ještoby
tomu porozuměl, a k němužby slovo
úst Hospodinových se stalo, aby to
oznamoval, proč zahynula země, a
jest vypálena jako poušť, tak že
není, kdoby ji procházel?

13. I řekl Hospodin: Proto že
opustili zákon můj, kterýž jsem dal
jim, a neslyšeli hlasu mého, a ne
chodili V něm:

14. ale odešli za převráceností
srdce svého, a za Báli: čemuž se
naučili od otců svých. '

15. Pročež toto praví Hospodin
zástupů, Bůh ísraelský: Aj já na
krmím lid tento pelyňkem, a dám
jim nápoj vodu žluči.

16. A rozptylim je mezi národy,
jichžto neznali om ani otcové je
jich; a pošlu za nimi meč, dokudž
nebudou strávení.

17. Toto praví Hospodin zástupů,
Bůh israelský: Ohlédněte se, a
zavolejte [ženy] kteréž naříkávají,

7) t. jako kov ohněm, tak je soužením
přepouštěti, zkoušeti &.čistiti budu.

17) t. plsksti s. naříkati nad tou neoby
čejnou bídou vaší, kteréž vám nastává.

at přijdou*: a k těm, teréž moudré
jsou, pošlete, at spěšně přijdou:

18. necht pospíší, a dají se nad
námi v naříkání; nechat vyvedou
očí naše slzy, a víčka naše at te
kou vodami*.

19. Nebo hlas naříkání slyšán
jest ze Siona: Jak jsme pohubeni
a zahanbeni náramně? neb jsme
opustili zemi, neb svržení jsou sta—
nové naši.

20. Slyšte tedy ženy slovo Ho
spodinovo: a necht přijmou uší
vaše řeč úst jeho: a učte dcery
své naříkání, _ajednakaždá. bližní
svou kvílení;

21. nebo vstoupila smrt skrz
okna naše, vešla do domů našich,
aby vyhubila maličké [děti] z venku,
mládence z ulic.

22. Mluv :.Toto praví Hospodin:
I padne umrlčina člověka jako
lejno na tvář krajiny, a jako seno
za hřbetem žence, a nebude kdoby
sbíral. .

23. Toto praví Hospodin: Nechlub
se moudrý v moudrosti své, aniž
se chlub silný v síle své, aniž se
chlub bohatý v bohatství svém:

24. ale v tom nechť se chlubí,
kdo se chlubí, že ví a zná mne,
že já jsem Hospodin, a kterýž či
ním milosrdenství, a soud, i spra
vedlnost na zemi: neb ty věci
líbí se mně, praví Hospodin.

25. Aj dnové jdou, praví Ho
spodin: a navštívím každého, kdo
obřezanou má neobřízku*,

26. Egypt,iJůdu,iEdom, isyny
Ammonovy, i Moabské, i všecky,
kteříž oholené mají vlasy, bydle

lid na pouští* : nebo všickni poané mají neobřízku, veškeren pak
dům israelský jest neobřezaného
srdce**.

18) t. aby nás, poněvadž jsme tak zatvr
zelí, k pláči probudily.

25) t. každého obřezaného čižida,navzdor
obřízky. Hebr.: navštívím obřezaaé
spolu s neobřezanými.

26) t. Arabské. — ** t. všichni jsou ne
obřezsní, & Israel, ač tělesně obřezsný,
]: nim se počítá, poněvadž jest nepo
božného srdce, stedy tím horšía trestu
hodnější.

14
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Kapitola 10.
Vystříba prorok od modlářství, 17. hrozí

dale Židům pokutami. Nářek jejich.

1. Slyšte slovo, kteréž mluvil k vámHospodin, dome israelský.
2. Toto praví Hospodin: Podlé

cest národů neučte se: a znamení
nebeských nebojte se, jichž se boji
pohané;

3. nebo zákonové národů jsou
mami; nebo dřevo z lesa podtalo
dílo ruk řemeslníka sekerou.

4. Střibrem a zlatem ozdobil je:
hřebíky a kladivy spojil, aby se
nerozstoupilo.

5. Ku podobenství palmy vzdě
lány jsou*, a nemluvi: nošené
zdvihány budou, neb choditi ne—
mohou. Protož nebojte se jich,
nebo ani zle učiniti nemohou, ani
dobře.

6. Není podobného tobě Hospo
dine: veliký jsi ty, aveliké jmeno
tvé v síle.

7. Kdožby se nebál tebe ó králi
národů? nebot tvá jest čest: mezi
všemi mudrci národů, a ve všech
královstvích 'ejich žádného není
podobného tobě.

8. Zároveň nemoudří a blázni
zkušení budou: učení marnosti
jejich dřevo jest.

9. Stříbro zavinuté* z Tarsis se
přináší, a zlato z Ofaz: dilo ře
meslníka, a ruky zlatníka: modrý

stavec a šarlat jest oděv jejich.
ilo řemeslníků [jsou] všecky ty

věci.
10. Ale Hospodin jest Bůh pra

vý; ont jest Bůh živý, a král vě
čný. O'd rozhněváni jeho pohne
se země: a nesnesou národové po
hrůžky jeho.

11. Protož takto díte jim: Bo
hové, kteříž nebes a země neuči
nili, at zahynou ze země, a z těch
věci, kteréž pod nebem jsou.

12. [Ont jest ten,] kterýž učinil

5) t. ty modly. H. Jsou jako palma tvr
' dosti, či stojí jako palmový strom tvrdý

nepohnutedlný, necitedlný.
9) t. tažené, a na plechy neb kusy rozko

vané, jímž se modly dřevěnépotahovaly.

zemi mocí svou, připravil okršlek
[světa] moudrostí svou, a opatrno
stí svou roztáhl nebesa.

13. K hlasu svému dává množ—
ství vod na nebi, a pozdvihuje
mlhy od končin země: blýskání
v déšť obrací, a vyvádí vítr z po—
kladů svých.

14. Bláznivý učiněn jest každý
člověk od umění, zahanben jest
každý řemeslník v rytině: nebo
falešné jest to což slil, a není du
cha v nich.

15. Marné jsou, a dílo smíchu
hodné: V čas navštívení svého za
hynou.

16. Nenít těm podobný díl Ja
kobův*: nebo on jest ten, kterýž
stvořil všecky věci: a Israel prut
dědictví jeho: Hospodin zástupů
jmeno jeho. '

17. Shromažď ze země zahanbení
své, ty, jenž bydlíš v obležení*.

18. Nebo toto praví Hospodin:
Aj já daleko zav-rhu obyvatele té
země v chvíli tuto: a sužovati je
budu tak, aby byli nalezeni*.

19. Běda mně pro otření mé,
přezlá [jest] rána má. fa pak pra.
vím: Ovšem nemoc tato má jest,
a ponesu ji*.

20. Stan můj popleněn jest, vši
ckni provázkové moji potrháni
jsou, synové moji v šli ode mne,
a není jich: není, k ob více roz
táhl stan mů', a vyzve kože mé.

21. Nebo bláznivě učinili pastýři,
a Hospodina nehledali: protož ne
srozuměli, a všecko stádo jejich
rozptýleno jest.

22. Hlas slyšení hle přichází, a
pohnutí veliké _zezemě půlnoční:
aby položil města jůdská v pustina.,
a v příbytek draků.

23. Vím Hospodine, že není [vmo

16) t. Hospodin, Bůh pravý, jehož ctí po
tomci Jakobovi.

17) t. shromažď modly své, aneb zboží své,
dcero eionská, iížto nastává. obležení.

18) t. aby nikdo nevyvázl; aneb aby to
ucítili.

19) t. jížt není jináč, než že tu nemoc, tu
. bídu snášetí musím. Uvádí tu prorok

slova dcery eionské.
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ci] člověka cesta jeho: aniž jest
[v moci] muže, aby chodil, a spra
voval kroky své.

24. Potresci mne Hos odine, ale
v soudu, a ne v prchšvosti své,
abys snad neobrátil mne v nic.

25. Vyli hněv svůj na národy,
kteříž nepoznali tebe, a na krajiny,
kteréž 'mena tvého nevz'ývaly : neb
sněd1i_ akoba, a sežrali jej, i strá—
vili jej, a krásu jeho* rozmetali.

Kapitola 11.
Napomenutí lidu ]: ostříhání smlouvy s

Bohem obnovené, po nalezení knihyzákona
(o čemž 2. Paral. 34, 14.). 10. Pomsta Boží
proti rušitelům jejím. 19. Oukladové Ana
thotských & pomsta. Boží nad nimi.

1. Slovo, kteréž se stalo od Ho—s odina k J eremiášovi, řkouci :
2 lyšte slova smlouvy této*

a, mluvte je mužům jůdským, a
obyvatelům jerusalémským: ,

3. a díš k nim: Toto praví Ho—
spodin Bůh israelský: Zlořečený
muž,kterýžby neposlechl slov smlou
vy této,

4. kterouž jsem přikázal otcům
vašim, v den, v kterémž jsem je
vyvedl ze země egyptské, z peci
železné, řka: Slyšte hlas můj,
čiňte všecko, což řikazuji vám,
a budete mně za id, a já budu
vám za Boha: —

5. abych vzbudil přísahu, kte
rouž jsem přisáhl otcům vašim, že
jim dám zemí tekouci mlékem a
strdí, jakož jest to podnes. I od
pověděl jsem, a řekl: Amen, Ho
spodine.

6. I řekl Hospodin ke mně: O
hlašuj všecka slova tato v městech

jůdských, a na náměstích jerusaémských, řka: Slyšte slova smlou
vy této, a čiňte je;

7. nebo osvědčuje osvědčoval

jsim otcům vašim, v ten den, které ož jsem 'e edl ze země egypt
ské, až doJ dhžvtohoto; ráno při
vstávaje osvědčoval jsem, a. říkal:
Poslouchejte hlasu mého:

25) t. dům, obydlí jeho.
2) t- vy'kněžíl Jiné čtení má:

Jeremiáši a mluv —
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8. ale neposlouchali, aniž na.
klonili ucha svého; ale odešli 'e
denkaždy v převrácenosti sr oe
svého zlého; a uvedl jsem na ně
všecka slova smlouvy této, kterouž
aby činili, přikázal jsem, a „neči

9. I řekl Hospodin ke mně: Na
lezeno jest spiknutí mezi muži
jůdskými, a mezi obyvateli jeru
salémskými*. '

10. Navrátili se k nepravostem
prvním otců svých, kteřlž nechtěli
poslouchati slov mychz—itito ted
odešli za. bohy cizími, aby slouž'i
jim: dům israelský a dům jůdský
zrušili smlouvu mou, kterouž jsem
učinil s otci jejich.

11. Protož toto praví Hospodin:
Aj já uvedu na ně zlé věci, znichž
nebudou moci vyjití: a volati bu
dou ke mně, nevyslyšim jich.

12. Ipůjdou městajůdská, aoby
vatelé jerusalémšti a budou volati
k bohům, kterymž obětují, ale ne
vysvobodí jich v čas soužení jejich.

13. Nebo podlé počtu měst tvychbyli bohov tv0ji, Jůdo, a podlé
očtu cest jerusalémských postavil

jsi oltáře zahanbem', oltáře k obě
tování Bálům*.

14. Protož ty nemodl se za lid
tento, aniž vezmi za ně chvály a
modlitby; nebo nevyslyšim jich
v čas křiku jejich ke mně, v čas
soužení jejich.

15. Cojest, že milý mů'*vdomě
mém páchal nešlechetnost1 mnohé ?
Zdali maso posvátné odejme od tebe
zlosti tvé,vnichžto jsi se chlubil**?

16. Olivou hojnou, pěknou, plod
9) t. tak u velikém počtu se mne strhli,

jako by se byli jedni s druhými pří
sahou zavázali, aby opustíce mne k
cizím bohům se obrátili.
t. kolik ulic v Jerusalémě,'tolik na
stavěli jste oltářů hanebným modlám,
t. Bélovi i jiným.
Milým rozuměj lid židovský. — ** t.
pouhé zevnitř-ni oběti bez vnitřního po
lepšení nic neprospějí.
Smysl jest: Tebe, o Jůdo, Hospodin
učinil národem šťastným, od něhož
zdárné ovocepruvénábožnosti sctnosti
očekávsti směl: ale již na rozkaz jeho
máš vyhuben býti.
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tvé: k hlasu mluvení, vehký za
pálil se oheň v ni, a spáleny jsou
ratolesti její*,

17. A Hospodin zastupů, kterýž
tě byl štípil, mluvil zlé proti tobě,
pro zlosti domu israelského a domu
jůdského, kteréž sobě učinili kpo
pouzem' mne, obětujíce Balům.

18. Ty pak, Hospodine, ukázal
jsi mi, a poznal jsem*: tehdáž jsi
mi ukázal snažnosti jejích.

19. A já. jako beránek krotký,
kterýž nesen bývá k zabití: a ne
poznal jsem, že přemýšleli proti
mně rady, říkajíce: Vpustme dřevo
do chleba jeho*, a vyhlaďme je'
z země živých, a jmeno jeho nebu
připomínáno více* .

20. Ty pak, Hospodine zástupů,
kterýž soudíš spravedlivě, a zku
šuješ ledví i srdce, nechat vidím
pomstu tvou nad nimi*: nebo tobě
jsem zjevil při svou.

21. Pročež toto praví Hospodin
k mužům Anathoth, kteří hledají
duše tvé, a říkají: Neprorokuj ve
jmenu Hospodinovu, a neumřeš
v rukou našich.

22. Protož toto praví Hospodin
zástupu: Aj ja navštívim je: mlá
denci [jejich] zemrou mečem, synové
jejich i dcery jejich zemrou hladem.

23. A ostatků nebude z nich : nebo
uvedu zlé na muže Anathoth: rok
navštívení jejich*.

18) Tak že jsem předzvěděl o oukladech,
kteréž mi Anathothští strojíli.
t. dřevo jedovaté, neb rostlinu jedova
tou dejme v pokrm jeho. J. zkazme
strom s ovocem, zahlaďme ho i s uče
ním a. proroctvim jeho. Níž v. 21. -
** Všickní sv. Otcové, dle svědectví
sv. Jeronyma, v tom se-srovnávají,
že tu Jeremiáš předobrazuje osobu J.
Krista, kterýž doslovně jako beránek,
neotvíraje úst svých, na. smrt veden
byl, a na dřevě kříže umřel.
t. dáš mi ještě viděti s. dočekati s_e
potrestáni jich.
t. uvedu na. ně, aneb přijde na ně čas
trestu. Když byl Jerusalém po 3 léta
od Chaldejských obléhán, trpělo blízké
město Anathoth -všelikou bídu vojny.

19)

20v

23)
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nou,krá.snou,nazvalHospodin jmeno [ Kapitola 12.
Dotazování se Jeremiášovo na. příčiny

štěstí bezbožných. 6. Odpověď Boží jemu.
7. Nové proroctví o zhoubě obce jůdské,
14. ijiných národů s ní mezujícicb.

1. ravedli za'isté 'si ty, Ho
SPspodinelrýbu u-li že s tebou

hadati: ale však spravedlivé věci
mluviti budu ktobě: Proč se cestě
bezbožníků šťastně vede: [proč]
dobře jest všem, kteříž přestupují
a neprávě činí?

2. típil jsi je, a kořen pustili:
prospívají, a nesou ovoce: blizko
jsi ty ústům jejich, ale daleko jsi
od ledví jejich*. '

3. A ty Hospodine znáš mne,
vidíš mne, azkusil jsi srdce mého
s tebou: shromažď je [tedy] jako
stádo k zabití, a posvět jich ke dni
zabití.

4. Dokavadž kvíliti bude země,
a bylina všeliké krajiny schnouti
bude, pro zlost přebývajících v ni?
Stráven jest dobytekiptactvo, neb
řekli: Neuzřít poslednich věcí na—
šich*.

5. Poněvadž jsi s pěšími běže
ustal: kterak budeš moci stačiti
s koňmi? Když pakvzemi pokoje
bez ečen budeš, co učiníš v pýše
Jor anu*?

6. Nebo i bratří tvoji, i dům otce
tvého, sami také bojovati budou

Ěoti tobě, a volati za tebou Všímasem; nevěř jim, kdyžby tobě
mluvili dobré věci.

7. Opustím dům svůj, zanecham
dědictví svého: a dám milou duši
mou* ruce nepřátel jejich.

8. Učiněno mi jest dědictví mé

2) t. jen ústy tebe cti a. ne srdcem.
4) t. nehledí Bůh na. činy naše, aby nás

konečně trestal. Aneb: Nedočká se (Je
remiáš) skončení našeho, nestane se,
čím nám hrozí.
t. až se Jordán zbouří a zedme. Od
povídá Hospodin Jeremiášoví v smysl
tento: Když ty již nyní, v čas pokoje.
po bezpečnosti se ohlédáš, což počneš
v čas nastávající bouře?
H. milování duše své; to, co jsem
nejvíce miloval, lid můj jůdský, dí
Hospodin.
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'ako lev v lese: vydalo roti mně
las svůj, protož nenavi 'm ho.
9. Zdali pták strakatý mi dě

dictví mé? Zdali pták veškeren
zbarvený*? Pojďte, shromažďte se
všecka zvířata zemská, pospěšte
k sežrání.

10. Pastýři mnozí“ zkazí vinici
mou, pošlapají podíl můj: obrátí
částku mou žádoucí v poušťzpustlou.

11. Položí ji vrozmetám', a kví
liti bude nade mnou: spuštěním
spustne všecka země: nebo není žad
ného, kdo by to rozvažoval srdcem.

12. Na všecky cesty pouště při
jdou zhoubcové, nebo meč Hospo—
dinův sžíře [všecko] od kraje země
až do kraje jejího: nebude pokoje
žádnému tělu.

13. Seli pšenici, a žíti budou trní :
dědictví přijali, a nepros ěje jim:
zahanbeni budete od ouro vašich*,

pro hněv prchlivosti Hospodinovy.14. Toto praví Hospo in proti
všem sousedům m' nejhorším,
kteříž se dotýkají dědictví, kteréž
jsem rozdělil lidu svému israelskému:
Aj já. vytrhnu je z země jejich, a
dům Jůda vytrhnu z prostředku
jejich. '

15. A když vytrhnu je, obratím
se, a smiluji se nad nimi: a ři
vedu je zase, muže k dědictví jeho,
a muže do země jeho.

16. I bude: Jestliže se vyučíce
naučí cestám lidu mého, aby při—
sahali ve jmenu mém [říkajíce]:
Živt jest Hospodin, 'akž učili lid
mů' přisahati skrze Hale, vzdělaní
bu ou u prostřed lidu mého*.

17. Pakli nebudou poslouchati,
vyplením "národ ten vypleněním a
zahubením, praví Hospodin.

9) t. zdali mi dědictví mé, lid můj, může
býti ještě milý, jako pták pestrý? (Roz
uměj páva, jejž sobě tehdéžzTharsis
přiváželi a velmi oblíbovali.) Nikoli!
protož —
t. Chaldejští s vojskem mnohým jako
se stády.
t. styděti se budou za. ourody své, či
za následky skutků svých, když je
totiž naděje jejich zmýlí.

16)| t. jedněch a týchž s nimi práv &blaho—
slavenetví užívati budou.

10)

13)
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Kapitola 13.
Proroctví pod podobenstvím dvojím 0 za

vedení lidu jůdského do Babylonu. & zkáze
obce jejich, jestliže sobě neusmyslí.

1.Toto praví Hospodin ke mně:Jdi a zjednej sobě nábedrník
lněný*, a vložíš jej na bedra sva,
& do vody nevneseš ho**.

2. I zjednal jsem nábedrník podlé
slova Hospodinova, a položil jsem
ho okolo bedr svých.

3. I stala se řeč Hospodinova ke
mně podruhé, řkoucí:

4. Vezmi nabedrník, kterýž jsi
zjednal,kterýž jest okolobedr tvých,
a vstana 'di k Eufratu, a skrej jej
tam do diry skalní.

5. I odšel jsem, askryl jsem je'
u Eufratu, jakž mi byl přikaza
Hospodin.

6. I stalo se po dnech mnohých,
že řekl Hospodin ke mně: Vstaň,
'di k Eufratu: a vezmi odtud ná.
hedrník, kterýžt j sempřikázalskrýti
tam.

7. I odšeljsem k Eufratu, a kopal
jsem, a vzal jsem nabedrník, z místa,
kdežjsem jej byl skryl: a hle shnilý
byl nabedrník, tak že k žádné po
třebě nebyl příhodný.

8. I stalo se slovo Hospodinovo
ke mně, řkoucí:

9. Toto praví Hospodin: Tak
shníti učiním pýchu jůdskou, a pý
chu jerusalémskou mnohou:

10. lid tento přezlý, kteříž ne
chtějí poslouchati slov mých, a chodí
v převrácenosti srdce svého: a ode
šli za bohy cizími, aby sloužili jim
a klanělí se jim: ibudou jako ná.
bedrník tento, kterýž se knižádné
potřebě nehodí.

11. Nebot jakož se přidrží nabe
drník bedr muže, tak jsem byl při
pojil k soběvšecken dům israelský,
i všecken důmjůdský, dí Hospodin:
ab mně byli za lid, a k jmenu, a
k chvále, a k slávě: ale neuposlechli.

1) t. pás kmentový, a tudy drahý u,vzácný
v těch zemích, neb vypodobňovati měl
slávu & nádhernoet obce jůdeké, potom
od Chaldejských zkaženou. Níž v. 9.
— *. t. nebudeš ho práti.



214 Jeremiáš 13. 14.

12. Protož díš k nim řeč tuto:
Takto praví HospodinBůhisraelský :
Všelika lahvička naplněna bývá vi—
nem. I řeknou tobě: Zdaliž nevíme,
že všelika lahvička naplněna býva
vínem?

13. A díškm'm: Toto praví Ho
spodin: Aj ja naplním všecky oby
vatele země této, ikrále, kteříž
sedí z rodu Davidova na stolici j eho,
i kněží, i proroky, i všecky oby
vatele jerusalémské, opilstvím:

14. a rozptýlím je muže od bratra
svého, jako otce tak také syny, dí
Hospodin: nebudu šanovati, aniž
poshovim: aniž se smiluji, abych

nerozptřrlil jich.15. S yšte a ušima pozorujte: ne—
pozdvihujte se, nebo Hospodin mlu
vil jest.

16. Dejte Hospodinu Bohu svému
slávu, prvé než se zatmi, a prvé
než se obrazi nohy vaše o hory
tmavé*: čekati budete světla, apo
loží je v stín smrti, a v mrakotu.

17. Pakli toho neu oslechnete,
v skrytě kvíliti bude uše má nad
pýchou [vaší]: kvílíc kvíliti bude,
a vyvede oko mé slzu, že zajato
jest stádo Hospodinovo.

18. Rci králi, apanovm'ci*: Po
nižte se, sedněte**: nebo sstoupí
s hlavy vaší koruna slávy vaší.

19. Města polední zavřína budou,
a nebude, kdob otevřel: řenesen
bude veškeren ůda přestě ováním
dokonalým.

20. Pozdvihněte očísvých, a vizte,
kteříž přicházíte od půlnoci*: kde
iest stado, kteréž dano bylo tobě**,
dobytek vznešený tvůj?

21. Co díš, když tě navštíví? Nebs

16) ,t. prvé, nežlibyste upadli do tmy;
nežliby veliké bídy & těžkosti na vás
přišly.
i:. králově matce, pornčnici, kteráž po
ručenatví nad králem nezletilým drží.
Vyklšdají pak to na Joachima či Je
choniáše a matku jeho Noheatu, oba
potom spolu do Babylona zajaté. 4.
Král. 24, 8. — ** t. na. zem, mějte
smutek.
Aneb, vizte ty, již přicházejí od půl
noci, t. Cbaldejské. — '" Ty, dcero
jůdakšl

1 O
V

20)

ty je naučila proti sobě, a vyučila
jsi je na hlavu svou*; zdaliž nepo—

padgou tebe bolesti, jako ženu ro101.
22. Pakli díš v srdci svém: Proč

přišly na mne tyto věcí? Pro množ
ství nepravosti tvé odkrytí jsou
stydší oudové tvoji, poskvrněny jsou
paty tvé.

23. Může-li změniti mouřenín
kůži svou, aneb rys peřestost svou:
i vy budete moci dobře činiti, na
učivše se zlému.

24. I rozseji je jako strnisko,
kterýmž vítr zmítá, na poušti.

25. Tent jest los tvůj, a částka
míry tvé ode mne, praví Hospodin,
proto že jsi se zapomněla nade mnou,
a doufalas ve lži. ,

26. Protož i ja obnažím stehna.
tvá, proti tváři tvé, aby ukázala se
hanba tvá*,

27. cizoložství tvá, a řehtání tvé,
nešlechetnost smilství. tvého: na
pahrbcích v poli viděl "sem ohav
nosti tvé. Běda tobě erusaléme,
nebudeš očistěn po mně: až dokud
ještě*?

Kapitola 14.
Proroctví v čas velikého sucha a. odtud

pošlóho hladu. 7. Modlitba Jeremiášova.
10. Odpověď Boží na ni. 13. Svodové fa
lešných proroků. 14. Pomsta proti nim ilidu,

1. %lovo Hospodinovo, kteréž se* stalo kJ eremiašovi o řečech
sucha*.

2. Kvílí země jůdska, a brány
její padají, a zatemněny jsou na
zemi, a křik J erusaléma vzhůru
vstupuje.

3. Větší posílají menší své pro

21) t. žádnému jinému nebudeš moci dávati
vinu, když v moc Aesyrských a Chal
dejských přijdeš, než sama sobě: pro
tožas je sama zavolala, &jimcestu ]!
sobě ukázala. 4. Král. 16, 7.
t. na nejvýš a veřejně tě zahanbim.
t. což nechceš se očistiti a mne násle
dovati ? Jak dlouho to má trvati? Aneb:
Jak dlouho to ještě trvati bude. než
se očistíš, t. j. od modloelužebnoeti.
t. v čas sucha, aneb týkajíc se věci

26)
27)

1)
sucha.

3) t. hanbou, bořem a zármutkem.
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vodu: přicháze'í vážiti, nenalézají
vody, přinášejl zase nádoby své
prázdno: zahanbeni jsou asouženi,
a přikrývají hlavy své*.

4. Pro země zpuštěm', že nepřišel
déšť na zemi, zahanbeni jsou oráči,
přikrývají hlavy své.

5. Neb i laň na poli rodí, a opouští
[plod], roto že není trávy.

6. I divocí oslové stojí na ska—
lách, hltají vítr jako draci*, umdlé
vaji oči jejich, proto že není trávy.

Budou-li ne ravosti naše svěd
čiti proti nám: ospodine učiň pro
jmeno své, nebo mnohá jsou od
vrácení naše, hřešilijsme proti tobě.

8. Očekávání Israelovo, spasiteli
jeho v čas soužení: proč máš býti
[jako] příchozí v zemi a jako po
cestný, jenž se uchyluje k bydlení* ?

9. Proč máš býti jako muž tulák,
jako silný, kterýž nemůže vysvo
boditi? Ty pak mezi námi 'si Ho—
spodine, a jmeno tvé na námi
vzýváno jest, neopouštějž nás.

10. Toto praví Hospodin lidu
tomu, kterýž miloval hýbati nohami
svými*, a neodpočinul, a Hospodinu
se nelíbil: nyní zpomene nepravosti
jejich, a navštíví hříchy jejích.

11. I řekl Hospodin ke mně: Ne
modl se za lid tento k dobrému.

12. Když se postiti budou, ne
vyslyším proseb jejich: a budou-li
obětovati oběti zápalné a suché,
nepřijmu jich: nebo mečem, ahla
dem, & morem shladím _'e.

13. I řekljsem: Ah, ah, ah, Pane
Bože! Proroci říkají jim: Neuzříte
meče, a hladu nebude mezi vámi,
ale pokoj pravý dá. vám [Bůh] na
místě tomto.

14. I řekl Hospodin ke mně:
Křivě prorokují ti proroci ve jmenu
mém; neposlal jsem jich, aniž jsem
přikázalij, amžjsem mluvilk nim;
viděni lživé, a hádani [své] 'a lest,
a svedení srdce svého prorokují vám.

6) t. jako hadi nataženým hrdlem lapají
po čerstvém povětří, náramnou suchoet
& vyprahlost trpíce.

8) t. kterýž se zastavuje na noclehu, &
ostatně :; tím místem ničehož nemá.

10) t. kterýž rád se toulá, za modlami běhá.

15. Protož toto praví Hospodin
o prorocích, kteříž prorokují ve
jmenu mém, jichž jsem 'á neposlal,
říkajíce: Meče a hladu nebude
v zemi této; Mečem ahladem zhy
nou ti proroci.

16. A lidé, jimž prorokují, roz
metáni budou po cestách j erusalém—
ských pro hlad a meč, a nebude,
kdoby je pochoval: oni i ženy je
jich, synovéidcery jejich: avyleji
na ně zlé jejich.
“ 17. I díš k nim slovo toto: Vy
veďte oči mé slzu přes den i přes
noc, a nemlčte: nebo potřenim ve

likýlm potřínajest panna dcera lidumě o, ranou přetěžkou náramně.
18. Vyjdu-li na ole, aj zbití me

čem: pakli vejdu oměsta, aj zmo
ření hladem. Prorok také i kněz
zašli do země, kteréž neznali.

19. Zdaliž zamítaje zavrhl jsi
Jůdu? aneb zošklivila sobě duše
tvá Sion? Proč jsi tedy bil nás,
tak že žádného není zdraví ? Čekali
jsme pokoje, a není dobrého; a času
uzdravení, a aj zbouření.

20. Poznali jsme Hospodine bez
božnosti naše, i ne ravosti otců
našich, že jsme zhřešlli proti tobě.

21. Nedávejž nás v potupu pro
jmeno své, aniž nám čiň pohanění
stolice slávy tvé: rozpomeň se, a
neruš smlouvy své s námi.

22. Zdaliž jsou mezi rytinami
pohanskými, kteříž by dštili? aneb
mohou-li nebesa dáti řívaly*?Zda
liž t nejsi Hospo in Bůh náš,
které ož jsme očekávali? Nebo tyl
učinil všecky tyto věci.

Kapitola 15.
O témž dále. Pomsty Boží nevyhnutedlné.

10. Naříkání proroka. 19. Potěšení & utvr
zení jeho od Boha.

LI řekl Hospodin ke mně: B Cstál MOJŽÍŠ i Samuel př e
mnou, nebude duše má k hdu to—

22) t. sama od sebe, bez tvého rozkazu?
Lépe: Zdaliž ty nejsi sám, Hospodine
Bože (aneb Bůh) náš, (ješte všecko to
činíě?) — Protož na tebet očekáváme,
v tebe doufáme.
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muto: vyvrz je od tváři mé, a
necht jdou.

2. Pakli řeknou k tobě: Kam
půjdeme? díš jim: Toto praví Ho
spodin: Kdo [určen] k smrti, [půjde]
k smrti: a kdo k meči, k meč1: a
kdo k hladu, k hladu: a kdo k
zajetí, k zajetí.

A navštívím je čtverým způ
sobem, dí Hospodin: Mečem k za
bití, a psy kroztrhání, a ptactvem
nebeským, i zvěří zemskou k se
žrání a k rozsápání.

4. A dám je v horlivost* všem
královstvím země pro Manassesa
syna Ezechiášova, krále jůdského**,
pro všecky věci, kteréž činilee
rusalémě.

5. Nebo kdo se slituje nad tebou
Jerusaléme? aneb kdo se zarmoutí
pro tebe? aneb kdo půjde prositi

„za pokoj tvůj?
6. Tys opustil mne, dí Hospodin,

odešels nazpět: a [protož] vztahnu
ruku svou na tebe, a zabím tě:
ustal jsem prose*.

A rozpraším je věječkou v
hranách země*: pobíljsemazkazil
lid svůj, avšak od cest svých ne—
navrátili se“. '

8. Rozmnožily se mně vdovy
jeho nad písek mořský: uvedl jsem
jim na matku mládence* zhoubce
o poledni: poslal jsem na města
náhle strach.

9. Roznemohla se, kteráž porodila
sedm, umdlela duše jeji: zapadlo

iní slunce, když ještě byl den: za—anbena jest, a zarděla se: a ostatní

4) t. vydám je hněvu, vzteklosti všech -
** t. kterýž sám provozoval modlářství
v Jerusalémě, a lid k němu zavedl.
t. nebo'již jsem nstal, napomínaje tebe
a ku pokání namlonveje.
t. branami, přes hranice země. — "
Aneb, protože se nenavrátili.
t. na hlavní město, střed bojovné mlá
deže, rozuměj na, Samaří, již dávno od
nepřátel dobyté. Jiní to obrací na Je
rnsalém, a na. čas budouc .
Naříkání proroka Jeremiáše na proti
venství, kteráž od krajanů svých anášeti
musel, poněvadž jim pravdy nemilé a
nepříjemné podlé úřadu svého proro
ckého přednášel. — ** t. nic jsem ne
pravého nečinil, a přec -—

6)

7)

8)

10 v

její vydám pod meč před obličejem
nepřátehjejich, dí Hospodin.

10. Běda mně matko má: proč
jsi mne porodila, muže sváru, muže
nesvornosti po vší zemi*? Nepůjčil
jsem, aniž kdo mně půjčil na
lichvu**: všickni mi zlořečí.

11. Praví Hospodin: Zajisté bu
dou ostatkové tvoji k dobrému;
zajisté vyjdu tobě vstříc včas tra
pení a v čas soužení proti nepříteli!

12. Zdaliž se spojí železo 8 že
lezem od půlnoci, a měď'?

13. Bohatství tva [Jůdo] & po
klady tvé dám v rozchvataní darmo,
pro hříchy tvé všeliké, a ve všech
končinách tvých.

14. A přivedu nepřátely tvé z
země, kteréž neznaš*: nebo se roz
palil oheň v prchlivosti mé, nad
vami hořeti bude.

15. Ty víš Hospodine, rozpomeň
se na mne, a navštěv mne: abraň
mne od těch, kteříž mi se protiví,
nechtěj v trpělivosti své přijímati
mne*: věz, že jsem snášel pro tebe
pohanění.

16. Nalezeny jsou řeči tvé, i snědl
jsem je*, a učiněno jest mi slovo
tvé vradosta v veselí srdce mého:
poněvadž vzývano jest jmeno tvé
nade mnou, Hospodine Bože zá
stupů.

17. Neseděl jsem v radě hrají
cích*, a nehonosil jsem se za pří
činou ruky tvé**: sám jsem sedá
val, nebo pohrůžkou naplnils mne.

18. Proč učiněna jest bolest ma

12) H. Zdaliž poláme železo (Židé), železo
& měď půlnoční (Chaldejské)? T. Židé
neodolají Chaldejským, &. pak bude
konec tvému pronásledování. Jakž se
i stalo, níž 39, 11. 40, 4.
J. Způsobím to, že vpadnou nepřátelé
tvoji do země tvé, když se nejméně
naděješ.
t. neodkládej tak dlouho ujítí se o mne.
t. jnlcs mi o něčem k lidu poručil,
abych to lidu oznámil, pohltil jsem to
tak říkaje, žádostivě jsem to přijal, a
hned beze všeho odtahu lidu oznámil.
Ezech. 2, 8.
t. žertnjících, neb posměvačů, kteříž
z slova tvého hříčku mají. — ** t. ne
vynášel jsem se pyšně mocí, kterouž
jsi mi dal.

15)
16)
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věčná, a rána má bez naděje ne
chtěla se zhojiti? učiněna jest mi
jako lež vod nevěrných*.

19. Protož toto praví Hospodin:
Obrátíš-li se, obrátím tě, a před
tváří mou státi budeš*: a oddělíš
li věc drahou od chatrné, jako ústa
má budeš**: obrátit se oni k tobě,
a ty neobrátíš se k nim***.

20. A dám tě lidu tomuto za
zeď měděnou, silnou: a bojovati
budou proti tobě, a nepřemohou:
nebo já jsem s tebou, abych vy—
svobodil tě, a vytrhl tě, dí Ho
spodin: _

21. & vysvobodím tě z ruky ne'
horších*, a vytrhnu tě z ruky sil
ných**.

Kapitola 16.
0 zkáze království jůdského 10. pro hříchy

lidu, 13. a o vyhnání jich do zemí cizích.
16. Proroctví o příchodu Chaldejských, 19.
a povolání pohanů.

LI stalo se slovo Hospodinovokemně, řkoucí:
2. Nepojmeš ženy, a nebudeš míti

synů a dcer na místě tomto.
3. Nebo toto praví Hospodin o

synech i dcerách, kteříž se rodí na
místě tomto, a o matkách jejich,
kteréž zrodily je: i o otcich jejich,
z jichžto kmene zplodili se v zemi
této:

4.Smrtedlnými nemocmi pomrou:
nebudou oplakáváni, ani pochováni,
za. hnůj na svrchku země budou:
a mečem i hladem zhubem' budou:
a budou mrtvá těla jejich za pokrm
ptactvu nebeskému, a zv1řatům
zemským.
18) t. jako vody oklamavatelné & nestálé,

kteréž v čas letní neb horka, když jich
nejvíce potřebí, mizejí avysychají. Ja
koby řekl: Tak i ty mne v čas nejpil—
nější, a. když mi pomoci tvé na nejvýš
potřebí, opouštíš.
t. budeš mým věrným služebníkem,
pakli tesknosti své necháš. — ** t.
budeš mým opravdovým prorokem, psklí
si směle počínatí, zlé věci neohroženě
tupiti a. dobré schvalovati budeš. —
*** t. budou oni potřebovati tebe a. ne
ty jich, :. budou ntebe pomoci hledatí,
až uvidí, že všecko, cosmluvíl,pravda jest.
t. zlostníků, protivníků. — ** t. ná.
silníků.

1 ©
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5. Nebo toto praví Hospodin:
Nevcházej do domu kvasu*, aniž
choď k kvílení, aniž jich těš: neb

jsem odjal (pokoj svůj od lidu to—hoto, milosr enství i slitování, praví
Hospodin.

6. A zemrou velicí imalívzemi
této: nebudou pochováni ani opla
káni, a nebudou se [pro ně] naře
závati*, ani sobě lysiny na hlavě
dělati.

7. A nebudou lámati unich kví
lícímu chleba k potěšení nad mr
tvým: a nedají jim nápoje číše k
potěšení* nad otcem a nad mateří
jejich.

8. A do domu kvasu nevcházej,
abys seděl s nimi, a jedl & pil:

9. nebo toto praví Hospodin zá
stupů Bůh israelsky: Aj já odejmu
od místa tohoto před očima vašima,
a za dnů vašich, hlas radosti, a
hlas veselí, hlas ženicha, a hlas
nevěsty. _

10. A když oznámíš lidu tomu
všecka. slova tato, a řekliby tobě:
Proč mluvil Hospodin proti nám
všecko zlé veliké toto? jaká jest
nepravost naše? a jaký hřích náš,
jímž jsme zhřešiliHospodinu Bohu
svému? '

11. Díš k nim: Protože opustili
mne otcové vaši, praví Hospodin:
a odešli za bohy cizími, a sloužili
jim, a klaněli se 'im: a mne opu
stili, a zákona meho neostříhali.

12. Alei vy hůře jste činili,
nežli otcové vaši: nebo aj jeden—
každý chodí po převrácenosti srdce
svého zlého, aby mne neslyšel.

13. A [protož] vyvrhu vás z země
této, do země, o níž nevíte vy, ani
otcové vaši: a sloužiti budete tam

5) t. pohřebního, o jakémž 5. Mojž. 26,
14 2. Král. 3, 35. Tab. 4, 18.
t. jiní, pověrečně s. zapovězeným (3.
Mojž. 19, 28.) pohanským obyčejem, na.
znamení velikého zármutku —
t. nebudou strojiti žalostných, pohřeb
ních hodů ku potěšování truchlících, &.
nebudou jich napájeti dobrým vínem
z číše, kteráž sloula číše potěšení, pro—
tože se truchlícím podávala, aby se po—
sílili a potěšili. Přísl. 31, 6.

6)

_;
V
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bohům cizím dnem i noci, kteříž
nedaji vám odpočinutí.

14. Protož a' dllUVéjdou, di Ho
spodin, anebu e řikáno vice: Živt
jest Hospodin, kterýž vyvedl syny
israelské z Vzeměegyptské,

15. ale: Zivt jestHospodin, kte
rýž vyvedl syny israelské z země
půlnoční, a ze všech zemí, do nichž
vyvrhl jsem je: a přivedu je zase
do země je'ich, kterouž jsem dal
otcům jejich

16. Aj já pošlu mnoho rybářů,
pravi Hospodin, a loviti budou je:
a otom pošlu jim mnoho lovců,
a oviti budou je ze všeliké hory,
a ze všelikého pahrbku, az jeskyň
skalních.

17. Nebo oči mé na všecky ce
sty jejich: nejsout skryty od tváři
mě, a nebyla skryta nepravost je—
jich před očima mýma.

18. A odplatim [jim] nejprvé
dvojnásobně za nepravosti, a hři
chy jejich: protože zprznili zemi
mou umrlinami modl svých, aoha
vnostmi svými naplnili dědictví
me.

19. Hospodine silo má, a mocnost,
a útočiště mé v den souženi: k to
bět přijdou národové od končin
země, a řeknou: Jistě lež drželi
otcové naši, a marnost, kteráž jim
neprospěla.

20. Zdali udělá sobě člověk bo
hy, a oni nejsou bohové*?

21. Protož aj já ukáží jim té
chvile, ukáží jim ruku svou, a moc
svou: a zvědí, že jmeno mé jest
Hospodin.

Kapitola 17.
0 témž dále. Lidu jůdakého modléřství

zjevné. 3. Pomsta pro ně. 5. Zlořečený,
kdož doufá včlověka, ale požehnaný, kdož
v Boha. 14. Modlitba Jeremiášova. 19. Tre
stání lidu pro zrušení dne svétečního.

1.Hřich Jůdův napsán ajlestrafijiželeznou, nehtem 'amanto
vým, vyrytý na širokosti srdce je
]lch a na rozích oltářů jejich.

2. Když zpomenou synové jejich

20) t. aby byli praví bohové, což nikoli
nejsou.

na oltáře své, a na háje své, a na
dřiviratolestné, na horách v sokých,

3. obětujíce na poli: Sllu tvou,
i všecky poklady tvé dám v roz
chvátáni, Výsosti tvé pro hřichy*
ve všech končinách tvých.

4. A ostaven budeš sám z dě
dictví svého, kteréž jsem dal tobě:
a podrobim tě v službu, nepřáte
lům tvým v zemi, o níž nevíš:
nebo jsi oheň zanítil v prchlivosti
mé, [kterýž] až na věky hořeti bude.

5. Toto pravi Hospodin: Zloře
čený člověk, kterýž doufá v člo
věka*, a [kterýž] klade tělo** za
rámě své, a od Hospodina odstu
puje srdce jeho.

6. Nebo bude jako vřes na pou
ští, a neuzří, kdyžby přišlo dobré:
a bydliti bude v suchotě na pou
šti, v zemi slatinné, a nebydlí
tedlné.

7. Požehnaný muž, kterýž doufá
v Hospodina, a bude Hospodin
doufání jeho.

8. I bude jako dřevo, kteréž
vsazeno bývá při vodách, kteréž
k vlhkosti poušti kořeny své : a ne
bude se báti, když přijde vedro.
A list jeho bude zelený, a v čas
suchoty nebude se starati, aniž
kdy přestane nést-i ovoce.

9. Zlé jest srdce všechněch*, a
nevyzpytatedlné: kdož pozná je?

10. Já Hospodin, kterýž zpytuji
srdce, a zkušuji ledví: kterýž da
vám jednomukaždému podlé cesty
jeho, a podlé ovoce nálezků jeho.

3) t. ty, jichž jsi se nestoudně dopouštěl
na. těch výsostech. J. výsosti tvé v hřích,
či v obět za hřích učinim, vtýž rozum,
t. dopustím, aby zkaženy & jako obětí
za hřích (za modlářstvi tvé na nich
provozované) byly.
t. jen na lidi anajejich pomocspoléhá,
jako Joakim & Sedeciáš na. pomoc ji
ných národů, zvlášť Egyptských. -—“
t. tělem se rozumí smrtedlný člověk,
a rámě znamená moc a sílu. Smysl :
Zlořočený. kdokoli opustiv Boha staví
svou naději na člověku a zakládá svou
moc a sílu na bídném smrtelníka.
H. Lstivé (lstivřjší, podvodnějšl, faleš
nější) jest toto srdce, nežli které jiné.
Jakž smyslí vykladači, míní se srdce
Joakimovo, k němuž i verš 5. směřuje.

0! v
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11. Koro tva vychovala to, če
hož nezplo ila: [tak kdo] učinil
bohatství, a ne v soudu*: v polo
vici dnů svých opustí je, a v po
sledku svém nemoudrý bude**.

12. Trůn slávy Výsosti od po
čátku, místo posvěcení našeho.

13. Očekávání Israelovo Hospo
dine: všickni, kteříž tě opouštějí,
zahanbeni budou: odstupující od
"tebe, na zemi napsáni budou*:
nebo opustili pramen vod živých
Hospodina.

14. Uzdrav mne Hospodine, a
uzdraven budu : spas mne, &spasen
budu: nebo chvála má ty js1.

16. Aj oni řkou ke mně: Kde
jest slovo Hospodinovo? necht
přijde*.

16. A já jsem se nezkormoutil,
následuje tebe pastýře: a dne člo
věka* nežádal jsem, ty víš; co
vyšlo ze' rtů mých, pravé bylo
před obličejem tvým.

17. Nebuď mi ty k strachu, na
děje má ty v den trápení.

18. Nechť jsou zahanbeni, kte
říž mi se protiví, a já at nejsem
zahanben: necht oni se bojí, a já
at se nebojím: uveď na ně den
trápení, a dvojím setřením setři je.

19. Toto praví Hospodin ke mně:
Jdi, a stůj v bráně s nu lidu,
skrze kterouž vcházeji králové
jůdští, i vycházejí, ve všech bra—
nách jerusalémských:

20. a díš k nim: Slyšte slovo
Hospodinovo králové jůdští, & ve
škeren J ůdo, i všickm' obyvatelé
jerusalémští, kteříž vcházíte skrze
brány tyto.

21. Toto praví Hospodin: Ostří

11) t. spravedlivě. — ** tunaposledy bude
bláznom,jako ta koroptva, protože jakož
cizí od koroptvy vychovaná mladé tu
domnělou matku svou, když dospějí,
opouštějí, tak nespravedlivý statek na—
posledy člověka opouští. Naráží tu
prorok na krále Joakíma, jehožto lako
most se níže zpomíná.
t. zhynou, zmizeií tak snadné, jako co
se do písku napíše.
t. nechť se stane, co Hospodin před—
pověděL

16) t. dne neštěstí, nastávající bídy -—

13)

15)
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hejte duší svých anenoste břemen
v den sobotní, aniž [je] vnášejte
skrze brány jerusalémske.

22. A nevyvrhujte břemen z do
mů svých vden sobotní, ažádného
díla nedělejte; svěťte den sobotní,
jakž jsem přikázal otcům vašim.

23. A neu oslechli, aniž naklo
nili ucha sv ho: ale zatvrdíli šíji
svou, aby neuposlechli mne, a ne
přijali kázně.

24. I bude: Jestliže mne upo—
slechnete, dí Hospodin, abyste ne
vnášeli břemen skrze brány města
tohoto v den sobotní, abyste ne
dělali v něm žádného díla:

25. vcházeti budou skrze brány
města tohoto králové i knížata,
sedící na stolici Davidově, a je
zdíce na vozích i na koních, on
i knížata jejich, muži jůdští, a oby
vatelé ierusalémští: a bude by
dleno v městě tomto na věky.

26. I budou přicházeti z měst
jůdských, a z okolí J erusaléma,
a ze zeměBenjaminovy, a zrovin,
i z hor, i od poledne, nesouce zá—
pal, a obět [zbitou], i posvátnou
obět, i kadidlo, a vnesou „obět do
domu Hospodinova.

27. Pakli neup0slechnete mne,
abyste světili den sobotní, aneno
sili břemen, anevnášeli [jich] skrze
brány jerusalémské v den sobotní:
zapálím oheň v hranách jeho, a
sžíře domy jerusalémské, a ne
uhasne.

Kapitola 18.
Ukázaní moci Boží nad Jůdskými podo

benstvím hrnčíře. 7. Splnění pohrůžek &slibů
Božích podlé lidského se zachování. .12. Za—
rputilost lidu jůdského. 16. Pomsta Boží
proti nim. 18. Spiknutí Židů proti Jeremi
ášovi. 19. Modlitba jeho.

1. Slovo, kteréž se stalo k Jere—miášovi od Hospodina, řkoueí :
2. Vstaň, a sejdi do domu hrn—

čířova, & tam uslyšíš slova má.
3. I sešel jsem do domu hrnčí

řova, a aj on dělal dílo na kruhu.
4. Irozpadla se nádoba, kterouž

on dělal z hlíny rukama svýma:
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a obrátiv se udělal z ní nádobu
jinou, jakž se líbilo před očima
jeho, aby [ji] udělal.

5. I stalo se slovo Hospodinovo
ke mně, řkouci:

6. Zdaliž jako hrnčíř tento, ne
budu moci učiniti vám, dome isra
elský, di Hospodin? Aj jakož hlína
v ruce hrnčíře, tak vy v ruce mé,
dome israelský.

7. V náhle mluviti budu proti
národu a proti království, že je
vykořvením, a zkazim, a vyhubim.

8. Cinil-li by pokání národ ten
ze zlého svého, kteréž jsem mluvil
proti němu: činiti budu i já po
kání nad zlým, kteréž jsem myslil
učiniti jemu.

9. A rychle mluvíti budu o ná
rodu a o království, že je vždělám
a vštípim.

10. Činil-li by zlé před očima
mýma, aby neposlouchal hlasu
mého: i já litovati budu dobrého,
kteréž jsem mluvil, abych učinil
jemu.

11. Protož nyní rci mužům jůd
ským, a obyvatelům jerusalém
ským, řka.: Toto praví Hospodin: aj
já skládám proti vám zlé, a my
slím proti vám myšleni: [protož]
navrat se jedenkaždý od cesty své
zlé, a spravte cesty své, i snažno
stí své.

12. Kteřížto řekli: Zoufali jsme;
nebo za myšlénka-mi svými půjde
me, a jedenkaždý převrácenost
srdce svého zlého činiti budeme.

13. Protož toto praví Hospodin:
Otažte se národů: Kdo slyšel ta
kové hrozné věci, 'kterýchž příliš
dopustila se panna israelská?

14. Zdaliž zhyne z skály polní
sníh libánský*? aneb mohou-li se
vyvážiti vody _prýštící se studené,
a tekuté? .

15. “Poněvadž zapomněl na mne
lid můj, nadarmo obětujíce, a urá

14) Aneb: ze skály libánské sníh, kterýž
rozpouštěje se teče na pole; bude-liž
někdy Libán bez sněhu, a. ten sníh
přestane-li kdy rozpouštěje se svlažo
vati pole?

žejíce se na svých cestách, na stez—
kách věku*, aby chodili po nich
[jako] na cestě neprotřené**:

16. aby byla země jejich v zpu
štění, a v sipěm' věčné: každý kdož
by šel skrze ni, užasne se, akývati
bude hlavou svou,

17. jako vítr žhoucí rozptýlím je
před nepřítelem: hřbet a ne tvář
ukáží jim v den záhuby jejích.

18. I řekli: Pojďte, a myslme
proti J eremiášovi myšlení; neb ne
zhyne zákon od kněze, ani rada
od moudrého, ani řeč od proroka*:
pojďte, a bíme jej jazykem, a nepozo
rujme na všecky řeči jeho.

19. Pozoruj mne Hospodine, a
slyš hlas protivníků mých.

20. Zdaliž odplaceno bývá za do—
bré zlým, že kopali jámu duši mé?
Rozpomeň se, že jsem stál řed
obličejem tvým, abych mlu ' za
ně dobré, &.odvrátil rozhněvání tvé
od nich.

21. Protož dej syny jejich v hlad*,
a uveď jevruce meče: nechatjsou
ženy jejich bez dětí, a vdovy: a
muži jejich at jsou zbiti smrtí: mlá
denci jejich probodeni mečem v

o 1.

'122.At jest slyšán křik z domu
jejich: nebo přivedeš na ně lotra
v náhle: nebo vykopali jámu, aby
popadli mne, a osidla skryli nohám
mym.

23. Ale ty Hospodine víš všeli
kou radu jejich proti mně na smrti:
nebuď milostiv nepravosti jejich, a
hřích jejich před tváří tvou nebuď
shlazen: necht padají před obli
čejem tvým, v čas prchlivosti své
k zlému užívej jich.

15) t. starobylých, kteréž jim od etarodávna
od Boha. zákonem jeho ukázány a při
kázány byly. — " t. klopýtají na.nich,
těžko jest jim po nich cboditi azákon
zachovávati.

18) t. od proroků, kteří jim k libosti mlu
vili, a. jež oui za pravé měli.

21) t. dopust podlé libosti své na syny jejich
hlad; aneb, jest to proroctví: Protož
dopustíš na. syny a t. d.
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Kapitola 19.
Rozhitím láhvice vyznamenal prorok zka

žení města. Jerusaléma pro modlářství.

1. Toto pravi Hospodin: Jdi, avezmi láhvičku hrnčíře hlině
nou od starších lidu, a od starších
kněží. 

2. Avyjdi do oudolí syna Ennom,
kteréž jest podlé vchodu brány
hrnčířské: a ohlašovati budeš tam
slova, kteráž já mluviti budu tobě.

3. A. díš: Slyšte slovo Hospo
dinovo králově jůdští, i obyvatelé
jerusalěmští: toto praví Hospodin
zástupů Bůh israelský: Aj já uvedu
trápení na místo toto, takže každé
mu, kdo je uslyší, zníti bude v
uších jeho:

4. proto že opustili mne, a cizí
učinili misto toto: a obětovali na
něm bohům cizím,jichž neznali oni,
ani otcově jejich, ani králové jůd
ští: a naplnili místo toto krví
nevinných*.

5. A vzdělali 'sosti Bálům, aby
pálili syny své ěšněm v zápalnou
obět Bálům: čehožjsem nepřikázal,
aniž jsem o tom mluvil, ani to
nevstoupilo na srdce mě.

6. Protož aj 'dnové jdou, dí Hospo—
din: a nebude slouti více misto
toto, Tofeth, a Oudolí syna Ennom,
ale Oudolí zabíjení.

7. A zruším radu Jůdy aJerusa
léma na místě tomto : a podvrátim
je mečem před obličejem nepřátel
jejich, a rukou těch, kteříž hledají
duše jejich: a dám mrtvá těla jejich
za pokrm ptactvu nebeskému, a
zvířatům zemským.

8. A. položim město to v užas
nutí, a sipění: každý kdo půjde
skrze ně, užasne se, a sipěti bude
nad všelikou ranou jeho.

9. A krmiti je budumasems ů
jejich, amasem dcerjejich*: aje en
každý maso přítele svéhojístibude
vobležení, a v ouzkosti, v níž za

4) t. dítek, kteréž obětovali Bélovi.
9) Dopnstím na ně hlad tak náramný, že

vlastní své dítky jisti budou. 4. Král.
6, 28

vrou je nepřátelé jejich, a ti, kte“
říž hledaji duše 'ejich.

10. I zetřeš lá vičku před očima
mužů, kteříž půjdou s tebou.

11. A díš k niszoto praví Ho
spodin zástupů: Tak zetru lid tento,
a město toto, jako zetřina bývá
nádoba hrnčířská, kteráž nemůže
vice opravena býti: & v Tofeth

ochováni budou, proto že nebude
iného místa k pohřbení.

12. Tak učinim místu tomuto, dí
Hospodin, a obyvatelům jeho: a
učiním město toto Ejako Tofeth*.

13. A budou domově jerusalěm
ští, a domověkrálů jůdských nečisti
jako místo Tofeth; všickni domově,
na jejichž střechách obětovali vše
mu vojsku nebeskému, a obětovali
oběti mokré bohům cizím.

14. Přišel pak Jeremiáš z Tofeth,
kamž jej byl poslal Hospodin, aby
prorokoval tam, a stál v síni domu
Hospodinova, a řeklkevšemu lidu:

15. Toto pravi Hospodin zástupů,
Bůh israelský: Aj já uvedu na mě
sto toto, a na všecka města jeho,
všecko zlé, kteréž 'sem mluvil proti
němu; nebo zatvr 'li šíji svou, aby
neposlouchali řečí mych.

Kapitola 20.
Protivenství Jeremiášovi od Fassura či

něné. 3. Proroctví o zajetí jeho ivšeho lidu
jůdského do Babylona. 7. Naříkání nad těž
kostmi, 11. i ustavení se v naději. 13. Na
pomenuti pobožných k chválení Boha.

1. I slyšel Fassur syn Emmerůvkněz, kterýž ustanoven byl
knížetem v doměHospodinově, Jere
miáše prorokujícího řeči tyto;

2. I ubil Fassur Jeremiáše pro
roka, a vsadil jej do klády, kteráž
byla v bráně Benjaminově hořejší,
v domě Hospodinově.

3. A když se na zejtřírozednilo,
edl Fassur Jeremiáše z klády.

I řekl k němu Jeremiáš: NeFassur

12) t. tím, že jakož tam rodičové děti své
zabíjeli, a Molochovi obětovali, tak je
nyní i v Jernaalémě hladem zabíjeti a.
sami jisti budou.

3) H. Magor Missabib, a. ne více Fassur,
či muž znamenitý, rozšiřující světlost.
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nazval Hospodin jmeno tvé', ale
Strach se všech stran*.

4. Nebo toto praví Hospodin:
Aj já vydám tě v strach, tebei
všecky přátely tvé: a padnou od
meče nepřátel svých, a oči tvé to
uzři: a veškeren lid jůdský vydám
v ruku krále babylonského: a za—
vede je do Babylona, a mečem je
pobije.

5. A dám všelíké jmění města
tohot-o,a všecku práci jeho, ivšecku
cenu, i všecky poklady králů jůd
ských dám v ruku nepřátel jejich:
a oni rozchvátají je, a poberou,
i dovezou do Babylona.

6. Ty pak Fassure, i všickni
obyvatelé domu tvého, půjdete do
zajetí: a do Babylona přijdeš, a
tam umřeš, i tam pochován budeš,
ty i všickm' přátelé tvoji, jimž jsi
prorokoval lež. 

7. Svedl jsi mne Hospodine, a
sveden jsem: silnějšís byl nežli
já, a. zmocnils se mne*: učiněn
jsem ku posměchu celý den, vši—
ckni mi se posmívají.

8. Neb již dávno mluvím, aohla
šuji nepravost, a zpuštění vyvolá
vám: a učiněna jest mi řeč Ho
spodinova k pohanění, a ku po
směchu celý den.

9. I řekljsem: Nevzpomenu naň,
ani mluviti budu více ve jmenu
jeho: i učiněno jest v srdci mém
jako oheň hořící, a zavřený V ko
stech mých: i zemdlel jsem ne
moha toho snésti.

10. Nebo jsem slyšel hanění
mnohých, a strach vůkol: Stíhejte,
a stíhejme ho: ode všech mužů,
kteříž byli pokojní moji, a ostří—
hající boku mého: zdaby kterak
byl podveden, a zmocnili bychom
se ho, a pomstili se nad ním.

11. Ale'Hospodin jest se mnou
jako bojovník silný: protož kteří
mne stíhají, adnou, a zemdlejí:
zahanbeni bu ou náramně, nebo

7) t. dal jsem se namluviti, abych byl
prorokem. Rádbych se byl z toho vy
táhl, ale rozkaz tvůj &.slib ochrany i
pomocí tvé přemohl mne, di prorok.

nesrozuměli pohanění věčnému, kte
réž nikdy nebude shlazeno.

12. Aty,Hos odine zástupů, zku—
šovateli sprave livého, kterýž vidíš
ledví i srdce: prosím, necht uzřím
pomstu tvou nad nimi: tobě zajisté
zjevil jsem při svou.

13. Zpívejte Hospodinu, chvalte
Hospodina: že vysvobodil duši chu—
dého z ruky zlých.

14. Zlořečený den, v němžto zplo
zen jsem: den, v němžto porodila
mne matka má, at není požehnaný.

15. Zlořečený muž, kterýž zvě
stoval otci mému, řka: Narodilo se

. tobě dítě pacholik: a jako radosti
obveselil jej.

16. Buď člověk ten jako jsou
města, kteráž podvrátil Hospodin,
a neželel toho*: at slyší křik z
jitra, a naříkání v čas polední**:

17. který mne nezabil [hned] od
života, aby byla mně matka líná
hrobem, a život její početím věč
ným*.

]8. Proč jsem z života vyšel,
abych viděl práci a bolest, a aby
strávení byli v zahanbení dnové
moji?

Kapitola 21.
- Jsa. obložen Sedeciáš od Nabuchodono
sora, poslal k Jeremiášovi, aby to, co se
budoucně stane, na něm vyzvěděl. 3. Smutná.
odpověd Jeremiášova. 8. Rada i napomenutí.

1. Slovo, kteréž se stalo k Jeremiášovi od Hospodina, když
poslal k němu král Sedeciáš Fas
sura, syna Melchiášova*, a Sofoni
aše, syna Maasiáše kněze, řka:

2. Otaž se za nás Hospodina,
neb Nabuchodonosor, král babylon—
ský, bojuje proti nám: zdaliby snad
učinil Hospodin s námi podle všech

16) t. jako Sodomu & Gomorrba. — *“ t.
at jest v ustavičném strachu asoužení.
t. abych se byl nikdy nenarodil. Na
říká tu prorok nad bídou svého života,
jako Job, z pouhé křehkosti lidské,
nad kteroužto ale brzo silná důvěra v
Boha zvítězila.
Byl to tedy jiný Fassnr, než ten, o
němž v předešlé kapitole, jenž byl syn
Emmerúv.

17)

1
v
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divných skutků svých, a odtáhl-by
od nás.

3. I řekl Jeremiáš k nim: Takto
povite Sedeciášovi:

4. Toto praví Hospodin Bůh isra
elský: Aj já obrátím nástroje vá—
lečné, kteréž jsou v rukou vašich,
a jimiž vy bojujete proti králi ba
bylonskému, a [proti] Chaldejským,
kteříž vás oblehli vůkol zdí: &
shromáždím je u prostřed města
tohoto.

5. A bojovati budu já proti vám
rukou vztaženou, a ramenem sil
ným, a V prchlivosti, a v rozhně
vání, a v hněvu velikém.

6. A udeřím obyvatele města to
hoto, že lidé i hovada morem ve- 
likým pomrou.

. A potom, di Hospodin, dám
Sedeciáše, krále jůdského, a služeb:
níky j eho, ilid jeho, i kteříž pozůstah t
v městě tomto po moru, a o meči,
a po hladu, v ruku Nabuo odono
sera, krále babylonského, a vruku
nepřátel jejich, a v ruku hledajících
duše 'ejich, azbije je ostrosti meče,
aneda se oblomiti, aniž jich ušetří,
ani se smilu'e.

8. A k lidu tomuto díš: Toto
praví Hospodin: Aj já dávám před
vámi cestu života, i cestu smrti.

9. Kdo bydliti bude v městě
tomto, umře mečem, aneb hladem,
aneb morem: ale kdož vy'de, a
uteče k Chaldejským, kteříž ob
lehli vás, živ bude, a bude jemu
duše jeho, jako kořist.

10. “Nebopostavil jsem tvář svou
proti městu tomuto k ['eho] zlému,
a ne k dobrému, dí Hospodin: v
ruku krále babylonského vydáno
bude, i vypálí je ohněm.

11. A domu krále jůdského [rci]:
Slyšte slovo Hospodinova,

12. dome Davidův, toto praví
Hospodin: Suďte ráno soud, a vy
chvacu'te utištěného násilím z ruky
násilníka: aby snad nevyšlo 'ako
oheň rozhněváni mé, a. rozpáliloby
se, a nebylby, kdoby uhasil, pro
zlost snažností vašich.

13. Aj já [přijdu] k tobě, bydli
telk-yně údolí tvrdého & polního,

223

praví Hospodin: kteříž říkáte: Kdo
udeří nás? aneb kdo vejde do domů
našich?

14. A navštívím vás podlé ovoce
snažností vašich, dí Hospodin: a
zapálím oheň v lese jeho: a sžíře
všecko vůkol něho.

Kapitola 22.
Napomenutí Joakima krále jůdskéhoi

dvořenínů jeho k vykonávání spravedlnosti.
5. Ohlášení pomsty nenapravitedlným. 10.
Proroctví o zajetí Selluma, 13. Joakima,
24. & Jechoniáše, králů jůdekých.

1. to raví Hos odin: Se'di do
Todorgu krále jlůdského, ámlu

viti budeš tam slovo toto,
2. a díš: Slyš slovo Hospodinovo,

králi jůdský, kte 'ž sedíš na stolici
Davidově; ty i s užebníci tvoji, i
lid tvůj, kteříž vcházíte skrze brány

o

3. Toto praví Hospodin: Čiňte
soud a spravedlnost, a vysvobozujte
utištěného násilím z ruky násilníka,:
a příchozího, a sirotka, a vdo
nezarmucujte, aniž [jich] utiskujte
neprávě: a krve nevinné nevylé
vejte na místě tomto.

4. Nebo budete-li činíce činiti
slovo toto, vcházeti budou skrze
brány domu tohoto, králové z po
koleni Davidova, sedící na trůnu
jeho, a vsedajíce na vozy ina koně,
oni i služebníci, i lid jejich.

5. Jestliže pak neuposlechnete
slov těchto: skrze sebe samého při
sáhl jsem, dí Hospodin, že v pu—
stínu bude obrácen dům tento.

6. Nebo toto pravi Hospodin o
domu krále jůdského: Galaad [jsi]
ty mně, hlava libánská* : jistě že
tě položím v pustinu, v města ne
bydlitedlná.

7. A posvětím na'tebe zabíjejí
cího muže, izbroj jeho: a zpod
tínají výborné cedry tvé, a uvrhou
[je] do ohně.

8. Apůjdou národové mnozí přes
město toto: a řekne jedenkaždý

6) t. vždy ještě jsi mi dům vznešený a
slavný, jako ourodné výšiny Galaad a.
vrch llbánský.
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bližnímu svému: Proč tak učinil
Hospodin městu tomuto velikému?

9. I odpovědí: Protože o ustíli
smlouvu Hospodina Boha svgho, a
klanělí seboh'ůmcizím, í sloužilipm

10. Neplačtež mrtvého*, aniž
kvělte nad ním pláčem: plačte toho,
kterýž odchazí**, neb se nenavrátí
více, aniž uzří země narození svého.

11. Nebo toto praví Hospodin k
Sellumoví, synu Josiášovu, králi
jůdskému, kterýž kraloval místo
Josiáše otce svého, jenž odešel z
místa tohoto: Nenavratí se více sem:

12. ale V místě tom, do kteréhož
jsem jej přenesl, umře, azemě této
neuzn V106.

13. Běda [tomu], kdož staví dům
svůj v nespravedlností*, a veče
řadla svá ne v soudu: [kterýž] pří
tele svého utiskne darmo, a mzdy
jeho nenavrátí jemu.

14. Kterýž říká: Vystavím sobě
dům široký, a večeřadla prostranná. :
kterýž otvírá* sobě okna, a dělá,
stropy cedrové, a maluje červenou
barvou.

15. Zdalíž proto kralovati budeš,
že se řírovnáváš cedru*? Otec
tvůj z alíž nejedl a nepil, a činil
soud a s ravedlnost tehdáž, když
dobře by o jemu** ?

16. Soudíl při chudého a nuzného
k dobrému jeho: zdaliž ne proto
že znal mne, dí Hospodin?

10) t. krale Josiaše, kterýžjiž poražen byl
od Necbaa krále egyptského. 4. Král.
23, 29. 2 Paral. 35, 20—25. — "" .
do Egypta, t. j.krále Joachaza, kterýž
v krátkém čase, po třech měsících kra

' lovéni svého, zajat jest do Egypta. 4.
Král. 23, 29—31. '
S utiskem jiných, z nabytku nespra
vedlivě dobytého. Dotýká tim Joakima,
kterýž nad míru odíral obyvatele země,
aby zaplatil Faraonovi Nechaovi; z
ostatků těch berní stavěl si nákladný
a nádherný palác.
t. zvětšuje, dělá. veliká. —
t. že u přirovnání k jiným více na
cedry nakládáš. Aneb, zdaliž jen
proto jsi králem, abys více než jiní
atd. — ** t. zdali dobře a jakž náleží,
královsky se neměl? A však při tom
na své povinnosti nikoli nezapomínal
konaie soud a spravedlnost, atak dobře
bylo jemu.

(.

13v

14)
15)

17. Ale očí tvéasrdce tvé hledí
jen k lakomství a k prolití nevinné
krve, a k natísku, a k běhu po
skutku zlém.

18. Pročež toto praví Hospodin
k Joakimoví, synu Josiášovu, králi
jůdskému: Nebudou ho kvílití: Bě
da, bratře, a běda, sestro : a nebůdou
mu prokřikovati : Běda, pane, a běda
slavný.

19. Pohřbem oslíčím pohřben
bude*, shnilý a vyvrženy za brány
jerusalémské**.

20. Výstup na Liban [dcerosion
skaj, a křič: a na [hoře]Basan vy
dej hlas svůj, a volej k pomíjejí
címu, neb potříní jsou všickni mi
lovnicí tv0ji*.

21. Mluvil jsem k tobě v hoj
ností tvé, a řekla jsi: Nebudu sly
šeti; tat jest cesta tvá od mladosti
tvé, že jsi neslyšela hlasu mého.

22. Všecky pastýře tvé spase
vítr*, a milovníci tvoji do zajetí'
půjdou: a tehdáž hanbití a stydětí
se budeš za všelíkou zlost svou.

23. Ty jenž sedíš na Líbanu, a
hnízdiš na cedřích*, jak budeš ú—
pětí, když na tě příjdou bolesti,
jako bolesti ženy ku porodu pra—
cující ?V'

24. Zivt jsem já, di Hospodin:
že byt pak byl Jechoníaš, syn Joa
kima krale jůdského, prstenem na
ruce mé pravé, i odtud strhnu jej.

25. A dam tě v ruku těch,
kteříž hledají duše tvé, a v ruku
těch, jejíchž obličeje ty se stra—
chu'eš, a v ruku Nabucho'donosora
krále babylonského, a v ruku Chal
dejských.

26. A pošlu tě, i matku tvou,

19) t. nebude pohřben, jako anioslové po
chováni nebývají. 5 Mojž. 28, 26. —
'" Židowký historik Josef Flavius vy
pravuje, že Joakim od Nabuchodono
som v Jerusalémě zabit, a za bránu
městkou vyhozen byl.

20) t. Egyptští, na kteréž ty spoléhala, po
raženi jsou od Chaldejských. 4. Kral.

7.
22) t. ,moc nepřátelské. je zachvátí a po

cizich zemích netoliko rozptýlí, ale i
pohubí.

23) t. slavná. dcero sionskál
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kteráž tě porodila, do země cizí,
v níž jste se nezrodíh, a tam ze
mřete:

27. a do země, k níž oni zdvihají
duši svou, aby se navrátili tam,
nenavrátí se.

28. Zdaliž [jako] nádoba hliněná
a roztřískaná jest muž tento J echo
niáš? Zdali _jest nádoba beze vší
rozkoše '? Proč zavržení jsou on i
símě jeho, a uvrženi do země, kte
réž neznali?

29. Země, země, země, slyš řeč
_Hospodinovu.

30. Toto praví Hospodin: Napiš
muže tohoto neplodného, muže,
jemuž za dnů jeho šťastně se ne—
povede: nebot nebude z semene
jeho muž, kterýžby seděl na sto—
lici Davidově, a moc měl více nad
Jůdou.

Kapitola 23.
Ohlášení pomsty správcům lid a jůdského.

3. Proroctví o navrácení se rozptýlených,
5. i o příchodu Messíáše Krista Pána. 9.
Naříkání nad proroky falešnými. 16. Pomsta
Boží proti nim i jiným bezbožníkům.

I.Běda pastýřům, kteříž hubí arozsápávají stádo pastvy mé,
dí Hospodin.

2. Protož toto praví Hospodin
Bůh israelský k pastýřům, kteříž
pasou lid můj : Vy jste rozptýlili
.stádo mě, a vyvrhli jste je, a ne—
navštívili jste jich; aj já navštívím
nad vámi zlost nálezků vašich, dí
Hospodin.

3. A já shromáždím ostatky stáda
svého ze všech zemí, kamž vyvrhu
je: a obrátím je k jejich polím: a
růsti budou a rozmnoží se.

_4. A vzbudím nad nimi pastýře,
a pásti je budou: nebudou se báti
více, ani strachovati: a žádný ne
bude hledán zpočtu*, díHospodin.

5. Aj dnové jdou, dí Hospodin:
a vzbudím Davidovi kmen spra

4) t. nebude se do počtu nedoatávati;
žádné. ovce se neztratí; zase bude idů
tak mnoho, jako kdy prvé předzajetím
jejich. '

6) t. neplaný, šlechetný, vzácný, čímž se
Messiáš mín .
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vedlivý*: a kraltwati bude jako
král, a moudrý bude: a konati
bude soud a spravedlnost na.zemi.

6. Za dnů těch spasen bude Jůda,
a Israel bydliti bude doufánlivě: a
toto jest jmeno, kterýmž ho naz 
vati budou, -Hospodin spravedlivýý
náš*.

7. Protož aj dnové jdou, dí Ho
spodin, a nebudou říkati více: ivf.

jest Hospodin, kterýž vivedl synyisraelské z země egypts é:
8. ale: ivtjestHospodin, kterýž

vyvedl a přivedl símě _domuisrael
ského z země půlnoční, i ze všech
zemí, kamž jsem je byl vyvrhl:
a bydliti budou v zemi své.

9. K prorokům: Potřínojest srdce
má u prostřed mne, zatřásly se
všecky kosti mé: učiněnjsem jako
muž opilý, a jako člověk řemo
žený od vína, pro Hospo 'na, a
pro svatá slova jeho.

10. Nebo cizoložníky naplněna.
jest země, nebo za příčinou zlořečení
kvílíla země, vyschly rolí pouště:
učiněn jest běh jejich zlý, a síla
jejich nepravá*.

11.Nebo rorok i kněz poskvrněni
jsou: a v domě svém nalezl jsem
zlé jejich, dí Hospodin.

12. Protož cesta jejich bude jako
plzkost ve tmě: nebo postrčeni bu
dou, a padnou na ní: přinesu za
jisté na ně zlé věci, rok navštívení
jejich, dí Hospodin.

13. A v prorocích samařských
viděl jsem pošetilost: prorokovalí
skrze Bale, &.o'klamávali lid můj
israelský.

14. A v prorocích j erusalémských
viděl jsem podobu cizoložících, a.
cestu lži: a posilovali rukóu nej
horších, aby se neobrátil nižádný
od zlosti své: učinění 'sou mi
všickni jako Sodoma, & o yvatelé
jeho jako Gomorrha.

15. Pročež toto praví Hospo—
din zástupů k prorokům: Aj já.
nakrmím je pelyňkem, a napojím
6) Aneb, spravedlnost, či pomoc, blaže

nost naše. Issí. 48, 18. ,
10) t. neužívají jí ]: dobrémua

nosti.
15

]: .spravedl



226 Jeremiáš 23.

'e žlučí: nebo “od proroků jerusa
iémských vyšla poskvrna na všecku
zemi.

16. Toto praví Hospodin zástupů:
Neposlouchejtež slov proroků, kte
říž prorokují vám, a oklamavají
vás: vidění srdce svého mluví, ne
z úst Hospodinových.

17. Ríkají těm, kteříž mi se rou
hají: Mluvil Hospodin: Pokoj bude
vám: a každému, kdož chodí v
převrácenosti srdce svého, řekli:
Nepřijdet na vás zlé.

18. Nebo kdož jest byl v radě
Hospodinově, a vi ěl, i slyšel řeč
jeho? Kdo znamenal slovo jeho a
slyšel?

19. Aj vichr rozhněvání Hospo
dinova vyjde, a bouře vyrazíc se
na hlavu bezbožných při'de.

20. Nenavratí se prchlivost Ho
spodinova, dokudž neučiní, a do
kudž nevykona myšleni srdce svého,
v nejposlednějších dnech poroz
umíte radě jeho.

21. Neposílaljsem proroků, aoni
běhali: nemluvil jsem k nim, a oni
prorokovali.

22. Kdyby byli stali vradě mé,
a znama činili slova ma lidu mé
mu, byltbych 'e odvrátil od cesty
jejich zlé, a od nejhorších myšlení
jejich.

23. Zdaliž jsem já Bůh [jen]
zblízka, dí Hospodin, a ne Bůh i
zdaleka?

24. Zdaž se ukryje muž vskrej
ších: a já, ho neuzřím, dí Hospo
din? Zdaliž nebe i země já. nena
plňuji, dí Hospodin?

25. Slyšel jsem, co pravili pro
roci, prorokujíce ve jmenu mém
lež, a říkajíce: Zdálo mi se, zdálo
mi se ve snach.

26. Až dokavád jest to v srdci
proroků ředpovídajících lež, a pro
rokujícíc svedení srdce svého?

27. Kteříž chtějí učiniti, aby za—
pomenul lid můj jmena mého pro
„ejich sny, kteréž vypravuje jeden

aždy bližnímu svému: jako se za
pomněli otcové jejich na jmeno mé
pro Bale.

28. Prorok, kterýž má.sen, necht

vypravuje sen*: ale kterýž má řeč
mou, necht mluví řeč mou ravě:
co jest plevám do pšenice, ' Ho
spodin?

29. Zdaliž nejsou slova má. jako
oheň, praví Hospodin, a. jako kla
divo rozražející skálu?

30. Protož aj já. k prorokům*, dí
Hospodin, kteříž ukrádají slova ma
jedenkaždy od bližního svého**.

31. Aj já. k prorokům, dí Ho
spodin, kteříž berou jazyky své, a.
řikají: Praví Hospodin.

32. Aj ja kprorokům, kteříž sny
mají o lži, dí Hospodin, kteříž vy
pravovali je, a svedli lid můj lží
svou, a divy svými: ješto jsem já
jich neposlal, aniž jím rozkázal,
kteříž nic neprospěli lidu tomuto,
dí Hospodin.

33. Protož bude—lise tazati tebe
lid tento, neb prorok, neb kněz,
řka: Které jest břímě Hospodino
vo? díš k nim: Vy jste to břímě.
Zavrhu zajisté vas, dí Hospodin.

34. I prorok ikněz, i lid, kterýž
říká.: Břímě Hospodinovo: navští
vím muže toho, i dům jeho.

35. Toto dite jedenkaždý kbliž
nímu, a k bratru svému: 00 od
pověděl Hospodin? a co mluvil
Hos odín?

86? A břímě Hospodinovo nebude
více připomínáno: nebo břemenem
bude jednomukaždému řeč jeho: a
převrátili jste slova Boha živého,
Hospodina zástupů Boha našeho.

37. Toto díš k proroku: Co od
pověděl tobě Hospodin? aneb co
mluvil Hospodin?

38. Pakli břímě Hospodinovo ří
kati budete: protož toto praví Ho—
spodin: Ze jste praviJi řeč tuto:
Břímě Hospodinovo: a poslal jsem
k vám, řka: Neříkejte: Břímě Ho
spodinovo:
28) t. necht to vypravuje jako sen, ale at

toho nevydává za zjevení mé.
t. sáhnu, potrestám jich. —-** t. jeden
druhému, ješte nemajíce sami žádného
zjevení Božího, ale jen se něčemu nau
čivše od proroků pravých, již i oni za.
proroky se vydávají, & aby za takové
držáni byli, jistých způsobů mluvení
jim ukradených užívají.

30)
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39. protož hle já vezmu vás &
ponesu, &.pustím vás, iměsto, kte
réž jsem dal vám, a otcům vašim
od tváři své.

40. A dám vásvpohanění věčné,
a v hanbu věčnou, kteráž nikdy
nepřijde v zapomenutí.

Kapitola 24.
Pod podobenstvím dvou košů fíků, do

brých a. zlých, předpovídá. pronok dobré
věci, až i navrácení do země Židům těm,
kteříž za Jechoniáše krále do Babylonu. za
jati jsou, zlé pak věci těm, kteříž s Sede—
ciášem v Jerusalémě zůstali.

1. Ukazal mi Hospodin: a"aj dvakošové plní fíků postaveni
byli před chrámem Hospodinovým,
když byl přenesl Nabuchodonosor
král babylonský J echomaše syna
Joakimova, krále jůdského, a kni
žata jeho a tesaře,izlatníksze
rusaléma, a přivedlje do Babylona.

2. Koš jeden měl fíky velmi
dobré, jako bývá fík prvního času:
a koš druhýr měl fíky velmi zlé,
kteříž se jisti nemohli, protože
byli zlí.

.I řekl Hospodin ke mně: Co
ty 3vidíš, Jeremiáši? I řekl jsem;
Fíky, fíky dobré, velmi dobré; i
zlé, velmi zlé, jichž nelze jisti,
protože jsou zlí.

4. I stalo se slovo Hospodinovo
ke mně, řkoucí:

5. Toto praví Hospodin Bůh isra—
elský: Jakož fíkové tito dobříjsou:
tak oznam přestěhování jůdské,
kteréž jsem zaslal z místa tohoto
do země chaldejské, k jejich do
brému.

6. A obrátím oči své k nim k u
kojení, a přivedu je zase do země
této: a vzdělám je, a nezkazím: &

štipim je, a nevyplenim.dám jim srdce, aby znali
mne, že já sem Hos odin: 1 budou
mně za li , ajábu ujim zaBoha;
neb se navrátí ke mně celým srdcem
svým

8. A jakož fíkové nejhorší, jichž

nelze jisti, giotože jsou zlí: totopraví Hospo 11 tak vydám Sede
ciáše krále jůdského, a knížata jeho,

a ostatní z Jerusaléma, kteříž po
zůstali v městětomto, ikteří bydlí
v zemi egyptské.

9. Avydámjevsužováni, &ktý
ráni všem královstvím země, v po
hanění, a v podobenství, & v pří—
sloví,avzlořečení na všech místech,
do kterýchž jsem je rozehnal.

10. A pošlu na ně meč, a hlad,
i mor, dokudž nebudou strávení
z země, kterouž jsem byl dal jim,
i otcům jejich.

Kapitola 25.
Zarputilost & neposlušnost lidu, jemuž

po třímecítma let nadarmo kůzáno. 8. Ohlá
šena jim brzká pomsta Boží a. vězení za
sedmdesáté let, 12. potom pak i zkáza. ba.
bylonskému království i jiným národům.

1 Slovo, kteréž se stalo k J eremiášovi o všem lidu jůdském,
léta. čtvrtého Joakima syna Josi—
ášova krále jůdského, první rok
Nabuchodonosora krále babylon
ského.

2. Kteréžto mluvil Jeremiáš pro—
rok ke všemu lidu jůdskému, a ke
všechněm obyvatelům jerusalém
ským, řk&:

3. Od třináctého léta J osmše syna
Ammonova, krále jůdského, až do
tohoto dne: toto jest třetí a dva
cátý rok; stalo se slovo Hospodi
novo ke mně, a mluvil jsem k vám
v noci vstávaje, a mluvě: ale ne-,
poslouchali jste.

4. I poslal Hospodin k vám všecky
služebníky své proroky, vstávaje
na úsvitě, a posílaje: a neslyšeli
jste, aniž jste naklonili uší svých,
abyste slyšeli,

5. když byl řekl: Navrattež se
jedenkaždý od cesty své zlé, a od
nejhorších myšleni svých: abydliti
budete vzemi, kterouž dal Hospo—
din vám, a otcům vašim, od věku
až na věky.

6. A nechoďte za bohy cizími,
abyste sloužili jim, &. klaněli se
jim: aniž mne khněvu popouzejte
v dílech rukou svých, a nebudu
vás sužovati.

7. Ineuposlechli jste mne, pravi
Hospodin, tak že jste k hněvu po
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uzovali mne dílem rukou svých,
svému zlému.
8. Protož toto praví Hospodin

zástupů: Protože jste neuposlechli
slov mých:

9. aj já pošlu, a pojmu všecky
čeledi půlnoční, díHospodin, iNa
buchodonosora krále babylonského
služebníka svého: a přivedu je na
zemi tuto, ana obyvatele 'ejí, ina
všecky národy, kteříž vůko ní jsou:
a zbiji je, a položím je kužasnutí
a k sipění, a v pustiny věčné.

_ 10. A zahladím z nich hlas ra
dostí, a hlas veselí, hlas ženicha,
a hlas nevěsty, hluk žernova*, i
světlo svíce**.

11. I bude všecka země tato
v oušt, a v užasnutí: a sloužiti
bu ou všickni národové tito králi
babylonskému sedmdesáte let.

12. A když se na lní sedmdesáte
let, navštívím na krá ' babylonském,
a na tom národu, dí Hospodin, ne
pravost jejich, a na zemi chaldej
ské: & položím ji v pustiny věčné.

13. A přivedu na zemi tu, všecka
slova svá, kteráž jsem mluvil proti
ní, všecko, což psáno jest v knize
této, cožkoli prorokoval Jeremiáš
proti všechněm národům;

14. nebo sloužili jim, ješto byli
národové mnozí, a králové velicí:
a od latím jim vedlé skutků jejich,
a ve lé činů rukou jejích.

15. Nebo takto di Hospodin zá
stupů Bůh israelský: Vezmi kalich
vína prchlivosti této z ruky mě:
a dáš píti z něho všem národům,
k nimž já pošlu tebe.

16. I píti budou, azkormoutí se,
i blázniti budou příčinou meče,
kterýž já pošlu mezi ně.

17. I vzal jsem kalich z ruky
Hospodinovy, a dal jsem píti všech
něm národům, k nimž mne poslal
Hospodin:

18. Jerusalému, iměstům jůd—

10) t. domácího mlýna, na němž každého
večera se mlelo pro potřebu budoucího
due. — ** t. zpustím & vyprázdním zem
tak, že tu nebude žádných obyvatelů;
ticho bude ve dne a trna v noci všudy
v domích jejich.

Jeremiáš 25.

ským, a králům (jeho, i knížatůmjeho: abych je o dal v pustinu, a
v užasnutí, a v sipěni, a. v zloře
čení, jakož jest den tento:

19. Faraonovi králi egyptskému,
i služebníkům jeho, a knížatům
jeho, i všemu lidu jeho,

20. avšem obecně: všem králům
zeměausititské, a všem králům země
ňlistinské, i Aškalonu, i Gazy, i
Akkaronu, i ostatkům azotským,

21. též Idumejským, a Moabským,
a synům Ammonovým:

22. i všem králům tyrským, a
všem králům sidonským: a králům
země ostrovů, kteříž jsou za mořem:

23. a Dedanoví, a Themovi, a
Buzovi, a všem, kteříž oholené mají
vlasy:

24. i všem králům arabským, a
všem králům na západ slunce, kteříž
bydlejí na poušti:

25. a Všem králům Zambri, a
všem králům elamitským, a všem
králům médským:

26. všem také králům půlnočním
zblízka izdaleka, jednomukaždému
proti bratru svému: i všem krá
lovstvím země, kteráž jsou na svrch—
ku jejím: a král Sesach píti bude

o nich*.
27. A díš knim: Toto praví Ho—

spodin zástupů Bůh israelský: Pí
tež, a opíte se, a vyvratte: a pa
dejte, aniž vstávejte pro meč,kterýž
já pošlu mezi vás.

28. A kdyžby nechtěli vzíti ka
lichu ! ruky tvé, aby pili, dišknim:
Toto praví Hospodin zástupů: Pi
jíce píti budete* :

29. nebo hle v městě, vkterémž
vzýváno jest jmeno mé, já počnu
trápiti, a vy jako nevinní a bez
pomsty budete? Nebudete bez po
msty: nebo meče já zavolám na.
všecky obyvatele země, praví Ho
spodin zástupů.

30. A ty prorokovati budeš knim
všecka slova ta, a díš k nim: Ho

26) t. král babylonský, níž 51, 41.
28) t. konečně přece píti musíte, apomsty

Boží nevyhnutedlně zakusíte, byste se,
nevím jak, zdráhali.
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spodin s výsosti řváti bude*, a
z příbytku svatého ' svého vydá
hlas svůj: řeva řváti bude nad
okrasou svou**: íseň vzbuzování
jako šlapajících[v1no]zpívána bude
proti všechněm obyvatelům země.

31. Dojde zvuk až k krajům ze
mě: nebo soud jest Hospodinu s
národy: soudí se on se všelikým
tělem, bezbožné vydám pod meč,
dí Hospodin.

32. Toto praví Hospodin zástupů;
Aj trápení vyjde z národu na ná—
rod: a vichřiceveliká vyjde od kon
čin země.

33. A budou [ležeti] zbití od Ho
spodina v ten den od konce země
až do konce jejího: nebudou o la
káni, a nebudou sbírání, ani poc o
váni: jako hnůj na svrchku země
ležeti budou. :

34. Kvělte pastýři, a křičte, a
posypte se popelem přední stáda;
nebo naplnili se dnové vaši, abyste
zbiti byli: a [přijde]rozptýlení vaše:
a padati budete jako nádoby drahé*.

35. I zhyne utíkání od pastýřů, a
vysvobození od nejznamenitějších
stáda*.

36. Hlas křiku pastýřů, akvílení
nejznamenitějších stáda [bude]: ne
bo pohubí Hospodin pastvy jejich.

37. A umlknou pole okoje' pro
hněv prohlivosti Hos o 'novy.

38. Opustí [Hospodin] jako lev
stánek svůj, nebo učiněna bude země
jejich v zpuštění pro hněv holu—
bice*, a pro hněv prohlivosti Ho
spodinovy. “

30) t. jako lev, & hrozně všecko beze vší
milosti bíti bude. — ** t. nad Ohradou
svou, domem svým, nad Jerusalémem.
t. kteréž na. zem npadše, rozrazí se, a.
mimo větší lítost, nic více nejsou než
střepiny. Tak vy nyní znamenití jste,
jako nádobí drahé, však tudíž po vás
i po vší vaší slávě bude.
t. zmizí jim všecka naděje ]: útěku a
vysvobození.
t. na nichž se prvé bezpečně pásli;
příbytkové jejich, v nichž pokojně a
šťastně bydlili. '
t. Chaldejskýcb, jenž prý na.svých ko
rouhvícb měli znamení holubice, tak
jako Římané znamení orla.

3 A v
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Kapitola 26.
Napomenutí lidu ku pokání. 4. Proroctví

o zkažení Jerusaléma & chrámu, jestliže
sobě neusmyslí. 7. Protivenství proroku od
kněží a lidu proto činěné, 16. i zastávání
jeho od knížat a starších lidu.

1. Na počátku kralování J oakima'"*syna Josiášova krále jůd—
ského, stalo se slovo toto od Ho
spodina, řkoucí:

2. Toto praví Hospodin: Stůj v
síni domu Hospodinova, a mluviti
budeš ke všem městům jůdským,
z. nichž přicházejí, aby se klaněli
v domu Hospodinova, všecky řeči,
kteréž já přikázal jsem tobě, abys
mluvil k nim : neujimejž [ani] slova,

3. zdaby snad poslechli, a obrá
tili se jedenkaždý od cest své zlé :
a litovalbych zlého, kterež myslím
učiniti jim pro zlost snažností j ejich.

4. díš k nim: Toto praví Ho
spodin :Neuposlechnete-li mne, aby
ste chodili v zákoně mém, kterýž
jsem dal vám, .

5. abyste uposlechli řečí služeb
níků mých proroků, kteréž já po
slal jsem k vám v noci vstávaje,
a posílaje, a neuposlechli jste:

6. dám dům tento jako Sílo*, a
město toto vydám v zlořečení všech
něm národům země“.

7. I slyšeli kněží a proroci, i
veškeren lid, Jeremiáše mluvícího
slova ta v domu Hospodinovu.

8. A když dokonal Jeremiáš, mluá
vě všecko, což byl přikázal mu Ho
spodin, aby mluvil ke všemu lidu,

jali jej kněží, a proroci,iveškeren'd, řkouce: At smrtí umře.
9. Proč prorokoval ve jmenu Ho

spodinově, řka: J ako Silo bude dům
tento ; a město toto z ustne, protože
nebude [v něm žádneho] obyvatele ?
I sebral se veškeren lid proti J eremi—
ášovi v domu Hospodinovu.

10. I slyšeli knížatajůdská slova
ta: a vstoupiliz domu královského

1) t. roku před naroz. Kr. 609.
6) t. v zpuštění. — ** či za příklad zlo

řečení Božího; t. j. budou-li lidé chtítí
někdy někomu zlořečiti, řeknou: At se
ti stane jako Jernsalémn
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do domu Hospodinova, a posadili
se [k soudu] u dveří brány domu
Hospodinova nové.

11. I mluvili kněží a proroci k
knížatům, a ke všemu lidu, řkouce:
Soud smrti jest muži tomuto, nebo
prorokoval proti městu tomuto, jakž
jste slyšeli ušima svýma.

12. I dí Jeremiáš ke všechněm
knížatům, a ke všemu" lidu, řka:
Hospodin poslal mne, abych pro
rokoval o domu tomto, a o městu
tomto, všecka slova, kteráž jste sly
šeli.

13. Protož nyní dobré čiňte ce
sty vaše, & snažnosti vaše, aposlou
chejte hlasu Hospodina Boha své
ho : i bude litovati Hospodin zlého,
kteréž mluvil proti vám.

14.Já pak aj vrukou vašichjsem:
učiňte mi což dobrého a pravého
jest před očima vašima:

15. ale však vězte, apoznejte, že
zabijete-li mne, krev nevinnou vy—
dáte sami proti sobě,aproti městu
tomuto, a obyvatelům jeho: nebo
v pravdě poslal mne Hospodin k
vám, abych mluvil v uši vaše vše
cka slova tato.

16. I řekli knížata a veškeren
lid, kněžím a prorokům : Není soud
smrti muži tomuto; poněvadž ve
jmenu Hospodina Boha našeho mlunam.

17. Tedy povstali muži z sta-r
ších země :a řekli ke všemu shromá
ždění lidu, mluvíce:

18. Micheáš z Morasthy byl pro—
rokem za dnů Ezechiáše krále jůd
ského, a pravil všemu lidu jůdskému,
řka: Toto praví Hospodin zástupů:
Sion jako pole orán bude: a Jeru
salém v hromadu kamení bude: a
hora domu Hospodinova v Výsosti
lesu.

19. Zdaliž [proto] na smrt odsou
dil ho Ezechiáš král jůdský, &veške
ren Jůda? Zdaliž nebáli se Hospo
dina, a ne rosili tváři Hospodinovy;
i litoval ospodin zlého, kteréž byl
mluvil proti nim ? Protož my činíme
veliké zlé proti dušem svym.

20. Byl také muž prorokuiící ve
jmenu Hospodinovu, Uriáš syn Se—

meje z Kariathjarim: a prorokoval
proti městu tomuto, i proti zemi této,
podlé všech slov J eremiášových.

21. I uslyšel král Joakim, a vši
ckni mocní, i knížata jeho, slova
ta: a hledal král usmrtiti jej. A
slyšel Uriáš, a bál se, i utekl a
všel do Egy ta.

22. I poslal král Joakima muže
do Egypta, Elnathana syna Acho—
borova, a muže s ním do Egypta.

23. I vyvedli Uriáše z Egypta,
a přivedli jej k králi Joakimovi, i
zabil jej mečem: & vhodil mrtvé
tělo jeho do hrobů lidu obecného.

24. Protož ruka Ahikamova syna
Safanova byla s J eremiášem, aby
nebyl vydán v ruce lidu, aaby ne
zabili ho*.

Kapitola 27.
Napomenuti Edomských, Moabskýcb, Am

monitských, Tyrských, Sídonských, i také
krále jůdského Sedeciáše, aby se Nabucho
donosorovi a. vůli Boží v tom dobrovolně
podda'li, a falešným prorokům žádné víry
nedávali, jinak že moci od něho zjímáni, &
země jejich pohubeny budou.

1. Na počátku kralováníJ oakima*synaJ osiášovakrálejůdského,
stalo se toto slovo k Jeremiášoví.
od Hospodina, řkoucí:

2. Toto praví Hospodin ke mně:
Zděle' sobě okovy, a řetězy*: a
položlš je na hrdlo své.

3. A pošleš je k králi edomskému,
a k králi moabskému, a k králi
synů Ammonových, a k králi tyr—
skému, a k králi sidonskému po
poslích, kteříž přišli do Jerusaléma
k Sedeciášovi králi jůdskému*.

4. A řikážešjim, aby k pánům
svým m uvili : Toto praví Hospodin
zástupů Bůh israelský: Toto povíte
pánům svým:

24) O Ahikamovi & Safanovi srovnej 4.
Král. 22, 8—14. Syn Ahikama Godo
líáš, také jeden z přátel Jeremiášových,
ustanoven jest po vyvrácení Jerusuléma
od Chuldajských místodržícím vJůdstvu.

1) Jiné. stará čtení pokládají Sedeciáše.
Níž v. 3, 12. a t. d. 28, 1

2) H. provazy a jha 
3) Nepochybně, aby se spojili a spolu táhli

proti králi babylonskému.
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5. Já jsem učinil zem, i lidi, i
hovada, kterážkoli jsou na svrchku
země, moci svou velikou, a rame
nem svým'vztažen' : a dal jsem
ji tomu, kterýž se líbil před očima
m_'ma.

6. Protož i nyní já daljsem vše
cky země tyto v ruku Nabuchodo
nosora, krále babylonského služeb
nika svého: nad to i zvěřpolní'dal

jsem Íjemu, aby sloužili jemu.7. sloužiti budou jemu-všickni
národové, i synu jeho, i synu syna
jeho: dokudžby nepřišel čas země
jeho ijeho samého: & sloužiti bu
dou jemu národové mnozí, a krá
lové velicí.

8. Národ pak a království, kte
réžby nesloužiloNabuchodonosorovi
králi babylonskému, a kdožbykoli
nesklonil hrdla svého pod jho krále
babylonského: mečem, a hladem,
i morem navštívím národ ten, di

Hospodin: dokudžbych dokonce neshla il jich rukou jeho.
9. Protož vy ne oslouchejte pro

roků svých, a ha ačů, a snářů, a
ptakopravců, akouzedlníků, kteříž
praví vám: Nebudete sloužiti králi
babylonskému :

10. nebo lež vám prorokují: aby
vás vzdálili od země vaší, a vy
vrhli vás, a abyste zahynuli.

11. Národu pak, kterýž poddá
šíji svou pod jho krále babylon—
ského, a sloužiti bude jemu; ne
chám ho v zemi jeho, di Hospo
dinzla vzdělávati budeji, abydlitiv m.

12. I Sedeciášovi králi jůdskému
mluvil jsem podlé slov těch, řka:
Poddejte šíje své pod iho krále ba
bylonského, a služte jemu, i lidu
jeho, a živí budete.

13. Proč máte zemříti ty & lid
tvůj mečem, a hladem, imorem,
jakž mluvil Hospodin o národu,
kterýžby nechtěl sloužiti králi ba—
bylonskému?

14.Neposlouchejtež slov proroků,
kteříž vám říkají: Nebudete slou—
žiti králi babylonskému; nebo oni
vám lež mluvi.

15. Nebo neposlal jsem jich, dí

Hospodin: a oni prorokují vejmenu
mém lživě: aby vyvrhli vás, a.
abyste zahynuli i vy, i proroci,
kteříž prorokují vám.

16. A k kněžím, i klidu tomuto
mluvil jsem, řka: Toto praví Ho
spodin: Neposlouchejte slov pro
roků svých, kteříž prorokuji vám,
říkajíce: Aj nádobí [domu] Hospo
dinova navráceno bude z Babylona
již brzo, nebo lež rorokují vám.

17. Protož nepos ouchejte jich,
ale služte králi babylonskému, aby
ste živi byli. Proč se dává město
toto v poušť?

18. A jestliže jsou to proroci, a
jestli slovo Hospodinovo v nich:
necht vyjdou vstříc Hospodinu zá
stupů, aby nepřišlo nádobí, kteréž
pozůstalo v domě Hospodinově, a
v domě krále jůdského, a v Jeru
salémě, do Babylona.

19. Nebo toto pravi Hospodin
zástupů o sloupech & o moři, a o
podstavcích, i o ostatnim nádobí,
kteréž pozůstalo v městě tomto:

20. kteréhož nepobral Nabucho
donosor král babylonský, když pře—
nášel Jechoniáše syna Joakimova
krále jůdského z J erusaléma do
Babylona, a všecky nejpřednější
Jůdské i Jerusalémské:

21. nebo .toto di Hospodin zá
stupů Bůh israelský o nádobách,
kteréž pozůstaly v domě Hos o
dinově, a v domě krále jůdskeho
i v Jerusalémě:

22. Do Babylona přeneseny bu
dou, a tam budou až do dne na
vštíveníjejich*, díHospodin, arozf
káži je zase přinesti, a navrátiti
na místo toto.

Kapitola 28.
Hannniášovo falešné proroctví o navrá

cení nádobi chrámu Plzně do Jerussléma po
dvou letech. 5. Odpiráni Jeremiášova, 15.
& předpovědění smrti Hananiášovy ještě ten
rok, což se i stalo.

LI stalo se toho léta, na počátku. _kralování Sedeciáše krále jůd—

22) t. až do času toho, v,němž na ně zase
milostivě vzhlédnu. Jiní: až do času
toho, v němž příjdu Babylonské ztre—
stati. Výš v. 7.
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ského, léta čtvrtého, měsíce pátého,
řekl ke mně Hananiáš syn Azu
rův, prorok z Gabaon, vdomě Ho
spodinově, před kněžími i přede
vším lidem, řka:

2. Toto praví Hospodin zástu ů
Bůh israelský: Zetřel jsem _j o
krále babylonského*.

3. Ještě dvě létě dnů, a já uči
ním, aby zase přineseno bylo na
místo toto všecko nádobí domu
Hospodinova, kteréž byl pobral
Nabuchodonosor král babylonský
z místa tohoto, a přenesl je do
Babylona.

4. A Jechoniáše syna Joakima
krále jůdského, a všecko přestěho
vání jůdské, kteříž vešli do Baby
lona, _já obrátím na místo toto, dí
Hospodin: nebo zetru jho krále
babylonského.

5. I řekl Jeremiáš rorok k Ha—
naníášovi proroku, pře očima kněží,
a před očima všeho lidu, kteříž
stáli v domě Hospodinově:

6. a řeklJeremiáš prorok: Amen,
učiniž tak Hospodin: vzbuď Ho
spodin slova tvá, kterás proroko
val: aby zase přineseno bylo ná—
dobí do domu Hospodinova, avše
cko přestěhování z Babylona na
místo toto.

7. Ale však slyš slovo toto, kteréž

Ědmluvím v uši tvé, av uši všehou:
8. Proroci, kteříž byli přede mnou

a před tebou od počátku, a proro
kovali na země mnohé, a na krá
lovství veliká, o boji, a o soužení,
a o hladu*.

9. [Tak i] prorok, kterýž proro
kuje pokoj: když přijde slovojeho,

Ězná se prorok, kteréhož poslalospodin v pravdě*. '
10. I sňal Hananiáš prorok řetěz*

s hrdla Jeremiáše proroka, a po
lámal jej. .

2) t. jistotně uložil jsem je zlámati.
8) t. poznali se, že praví proroci jsou. ze

skutečného splnění toho, co byli pro
rokovali.

9) t. pozná se, že jej poslal Hospodin,
když se slovo jeho vyplní.

10) Hebr.: jho (dřevěné) —

Jeremiáš 28. 29.

11. 'A pravil Hananiáš před obli
čejem všeho lidu, řka: Toto praví
Hospodin: Takt polámu jho Na
buchodonosora krále babylonského
po dvou letech dnů s hrdla všech
národů.

12. I odšel Jeremiáš prorok ce—
stou svou. Ale stalo se slovo Ho—
spodinovo k Jeremiášovi, když o—
lámal Hananiáš prorok řetězshr a
Jeremiáše proroka, řkoucí:

13. Jdi, adíš Hananiášovi: Toto
praví Hospodin: Retězy dřevěné
setřel jsi: a uděláš místo nich ře
tězy železné*.

14. Nebo toto praví Hospodin
zástupů Bůh israelský: J ho železné
položil jsem na šíji všech národů
těchto, aby sloužili Nabuchodono—
sorovi králi babylonskému, _aslou
žiti budou jemu: .nadto i zvířata
zemská dal jsem jemu.

15. I řekl Jeremiáš prorokk Ha
naniášovi proroku: Slyš, Hana
niáši: neposlal tebe Hospodin, ale
tys učinil, aby doufání skládal lid
tento ve lži.

16. Protož toto praví Hospodin:
Hle já pošlu tě se svrchku země;
tohoto roku umřeš: nebo jsi proti
Hospodínu mluvil.

17. I umřel Hananiáš prorok
roku toho, měsíce sedmého.

Kapitola 29.
List Jeremiášův psaný k Jůdským do

Babylonu„ v ten rozum, aby se tam osazo
vali &.stavěli, protože tam budou sedm
desáte let. 8. Výstrahs. od falešných proroků.
16. Konečné zahynutí pozůstalých v zemi
jůdské, 21. též dvou falešných proroků v
Babyloně.

1. A tato jsou slova listu, kteráýžposlal Jeremiáš prorok z e
rusaléma k ostatkům starších pře-—
stěhování, a k kněžím, i k proro
kům, i ke všemu lidu, kterýž byl
převedl Nabuchodonosor z J erusa
léma do Babylona:

2. když vyšel Jechoniáš král, a
paní, a komorníci, a knížata jůd

13) t. porobu, poddanost mnohem těžší.
Výš 27, 2. 13—l7.
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ská ijerusalémská, a řemeslníci i! 14. A nalezen budu od vás, dí
hraditelé pevností z Jerusalémangospodin: a přívedu zase zajetí

3. po Elasovi synu Safanovu, agvaše, a shromáždím vás ze všech
Gamariášovi s uHelkiášovu, kte-fnárodů, a ze všech mist, kamžkoli
réž poslal Sedeciáš král jůdský k! jsem zahnal vás, dí Hospodin: a
Nabuchodonosorovi,králi babylon-lučiním, abyste se navrátilizmísta,
skému do Babylona, řka: ;do kteréhož jsem Vás zastěhoval.

4. Toto praví Hospodin zástupů
Bůh israelský všemu přestěhování,
kteréž jsem přestěhoval z Jerusa

Š 15. Nebo jste pravili: Vzbudil
,lnám Hospodin proroky v Babyloně* .

léma do Babylona: , 16. Nebo toto praví Hospodin
5. Stavějte domy, a bydlete [vgo králi, kterýž sedí na stolici Da—

ních]: a štěpujte zahrady, a jeztegvidově, a o všem lidu obývajícím
ovoce jejich. iv městě tomto, o bratřích vašich,

6. Pojímejte ženy, aploďte synygkteříž nevyšli s vámi do přestě
idcery: a dávejte synům svým'hování.
ženy, a dcery své dávejte za muže, 17. Toto pravím, dí Hospodin
a at rodí syny i dcery: a množte zástupů: Aj já pošlu na ně meč,
se tam, a nechtějte býti v malémýa hlad i mor: a položim je jako
počtu. :;fíky zlé, jichž nelze jisti, proto

7. A hledejte pokoje města, do;že jsou zli*.
kteréhož jsem zastěhoval vás: a: A stihati je budu mečem,
modlte se za někHospodinu: nebo,a hladem, a morem: a dám je
v pokoji jeho budete míti pokoj*.1vsužování všem královstvím země;

8. Toto zajisté praví Hospodinlv zlořečení, a v užasnutí, a v si
zástupů Bůh israelský: Necht vás 3pěni, i v pohanění všem národům,
nesvodí proroci vaši, kteříž jsou u Íku kterýmž vyvrhl jsem 'e:
prostřed vás, a hadači vaši: a ne—, 1.9. protože neposlouc ali slov
pozorujte na sny své, kteříž se vámímých, dí Hospodin: kteráž jsem
zdají: *poslal k nim skrze služebníky své

9. nebo oni falešně prorokují proroky, v noci povstávaje, a po—
vám ve jmenu mém: a neposlal :sílaje: a neuposlechli jste, dí Ho
jsem jich, dí Hospodin. ,s odin.

1 . Nebo toto praví Hospodin :! 20. Protož slyštež vy slovo Ho
Když se počne plniti v Babyloněgspodinovo, všecko přestěhování,
sedmdesáte let, navštívím vás: afkteréž jsem vyslal z Jerusaléma
vzbudím nad vámi slovo své dobré, ;do Babylona. \
abych vás přivedl zase na místo: 21. Toto praví Hospodin zástupů
toto. » IBůh israelský o Achabovi synu

11. Nebo já vím myšleni, kterážŠKoliášovu, a o Sedeciášovi synu
já myslím o vás, dí Hospodin, my-;Maasiášovu, kteříž prorokují vám
šlení pokoje, a ne trápení, abychfve jmenu mém lživě: Aj já vydám
dal vám konec a trpělivost*. 'je v ruce Nabuchodonosora krále

12. I vzývati mne budete, a pů—_babylonského, a zbije je před oči
jdete*: a modliti se mně budete, ma vašima.
&já vyslyším vás. 3 22 I bude vzato z nich zloře

13. Hledati mne budete, a na- ,čení všemu přestěhování jůdskému,
leznete, když budete hledati mneákteréž jest vBabyloně, říkajících:
celým srdcem svým. ' —
— 15) t. jiné, kteří nám rychlejší vysvobození

?) t. když dobře bude městu tomu, ivám, a králi Sedeciášovi štěstí proti Baby
dobře bude. ! lonským předpovídají. Ale nevěřte jim,

11) H. a. očekávání, t. takový konec oeudul dí prorok.
vašeho. jakéhož očekáváte o.sobě žádáte. ?17) t. naložím s nimi, jako s fíky špatnými.

12) t. odejdete v naději vyslyšení. V š 24, 8.
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Nechť učiní tobě Hospodíu jako\ Kapitola 30,Sedeciášow, & ]avko Achabow, kte-= ZaslíbeníBožíóvysvobozenílidujůdského
réž smažil král babyIOnský ng'z Babylonu.,a o budoucíslávějeho.
ohm: .

v „. .. , „l. oto ]est slovo kteréž se stalo23. protoze uc1n111blaznovstv1i ' „v '. .

v Israeli, & cizoložili s ženamiiřkouolíí' Jerem1asov1 Od Hospodina.,přátel svých, & mluvili slovo ve 2 'Í'oto . H . , . „ „ . _, . prav1 . ospodm Bůh

%Ěížgallnšš _lššvřšergežgžďlšš? sg;—;israelský, řka.: Napiš sobě všecka

dek, dí Hospodiu. . . lilgiwg, kteraž Jsem mluvxl tobě, do
=k24' ž,? SamaJ'iLšW1Nehelamlt“' 3. Aj dnové zajisté jdou, di Ho_ emu 1s: . , . - . , .„. , . , :s odm: a. obratim obraceni hdu
BĚO- TOWPrtÝlHOSPOdm zastupůhšého israelského a. judského, di
. uh israelsky '. Proto žves poslal =Hospodin: & obrátim je do země,
Jmeltím. svým 118153,k? vsemu hdu'Íkterouž jsem dal otcům jejich' a
kteryz Jest v Jerusaleme, & k O'Fvládnouti budou 'i '
'fOkHÉŠOVislynu Maaslíášovu knězi,; 4 A tato jsoill slova kteráž1 e.všem něžim ř e: l '. . >.

26. Hospodin dal tě za knězelnšlgivu HespodmkIsraelow akJů—
misto Jojady kněze, abys byl vůd-I ' , 

* v . „ , 5. Nebo toto prav1 Hospodin:
kilčld' V dome Hospodinove nadiHlas hrůzy slyšeli jsme: strach,
„ z, ym muzem zlym duchem nad: :a není pokoie.
sen?? da ĚřPŠOkulgnmL abys 183! 6. Ptejte Jse, & Vizte, rodivá-li
VSB“1 o a' y a O vezem. isamec: proč tedy viděl jsem ka.27. A nyní proč jsi nedomlouval, . : '
J eremiášovi Anathothskému, kte-lždeho muže ruku na _,ehobedrech,
r' ž ro ok - : ? :jako [ženy]] ku p_orodu pracujicif,
3,28? NZbOuJIŽaŠÍOmposlaldo Baby—:a. [proc] obraceny JSOIIvšecky tvare, „ žloutenici?

Iona k nam rka: Dlouho to bude:;V v - , —

stavějte domy, & bydlete [v nich]: !t 7' Bega,_ n; bo češkthest deu
& štěpujte' zahrady, &jezte ovoce; en, am 198 po 0 1:16O Jemu.
jejich. & Jest to ces soužem Jakobov1,

29. Protož četl Sofouiáš knězia'IeB bílé; Š Heh,; W'SÉŠObÉIGIĚOS0_
list ten V uši Jeremiáše proroka.'d- ' : 11?.2 11'h 11,h * hral

30. I stalo se slovo Hospodinovo- 11,1zastupu. etruJ 0Je o s, a,
k Jeremiášovi řkoucí' ;tveho, &.svazky Jeho roztrham, &.

: ' , ' ' '

31. Pošli ke všemu přest'ěhova'mi,ižžiazwtízlgafxOu v1ce nad nim panovatl
řka: Toto praví HOspodin k Se-š ' - - '
mejášovi Nehelamitskému: Proto;B% ale sloužitl buŠOU-ŠIOSÍPOÉIPF
že prorokoval vám Semejáš, &jáÍ (gu sšfma' ,a" a'wboši rei
jsem ho neposlal: & učinil. abysteiSV mu, ere OLJlm V? u 1m.
doufali ve lži' ' ,_ 10. Protož ty nebo) se služeb

32. protož toto pravi Hospodinz'lmc-e mů'l Jakob B* dl- HOSPOdm'
Aj já navštivim Semeiáše Nehela- u'mž se strelchquIsraell; nebo a,)
mitského, i símě jeho: nebudella yysvobodlm te ze země, día-153%?
míti muže sedícího uprostřed liduil sune ,tř'o ze ze? “393133 IC,-'
tohoto, a. neuzři dobrého, kteréžša' navratu se Jako ' la.,o POCŠVĚI'
já učinim lidu svému, diHospodin : !a' Všlm dobrým OPyvatl h 11le,
nebo přestoupení mluvil proti Ho- enuebudet kohožby se strac ova '
SPOdlnu- : 6) t. na každý muž rukama svýma. drží

__ se za bedra svá, jakž to činívají ro—

26) t aby pozor měl na každého kter'ž' 8 galli-521513snášedsnesly bolesg—pgrofauá
nejsa Pří zdravém rozumu (smyhlem lišt-' ) J'akdbeín. laugh ?íeĚÉ-řžogebšlou v-uěm,
minulý) falešně za proroka se vydává.? v tom jhu, tahatí a sloužiti cizím.
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11. nebot já s tebou jsem, dílpřede mnou setrvá: a navštívim
Hospodin, abych tě vysvobodí1:lvšecky, kteříž jej sužují.
nebo učiním konec všechněm né.-|
rodům, mezi něž rozptyhl jsem tě :la
ale tobě neučiním konce*: nýbrž
budu tě trestati v soudu**, abys
se nezdá-l sobě býti nevinným.

12. Nebo toto praví Hospodin:
Nezhojitedlné jest zlomení tvé,
přezlá rána tvá.

21. A bude vévoda jeho zněho:
kníže z prostředku jeho vyve

deno bude: ipřivínu jej, a při
stoupi ke mně. Nebo kdo jest

zten, kterýžby přiložil srdce své,
aby se přiblížil ke mně, dí Ho
spodín?

22. I budete mi za lid, ajá budu
13. Není kdoby soudil při tvouívám za Boha.

k uvázání: lékařství užitku není!
tobě*.

14. Všíckní milovníci tvoji za
pomněli na tebe, a nebudou hle
dati tebe: nebo ranou nepřítele

23. Aj vichr Hospodinův, prchli
ývost vycházející, bouře padající, na
' hlavě bezbožných odpočívati bude*.

24. Neodvrátít prchlívosti hněvu
!Hospodin, dokudž neučiní a nenaplní

udeřil jsem tě trestáním ukrutnym,ímyšlení srdce svého: v posledku
pro množství nepravosti tvé tvrdi
učinění jsou hříchové tvoji.

Co kříčíš nad potřením
svym? nezhojitedlná jest bolest
tvá: pro množství nepravosti tvé,',

hříchy tvé učinilll. Toho času, dí Hospodin, budu
a pro tvrdé
jsem to tobě*.

16. Protož všíckni, kteříž sžírajířísraelským, a oni budou mi lidem.
tebe, sežrání budou: a všíckni ne-g
přátelé tvoji do zajetí vedeni bu—

!dnů porozumíte tomu.

Kapitola 31.
o témž dále.

Bohem všechněm rodinám

2. Toto praví Hospodin: Nalezl
imilost na poušti lid, kterýž byl

dou : &-kteříž tě hubí, pohubeni bu- | pozůstal od meče*: půjde do odpoči
dou, a všecky loupežníky tvé dámlnutí svého Israel.
V loupež.

17. Nebo obvíži ránu tvou, a od
ran tvych zhojím tě, di Hospodin:
proto že tě Sione, vyvrženym na

ryž neměl, kdoby se ptal po něm.
18. Toto pravi Hospodin: Aj já

obrátím obrácení stánků Jakobo

se, i budet vzděláno město na vý
sosti své, a chrám podlé pořádku
svého založen bude.

19. I vyjde znich chvála, ahlas
hra ÍCICh: a rozmnožím je, a ne
bu ou umenšení: a oslavím je, a
nebudou ztenčení. _ '

20. I budou synové 'eho jako
od počátku," a shromáž ění jeho
11) Hebr. :nezkazím tě dokonce. —** tv míře.
13) Nenít pro tebe žádných léků, užiteč

ných tobě. Jiní ten verš takto dle hebr.
dělí: Není, kdoby soudil při tvou: k
uvázání není žádných léků, užitečných
na rány tvé. .
Jakoby řekl: a. protož sám na sebe, a
na své nepravosti neříkej.

] (I'
V

3. Zdaleka se mi ukazuje Hospo
ldin*. I láskou věčnou miloval jsem
tě: protož přitáhl jsem tě, smilo

. _ , „ . . ,vav se.
zyvali [řlkajicejz Tot jest ten, kte- 4. A zase vzdělávati budu tě, a

vzdělána budešpanno israelská: je—
gště se ozdobovati budeš bubny svý—

, _ _ imi, &.vycházetivzástupu hrajících.
vych, a nad střechami jeho slituji. 5. Ještě štěpovati budeš vinice

na horách samařskych: štěpovati
budou ště ující, a nebudou vína.
sbírati, do udž čas nepřijde*:

6. nebo bude den, v němž volati
budou strážní na hořeEfraímově* :

23) t. s prchlivostí vyjde, a. na. hlavu bez
božných (Chaldejských) padne. Míní se
tu vpád vojsku Cýrova do Babylonu..
Dolož: tak i vás časem svým, cokoli
vás zbude, na milost přijmu.
Tak řekne někdy lid, když první pří
pravy Boží k vysvobození svému jako
zdaleka uzří.
t. až v čas zákonem určený. 3. Mojž. 19,
23. _ 5. Mnjž. 20, 6.
t. na hoře desatera pokolení israelského,
prvé odpadlébo; aby k výročním slav

3)

O'
V

6
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Vstaňte, a vstupme na Sion k Ho-l 14. A opojim duši kněží tukem*:
spodinu Bohu svému. ia. lid můj dobrými věcmi mými 'na

7. Nebo toto praví Hospodinzgplněn bude, dí Hospodin.
Plesejte v veselosti Jakobově, a. 15. Toto pravi Hospodin: Hlas
řehcete proti hlavě národů*: zvučte Ěnaříkání, žalosti, &pláče slyšán jest
azpívejte, a rcete: SpasHospodinegna výsosti*: Ráchel pláče synů
lid svůj, ostatky israelske.

8. Aj já přivedu je ze země půl—
noční, a shromáždím je od končin
země: mezi nimiž budou slepí a
kulhaví, těhotné i rodící spolu*,
shromáždění veliké navracujících
se sem.

9. S pláčem přijdou*, a v milo
srdenství zase přivedujezapřivedu
je přes potoky vod cestou přímou,
a neurazí se na. ni: nebo učiněn
jsem Israelovi otcem, &Efraim jest
prvorozený mů'**.

10. Slyšte slovo Hospodinovo ná
rodové, a zvěstujte na ostrovich,
kteříž daleko jsou, a moto: Kterýž
rozptýlil Israele, ten shromáždíjej„
a ostříhati ho bude jako pastýř
stáda svého.

11.Nebot vykoupí Hospodin J ako
ba, a vysvobodí jej z rukymocněj
šího.

12. I přijdou, & chváliti budou
na hoře Sion: a sběhnou se k do
brým věcem Hospodinovým, k obilí,
a vinu, a k oleji, a k plodu do
bytka i skotu: a bude duše jejich
jako zahrada vlažná, & nebudou
více lačněti.

13. Tehdáž veseliti se bude panna
v shromáždění, a mládenci i starci
spolu: a obrátím kvílení jejich v;
radost, a potěšímjich, & obveselíml
je od bolesti jejich.

nostem, připojíce se k Jůdským, cho
dili. K čemuž, co se u nás zvoní, tam
se od strážných s věže neb s hor vy
volávalo. .
t. u prostřed Babylonu, hlavního města
rozličných národů. Aneb, nad hlavou
národů, t. nad Perskými, &.nad vůdcem
jejich Cýrem.

8) t. i takoví a. takové raději s sebou
půjdou, nežliby zůstali zpět.
t. radostí plačíce, aneb také nad hříchy
svých předků, pro něž byli do zajetí
přišli, z něhožto nyní vysvobození jsou.
— “* t. desateru pokolení israelskému,
prvé odpadlému, jsem opět otcem, a

q v

CD v

ISVých, a nechce se potěšiti nad
Šnimi, roto že jich není**.
! 16. Avšak] toto pravi Hospodin:
EUpokQ' se hlas tvůj od láče, &
joči tv od slzí, protože bu emzda
Šza práci tvou*, di Hospodin: i na
Ívráti se z země nepřátelské.

17.Ajest naděje posledním [dnům]
Ítvým, dí Hospodin: a navrátí se
gsynové ku pomezím svým.
i 18. Slyše slyšel jsem Efraima do
“zajetí se ubírajícího: Potrestal jsi
fmne, a vycvičen jsem, jako volek
fprvé neokrocený: obrat mne, a
=obrácen budu: neb tys Hospodin
IBůh můj.

19. Nebo když jsi mne obrátil,
„činil 'sem pokání: a když jsi mi
Šukázal*, udeřil jsem se v stehno
?své**. Zahanben jsem, a zarděl jsem
jse, že jsem snášel pohanění [pro
ihříchyj mladosti své.

20. Jestit mi Efraim syn poctivý,
a dítě rozkošné: nebo jakž jsem
mluvil o něm, ještě na něj pamato—

'vati budu. Protož zkormoutila se
“střeva, má nad ním: smiluje smi
íluji se nad ním, dí Hospodin.
|

naň laskav jako otec na prvorozeného
syna.
t. z obětí ».desátků hojných, jakovýchž
při hojném požehnání Božím nebudc
nedostatku.
Jinak v Ráma. Bylo to město v po
kolení Benjaminově. Jos. 18, 25. —
** t. Ráchel, matka Benjaminova, plaěíc
synů svých, potomků Benjaminových, &
poněvadž to pokolení s Jůdskými bylo
spojeno, celého lidu jůdského, nedala.
se potěšiti po nich, protože jich nebylo,
ješto jsou jednak mečem, hladem, a
morem shlazeni, jednak do zajetí za—
vedení. A těmto přišlo do Babylonu
skrze Ráma jíti, v jehož okolí Ráchel
pohřbena byla. Odtud vzal tedy prorok
své podobenství.
t. práce tvá při porodu, a chování dítek
nebude marná a bez odměny.
t. trest. ** t. lítostí a zármutkem
nad svými předešlými nepravostmi.
Ezech. 21, 12.

_. 4)
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21. Postav sobě stráž, polož sobě
hořkosti*: správ srdce své na ce
stu přímou, po níž jsi šla: navrat
se, panno israelská, navrat se k
městům svým těmto.

22. I dokud se rozkošmi rozpou
štíš dcero toulavá? Neboť stvořil
Hospodin novou věc na zemi: žena
obklíčí muže*.

23. Toto praví Hospodinzástupů,
Bůh israelský: Ještě dějí slovo toto v
zemi J ůdově, a v městech 'eho, když
obrátím zajeti j ejich: Pože ne'ž tobě
Hospodin, příbytku sprave nosti,
horo- svatá:

24. A bydliti na ní budou Jůda,
i všecka města jeho spolu: oráči a
pohánějící stáda.

25. Nebo opojím duši ustalou, a
všelikou duši lačnou nasytím.

26. Protož jako ze sna probuzen
jsem: i viděl jsem, a sen můj byl
mi sladký*.

27. Aj dnové jdou, dí Hospodin:
a oseji dům israelský a dům jůd
ský semenem lidí, a semenem hovad.

28. A jako jsem bděl nad nimi,
abych je plenil, a bořil,arozptýlil,
a hubil, a trápil: tak budu bdíti
nad nimi, abych je vzdělal a ští
pil, dí Hospodin.

29. V těch dnech nebudou říkati J
více : Otcové jedli hrozen trpký, a
zubové synů měli laskominy*.

30. Ale jedenkaždý ro nepra
vost svou umře: kaž y' člověk,

21) t. pohleď nazpět na obcování své, a
lituj hořce přečinění svých. Aneb Hebr. :
Postav sobě psmětná znamení, naklaď
sobě hromad kamení, znamenajícsobě
tím cestu, kterou jdeš, a zas se na
vrátit 'máš.
t. žena sama hledati bude muže, ješte
mužů nedostatek bude. ls. 4, 1. Tato
slova obrací také sv. otcové (Justin,
Cyprian, Augustin, Jeroným) a větší
část učených vykladačů na zázračné
vtělení Syna Božího v životě nejblaže
nější Panny.
t. to zjevení Boží ve snách bylo mi
velmi příjemné, jakobych té budoucí
blaženosti národu svého již napřed
okoušel, dí prorok.
t. my synové to vymývati, a za to po
kuty nésti musíme, co naši otcové za
vinili. Ezech. 18, 2.

22)

26)

29)

kterýžby jedl hrozen trpký, lasko—
miny míti budou zubové jeho.

31. Aj dnové řijdou, dí Hospo
din: a učiním s omem israelským
a s domemjůdským smlouvu novou:

32. ne podlé smlouvy, kterouž
jsem učinil s otci jejich, v den ten,
v kterýž jsem ujal ruku jejich,
abych je vyvedl z země egyptské,
smlouvu, kterouž zrušili, ajá pano»
val jsem nad nimi, dí Hospodin.

33. Ale tatot bude smlouva, kte
rouž učiním s domem israelským
po těch dnech, dí Hospodin: Dám
zákon svůj do vnitřností jejich, a
na srdci jejich napíši jej*: a budu
jim Bohem, a oni budou mi lidem.

34. A nebude více učiti muž
bližního svého, amuž bratra svého,
řka: Poznej Hospodina: nebo vši
ckni poznají mne, od nejmenšího
z nich až do největšího, dí Hospo—
din: nebo milostiv budu nepravosti
jejich, a na hříchjejich nezpomenu
Vlce.

35. Toto praví Hospodin, kterýž
dává slunce za světlo ve dne, po
řádek měsíce a hvězd za světlo v
noci: kterýž bouří moře, a zvučí
vlny jeho, Hospodin zástupů jmeno
emu.

36. Jestliže zahynou ustanovení
tato přede mnou*, dí Hospodin:
tedy i símě israelské zahyne, aby
nebylo národem přede mnou po
všecky dny**.

37. Toto praví Hospodin: Bu
dou-li moci býti změřena nebesa
vzhůru, a vystižení býti základové
země dolů: i já zavrhu všecko simě
Israelovo, pro všecko, co činili, dí
Hospodin. .

38. Hle dnové jdou, praví Ho
spodin: a vystaveno bude město

33) t. nejako prvé na deskách kamenných,
_tak aby již nemohl smazán býti, a oni
nemohli naň zapomenoutí. '
t. to spořádání slunce, měsíce ahvězd.
— ** Smysl: Jakož se nikdy nestane,
aby slunce přestalo svítiti ve dne, tak
potomstvo Israelovo nikdy nepřestane,
rozumí se, dokudž věrně k ostříhání
zákona Božího státi bude.

CD 65
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Hospodinu, od Věže Hanameel až!sobě pole mé, kteréž jest v Ana
k bráně úhlu*. ?thoth: nebo tobě přísluší z příbu

39. A. půjde dále pravidlo míryžzenství, abys koupil je*.
před obličejem jejím na pahrbekf 8. I přišel ke mně Hanameel syn
Gareb: a obejde Goetha, 'strýce mého podlé slova Hospodi

40. a všecko oudolí těl mrtvých, :nova do síně žaláře, a řekl ke mně:
a popele, i celý kraj smrti, až ku; Vládní polem mým, kteréž jest v

potoku Cedron, a až k úhlu brányiAnathoth v zemi Benjaminově:oňské východní*, a bude svatégneb tobě přísluší [jeho] dědictví,
Hospodinu: nebude více vypleněno, :a t jsi příbuzný, abys jím vládl.
a nebude zkaženo na věky.

Kapitola 32.
Jeremiáš v žaláři.. 7. Kupuje pole na.

znamení vysvobození lidu jůdského z vězení
babylonského.

1. lovo, kteréž se stalo k Jere
miášov1 od Hos odina, léta'

desátého Sedeciáše krá e jůdského:
tent jest rok osmnáctý Nabucho—\
donosorůvr

2. Bylo pak tehdáž vojsko krále
babylonského oblehlo J erusalém*:
a Jeremiáš prorok byl zavřín v
síni žaláře, kterýž byl vdomě krále
jůdského.

3. Nebo byl jej zavřel Sedeciáš
král jůdský, řka: Proč t proro
kuješ, říkaje: Toto prav1 Hospo
din: Aj já dám město toto v ruce
krále babylonského, a dobude ho?

4. A Sedeciáš král jůdský neu—
teče z ruky Chaldejských: ale vy
dán bude v ruce krále babylon
ského: a budou mluviti ústa jeho
s ústy jeho, a oči jeho uzří oči
jeho.

5. A do Babylona ovede Sede
ciáše: a tam bude, okudž nena
vštivím ho, dí Hospodin. A pakli
bojovati budete proti Chaldejským,
žádného štěstí míti nebudete*.

6. I řekl Jeremiáš: Stalo se slovo
Hospodinovo ke mně, řkoucí:

7. Aj Hanameel syn Selluma
strýc tvůj přijde k tobě, řka: Kup

38) c. k nárožní. Čti !: tomu 4. mm. 14,
1 2. Eedr. 3, 11.

40) t. město Hospodinovo či Jerusalém v
týchž místech &.mezech vystavěno bude,

' jako prvé bylo.
2) ti k tomu 4. Král. 25, l.
5) To bylo to proroctví, pro

ciáš dal Jeremiáše vsaditi.
kteréž Sede

,Te y jsem porozuměl, žeby slovo
„Hospodinovo bylo to.

9. I koupil jsem to pole od Ha
inameele syna strýce svého, kteréž
%jest v Anathoth: a odvážil 'sem,jemu stříbra sedm lotů, a eset
_stříbrných,
' 10. a zapsal jsem to na listu, a
Tzapečetiljsem, a pojal jsem svědky:
a odvážil jsem stříbro na váze.

, 11. A vzal jsem list koupě zape—
Fčetěný, a smlouvy, i utvrzení, i
;znamení zevnitř*.
& 12. A dal jsem list té koupě Ba—
iruchovi synu Neriáše, syna Maa
žsiášova, před očima Hanameele
|strýce svého, před očima svědků,
gkteříž napsání byli v listu koupě,
fa před očima všech idů, kteří
_'seděli v síni žaláře.
; 13. A přikázal jsem Baruchovi
špřed m'mi, řka:

14. Toto praví Hospodin zástupů
\Bůh israelský: Vezmi listy tyto,
list koupě tento zapečetěný, a list
tento, kterýž jest otevřený, a vlož
je do nádoby hliněné, aby mohli
trvati mnoho dní.

15. Nebo toto praví Hospodin
zástupů Bůh israelský: J eštět ku
pování budou domové, a pole, i
vinice v zemi této.

16. I modlil jsem se Hospodinu,
když 'sem byl odevzdal list koupě
Baruc ovi synu Neríášovu, řka:

17. Ach, ach, ach, Pane Bože:
aj tys učinil nebe i zemi mocí
svou velikou, a ramenem svým

7) Viz o tom právu 3. Mojž. 25, 25.
. 11) t. 'list druhý bez znamení, bez pečeti,
? otevřený, & toliko opis té smlouvy a.
! toho nanešení obsahující; onen zape
i četěný k důkazu na budoucí časy, a
? ten otevřený k obecné potřebě.
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vztaženým: nebude tobě těžké ni-Qprot-i městu tomuto, a zapálí je
žádné slovo: :ohněm a s áh' je, i domy, na je—

18.kterýž činíš milosrdenství nadjichž střec ách obětovali Bálovi,
tisíci, a odplacuješ nepravost otců.a_ obětovali oběti mokré bohům
do lůna synů jejich po -nich: nej-gcizím, aby mne hněvali.
silnější, veliký, a mocný [Bože],; 30. Nebo synové israelští, a sy—
Hospodin zástupů [jest] jmeno tvé.2nové jůdští, ustavičně činili co

19. Veliký v radě, a nevystiži-! jest zlého před očima mýma od
telný myšlením: jehožto oči ote-ímladosti své: synové israelští, kte—
vřeny jsou na všecky cest synů říž až dosavád k hněvu popouzejí "
Adamových, aby odplatil je nomu-imne dílem rukou svých, dí Ho
každému podlé cest jeho, a podlégspodin.
ovoce nálezků jeho. ! 31. Nebo k prchlivosti a k hně

20. Kterýž jsi dal znamení a zá-'vivosti mé učiněno jest mi město
f/raky vzemi egyptské až do tohotoítoto, ode dne, jakž vystavěli je,
dne, jakož vIsraelovi tak vlidech, až do tohoto dne, v němž odjato
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a učinils sobě jmeno, jakož jest'
tento den. |,

21. A vyvedls lid svůj israelskýg
z země egyptské, v znameních, aj
v zázracích, a v ruce mocné, a ví
rameni vztaženém, a v strachu ve-'
likém. ;

22. A dalsjim zemi tuto, kteroužf
přisáhls otcům jejich, že dáš jim|
zemi tekoucí mlékem 'a strdí. |

23. I vešli [do ní], a drželi ji:,
ale neposlouchali hlasu tvého, a;
v zákoně tvém nechodili: ničeho,'
co jsi přikázal jim činiti, nečinili;
i přišly jim všecky tyto zlé věci.,

24. Aj ohrady vzdělaný 'sour
proti městu, aby dobyto bylo: a;
město dáno bude v ruce Chaldej-Č
ských, kteříž bojují proti němu,'
mečem, a hladem, i morem*: a což
jsi koli mluvil,'_přihodilo se, jakž,
to sám vidíš. :

25. A ty pravíš mi, Pane Bože:
Kup to pole za. stříbro, & osvědč
to svědky: ano již město dáno
jest v ruce Chaldejských?

26. I stalo se slovo Hospodinovo
k J eremiášovi, řkoucí:

7. Aj já jsem Hospodin Bůh
všelikého těla: zdaliž mně těžké
bude všeliké slovo?

28. Pročež toto praví Hospodin-:
Aj já dám město toto vruce Chal
dejských, a v ruce krále babylon
ského, a vezmou je.

29. A přijdou Chaldejští bojujíce

24) t. tím příjde v moc jejich.

bude od obličeje mého:
32. [a to] pro zlost synů israel

ských. a synů jůdských, kterouž
páchali, k hněvu mne popouzejice,
oni i králové jejich, knížata jejich,

i kněží (jejich, i proroci jejich,muži jů ští i obyvatelé jerusa
lémští.

33. A obrátili se ke mně hřbe—
tem a ne tváří: když jsem je učil
na úsvitě, a cvičil, a nechtěli po—
slouchati, aby přijali kázeň.

34. A postavili modly své vdo
mě, v němž vzýváno jest jmeno
mé, aby poskvrniJi jej.

(4. Král. 21, 4—8.)
35. A vzdělali Výsosti Bélovi,

kteréž jsou v údolí syna Ennom,
aby posvěcovali syny své a dcery
své Molochovi: čehož jsem jim

nešiřikázal, aniž vstoupilo na srdcem , aby činili ohavnost tu, a k hří
chu přiváděli Jůdu.

36. A nyní ro ty věci, toto
praví Hospodin šůh israelský kmě—
stu tomuto, o kterémž vy pravite,
že vydáno bude v ruce krále ba
bylonského skrze meč, a hlad, a'
mor:

37. Aj 'á shromáždim je ze
všech zemi, do nichž jsem je vy
vrhl v prchlivosti své, a v hněvu
svém, a v rozhněváni velikém: a
přivedu je zase na místo toto, a
způsobím, aby tu bydlili doufán

ve.37

38. I budou mně lidem, a já.
budu jim Bohem.
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39. A dám jim srdce jedno, a;
cestu jednu, ab se mne báli o
všecky dny: a a y jim dobře by 0,
i synům jejich po nich.

40. _A učiním s nimi smlouvu
věčnou, a nepřestanu jim dobře
činiti: a bázeň svou dám v srdce
jejich, aby neodstupovali ode mne.

41. A veseliti se budu nad nimi,
když jim budu dobře činiti: a ští
pím je v zemi této v pravdě, ce
lým srdcem svým a celou duší
svou.

42. Nebo toto praví Hospodin:
Jakož jsem uvedl na lid ten všecko:
zlé toto veliké: tak uvedu na ně;
všecko dobré, 0 kterémž já mluvími
k nim.

43. A. budou vládnouti polmi
v zemi této: o níž vy nyní pravíte,
že pustá jest, proto že nepozůstalo
člověka ani hovada, a že dána
jest v ruce Chaldejských.

44. Pole za peníze kupována
budou, a zapisována do ' y,
a pečet bude přikládána, a svědek
pojat bude: V zemi Benjaminově,
a vůkol Jerusaléma, v městech
jůdských, a v městech horních,
i v městech polních, a v městech,
kteráž jsou na poledne: nebo obrá
tím zajetí jejich, dí Hospodin.

'!

?

Kapitola 33. !
Zjevení druhé Jeremiášovi stale o navrá-i

cení se Jůdských zzajetí babylonského, 14.
o příští Messíášovu a nesčíslných ctitelích
Božích.

1.1 stalo se slovo Hospodinovok Jeremiášovi podruhé, když
ještě zavřín byl v síni žaláře,
řkoucí:

2. Toto praví Hospodin, kterýž
učiní, a způsobí to, i připraví,
Hospodin jest jmeno jeho.

3. Volej ke mně, &vyslyším tě:
a zvěstují tobě v_ěciveliké, a pe
vné, jichžto nevíš.

4. Nebo toto praví Hospodin
Bůh israelský o domech města
tohoto, a o domech krále jůdského,
kteříž zboření jsou, a o ohradách,
a o meči

s Chaldejskými, a aby naplnili je
mrtvými těly lidskými, kteréž jsem

obil v prchlivosti své a v roz
něvání svém, skrývaje tvář svou

od města tohoto, pro všelikou zlost
jejich. _

6. Aj já potáhnu jim ránu ji
zvou, a zdravím, a ulečím je*: a
zjevím jim prosbu pokoje a pra
vd **. .

7. A obrátím obrácení jůdské,
a obrácení jerusalémské : a vzdělám
je jako od počátku.

8. A očistím je od všeliké ne—
pravosti jejich, kterouž hřešíliproti
mně: a milostiv budu všechněm
nepravostem jejich, kterýmíž pro
vinilí proti mně, a zhrzeli mnou.

9. A bude mi to k jmenu, akra
dosti, a k chvále, a k plesání všem
národům země, kteříž uslyší o všem
dobrém, kteréž já učiním jim:
i užasnou se, a zkormoutí se nade
vším tím dobrým, a nade vším
pokojem, kterýž já jim způsobím.

10. Toto praví Hospodin: Ještě
slyšán bude na místě tomto (kte
réž vy pravíte býti pusté, proto
že tu není člověka ani hovada:
v městech jůdských, a na ulicech
'erusalémských, kteráž jsou zpustla
ez člověka, a bez obyvatele, a

bez dobytka)
11. hlas radosti a hlas veselí,

hlas ženicha a hlas nevěsty, hlas
řkoucích: Oslavujte Hospodina zá
stupů, nebo dobrý Hospodin, nebo
na věky [trvá] milosrdenství jeho:
i nesoucích shby do domu Hospo
dinova: nebo řivedu zase obrá
cení země [tétog jako na počátku,
praví Hospodin. (1. Esdr. 3, ll.)

12.Toto praví Hospodin zástupů :
Ještě bude na místě tomto pustém
bez člověka, a bez hovada, a ve
všech městech jeho, obydlí past “ů
odpočívajících stád*.

6) t. zahojím jim ránu; způsobím, aby
zazděny byly díry v stěnách, a. zboře
niny města aby byly zopravovány. 2.
Eadr. 4, 7. — ** t. odkryji, dám jim
pokoj či štěstí pravé, o něž prosí.

12 t. stád vůkol těch obydlí, aneb v nichv

5. přicházejících, aby bojovali se kladoucích. H. kdežby chovali stáda
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13. V městech horních, i v mě
stech polních, i v městech, kteráž
jsou na poledne; a v zemi Benja—
minově,iokolo J erusaléma, ivmě

stech jůdských, ještě půjdou stáda.k ruce počítají01ho*, í Hospodin.
14. Aj dnové jdou, díHos odin:

a vzbudím slovo dobré, kter ž jsem
mluvil k domu israelskému ak do
mu jůdskému.

15. V těch dnech, a za času
toho, učiním aby zrostl Davidovi
kmen spravedlnosti: akonati bude
soud a spravedlnost na zemi.

16. V těch dnech spasen bude
Jůda, a J erusalém bydliti bude
doufánlivě: a tot jest jmeno, kte
rýmž ho nazývati budou, Hospo
din spravedlivý náš*.

17. Nebo toto praví Hospodin :
Nezahyne z Davida muž, kterýžbayseděl na trůnu domu israelského .

18.A zkněží i zlevítů nezhyne
muž od tváři mé, kter'žby oběto
val zápaly, a zapalova obět, aza
bíjel oběti zbité po všecky dny*.

19. I stalo se slovo Hospodinova
k Jeremiášovi, řkoucí:

20. Toto praví Hospodin : Může-li
zrušena býti smlouva má se dnem,
a smlouva má snocí, aby nebývalo
dne a noci časem s :

21. tak ismlouva má bude moci
zrušena býti s Davidem služební
kem mým, aby nebyl z něho s ,
kterýžby kraloval na trůnu je o,

svá. Rozumějí pak tím někteří krále &
vrchnosti, “kteřížby lid sobě svěřený
zase jako kdy prvé spravovali.
t. na pastvu je honiti, idomů zase
přiháněti, a jestli vše zúplna. či není,
počítati budou.
Tyto verše (15—16.) vykládají se o
Kristu. Prorok tu hned přislíbiv navrá
cení lidu židovského ze zajetí, připomíná
slib vykoupení veškerého pokolení lid
ského skrze Krista. Výš 23, 5. 6.
t. Kristus, syn Davidův, věčně kralo
vati bude ; i kraluje, jako hlava. církve,
nem'ditedlně, sedě na. pravici Boží, a
viditedlně, skrze biskupy a kněze, ná.
městky své, jichž se vždycky církvi
dostane.
t. pravé náboženství, Kristem uvedené,
obětmi starozákonní mi předpodobněné,
věčně trvsti bude.

13)

1 O) V

17)
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a levítové i kněží [aby nebyli] slu
žebník mými.

22. akož nemohou sečteny býti
hvězdy nebeské, ani změřen býti

ísek mořský: tak rozmnožím símě
avids. služebníka svého, a levity

služebníky své.
23. .I stalo se slovo Hospodinovo

k Jeremiášovi, řkoucí:
24. Zdaliž jsi neviděl, co lid

tento mluví, řka: Dvojí příbuzen
ství, jež byl vyvolil Hospodin, za—
vrženo jest: a lidem mým zhrzeli,
proto že by nebyl více národem
před nimi?

25. Toto praví Hospodin: Ne—
učinil-li jsem smlouvy své mezi
dnem a noci, a ustanovení nebi
i zemi*:

26. tedyt také síměJakobaaDa
vida. služebníka svého zavrhu,
abych nebralzsemene jeho knížat
semene Abrahamova, Isákova, a
Jákobova: nebo přivedu zase obrá.
cení jejich, a smiluji se nad nimi.

Kapitola 34.
Proroctví o dobytí a vypálení města. Je

rusaléms, 3. o zajetí Sedeciáše krále. 8.
Zrušení od krále i lidu iůdského smlouvy
o propuštění služebníků učiněné, 12. i po
msta. Boží nad nimi.

1. lovo, kteréž se stalo k Jere
miášovi od Hospodina, když

Nabuchodonosor král babylonský,.
a všecko vojsko jeho, i všecka'
království země, kteráž byla pod
mocí ruky jeho, ivšickni národové
bojovali proti Jerusalému, a proti
všechněm městům jeho, řkoucí:

2. Toto raví Hospodin Bůh
israelsk' : J ' a mluv k Sedeciá
šovi krali jůdskému, a díškněmu:
Toto praví Hospodin: Aj 'á vy
dám město toto v ruce krále ba.
bylonského, a vypálí je ohněm.

3. A ty neutečeš z ruky jeho:
ale postižením jat, a v ruku jeho
vydán budeš: a oči tvé uzří oči
krále babylonského, a ústa jeho

25) t. nezachovšm-li zřízení a. ustanovení
svých s strany dne a noci, nebe i
země

16
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s ústy tvými mluviti budou, a do
Babylona vejdeš.

4. Avšak slyš slovo Hospodinovo
Sedeciáši králi j'ůdský: Toto praví
Hospodin ktobě: Neumřeš mečem,

5. ale v pokoji umřeš, a podlé
s áleni otců tvých králů přede
š ých, kteříž byli řed tebou, tak
spálí tebe*: a bě a pane, kvíliti
budou nad tebou: nebo slovo toto
já mluvil jsem, dí Hospodin.

6. I mluvil Jeremiáš prorok k
Sedeciášovi králi jůdskému všecka
slova ta v Jerusalémě.

'7. A vojsko krále babylonského
bojovalo proti J erusalému, a proti
všechněm městům jůdským, kteráž
ostatní byla, proti Lachis, a proti
Azeka: nebo ta byla pozůstala z
měst jůdských, města hrazená.

8. Slovo,kteréž se stalo k J eremiá
šovi od Hospodina, když král Sede
cíáš učinil smlouvu se vším lidem
v J erusalémě, a ohlašoval: .

9.abypro pustil j edenkaždý služeb
níka svého, a jedenkaždy děvku
svou, Hebrejského i Hebrejskou,
svobodné: a nikoli aby ngpanovali
nad nimi, to jest nad Zidem a
bratrem svým.

10. Tedy uposlechla všecka kni—
žata a veškeren lid, kteříž byli v
smlouvu vešli, aby propustil jeden
každý služebníka svého, a jeden
každý děvku svou svobodné, avice
aby nepanovali nad nimi : uposlechli
te y, a propustili.

11. A obrátili se potom: a při
táhli zase služebníky a děvk své,
kteréž byli propustili svobo é, a

podrobili je sobě za služebníky aěvky.
12. I stalo se slovo Hospodinovo

k J eremiášovi odHospodina, řkouci:
13. Toto praví Hospodin Bůh

israelský: Já jsem učinil smlouvu

s otci vdalšimi,dne toho když 'semje e z zeměe tské z omu
služvšbvnosti, řka: gyp ,

14. Když se vyplní sedm let, pro
pust jedenkaždý bratra svého He—

5) t. po smrti prokáží tobě touž čest.

brejského, kterýž prodán jest jemu,
a sloužiti bude tobě šest let: a
propustíš jej svobodného od sebe:
a neuposlechli otcové vaši mne,
aniž naklonili ucha svého.

15. I obrátili jste se vy dnes, &.
učinili jste, což jest přímého před
očima mýma, že jste ohlásili svo
bodu jedenkaždý příteli svému: a
vešli jste v smlouvu před obličejem
mým, v domě, v kterémž vzýváno
jest jmeno mé nad ním.

16. Ale obrátili jste se, aposkvr
nili jste jmeno mé: a přivedlijste
zase jedenkaždý služebníka sveho,
a jedenkaždý děvku svou, kteréž
jste byli propustili, aby byli svo
bodní a své moci: & podrobili jste
je, aby byli vašimi služebníky a
děvkami.

17. Pročež toto praví Hospodin:
Vy jste mne neuposlechli, abyste
vyhlásili svobodujedenkaždý bratru
svému, a jedenkaždý příteli svému:
aj já vyhlašuji vám svobodu, dí
Hospodin, k meči, k moru, a k
hladu: a vydám Vás ku pohnutí
všem královstvím země*.

18. A učiním mužům, kteříž pře
stupují smlouvu mou, a nezacho
vali slov smlouvy, kterýmž přivolili
před obličejem mým, [jakoj teleti,
kteréž roztali na dva díly, a pro
šli mezi rozděleními jeho*:

19. [totiž] knížatům jůdským a
knížatům jerusalémským, komor—
níkům a kněžím, i všemu lidu té
země, kteříž prošli mezi rozděle
ními telete:

20. a vydám je v ruku nepřátel
jejich, a v ruku hledajících duše
jejich: a bude umrlčina jejich za
pokrm ptactvu nebeskému, a zví—
řatům zemským.

21. A Sedeciáše krále jůdske'ho,
i knížata jeho, vydám v ruku nepřá

17) t. k amýkání, rozehnání po všech krá
lovatvích. '
t. co nejpřísněji s nimi naložím. Pří
smlouvách zabíjely se oběti a.roztínaly
se na dvě, na znamení, žeby se chtěli
raději dáti tak zroztínati, nežliby tu
smlouvu zrušili. 1. Mojž. 15, 9—17.

18)
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tel jejich, a v ruku hledajících duše
jejich, a v ruku vojsk krale babylon
ského, kteříž odstoupih od vas*.

22. A já, přikáži, dí Hospodin, a
přivedu je zase do města tohoto, a
bojovati budou proti němu, a do—
budou ho, a vypálí je ohněm_: a
města jůdská. obrátím v pustlnu,
tak že nebude [v nich] obyvatele.

Kapitola 35.
Poslušenství Rechabitských, 12. Jůdských

neposlušenství. 17. Ohlášení jim pomsty,
18. Rechabitským pak požehnání Božího.

1. Slovo, kteréž se stalo kJ eremiašovi od_ Hospodina, za dnů
Joakima syna Josiašova, krale jůd—
ského, řkoucí: '

2. Jdi k domu Rechabitských: a
mluv k nim, a uveď je do domu
Hospodinova, do jedné komory po—
kladů, a dáš jim píti vína.

3. I ojal jsem Jezoniáše syna
Jeremiaše, syna Habsaniášova, a
bratří jeho, i všecky syny 'eho, i
veškeren dům Rechabitsk'c :

4. a uvedl jsem je do _omu Ho
spodinova do pokladnice synů Ha
nana, syna Jegedeliáše člověka
Božího, kteráž byla podlé poklad
nice knížat, nad pokladem Maasiaše
syna Sellumova, kterýž byl strážnýsme.

5. A postavil jsem před syny do
mu Rechabitských koňíky plné ví
na, a číše: i řekl jsem jim: Pítevmo.

6. Kteříž odpověděli: Nebudeme
píti vína : nebo J onadab syn Recha
bův, otec naš, přikázal nam, řka:
Nebudete píti vína vy, ani synové
vaši, až na věky:

7. a domu nebudete stavěti, a
semene nebudete rozsívati, a vinic
nebudete štěpovati, am' míti: ale
v staních přebývati budete o vše—
cky dny vaše, abyste živi by imno—
ho dnů na tváři země, v níž vy
pohostinu jste*.

'21) t. na. nějaký čas, když se obrátili na
Egyptské, jdoucí ídům na pomoc.

7) t. máte vésti život sprostý, pastýřský.

8. Protož uposlechli jsme hlasu
Jonadaba syna Rechabova, otce
našeho, ve všem, což přikázal nám,
tak že nepijeme vína po všecky
dny své my, ani ženy naše, ani
synové [naši], ani dcery naše:

9. a že nestavíme domů k by
dlení: a nemáme vinic, ani rolí, aniosem:

10. ale bydlíme v stanich, a po
slušni jsme ve všem, což přikázal
nám Jonadab otec náš.

11.Když pak vstoupil Nabuchodo
nosor kral babylonský do země na
ší, řekli 'sme: Pojďte, a vejděme
do J erusaíéma od tváři vojska Chal
dejských, .a od tváři vojska země
syrské: i zůstalijsmev J erusalémě*.

12. I stalo se slovo Hospodinova
k Jeremiášovi, řkoucí:

13. Toto praví Hospodin zástupů
Bůh israelský: Jdi, a mi mužům
jůdským, a obyvatelům jerusalém
ským: Což nepřijmete kázně, aby
ste poslouchali slov mých, dí Ho
s odin?

14. Zmohl ť. ,'sou to řeči Jona
daba syna ec abova, kteréž při
kázal synům svým, aby nepili vína,
že nepili až do tohoto dne, nebo
poslušni byli příkazu otce svého:
ja pak mluvil jsem k vám, z rána
povstávaje a mluvě, a neuposlechli
jste mne.

15. A poslal jsem k Vám všecky
služebníky své proroky, vstavaje
na úsvitě, a posílaje, a říkaje:
Obraťte se jedenkaždý od cesty své
zlé, a dobré čiňte snažnosti své:
a nenásledu'te bohů cizích,aniž 'ich
ctěte: a bu ete bydliti v zemi, te
rouž jsem dal vám i otcům vašim:
ale nenaklonili jste ucha svého,
aniž jste uposlechli mne.

16.Protož zachovali pevně synové
J onadaba syna Rechabova přikázaní
otce svého, kteréž byl přikázal jím:
lid pak tento neuposlechl mne.

17. Pročež toto praví Hospodin

11) A bydlíme na. ten čas v domích, ne
všetečně proti přikázaní otce svého,
nýbrž jen z nouze, abychom před ne
přátely bezpečnější byli.
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zástupů, Bůh israelský: A' já při—
vedu na Jůdu, a. na všec y oby
vatele jerusalémské všecko soužení,
kteréž jsem mluvil proti nim: pro
to že mluvil jsem k nim, a neu
poslechli: volal jsem je, & neodpo
věděli mi.

18. Domupak Rechabitských řekl
Jeremiáš: Toto ravi Hospodin zá
stu ů, Bůh israe ský: Protože jste
pos ušní byli přikázaní Jonadaba
otce vašeho, a ostříhali jste všech
přikázam' jeho, a činili jste všecko,
což přikázal vám:

19. protož toto praví Hospodin
zástupů, Bůh israelský: Nezhyne
muž z rodu Jonadaba syna Recha
bova, stojící před obličejem mým po
všecky dny.

Kapitola 36.
Proroctví Jeremiášova. do knihy z rozkazu

Božího vepsána, 8. přečtena, 23. i Spálena
od Joakima. 29. Ohlášení jemu i lidu jeho
pomsty Boží, 32. a týchž proroctví do jiné
knihy vepsání.
1. stalo se léta čtvrtého J oakima

syna Josiášova,králejůdského :
stalo se slovo toto k J eremiášovi
od Hospodina, řkoucí:

2. Vezmi svinutí knihy, a zapišeš
do ní všecka slova, kteráž jsem mlu
vil tobě proti Israelovi a Jůdovi,
a proti všechněm národům, ode
dne jakž jsem mluvil k tobě, ode
dnů Josiášovych až do dne tohoto:

3. zdali by snad dům jůdský
uslyše všecko zlé, kteréž já myslím
učiniti jim, navrátil se jedenkaždy'
od cesty své nejhorší: a milostiv
budu ne ravosti, a hříchu jejich.

4. Te y zavolal Jeremiáš Ba—
rucha syna Neriášova: i napsal
Baruch z úst J eremiášových, vše
cky řeči Hos odinovy, kteréž mlu
vil k němu, db knihy:

5. i přikázal Jeremiáš Barucho
vi, řka: Já zavřínjsem, aniž mohu
vjíti do domu Hospodinova.

6. Protož jdi ty, a čti z knihy,
do níž jsi napsal z úst mých, slo
va Hospodinova, an slyší lidv do
mu Hospodinovu, v den postu: a
nadto an slyší veškeren Jůda,

kteříž (přicházejí z měst svých,čísti bu eš jim:
7. zdaby snad adla modlitba

jejich před Hospo inem, i navrá—
tili by se jedenkaždý od cesty
své zlé: nebot veliká rchlivost
'est i rozhněváni, kterež mluvil

ospodin proti lidu tomuto.
. I učinil Baruch syn Neriá

šův všecko, jakž přikázal jemu
Jeremiáš prorok, čta z knihy té
řeči Hospodinovy v domu Hospo
dinovu.

9. Stalo se pak léta pátého Joa
kima syna Josiášova, krále jůd
ského, měsíce devátého: že vy
hlásili půst před Hospodinem Vše
mu lidu v Jerusalémě, a všemu
množství, kteréž se bylo sešlo
z měst jůdských do J erusaléma.

10. I četl Baruch z knihy řeči
Jeremiášovy v domě Hospodinově,
v pokladnici Gamariáše syna Sa
fanova písaře, na síni hořejší, u
dveří brány nové domu Hospodi
nova, an veškeren lid slyšel.

11. A když uslyšel Micheáš syn
Gamariáše, syna Safanova, všecky
řeči Hospodinovy z knihy té:

12. sstoupil do domu královského
do pokladnice pisařovy: a aj se
děla tam všecka knížata: Elisama
písař, a Dalajáš syn Semejášův,
a Elnathan syn Achoborův, a Gra
mariáš syn Safanův, a Sedeciáš
syn Hananiášův, i všecka knížata.

13. I oznámil jim Micheáš vše—
cka slova, kteráž slyšel, když četl
Baruch z knihy V uši lidu.

14. Protož poslala všecka knížata
k Baruchovi, Jůdi syna Nathani
áše syna Selemiáše, syna Chusi,
řkouce: Knihu, z níž jsi četl, ano
slyšel lid, vezmi do ruky své, a
pojď. Tedy vzal Baruch syn Ne
riášův knihu do ruky své, apřišel
k nim.

15. I řekli jemu: Sedni, a čti
ty věci v uši naše. I četl Baruch
v uši jejich.

16. Když tedy uslyšeli všecka
slova, užasli se [hledíce] jeden—
každý na bližního svého; a řekli
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Baruchovi: Musíme všecky tyto
řeči oznámiti králi.

17. I tázali se ho, řkouce: O
znam nám, jak jsi sepsal všecky
řeči tyto z úst jeho.

18. I řekl jim Baruch: Z úst
svých mluvil jako čta ke mně
všecky řeči tyto: a ja psal jsem
je v knihu černidlem.

19. I řekla knížata Baruchovi:
Jdi a schovej se ty iJeremiaš,
at žadný neví, kde jste. '

20. I vešli ke králi na síň: ale
knihu poručili [složiti] vpokladnici
Elisama písaře: a oznámili králi
všecky ty řeči.

21. I poslal kral Jůdi, aby vzal
tu knihu: kterýžto vzav ji z po
kladnice Elisama písaře, četl an
král poslouchal, a všecka knížata,
kteříž stáli okolo krále.

22. Král pak seděl v domě zim
ním měsíce devátého: apostaveno
bylo před ním ohnišťko plné řeřa
vého uhlí.

23. A když přečetl Jůdi tři listy
neb čtyry, rozřezalji kral [nožíkem]
písařským, a uvrhl do ohně, kte
rýž byl na ohništku, až Spalena
byla všecka kniha ohněm, kterýž
byl na ohništku.

24. A nebáli se*, aniž roztrhli
roucha svá,_kral a všickni služeb
m'ci jeho, kteříž slyšeli všecky
řeči ty.

25. Ale'však Elnathan, a Dala
jaš, a Gamariaš, odporovali králi,
aby nespélil té knihy, i neuposlechl
.. hjlc .

26. A přikázal král J eremielovi
synu Amelechovu, a Sarajašovi
synu Ezrielovu, a Selemiášovi
synu Abdeelovu, aby jali Barucha
písaře, a Jeremiáše proroka: ale
skryl je Hospodin.

27. I stalo se slovo Hospodinovo
k J eremiášovi proroku: když spa
lil kral knihu, a řeči, kteréž byl
sepsal Baruch z úst J eremiášovych,
řkoucí:

28. Vezmi zase knihu jinou, a

24) t. neulekli se pohrůžek Božích, v knize
té ohlášených —

napiš do ní všecky řeči prvnější,
kteréž byly vknize první, kterouž
spalil Joakim kral jůdský.

29. A k Joakimovi, králi jůd
skému, díš: Toto “praví Hospodin:
Tyjsispalil knihu tu, řka: Proč jsi
psal v ní a oznamoval: Rychle
přijde kral babylonský, a zkazí
zemi tuto, a přestati učiní v ní
člověka, i hovado?

30. Protož toto praví Hospodin

šroti Joakimovi králi jůdskému:ebude z něho, kdoby seděl na
stolici Davidově*: a tělo jeho
mrtvé povrženo bude na vedro
přes den, a na mraz přes noc**.

31. A navštívím na něm, a na.
semeni jeho, i na služebnících
jeho, nepravosti jejich; a uvedu
na ně, a na obyvatele jerusalém
ské, i na muže jůdské, všecko zlé,

kteréž jlsem mluvil k nim, ale neposlouc ali
32. Jeremiáš ak vzal knihu

'inou a dal ji aruch'ovi synu
eriašovu písaři: kterýž vepsal

v ní z úst Jeremiášových všeck
řeči knihy té, kterouž byl spéhl
Joakim král jůdský ohněm: a nadto
přidáno jest řečí mnohem více, než
jich bylo prvé.

Kapitola 37.
Žádost Sedeciášova vzložená. na Jere

míáše, aby se za něj i za. lid Bohu modlil.
6. Proroctví Jeremiášovo o dobytí a zka
žení Jerusaléma. 11. Vězení i jiná, proti
venství jeho.

1. I kraloval kral Sedeciaš synJ osiašůvmístoJ echoniášesyna
J oakimava : kteréhož ustanovil krá.
lem Nabuchodonosor kral baby
lonský v zemi jůdské.

2. Ale neposlouchal on, ani slu
žebníci jeho, ani lid země, slov

30) t. nebude míti nástupníka zrodu svého.
Ač syn jeho Jechoniéš, na místo jeho
za krále zvolen byl: však toliko tři
měsíce, a to man jsa krale babylonského,
kraloval. — ** t. nepohřbené ležeti bude.
V východních zemích jakož velmi horko
býva ve dne, tak zase velmi studeno
v noci.
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Hospodinových, kteráž mluvil skrze
Jeremiáše proroka.

3. I oslal král Sedeciáš Juchala
syna elemiášova, a Sofoniáše
syna Maasiášova kněze, k Jere—
miášovi proroku, řka: Modli se za
nás Hospodinu Bohu našemu. .

4. Jeremiáš ak svobodně chodil
u prostřed li u: neb ho nebyli

gešta vsadili do stráže žaláře.edy vojsko Faraonovo vytáhlo
z E pta*: i uslyševše Chaldejští,
kteříž byli oblehli J erusalém, ta
kové poselství, odtrhli od Jerusa
léma.

5. I stalo se slovo Hospodinovo
k J eremiášovi proroku, řkoucí:

6. Toto praví Hospodin Bůh
israelský: Takto díte králi jůd—
skému, kterýž vás poslal ke mně
k otázání mne: Aj vojsko Farao
novo, kteréž vytáhlo vám na pomoc,
navrátí se zase .do země své do
Egypta.

7. A navrátí se Chaldejští, a bo
jovati budou proti městu tomuto:
a dobudou ho, a vypálí je ohněm.

8. Toto praví Hospodin: Nezkla
mávejte duší svých, řikajíce : J dou
ce odejdou, a odstoupí od nás
Chaldejští; nebt neodejdou*.

9. Nýbrž kdybyste ivšecko voj
sko Chaldejských, kteříž boju'í
proti vám, pobili, a kdyby zůstali
z nich toliko někteří ranění: o
vstanou jedenkaždý ze stanu svého,
a zapálí město toto ohněm.

10. Protož když odtrhlo vojsko
Chaldejských, od J erusaléma pro
vojsko Faraonovo,

11.v šel Jeremiáš zJerusaléma,
aby še do země Benjaminovy, a
rozdělil tam jmění [své] před obli
čejem měšťanů*.

12. A kd ž přišel k bráně Ben
jamínské, šyl tu strážný brány
toho času, jmenem Jeriáš, syn Se
lemiáše syna Hananiášova, a jal

4) t. proti Nabuchodonosorovi, proti němuž
se Egyptští spojili :;Jůdskými. Níž v. 6.

8) t. neodtrhnou, tak aby se zas nena—
vrátili.

11) Hebr.: aby tak ušel u prostřed lidu, t.
mezi jinými hejnem z města utíkajícími.

Jeremiáše proroka, řka: K Chal—
dejským utíkáš?

13. I odpověděl Jeremiáš : Klam
jest to, neutíkám k Chaldejským.
Ale neslyšel ho: nýbrž jal Jeriáš
Jeremiáše a přivedl jej ke kníža
tům.

14. Pro kterouž věc rozhněvavše
se knížata na Jeremiáše, bili jej a
vsadili do žaláře, kterýž byl v domě
Jonathana písaře: nebot on byl
představený nad žalářem.

15. A tak všel Jeremiáš do domu
jámy a do žaláře: a seděl tam Je
remiáš mnoho dní.

16. Poslav pak Sedeciáš král
vzal jej, a tázal se ho v domě svém
skrytě, a řekl: Jest-li [která] řeč
od Hospodina? I řekl Jeremiáš:
Jest. A řekl: V ruce krále baby
lonského vydán budeš.

17. I řekl Jeremiáš králi Sede—
ciášovi: Co jsem tobě zhřešil, &
služebníkům tvým, a lidu tvému,
žes mne vsadil do domu žaláře?

18. Kdež jsou proroci vaši, kte
říž prorokovali vám, a říkali: Ne—
přijde král babylonský na vás, a
na zemi tuto?

19. Nyní tedy slyš prosím pane
můj králi: Buď platna prosba má
před obličejem tvým: a neposílej
mne zase do domu Jonathana pí—
saře, abych tam neumřel.

20. Přikázal tedy král Sedeciáš,
aby vsazen byl Jeremiáš do síně
žaláře*, a aby byl dán jemu na.
každý den pecník chleba, krom
vaření, dokudž by nebyl stráven
všecken chléb z města: i zůstal
Jeremiáš v síni žaláře.

Kapitola 38'
Úkladové knížat júdských o bezživotí Je

remiášovo pro jeho proroctví vždy neelibné.
6. Vězení jeho. 7. Pomožení jemu odtud.
14. Sedeciášovo :; ním rozmlouvání.

1. Slyšel pak Safatiáš syn Methanův, & Gedeliáš syn Fassu

20) t. do síně stráže, do královského po
čestnějšího vězení, a ne do onoho tuhého
a velmi nezdravého, v němž prvé byl.



Jeremiáš 38.

rův, a Juchal syn Selemíášův, a
Fassur syn Melchiášův, řeči,kteréž
Jeremiáš mluvil ke všemu lidu,
řka:

2. Toto praví Hospodin: Kdež
koli zůstalby Vměstě tomto, umře
mečem, aneb hladem, aneb morem:
ale kdožby utekl k Chaldejským,
bude živ, a bude duše jeho zdráva
a živa.

3. Toto praví Hospodin: Vydá
ním vydáno bude město toto v ruku
vojska krále babylonského, a do
bude" ho.

4. I řekla knížata králi: Prosí
me, aby zabit byl člověk tento:
nebotz úmysla oslabuje ruce mužů
bojujících, kteříž pozůstalí v městě
tomto, i ruce všeho lidu, mluvě k
nim podlé slov těchto; nebo člo
věk tento nehledá pokoje lidu to
muto, ale zlé.

5. I řekl král Sedeciáš: Aj on
v rukou vašich jest: neb nem ani
slušné králi vám v čem odepříti.

6. Tehdy vzali Jeremiáše, a u
vrhli jej do jámy Melchiáše syna
Amelechova, kteráž byla vsíni ža
láře: a spustili Jeremiáše po pro
vazích do jámy, vníž nebylo vody,
ale bláto: sstoupil tedy Jeremiáš
do bahna.

7. Uslyšel pak Abdemelech mou
řenín muž komorník, kterýž byl
V domě královském, žeby byli vsa
dili Jeremiáše do jámy: král pak
seděl v bráně Benjaminské.

8. I vyšel Abdemelech z domu
královského, & mluvil k králi, řka:

9. Pane můj králi, zle učinili
muži tito Všecko, cožkoli spáchali
proti J eremiášoviproroku, vsadivše
jej do jámy, aby tam umřel hla
dem, nebo není více chlebů V
městě*.

10. Tehdy rozkázal král Abde
melechovi mouřenínu, řka: Vezmi
s sebou odtud třiceti mužů, a vy
táhni Jeremiáše proroka z jámy,
prvé nežby umřel.
9) Jakoby řekl: Dosti natom, žeby mohl

v prvním vězení, aneb kdekoli jinde
smrti hladem očekávati, než aby před
časem umořen byl.
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11. Tehdy vzav Abdemelech s
sebou ty muže, všel do domu krá
lovského, kterýž byl pod sklepem:
a nabral odtud starých suken, a
vetchých oděvů, kteříž byli shniJi,
a spustilje k J eremiášovi do jámy
po provázcich.

12. A řeklAbdemelech mouřenin
J eremiášovi: Podlož ty staré šaty,
a ty zedrané a shnilé [hadry], pod
loket rukou svých, a na provazy:
i učinil tak Jeremiáš.

13. I vytáhli Jeremiáše po pro
vazích, a vyvedli jej z jámy: zů
stal pak Jeremiáš V síni žaláře.

14. I poslal král Sedeciáš, a vzal
k sobě Jeremiáše proroka ke dveřím
třetím*, kteréž byly V domě Ho
spodinovu: a řekl král Jeremiá
šovi: Ptám se já tebe na řeč, ne
taj přede mnou ničehož.

15. I řekl Jeremiáš k Sedeciá
šovi: Oznámím—lit, zdaliž mne ne
zabíš? a dám-li tobě radu, neupo
slechneš mne.

16. Tedy přisáhl král vSedeciáš
Jeremiášovi tajně, řka: Zivt jest
Hospodin, kterýž učinil nám duší
tuto, že tebe nezabím, & nevydám
tebe v ruce mužů těch, kteříž hle
dají duše tvé.

17. I řekl Jeremiáš Sedeciášovi:
Toto praví Hospodin zástupů Bůh
israelský: Jestliže bera se vyjdeš
k knížatům krále babylonského,
živa bude duše tvá, & město toto
nebude vypáleno ohněm: a zacho
ván budeš ty, i dům tvůj.

18. Pakli ne jdeš k knížatům
krále babylonského, vydáno bude
město toto v ruce Chaldejských, a
vypálí je ohněm: a ty neutečeš z
ruky jejích.

19. I řekl král Sedeciáš k Jere
miášovi : Pečliv jsem příčinou Zidů,
kteříž utekli k Chaldejským: abych
snad nebyl vydán v ruce ]GjiCll,a.
posmívaliby se mně.

20. I odpověděl Jeremiáš: Ne
vydaji tebe. Uposlechni, prosim,
“hlasu Hospodinova, kterýž já mlu

14) t. do třetího pokoje, aby s ním sám
tajně mluviti mohl.
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vím k tobě, a bude dobře tobě, i
živa bude duše tvá.

21. Jestliže pak nebudeš chtíti
vyjíti: tato jest řeč, kterouž mi
ukázal Hospodin:

22. Aj všecky ženy, kteréž o
zůstaly v domě krále jůdské o,
vyvedeny budou k knížatům krále
babylonského: & ony dějí: Svedli
tebe, a přemohli tě muži pokojní
tvoji, pohřížili v bahno a v plzkost
nohy tvé, a [nyní] odstoupili od
tebe.

23. A všecky ženy tvé, isynové
tvoji vyvedení budou k Chaldej
ským: á neuteěeš rukou jejich, ale
rukou krále babylonského jat bu
deš: a město toto vypálí ohněm.

24. Tvedy řekl Sedeciáš Jeremiá—
šoví: Zádný at neví slov těch, a
neumnes.

25. Pakliby uslyšela knížata, že
jsem mluvil s tebou, a přišliby k
tobě, a řekliby: Oznam nám, cos
mluvil s králem, netaj před námi,
&.nezabijeme tě: a co mluvil s
tebou král:

26, díš k nim: Složil jsem já
prosby své před králem, aby mne
zase nekázal vésti do domu Jona
thanova, abych tam neumřel.

27. Tedy přišla všecka knížata
k J eremiášovi, a tázali se ho: i
mluvil jim, podlé všech slov, kte
ráž přikázal byl jemu král, a pře
stali od něho: neb nic nebylo
slyšáno*.

28. Zůstal pak Jeremiáš v síní
žaláře až do dne, v němž dobyt
jest Jerusalem: i stalo se, že jest—
dobyt J emsalém.

Kapitola 39.
Město Jerusalém od Chaldejských dobyto,

5. Sedeciáš jat, a po vyloupení očí do Ba.
bylona veden. 11. Jeremiáš 16. i Abdemelech
ochráněni.

1.Léta devátého Sedeciáše králejůdského, měsíce desátého,
přišel Nabuchodonosor král baby

27) t. nic nevyšlo na javo o té věcí, o kte
rouž byl mluvil s králem.

lonský. i všecko vojsko jeho kJe
rusalému, a oblehli jej.

2. J edenáctého ak léta Sedeciá
šova, měsíce čtvrtého, pátého* [dne
téhož] měsíce,otevřínojest město“.

3. I vešla [tam] všecka knížata
krále babylonského, a posadila se
v bráně prostřední: Neregel, Se—
reser, Semegarnabu, Sarsachim,
Rabsares, Neregel, Sereser, Rebmag,
a všecka jiná knížata krále baby
lonského.

4. A když je uzřel Sedeciáš král
jůdský, a všickni muži bojovní,
utekli: a vyšli v noci z města po
cestě podlé zahrady královské, a
skrze bránu, kteráž byla mezi zdmi,
a vyšli na cestu pouště.

6. I honilo je vojsko Chaldej
ských: a postihli Sedeciáše na poli

pouště jerišské, a javše jej přivedlio k Nabuchodonosorovi králi ba
bylonskému do Reblatha, kteréž
jest v zemi Emath: i mluvil k
němu soudy*.

6. I zabil král babylonskýr syny
Sedeciášovy v Reblatha, před oči
ma jeho: avšecky urozené jůdské
pobil král babylonský.

7. Oči také vyloupil Sedeciášovi:
a svázal ho pouty, aby veden byl
do Babylonu..

8. Dům také královsky, a domy
obecného lidu vypálili Chaldejští
ohněm, a zeď jerusalémskou pod
vrátili.

9. A ostatek lidu, kterýž byl
zůstal v městě, i poběhlce, kteříž
byli utekli k němu, i ostatní obecný
lid, kteříž byli pozůstalí, převedl
Nabuzardan, správce žoldnéřů, do
BabyIOna.

10. A něco lidu chudého, kteříž
ovšem ničeho neměli, zanechal
Nabuzardan správce žoldnéřů v ze
mi jůdské: a dal jim vinice a ci
sterny* v ten den.

2) Habr.: devátého. — ** H. prolomeno
jest město, či zeď jeho; aneb, vrazili
do města.

5) t. odsoudil astrestal ho, jak následuje.4. Král. 5, .
10) Hebr. rolí. 4. Král. 25, 12.
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11.Příkazal pak Nabuchodonosor
král babylonský 0 J eremiášovi
Nabuzardanovi správci nad žold
néři, řka: _

12. Vezmi jej, a polož oči své
na něho, a nic zlého jemu nečiň;
ale, [jakž] bude chtíti, tak jemu
u m.

13.Poslal tedy Nabuzardan kníže
vo'ska, a Nabusezban, a Rabsares,
a. heregel, a Sereser, a Rebmag,
i všickni přední krále babylon—
ského,

14. poslali, a vzali Jeremiáše
ze síně žaláře, a dali jej Godoli
ašovi synu Ahikama syna Safano
va, aby šel domů, a bydlil mezi
lidem*.

15. Byla se pak stala kJeremi
ašovi řeč Hospodinova, když byl
zavřín v síni žaláře, řkoucí:

16. Jdi, a rci Abdemelechovi
mouřenínu, řka: Toto praví Ho—
spodin zastupů, Bůh israelský: Aj
ja uvedu řeči má na město toto
ke zlému [jeho], a ne k dobrému:
a, budou před obličejem tvým*
v ten den.

17. Ale tebe vysvobodím v ten
den, dí Hospodin : a nebudeš vydán
v ruce mužů, kterýchž se stra
chuješ:

18. nýbrž vytrhna vysvobodím
tě, a nepadneš od meče ; ale bude
tobě duše tva k spasení*, proto
žes měl doufaní ve mne, dí Ho
spodin.

Kapitola 40.
Propuštění Jeremiáše, 6. izůstání jeho

v zemi jůdské. 7. Shromáždění se ]: Godo
liůšovi ostatku lidu jůdského. 13. Úkladové
Ismahelovi o bezživotí Godoliášovo.

V

1.Reč, kteráž se stala kJeremiá—šovi od Hospodina, když pro
puštěn jest od Nabuzardana správ
ce vojska z Rama, když vzal ho
svázaného řetězy u prostřed Všech,
kteříž se stěhovali z J erusaléma

14) t. svobodně a. bezpečně, bez překážky.
16) t. splní se před očima tvýma —
18) t. bude ti život zachován ——

a z Jůdy, a vedení byli do Baby
lona.

2. Vzav tedy kníže vojska Jere
miáše, řekl němu: Hospodin
Bůh tvůj mluvil zlé toto na místo
toto,

3. i uvedl: a učinil Hos odin,
jakž mluvil, neb jste hřešili proti]
Hospodinu, a neposlouchali jste
hlasu jeho, i stala se Vám „řeč
tato .

4. Nyní tedy aj rozvázal jsem
tě dnes z řetězů, kteříž jsou na
rukou tvých: líbí-li se tobě, ab s
šel se mnou do Babylona, poj :
a obrátím oči své na tebe : a pakli
se tobě nelíbí jíti se mnou do Ba
bylona, ostaň zde: aj všecka země
jest před obličejem tvým: což
zvolíš, a kam se tobě libiti bude,
abys šel, tam jdi.

5. A se mnou nechoď* : ale pře
bývej u Godoliaše syna Ahikama
syna Safanova, kteréhož představil
kral babylonský městům jůdským:
přebyvej tedy s ním u prostřed
lidu: aneb kamžkoli líbiti se bude
tobě, abys šel, jdi. Dal jemu také
spravce vojska pokrmy, i [jiné]
dárky, a propustil jej.

6. Přišel pak Jeremiáš ke Godo
liášovi synu Ahikamovu do Mas
fath, a bydlil s ním u prostřed
lidu,.kterýž byl zůstaven v zemi.

7. A když uslyšela všecka kní
žata vojska, kteříž se byli roz
prchli po krajinách, oni itovaryši
jejich, že ustanovil král babylon
ský Godoliaše syna Ahikamova
nad zemí, a že jemu oručil muže,
iženy, i děti, a [ty z chudých
země, kteříž nebyli zavedení do
Babylona:

8. přišli ke Godoliášovi do Mas
fath: a Ismahel syn Nathaniášův,
a J ohanan a Jonathan synovéKa
ree, a Sareaš syn Thanehumetův,
a synové Ofl, kteříž byli z Neto
faty, 1 J esoniáš syn Maachatův,
oni i muži jejich.

9. I přisahl jim Godoliáš syn
Ahikama syna Safanova, i tovary

5) t. pakli nechceš se mnou, tedy —
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šům jejich, řka: Nebojte se slou
žit-iChaldejským, přebývejte Vzemi,
a služte králi babylonskému, a
dobře vám bude.

10. Aj já bydlím v Masfath, a
bych se zachoval podlé rozkazu
Chaldejských, kteříž posláni bývají
k nám; vy pak sbírejte víno, a žeň,
i olej, a skládejte do nádob svých,
a zůstaňte v městech svých, kteráž
držíte. „

11. Ale i všickui Zidé, kteříž
byli VMoab, a mezi syny Ammon,
a v Idumei, i ve všech [jiných]
krajinách, uslyševše, že by zůsta
vil král babylonský ostatekaůd
stvu, a že by ustanovil nad nimi
Godoliáše syna Ahikama syna Sa
fanova:
V 12. navrátili se, pravím, všíckni
Zidé ze všech míst, kamž byli u
tekli, a přišli do země jůdské ke
Godoliášovi do Masfath: a nasbí
rali vína, a žně velmi mnoho:

13. Johanan pak syn Karee,i
všecka knížata vojska, kteříž se
byli rozprchli po krajinách, přišli
ke Godoliášovi do Masfath.

14. I řekli jemu: Věz, že Bális
král synů Ammon poslal Ismahele
tyna Nathaniášova, aby zabil duši
svou. Ale nevěřil jim Godoliáš
syn Ahikamův.

15. Ale Johanan syn Karee řekl
Godoliášovi soukromí v Masfath,
mluvě: Půjdu, a zabíjí Ismahele
syna Nathaniášova. an žádný ne
zví, aby nezabil duše tvé, avaby
nebyli rozptýleni všickni Zidé,
kteříž shromáždili se k tobě, ane
zahynuli ostatkové jůdští.

16. I řekl Godoliáš syn Ahika
mův k Johananoví synu Karce:
Nechtěj činiti slova toho: nebo
křivou věc ty mluvíš o Ismahe
lovi. '

Kapitola 41.
Zavraždění Godolíáše &jiných některých

od Ismahele.
Ismahelovi, i vítězství jeho nad ním.

LI stalo se měsíce sedmého, žepřišelIsmahel syn Nathaniáše,
syna Elisamova ze semene krá—

11. Válka Johananova proti '
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lovského, & nejpřednější královští,
a deset mužů s ním, ke Godoliá
šoví synu Ahikamovu do Masfath:

? 'edli tam chléb spolu V Masat .
2. Vstal ak Ismahel syn Natha

niášův, a eset mužů, kteříž byli
s ním, a udeřili Godoliáše syna
Ahikama syna Safanova mečem,
a zabili jej, jehož byl ustanovil
král babylonský nad zemí.

3. Všecky také Židy, kteříž byli
s Godoliášem v Masfath, i. Chal—
dejské, kteříž nalezení byli tam,
a muže bojovné pobil Ismahel.

4. Druhého pak dne, 'akž zabil
Godoliáše, ano ještě žá ný nevě

ěl,
5. přišli muži z Sichem, a z Sílo,

a z Samaří osmdesáte mužů, oho
livše brady, a roztrhše roucha, a
ušpinivše se: a dary a kadidlo
měli vruce, aby je obětovali vdo
mě Hos odinově*.

6. Te y vyšed Ismahel syn Na
thaniášův vstříc jim z Masí'ath,
pc cházeje a pláče še1*: a když se

otkal s nimi, řekl .jim: Pojďte
e Godoliášovi synu Ahikamovu.
7. Kteříž když přišli do pro

střed města, pobil je Ismahel syn
Nathaniášův při prostředku jezera,
on i muži, kteříž s ním byli.

8. Deset pak mužů nalezlo se
mezi nimi, kteříž řekli Ismahelovi:
Nezabíjej nás: neb máme poklady
na poh, obilí, a ječmene, a oleje,
i medu*. I přestal, a nezabil jich,
s bratřími jejich.

9. Jezero pak, do něhož vmetal
byl Ismahel všecka mrtvá těla
mužů, kteréž pobil pro Godoliáše,
tot jest, kteréž byl udělal král Asa
pro Baasu krále israelského: to

5) t. na. místě, na němž stával chrám, již
teď od Chnldejských vypáleny azbořený.
A snad i oltář ještě stál namístě svém.
kterýž aspoň spálen býti nemohl.
t. stavě se, jakoby i on nad zkázou
země se rmoutil.

8) t. z hroznů vyvařeného. Těch věcí
sklady místo stodol & sklepů, v poli
mívali.

6)



Jeremiáš

naplnil Ismahel syn Nathaniášův
zbitými. (3. Kral. 15, 16.)

10. A zajaté vedl Ismahel všecky
ostatky lidu, kteříž byli v Mas
fath; dcery královské, a veškeren
lid, kteříž byli pozůstalí vMa-sfath,
kteréž byl poručil Nabuzardan kníže
vojska Godoliášovi synu Ahika
movu. I zjíma-l je Ismahel syn
Nathaniášův, a odšel, aby přešelk
s nům mon.

11. Uslyšel pak Johanan syn
Kares, i všecka knížata bojovníků,
kteříž s nimi byli, o všem zlém,
kteréž učinil Ismahel syn Natha—
niašův.

12. I pojavše všecky muže, táhli,
aby bojovali proti Ismahelovi synu
Nathaniašovu, a nalezli jej při vo- 
dach mnohých*, kteréž jsou v Ga
baon.

13. A když uzřel veškeren lid,
kterýž byls Ismahelem*, Johanana
syna Karee, i všecka knížata bo
jovníků, kteříž s ním byli, zrado
vali se,

14. a vrátil se veškeren lid, kte
rýž byl zajal Ismahel, do Masfath:
a navrátiv se odšel-k Johananovi
synu Karee.

15. Ismahel pak syn Nathaniášův
utekl s osmi muži předJ ohananem,
a odšel k synům Ammonovým.

16. Tedy vzal J ohanan syn Karee,
a všecka knížata bojovníků, kteříž
s ním byli, všecken ostatek lidu,
kterýž zase přivedl Qd Ismahele
syna Nathaniašova z Masfath, když
zabil Godoliáše syna Ahikamova;
silné muže k boji, a ženy, a pa
cholata, i komorníky [královské],
kteréž zase řivedl z Gabaon.

17. I odeš ', aseděli putujíce do
Chamaam, kteráž jest podlé Beth
lehéma, aby šli, a vešli do Egypta

18.před Chaldejskými: nebo bali
se jich, roto že zabil Ismahel syn
Nathaniašův Godoliáše syna Ahi
kamova, kteréhož byl ustanovil kral
babylonský nad zemí jůdskou.

12) t. velikého rybníka; viz 2. Král. 2, 13.
13) t. lid od něho zajatý.
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Kapitola 42.
Dotazovaní se knížat jůdských a lidu na.

vůli Boží, 7. kterouž jim Jeremiáš oznámiv,
pomstou Boží hrozí, nebudou-li jí poslušni.

LI přistoupili všecka knížata boj ovníků, a J ohanan syn Karee,
a J ezoniáš syn Osajašův, i ostatní
lid od malého až do velikéhoz,

2. a řekli Jeremiášovi proroku:
Necht padne prosba naše před 0
bličej tvů'i a modlí se za nás Ho
spodinu ohu svému, za všecky
ostatky tyto; nebo malo nás zane
cháno jest z mnoha, jakož oči tvé
nás vidí:

3. at zvěstuje nam Hospodin Bůh
tvůj cestu, po nížbychom šli, a
slovo, kteréžbychom činili.

4. I řekl jim Jeremiáš prorok:
Uslyšel jsem: aj ja modlím se Ho
spodinu Bohu vašemu podlé slov
vašich. Všeliké slovo, kteréžkoli
mi odpoví, 'oznamím vám; aniž
čeho před vámi tajiti budu.

5. A oni řekli J eremiašovi: Nechť
jest Hospodin mezi námi svědkem
pravdy a věrnosti, že podlé každé—
ho slova, s nímž pošle tebeHospo
din Bůh tvůj k nám, tak učiníme.

6. Buďto že jest dobré, nebo zlé,
hlasu Hospodina Boha našeho, k
němuž tě posíláme, uposlechneme:
aby nám dobře bylo, když upo—
slechneme hlasu Hospodina Boha
našeho. .

7. A když se doplnilo deset dní,
stalo se slovo Hospodinovo k Je
remiéšovi.

8. I povolalJ ohanana syna Karce,
a všech knížat bojovníků, kteříž s
ním byli, i všeho lidu od nejmen
šího až do velikého.

9. A řekl k nim: Toto praví
Hospodin Bůh israelský, k němuž
jste mne poslali, abych rozprostíral
prosby vaše před obličejem jeho:

10. Jestliže upokojíce se zůsta
nete v zemi této, vzdělam vás, a
nezkazím; vštípím, a nevy lením:
nebo již ukojen jsem na zlým,
kteréž jsem učinil Vám.

11. Nebojte se od tváři krále ba
bylonského, jehož vy bázliví stra
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chu'ete se: nebojte se ho, dí Ho—
spo in: nebot jás vámijsem, abych
vás vysvobodil, a vytrhl z ruky
jeho.

12. A dám vám milosrdenství, a
smiluji se nad vámi, a učiním, a
byste bydlili v zemi vaší.

13. Jestli pak řeknete vy: Ne—
budeme bydliti v zemi této, aniž
uposlechnemehlasu HospodinaBoha
svého,

14. říkajíce: Nikoli, ale do země
egyptské půjdeme: kdežto neuzříme
boje, a neuslyšíme zvuku trouby,
a hladu nebudeme trpěti, a tam
bydliti budeme:

]5. protož nyní slyšte slovo Ho
spodinovo ostatkové jůdští: Toto
praví Hospodin zástupů, Bůh israel
ský: Položíte-li tvář svou, abyste
vešlido Egypta, avejdete li, abyste
tam bydlili:

16. meč, kteréhož vy se bojíte,
tam v zemi egyptské vás postihne:
a hlad, pro nějž pečlivi jste, přijde
na vás v Egyptě, a tam zemřete.

17. A všickni muži, kteříž polo
žili tvář svou, aby vešli du Egypta,
aby bydlili tam, zemrou mečem,
ahladem, amorem: žádného znich
nezůstane, aniž který uteče zlého,
ježto já uvedu na ně.

18. Nebo toto praví Hospodin zá
stupů, Bůh israelský : Jakož se roz
pálila prchlivost má, a rozhněvání
mé na obyvatele jerusalémské: tak
se rozpáh hněv můj na vás, když
vejdete do Egypta, a budete V
přísahu, a v užasnutí, a v zloře
čení, a v pohanění: a nikoli ne
uzříte více mista_tohoto.

19. Slovo Hospodinovo na vás
ostatkové jůdští: Nevcházejte do
Egypta: vědouce věděti budete,
neb jsem vám to dnes osvědčil,

20. že jste oklamali duše své:
nebo vy poslali jste mne kHospo
dinu Bohu našemu, řkouce: Modli
se za nás Hospodinu Bohu našemu,
a podlé všech věcí, kteréžkoliřekl
by tobě Hospodin Bůh náš, tak
nám oznam, a učiníme.

21. I oznámil jsem vám dnes, a

Jeremiáš 42. 43.

neuposlechli jste hlasu Hospodina
Boha vašeho, v žádné z těch věci,
pro kteréž poslal mne k vám.

9.2. Protož nyní vědouce věděti
budete, že mečem, a hladem, a
morem pomřete v místě tom, do
něhožjste chtěli vjíti, abyste bydlili
tam.

Kapitola 43.
Židé nechtějíce Jeremiáše uposlechnouti,

táhnou do Egypta. vedouce ! sebou i pro.
roka. 8. Proroctví jeho 0 vítězství Nabucho
donosorovu nad Egyptskými.

1. Stalo se pak, když dokonal Je—remiáš mluvě k lidu všecky
řeči Hospodina Boha jejich, ro
kteréž byl jej poslal Hospodin ůh
jejich k nim, všecka slova ta:

2. řekl Azariáš syn Osajášův, a
Johanan, syn Karee, i všic'kni ti
muži pyšní, řkouce J eremiášovi:
Lež ty mluvíš: neposlalt tebe Ho
spodin Bůh náš, řka: Nevcházejte
do Egypta, abyste tam bydlili.

3. Ale Baruch, syn Neriášův, o—
nouká tě proti nám, abys vy al
nás v ruce Chaldejských. aby po
bil nás, a převesti nás učinil do
Babylona.

4. I neuposlechl Johanan, syn
Karee, avšecka knížata bojovníků,
a veškeren lid hlasu Hospodinova,
aby zůstali v zemi jůdské.

5. Ale pojav J ohanan, syn Karee,
avšecka knížata bojovníků, všecky
ostatky Jůdských, .kteříž se byli
navrátili ze všech národů, do nichž
před tím byli se rozprchli, aby
bydlili v zemi jůdské,

6. muže, i ženy, i děti, i dcery
královy, ivšelikou duši, kteréž byl
zanechal Nabuzardan kníže vojska
s Godoliášem, synem Ahikama, syna
Safanova, i Jeremiáše proroka, a
Barucha, syna Neriášova.

7. I vešli do země egyptské, nebo
neuposlechli hlasu Hospodinova: a
přišli až do Tafnis.

8. I stala se řeč Hospodinova k
Jeremiášovi v Tafnis, řkoucí:

9. Nabeř do ruky své kamení
velikého, a schováš je v podzemní
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skrýší, kteráž jest pod zdí cihlovou
V bráně domu Faraonova v Tafms,
ano na to hledí muži jůdští:

10. a díš k nim: Toto praví Ho:
spodin zástupů Bůh israelský: Aj
'á pošlu, a vezmu Nabuchodonosora
krále babylonského služebníka své
ho: a postavím trůn jeho na tomto
kameni, kteréž jsem schoval, apo
staví trůn svůj na něm.

11. A přijda pobije zemi egypt
skou: které na smrt, na“ smrt;
které do zajetí, do zajetí; a které
k meči, k meči*.

12. A zapálí oheň v chrámích

bohů egyptských, a spálí je, a za—jaté pove e je: a řioděje se zemí
egyptskou, tak ja o se odívá pa
stýř pláštěm svým*: a vyjde odtud
v pokoji..

13. A setře sochy domu Slunce*,
kteréž jsou v zemi egyptské: a
chrámy bohů egyptských popálí
ohněm.

9:

Kapitola 44.
Obvinění lidu z neposluěenství a modlář—

ství. 15. Zjevně. vzpoura jejích. 20. Osvěd
čení jim pomsty Boží, a proroctví 0 pod
manění od nepřátel krále egyptského.

1. lovo, kteréž se stalo skrze J ere
_ miáše ke všem Zidům, kteříž
bydlili v zemi egyptské, bydlíce v
Magdalu, a v Tafnis, & v Memíis,
a V zemi Fatures, řkoucí:

2. Toto praví Hospodin zástupů
Bůh israelský: Vy jste viděli vše—
cko to zlé, kteréž jsem uvedl na
Jerusalém, a na všecka města jůd
ská: a aj pustá jsou podnes, anení
v nich obyvatele:

3. pro zlost, kterouž páchali,
aby mne k hněvivosti popudili,
a šli, aby obětovali, a ctili bohy
cizí, jichž neznali ani oni, ani vy,
ani otcové vaši.

4. A poslal jsem k vám všecky

11) t. někteří z Egyptských morem zahynou,
jiní do zajetí půjdou, a zase jíní od
meče padnou.

12) t. pevně se v ni uváže.
13) t. sochy měste.Betsemes neb Heliopolis,

kdežto slunce za. boha. ctili, a jeho
obrazy neb sochy měli.
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služebníky své proroky, vnoci po
vstávaje, a posílaje i řikaje: Ne—
chtě'te činiti slova ohavnosti ta—
kove, kteréž nenávidím.

5. Aneuposlechli, aniž naklonili
ucha svého, aby se obrátili od
zlých věcí svých, a aby neoběto
va-li bohům cizím.

6. I zapálena jest hněvivost má,
a prchlivost má, a rozpálila se
v městech jůdských, a na ulicích
jerusalémských: a obrácena jsou
v pustínu & V pohubení podlé dne
tohoto.

7. A nyní toto praví Hospodin
zástupů Bůh israelsk': Proč vy
činíte zlé toto převeh'šé proti du
šem svým, aby zahynul z vás muž
i žena, maličký i prsy požívající
z prostřed Jůdy, a aby vám nic
ostatního nepozůstalo:

8. popouzejíce mne v dílech ru
kou svých, obětujíce bohům cizím
v zemi egyptské, do níž js'e vešli,
abyste bydlili tam: a [abyste] za—
hynuli, a byli k zlořečeni, a kpo
haněni všechněm národům země?

9. Zdali jste zapomenuli na zlé
věci otců vašich, a na nešlechet
nosti králů jůdských, a na nešle
chetnosti manželek jejich, a na ne
šlechetnosti své, „ana nešlechetnosti
manželek svých, kteréž páchaly
v zemi jůdské, a vkrajinách jeru
salémských?
' 10. Nejsou očištěni až do tohoto
dne: a nebáli se, anechodili vzá
koně Hospodinově, a v přikázaních
mých, kteráž jsem dal před vámi,
a před otci vašimi.

11. Pročež toto praví Hospodin
zástupů Bůh israelský: Aj já po
stavím tvář svou na vás k zlému,
a zahladim všecky Jůdské.

12. A pojmu ostatky jůdské,
kteříž položili tváři své, aby vešli
do země egý tské, a bydlili tam:
a strávení bu ou všickni v zemi
egyptské: padnou od mečea hladu:
a strávení budou od nejmenšího
až do největšího, mečem a hladem
pomrou: a budou v přísahu, a ku
podivu, a v zlořečení, a v poha
nění.
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13. A navštivim obyvatele země
egyptské, jako jsem navštívil Je
rusalém, mečem, a hladem, a mo

€514.Anebude, kdoby utekl, aneb
pozůstal z ostatků jůdských, kte—
řížjdou, [aby] pohostinu byli v zemi
egyptské: a aby se zase navrátili
do země jůdské, k níž oni zdvi—
hají duše své, aby se zase navrá
tili, a bydh'ii tam: [ale] nenavrátí
se, jediné ti, kteříž utekou.

16.Tedy odpověděli J eremiášow
všickni ti muži, vědouce, že obě
tovaly manželky jejich bohům ci
zím, ivšecky zeny, jichžto stálo
veliké množství, iveškeren lid pře
bývajících v zemi egyptské .v Fa
tures, řkouce:

16. eči, kterouž jsi mluvil knám
ve jmenu Hospodinovu, nebudeme
slyšeti od tebe*:

17. ale činíce činiti budeme vše
liké slovo, kteréž vyjde z úst na
šich, abychom obětovali královně
nebeské, aobětovalijíoběti mokré,
jakž jsme člnivali my, i otcové
naši, 1 knížata naše, v městech
jůdských, a po ulicích jerusalém—
sk' ch: a bývah jsme nasycení

eby, a dobře nám bývalo, a
zlého jsme nevídali.

18. Ale od toho času, jakž jsme
přestali obětovati královně nebeské,
a obětovati jí oběti mokré, nedo
statek trpíme ve všem, a mečem
i hladem strávení jsme. .

19. A jestliže my obětujeme krá
lovně nebeské, a obětujeme jí
oběti mokré: Zdaliž bez mužů na
šich děláme jí koláče, k uctění jí,
a k obětování jí mokrých obětí?

20. I řekl Jeremiáš všemu lidu,
mužům, i ženám, a všemu lidu,
kteříž odpověděli jemu to slovo,

I'21. Zdaliž na obět, kterouž jste
obětovali v mestechjůdskych apo
ulicích jerusalémských, vy i otcové
vaši, králové vaši 1 knížata 'vaše,
i lid země, na to [vše] nerozpo

16) t. v té věci, o kteréž jsi nám mluvil,
ueposlechnema tebe.

menul se Hospodin, a nevstoupilo
na srdce jeho?

22. Inemohl Hospodin více sná
šeti [vás] pro zlost obmýšlení va—
šich, a pro ohavnosti, kteréž jste
činili, a učiněna jest země vaše
v zpuštění, a v užasnutí, a V zlo
řečenství, tak že není [v níJ oby
vatele, jakož jest v den tento.

23. Protože jste obětovali mo
dlám, a zhřešili Hospodinu, a ne
poslouchali jste hlasu Hospodinova,
a v zákoně, a v přikázaních, a v
svědectvích jeho jste nechodili:
protož přišly na vás zlé věci tyto,
jakož jest v den tento.

24. Řekl pak Jeremiáš ke všemu
lidu, 1ke všem ženám: Slyštež slovo
Hospodinovo veškeren Jůdo, kteříž
jste v zemi egyptské:

25. toto praví Hospodin zástupů,
Bůh israelský, řka: Vy, 1 ženy
vaše, mluvili jste ústy svými, a
rukama vašima naplnili jste, řzkouce
Čiňme sliby své, kteréž jsme slí
bili, abychom obětovali královně
nebeské, a obětovalijí oběti mokré.
Splnili jste sliby své, a skutkem
vykonali jste je.

26. Protož Slyštež slovo Hospo
dinovo veškeren Jůdo, kteříž byd—
líte vzemi egyptské: Aj já přisáhl
jsem skrze jmeno své veliké, di
Hospodin: že nikoli nebude více
vzýváno jmeno mé ústy žádného
muže jůdského iikajícího: Zivt jest
Pán Bůh, ve vší zemi egyptské.

27. Aj já bdíti budu nad nimi
kzlému, anekdobrému: ah outi
budou všickni muži jůdští, kteříž
'sou v zemi e yptské, mečem, a
hladem, dokudžby docela nezhynuli.

28. A kteříž utekou před mečem,
navrátí sezzemě egyptské do země

jůdské mužinemnozí: i zvědit vši
ckni ostatkové jůdští _vcházejících
do zeměegyptské, aby bydlili tam,.
či se řeč naplní, má-li čili jejích.

29. A to vám [buď] znamením,
dí Hospodin, že já navštivím vás

v místě tomto: abyste věděli, že
jistotně naplní se řeči mé protivám k zlému.
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30. Toto praví Hospodin: Aj já
vydám Faraona Efree, krále egypt
ského v ruku nepřátel jeho, a v
ruku hledajících duše jeho: jako
jsem vydal Sedeciáše,krále jůdského,
v ruku Nabuchodonosora, krále ba
bylonského, nepřítele jeho, a hle
dajícího duše jeho.

Kapitola 45.
Potěšení Barucha písaře v choulostivoeti

jeho. _

1. lovo, kteréž mluvil Jeremiáš
prorok k Baruchovi, synu

Neriášovu, když byl napsal slova
tato v knihu z úst J eremiášo 'ch,
léta čtvrtého J oakima, syna osi
ášova, krále jůdského, řka:

2. Toto raví Hospodin Bůh isra
elskývk „tobě, Baruchu:

3. Rekl 'si: Běda mně bídnému,
nebo přidal Hospodin bolest k bo
lesti mé; ustal jsem v úpění svém,
a odpočinutí. jsem nenalezl.

4. Toto praví Hospodin: Takto
díš k němu : Aj kteréž jsem vzdělal,
já kazím: a kteréž jsem štípil, já
vytrhuji, a všecku zemi tuto.

5. A ty hledáš sobě velikých věcí ?
Nehledej; nebo aj já přivedu zlé
na všeliké tělo, dí Hospodin: a tobě
dám duši tvou_k spasení, na všech
místech, kamžkoli půjdeš.

Kapitola 46.
Nápis obecný proroctví v těchto kapitolách

(od 46. až do žl.) proti rozličným cizím
národům položených. 2. Nápis zvláštní pro
roctví o porážce krále Nechaq. 3. Proroctví
to — 13. o zkažení země egyptské. 27. Za
slíbení lidu jůdskému učiněné.

1. Slovo Hospodinovo, kteréž se_ stalo k eremiášovi proroku
proti národům,

2. na Egypt, proti vojsku Fara
ona Nechao krále egyptského, jenž
bylo při řece Eufratu v Charkamis,
kteréž Zbll Nabuchodonosor král
babylonský, léta čtvrtého Joakíma
syna J omášova krále jůdského*.

2) Farao Nochao hned po smrti krále Jo
siáše podrobil sobě celou zem, začínaje
od Egypta až k Eufratu, jakož byl Je
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3. Připravtež štít, a pavézu, a
jděte do boje.

4. Zapřahejte koně, a vsedejte
jezdci: stůjte v lebkách, čistte ko
pí, oblecte se v ancíře.

5. Což tedy? iděl jsem je báz
livé, a hřbety obracující, silné je
jich zbité: utekli rychle, aniž se
ohlédli: strach odevšad, dí Hospodin.

6. Nechť neutíká rychlý, aniž
mněj, by se mohl zprostit1 silný:
na půlnoci podlé řeky Eufratu pře
možení jsou, a a '.

7. Kdo jest tento, kterýž jako
řeka vstupuje, a jako [vlny] řek,
nadýmají se vlny jeho?

8. Eg pt jako řeka vstupuje, a
jako řeky hýba'í se vlny jeho, a
dí: Vzejda přilluyji zem: zkazim
město, i obyvatele jeho.

9. Vsedejte na koně, a plesejte
na vozích, a necht vytáhnou silní,
Mouřenínové a Libyčtí držíce štít,
a Lidičtí popadajíce střely a stří
lejíce.

10. A však den ten [jest den]
Pána Boha zástupů, den pomsty,
aby sepomstil nad nepřátely svými:
sžíře je meč, a nasytí se, & opo'í
se krví jejich : nebo zbitá obět bude
Pánu Bohu zástupů v zemi půlnoční
podlé Eufratu.

11. Vstup do Galaad, a nabeř mi
pryskyřice, panno dcero egyptská:
nadarmot rozmnožuješ lékařství,
zdraví nebude tobě.

12. Slyšeli národové pohanění tvé,
a kvílení tvé naplnilo zemi: nebo
silnýzavadil o silného, a obaspolu
padli.

13. Slovo, kteréž mluvil Hospo
din k J eremiášovi proroku, o tom,
že měl přijíti Nabuchodonosor král
babylonský, a pohubíti zemi egypt
skou.

14. Oznamte Egyptu, a ohlastev
Magdalu, & at se rozlíhá v Memůs,
a. v Tafnis, rcete: Stůj, a připrav

remiáš předpověděl. Když po třech letech
opět k Eufratu táhnul. aby rozmáhající
se mociNabuchodonosorově přítrž učinil,
předpovídal mu prorok neštěstí, kteréž
ho také v skutku potkalo. 2. Paral. 35,
21. — 4. Král. 23, 29.
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se; nebo sžíře meč ty věcí,kteréž
vůkol tebe jsou.

15. Proč shnil silný tvůj? Neo

stál: protožeHoúpodinpodvratíl jej.16. Rozmnož padající, a padl
muž na bližního svého: a řeknou:
Vstaň, a navratme se k lidu své
mu, a do země narození našeho,
před mečem holubice*.

17. Nazovtejmeno Faraona krale
egyptského, Hluk přivedl čas*.

18. Žívt jsem ja (dí kral, Hospo
din zastupů jmeno jeho), že jako
Tábor na. horách, a jako Karmel
na moři, říjde*.

19. Na obí k přestěhování učiň
sobě obyvatelkyně dcero egyptska;
nebot Memíis v ustínu bude, a
opuštěno bude, a bu e nebydlitedlné.

20. Jalovice Výborná a krásná.
[jest] Egypt: pobadač od půlnoci
přijde na ní.

21. Najemníci také jeho, kteříž
bydlih' u prostřed něho*,jako telata
vykrmena obrátili se, a utekli spolu,
aniž mohli ostatí: nebo den zabití
jich přišel na ně, čas navštívení
jejích.

22. Hlas jeho jako [hlas] mědi
znít? bude: nebo s vojskem po
spíší, a s sekeramí přijdou na něj,
jako ti, kteříž sekají dříví.

23. Posekají les jeho, dí Hospo
din, kterýž nemůže sečten býti:
rozínnožílí se nad kobylky, a není
jím počtu.

24. Zahanbenat jest dcera egypt—

slÉ, a vydána v ruce lidu půlnoč
25. Řekl Hospodin zastupů Bůh

ísraels ': Elle ja navštívím hluk
alexandrijský*, aFaraona, i Egypt,

16) t. vojska chaldejského, jež prý mělo
na korouhvích znamení holubice; _aneb
hebr.: před mečem zhoubce, rozuměj
krále babylonského.
t. hluk vojny na zem egyptskou
t. zhonbce, kral babylonský přitáhne
na Egy
t. vojskotnajaté mimo dobrý plat také

rozličnékrajinvagyptěě majícadržíc.Hebr. jako hlas hadí sipěti —
Hehr. AmonazNó, bůžka od Egyptských
v městě Nó, jinak Thebe, Diospolis,
potom Alexandria řečeném, ctěného.

17)
18)

21 v

22)
25)

Jeremiáš 46. 47.

ibohy jeho, ikiale jeho, i Faraona,
1 ty, kteříž v něm doufají.

A dam je v ruku těch,
kteříž hledají duše jejich, avruku
Nabuchodonosora, krale babylonské—
ho, a v ruku služebníků jeho: a
potom bydleno bude [v něm] jako
za dnů předešlých, dí Hospodin.

27 Ale ty neboj se, služebníče
můj J akobe anestrachuj se, Israeli:
nebo aj ja vysvobodím tě zdaleka,
a símě tvé z země zajetí tvého: i
navrátí se Jakob, a odpočine, a
šťastně se mu povede; a nebude,
kdoby předěsil jej.

28. A ty neb0j se, služebníče můj
J akobe,dí Hospodin, nebojá.s tebou
jsem, neb já. zahladim všecky ná.—
rody, k nimž jsem tě vyvrhl: tebe
pak nezahladím, ale budu tě trestati
v soudu, ani jako nevinnému od—
pustím tobě*.

Kapitola 47.
Proroctví o vpádu Chaldejských do země

ňlistinské.

1. Slovo Hospodinova, kteréž sestalo k J eremíašovi proroku
proti Palestinským, prvé nežli pobil
Farao Gazu.

2. Toto praví Hospodin: Aj
vody vstupují od ůlnoci, a budou
jako potok rozvodgíěny, a přikryjí
zemi íplnostjejí, město i obyvatele
jeho: kříčetí budou lidé, a kvílíti
budou všíckni obyvatelé země,

3. pro chřest nádhernosti zbrani,
abojovníků jeho, pro pohnutí vozů
jeho, a množství kol jeho*. Ne
ohlédnou se otcové na syny spu
stívše ruce:

4. pro příští dne, v němž pohubeni
budouvšíckniFílistínští, a rozmetan
bude Tyrus, a Sídon se všemi ji—
nýmip omocmi svými. Nebo zkazí
Hospodin Palestinské, ostatky ostro
va Kapadocke'hoť
28) t. v slušné míře tě potresci, ješte tě

nemohu tak šetřiti, jakobys byl bez
viny. Výš 30,11.

3) t. pro hluk vojska a vozů NabuchodOo
nosorrchový

4) Behr. ostrova Kaftor (Kreta neb Cyprus)
5. Mojž. 2, 23
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5. Přišla lysína na Gazuafsumlkl 9. Dejte květ* Moaboví, nebo
Askalon, í ostatek oudolí 7jejlc **: zkvetna * vyjde: a města jehodokudž se řezati budeš***

6. Č meči Hospodinův, dokudž
neodpočíneš? Vejdi do pošvy své,
ochlaď se, a mlč.

7. Kterakž se upokojí, poněvadž
Hospodin přikázaljemu proti Aška
lonu, a proti omořskym krajinam
jeho, a tam u ožil mu?

Kapitola 48.
Proroctví proti Moabským.

1. K Moabovítotopraví Hospodinzastupů Bůh israelský: Běda
na Nabď', nebo pohubeno jest, a
zahanbeno : dobyto jest Kar'ath aim :
zahanbeno jest [město] s11né**, a
třáslo se.

2. Není více plesaní v Moabovi
proti Hesebonu: myslilí zlé. Pojď
te, a vyhlaďme jej z národu: pro
tož mlče umlkneš, a půjde za te—
bou meč. _

3. Hlas křiku z Oronaim: Pohu
bení a potření veliké.

4. Potřín j est Moab, zvěstuj te křik
maličkým jeho.

5. Nebo po vstoupení* Luíth pla—
če vstoupí v láči: neb na cestě
dolejší k Oronaim slyšeli nepřátelé
kvílení porážky:

6. Utecte, spaste duše své: a buďte
jako vřes na poušti.

7. Neb proto žes měl doufaní v
ohradách svých, a v pokladech
svých, také ty* jat budeš: a ůjde
Chamos" do přestěhování, kněží
jeho, i knížata jeho spolu.

8. A přijde loupežník na každé
město, a nebude žádné město za
chováno: a zahynou údolí, a po
hubeny budou roviny: nebo řekl
Hospodin:

5) t. hlavní město ňlistinské zahlaze'no,
holé, pusté bude. — I"'t. ňlistinských.
— *" t. ze zármutku; výš 41, 5.
Srovnej Isai. 15—16. kap. — ** Hebr.
Misgab t. j. město vysoké, aneb na vy
sokém místě ležící, pevnost.
t. po výšině, nbvrlí města. —
t. lide moabský! ——** bůžek, modla
Moabských —

1)

—l01
vv

pustá. budou, a. nebydlitelná.
10. Zlořečený, kdož dělá. dílo

Hospodinovo lstivě: a zlořečený,
kdož zdržuje meč svůj od krve*.

11. Úrodný byl Moab od mla
dosti své, a odpočíval na kvasni
cích svých*: aniž jest přelévan z
nádoby do nádoby, a do přestěho
vání neodešel: pročež zůstala chut
jeho v něm, a vůně jeho nenipro
menena.

12. Protož aj dnové jdou, dí
Hospodin: a pošlu jemu ředitele,
a prostěratele lahviček, i prostrou
jej, a sudy jeho vyváží, a lahvičky
jejich rozrazí.

13. A zahanben bude Moab od
Chámos*, jako zahanben jest dům
israelský od Bethel**, v němž měl
doufaní.

14. Kterak pravíte: Silní jsme,
a muži mocní k bojování?

15. Pohuben bude Moab, a města
jeho pohubí: a výborní “mládenci
jeho půjdou k zabití, dí kral, Ho
spodin zastupů jmeno jeho.

16. Blízko 'est zahynutí Moa
bovo, aby přišlo: a zlé jeho velmi
rychle přiběhne.

17. Těštež jej všickni, kteříž jste
okolo něho-; a _všickní, kteříž víte

jmeno jeho, rcete: Kterak jest poaman prut silny, hůl slavná?
18. Sejdí s slávy, a seď v žízní,

obyvateli dcery Dibon :nebo zhoub
ce Moabův vstoupil k tobě, roz
metal ohrady tvé.

19. Postav se na cestě, apopatř
obyvateli [města] Aroer: otaž se

9) Hehr. křídla. ——** t. letě, rychle —
10) Protož i vy, Chaldejští, jestliže Moab

ských, které Hospodin vyhnbiti rozkázal,
šetřiti budete, zlořečeni jste.
t. na. svých obyčejích zlých, a nepra
vostech, a modlářství,stále trval, jako
leží víno na. kvasnicích, nebyv v těch
věcech od žádných cizich nepřátelských
národů nepokojen.
t. budou mítiztoho bůžka svého hanbu,
protože jich nebude moci ochrániti —
" kdežto zlaté tele měli actili, kteréž
jich však nemohlo před Assyrskými

u)

.— CD v

ochrániti —
17
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utíkajícího a k tomu, kdož vyvazl,
rci: Co se přihodilo?

20. Zahanben jest Moab, neb jest
přemožen: kvělte, a křičte, oznamte
v Arnon, že pohuben jest Moab.

21. A soud přišel na zem polní,
na Helon, ana Jasa, ana Meíaath,

22. i na Dibon, a na Nabo ana
dům Deblathaim*,

23. a na Karjathaim, ana Beth
gamul, &'na Bethmaon,

24. a na Karioth, ana Bosru; i
na všecka města země moabské,
kteráž daleko, i kteráž blízko jsou.

25. Odtat jest roh Moabův, a
ramějeho potříno jest, dí Hospodin.

26. Opojtejej*, ppněvadž se protiHospodinu pozdvi : iobrazí ruku
[svou] Moab ve vyvratku svém, a
bude v posměch také on.

27. Nebo v posměch byl tobě
Israel, jakobys mezi zloději nalezl
ho: protož pro slova tva, kteráž
jsi proti němu mluvil, jat veden
budeš.

28. Zanechte měst, a přebývejte
v skále, obyvatelé moabští: a buďte
jako holubice hnízdící vnejvyšším
ústí díry.

29. Slyšeli jsme o pýše Moabově:
velmi yšný jest; o vysokomysl—
nosti je o, a hrdosti, a pýše, ivy—
sokosti srdce jeho,

30. Vímt 'a, dí Hospodin, vy
chloubaní 'e 0: a že není podlé
toho moc jeho, ani podlé toho, což
mohl., vynasnažil se učiniti.

31. Protož nad Moabem kvíliti
budu a ke vší moabske zemi volati
budu, k mužům Hliněná zdi* na
říkajícím. '

32. Pláčem J azer plakati budu*
nad tebou vinice Sabama: ratolesti
tvoje přešly moře, až kmořijazer
skému přišly: na žeň tvou, a na
vinobraní tvé, připadl loupežník.

33. Odjata jest veselostaplesáníz Karmé u, a z země moabské, a

22) t. na. město Bethdeblathaim.
26) t. zkalicha pomsty Boží. vy Chaldejští,
31) t. klidu města „Hliněná zeď“, hebr.

Kircheres nazvaného —
82) 15.jako plakáno bylo Jásot-ských —

víno z lisů pobral jsem: nikoli ne—
bude tlačitel hroznů z ívati oby—

čejné Bísně vzbuzujícíc se.34. d křiku Hesebonského až
do Eleale, a do Jasa, dali hlas
svůj : od Segor až do Oronaim tří
leté jalovice* : vody také Nemrim
přezlé budou.

35. A odejmu z Moaba, dí Ho
spodin, obětujícího na výsostech, a
kadícího bohům jeho.

36. Protož srdce má k Moabovi
jako píšťalky zníti bude: a srdce
mě k mužům Hliněná zdi vyda
zvuk píšťalek: že více činil než
mohl, protož zah nuli.

37. Nebo každzá.hlava lysina a
každá,brada oholena bude: na všech
rukou svázání, a na každém hřbetě
žíně.

38. Na všech střechách Meabo
vých, a na ulicích jeho, všeliké
kvílení: nebo zetru Moaba jako
nádobu neužitečnou, dí Hospodin.

39. Kterak jest přemožen, a kvi
lili? Kterak svěsíl šíji Moab, aza—
hanben jest? I bude Moab v 0
směch, a za příklad všechněmvů ol
něho.

40. Toto pravíHospodin: Aj jako
orlice poletí [nepřítel], a roztáhne
křídla sva na Moaba.

41. Vzato jest Karioth, a pev—
nosti pobrany jsou: a bude srdce
silných moabských vten den, jako
srdce ženy ku porodu pracu'ící.

42. A přestane Moab býti 'dem:
proto že se proti Hospodinu vy
chluboval.

43. Strach, a jáma, a osidlo nad
tebou, ó obyvateli moabský, praví
Hospodin.

44. Kdo uteče před strachem,
vpadne do jámy: a kdo leze z
jamy, osidlem lapen bude; nebo
přivedu na Moaba rok navštívení
jejich, dí Hospodin.

45. stínu Hesebon státi budou
z osidla utíkající; ale oheň vyjde
z Hesebon, a plamen z prostřed

34) Viz Isaí. 15, 5.
45) Habr. bradu & vousy jeho —
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Seon, a sžíře díl Moabův*, a vrch
[hlavy] synů bouření.

46. Běda tobě Moabe, zahynul
jsi lide Chámosův, nebo popadení
jsou synové tvoji, i dcery tvé do
zajetí.

47. Ale obratím zajetí Moabovo
v posledních dnech, dí Hospodin.
Až potud soudové Moabovi.

Kapitola 49.
Osudové Ammonitskych, 7. Idumejských,

“23. Damascenských, 28. Cedar-ských, 34. &
Elamitských.

LK synům Ammonovym. Toto
jsou synové Israelovi? aneb dědic
není-li jemu? Proč tedy Melchom*
dědičně obdržel Gád**, a lid jeho
v městech jeho bydlí?

2. Protož aj dnové jdou, dí Ho
spodin: a učiním, aby slyšan byl
proti Rabbath* synů Ammon hřmot
válečný, a V hromadu rozmetáno
bude, a dcery jeho budou vypale
ny ohněm, a vládnouti bude Israel
vladaři svymi, dí Hospodin.

3. Kvěl Hesebon, neb pohubeno
jest Haj*. Křičte dcery Rabbath,
přepašte se žíněmi: kvělte a ob
cházejte po plotech: nebo Melchom
do přestěhování veden bude, kněží
jeho, i knížata jeho spolu.

4. Což se chlubíš oudolími? Teklo
údolí tvé*, dcero rozmazané, kteráž
jsi doufala vvpokladech svých, i
říkala jsi: Kdož přijde ke mně?

5. Aj ja uvedu na tebe strach,
dí Pán Bůh zastupů, ode všech,
kteříž jsou v okršlku tvém: aroz
_prchnete se jedenkaždý od obliče'e 11
svého*, aniž bude, kdoby shromáž il
utíkající.

6. A potom učiním, aby se na

1) Či Moloch, modla Ammouitských, t. j.
lid modle té se klanějící; pro- lepší
tomu porozumění viz Soudc. 11, 23. 24.
— ** t. díl krajiny, kteráž ns. pokolení
Gádovo připadla.

2) t. hlavnímu městu —
3) t. město Ammonských.
4) t. krví; aneb, zhynulo, zkaženo jest—
5) t. jeden od druhého; každý cestou svou.

praví Hospodin: Zdaliž ne- byl

vratili vězňové synů Ammon, dí
Hospodin.

7. K Idumei. Toto praví Hospo
din zastupů: Což není více mou
drosti v Theman*? Zahynula rada
od synů, neužitečna učiněna jest
moudrost jejich**.

8. Utíkejte, a obraťte hřbety,
sstupte do propasti obyvatelé De
dan: nebo zahynutí Esau přivedl
jsem naň*, čas navštívení 'eho.

9. Kdyby byli sběrači vma při
šli na tebe, neb liby nechali hroz
nu: kdyby zlo ěji v noci [přišli],
byliby pobrali, cožby jim dosti

o . .

10. Ale já. odkryl jsem Esau, zje
vil jsem skryté věci jeho, anebude
se moci ukrýti : ohubeno bude si.mě
jeho, i bratří je 0, i sousedé jeho,
a nebude [ho]*.

11. Zanech sirotků svých: jaučiním, aby živi byli: a v ovy tvé
ve mne doufati budou.

12. Nebo toto praví Hospodin:
Aj ti, jimž nebylo soudu*, aby pili
kalich, pijíce píti budou: a ty jako
nevinný ostaneš? Nebudeš [jako]
nevinný, ale ije píti budeš.

13. Nebo sŠze samého sebe při
sahl jsem, di Hospodin, že v pusti
nu, a v ohanění, a v poušť, a v
zlořečení ude Bosra: &.všecka mě
sta jeho budou v pustin věčné.

14. Slyšení slyšel jsem o Hospo
dina, a posel k narodům poslan
jest: Shromažďte se, a pojďte proti
němu, a povstaňme k boji:

15. nebo aj maličkým učinil jsem
tě mezi národy, opovrženým mezi

m1.
16. Hrdost tva zklamala tebe, a

7) t. městě idumejském, pro moudrost oby
vatelů slovůtném. — ** t. neumějí sobě
poraditi, ani před Cheldejskými se vy
stříhati.
t. na.Idumejské, aby zavržení byli jako
jejich předek Esau.
t. zdažby škodili vím nad potřebu svou ?
Jakoby řekl: Hůře nad to Nabuchodo
nosor naloží s Idumejskými.
t. zcela zahyne; aneb, nebude, kdoby
řekl
t. usouzeno, &již u přirovnání k vám
toho tak hodně nezasloužili —

1 o
v
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pýcha srdce tvého: kterýž bydlíš
v jeskyních skalních, a usiluješ
pochytíti Výsost pahrbka. Kdybys
povýšil jako orhce hnízda svého,
odtud tě strhnu, dí Hospodin.

17. I bude země idumejska pu
stá.: každý, kdož půjde sln'ze ni,
užasne se,_a sipěti bude nade vše
m1 ranami jejími.

18. Jakož podvrácena jest Sodo
ma, a Gomorrha, a okolní [města]
její, dí Hospodin: nebude tam by
dliti muž, a nebude přebývati v
ní syn člověka.

19. A 'ako lev vystoupí zpýchy
jordánske k pěknosti mocné*: nebo
učíním, aby on v náhle běželkní:
a kdo bude ten vyvolený, jehož
ustanovím nad ní? Nebo kdo jest
mně podobný? a kdo strpí mne?
a kdo jest ten pastýř, kterýžby
odporoval tváři mé**?

20. Protož slyšte radu Hospodino—
vu, v kterouž vešel o Edomovi; a
[slyšte] myšlení jeho, kteráž myslil
o obyvatelích themanských: Zaji
sté žeť je porazí maličcí stada*,
zajisté že rozmecí s nimi příbytek
jejích.

21. Od hlasu pádu jejich pohne
se země: křik hlasu jeho slyšán
bude na moři rudém.

22. Aj jako orlice vstoupí, a
vzletí: a roztáhne křídla sva na
Bosru : i bude srdce silných idumej—
ských v ten den, jako srdce ženy
ku porodu pracující.

23. K Damašku. Zahanbeno jest
Emath, i Arfad: nebo slyšení nej
horší slyšeli, zkormoutili se na mo
ři :pro pečování odpočinouti nemohl.

24. Zemdlel Damašek, obrátil se
k utíkaní, třesení uchopilo jej:
ouzkost a bolesti držely jej jako
[ženu] ku porodu pracující.

25. Kterak opustili město chvali
tebné, město radosti!

19) t. od Jordánu, řeky nádherné ]: ohradě
pevné či k městu Bosra aneb k zemi
idnmejské. — ** t. vůlí mé, kterýžby
se postavil proti mně? Může-li u p.
pastýř se postaviti proti lvu, kterýž
mu vskočil do ovčince?

20) t. ti nejmenší vojaka chaldejského.

26. Protož adnou mládenci jeho
na ulicích 'e 0: a všickni muži
bojovní umlknou v ten den, dí Ho
spodin zastupů.

27. A zapalím oheň ve zdi damaš—
ské, a sžíře zdi Benadadovy.

28. K Cedar, a k královstvím
Asor, kteréž porazil Nabuchodonosor
kral bab lonský. Toto praví Ho
spodin: staňte, a vstuptekCedar,

a gohubte syny východní.9. Stany jejich, i stáda jejich
zajmou: kože jejich, i všecka ná.—
dobí jejich, i velbloudy 'ejich po
berou sobě: a volati budou na ně
strach vůkol.

30. Utecte, odejděte rychle, vpro

gastech seďte, kteříž bydlíte v Asor,í Hospodin: nebo vešel proti vám
Nabuchodonosor kral babylonský
v radu, a vymyslil proti vam my—
šlení.

31. Povstaňte, a vstupte knarodu
pokojnému*, a přebývajícímu dů
věrně, dí Hospodin: kteříž nemají
dveří, ani závor: a samotní bydlejí.

82. I budou velbloudi jejich v
rozebrání, a množství dobytka [je
jich] v kořist: a rozptýlím je na
všeliký vítr, kteříž oholené mají
vlasy: a ze všelikého okolí jejich
přivedu na ně zahynutí, dí Hos odin.

33. I bude Asor v příbyte dra
ků, pustý až na věky: nezůstanet
tam muž, aniž bude bydliti v něm
syn člověka.

34. Slovo Hospodinova, kteréž se
stalo k Jeremiášovi proroku proti
Elamitským, na počátku kralování
Sedeciaše krale 'ůdského, řkoucí:

35. Toto praví ospodin zástupu:
_Ajja polamu lučiště Elamitských*,
a největší sílu jejich**.

6. A uvedu na Elamitské čtyry
větry ode čtyr stran nebe: a roz
věji je na všecky ty větry: a ne—

31) t. vy, Chaldejští, proti Cedarským či
Arab m
t. Perských, bydlících na východní
straně Tigra: -— " t. jejichž největší
síla záleží v lučišti, & umělém střílení
z něho, na kteréž oni nejvíce spoléhají.
Viz Isai. 22, 6.

CD 5)
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bude národu, k němužby nepřišli
poběhlí Elamitští. _

37. A předěsím Elamitské před
nepřátely jejich, a před těmi kteříž
hledají duše je'ich: &.uvedu na ně
zlé, hněv prc livosti své, dí Ho
spodin: a pošlu za nimi meč, do
kudž jich nestrávím.

38. A postavím stolici svou v
Elam, a vyhladím odtud králei
knížata, praví Hospodin.

39. A však v posledních dnech
přivedu naz ět zajaté Elamitské,
pravi Hospo in.

Kapitola 50.
Proroctví o zkáze království babylonského,

ivysvobození lidu israelského a jůdského'
ze zajetí jejich.

1. Slovo, kteréž mluvil Hospodino Babylonu, a o zemi chaldej
ské skrze Jeremiáše proroka.

2. Oznamte mezi národy, aohla—
ste: zdvihněte znameni, ohlašujte,
a netajte: rcete: Dobyt jest Baby
lon,zahanben jest Bél,přemoženjest
Merodach, zahanbeny jsou rytiny
jeho, přemoženy jsou modly jejich.

3. Nebo vstupu'e proti němu ná
rod od půlnoci*, terýž obrátí zem

jeho v pustinu: a nebude, kdobyydlil V ní od člověka až do ho
vada: i hnuli se, a odešli.

4. V těch dnech, a toho času, dí
Hospodin, přijdou synové israelšti,
oni i synové jůdšti spolu: jdouce
a plačíce* pospichati budou, a Ho
spodina Boha svého hledati budou.

5. Na cestu k SiOnu ptáti se bu
dou, tam tváři jejich [obráceny bu—
dou]. Přijdou, a připojení budou k
Hospodinu smlouvou věčnou, kte
ráž nížádny'm zapomenutím nebude dl
shlazena.

6. [Jako] stádo ztracené učiněn
byl hd můj: pastýři jejich svedli

3) t. Médétí & Pen-ští.
4) t. velikou radostízdobrotivoeti božské,

že se z zajetí babylonského zase do země
své navracují, též i nad předešlými
hříchy svými.
t. na. město své Jerusalém a na chrám,
kdežto jediné služby Boží konati slu
šelo, a ne na výsostech.
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_Le, &. způsobili, aby se toulali poorách: s hory na pahrbek chodili,
zapomněli na odpočívadlo své*.

7. Všickm', kteříž je nalezli, sží
rali je: a nepřátelé jejich řekli:
Nezhřešili jsme: proto že zhřešili
proti Hospodina kráse spravedl—
nosti, a očekávání otců jejich Ho
spodinu.

8. Odejdětež z prostředku Baby
lona, a z země chaldejské vyjděte:
a buďte jako kozlové před stádem*.

9. Nebo aj já vzbuzují, apřivedu
na Babylon shromáždění národů
velikých ze země půlnoční: a při
praví se proti němu, a odtud do
byt bude: střela jeho, jako muže
silného vražedlníka, nenavrátí se
prázdná.

10. I bude země chaldejská v
lou ež: všickni hubící ji nasytí se,
dí ospodin:

11. proto že se veselite, a veliké
věci mluvíte, rozbírajíce dědictví
mé: proto že jste se vylih' jako
telata na trávě, a řvali jste jako
býkové.

12. Zahanbena bude matka vaše
velmi, a přirovnána prachu ta, kte
ráž vás porodila: aj nejposlednější
bude mezi národy, pustá,bezcestná,
a vyprahlá.

13. Pro hněv Hospodinův ne—
bude v ní bydleno, ale obrácena
bude všecka v pustinu : každý kdož
půjde skrze Bab lon uža'sne se, a
si ěti bude na e všemi ranami
e 0.

J 14. Připravte se proti Baby
lonu vůkol všickni, kteříž natahu
jete lučiště; vybojujte jej, nelitujte
střel: nebot zhřešil [proti] Hospo

nu.
15. Křičte proti němu*, všudy

podává ruky“, padají základové
]BhO, zbořeny jsou zdi jeho, nebo
pomsta Hospodinova jest to: po
mstu uveďte na něj; jakž činil, u
čiňte jemu.

16. Vyhubte rozsevače z Baby

8) t. vůdcové jiných Židů, po zemi chal
dejské rozptýlených.

15) t. k boii. — " t. vzdává. se.
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lona, i držícího srp v čas žní: před
mečem holubice jedenkaždý se k
lidu svému obrátí, a každy'rdo země
své uteče.

17. Stádo rozptýlené jest Israel,
lvové rozehnali jej: první sžíral
je král assyrský: tento nejposled
nější z kostí obloupil jej, Nabucho
donosor král babylonský.

18. Protož toto prav1 Hospodin
zástupu, Bůh israelský: Aj já na
vštívím krále babylonského, i zemi
jeho, jako jsem navštívil krále as
syrského:

19. a řivedu zase Israele do
příbytku jeho: a pásti se bude na
Karmélu a Básanu, a na hoře E
fraim, a v Galaad nasycena bude
duše jeho.

20. V těch dnech a toho času,
dí Hospodin, hledána bude nepra
vost Israele, a nebude [jí]; &.hřích
Jůdy, a nebude nalezen; nebo mi
lostiv budu těm, kteréž pozůstavím.

21. Proti zemi panujících vstup*,
3. obyvatele její návštěv, rozmec,
a. zbí co po nich jest**, dí Hospo
din: a učiň všecko, jakž jsem při
kázal tobě.

22. Hlas vojnyvzemi, a potření
veliké. .

23. Kterak zlámáno jest, a po
tříno kladivo vší země; kterak o
brácen jest v poušt Babylon mezi
národy ?

24. V osidlo zapletl jsem tebe,
a pola en jsi Babylone, a nevěděl

jsi: na,ezen jsi a popšden: protožejsi Hospodina popu ' .
25. Otevřel Hospodin poklad

svůj, a vynesl nádobí hněvu svého:
neb jest dilo Pánu Bohu zástupů,
v zemi chaldejské.

26. Pojďtež k ní od posledních
končin [země], otevřte, aby vyšli,
kteřížby pošlapalí ji: sbeřte s co
sty kamení, a. smecte na hromady,
a zbíte ji: aniž co pozůstaň.

27. Rozptylte všecky silné její,
necht sstoupí k zabití: běda jim,

21) t. ty králi perský, Cýre. — ** t. všecko
za nimi; aneb, jejich děti a potomky.

nebo přišel den jejich, čas navšti
vení je'ich.

28. as utíkajících [slyšeti], a
těch, kteříž vyvázli z země baby
lonské, aby oznámili na Sionu po
mstu Hospodina Boha našeho, po
mstu chrámu jeho.

29. Zvěstujte proti Babylonu
mnohým, všem, kteříž natahují lu
čiště: postavte se proti němu vů
kol, at žádny nevyvázne: odplatte
jemu podlé skutků jeho: všecko
'akž činil, učiňte jemu: nebo proti

ospodinu pozdvihl se, proti Sva
tému israelskému.

30. Protož padnou mládenci jeho
na ulicích jeho: a všickm' muži
bojovní jeho umlknou v ten den,
dí Hos odin.

31. Ě já k tobě, pyšný*, raví
Pán Bů zástupů: nebot přiše den
tvůj, čas navštívení tvého.

32. I padne pyšný, a svrhne se,
a nebude, kdoby jej zdvihl: a za
pálím oheň v městech jeho, a sží
ře všecky věci v okolí jeho.

33. Toto pravi Hospodin zástu ů:
Nátisk snášejí synové israelšti, i
synové jůdští spolu: všickní, kteříž
je zjimali, drží je, nechtějí *pro
pustiti jich.

34. Vysvoboditel jejich silný,
Hospodin zástupů jmeno jeho, sou
dem brániti bude pře jejich, aby
přestrašil zemi, apohnul obyvateli
babylonskými.

35. Meč na Chaldejské, di Ho
spodin, a na obyvatele babylonské,
i na knížata, i na moudré jeho.

36. Meč na hadače jeho, kteříž
blázni budou: meč na silné jeho,
kteříž báti se budou.

37. Meč na koně 'eho, a na
vozy jeho, i na všec en obecný
lid, kterýž jest uprostřed něho:
a budou jako ženy: meč na po
klady jeho, kteříž rozebrání budou.

38. Šuchota na vody jeho bude,

a vyschnou: neb země rytin jestto, a v potvorách se chlu i.
39. Protož bydliti tam budou

drakové s divymi muži: a bydliti

31) t. jsem proti tobě, králi babylonský.



Jeremiáš 50. 51. 263

budou v něm pštrosové: a nebude
bydleno v něm více až na věky,
aniž bude vzděláno až do národů
i národů. J

40. Jakož podvrátil Hospodin So
domu a Gomorrhu, a okolní města
její, dí Hospodin: [tak] nebude pře—
bývati tam muž, a nebude bydliti
v něm syn člověka.

41. Aj lid přijde od půlnoci, a
národ veliký, i králové mnozí po
vstanou od končin země.

42. Lučiště a štít uchopí: ukrutní
jsou a nemilosrdní: hlas jejich
jako moře zvučeti bude: a na ko
ních pojedou, jako muž připra—
vený kboji proti tobě, dcero baby
lonská.

43. Uslyší král babylonský po—
věst o nich, a klesnou ruce jeho:
ouzkost zachvátí jej, bolest jako
[ženu] ku porodu pracující.

44. Aj jako lev vystoupíz pýchy
jordánské k pěknosti mocné: nebo
učiním, aby v náhle běžel k němu':
a kdo bude ten vyvolený, jehož
ustanovím nad ním? nebo kdo
jest mně odobný? a kdo mne
strpí? a k o jest ten pastýř, kte
rýžby odporoval tváři mé?

45. Protož slyšte radu Hospodi
novu, kterouž umyslil proti Ba
bylonu, a myšlení jeho, kteráž my
slil proti zemi chaldejské: Zajisté
žet je strhnou maličcí stád, zajisté
že rozmetán bude s nimi příbytek
jejich.

46. Od hlasu zajetíBabylona po
hne se země, a křik mezi národy
slyšán bude.

Kapitola 51.
O témž dále.

1.Toto praví Hospodin: Aj já vzbudím proti Babylonu a proti
obyvatelům jeho, kteříž srdce své—
ho pozdvihli proti mně, jako vítr
morový.

2. A pošlu na Babylon ty, jenž
věji, a řevívati budou jej, ,a zkazí
zemi je o: neb přijdou naň ode
všad v den soužení jeho.

3. Nenatahuj ten, kterýž nat-a

huie lučiště svého, a nevstupuj
oblečený v pancíř*, nešetřtež mlá
denců jeho, zbíte všecko vojsko
'eho.

4. I padnou zbití v zemi chal
dejské: a raněm' v krajinách jeho.

5. Nebo neosiřel Israel a J'ůda.
od Boha svého Hospodina zástupů :
země pak jejich naplněna jest
proviněním proti Svatému israel
skému.

6. Utecte z prostředku Babylona,
a zachovejtež jedenkaždý život
svůj: nemlčtenad nepravosti jeho:
nebo čas pomsty jest to od Ho
spodina, on odplatu dá jemu.

7. Kalich zlatý [byl] Babylon v
ruce Hospodinově, opojující všecku
zemi: z vína jeho pili národové,

a protož pohnuli se.8. Vná le padl Babylon,a potříir
jest: kvělte nad ním, vezměte pry
skyřici na bolest jeho, zdaby snad
uzdraven

9. Hojili jsme Babylon, ale není
zhojen: opusťme jej, a pojďme je
denkaždý do země své: nebo při
šel až k nebesům soud jeho, a po
zdvižen jest až k oblakům*.

10. Vynesl Hospodin spravedl—
nosti naše: pojďte, a vypravujme
na Sionu dílo Hospodina Boha na
šeho.

11. Naostřte střely, a na lňte
touly: vzbudil Hospodin ucha.
králů médských: a proti Babylonu
mysl jeho jest, aby jej zkazil, nebo
pomsta Hospodinova jest to, po
mstění chrámu jeho.

12. Na zdech babylonských zdvi
hněte zna-mení, rozmnožte stráž:
postavte strážné, při ravte zálohy:
nebo myslil Hospo in, i učinil,
cožkoli mluvil proti obyvatelům
babylonským. 

13. Kterýž bydlíš nad vodami
mnohými, bohatý v pokladích, při
šel konec tvůj, mira přeřezání
tvého*.

3) t. nikdo z babylonských bojovníků ne
odpornj, neb to nic neprospěje.

9) t. nesmírné jest trestání jeho, proti ně
muž lidská pomoc nic neprovede.

13) t. míra loketní tkaného díla. tvého iont
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14. Přisáhlt jest Hospodin zá—
stupů skrze duši svou: [Zajisté] že
tě naplním lidmi jako chrousty, a
píseň vzbuzujících se nad tebou
zpívána bude.

15. Ont jest ten, kterýž učinil
zemi mocí svou, [kterýž] připravil
okršlek světa moudrostí svou, a
opatrnost-í svou roztáhl nebesa.

16. Když on vydává hlas, roz
množují se vody na nebi: kterýž
zdvihá oblaky od kraje země, blýs
kání v déšť obrací, a vyvádí vítr
z pokladů svých.

17. Bláznivý učiněn jest každý
člověks uměním [svým]: zahanben
jest každý slevač rytinou. Nebo
lživá jest slitina jejich, aniž jest
ducha v nich.

18. Marná jsou díla, a smíchu
hodná: v čas navštívení svého za
hynou.

19. Ne jako ty věci, jest dil Ja
kobův: nebo on jest ten, kterýž
učinil všecky věci, a Israel [jest]
berla dědictví jeho: Hospodin zá
stupů jest jmeno jeho.

20. Rozrážíš ty mně nástroje vá
lečné*, a já rozrazím skrze tebe
národy, a zkazim skrze tebe krá
lovství: '

21. a rozrazím skrze tebe koně
i jezdce 'eho: a rozrazím skrze tebe
vůz i to o, kdož jezdí na něm:

22. a rozrazím skrze tebe muže
i ženu: arozrazím skrze tebe starce
i dítě: a rozrazím skrze tebe mlá
dence i pannu:

23. a rozrazím skrze tebe pastýře
i stádo jeho: arozrazím skrze tebe
oráče i spřežení jeho: a rozrazím
skrze tebe vévod i správce.

24. A odplatím abylonu, i všech—
něm obyvatelům chaldeiským vše
cko zlé jejich, kteréž činili na Sio
nu, před očima vašima, dí Hospodin.

25. Aj já [jsem proti tobě horo
jizlivá, dí Hospo 'n, kteráž rušíš

plné, a. má přeřezáno býti; t. přišel
čas k potrestání tvému.

20) t. tebe, Cýre, jsem k tomu zvolil, abys )
mi rozrůžel nástroje válečné Chaldej- 32) t. rokytí v blatech
ských a pomocníků jejich.
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všecku zemi: a vztáhnu ruku svou
na tebe, a. svalím tě ze skal, adám
tě v horu spálení.

26. A nevezmou z tebe kamene
k úhlu, ani kamene k základům,
ale zkažená na věky budeš, praví
Hospodin. '

27. Vyzdvihněte znamení v zemi:
trubte trubou mezi národy, posvětte
nad ním národů: zvěstujte proti
němu králům Ararat, Menni, a
Ascenez: sečtěte proti němu Taffar,
přiveďte [na něj] koní j ako chroustů
s žahadly*.

28. Posvětte roti němu národů,
králů země mé ské, vévod 'ejich,
i všech správců jejich, též vši země
moci její.

29. I pohne se země, a zkormoutí
se: neb procítí proti Babylonu my
šlení Hospodinovo, aby učinil zemi
babylonskou pustou a nebydh'tedl
nou.

BO.“Přestali silní babylonští bo
jovati, bydlili v pevnostech: sežrána
jest síla jejich, a učinění jsou jako
ženy: zapálení jsou stanové jeho,
potřín jsou závory jeho.

31. ěžící běžícího potká, a posel
potká posla; aby oznámil králi ba—
bylonskému, že dobyto jest město
jeho od konce až do konce:

32. a že brodové jsou osazení, a
blata* zapálena ohněm, a muži bo
jovní předěšeni.

33. Nebo toto praví Hospodin
zástupů, Bůh israelský: Dcera ba
bylonská jest jako humno, čas [jest]
mlácení jejího: ještě maličko, a
přijde čas žně její.

34. Jedl mne, sežral mne Nabu
chodonosor král babylonský: učinil
mne jako nádobu prázdnou, pozřel
mne jako drak, naplnil břicho své
útlostí mou, arvyvrhl mne*.

35. Nepravost [zpáchaná] proti
mně, a tělo mé [vyvržené] přijdiž
na Babylon, praví obyvatelstvo
sienské: a krev má na obyvatele
země chaldejské, pravi J erusálém.

27 Hebr. jako zježených kobylek.

34) t. do zajetí.
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36. Protož toto praví Hospodin:
Aj já soudit-i budu přl tvou, 3 po—
mstím omsty tvé, a puste uc1n1m
-moře 'e 0, avysuším pramen jeho.

37. bude Babylon v hromady,
v příbytek draků, v užasnutí, a
sipění, proto že nebude obyvatele.

38. Spolu jako lvové řváti budou,
hřívami potřásati budou jako lví
čata*. „

39. V horkosti jejich položím
nápoje jejich*, a opojím je, aby
tvrdě zesnuli, a spali snem věčným,
a nepovstali, di Hospodin.

40. Povedu je jako berany k za
bití, a jako skopce s kozly.

41. Kterak dobyt jest Sesach*, a
vzat jest slavný vší země? Kterak
jest učiněn v užasnutí Babylou
mezi národy?

42. Vystoupila na Babylon moře,
množstvím vln jeho přikryt jest.

43. Učiněna jsou města jeho v
užasnutí, zemí nebydlitedlnou a pu—
stou, zemí, v nižby žádný nebydlil,
aniž chodil přes ni syn člověka.

44. A.navštivím Bele v Babyloně,
a vyvrhu, což sehltil z úst jeho, a
nepohrnou se k němu více náro
dové, neb ized' babylonská padne.

45. Vyjděte z prostředku jeho
lide mů': aby vysvobodil jeden
každý uši svou od hněvu prchli—
vosti Hospodinovy.

46. A aby snad neobměkčilo se
srdce vaše, a báli byste se pověsti,
kteráž slyšána bude v zemi: a řijde
v roce pověst, a po tom roceřjiná]
pověst; a nepravost v zemi, a pa
novník na panovníka.

47. Protož aj dnové přijdou, a
navštívím rytiny babylonské: a
všecka země jeho zahanbena bude,
i všickni zbiti jeho padnou upro—
střed něho.

48. A lesati budou nad Baby
lonem ne esai země, ivšec věci,
kteréžv nich jsou: nebo od půl

38) t. bujností při bodech.
39) t. když se rozpalí vínem, dámjim z mého

kalicha pití. Dan. 5, l.
41) Rozuměj Babylon.
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noci přitáhnou na něj loupežníci,
dí Hospodin.

49. A jako učinil Babylon, aby
padli zbití v Israeli: tak z Baby
lona padnou zbití ve vší zemi.

50. Kteříž jste utekli mečem,
pojďte, nestůj te :*zpomínejte zdaleka
na Hospodina, a Jerusalem necht
vstupuje na srdce vaše.

51. Zahanbeni jsme, neb jsme
slyšeli pohanění: přikryla hanba
tváři naše: že přišli cizí do svatyně
domu Hospodinova. .

52. Protož aj dnové přijdou, dí
Hospodin: a navštívím rytiny jeho,
a po Vši zemi jeho řváti bude zra
něný.

53. Byť pak vstoupil Babylon
na nebe, a utvrdil na výsosti sílu
svou: řijdou ode mne zhoubcové
jeho, di Hospodin.

54. Hlas křikuzBabylona, a po
tření veliké z země chalde'ské:

55. nebo ohubil Hospo in Ba
bylon. a vyhladil z něho hlas ve
liký: i zvučeti budou vlny jejich
jako vody mnohé: dal zvuk hlas
jejích;

56. nebo přijde na něj, totiž na
Babylon, loupežník, a zjímáni budou
silní jeho, a otříno bude lučiště

jejich, nebo Silný mstitel Hospodino placuje odplati [jim]*.
57. I opojim knížata jeho amou—

dré jeho, a vévody jeho, a správce
jeho, a silně jeho: a spáti budou
snem věčným, a neprocití, dí král,
Hospodin zástupů jmeno jeho.

58. Toto praví Hospodin zástupů:
Zeď babylonská ta přeširoká pod
kopáním podkopána bude, abrány
jeho vysoké spáleny ohněm budou,
a práce lidí budou k ničemuž, a
[práce] národů k ohni budou, aza
hynou.

59. Slovo, kteréž přikázal Jere
miáš prorok, Sarajáš-ivi synu Ne
riáše, syna Maasiášova, když se
bral s Sedeciášem králem do Ba

léta čtvrtéhobylona, kralování

56) t. jistě neb vrchovatě jim odplatí.
59) t. představeným nad proroky. 4. Král.

18.25,
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jeho: byl pak Sarajáš kníže pro
roctví*.

60. A sepsal Jeremiáš všecko zlé,
kteréž přijíti mělo na Babylon, do
knihy jedné: všecka ta slova, kte
ráž jsou psána proti Babylonu.

61. I řekl Jeremiáš k Sarajášo
vi: Když přijdeš do Babylona, a
uzříš, a přečteš všecka slova tato,

62. díš: Hospodine, ty jsi mluvil
proti místu tomuto, že je zkazíš:
aby nebyl, kdoby Vněm bydlil, od
člověka až do hovada, a aby bylo
věčnou pustinou.

63. A když dokonáš čísti knihu
tuto, přivážeš kní kámen, a uvržeš
ji do prostřed Eufratu:

64. a díš: Tak potopen bude Ba
bylon, a nepovstane od tváři sou
žení, kteréž já přivodím na něj, a
zemdlí. Až potud jsou slova Jere
miášova*.

Kapitola 52.
Jerusalém dobyt, 8. král Sedecíáš zajat,

12. chrám a.město zpuštěno; nádobí z chrámu
pobráno; 31. Joachin od Evilmerodacha
zvýšen.

1. V jedenmecítma letech byl Sedeciáš, když počal kralovati:
& jedenácté let kraloval v Jeru
salémě, a jmeno matky jeho [bylo]
Amital, dcera Jeremiáše z Lobna.

2. I činil zlé před očima Hospo
dinovyma, všecko tak jakž byl činil
Joakim. _

3. Nebo prchlivost Hospodinova
byla proti J erusalému a proti Jů
dovi, až je zavrhl od tváři své: a
odstou il Sedeciáš od krále baby
lonskégo.

4. Stalo se pak léta devátého kra—
lováni jeho, měsíce desátého, vde—
sátý den [téhož] měsíce: že přitáhl
Nabuchodonosor, král babylonský,
on i všecko vo'sko jeho, proti Je—
rusalému, a oblehli jej, a vzdělali
proti němu hrady vůkol.

64) Následující kapitola (52) není od Je
remiáše sepsána, ale jest od někoho
jiného pro lepší srozumění proroctví
Jeremiášova sebrána z čtvrtých knih
Král. kap. 24. a 25. a z Jer. kap. 39.

5. A b 10 město obleženo až do
jedenácté o léta krále Sedeciáše.

6. Měsíce pak čtvrtého, devátého
[dne téhož] měsíce, rozmohl se hlad
v městě: aneměl pokrmů lid země.

7. I prolomeno jest město, a vši
ckni muži bojovní jeho utekli, a
vyšli z města v noci, cestou brány,
kteráž jest mezi dvěma zdmi, a
vede k zahradě královské (když
Chaldejští oblehli byli město Vůkol)
a ušli cestou, kteráž vede na oušt.

I honilo vojsko chal ejské
krále: &postihli Sedeciáše na poušti,
kteráž jest podlé Jericha: a všecko
komonstvo jeho rozprchlo se od něho.

9. A javše krále, přivedli ho k
králi babylonskému do Reblatha,
kteréž jest vzemi Emath: amluvil
k němu soudy.

10. I pobil král babylonský syny
Sedeciášovy před očima jeho: ano
i všecka knížata jůdská zbil vRe
blatha.

11. A oči Sedeciášovi vyloupil,
a svázal ho pouty, a přivedl jei
král babylonský do Babylona, a
vsadil jej do domu žaláře až do dne
smrti jeho.

12. Měsíce pak pátého, desátého
[dne téhožl měsíce*, to jest léta.
devatenáctého [kralování] Nabucho—
donosora, krále babylonského: při
táhl Nabuzardan kníže vojska, kte
rýž stával před králem babylon
ským, do Jerusaléma.

13. I zapálil dům Hospodinův,
a dům královský, a všecky domy
jerusalémské, a všecky domy veliké
vypálil ohněm. _

l4. A všecku zeď jerusalémskou
vůkol pobořilo všecko vojskophal—
deiské, kteréž bylo se správcem
vojska.

15.Z chudých pak lidu, a z.ostatku
lidu obecného, kterýž byl zůstal v
městě, a z poběhlců, kteříž byli
utekli k králi babylonskému, i jiné
z množství, odvedl Nabuzardan
kníže vojska.

12)—Z Král. 25, 8. má sedmý den. Podobne,
že toho dne přitáhl, a desátého teprv
chrám zapálil.
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16. Z chud ch pak země zanechal
Nabuzardan 'že vojska [aby byli]
vinaři, a oráči.

17. Sloupy také měděné, kteříž
byli v domu Hospodinovu, a od
stávky, amoře měděné,kteréž ylo
v domu Hospodinovu, ztloukli Chal
dejští, a vzali všecku měď z nich
do Bab lena.

18. kotly, i háky, a nástroje
hudebné, i číše, i moždířky, 1 vše-.
cky nádoby měděné, kteréž k poslu
hování byly, pobralí: _

19. a štoudve, i nádoby, v mchž
byly vonné věcí, a džbány, i mě-?
děnice, 1svícny, a moždíře, ikoflíky:
kolikžkoli bylo zlatých, zlaté: a
kolikžkoli stříbrných, stříbrné, po-,
bral správce vojska:

20.asloup dva,amoře jedno, a
volků dvanacte měděných, kteříž
byli pod podstavky, kteréž byl
udělal král Šalomoun do domu Ho
spodinova: nebylo váhy mědi všech
těch nádob.

21. Ze sloupů pak, osmnácti loket.
byla výška na sloupu jednom, a
provázek dvanácti loket obcházel

jej: tlustost (pak jeho čtyř prstův,a vnitř byl utý.
22. A makovice na obou měděné:

výška makovice edné pěti loket:
a mřížky, a jablka granátová na
koruně vůkol, všecko měděné. Ná
podobně druhý sloup, i granátová
jablka.

23. A bylo jablek granátových
devadesáte šest visutých: a všech
jablek granátových isto, mřížkami
obestřeno bylo.

24. I vzal správce vojska Sara
jáše kněze předního, a Sofoniáše
kněze druhého, a. tři strážné síně.

26. A z města vzal komorníka
jednoho, kterýž byl ustanoven nad

.muži bojovnými: a sedm mužů z
Štěch, kteříž vídali tvář královu,
kteříž nalezeni byli v městě: a
předního písaře vojska, kterýž zku
šoval !nov'ch vojáků: a šedesáte
mužů z li u země, kteříž nalezeni

;byli u prostřed města.
26. Vzal pak je Nabuzardan

správce vojska, a vedl 'e k králi
,babylonskému do Reblat a.

27. I obil je král babylonský,
a zavraž il je v Reblatha v zemi

'Emat: a zaveden jest Jůda zzeme sve.
28. Tent jest lid, kterýž zavedl

Nabuchodonosor : léta sedmého J ůd
;ských tři tisíce a třímecítma;

29. léta osmnáctého Nabuchodo
nosora, z Jerusalema duši osm set

třiceti dvě;
i 30. léta třimecítmého Nabucho
;donosora, zavedl Nabuzardan správ
'ce vojska duší Židů sedm set čty
;řiceti pět. Všech tedy duší, čtyry
.tisíce šest set.

31. I stalo se třicátého sedmého
gléta přestěhování Joachjna, krále
,jůdského, dvanáctého měsíce, dva
?cátého pátého [dne téhož] měsíce,
jtpovýšil Evilmerodach, král baby
lonský, téhož léta kralování svého,
hlavy Joachina, krále jůdského, a
vyvedl jej z domu žaláře.

32. A mluvil s ním dobré věci
a postavil trůn jeho nad trůny králů,
kteříž byli po něm v Babyloně.

33. A proměnil roucho vězení
jeho, a jídal chléb před ním vždy
cky po všecky dny života svého:

34. a pokrmové jeho, pokrmové
ustaviční byli dávání jemu od krále
babylonského, vyměření na každý
den, až do dne smrti jeho, po vše

žcky dny života jeho.



Pláč Jeremi áše proroka.

I stalo se, když do zajetí zaveden jest Israel, a Jerusalem
spuštěn jest, seděl Jeremiáš prorok pláče a kvíle naříkáním tímto
v J erusalémě, a hořkou myslí vzdychaje, a lkaje řekl:

Kapitola 1.
Naříkání nad bídami lidu judského; 8.

bříchové jejích. 20. Modlitba za pomoc a
vysvobození.

1. Alef*. Kterak sedí samotné mě_ sto plné lidu“: uči
něna jest jako vdovou paní ná
rodů! pod plat uvedena jest kněžna
krajin!

2. Beth. Plačíc plláčď v noci, aslzy její na lícíc jejích: není,
kdoby ji potěšil ze všech milých
jejich: všickni přátelé její pohrdli
jí, a obrátili se jí v nepřátely.

3. Ghimel. Stěhuje se Jůda* pro

knížata její jako skopcové, kteříž
nenalezají pastvy: a odešli bez síly
před tváří stíhajícího.

7. Zain.Rozpomenul seJ erusalém
na dny soužení svého,ana přestou
pení, 1 všeck žádoucí věci své,kte
réž míval 0 9 dnů starodávních,
když padal lid jeho od ruky nepřá—
telské, a nebylo spomocníka: vidí
jej nepřátelé, a posmívají se sobo
tám jeho*.

8. Heth. Hříchem zhřešil J erusa—
lém, protož nestálý učiněn jest:

,všickni, kteříž jej oslavovali, zhr
!zeli jím, proto že viděli ohanění

soužení, apro množství služebnosti: !jeho: on pak úpěje obrátil se zpět.
bydlí mezi národy, aniž nalezá od-! 9. Theth. Nečistoty jeho jsou na
počinuti: všickni, kteříž ji** hom', ;nohách jeho, aniž se rozpomenul
postíhají ji v úzkostech***.

4. Daleth. Cest k Sionu kvílí,
protože nejsou, k oby přicházeli k
slavnosti: všecky brány jeho [jsou]

;na konec svůj: snížen jest velmi,
'nemaje potěšitele: v1z Hospodine
itrápení mé, neb se pozdvihl nepří
jtel [_můj].

zkaženy: kněží jeho lkaj1: pannyx 10. Jad. Vztáhl ruku svou ne ří
jeho jsou š inavé*, a on sám po-jtel ke všem žádoucím věcemje o:
tlačen jest ořkostí. |;nebo viděl národy, an vešli do

He. Učinění jsou nepřátelé!svatyně jeho, 0 mchž (jsi byl přijeho v hlavu, odpůrcovéjeho oboha-lkázal, aby nevcházeli o shromáž
ceni jsou: nebo Hospodin mluviláděni tvého.
proti němu pro množství nepravostíf 11. Kaf. Veškeren lid jeho lká,
jeho: maličcí jeho vedeni jsou do Ša hledá chleba: dávají všehké drahé
zajetí před tváří sužu'ícího.

6. Vau. A odešla o dcery sion—
ské všecka okrasa její: učiněna jsou

věci své za pokrm k očerstvení du
še. Vzezřiž Hospodine a popatř,
nebt jsem chatrný učiněn.

12. Lamed. ó vy všickni, kteříž
'jdete cestou, pozorujte, a vizte,
jest-lí bolest jako bolest má: nebo
sebral jako vinici mne, jakož mlu—
vil Hospodin v den hněvu prchli

abecedy hebr., tak že každý verš s jiným
písmenem začíná. — ** t. město, endy
lidnaté, sedi či truchlí teď osamělé »,
pusté. - '

2) t. dceru. sionská, Jerusalem. VOÍŠ SIVWG. S ,_ ' . 1 1 ll „,3) Jůdští se stěhují, utíkají ze své vlasti, - em- VYDOStl 565 a 0 en
ití, kteříž v ní ještě pozůstalí. -—“ t. 
dceru jůdskou — *" I:. v ůzkostech
jejích, an neví co počíti &kde se skrýti.

4) t. neozdobené, smutné; mají smutek.

7) t. jeho nynější pobožnosti, aneb jinak,
jeho zkáze.

13) t. cvičil, ztrestal mne.
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do kostím'ch, a vyučilmne* : roz
táhl sit no am mým, obrátil mne
zpět: učinil mne zpustlého, cely
den žalostí zmořeného.

14. Nun. Bdělo jho nepravosti
mých: V ruce 'eho svinuty jsou, a
vloženy na hr omé:zemdlenajest
sila ma: dal mne Pán v ruku,
z níž nebu u moci povstati.

15. Samech. Odjal všecky vzácné
mé Pan z prostředka mne: povolal
proti mně času, aby potřel výborné
mé: čeřen šlapal Pan panně dceři
jůdské*.

16. Ain. Protož já pláči, a oko
mé vyvozuje vody: nebo vzdálen
jest ode mne potěšitel,jenžby obra
til duši mou*: učinění jsou ztracení
synové moji, nebo ssílil se nepřítel.

17. Fe. Rozprostřel Sionruce své,
a není kdoby ho potěšil: rozkázal
Hospodin proti J akobovi vůkol něho
nepřátelům jeho; učiněn jest Jeru
salém jako [žena] poskvrněna tokem
měsičnym mezi nimi.

18. Sade. Spravedlivý jest Ho
spodin, neb jsem ust jeho khněvi
vosti popudil. Slyšte prosim všickni
lidé, a vizte bolest mou: panny mé,
a mládenci moji odešli do zajetí.

19. Kof. Volal jsem na přátely
své, a oni oklamali mne: kněžímo
ji, a starci moji v městě zhynuli:
neb hledali pokrmu sobě, aby očerst—
vili duší svou.

20. Res'. Pohleď Hospodine, neb
soužen' jsem, zkormouceny jsou
vnitřnosti mé: podvracenojest srdce
mé ve mně, nebo hořkosti plný jsem.
Vně hubí meč, a doma podobně
smrt jest.

21. Sin. Slyšeli, že já vzdycham,
& není, kdoby mne potěšílzvšickní
nepřátelé moji slyšeli o mém zlém,
veselili se, žes ty to učinil: při—
vedeš den potěšení, a budou mně
podobní.

22. Tau. Nechť vejde všecko zlé
jejich před tebe: a sbeř je, jako

15) t. dceru jůdskou, či Jerusalem šlapal &
ztrestal Pán. jako se šlapou aneb tlačí
hrozny v čeřen složené.

16) t. k životu; obživil, občerstvil.

jsi mne sebral pro všecky nepra
vosti mé: nebot mnoha jsou upěm
má„ a srdce mé jest truchhve.

Kapitola 2.
Naříkání nad zkažením města & chrámu

jerusalémského.

1. Alef. Kterak přikryl mrakotouv prchlivosti své Pan
dceru sionskou: shodil s nebe na.
zem slavnou Israelskou, anerozpo
menul se na podnož nohou svých'“
v den prchlivosti své.

2. Beth. Svrhl Pán, aniž ušetřil,
všecky krásné věci J akobovy : zbo—
řil v prchlivosti své ohrady panny
jůdské, a shodil je na zem: o
skvrníl království, i knížat jejich.

3. Ghžmel. Polamal vhněvě prch—
livosti své všecken roh israelsky:
odvrátil zpět pravici svou od tváři
nepřítele*: azapálil v J akobovi jako
oheň plamene sžírajíciho vůkol.

4. Haleth. Natáhl lučiště své jako
nepřítel, utvrdil pravici svou jako
protivník: a zbil všecko, což pě
kného bylo k pohledění v stánku
dcery sionské, vylil jako oheň roz—
hněváni své. '

5. He. Učiněn jest Pán jako ne
přítel: svrhl Israele, svrhl všecky
zdi jeho: rozmetal ohrady jeho, a
naplnil dceř jůdskou poníženým a
poníženou*.

6. Vau. Arozmetal jako zahradu
stan svůj, zkazil stanek svůj: v
zapomenutí dal Hospodin na Sionu
slavnost, a sobotu; a v ohanění,
i vrozhněvaní prchlivosti své [dal]
krale, i kněze.

7. Zain. Zapudil Pan oltář svůj,
zlořečil svatyni své: vydal v ruku
nepřítele zdi věží jeho: hlas dali
nepřátelé v domě Hospodinově,
jako v den slavný.

8. Het/:. Myslil Hospodin zkaziti

1) t. neohlédal se na chrám &.archu, vi
ditedlné znamení přítomnosti své.

3) t. nevztAhl ruky své 11ztreetům' ne
přátel, tak jak to někdy činívul.

&) Hebr. zármutkem & žaloatí.
8) t. naschvál, jako podlé nějakého pra.

vidla, všecko zbořil a z kořen vyvrátil.
Ieai. 34, 11.
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zeď dcery sionské : roztahl provázek
svůj*, a neodvrátil ruky své od
zhouby: a kvílilo předezdí a zeď
spolu rozmetana jest.

9. Thetk. Pohříženy jsou v zemi
brany její: zkazil a setřel závory

její: král Cjejí a knížata její [jsou]mezi naro y; není zákona a pro
roci její nenalezli vidění od Ho
spodina.

10. Jad. Sedí na zemi, umlkli
starci dcery sionské: posypali po
pelem hlavy své, přepasáni jsou
žíněmi, povrhli na zem hlavy své
panny jerusalémské.

11. Kaf. Hynou od slz oči mé,
zkormoutila se střeva ma: vylila
se na zem jatra má nad potřením
dcery lidu mého, když hyne ma
ličký a prsi požívající na ulicích
města.

12. Lamed. Matkam svým říkají:
Kde jest pšenice a víno*? Když
hynou jako ranění po ulicích mě
sta: když vypouštějí duše své v
lůnu matek svých.

13. Mam. Komu přirovnam tebe?
anebo komu připodobnímtebe, dcero
jerusalémska? komu tě rovnou u—
činím, a potěším tě, 'panno dcero
sionska? Nebo veliké jest jako
moře potření tvé: kdož tě zhojí?

14. Nun. Proroci tvojividěli tobě
křivé věci, a bláznivé, aniž otví
rali nepravosti tvé, aby tě byli k po
kání vzbuzovali: ale viděli tobě
přijímaní křiva a hnani*.

15. Samec/z. Tleskaji nad tebou
rukama všickni, kteříž jdou cestou:
sipějí a hýbají hlavou svou nad
dcerou jerusalémskou: To-li jest,
řkouce, to město dokonalé krásy,
a radost vši země?

16. Fe. Otvírají na tebe ústa svá
všichni nepřátelé tvoji: sipějí a

skřípřjí zubami, a říkají: _Sežermeje; e totot jest ten den, jehož

12) t. chléb a víno, jíst a pít.
14) t. prorokovali tobě křivě o přijímání

či ochráněni Božím & o vyhnání do za.
jetí., jelikož ti ono neprávě slibovali,
& toto za nemožné vydávali. Hebr. Vy
dávali ti vyrčení křivé. & avodnů.

jsmf očekávali; nalezli, viděli jsmejej .
17. Ain. Učinil Hospodin co my

slil, splnil řeč svou, kterouž byl
přikázal ode dnů starodávních: zka
zil, a neušetříl, a obveselil nad
tebou nepřítele, a povýšil rohu

protivníků tých.18. Sade. ola srdce jejich ku
Panu na zdech dcery sionské: Vy
veď jako potok slzy, dnem i nocí;
nedávej sobě odpočinutí, aniž u
mlkni zřítelnice oka tvého. .

19. ch. Vstaň, chval v noci,
při počátku [každého] bdění: vy
lévej jako vodu srdce své před 0
bličejem Paně: pozdvihuj ]: němu
rukou svých za duši maličkých
svých, kteříž hynou hladem na po
čátku všech rozcestí*.

20. Res'. Pohleď Hospodine, a
popatř, koho jsi tak jako víno se
bral: zdaliž jisti budou ženy plod
svůj, maličké podlé miry dlaně*?
má-li zabit býti v svatyni Páně
kněz a prorok?

21. Sin. Leželi na zemi vně pa
chole i starý: anny mě, i mládenci
moji padli o meče: zbil jsi je v
den prchlivosti své: zbil, aniž jsi
se slitoval. ,

22. Tau. Povolal jsi jako ke dni
slavnému Ly, kteřížby mne strašili,
z vůkolí, a nebylo v den prchli
vosti Hospodinovy, kdoby utekl, a
ostaven byl: kterež jsem odchovala,
a vyživila, ty nepřítel můj dokonce
zhubil.

Kapitola 3.
Toužení J eremiášovo nad mnohonásobným

souženim svým, isousedů svých, vobležení
města Jerusaléma. "

]. Alef. Já jsem muž ten, kterýžvidí chudobu svou od
metly rozhněvam' 'eho.

2. Alef Zave mne, a uvedl
mne do tm a ne k světlu.

3. Alef. oliko na mne se obrátil,
a obracel ruku svou celý den.

19) t. na rozích ulic.
20) t. dítky na píď zdáli ; t. j. dítky plenkami

obvinuté.
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4. Beth. Zastaralou učinil kůži
mou, i tělo mé, setřel kosti mě.

5. Beth. Stavěl v okolku mém,
a obklíčil mne žlučí, a úsilím.

6. Beth. V tmavých místech po
stavil mne, jako mrtvé věčné.

7. Ghimel. Vystavěl vůkol proti
mně, abych ne šel :obtížil pouto mé.

8. Ghžmel. eikdyž jsem volal,
& prosil, nepřipustil modlitby mě.

9. Ghimel. Zavřel cesty mé ka
mením čtverhranným, stezky mé

odvrátil.
10. Daleth.[Jako] medvěd číhající

učiněn jest mně: [jako] lev v Skl'ýšlch.
11. Daleth. Stezky mé podvratil,

a polámal mne: položil mne zpu
štěného.

12. Daleih. Natahl lučiště své,
a vystavil mne jako znamení k
střele.

13. He. Vpustil vledví ma střely
toulu svého.

14. He. Učiněn jsem v posměch
všemu lidu svému, píseň jejich
celý den.

15. He. Naplnil mne hořkostmi,
opojil mne pelyňkem.

16. Vau. A zlamal podlé počtu
zuby mé, krmil mne popelem.

17. Vau. A zahnána jest od po
ko'e duše ma, zapomněl jsem na
do ré věci*.

18. Vau. I řekl jsem: Zahynul
konec můj, a naděje má od Ho
spodina.

19. Zaz'n. Rozpomeň se na chu
dobu, a na přestoupení mě, na pe
lyněk, a na žluč. '

20. Zain. _Pamětí pamětliv budu,
a chřadnouti bude ve mně duše má..

21. Zažn.To uvažuje v srdci svém.,
proto doufati budu.

22. Heth. Milosrdenství Hospodi—
novo, že 'sme do konce nevyhynuli:
nebo nez ynula smilovaní jeho.

23. Hetk. Nova na úsvitě, mnoha
jest víra tvá, ože]*.

24. Heth. Díl můj jest Hospodin,

17) t. nevím nic o štěstí a dobrých dnech.
23) t. věrnost, dobrotivost tvá, každého rána

nové, i velika se ukazuje.

řekla duše ma: protož budu ho
očekávati.

25. Theth. Dobrý jest Hospodin
těm, jenž doufa'i v něho, [každé]
duši hledající 'eimo.

26. Theth. lŠobré jest očekávati
s mlčením spasení Božího.

27. Titel/4.Dobré jest muži, kdyžby
nesl jho od mladosti své.

28. Jad. Seděti bude samotný, a
mlčeti: nebo pozdvihl [je] na se.

29. Jad. Položí v prachu ústa
sva, zdaliby naděje byla.

30. Jad. Da líce tomu, kdož jej
bije, nasycen bude pohaněními.

3L Kaf. Nebo nezažene Pan na
věky.

32. Kaf. Neb jestliže zavrhl, zase
smiluje se podlé množství milosr
denství svých.

33. Kaj. Neponížilt zajisté z srdce
svého, a nezavrhl synů lidských:

34. Lamed. aby potřel pod nohami
svými všecky vězně země,

35. Lamed.aby uchýlil soud muže
před tváří obličeje Nejvyššího;

36. Lamed. aby převrátil člověka
v soudu jeho; toho] Pan nevěděl*.

37. Mem. K 0 jest ten, ještoby
řekl, že se co stava, an [tohol'Pan
nerozkázal?

38. Mem. [aneb] že z úst“ Nej
vyššího nevychází ani zlé ani do
bré*?

39. Mem. Proč reptá. člověk živý,
a muž za hříchy své*?

Nun. Pilně ohledujme cest
svých, a hledejme, a navratme se
k Hospodinu.

41. Nun.Pozdvihujme srdcí svých
s rukama ku Panu k nebesům.

42. Nun. Myt jsme ne ravě činili,

a k hněvu tě(půpuzova ': proto jsity neuprosite ý.
43. Sameck; Obestřels nás prch

livostí, a porazil jsi nas: zbil jsi
[nas], aniž jsi ušetřil.

86) t. takového nakládání s lidmi nemi
luje' Pán.

38) t. že Bůh nedbaje toho ani netrestó. ani
neodměňuje; aneb, nepřichází-MŽodměna
i trest toliko z rozkazu Božího?

39) t. pokutu snášeje; trestán jsa —
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44. Samec/z.Postavil jsi před se
bou oblak, aby nepronikla modlitba.

45. Samech. Za vykořenění, a za
zavržení položil jsi mne uprostřed
národů.

46. Fe. Otevřeli na nás ústa sva
všickni nepřátelé.

47. Fe. Za. strach a. osidlo uči
něnojest ném proroctví, a k setření.

48. Fe. Rozdělení vod vyvedlo
oko mé, pro potření dcery lidu
mého.

49. Ain. Oko mé souženo jest,
aniž umlklo, proto že nebylo od
počinutí,

50. Ain. ažby popatřil a shlédl
Hospodin s nebe.

51. Ain. Oko mé obloupilo duši
mou* pro všecky dcery města mého.

52. Sade. Lovením polapili mne
jako ptaka nepřátelé moji darmo.

53. Sade. Padl do jámy život
můj, a položili kamen na mne*.

54. Sade. Pozdvihly se vody nad
hlavu mou: řekl jsem: Zahynu.

55. Kof. szval jsem jmeno tvé
Hos odine z jamy nejposlednější.

56? Kaf. Hlas můj slyšeljsi: nev
odvracujž ucha svého od vzdychaní
mého, a od volání.

57. líc/'. Přiblížils se v ten den,
když jsem tě vzýval: řekl jsi:
Neboj se.

58. Res'. Soudil jsi Panepři duše
mé, vykupiteli života mého.

59. Res'. Viděl jsi Hospodine
nepravost jejich proti mně: sudiž
soud m j.

60. Res'. Viděl jsi všecku prchli
vost, všecka myšlení jejich proti
mně. '

61. Sin. Sl šel jsi pohanění je
jich, Hospo 'ne, všecka myšlení
jejich proti mně.

62. Sin. Rty povstávajících'proti
mně a přemyšlovéní jejich proti
mně celý den.

63. Sin. Seděni jejich, ipovsténí
jejich viz; já. jsem píseň jejich*.
51) t. oči mé slzením velikým života mí

ukracují —
53) t. zabubiti mne chtěli v císternč.
63) t.fpři každé příležitostí jsem posměšnou

písničkou jejich.

64. Tau. Navrátíš jim odplatu

Hospodine podlé skutků rukoujejic .
65. Tau. Dáš jim [jako] štít srdce

úsilí své *.
66. Tau. Stíhati je budešvprch

livosti, a potřeš je pod nebesy Ho
spodine.

Kapitola 4.
Veliké bídy lidu jůdského po dobytí města.

Jerusaléma. 13. Příčiny jejích. 21. Pomsta
Boží nad Idnmejskými. 22. Potěšení lidu
Božího. Tento pláč jest velmi podoben pláči
druhému, výš kap. 2.

1.Alef.Kterak zatemněnoj est zlato,proměnila se barva nej
lepší*, rozmetáni jsou kamenové sva
tyně na počátku všech ulic.

2. Beth. Synové sionští slavní,
a odění zlatem prvním: jakt jsou
počtení za nádoby hliněné, dilo
rukou hrnčíře.

3. Ghimel. Ano i potvory obna—
žily prs, krmily mláďata svá.: dcera.
[pak] lidu mého jest ukrutna, jako
pštros na poušti.

4. Daleth. Jazyk prsi požívajícího
přilnul žízní k dasnim jeho: ma.-—
ličcí žádali chleba, a nebyl, kdoby
ho lámal jim.

5. He. Kteříž jídali rozkošně,
zh nuli na cestách: kteří chovani
by i v zlatohlavich, chopili se lejna.

6. Vau. A větši učiněna jest ne
pravost dcery lidu mého nad hřích
Sodomy, “kteréž podvrácena jest v
okamžení, a nejímali v ní ruce.

7. Zažn. Bělejší [byli] Nazarejšti
její nežli sníh, stkvělejší nad mléko,
červenější nad slonovou kost starou,
pěknější než safír.

8. Heth. Zčernala nad uhlí tvář
jejich, anejsou poznani na ulicích:
p 'nula kůže jejich k kostem:
uschla, a učiněna jest jako dřevo.

9. Theth. Lépe bylo zbitým me
čem, než umořeným hladem: neb

65) t. trestání své seěleš na ně, aby jim
těsně jako štít na. srdci leželo.

1) t. kterak se změnila všecka předešlá
skvěloat a sláva Jemsaléms!
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tito uchřadli, stráveni byvše od ne
úrody země.

10. Jad. Ruce žen mílosrdn'ch*
vařily syny své: byli jim za po ,
v [čas] potření dcery lidu mého.

11. Kaf. Dokonal Hospodin prch
livost svou, vylil hněv rozhněvání
svého: a za álil oheň na Sionu, a
sežral základy jeho.

12. Lamed. Nevěřili králové země,
ivšickni obyvatelé okršlku, by měl
vjíti protivník a nepřítel skrze brány
jerusalémské.

13. Mem.Pro hříchy prorokůfj eho,
a nepravosti kněží jeho, kteříž vy
lévali u prostřed něho krev spra
vedlivých [stalo se to].

14. Nun. Bloudili [jako] slepí po
ulicích, poskvrněni jsou v ': a
když nemohli, drželi podolky své*.

15. Samech. Ustupte poskvrnění,
volali na ně: ustupte, odejděte, ne
dotýkejte se: nebot se svadili, a
pohnuti jsou :řeklimezi národy: Ne
bude Více bydliti mezi nimi*.

16. Fe. Tvář Hospodinova roz
dělila je, nepřidát, aby vzhlédla na
ně: tváří kněžských nestyděli se,
aniž se nad starými smilovali.

17. Ažn. Když jsme ještě stáli,
hynuly oči naše k marné pomoci
naší, když jsme pilně hleděli kná
rodu, kterýž vysvoboditi nemohl*.

18. Sade. Sklouzly šlépě'e naše
na cestě ulic našich, přibíížil se
konec náš: doplnili se dnové naši,
nebo přišel konec náš.

19. Kof. Rychlejší byli ti, kteříž
nás stíhali, nežli orlice pod nebem:
po horách stíhali nás, na poušti
nám zálohy dělali.

20. Reč. Duch úst našich Kristus
Pán* jat jest v hřiších našich: je

10) t. od přirozenosti litostivějšich —
14) Smysl: tak že nikdo nemohl se do

tknouti roucha. jejich, aby se nezkálel
& neposkvrnil.

15) t. takový poskvrněný člověk, či pro
národ. Smysl: ani pohané jich nechtějí
mezi sebou trpěti.

17) Bozuměj o Egyptských, kteříž vytáhli
idům na pomoc, ale ničeho nepořídili.

20) t. Pomazaný Páně, král Sedeciáě, jenž
v té částce předpodobnívalKrista Pána,

muž jsme řekli: V stínu tvém živi
budeme v národech.

21. Sin. Raduj se, & vesel se,
dcero edomská, kteráž bydlíš v zemi
Hus: také k tobě přijde kalich,
opojena budeš, i obnažena*.

22. Tau. Doplněna jest nepravost
tvá, dcero sionská, nepřidat více,
aby tě přestěhoval: tvou nepravost,
dcero edomská, navštíví, odkryje
hříchy tvé.

Modlitba Jeremiáše
proroka.

Kapitola 5.
Krátké opakování všech pokut, a.horlivé

modlitba, aby Bůh nad lidem svým se smí
lovsl, a zase k předešlé blaženosti mu do
pomohl.

1. Rozpomeň se, Hospodine, co senám přihodilo: popatř, a viz
pohaněni naše.

2. Dědictví naše obráceno jest
k cizím, domově naši k cizozemcům.

3. Sirotci učinění jsme bez otce*,
matky naše jsou jako vdovy.

Vodu svou za peníze pijeme:
dříví naše za cenu kupujeme.

5. Za šíje naše jsme vedeni, usta
lým není dáno odpočinutí.

6. Egyptu dali jsme ruku i Assyr

Žkým, abychom nasyceni byli chle—em.
7. Otcové naši zhřešili, a není

jich: a my nepravosti jejich neseme.
8. Služebmci anuji nad námi*:

není, kdoby vytr z ruky jejich.
9. S nebezpečenstvím duši našich

přinášíme sobě chléb, od tváři meče
na poušti.

10. Kůže naše, jako ec vypálena
jest od tváři bouřek adu*.

pro hříchy naše iatého, iehožto duchem
obživeni jsme, a. pod jehož ochranou
ve světě trváme.

21) t. raduj se jen z neštěstí našeho: brzot
přijde také řád na tebe!

3) t. nemajíce žádného krále.
8) t. itěm nejchatrnějěím llužebníkům, či

otrokům, poddání býti musíme, my, ná
rod svobodný!

10) t. od náramného hladu.
18
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11. Zlehčují ženy na Sionu, a
panny v městech jůdských.

12.Knížata rukou [jejich] zvěšena
jsou: tváři starců neostýchají se.

13. Mladenců nestydatě užívají*:
a pacholata pod dřívím klesají.

14. Starci vyhynqu bran*, mlá
denci z kůru zpívajících.

15. Zhynula radost srdcešnašeho:
obrátil se v kvílení kůr naš.

16. Spadla koruna s hlavy naší:
běda nám, že jsme zhřešili!

17. Proto truchlivé učiněno jest

13) Hebr.: k žernovn, k mletí je berou,
což jen otrokům náleží & lidem sve-=
bodným hsnebno jest.

Proroctví

srdce naše,
oči naše:

18. ro horu Sion, že zkažena
jest, liš y chodí v ní.

19. Ale ty, Hospodine, na věky
zůstaneš, a trůn tvůj do národu a
národu.

20. Proč se zapomínáš nad námi

gzůgěky? opouštíš nás na dlouhost
21. Obrat nás, Hospodine, k sobě,

a obraceni budeme: obnov dny naše,
jakž byli od počátku.

22. Ale zamítaje zahnal jsi nás,
rozhněval jsi se proti nám náramně.

proto zatměny jsou

, let)—t. nesedají více v hranách k soudu.

Baruchovm
Baruch, syn Neriášův, věrný učenník a písař proroka Jeremiáše, snášel s ním

zároveň všeliká protivenství, ježto se mu za příčinou jeho prorokování od
Po dobytí města Jerusaléma a odvedení části

Žeremiášem i Baruch v zemi na svobodě.

idů dála.
Židů do zajetí babylonského, zůstal s

Po zabití vladaře Godoliáše odešli mnozí
idé do Egypta, vzavše s sebou i Jeremiáše s Baruchem. Potom, nepochybně po smrti

Jeremiášově, odebral se Baruch k zajatým do Babylona. Odtud psal Židům, ještě v Je
rusalémě pozůstalým list, přidav také některá napomenutí i potěšování v způsobě pro
roctví, během kapitol 5. Ku konci — v kapitole 6. jest položen přípis proroka Jere—
miáše k zavedeným do Babylona, kterýmžto je zvláště od modloslužby vystříhá., i od
bázně před modlami odvádí. Tent jest obsah knihy proroctví Baruchova.

Kapitola 1.
Napsání i čtení knihy od Barucha v Ba

byloně. 5. Pláč, půst, a modlitba lidu jůd
ského. 6. Sbírka na potřeby chrámové uči
něna, a do Jerusaléma kněžím poslána. 10.
Napomenutí kněží k modlitbám za krále
babylonského i za lid iůdský.

1.Atato [jsou] slovaknihy, kterážnapsal Baruch, syn Neriáše,
syna Maasiášova, syna. Sedeciášova,
s a Sedejova, syna Helkiášova, v

abyloně,
2. léta pátého, sedmého dne mě

síce', času [toho], kteréhož Chal
dejští dobyli J erusaléma, &vypálili
jej ohněm.

3. I četl Baruch slova knihy této

2) t. téhož měsíce (pátého), když Chal
dejští —

v uši Jechoniaše, syna Joakimova,
krale jůdského, a v uší všeho lidu,
přicházejícího k knize [této],

4. a vuši mocných s nů králov
ských, a v uši staršíc , a v uši
lidu, od nejmenšího až do největšího
všechněch těch, kteříž bydhli v Ba
byloně, při řece Sodi.

5. Kteřížto slyšíce plakali, &po
stiJi se, amodlili se před obličejem
Páně. ,

6. I sebrali peníze odlé toho,
což mohla jednohokažd ho ruka,

7. a poslali je do Jerusaléma k
J oakimovi synu Helkiáše syna Salo
mova knězi, i k kněžím, a ke vše
mu lidu, kteříž nalezeni jsous ním
v J erusalěmě:

8. když byl přijalnádoby chrámu
Páně, kteréžto vzaty byly z chrá
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mu, aby navráceny byly do země
jůdské, desátého dne měsíce Sívan*,
nádoby stříbrné, kteréž byl udělal
Sedeciáš, syn J osiášův,kral jůdský,

9. když byl zajal Nabuchodonosor
král babylonskýJechoniáše, a kni
žata, i všecky mocné, i lid země,
z J erusaléma, a odvedl je svázané
do Babylona.

10. I řekli: Aj poslali jsme vám
peníze, naku to za ně zápalných
obětí, i kadi a, a učiňte mannu*,
a obětujte za hřích na oltáři Pána
Boha našeho: _

11. a modlte seza životNabucho
donosora krále babylonského*,aza
život Balthasara syna jeho, aby
byli dnové jejich jako dnové nebes
nad zemí:

12. a aby dal nám Pán moc, a
osvítil oči naše, abychom živí byli
pod stínem Nabuchodonosora krále
babylonského, a pod stínem Bal
thasara syna jeho, a sloužili jim
mnoho dní, a nalezli milost před
obličejem 'ejich.

13. I ta é za nás modlte sePánu
Bohu našemu: nebot jsme hřešili
Pánu Bohu svému, a není odvrá
cena prchlivost jeho od nás až do .
tohoto dne.

14. A čtěte knihu tuto, kterouž
jsme poslali k vám, abyste ji čítali
v chrámě Páně na den slavný, a
dne příhodného.

15. A rcetei Pánu Bohunašemu
spravedlnost, nám pak [náleží] za
hanbení tváři naší: jakož jesttento
den všemu Jůdovi, i bydlícím v
J erusalémě,

16. i králům našim, i knížatům
našim, i kněžím našim, i prorokům
našim, i otcům našim.

17. Zhřešili jsme před Pánem B0

8) Ten se srovnává s naším Květnem.
Toho měsíce přijal totiž Baruch některé
nádoby chrámové, vydané od Nabucho
donosora, aby zas navráceny byly do
Jerusaléma.

10) Hebr. manchu, t. j. obět suchou, ji
delnou.

11) t. pro tu milost, kterouž jim prokázal,
navrátiv nádoby chrámové.

hem naším, &.nevěřili jsme, nedově
řujíce se jemu:

18. a nebyli jsme poddání jemu,
a neposlouchali jsme hlasu Pána
Boha našeho, abychom chodili v
přikázaních jeho, kteráž nám dal.

19. Ode dne, kteréhož vyvedl
otce naše z země egyptské, až do
tohoto dne, byli jsme nevěrní Pánu
Bohu našemu: a roztržení jsouce
odstoupili jsme, abychom neslyšeli
hlasu eho.

20. řidržely se nás mnohé zlé
věci, a z ořečenství, kteráž ustano
vil Pán Mojžíšovi služebníku své
mu: kterýž vyvedl otce naše z ze
mě egyptské, aby nám dal zemi
tekoucí mlékem a strdí, jako dneš
ního dne.

21. A neposlouchali jsme hlasu
Pána Boha našeho odlé všechslov
proroků, kteréž pos al k nám:

22. a odešli jsme 'edenkaždý v
smyslu srdce svého zlostného, aby
chomsloužili bohům cizím, páchajíce
zlé věci před očima Pána Boha
našeho.

Kapitola 2.
Další poznání spáchaných hříchů, a za

sloužených pokut od Boha seslaných. 11.
Modlitba za milosrdenství, a za odpuštění
hříchů.

1. Protož ustanovil Pán Bůh nášslovo své, kteréž mluvil k
nám, a k soudcům našim, kteříž
soudili Israele, a k králům našim,
i knížatům našim, i ke všemu Israe
lovi, i Jůdoví: '

2. ab řivedl na nás Pán zlé
věci ve ike, kteréž se nestaly pod
nebem, jako se staly vJerusalémě,

odlé toho, jakž psáno jest v zákoně
ojžíšově,
3. aby jedl člověk maso syna své-_

ho, a maso dcery své.
4. A dal je od ruku všech kráp

lů, kteříž jsou o 010nás, vpohanění,
a v zpuštění mezi všemi národy, v
kterýchž rozptýlil nás Pán.

5. I učinění jsme vespod, a ne
svrchu: nebo hřešili jsme [proti]
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Pánu Bohu svému, neposlouchajíce a duše lačná dává tobě slávu &
hlasu jeho. spravedlnost Pánu.

6. Pánu Bohu našemu spravedl
nost : nám pak, a otcům našim zahan
bení tváři, jakož jest den tento.

7. Nebo mluvil proti nám Pán
všecky tyto zlé věci, kteréž přišly
na nas:

8. a ne rosili jsme tváři Pána
Boha naše o, abychom se navrátili
jedenkaždý z nás od cest našich
nejhorších.

9. I bděl Pán ve zlých věcech,
a přivedlje na nás: neb spravedlivý
jest Pán ve všech skutc1ch :svých,
kteréž přikázal nám.

10. Ale neposlouchali jsme hlasu
jeho, abychom chodili v přikázaních
Páně, kteráž dal před tvář naši.

11. A nyní, Pane Bože israelský,
kterýž jsi vyvedl lid svůj z země
egyptské rukou mocnou,av zname
ních, i v zázracích, a moci svou
velikou, a ramenem vyvýšeným,
učinils sobě jmeno, jakož jest den
tento:

12. hřešili jsme, bezbožně jsme
činili, nepravost jsme páchali, Pane
Bože náš, ve všech spravedlnostech
tvých.

13. Necht se odvrátí hněv tvůj
od nás: nebo zůstaveno jest nás
málo mezi národy, kdež jsi roz—
ptýlil nás.

14. Vyslyš Pane prosbu naši, a
modlitby naše, a v eď nás ro
sebe*: a dej nám na eznoutim' ost
před tváří těch, kteříž nás odvedli:

15. aby věděla všecka země, že
ty jsi Pán Bůh náš, a že jmeno
tvé vz' áno jest nad Israelem, i
nad pokélením jeho.

16. Vzhlédni Pane z domu sva
tého svého na nás, a nakloň ucha
svého, a vyslyš nás.

17. Otevři oči své, a viz: nebo
ne mrtví, kteřížjsou v hrobě,jichžto
duch vzat jest z vnitřností jejich,
vzdají čest &.ospravedlnění Panu:

18. ale duše, kteráž smutná jest
nad velikostí zlého, a chodí skři
vená, a neduživá, a oči scházející,

1-1) t. sám pro sebe a. pro svou čest.

go

19. Nebo ne podlé spravedlností
otců našich vyléváme prosby, &.
žádáme milosrdenství předobličejem
tvým, Pane Bože náš:

20. ale že jsi seslal hněv svůj,a
prchlivost svou na nás, jakož jsi
mluvil skrze služebníky své pro
roky, řka:

21. Takto praví Pán: Sehněte
rameno své, a šíji svou, adíla čiňte
králi babylonskému : a seděti budete
v zemi, kterouž jsem dal otcům
vašim.

22. Pakli neuposlechnete hlasu
Pána Boha našeho, abyste dělali
králi babylonskému: zhynutí vaše
učiním z měst jůdských, a od ze
vnitř J erusaléma,

23. a odejmu od vás hlas veselí,
a hlas radosti, a hlas ženicha, a
hlas nevěsty, a bude všecka země
bez šlépěje od bydlejících v ní.

(J er. 7, 34.)
24. A neposlechli hlasu tvého,

aby dělali králi babylonskému: a
ustanovil jsi slova svá, kteráž jsi
mluvil skrze služebníky své pro
roky, aby přeneseny byly kosti
králů našich, a kosti otců našich
z místa svého: (Jer. 8, l.)

25. a aj povrženy jsou na horko
slunečné, a na mráz v noci: a ze
mřeli v bolestech nejhorších, hladem
a mečem, a ám'm.

26. A položil jsi chrám, v němžto
vzýváno jest jmeno tvé, jak vtento
den*, pro nepravost domu israel
ského, a. domu jůdského.

27. I naložil jsi s námi, Pane
Bože náš, podlé vší dobroty své,

& podlé všeho smilování svého tohove ikého;
28. jakž jsi mluvil skrze služeb

níka svého Mojžíše, v ten den, kte

réhož jsidpřikázal jemu psáti zákonsvů' ře s israe skym'i,
Žilpřka: ÉĚudete-li poslouchati

hlasu mého, obrátí se množství toto

26) t. v zříceniny, v stav ten, jak se vidí
podnes.
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veliké v nejmenší mezi národy,
kamž já. je roz týlim:

30. nebot Vlm, že mne neupo
slechne lid [ten]; neb jest to lid
tvrdé šíje: ale obrátí se k srdci
svému v zemi zajetí svého:

31. &.zvědí, že já jsem Pán Bůh
jejich, a dám jim srdce, a srozumějí:
uši, a budou slyšeti:

32. a budou mne chváliti v zemi
zajetí svého„ a pamatovati budou
na jmeno me.

33. A odvrátí se od hřbetu svého
tvrdého, a zlobivostí svých: nebo
rozpomenou se na cestu otců svých,
kteříž hřešili proti mně.

34. I ovolám je zase do země,
kterouž jsem přisáhl [dáti] otcům
jejich, Abrahamovi, Isákovi, a Ja—
kobovi, a budou panovati nad nimi:
a rozmnožim j e,a nebudou umenšeni.

35. A ustanovím jim ' uvu
jinou věčnou, abych jim byl Bohem,
aoni budou mně lidem: anepohnu
více lidem svým, syny israelskými,
z země, kterouž jsem dal jim.

Kapitola 3.
Modlitba lidu jůdského. 9. Napomenutí

jich od proroka ku poznání hříchů, 14. ik
moudrostí.

1.A nyní, Pane všemohoucí, Božeisraelský, duše v ůzkostech, a
duch soužený volá k tobě:

2. Slyš, Pane, a smiluj se, nebo
Bůh milosrdný jsi, a smiluj se nad
námi: neb jsme zhřešili před tebou.

3. Nebo ty sedíš na věky, &my
zhyneme na věky*?

4. Pane všemohoucí, Bože iisra—
elský, slyš nyni modlitbu mrtvých
israelských, a synů jejich, kteříž
hřešili před tebou, a neposlouchali
hlasu Pána Boha svého, ipřidržely
se nás zlé Věci. _

5.Nevzpomínej na nepravosti otců
našich, ale vzpomeň na ruku svou,
a na jmeno své v čas tento;

3) t. máme-liž my na věky zahynouti?
Aneb, my hyneme, mřeme ustavičně,
ješte ty na. věky zůstáváš.
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6. poněvadž jsi ty Pán Bůh náš,
a chváliti budeme tebe, Pane;

7. nebo proto dal jsi bázeň svou
v srdce naše, a abychom vzývali
jmeno tvé, a chválili tě v zajetí
svém, nebo obracíme se od nepra
vostí otců svých, kteříž hřešili
před tebou.

8. A aj dnes vzajetí našemjsme,

jímž jsi rozptýlil nás V ohaněni,a v z ořečenství, a v hříc *, podle
všech nepravosti otců našich, kteříž
odstou ili od tebe, Pane Bože náš.

9. S yš, Israeli, přikázaní života:
ušima přijmi, abys uměl opatrnost.

10. Co jest, Israeli, že jsi vzemi
nepřátelské ?

11. Sestaral jsi se v zemi cizí,
poskvrněn jsi s mrtvými*: počten
jsi s stupujícími do pekla.

12. Opustils studnici moudrosti:
13. nebo kd bys byl na cestě

Boží chodil, by bys ovšemvpokoji
věčném přebýval.

14. Nauč se, kde jest opatrnost,
kde jest síla, kde jest rozum: abys
spolu věděl, kde jest dlouhost ži
vota a živnost, kde jest světlo očí,
a pokoj*.

15. Kdo nalezl místo její? a kdo
všel v poklady její*?

16. Kde jsou knížata národů, a
kteříž panují nad zvířaty, kteráž
jsou na zemi*?

17. kteříž s ptactvem nebeským
hr .,a 1

1'18.,kteříž stříbro na oklad sklá
dají, i zlato, v němž 'dé doufají,
a není konce dobývání jejich? kteříž
stříbro kují apečlivi jsou, aniž jest
nalezení skutků jejich*?

19. Vyhlazení jsou, a do pekel
sstoupili, a jiní místo nich povstali.

8) t. k pokutě za hřích —
11) t. s pohany, kteréž Židé za poskvrněné

měli, jako ty, kteříž mrtvých těl se tim
týkají. 2. Mojž. 11, 26.

14) t. štěstí a. blaženost.
15) t. té moudrosti pravě?
16) t. jsou pány zvěře a honby. Jer. 27, 6.
17) t. mají z něho kratochvíli střelbou

& t. d.
18) t. nelze vyčisti zboži, užitků jejich.
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20. Mladí viděli světlo a bydlili
na zemi: ale cesty kázně neznali,

21. ani orozuměli stezkám 'ejím,
aniž ji přijali s nové jejich, aleko
učiněna jest o tváři jejich:

22. není slyšána v zemi chana
nejské, ani vidina jest v Theman.

23. J sout také synové Agar, kteříž
vyhledávají opatrnosti, kteráž z
země jest, kupci merrhanští, athe
manští, a básně mluvící, a vyhle
dávající opatrnosti a rozumnosti:
ale cesty moudrosti neznali, aniž
zpomenuli na stezky její.

24. Israeli, jak veliký jest dům
Boží, a [jak] velmi veliké místo
vladařství 'eho!

25. Veli é jest, a nemá konce;
soké a nesmírné.
26. Tam byli obrové oni slovútni,

kteříž od počátku byli, postavy
veliké, umějíce boj.

Ne ty vyvolil Pán, aniž našli
cesty kázně: protož zahynuli.

28. A že neměli moudrosti, za
hynuli pro svou nemoudrost.

29. Kdo vstoupil do nebe, avzal
ji, a edl ji z oblaků*?

30. do se přeplavil přes moře,
a nalezl ji? a přinesl ji nad zlato
výborné?

31. Neni, kdoby věděti mohl cest
její, aniž kdoby vyhledal stezky ]ej1:

32. ale kterýž ví všecko, zná ji,
a vynalezl ji opatrností svou: kterýž
připravil zemi 11 věčném času,
naplnil ji hovady, & [živočichy]
čtvernohý'mi:

33. kterýž vypouští světlo, a
jde: a volá na ně, a poslouchá ho
s třesením.

34. Hvězdy pak dávají světlo v
strážích svých, a veselí se:

35. zavolány jsou, a řkou: Tu
jsme: a sveselostí svítí .jemu, jenž
je učinil.

36. Tent jest Bůh náš, a nebude
vážen 'iný proti němu.

37. ent vynalezl všecku cestu
kázně, adal ji Jakobovi služebníku
svému, a Israelovi milému svému.

90

29) t. tu moudrost;
Boha pochází.

namítá, že jediné od
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38. Potom na zemi Vidín jest, a
obcoval s 1idmi*.

Kapitola 4.
Napomeuutí lidu is:-selského k zachování—

božských přikázaní. 9. Naříkám' církve. 27.
Potěšení ji od proroka a předpovědění ji
stého vysvobození.

1.Tato jest kniha přikázaní Božích, .a zákon, kter ž jest na věky:
všickni, kteříž se o drží, přijdou
k životu; kteříž pak jej opustili7
k smrti.

2. Obrat se, J akobe, a chop se ho,
choď po cestě k blesku jeho proti
světlu _'eho*.

3. edávej slávy své jinému, a
důsto'enství svého národu cizímu*.

4. Blahoslavení jsme, Israeli: že
které věci líbí se Bohu, nám zjevné
sou.

5. Buď dobré mysli, lide Boží,
paměti hodný Israe1i* :

6. prodáni jste národům ne kza—
hynutí: ale proto, že jste v hněvu
k hněvivosti popudili Boha, vydáni
jste protivníkům.

7. Rozhněvali jste zajisté toho,
kterýž vás učinil, Boha věčného,
obětu'íce ďáblům, a ne Bohu.

8. eb zapomenuli jste na Boha,
kterýž vás krmil, a zarmoutili jste
Jerusalém, chovačku svou.

9. Viděla zajisté hněv od Boha
přicházející na vás, a řekla: Slyšte
sousedy sionské, nebo přivedl na
mne Bůh žalost velikou:

10. nebo jsem viděla zajetí lidu
svého, synů svých, i dcer, kteréž
na ně uvedl Věčný.

11. Krmila jsem je zajisté 5 po
těšením: ale ropustila jsem je s
pláčem a s ža ostí.

12. Nikdo se neraduj nade mnou
vdovou, a opuštěnou: od mnohých
opuštěna jsem pro hříchy synů

38) Rozumí se o zjevení a obcování vtě
lené moudrosti Boží na zemi. Jan 1, 14.

2) t. choď v blesku světla jeho; výš 3, 14.
3) t. nesměňuj ustanovení svých, Bohem

daných, za obyčeje cizí, marné.
6) Jinak: památko Israele, Ostatkové po

zůstalí na památku lidu israelského.
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svých, protože se uchýlili od zá
kona Božího.

13.S ravedlnosti pak 'eho neznali,
aniž c odili po cestác přikázam'
Božích, ani po stezkách pravdy jeho
3 spravedlností kráčeli.

14. Necht přijdou sousedy sionské,
a připomínají zajetí synů, a dcer
mých, kteréž uvedl na ně Věčný.

15. Nebo přivedl na ně národ
zdaleka, národ nešlechetný, a ji
ného jazyka:

16. kteříž neostýchali se starce,
aniž se nad pacholaty slitovali, a
zavedli miláčky vdovy, a bez synů
samu jedinkou opuštěnou zůstavili.

17. Já pak což mohu spomOci
vám?

18. Ten zajisté, kterýž uvedl na
vás zlé, on vytrhne vás z rukou
nepřátel vašich.

19. Jděte, synové, jděte: nebo já
opuštěna jsem sama.

20. Svlékla jsem se zroucha po
koje, oblékla pak 'sem se v pytel
prosby*, a křičeti budu k Nejvyš
šímu za dnů svých.

21. Dobré mysli buďte, synové,
volejte ku Pánu, a vytrhne vás z
ruky knížat nepřátel.

22. Já zajisté mám naději v Vě
čném o spasení vašem: a přišla mi
radost od Svatého z milosrdenství;
kteréž vám přijde od Věčného, spa—
sitele našeho.'

23. Neboť vypustila jsem vás s
žalostí a s pláčem: ale zase při
vede mi vás Pán s radostí as po
těšením na věčnost.

24. Nebo jakož viděly sousedy
sionské zajetí vaše od Boha, tak
uzří i v brzkosti vysvobození vaše
od Boha, kteréž přijde vám 8 ve
likou cti, a s bleskem věčným.

25. Synové trpělivě snášejte hněv,
kterýž přišel na vás: nebo stíhal
tě nepřítel tvůj, ale brzo zahynutí
jeho uzříš: a na šíjejeho vstoupíš.

26. Rozkošní moji chodili cestami
drsnatými: neb b li vedeni jako
stádo rozebrané o nepřátel.

20) t. v roucho smutku, jehož také užívali,
když někoho odprošovali.

27. Dobré mysli buďte, synové,
a volejte ku Pánu: bude zajisté
památka na vás od toho, kterýž
Vás odvedl.

28. Nebo jakož byl smysl váš,
abyste bloudili od Boha: desetkrát
tolik zase obrátíce se hledati ho
budete.

29. Ten zajisté, kterýž uvedl na.
vás zlé, zase přivede vám věčné
veselí s vysvobozením vaším.

30. Dobré mysli buď J erusaléme,
neb tě napomíná ten, kterýž tě
jmenoval*.

81. Škůdcové zahynou, kteříž tě
trápili: a kteříž se těšili v pádu
tvém, trestání budou:

32. města, jimž sloužili synové
tvoji, trestána budou; i to, kteréž
pobralo syny tvé.

33. Nebo jako se radovalo nad
pádem tvym, a veselilo se nad
padnutim tvým, tak se zarmoutí
nad 8 'm zpuštěm'm.

34. ? odtato bude plesáni množ—
ství jeho, a radování jeho bude v
žalost,

35. neb oheň při'de na ně od
Věčného za dlouhé dny, abydleno
bude v něm od oblud mnoho časů.

36. Ohlédni se na 'chod, Jeru
saléme, a viz potěšeni od Boha k
sobě přicházející.

37. Nebo aj přicházejí. synové
tvoji, kteréž jsi rozpustil rozptý
lené, přicházejí shromážděni jsouce
od 'chodu až na západ, v slově
Svateho radujíce se ke cti Boží.

Kapitola 5.
Napomenutí obyvatelů jerusalémských k

složení smutku a k radosti. 3. Proroctví o
navrácení se lidu jůdského z Babylona.

1. vlec s sebe Jerusaléme roucho
žalostí, a soužení svého: a.

oblec se v okrasu, a v čest té,
kteráž od Boha tobě jest, slávy
věčné.

2. Přioděje tě Bůh dvojnásobným

30) t. od jmena svého městem Božím tě
nazval.
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rouchem s ravedlností*, a vstaví ti
na hlavu orunu ctí věčné.

3. Bůh zajisté ukáže blesk svůj
na tobě každému, kdož pod nebem
'est.
] 4. Nebo nazváno bude tobě jmeno
tvé od Boha na věky: Pok0j spra
vedlnosti, a čest pobožnosti.

6. Povstaň Jerusaléme, astůj na
Výsosti: iohlédni se na východ,
a viz syn své shromážděné od
východu s unce až k západu, slo
vem Svatého, an se radují památ
kou Boží.

6. Nebo vyšli z tebe pěšky ve
dení jsouce od nepřátel: ale při
vede je Pán k tobě nesené se ctí
jako syny království.

7. Uložil zajisté Bůh snížití vše—
likou horu vysokou, askály věčné,
a údolí vyplnití zároveň s zemi;
aby chodil Israel pilně ke ctiBoží.

8. Zastíní pak ilesové, ívšoliké
dříví líbezností Israele z rozkazu
Božího.

9. Nebo přivede Bůh Israele s
potěšením v světle velebnosti své,
s milosrdenstvím, a s spravedlností,
kteráž jest z něho.

Kapitola 6.
List Jeremiášův k Židům, kteříž zave

deni býti měli do Babylonu, jímž vystříhá
je od modlářství té země.

Přípis listu, kterýž poslalJeremiášk těm, jenž měli zavedeni býti
do Babylona od krále Babylon
ských, aby jim zvěstoval,jakož jest
přikázáno jemu od Boha.

1. Pro hříchy, kterýmiž jste zhře—
šili před Bohem, zavedeni budete
do Babylona, jati jsouce od Nabu
chodonosora krále Babylonských.

2. Protož vejdbuce do Babylona,
budete tam mnoho lou, a dlouhé
časy, až do kolena sedmého: po
tom pak vyvedu vás odtud s po—
kojem.

3. Ale nyní uzříte v Babyloně

2) t. pláštěm, kterýž by tvou nevinnost a.
spravedlnost znamenal, a ne již odě
vem prosby; výš 4, 20.

bohy zlaté, a stříbrné, i kamenné,
i dřevěné, nosit na ramenách, uka
zující bázeň národům*.

4. Protož hleďte, abyste i vy
podobní nebyli učinění skutkům
cizím, a abyste se nebáli, a strach
aby vás nejal z nich.

5. Protož uzřice zástup z zadu,
i z ředu, sklánějících se, rcete v
srd01ch svých: Tobě se sluší kla
nětí, Pane.

6. Anděl zajisté mů' svámi jest:
a sám hledatí budu uší vaších*.

7. Neb jazyk jejich od tesaře
uhlazený jest, sami také pozlacení
a postříbřeni jsouce, falešní jsou,
a mluviti nemohou.

8. A jako panně milu'ící ozdoby,
tak se vzalo zlato, a u ěláni jsou.

9. Koruny zajisté zlaté mají na
hlavách svých bohovéjejich; protož
ukrádají z nich kněžl zlato a stří
bro, a nakládají je sami na sebe.

10. Dávají také zněho obecným
ženkám, a ozdobují nevěstk : a
opět když vezmou to zase 0 ne-
věstek, okrašlují bohy své.

'11. Ti pak nebývají osvobození
od rzi a molů.

12. Příkryvše pak je rouchem
šarlatovým, vytírají tváři jejich od
prachu domu, jehožto mnoho jest
na nich.

13. Berlu pak má jako člověk,
'ako soudce krajiny, kterýž [pak]
řešícího proti sobě nezabíjí.

14. Má také v ruce meč, a se—
keru: však sebe od boje, aod lotrů
nevysvobozuje. Protož známo buď
vám, že nejsou to bohové.

15. Protož nebojtež se jich. Nebo
jako nádoba čiověkarozražená ne
užítečnou bývá učiněna, takovít—
ísou i bohové jejích.

16. Když budou postavení v do
mu, oči jejich plné jsou prachu z
noh těch, kteříž tam vcházejí.

17. A jako někomu, kterýž roz
hněval krále, uzavírány jsou dvéře:
aneb jako hrobu přineseného
mrtvého, tak opatrují kněží dvéře

(.

3) kteří dělají strach pohanům.
6) t. životů vašich budu chrániti.
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závorami a zámky, aby od lotřiků

nebšli zloupeni.1 . Svice rozsvěcuji jim, a to
mnohé, z nichž žadné viděti ne
mohou: ale jsou jako břevno v
domě.

19. I pravi se, že lízají* srdce

jejich lazové, kteříž z země jsou,k yž Fpak] je žerou, i roucho je
jich, oni toho ani necítí.

20. erné bývají tváři jejich od
dýmu, kterýž v domu b a.

21. Na tělo jejich, a na hlavu
je'ich létají sovy, a vlaštovice, i
[jiní] také tací, [skéčí]téžikočky.

22. Z če ož znejte, že nejsou to
bohové: protož nebojte se jich.

23. Zlato také, kteréž mají,
okrase jest. Nevytře-li někdo rzi,
nebudou se blyštěti: neb ani ne
cítili, když slévání byli.

24. Za všelikou cenu koupeny
jsou [ty věci], v nichžto není ducha.

25. Bez noh na ramenach nošení
bývaji, ukazujice níčemnost svou
lidem. At jsou také zahanbeni,
kteříž je ctí.

26. Protož padnou—li na zem,
samí od sebe nevstanou: ani kdy—
by jej kdo přimo postavil, sám od
sebe stane, ale jako mrtvým dary
jejich se jim předloží.

27. Oběti jejich prodavaji kněží
jejich, a zlejich užívají: téži ženy
jejich utrhujíce [něco z nich], aniž
nemocnému, ani žebraku co udělují.

28. Obětí jejich těhotné a trpící
měsíčné dotýkají se*. Protož pov
znajíce z těch věcí, že nejsou bo
hové, nebojte se jich.

29. Nebo odkud slovou bohové?
Odtud, že [nerozumné] ženy před
kládaji [dary] bohům stříbrným, a
zlatým, i dřevěným:

30. a v domich jejich sedí kněží,
majíce sukně roztržené, a hlavy,

19) t. snad na důkaz lásky &.úcty. Hebr.
rozvrhuj

28) Což u pohanů dovoleno, ale 11Židů
zapovězeno bylo.

30) Vše to v opak, než bylo v Zákoně
předepsáno a Židům obyčejno. 3. Mojž.
19, 27. 21, 5. 10

i bradu oholenou, jichžto hlavy
nahé jsou*.

31. I řvou křičíce před bohy
svými, [jako] na večeři za mr
tvého.

32. Šaty jejich odjímají kněží,
a šati žen své, i s své.

33. Aniy trpí-li cšnšlého od ně
koho, ani [stane-li se] co dobrého,
budou moci odplatití : aniž ustano
viti krale mohou, ani odjití.

34. Podobně ani bohatství dáti
nemohou, ani zlého odplatiti. J est
liže jim kdo slib učinil, a nesplnil,
ani toho nevyhledavaji.

3 Od smrtí člověka nevysvo
bozují, aniž mdlého od mocnějšího

k vytrhuii.
36. Clověka slepého k zraku ne

navracují, z nouze člověka nevy
svobozují.

37. Nad vdovou se nesmíluji,
aniž sirotkům dobře činí.

38. Kamenům z hory podobní
jsou bohové jejich, dřevěm', a ka
menní, i zlatí, i střibrní. Kdož

ak je ctí, zahanbení budou.
39. Jakž tedy myšleno má býti,

neb řečeno, že om bohové jsou?
40. Poněvadž ještě ani sami

Chaldejští necti jich: kteříž když
slyší o němém, že nemůže mluviti,
vedou jej k Bélovi, žadajice od
něho [aby mohl] mluviti:

41. jakoby cítiti mohli ti, jenž
nemají hnutí, a oni když poroz
umě'i, opusti je: nebot smyslu ne
maji sami bohové jejich. '

42. Ženy pak přivážíce okolo
sebe provazy na cestách sedi,pod

palujice dpecky olivové. _43. K yžby pak některá z mch
potažena jsouc od někoho mimo
jdoucího snim spala, vytýká. _bhžní
své, že ona není za hodnou mina,
jako ona, a že provaz jeji není
roztržen.

44. Všecky pak věci, kteréž se
jim dějí, jsou falešné. Jakž ma
býti myšleno aneb řečeno, že om
bohové 'sou?

45. (%d řemeslníků pak, & od
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zlatniků udělání jsou*. Nic jiného
nebudou, než to, což z nich kněží
míti chtějí.

46. Sami také řemeslníci, kteříž
je dělají, nejsou mnohého času*.
Zdaž tedy mohou ty věci, kteréž
od nich udělány jsou, bohové
býti?

47. Pozůstavili zajisté falešných
věcí, a po—haněnípotom budoucím.

48. Nebo když přijde na ně vál—
ka, a zlé věci: myslí sami u sebe
kněží, kdeby se s nimi skryli.

49. Jakž tedy o nich myšleno
býti má, že bohové jsou, kteříž
ani z války se nevysvobozují, ani
ze zlých věcí se vyprošťují?

50. Nebo poněvadž jsou to věci
dřevěné, pozlacené, a postříbřené,
pozná se po tom, že falešné jsou,
ode všech národů akrálů: kteréžto
věci zjevné jsou, že nejsou bohové,
ale díla rukou lidských, ažádného
díla Božího není v nich.

51. Odkud tedy známo jest, že
to nejsou bohové, ale dílo rukou
lidských, a žádného skutku Božího
že v nich není?

52. Nevzbuzují krajině krále,
aniž dávají lidem deště.

53. Soudu také nerozeznávají,
aniž vysvobozují krajiny od křiv
dy: neb nic nemohou, jako havrán
kové v prostřed mezi nebem a
zemi.

54. Neb i když vpadne oheň do
domu bohů dřevěných, stříbrných,
a zlatých, kněží jejich zajisté ute—
kou, a sebe vysvobodí: ale oni
jako břevna u prostřed shoří.

55. Králi pak, a válce neodolají. '
Jakž tedy má býti myšleno, aneb
přijato, že to bohové pm?

56. Ani od zlodějů, ani od lotrů
nevysvobodi' sebe bohové dřevění,
a kamenní, ipozlacení, i postří—
bření: jenžto ti, kteříž silnější jsou
[nad ně],

57. zlato a stříbro, i oděv, kte—
rýmž přikrytí jsou, jim poberou,

46) t. j. dlouhotrvající, věční, tím méně
mohou co věčného utvořit-í.

Baruch 6.

a odejdou, aniž sobě ku pomoci
přispějí.

58. Protož lépe jest býti králem,
kterýž dokazuje moci své; anebo
nádobou v domě užitečnou, 'íž se
bude chlubiti ten, kdož jí v ádne,
aneb dveřmi v domě, kteréž ostří
hají těch věcí, jenž jsou v něm;
nežli těmi falešnými bohy.

59. Slunce zajisté, a měsíc, i
hvězdy, ješto jsou stkvělé, a vyslané
k užitkům, poslušny 'sou.

60. Též i blesk, k yž se ukáže,
patrný jest: tolikéž pak i vítr ve
všeliké krajině věje.

61. A oblakové, jimžto kdy se
rozkáže od Boha procházeti veške
ren svět, vykonávají, co jim roz
kázáno 'est.

62. oheň seslán jsa s hůry,
aby strávil hory, a lesy, činí co
mu jest přikázáno. Ale tyto modly
nejsou ani tváří, ani mocí jed
nomu z těch podobny.

63. Protož nemá ani myšleno
býti, ani řečeno, že to bohove jsou,

oněvadž nemohou ani soudu sou
'ti, ani co lidem učiniti.
64. Protož vědouce,

bohové, nebojtež se jich.
65. Neb nemohou králům ani

zlořečiti, ani dobrořečiti.
66. Ani neukazují národům zna

mení na nebi, aniž jako slunce
svítiti, ani jako měsíc osvěcovatl
mohou.

67. Zvěř divoká jest lepší nežli
oni, která může utéci do skrýše,
a sobě prospěti.

68. Žádným tedy není způsobem
nám zjevno, že to bohové jsou:
protož nebojte se jich. ,

69. Nebo jako na tykvišti stra
šidlo nic nehlídá; tak jsou bohové
jejich dřevění, a stříbrní, i pozla—cem.

70. Týmž způsobem iv zahradě
trn bílý, na němž každý pták sedí.
Též i mrtvému povrženému do
tmy, podobní jsou bohové jejich
dřevění, a pozlacení, i ostřibření.

71. Po šarlatu také a arvě jeho,
kterýž na nich molové kazí, po

že nejsou
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znáte, že_ to nejsou bohové. Oníš 72. Lepší jest člověk spraved
Eelře samí naposledy od molů se-ulivý, kterýž nemá. modl: nebo da.—

Šraám, a. v krajmě k pohaněnígleko bude od pohanění.u ou. |

Proroctví Ezechielovo.
. Ezechiel byl syn Bazi, rodu kněžského. Po druhém dobytí Jerusáléma zaveden
jest a králem Jechoniášem do Babylonu. (4 Král. 24, 14.), kdežto pátého roku po svém
zajetí prorok'ovati počal. S částky tedy Jeremiášovi souvěký, odpíral též falešným pro
rokům, kteříž spoléhajíce na pomoc Egyptských, Židům brzké osvobození slibovali.
?roroctví Ezechielovo má tři oddělení. První, jdonc od kap. 1—24. jedná o Židech a.
“Platím l“ozkotání města Jerusaléma. což se po třetím toho města dobytí skutečně'vy
Plano (4. Král. 25, l.). Druhé oddělení od kap. 25-32. mluvíonárodech cizích, jenžto
nejmak než Židé od Boha trestáni býti měli. Oddělení třetí předpovídá idům navrá
cení ze zajetí, _vyetavění města. i chrámu. Nalezají se spolu v proroctví Ezechielově
výpovědí a Ernstu, synu Davidovo, a. království jeho. Přicházela Ezechielovi zjevení
od Boha v rozličných viděních, kteráž pak obšírně vypisuje a spolu vykládá.

Kapitola 1. _ 5. a. u prostřed něho* podoben
Povolání Ezechiele od Boha k ouřadulsthÍ čtyř ZViřat; & tato tVá'řn-OSt

p_rorcckěmuu vidění, v němž se mu Bůhjjeiích, podobenství člověka na
ZJOVll. . ních*Í.

1.1 stalo se léta třicátého*, [mě-škvgálCt-yláytva“ Jednomu' *“Ctyry
síce] čtvrtého, pátého dne [té-l “7 3111531191133b 1 h „ .

hož] měsíce, když jsem byl u pro-Š ' 0 y Jech- __yy no y pnme,
střed zajatých u řeky Chobar,ÝĚsí?0dek nohy Jechh- byl jako SPO
otevřína. jsou nebesa, a viděl jsemlhí> 310.113telete, ,a “$,er na po
vidění Boží**. ? edem ]akovrozpe'lena. meď. „

2. Pátěho dne [téhož] měsíce “- -8 A ruce olovem byly pod krldly
tot jest léto páté přestěhování .To—,Í'].e']19í1po ctyrech stranach: atv? re
achíma. krále, - 1 13133 53335111 stíeegfh 3.933& stalo se 1 . ;_ . s jen, ye r1 3.331
k Eze chi elovi skglvěZÍ,H;;£31d1%31\rz€šjednphok druhemu. Neobjracelev'se,
V zemi chaldejské, u řeky Chobarf kdyz šlal ' ale jgdnoka-zde kracelo
& stala. se tu nad ním ruka Hospo—i red tvem svou '. w - 
dinova.*. 10. Podobenstv1 pak obhceje je

4_ I viděl jsem a. aj vítr bouř- jlch bylo: _Tvář člověkem:&tvař lva.
livý přicházel od ,půlnoci; & oblakšna' praV101j1chctyr: tvar pak vola,
vehky, „& Oheň Oba-lující*, &.lesk: na kov rozpálený až.do bíla; jakž se
yůkol neho**, & z prostředku jehož to spatřuje při tuhém blýskání. tu kde
]ako tvařnost čistce***, totiž, z PTO-š se oblakarozrážejíablesk vyráží.Čistec,
středku Ohně—' . electrum, jest smíšenrna zlata. 4 částí' l ajedné části stříbra, tedy kovu ze

i
žluta do bíla se lesknoucího.

, , 5 5) t. téhož oblaku. — " t. takový byl na.
1) t. od založení královstvr chaldejského? ně pohled, že měla. podobu člověka..

Nabopalasaarem, otcem krále Nabncho-i 7) t. šly z nich; ty nohy se blyštěly;
donosora. — ** t. měl jsem od Boha! jaki-ily,
ZJBVON— , ; ) t. před se, ku předu. Majíce křídla. a.

3) t. moc BOŽIse na něm ukázala, davšií tváře na všech čtyrech stranách a. ke
mu ducha. prorockého,_dar vidění věcí! všem čtyrem větrům, nebylo jim třeba
bUČOUCÍCh,Jak DŠSIBČUJB- | obraceti se, když chtěla někam kam

4) t. ten oblak; jinak, plápolající— *"t kolivěk jíti.
vůkol oblaku. — "* t. jako pohled 10) Dle mínění sv. Otců předpodobnívalo
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na levici “ich čtyr, a tvář orla se
svrchu jic čtyr*.

11. Tváře jejich, & křídla jejich
svrchu roztažená byla, dvě křídla
každého jich spojovala se, a dvě
přikrývala těla jejích:

12. a jednokaždé z nich před
tváří svou chodilo: kam byla prud
kost ducha, tam kráčela, aniž se
obracela, když chodila.

13. Apodoba zvířat, tvářnost je—
jich byla jako uhlí ohněm hořícího,

a %jakovzezření lamp. Toto bylovi ění běhající* u rostřed zvířat,
lesk ohně**, a z o č vycházející
blýskání.

14. szířata chodila a navraco—
vala se", ku podobenství kmitají
cího se blesku.

15. A když jsem hleděl na ta
zvířata, ukázalo se kolo jedno na
zemi podlé zvířat, mající čtyry
tváře*:

16. a vzezření kol, a udělání jich,
jako vidění moře*: a jedna po
dobnost byla těch čtyr [kol]: a po
hledění i udělání jejich, jakoby bylo
kolo v prostřed kola**.

17. Po čtyrech stranách jich
jdouce šla, a neobracovala se, když
chodila.

18. Postava také byla kolům, a
vysokost, ahrozné vzezření: a celé
tělo plné očí vůkol jich čtyr*.

19. A když chodila zvířata, cho
dila spoluikola podlé nich: akdyž
se pozdvihovala zvířata od země,
pozdvihovala se spolu i kola.

toto vidění také čtyry svaté Evange—
listy, pročež se jednomu každému z
nich jedna z těch tváří přikládá: Ms.
toušovi tvař člověka, Markovi tvář lva,
Lukášovi v'ola, Janovi orla.
t. blyštící, kmitající se. — ** či jasně
lesknoucí se oheň.
t. sem a tam, na vše strany běhala a
se kmitala.
Jinak: podlé čtyr tváříjejich, neb podlé
jednoho každého z nich, a tak kolik
tváří, tolik kol. Výš v 6.
t. na pohled, té barvy, jako moře. 
** t. jakoby jedno s druhým u vnitř
na kříž spojeno bylo, na spůsob koule
tak aby bez obratu na vše strany bě
hati mohla.

18) t. všudež po loukotich těch čtyr kol.

13v

14)

15)

1 G>
\.1

20. Kamžkoli šel duch, tam když
šel duch, i kola spolu zdvihala se,
jdouce za ním. Nebo duch života
byl v kolách.

21. S jdoucími [zvířaty] šla, a
s stojícími stála: aspozdvižen'mi
od země, spolu se pozdvihovařá 1
kola, jdouce za nimi: nebo duch
života byl v kolách.

22. A podobenství oblohy nad
hlavami zvířat, jako vzezření kři
šťálu hrozného, a roztaženého nad
hlavami 'ejich svrchu.

23. Po oblohou pak křídla je
jich přímá 'ednoho k druhému:
jednokaždé dvěma křídly přikrý
valo tělo své, a druhé se též tak
za ' alo*.

24. A slyšel jsem zvuk křídel,
jako zvuk vod mnohých, jako zvuk
svrchovaného Boha: když chodila,
byl to jako zvuk množství, jako
zvuk vojska: a když stála, spou
štěla se křídla jejích.

25. Nebo když byl hlas nad ob
lohou, kteráž byla nad hlavou je
jich, stála, a spouštěla křídla svá.

26. A nad oblohou, kteráž byla
nad hlavou jejich, [bylo] jako vze
zření kamene safiru podobenství
trůnu*: a nad tím podobenstvím
trůnu, [bylo]podobenství jako tvář
nost člověka svrchu**.

27. I viděl jsem jako tvářnost
čistce, a jako spatření ohně, u
vnitřku jeho vůkol: od bedr 'eho
a svrchu, a od bedr jeho až olů,
vidělj semjako spatření ohně stkvou
cího vůkol.

28. Jako vzezření duhy, když
bývá na obloze ve dni deště: to
bylo vidění lesku vůkol.

Kapitola 2.
Poslání Ezechiela od Boha k lidu israel

skému. 4. Rozkaz, kázati jím, slyšte oni
neb neslyšte.

1. Toto bylo vidění podobenstvíslávy Hospodinovy. I viděl
23) t. prostěji: amimo to mělo každé zvíře

dvě křídla, jimiž přikrývalo tělo své.
26) t. něco jako trůn, na pohled jako z

kamene safírového. — ** t. svrchu na
trůnu seděl kdos nápodobný člověku,
t. Hospodin.
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jsem, a padl jsem na tvář svou, a
slyšel jsem hlas mluvícího. I řekl
ke mně: Synu člověčí*, stů' na
nohách svých, a mluviti udu
s tebou.

2. I všel ve mne duch, když pro
mluvil ke mně, a postavil mne na
nohy mě: a slyšel jsem mluvícího
ke mně,

3. a řkoucího: Synu člověčí, já.
tě posílám k s ům israelským,
k národům odpa ým*, kteříž od
stoupili ode mne: oni i otcové je—
jich přestoupili smlouvu mou až
do dne tohoto.

4. A synové tvrdé tváří, 'a ne
skroceného srdce jsou, k nimž já.
posílám tebe: & díš knim: Toto
praví Pán Bůh!

6. Zdaliby snad oni slyšeli, a zda—
liby snad přestali*, nebo dům po—
pouzející jest to**: azvědí, že pro
rok byl u prostřed nich***.

6. Protož ty synu člověčí neboj
se jich, aniž řečíjejich boj se: nebo

nevěřící a podtrhači jsou s tebou,a s štíry přebýváš. S ovjejich ne
boj se, a obličejů jejich se nestra
chuj, nebo dům popouzející jest to.

7. Protož mluviti budeš slova'má.
k nim, zdaliby snad uposlechli, a
seupokojili : nebo popuditelové jsou.

8. Ty pak synu člověčí slyš, kte—
rékoli věci mluvím ktobě, a nebuď
popouzejícím, jako ten dům popou

zejšícíjest: otevři ústa svá. a jez,co oli já. dávám tobě.
9. I viděl jsem, a aj ruka vzta

žená. ke mně, v níž byla svinutá
kniha: a rozvinul ji přede mnou,
ježto byla popsána vnitř i zevnitř:
a. bylo vm psáno naříkání, a píseň
žalostna a běda.

1) Aneb synu člověka, t. j. člověče!
3) t. k národu židovskému, teď jako jiní

národové od Boha odpadlému.
5) t. od předsevzetí, jednání svého. Hebr.

Nechť slyší, poslechnou, aneb nechají
tak. — ** t. lid zpurný, nepovolný,
neposlušný. *** t. at alespoň vědí, že
jim bylo kázbno, aby neměli výmluvy.

Kapitola 3.
Týž rozkaz Boží v podobenství sněděné

knihy. 7. Zarputílost lidu israelského. 8.
Posilnění Ezechiele ku práci.

1. I řekl ke mně: Synu člověčí,cožkoli nalezneš, jez: sněz
knihu tuto*, a jda mluv k synům
israelským.

2. I otevřel jsem ústa svá, a kr
mil mne knihou tou:

3. a řekl ke mně: Synu člověčí,
břicho tvé at jí, a střeva tvá. at
se naplní knihou touto, kterouž já.
davam tobě. I snědl jsem ji, a u
činěna 'est v ústech mých jako
med sla ka.

4. I řekl ke mně: Synu člověčí,
jdiž k domu 'israelskému, a mluv
k nim slova má.

5. Nebo ne klidu hluboké řeči*
& neznámého 'azyka ty poslan jsi,
[ale] k domu israelskému:

6. ani k národům mnohým hlu
boké řeči, a neznámého jazyka,
jichžbys nemohl rozuměti řeči: a
kdybys k nim poslán byl, oniby
tě slyšeli.

7. Ale dům israelsky'r nechtějí tě
poslouchati: poněvadž nechtí po
slouchati mne ; nebo veškeren dům
israelský jest otřelého čela, a tvr
dého srdce.

8. Aj dal jsem tvář tvou moc
nější nad ' tváře jejich, a čelo tvé
tvrdší nad čela jejlch.

9. Jako diamant, a jako skřemen
dal jsem tvář tvou: nebojž se jich,
aniž se strachuj tváři jejich: proto
že,dům po ouzející jest to.

10. I řekfke mně: Synu člověčí,
všecky řeči mé, kteréž já. k tobě
mluvím, přijmi v srdce své, a uši
ma svýma slyš:

11. a jdiž, vejdi k přestěhovaní,
k synům lidu svého,a mluv knim,
a rci jim: Toto praví Pán Bůh!
kdyby snad slyšeli, a upokojih se*.

12. I pojal mne duch, a slyšel

1) t. přijmi rozkaz můj & zjevení mé._
dobře mu srozuměj, i věrně ho opatrní)

5) t. nesrozumitedlně, cizí řečí.
11) t. slyšeli & uposlechli.



286 Ezechiel 3. 4. '

'sem za sebou hlas pohnutí velí-|
ého: Požehnána slava. Hospodi

nova z místa svého*;
13. a hlas křídel zvířat tepou

cích jedním o druhé, a hlas kol
jdoucích za zvířaty, a hlas pohnutí
velikého.

14. Duch také zdvihl mne, —a
vzal mne: a odšel jsem hořký
v hněvě ducha svého: nebo ruka
Hospodinova byla se mnou, po
silňující mne.

15. I přišel jsem kpřestěhování,
k Hromadě nového obilí*, k těm,
kteříž bydlili podlé řeky Chobar,
a seděl jsem, kdež oni seděli: a
ostal jsem tu sedm dní truchle
u prostřed nich.

16. A když minulo sedm dní,
stalo se slovo Hospodinovo ke
mně, řkoucí:

17. Synu člověčí, za strážného
dal jsem tě domu israelskému: a
uslyšíš z úst mých slovo, a zvě
stovati budeš jim ode mne.

18. Kdyžbych já řekl bezbož
nému: Smrtí umřeš! a nezvěsto
valbys to jemu*, ani mluvil, aby
se odvrátil od cesty své bezbožne,
a živ byl: umře ten bezbožný
v nepravosti své, ale krve jeho
z ruky tvé vyhledávati budu.

19. Paklibys ty zvěsto'val to bez
božnému, a on neodvrátil by se
od bezbožnosti své, a od cesty své
bezbožné: on zajisté v nepravosti
své umře, ty pak duši svou vy
svobodil 'si*. _

20. Tež také odvrátil-li by se
spravedlivý od spravedlnosti své,
a činil-liby nepravost: položím
urážku před něj, ont umře, proto
že jsi nezvěstoval jemu: v hříchu
svém umře, a nebudou v paměti

Žpravedlnosti jeho, kteréž činil*:e krve jeho z ruky tvé vyhledá
vati budu.

12) t. ze svatyně, s trůnu, na němž sedí
na nebi, aneb, na každém místě po
žehnána buď.

15) t. do Thelabíb; jmeno města, jež jse
vykládá: Hromada obilí.

18) t. nenapomenul, nevystříhal bys ho.“
19) t.. od trestu, nejsa vinen hříchem jeho.

21. Paklibys ty zvěstoval spra
vedlivému, aby nehřešil spraved—
livý, a on by nehřešil: živ jsa.
živ bude; proto žes to zvěstoval

_jieixlnu,a ty jsi duši svou vysvobo
22. I stala se nade mnou ruka

Hosáplodinova,a řekl ke mně: Vstanavyj ' na pole, a tam mluviti budu
s tebou. _

23. A vstav vyšel jsem na pole:
a aj sláva Hospodinova stála tam,
jako sláva, kterouž 'sem viděl
u řeky Chobar: i pa jsem na
tvář svou.

24. I všel ve mne duch, aposta
vil mne na nohy mé: a mluvil
mi, a řekl ke mně: Jdi, a zavři
se u prostřed domu svého.

25. A ty, synu člověčí, aj dána
budou na tebe pouta, a Ésváží tě
jimi: a nevyjdeš z prostřed jich.

26. A učiním, aby přilnul jazyk
tvůj k dásním tvým, a budeš němý,
aniž jako muž domlouvající: proto
že to dům popouzející 'est*.

27. Když pak mluviti budu tobě,
otevru ústa svá, a díš jim: Toto
praví Pán Bůh: Kdo slyší, nechat
slyší: a kdo odpočívá, necht od
počívá*: nebo dům popouzející
jest to.

Kapitola 4.
Zjeveno Ezechielovi obležení J erusaléma,

9. a hlad veliký.

1.A ty, synu člověčí, vezmi sobě
cihlu*, a položíš jipřed sebe:a vyryješ na ní město erusalém.

2. A zřídíš proti němu obležení,
a vzděláš ohrady, a sneseš násyp,
a dáš proti němu vojska, a posta
víš berany* vůkol.

20) t. budou mu jako smazány, nic mu ne
prospějí.

) Míní se, že vzpourou jejich jako pro
vazy nějakými zdržóván bude prorok,
aby nemohl jim kázati & jich nepomí

26

nan. ,
27) t. kdo chce poslechnouti,

kdo nechce, at nechá tak
) t. východním způsobem toliko na slunci

usušenou.
2) t. válečné nástroje k dobývání města '

at poslechne,

1
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3. A ty vezmi sobě pánev želez—
nou, & postav ji jako zeď železnou,
mezi sebou, a mezi městem: a za—
tvrď tvář svou proti němu, a.bude
v obležení, a obklíčíš ie; tot jest
znamení domu israelskému*.

4. A ty spati budeš na boku
svém levém, a vlož na něj nepra
vosti domu israelského*, dle počtu
dnů, v nichž spati budeš na něm,
a vezmeš na se nepravost je'ich**.

5. Já. pak dal jsem tobě lefane
pravosti je'ich, v počtu dnů, tři
sta a deva esate dnů; &. poneseš
ne ravost domu israelského*.

g. A když to vyplníš, spati bu
deš na boku svém pravém podru
hé: a poneseš ne ravost domujůd
ského čtyřiceti dní Den za rok,
den pravím, za rok dal jsem tobě*.

7. A k obležení Jerusaléma o—
bratíš tvář svou, a ramě tvé bude
vztažené a prorokovati budeš proti

mu .
8. Aj obklíčil jsem tě vazbami:

a neobratíš se z boku svého na
bok jiný, dokudž nevyplníš dnů
obležení svého*.

9._A ty vezmi sobě obilí, a ječ
mene, a bobu, a šocovice, a jahel,
a vikve: a dáš to dojedné nádoby,
a nadělaš sobě chlebů podlé počtu
dnů, v nichž spáti budeš na boku

3) t. obojímu lidu z Jakoba či Israele po
šlému, israelskému i jůdskému.
t. království israelského či desatera
pokolení israelského, jichžto krajiny v
zemi na. levé straně ležely. "' t.
tím podobenstvím na sobě ukéžeš, že
jsem tolik let jejich nepravosti a oha
vnosti modlařské snášel, kolik dní ty
na svém boku levém ležeti budeš.
1..za 390 let, což bylo od času roz
tržky až do zkázyměstaJ erusaléma skrze
Nabuchodonosora.
Těch 40 let počítají od 14. leta kra
lovaní Josiaše, až do zkázy Jerusaléma.
Rok před tím povstav Jeremiáš, kázal
jůdským, avšak žádného napravení při
tom lidu zatvrzelém viděti nebylo.
t. osvědčovati mu tím znamením ne
ůchylnon pomstu Boží.
t. oněch 390+40 dní či 430 let, v
nichž se spolu zavítalo obležení i do
bytí města. '

4)

a
V

a?v

.a
V

svém: za tři sta & devadesate dnů
jisti budeš to.

10. Pokrm pak tvůj, kterýž jísti
budeš, bude na vahu dvaceti lotů*
na den: od času až do času jísti
to budeš**.

11. A vodu na míru píti budeš,
šestýr díl Hin*: od času až do času
budeš píti to.

12.Aj ako podpopelný chlébj ečný
jisti budeš to: a le'nem, kteréž
vychází z člověka, při 'eš to před
očima 'ejich*.

13. řekl Hospodin: Tak budou
jisti synové israelští chléb svůj
poskvrněný mezi národy, knimžto

vrhu je.
14. I řekl jsem: Ah, ah, ah,

Pane Bože, aj duše má. není o
skvrněna*, a umrliny aroztrhan ho
od zvěři nejedl 'sem od dětinství
svého až dosavá. , a nevešlo v ústa
má. žadné maso nečisté.

15. I řekl ke mně: Aj dal jsem
tobě hnůj volský místo lejn lid
ských: a uděláš chléb svůj jim.

16. I řekl ke mně: Synu člo
věčí: aj ja zetru hůl chleba v Je
rusalémě*: a jísti budou chléb na
váhu, a v pečovaní: a vodu na míru,
a v úzkosti íti budou:

17. ab k yž se jim bude nedo
stavati c leba a vody, padl jeden
každý na bratra svého: a zchřadli
v nepravostech svých.

jichž dvacet dělá asi šest
* t. od začátku těch dnů až

do konce, každý den chléb jeden. Uka
zuje se tím, na jaký hlad přijíti měli
Jerusalemští v čas obležení svého.
t. tak mnoho, co by se do 12 skořípek
vaječných vešlo.
t. lejnem lidským místo dříví pec ten
chléb. Ukazuje, na jakou nouzi přijíti

- měli, kdyžby ani příhodného obilí (pše
nice), ani dříví k chlebu nebylo, a
však ani lejna dobytčího, při němž
východní národové také chléb svůj

ekou.
t. nikdy jsem se neposkvrnil takovým
nečistým a ošklivým pokrmem, peče
ným na lejně člověčím. .
t. zkazím chléb, jenž jest jako hůl neb
podpora života. '

10) H. siklů,
letů. — *

... p—l
V

12 v
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Kapitola 5.
O témž dále v jiném podobenství.

1. t , s nu člověčí, vezmi sobě
A rdečyostrý, holici vlasy: a

vezmeš jej, 'a povedeš přes hlavu
svou, a přesbradu svou: a vezmeš
sobě závaží váhy, a rozděliš je*.

2. Třetinu ohněm spáliš 11pro
střed města, podlé vyplnění dnů
obležení : &.vezmeš třetinu, azsekáš
mečem vůkol něho: třetinu pak
jinou rozpt'liš u vitr, ameč obna
žim po mc *.

3. A vezmeš z toho malý počet:
& uvážeš je na konci pláště svého*.

4. A z těch opět vezmeš, a u
vržeš je do prostřed ohně, a spáliš

je ohněm: a z toho vyjde oheň naveškeren dům israels *.
5. Toto pravi Pán Bůh: Tot jest

J erusalém; u prostřed národů po
stavil jsem jej, avůkol něho země.

Ale potupil soudy mé, takže
vice bezbožným byl nežli náro
dové; a [potupil] přikázaní má, více
než země, kteréž jsou vůkol něho.
Nebo soudy mé zavrhli, a v při
kázanich mých nechodili.

7. Pročež toto praví Pán Bůh:
Proto žejste převýšilinárody, kte
řiž vůkol vás jsou, avpřikázam'ch
mých nechodili jste, a soudů mých
nečinili jste, ani podlé soudů ná
rodů, kteříž jsou vůkol vás, neči
nili jste*:

8. protož toto pravi Pán Bůh:
Aj já k tobě*, a já sám vykonám
u prostřed tebe soudy před očima
národů.

9. A učinim v tobě, čehož jsem
[prvé] neučinil, a čemuž podobného
neučinim více, to pro všecky oha—
vnosti tvé.

1) odvážíš oholené vlasy & vousy na tré.
2) t. mečem zajisté dobytým budu je stí

hati. Výklad viz v. 12. či
3) Tím se znamenají ti nemnozí, kteříž

po dobytí města Jerusaléma v zemi
zanechání byli.

4) Předznamená to, o čemž se vypravuje
Jer. kap. 41—44.

7) t. ještě horší jste byli než oni —
8) t. i já také jsem proti tobě, příjdu na

tebe a nejen Chaldejšti.

Ezechiel 5. 6.

10. Protož otcovéjisti budou syny

ĚVéJ uprostřed tebe, a synové jistiudou otce své: &.vykonámvtobě
soudy, arozvěji všecky ostatky tvé
na všecky strany světa.

11. Pročež živt jsem já, pravi
Pán Bůh: proto že jsi poskvrnil
svatyně mé všelikými ourazy svými,
a všelikými ohavnostmi svymi: za
jisté já také zkazim tebe, a neod
pustí tobě oko mě, a neslituji se
[nad tebou].

12. Třetina tebe morem zemře,
a hladem zhyne u prostřed tebe:'
a třetina tebe mečem adne vůkol
tebe: třetí pak dil tvůj na všecky
strany světa rozptýlim, a meč
z pošvy vytrhnu po nich*.

13. A vyplnim prchlivost svou,
a učinim aby odpočinulo rózhně
vání mě na nich, a potěším se: a
zvědít, že 'á Hospodin mluvil jsem
to v horlivosti své, až vyplnim
rozhněvání své na nich.

14. A obrátim těvpoušt a'[dám
tě] v pohaněni národům, kteřížjsou
vůkol tebe, předobličejem každého
tudy jdoucího.

15. A budeš k pohaněni a krou
hání za příklad, akužasnuti mezi
národy, kteřížjsou vůkol tebe, když
vykonám na tobě soudy v prchli
vosti, a V rozhněvání a v žehráni
hněvu.

16. Já Hospodin mluvil jsem to:
když vystřehm střely hladu nej
horší na ně; kteréž budou smrte
dlné, a kteréž ošlu, abych vás
vyhubil: a hlad s omáždim na vás,
&.zetru mezi vámi hůl chleba.

17. A pošlu na vás hlad, a zvěř
nejhorší až do vyhubení: a mor a.
krev půjdou přestebe, a meč uvedu
na tě. Já Hospodin mluvil jsem to.

Kapitola 6.
Proroctví o zpuštění & zkáze země jůd

ské. 8. Zaslihení o zachování ostatků.

LI stala se ke mně řeč Hospodinova, řkoucí:
2. Synu člověčí, polož tvář svou

12) t. mečem dobytým stíhati je budu.
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k horám israelským, a prorokuj
proti nim.

3. A rci: Hory israelské, slyšte
slovo Pána Boha. Toto praví Pán
Bůh horám, a pahrbkům, skalám
a údolím: Ai já uvedu na vás meč,
a pohubím Výsosti vaše,

4. a zbořím oltáře vaše, a ztro
skotány budou podobizny vaše: a
svrhu zbité vaše před modly vaše*.

5. A dám mrtvá těla synů isra
elských před podobizny vaše:
rozptýlím kosti vaše okolo oltářů
vašich,

6. ve všech obydlích vašich. Mě
sta spuštěna budou, a Výsosti bu—
dou zbořeny, a rozmetány: a za
hynou oltářové vaši, a polámáni
budou: 3. řestanou modly vaše, a
zetřeni bu ou chrámové vaši, avy—
hlazena budou díla vaše.

7. A padnou zabití u prostřed
vás: a zvíte, že já jsem Hospodin.

8. Avšak pozůstavím z vás ně
které, kteříž ujdou meče, v náro
dech, když vás rozptýlím do zemí
[cizích].

9. I zpomínati budou na mne
vysvobození vaši mezi národy, k
nimž zajati vedeni jsou: neb jsem
potřel srdce jejich smilné*, a od
stupující ode mne; a oči jejich
smilnící pomodlách svých: a zoškliví
sami sobě zlé věci, kteréž jsou činili
ve všech ohavnostech svých. '

10. A zvědí, že já Hospodin ne
nadarmo jsem mluvil, že jim učiním
zlé to.

11. Toto praví Pán Bůh: Tleskm'
rukou svou, a dupm' nohou svou,
a mi: Ach nastojte, na všecky
ohavnosti zlých věcí domu israel
ského; neb mečem, hladem, a mo
rem padnouti mají.

12. Kdo daleko jest, umře morem:
akdo blízko, mečem padne: a kdo
ostane, a obležen bude, umře hla
dem: a vyplním rozhněvání své
na nich.

13. A zvíte, že já jsem Hospodin,

ga

4) t. k zahanbení jich, že ctitelům svým
spomoci nemohly.

9) t. nevěrné, ]: modlářství nakloněné.

když budou zbití vaši u prostřed
modl vašich, vůkol oltářů vašich,
na všelikém pahrbku sokém, a.
na všech vrších hor, a po všelikým
dřevem hájovým, a pod všelik'
dubem ratolestným, a [na každem]
místě, kdežto zapalovali kadidla
vonná všechněm modlám svým.

14. A vztáhnu ruku svou na ně:
a učiním zemi [tuto] zpustlou a
opuštěnou, nad poušt Deblatha, po
všech obydlích jejich: i zvědít, že
já jsem Hospodin.

Kapitola 7.
Proroctví o pomstě Boží nad Jůdskými

i zemí jejich, a. příčiny té pomsty.

LI stala se řeč Hospodinova kemně, řkoucí:
2. A ty, synu člověčí, toto praví

Pán Bůh zemi israelské: Konec
přišel, přišel konec na [všecky] čtyry
strany země.

3. Nyní konec na tebe, a vypu
stím prchlivost svou na tě: a sou
diti budu tebe podle cest t 'ch:
apostavím proti tobě všecky 0 av
nosti tvé. ,

4. A neodpustí oko mé tobě, a
neslituji se: ale cesty tvé položím
na tebe, a ohavnosti tvé u prostřed
tebe budou: a zvíte, že já jsem
Hospodin.

5. Toto praví Pán Bůh: Trápení
jedno, trápení aj hle přichází.

Konec přišel, přišel konec, pro
cítil proti tobě: aj přišel.

7. Přišlo potření na tě, kterýž
bydlíš na zemi: přišel čas, blízko
jest den zabití, a ne slávy hor*. _

8. Nyní zblízka vyli'i hněv SVůJ
na tě, a vyplním prc livost svou
na tobě: a souditi tě budu podlé
cest tvých, avložím na tebe všecky
nešlechetnosti tvé:

9. a neodpustí oko mé, aniž se
slituji, ale cesty tvé vložím na.
tebe, a ohavnosti tvé u prostřed
tebe budou: a zvíte, že j á Hospodin
jsem ten, jenž tepe [vás].

7) t. přiblížilo se zabíjení, &.konec vese—
lého pokřikování na horách ke cti modl.

19
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10. Aj hle den ten, aj přišel:
vyšlo potřeni, zkvetl prut, vypučila
se ýcha*:

11. nepravost povstala s prutem
bezbožnosti; ne znich, a nezlidu,
ani ze zvuku jejich*: a nebude od
počinutí v nich**.

12. Přišel čas, přiblížil se den:
kdo kupuje, nevesel se: a kdo pro
dává., nekvěl; nebo hněv [přijde]
na veškeren lid jeji*.

13. Nebo kdo prodává, k tomu
což prodal, nenavrátí se, a ještě
mezi živými život jejich*. Nebo
vidění ke všemu množství jejímu
nenavrátí se zpět**: a muž v ne—
pravosti života svého nebude po
silen***.

14. Trubte v troubu, a připravte
se všickni, ale nebude, kdoby šel
k boji; nebo hněv můj na veškeren

e 1.

1%.JMečbude vně; a morahlad
vnitř: kdo bude na poli, umře me
čem: a kteří v městě, morem &hla
dem sežráni budou.

16. A zachování budou, kteří z
nich utekou: a budou na horách
jako holubice v oudolí, všickni se
třesouce,jedenkaždý pro nepravost

ou.
-17. Všeliké ruce oslabnou, avše

liká kolena potekou vodami*.
18. I přepáší se žiněmi, a strach;

je přikryje, a na.všeliké tvářibude
zahanbeni, a na všechhlavách jejich
lysina*.

10) Již vypučil a kvete nádherný prut,
kterémuž poddání a. kterýmž itrestáni
budete; t. královský prut či berla
Chaldejských.
t. z hlučného množství něco zbude. —
** všecko zahyne bez ušetření.
t. na. lid země přijde trest.
Prodavač věci prodané nedostane zase,
byt pak při životu zůstal až do léta.
milostivého, v němž se dědictví těm,
od nichž koupena. byla, zase postupo
vala, protože prvé všickni do Baby
lons zajati budou. — *. t. proroctví
o tom nebude zvráceno, ale jistě se

plní. — ** t. nenajde síly, aby mohl
toho zlého zniknouti.
t. rozplynou se jako voda, velice ze
mdlejí.
t. oholení, ns. znamení smutku. Isai.
15, 2.

1 :.. v

12)
13)

17)

18)

19. Stříbro jejich bude ven vyvr
ženo, a zlato jejich bude na hnoji
ště. Stříbro jejich, a zlato jejich
nebude jich mocivysvoboditi v den
prchlivosti Hospodinovy. Duše své
nenasyti, a břicha jejich nebudou
naplněna: nebo pohoršením nepra
vosti jejich učiněno jest*.

20. A ozdobu zápon svých v pý
chu položili, a obrazů ohavnosti
svých, & podobizen nadělali z ně
ho: protož obrátil jsem jim to v
nečistotu,

21. a dám to v ruce cizích k
rozchvátání, a bezbožným země za
loupež, a poskvrní je.

22. odvrátím tvář svou od
nich, a poskvrnění svatyně mě: &.
vejdou do ní vyzvědači, a poskvrni jí.

23. Udělej zavření*: nebo země
plná jest soudu krvi, a město plné
nepravosti.

24. I přivedu nejhorší z národů,
a vlásti budou domyj ejich : a odpoči
nouti učiním pýchu mocných, a.vlá—
dnouti budou svatyněmi jejích.

25. Když přijde ouzkost, hledati
budou pokoje, ale nebude ho.

26. Zarmouceni na zarmouceni
|přijde, a slyšení na slyšeni: i bu
idou hledati vidění od proroka, ale
lzákon zahyne od kněze, a rada. od|starších't.
' 27. Král kvíliti bude, a kníže
obleče se truchlivostí, a ruce lidu
země předěšeny budou. Podle cesty
jejich učiním jim, a podlé soudů
jejich souditi je budu; i zvědit, že
já jsem Hospodin.

Kapitola 8.
Zieveno Ezechielovi od Boha o modlář—

ství, kteréž i v chrámě jerusalěmském má.
provozeno býti.

1. I

l9) t. bylo jim !: ourazu, a. příčinou ne
pravosti, ješto z něho sobě dělali modly;
pak jim ani k zahnáni hladu nepro

stalo se léta šestého, šestého
měsíce, v pátý [dentéhož]mě

spěje.
t. konec udělej; H. řetěz, k vyzname
nání zajetí jejich.
t. nikdež nebude ani rady, ani utěšení,
ani pomoci.

23
V

26)
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sice: že jsem seděl v domě svém,
a starší jůdští seděli přede mnou,
a připadla tu na mne ruka Pána
Boha.

2. I viděl jsem, a aj podobenství
jako spatření ohně: od vzezření
bedr jeho, a dolů, oheň*:aod bedr
jeho, a vzhůru, jako vzezření blesku,
jako vidění čistce.

3. A vztažené podobenství ruky
uchopilo mne za kštici hlavy mé:
a pozdvíhl mne duch mezi zemí a
nebem : a uvedl mne doJ erusaléma
u vidění Božím, podlé dveří vnitř—
ních*, kteréž patřily na půlnoc,
kdež byla postavena modla horlení
k popouzení horlivosti**.

4. A 33tu sláva Boha israelského,podlé vi ění, kteréž jsem viděl na

5. I řekl ke mně: Synu člověčí,
pozdvihni očí svých k cestě půl—
noční. I pozdvihl jsem očí svých.
k cestě půlnoční: a aj na půlnoci
u brány oltáře, [byla] modla horli
vosti, právě kudy se vchází.

6. I řekl ke mně: Synu člověčí,
vidíš-liž ty, co tito činí, ohavnosti
veliké, kteréž činí dům israelský
tuto, abych daleko odstoupil od!
svatyně své? a ještě obrátě se uzříšš
ohavnosti Větší. „

7. I uvedl mne ke dveřím sínězl
i viděl jsem, a aj díra jedna byla:
v stěně. . l

8. I řekl mi: Synu člověčí,proko- !
pej tu stěnu. Akdyžjsem prokopall
stěnu, ukázaly se dvéře jedny. !
39. I řekl mi: Vejdi, & viz ohav-Ě
nosti nejhorší, kteréž tito činí zde.!

10. I Všed viděl jsem, a aj vše-l

2) t. viděl postavu ohnivou, na níž od|
bedr dolů oheň viděti bylo. V té způ-l
sobě se mu Bůh zjevil. 1
t. na místo přede dveřmi do vnitř chrá—=
mu, kdež se lid obecný shromažďoval,l
& kde potom byla síň národů. — ** t.!
jež popuzovals. k horlivosti Boha,

3)

pactu lid na tu modlu přenášel, a. tak
cizoložství duchovního se dopouštěl.
Dle svatého Jeronyms. byla to modla
Bale, od krále Msnassesa. v chrámě po-|
stavená, od Josiáše potom zřícené, alel

pra- !

vého manžela. lidu israelského, jehoži

od jeho nástupce opět zdvižené. |

. 16)

liké podobenství zeměplazů a živo
čichů, ohavnost, a všecky modly
domu israelského, namalovány byly
na stěně všud vůkol.

11. A sedm esáte mužů z star
ších domu israelského, a Jezoniáš
syn Safanův stál u prostřed ních,
kteříž stáli před tím malováním:
a jedenkaždý mělkadidlnici v ruce
své: a pára mlhyzkadidla vstupo
vala vzhůru.

12. I řekl ke mně: Jistě vidíš,
synu člověčí, co starší domu israel
ského činí ve tmách, jedenkaždy'
v skrytě pokoje svého: nebo říkaj1:
Nevidí nás Hospodin, opustil Ho
spodin zemi.

13. I řekl ke mně: Ještě obrátě
se uzříš ohavnosti větší, kteréž tito
činí.

14. I uvedl mne skrze dvéřebrány
domu Hospodinova, kteréž patřily
na půlnoc: a aj tu ženy sedělypla
číce Adonisa*.

15. I řekl ke mně: Jistě viděl
jsi to, synu člověčí: obrátě se uzříš
ještě větší ohavnosti nad tyto.

16. I uvedl mne do síně domu
Hospodinova vnitřní: a aj ve dve
řích chrámu Hospodinova mezi síní
a oltářem okolo pětmecítma mužů,
hřbety majíce [obrácenéj proti chrá
mu Hospodinovu, a tváři k východu :
a klaněli se k východu slunce*.

17. I řekl ke mně: Jistě viděl
jsi, synu člověčí: zdali lehké jest
to domu jůdskému, aby činili ohav
nosti tyto, kteréž činili zde; nebo
naplnivše zemi nepravosti obrátili
se k popouzení mne? a aj přiklá—
dají ratolest k chřípím svým*.

18. Protož i já. učiním v prchli
vosti: neod usti oko mé, aniž se
smiluji: a k yž volati budou k uším

r_nýhmhlasem velikým, nevyslyšímjíc .

14) Podlé básní východních, miláčka neb
manžela, Venuše, či Krasopsní.
t. slunci klaněli se, obrácení kpříbytku
Hospodinovu hřbetem.

17) t. drží svazeček ratolestí před tváří
svou, klanějíce se slunci, nejinak než
jako modlářětí Peršané obyčej mají.
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Kapitola 9.
O témž déle. Ukázáno Ezechielovi u vi

dění a v podobenství pomsta Boží nad Je
rusalémem a chrámem, a nad bezbožnými
v lidu.

1. Ivolal v uších mých hlasemvelikým řka: Přiblížila se
navštívení města, a jedenkaždýna—
stroj zabíjení má v ruce své.

2. A aj šest mužů přicházelo ce
stou brány hořejší, kteráž patií na
půlnoc: a jednohokaždého nástroj
zahynutí v ruce jeho: muž také
jeden u prostřed nich odín byl rou
chem lněným, a kalamář písařsk'

Ezechiel 9. 10.

zahubíš všeck ostatky israelské,
vylévaje prch ivost svou na J eru
salém?

9. I řekl mi: Nepravost domu
israelského &jůdského, veliká. jest
převelmi, a naplněna jest země
krvemi, a město na lněno jest od
vracením: nebo ře i: Opustil Ho—
spodin zemi, a Hospodin nevidí.

10. Protož i oko mé neod ustí,
aniž se slitu'i: cestu jejichna
hlavu jejich o ratím.

11. A a muž, kterýž oblečen
byl v rouc o lněné, jenž měl ka—
amař na hřbetě svém, od ověděl

při bedrach jeho: i vešli, a stáli
podlé oltáře měděného:

3 a sláva Pana israelskéhovzata'
jest s cherubína, kteraž byla na:
něm, k prahu domu*: a zavolal!
muže, kterýž byl oblečen v rouchollněné, a kalamář písařský měl na
bedrach svých.

4. I řekljemuHospodin:Jdipro
středkem města u prostřed Jeru-í
saléma: a znamenej Tau*na čelíchÍ
mužů lkajících, a žalost majících
nade všemi ohavnostmi, kteréž se
dějí u prostřed něho.

5. A těm [ostatním] řekl, anjsem
slyšel: Jděte skrze město _)douce
za ním, a bíte: neodpouštějž oko
vase, aniž se slitujte.

6. Starce, mladence, ipannu, ma
ličkého, i ženy, bíte až do vyhu
bení: ale nikoho, na němž uzřite
Tau, nezabíjejte, a od svatyně mé
začněte*. Tedy začaliodmužů star
ších, kteříž byli před tváří domu.

7. I řekl jim: Poskvrňte domu,
a naplňte síně zbitými: vyjděte.
I vyšli, a bili ty, kteříž byli v
městě.

8. A kdyz se to zabíjení doko
nalo, pozůstal jsem _)a: a padl jsem
na tvař svou, a volaje řekl jsem:
Ouve, ouve, ouve Pane Bože: zdali

3) t. na znamení toho, že Bůh chrám a
lid opoušttl.

4) t. písmě t, aneb vůbec znamení;
tau, hebr. taf, vykládá. se znamení.

6) t. od těch kteříž tam jsou aji po
skvrňuji.

neb

slovo, řka: Učinil jsem, _)akžjsi
mi rozkázal. 

Kapitola 10.
O témž dále. Vypálení města.Jerusaléma

& chrámu Ezechiela vi v podobenství uka—
zůno. 9. Vidění čtyr cherubínů & odchod
Boží z chrámu na. nic

1. I viděl jsem, a aj na obloze,kteráž byla nad hlavou che
rubínů, jako kamen safírový, jako
vzezřenípodobenství trůnu, ukázalo
se nad nimi.

2. I řekl kmuži, kterýž oblečen
byl v roucho lněné, a pravil: Vejdi

do prostřed kol, kteráž jfou podcherubíny, a naplň ru svou
uhlím řeřavým, kteréž jest mezi
cherubíny, a vysype) je na město*.
I všel před očima mýma:

3. cherubínové pak stali po pra
vé straně domu, když vcházel muž
ten, a oblak naplnil síň vnitřní.

4. I zdvižena jest sláva Hospo
dinova s cherubínů k prahu domu:
a naplněn jest dům oblakem, asíň
naplněna jest bleskem slávy Ho
spodinovy.

5. A zvuk křídel cherubínů
slyšan byl až do síně zevnitřni,
jako hlas Boha Všemohoucího mlu-
vícího.

6. A když byl přikázal muži,
kterýž oblečen bylvroucho lněné,

2) Roztrus je po městě. Ukazuje se tim
budoucí vypálení Jelusaléma skrze
Chaldejská.
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řka: Vezmi oheň zprostředku kol,
kteráž jsou mezi cherubíny: všed
on stál podlé kola..

7. Ivztáhl cherubín [jeden] ruku
z prostředku cherubínů, ohní,
kter ž b 1 mezi cherubíny: a vzal
[uh11], & al do rukou toho, kterýž
byl oblečen v roucho lněné: kte—
rýžto vzav vyšel jest.

8. I ukázalo se na cherubínech
podobenství ruky lidské pod křídly
jejich.

9. I. viděl jsem, a aj čt ří kola.
odlé cherubinů: kolo 'ed'no po
té cherubíná jednoho, a. 010druhé

podlé cherubína druhého: tvářnost
pák kol bylo jako vidění kamene
chrysolítu.

10. A spatření jich podobenství
jedno čtyř*: jakoby bylo kolo
11prostřed kola. J

11. A když chodila, na, [všecky]
čtyři' strany kráčelá: & neobrá—
cela. se chodíce ale k místu, k ně
muž se jíti uchylovalo to, kte
réž první bylo, následovala, i jiná,
aniž se obrácovelá.

12. Avšecko tělo jejich, í hrdla,
íruce, i křídla„ i oblouky, plná
byla. očí vůkol čtyř kol.

13. A kolá tá nazval točítá*, an
jsem slyšel.

14. Čtyři pák tváře mělo jedno:
tvář 'edná, tvář cherubínař : atvář
druhá, tvář člověčí: a. na, třetím
tvář lvová: & na, čtvrtém tvář
orličí.

15. I zdvížení jsou cherubínové:
tot jest to zvíře, kteréž jsem viděl
u řeky v Chobár.

16. A když šli cherubínové, šla
s olu í kola. podlé nich: a. když
z víhalí cherubínové křídla svá,
ab se pozdvihlí od země, nestála.
ko &, ale í ona. vedlé byla..

17. Když stáli oni, stála. í kola:

10) t. na pohleděuí měly podobnost jedno—
stejnou všecky čtyry kola.

13) Hebr. Galgal, rychlost.
14) t. vola, volská, snad že cherubíní na.

arše tváří volskou ke vchodu obrácení
byli, a, tedy ta tvář tváří cherubína se
nazývá.

& když se vyzdvihovali, vyzdví
hovalá se s nimi. Nebo duch ží
mi:-&byl v nich.

18. I vyšla. sláva. Hospodinova
od prahu chrámu: a. stála [zase]
nad cherubíny.

] . A ozdvihše cherubínové
křídel svýc , vznesli se od země
přede mnou: ákdyž oni vycházeli,
kola také šla. za, nimi, a, stála u
vchodu brány domu Hospodinova.
východní : a sláva.Boha ísreelského
byla. nad nimi.

20. Tot jest to zvíře, kteréž
jsem viděl pod Bohem israelským
u řeky Chobár: a. srozuměl jsem,
že to cherubínové byli.

21. tyří obličejové jednomu,
& čtyry křídla. jednomu: a. podo
benství ruky člověka. pod křídly
'ejích.

22. A odobenství tváří jejich,
bylo [jako ty tváře, kteréž jsem
viděl u řek Chobar, &.vzezření
jejich, i ru kost jednohokáždého
byla pře tváří svou kráčetí.

Kapitola 11.
Částka poslední téhož vidění, v němž

proroku ukázáno trestání těch, kteříž po
hrůžkám prorockým nevěříce, i lidu je
zlehčovalí. 16. Zaslíbení zajatým do Baby
lona učiněné.

1. I zdvihl mne duch, & uvedlmne k bráně východní domu

Hospodinova, kteráž patří na. vycho slunce: a. aj u vchodu brány
bylo pětmecítmá mužů: i viděl
jsem u prostřed ních Jezoníáše
syna. Azurova, & Feltiáše syna
Banajášova., knížata, lidu.

2. I řekl ke mně [Hospodin]:
Synu člověčí, tot jsou ti muži,
kteříž myslí nepravost, &drží rádu
nejhorší v městě tomto,

3. řkouce: Zdáž nejsou dávno
vystaveni domové*? Totot jest
kotel, my pák maso**.

3) t. jerusalémští; jakoby řekli: Stálí již
tak dlouho, i budout ještě státi. Hebr.
Nenít ještě tak blízko to neštěstí, kte
réž nám proroci předpovídají: stavěj
me domy. ——'* Přísloví: Jsmet v
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4. Pročež prorokuj o nich, pro—ljimžto řekli obyvatelé 'erusalém
rokuj. synu člověčí.

5. I připadl na mne duch Ho
spodinův, a řekl mi: Mluv: Toto
raví Hospodin: Tak jste mluvili

gome israelský, a myšlení srdce
vašeho 'a znam.

6 elmi mnoho zbili jste jich
v městě tomto, a naplnili jste
cesty jeho zbitými.

7. Pročež toto praví Pán Bůh:
Zbití vaši, kteréž jste položili u pro
střed něho, tit jsou maso, a ono
jest kotel: ale vas vyvedn z pro
středka jeho.

8. Meče jste se balí, & meč u
vedu na vás, dí Pán Bůh:

9. a vyvrhu vás z prostředku
jeho, a dám vás v ruku nepřátel,
& učiním nad vámi soudy. '

10. Mečem padnete: na pomezí
israelském souditi vás budu, a
zvíte, že já. jsem Hospodin.

11. Toto [město] nebude vám
kotlem, a vy nebudete u prostřed
něho masem : na pomezí israelském
souditi vás budu.

12. I zvíte, že já jžem Hospodin:poněvadž jste v při azaních mých
nechodili, a soudů mých nečinili,
ale podlé soudů národů, kteříž
jsou vůkol vas, činili jste.

13. I stalo se, když jsem proro
koval, že Feltiáš syn Banajašův
umřel: i padl jsem na tvář svou
volaje hlasem velikým, a řekljsem :
Ouve, ouve, ouve, Pane Bože: sko
nani ty čim'š ostatkům israel
sk' *.

14. I stalo se slovo Hospodinovo
ke mně, řkoucí:

15. Synu člověčí, bratří tvoji,
bratří tvoji, muži příbuzní tvoji,
i veškeren dům israelský, všickni,

tomto městě, vysokými zdmi vůkol o—
hraženém, sebou jisti & bezpeční, jako
maso v měděném hrnci, neb v kotli.
Zůstanemet v něm, žádný nás odtud
nevytábno.
Jakoby řekl: Kdyžtě tento, jaa.spravce
lidu, klesl, již jest po jiných veta.
t. ti od Hospodina vzdálení, do zajetí
zavedení, jsou pravi bratři & příbuzní
tvoii, & ostatkové israelčtí. Výš v. 13.
Jeremiáš 24. 29. kap.

1 3)

15)

;ští: Daleko odejděte od ospodina,
lnam jest dana země ve vladař
Zství*.
! _ 16. Protož toto praví Pán Bůh:
Ze jsem je daleko učinil v náro

'dech, a že jsem je rozptýlil po
zemích : budu jim v posvěcení In .
líčké* V zemích, do kterýchž
přišli.

17. Protož mluv: Toto praví
Pán Bůh: Shromaždím vás z na

,rodů, a seberu vas zzemí, v nichž
"rozptýleni jste, a dám vám zemi
| israelskou.
* 18. I vejdou tam, a odejmou
všecky úrazy, a všecky ohavnosti
Je]Í z ni.

19. A dam jim srdce jedno, a
ducha nového dam ve vnitřnosti
jejich: a odejmu srdce kamenné
lz těla jejich, & dam jim srdce ma
_sité*:
i 20. aby vpřikázaních mých cho—
!dili, a soudů mých ostříhali, & či—
inili je: byli mně lidem, a já,
'abych ji byl Bohem.
, 21. Ktc chž [pak] srdce po úra
Lzích a o vnostech svých chodí,
těch cestu na hlavu jejich položím,
praví Pán Bůh.

22. I zdvihli cherubínové křídla
Ísva, a kola se zdvihla s nimi: a
:sláva Boha. israelského byla nad
inimi.
: 23. I vystoupila slava Hospodi
ťnova z prostřed města, a stála na
hoře, kteráž 'est na východ města?.

24. A duc zdvihl mne, a při
vedl [mne] do země chaldejské k
přestěhování, u vidění, v duchu
Božím: a odjato jest ode mne vi
dění, kteréž jsem viděl.

25. I mluvil jsem k přestěhování
všecka. slova Hospodinova, kteráž
mi byl ukazal.

Kapitola 12.
Útěk Sedecíéšo krále z Jernsaléma vpo

dobenství nkézén. 13. Ozajetí jeho : ostat

16) t. poněkndsvatyní, ůtočištěmmléčením.
19) t. z masa, měkké, citlivé; odejmu od

nich zatvrzelost. —
23) t. na hoře Olivetské. Zach. 14, 4.
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ky v Jůdstvu pozůstalými a. bídě jejích.
21. Obvinění lidu, že nevěří řečem proro
ckým.

1, I stala se ke mně řeč Hospodinova, řkoucí:
2. Synu člověčí, u prostřed domu

popouzejícího ty bydlíš : _kteřížto
oči mají k vidění, a nevidí: a uši
k slyšení, a neslyší: nebo dům
popouzející “est to.

3. Ty te y, synu člověčí, učiň
sobě nádobí přestěhování*, a pře
stěhuješ se ve dne před nimi: pře
stěhuješ se pak z místa svého na
místo jiné, před očimajejich, zdaby
snad na to popatřili: nebo dům
popouzející jest to.

4. A vyneseš ven nádobí své
jako nádobí přestěhujícího se ve
dne před očima jejich: ty pak vy
jdeš u večer* před nimi, jako vy
cházi ten, kterýž se stěhuje.

5. Před očima jejich prokopej
sobě stěnu: a vyjdeš skrze ní.

6. Před očima jejich na ramenách
nesen budeš: v mrákotě vynesen
budeš: tvář svou přikryješ, a ne—
uzříš země*: nebo za zázrak dal
jsem tě domu israelskému**.

7. Iučinil jsem, jakž mi rozkázal
Hespodin: nádobí své vynesl jsem
jako nádobí přestěhujícího se ve
dne: a u večer prokopal jsem sobě
stěnu rukou: a v mrákotě jsem
vyšel, na ramenách nesen jsa
před obličejem jejich.

8. I stala se řeč Hospodinova
ke mně ráno, řkoucí:

9. Synu člověčí, zdaliž neřekli
k tobě dům israelský, dům popou
zející: Co ty děláš?

10. Rciž jim: Toto praví Pán
Bůh: Břímě toto na vůdce, kterýž
jest v J erusalémě,a na všecken dům
israelský, kterýž jest u prostřed
nich*.

11. Rei: Já jsem zázrakem va—
3) t. připrav sobě potřeby na. cestu.
4) t. ]: přsdukázání toho, že Sedeciáě ise

svými v noci utíkati měl. .
6) t. chaldejské, k předukázání _toho, že

Sedecíáš oslepen bude, aniž uzřízemě, _
do níž zaveden bude. — ** t. za zna
mení budoucích věcí.

10) t. v témž městě a zemi jůdské.

ším: jakž jsem učinil, tak se stane
jim: do přestěhování a do zajetí
půjdou.

12. A vůdce, kterýž jest u pro
střed nich, na ramenách nesen bude,
v mrákotě vyjde: stěnu prokopa'í,
aby jej vyvedli:. tvář jeho bu e
přikryta, aby neviděl okem země.

13. I roztáhnu sít svou na něj,
a polapen bude do nevodu mého:
a přivedu jej do Babylona do země
chaldejské: a neuzří jí a tam umře.

14. A všecky, kteříž vůkol něho
jsou, pomocníky jeho, i houfy jeho,
rozptýlím ve všeliký vítr: a meč
vytrhnu za nimi.

15. Izvědí, že já jsem Hospodin,
když je rozptýlím mezi národy, a
rozseji je po zemích.

16. A pozůstavím z nich mužů
málo, po meči, a hladu, imoru:
aby vypravovali všecky nešlechet
nosti jejich mezi národy, k nimž
vejdou: i zvědí, že já jsem Ho
spodin.

17. I stala se řeč Hospodinova
ke mně. řkoucí:

18. Synu člověčí, chléb svůj v
zkormoucení jez: též i vodu svou
v pospíchání a v truchlivosti pí.

19. A díš lidu země: Toto praví
Pán Bůh k těm, kteříž bydlí v Je
rusalémě v zemi israelské: Chléb
svůj vpečlivosti jísti budou, &vodu
svou v zpuštění píti budou: aby
zpustla země z množství svého, pro
nepravost všech, kteříž bydlejí v ní. 

20. A města, v nichž nyní by
dlejí, zpustnou, azemě pustá bude:
a zvíte, že já jsem Hospodin.

21. I stala se řeč Hospodinova
ke mně, řkoucí:

22. Synu člověčí, jaké to máte
přísloví v zemi israelské, říkajíoe:
Na dlouho prodlí se dnové, &.za
hyne všeliké vidění*?

23. Protož rci jim: Toto praví
Pán Bůh: Učinim, aby přestalo
přísloví toto, aniž bude vůbec více
řečeno v Israeli: a mluv k nim,

22) t. dávno se již prorokuje o zkáze města
a. země, aniž to přichází; naposledy
nebude z toho nic.
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že se přiblížili dnové, a řeč všeli
kého vidění

24. Nebo nebude více žádného vi
dění marného, am' prorokování po
chybného u prostřed synů isra—
elských.

25. Nebo já Hospodin mluviti
budu: a kterékoli slovo promluvím,
stane se, a neprodlít se více: ale
za dnů vašich, dome popouzející,
mluviti budu slovo, a učiním je,
dí Pán Bůh. “

26. I stala se řeč Hospodinova
ke mně, řkouci:

27. Synu člověčí, aj dům isra
elský řikajících: Vidění, kteréž
vidí tomu, na mnohé dny: a na
dlouhé časy tento prorokuje.

28. Pročež rci jim: Toto dí Pán
Bůh: Neprodlít se více všeliká
řečmá: slovo, kteréž mluviti budu,
naplní se, praví Pán Bůh.

Kapitola 13.
Přísná pohrůžka falešným prorokům “

prorokyním.

1. I stala se řeč Hospodinova kemně, řkouci:
2. Synu člověčí, prorokuj na pro

roky israelské, kteříž prorokují: a
„roi prorokujícim z srdce svého:
Slyšte slovo Hospodinovo:

3. Toto pravi Pán Bůh: Běda
prorokům nemoudrým, kteříž ná
sledují ducha svého, a nic nevidi.

4. Jako lišky na pouštích byli
proroci tvoji, Israeli.

5. Nevstoupili jste na roti, aniž
jste ostavilí na odpor z ipro dům
israe ský, abyste stáli vboji vden
Hospodinův.

6. Vidí marné věci, a rorokují
lež, řikajíce: Praví Hospo in! ješto
jich neposlal Hospodin. a setrvali
utvrzovati řeči.

7. Zdali jste daremného vidění
neviděli, a hádání lživého nemlu—
vili? a říkáte: Praví Hospodin:
ješto jsem já nemluvil. J

8. Pročež toto praví Pán Bůh:
Že jste mluvili marné věci, aviděli
jste lež: protož hle já na vás, di
Pán Bůh:

9. i bude ruka má na proroky,
kteříž vidi marné věci, a hádají

lež: v radě lidu mého nebudou, a
vpísmě domu israelského nebudou
napsáni, aniž do země israelské
vejdou: i zvíte, že“já jsem Pán Bůh:

10. protože zklamali lid můj, ři
kajíce: Pokoj, a.není pokoje: a on
stavěl stěnu, oni pak ji omazávali
hlinou bez lev.

11. Rcíž Etěm, kteříž obmazují
[hlínou] bez smíšení, že [ta zeďj
padne: nebo bude příval rozvodnilý,
a dám kamení převeliké* s hůry
padající, a vítr bouřlivý, kterýž
rozmetá ji.

12. Když by ' ak hle padla
stěna: zdaliž nebu e řečeno vám:
Kdež jest obmítáni, jímž jste ob
mítali?

13. Protož toto praví Pán Bůh:
[ učinim v rozhněvání svém, aby
se strhl Vítr bouřlivý, a příval
rozvodnilý bude v prchlivosti mě:
a kamení veliké v hněvu k zkaženi.

14. I zkazim stěnu, kterouž jste
obmazali bez smíšení: a srovnám
jis zemi, a odkryt bude základ
její: a padne, a zmařen bude u
prostřed ní: a zvíte, že já jsem
Hospodin.

15. A doplním hněv _svůjna stěně,
a na těch, kteříž ji obmitají bez
smíšení, a dím vám: Neni stěny,
a není těch, kteříž ji obmitají,

16. proroků israelských, kteříž
prorokují Jerusalému, a vidí jemu
vidění pokoje: anení pokoje, praví
Pán Bůh.

17. A ty, synu člověčí, obrat
tvář svou proti dcerám lidu svého,
kteréžto prorokují z srdce svého,
& prorokuj na ně,

18. a roi: Toto pravi Pán Bůh:
Běda těm, kteréž šijí polštáříky pod
všeliký loket ruky: a dělají pod—
hlavnice pod hlavu všelikého věku
k polapení duši: a když pola ily
duše lidu mého, obživovaly uše
'ejichř

19. A zlehčovaly mne u lidu
mého, pro hrstku ječmene, a kus

11) Rozuměj krupobití.
18) t. přivábily k sobě lid a slíbovaly mu

dobré dny; aneb: nalézaly v tom svou
vlastní živnost.
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chleba, aby zabíjely duše, kteréž
neumírají, a obživovaly duše, kte
réž živé nejsou*, lhouce lidu mému
věřícímu lžem.

20. Protož toto praví Pán Bůh:
Aj já. [přijdu] na olštáříky vaše,
jimiž vy lapate, uše létající: a
zpřetrham je s ramenou vašich: a

ropustím duše, kteréž vy lapate,
duše k létání.

2I.A zpřetrhám podhlavnice vaše,
a vysvobodím lid svůj zruky vaší,
aniž budou více v rukou vašich,
abyste je ,lapali: izvíte, žejá.jsem
Hospodin.

22. Proto že jste rmoutili srdce
spravedlivého lživě, kteréhož jsem
já. nezarmoutil: a posilnili jste ru
kou bezbožného, aby se nenavrátil
od cesty své zlé, a živ byl

23. proto marných věcí nebudete
viděti, a hádání nebudete hádati
více, a trhnu lid svůj z ruky
vaší, i zv1te, že já jsem Hospodin.

Kapitola 14.
Pohrůžka modlářům, že jim Bůh, tázán

jsa od nich, neodpoví. 6. Napomenutí jich
k zanechání modl 8. Ohlášení přestupníkům
pomst Božích.

LI přišli ke mně muži zstaršíchisraelských, & seděli přede
mnou.

2. I stala se řečHospodinova ke p
mně, řkoucí: 

3. Synu člověčí, muži tito polo
žili nečistoty své v srdcích svých,
a pohoršení nepravosti své posta
vili proti tváři své*: zdaliž otazan
jsa odpovím jim?

4. Protož mluv jim, a diš k nim:
Toto praví Pán Bůh: Každý člo
věk z domu israelského, kterýžby
položil nečistoty své v srdci svém,
a pohoršení nepravosti své posta

19) t. hrozíce zahynutím lidu tichému a.
bohabojnému, jakož i pravým proro
kům, již odváděli lid od zlého:
bujíce naproti tomu život a dobré dny
všem odbojníkům. V. 22.
t. ctí nečisté a pohoršlivé modly své
vnitř i vně, srdcem i skutkem.
t. tak, jakž toho pro své přemnohé a.
ohavné modlářství zaslouží.

„>v
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vílby proti tváři své, a přišelby k
proroku táže se skrze něho mne:
ja Hospodin odpovím jemu dle
množství nečistot jeho* :

5. aby polapen byl dům israel
ský v srdci svém*, jímž odstoupili
ode mne ve všech modlách svých.“

6. Protož rci domu israelskému:
Toto praví Pán Bůh: Obraťte se
a odstupte od modl svých, i ode
všech poskvrn svých odvratte tváři
02ve.

7. Nebo každý člověk z domu
israelského, a z novověrců kdož
koli bylby příchozím vIsraeli, od
cizil-líby se ode mne, a položilby
modly své v srdci svém, a pohor
šení nepravosti své postavilby proti
tváři své, a přišelby k proroku,
aby se tazal mne skrze něho: ja
Hospodin odpovím jemu skrze sebe
samého*.

8. A obratím tvář svou na člo
věka toho, a učiním 'ej za příklad,
a za přísloví, a vy ladím jej z
prostřed lidu svého: i zvíte, že já.
jsem Hospodin.

9. A prorok kdyžby pobloudil,
a mluvilby slovo: já Hospodin o
klamám proroka toho*: a vztahnu
ruku svou na něj: a vyhladím jej
z prostřed lidu svého israelského.

10. I ponesou nepravost svou:
odlé nepravosti otazujícího se,

takt bude nepravost proroka*,
11. aby nebloudil více dům israel—

ský ode mne, ani se poskvrňoval
všemi přestoupeními svými: ale
[aby] byli mně lidem, a já. [abych]
byl jím Bohem, praví Pán zastupů.

12. I stala se řeč Hospodinova
ke mně, řkoucí:

5) t. aby to připustili k srdci svému, že
odstoupili. — Aneb, aby sami se chy
tili v léčce dvojitého srdce svého, je
likož a jedné strany k modlám drží, a
s druhe ke mně se tázati přicházejí, a.
aby dostali odpověď klamnou. Níž v. 9.
t.. tak, jak výš v. 4.
t. dal-li by se navesti k mluvení ve
jmenu me'm, já dopustím, aby byl okla
mán, a aby klamné bylo proroctví jeho.
Jakáž bude pokuta na. toho, kdožby se
tázal, taková bude na proroka odpoví
dajícího.

7)

,.. o
V
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13. Synu člověčí, kdyžby země
zhřešila proti mně, aby přestou
pila přestupujíc, vztahnu ruku svou
na ni, a zetru prut chleba jejího:
a dopustím na ni hlad, a zabíjí v
ní člověka, i hovado. “

14. A byt byli tři muži tito u
prostřed ní, Noe, Daniel, a Job:
oni spravedlností svou vysvobodí
duše své, praví Pan zástupů.

15. Pakli i zvěř nejhorší uvedu
na zem, abych pohubil ji: a byla.
by bezcestna, protože není žádný,
kterýžby šel přes ni pro zvěř:

16. byt tři muži tito byli v ní,
živ jsem já, praví Pán Bůh, že
ani synů, ani dcer [svych] nevy—
svobodí: ale oni sami vysvobození
budou, země pak zpuštěna bude.

17. Anebo uvedl-libych meč na
zemi tu, a řekl bych meči: Projdi
skrz zemi: a zabil bych v ní člo
věka, i hovado: \

18. a tři muži tito bylibyupro
střed ní: živ jsem já, praví Pán
Bůh, nevysvobodí synů, ani dcer
[svýchjz ale oni sami vysvobození

u ou.
19. A paklibych i mor poslal na

zem tu, a vylil hněv svůj na niv
krvi, abych odjal z ní člověka, i
hovado:

20. a Noe, i Daniel, i Job byli
by u prostřed ní: živt jsem já.,
praví Pán Bůh, že ani syna ani
dcery nevysvobodí: ale oni spra—
vedlností svou vysvobodí duše své.
v 21. Nebo toto praví Pán Bůh:
Ze poslal-líbych i čtyry soudy své
nejhorší, meč, a hlad, a zvěř zlou,
a mor na Jerusalém, abych zabil
v něm člověka, i hovado:

22. však ostaveno bude v něm

23. A potěší vas, když uzříte
cestu jejich, a nalezky jejich: a
poznáte, že nenadarmo učinil jsem
všecko to, což jsem učinil v něm,
praví Pán Bůh.

Kapitola 15.
V podobenství dřeva. révovébo neužitečo

ného ukázáno zavržení a. zahubení obyva
telů jemsalémských.

LI stala se řeč Hospodinova keně, řkoucí:
2. Synu člověčí, co se stane dřevu

vinného kořene, ze všeho dříví
hajového, kteréž jest mezi dřívím
1esním*? ' „

3. Zdaliž vzato bude zněho dře—
vo, aby uděláno bylo dílo, aneb
[zdali] udělají z něho kolík, aby
visela na něm jakákoli nádoba?

4. Aj ohni dano jest v pokrm:
obojí stranu jeho strávil oheň, a
prostředek jeho obrácen jest v pýř:
zdaž bude užitečné k dílu?

5. Také když bylo celé, neb lo
způsobné k dílu: čímž více, k yž
je oheň sžíře, a spali, nic z něho
nebude dělano?

6. Protož toto praví Pán Bůh:
Jakož jest dřevo révové mezi dří—
vím lesním, kteréž jsem dal ohni.
k sežrání, tak vydam obyvatele
jerusalémské.

7 A položím tvář svou proti
nim: z ohně vyjdou, aoheň stráví
je: a zvíte, že já. jsem Hospodin,
když položím tvář svou proti nim,

8. a učiním zem [jejich zemí]
bezcestnou, a zpuštěnou: protože
přestupnici byli, praví Pán Bůh*.

zachovaní, kteříž vyvedou syny, a —
dcery [své]: hle oni vejdoukvam*,
a uzříte cestu jejich, i nalezky je
jich, a potěšíte se nad zlým, kte
réž jsem uvedl na Jerusalém, nade
vším, což jsem uvedl na něj**.

22) t. ]: zajatým do Babylona. — “ t.
spokojíte se nad tím, poznavše, že toho
pro nepravosti své dobře zasloužili.

2) Jinak: Co jest réví v přirovnání k
ostatnímu dříví? Jakou cenu má. před
ním? Nejen žádnou, ale jest i špat
nější.
Jako tuto Židé, tak se připodobňují v
Zákoně novém k vinnémn réví i kře
sťané. Zajisté by i tito, nejinak než
oni Židé, časnému zahubení í věčnému
ohni propadli, pakli by odtržení od
Krista, vinného kmene, náležitého ovo
ce křestanskévíry nepřinášeli. Jan 15,5.

8
V
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Kapitola 16.
Oznámen lidu jerusalémskémn předešlý

bidný způsob jejich, 6. též dobrodiní mnohá
jim od Boha učiněná. 15. Obvinění z ne—
vděčnosti, nevěrnosti a modlářství. 35. Ohlá
šena jim pomsta Boží.

stala se řeč Hospodinova ke
mně, řkouci:

. Synu člověčí, známé učiň Je
rusalému ohavnosti jeho:

3. a díš: Toto pravi Pán Bůh
Jerusalému: Kořen tvůj, a rod tvůj
z země chananejské: otec tvůj A
morrhejský, a mátě tva Cethejskáf'.

4. A když jsi se narodila, v den
narození tvého, nebyl přiřezán pu
pek tvůj, a vodou nebylas umyta
]; spasení, ani solí posolena*, ani
plenkami obvinuta.

6. Neslitovalo se nad tebou žádné
oko, aby bylo učinilo tobě jedno
z těch věcí, smilovavši se nad te—
bou: ale bylas povržena na tvář
země v zavržení duše tvé, v den,
v kterémž jsi narodila se*.

6. A jda mimo tebe, Viděl jsem,
an tebe pošlapavají ve krvi tvé, i
řekl jsem tobě, když 'si byla ve
krvi své: Ziva buď ! řekljsem, pra
vím tobě: Ve krvi své živa. buď*!

7. Rozmnoženou učinil jsem tebe
jako ourodu polní: a rozmnožena
jsi, &.velikás učiněna. a vešla. jsi,
a řišla jsi kozdobě ženské: prsy
tve oduly se, avlasy tvé vzrostly:
ale byla jsi [ještě] nahá, a zahan
beni plná,*.

8. I šel jsem mimo tebe, a viděl
jsem tě: a aj čas tvůj, čas milu—
jicích*: i prostřel jsem oděv svůj

3) t. od národů pohanských pocházíš. Je
rusalem od Chananejských vzdělán, od
Jebnsejských až do časů Davidových
držůn byl.
Jestit to obyčej u východních zemich
k očistění a posilnění nově narozených

.;.v

t. hylos město opuštěné, vší“pomoci i
všeho opatrování zbavené i opovržené.

33
krví ještě poskvrněnou, a když nebylo
naděje, abys živa býti měla, z milosti
své zachoval jsem tě.

7) t. odkrytá, neoděná, nezaopatřené.
8) t. čas milování,. vdávaní. — " t. vztáhl

Ujal jsem se o tebe, jakkoli ncčistou a'
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na tě, a řikryl jsem hanbu tvou**.
A přisah jsem tobě, a všel jsem
v smlouvu s tebou (praví Pán Bůh),
a [tak] učiněna jsi mou.

9. I umyl jsem tě vodou, a oči
stil jsem krev 5 tebe: & pomazal
jsem tě olejem.

10. A odil jsem tě oděvem roz
ličných barev, a obul jsem tě v obuv
barvy fialové: a' opásal jsem tě
kmentem, a přioděl jsem tě věcmi
tence tkanými.

11. A ozdobil jsem tě ozdobou,
a dal jsem naramk na ruce tvé,
i točenici okolo hr la tvého.

12. A dal jsem kroužek nad ústa
tva, & kroužky na uši tvé, a ko
runu okrasy na hlavu tvou. (Přísl.

, .

13. I ozdobenajsi zlatem, astří
brem, aodína kmentem, i proměn—
ným, & mnohonásobně barvenym
rouchem: běl a med, a olej jídala
jsi, akrasnás učiněna příliš velmi:
a prospěla jsi v království.

14. A rozneslo se jmeno tvé mezi
národy pro sličnost tvou: nebos
dokonalá byla v okrase mé, kterouž
jsem byl vložil na tebe, pravi Pan

ůh
15. [Ale] majíc doufani V kráse

své, smilnila jsi ve jmenu svém*:
a vyložilas smilství své každému
mimo jdoucímu, abys jeho byla**.'

16. A vzavši zoděvů svých, na
dělala jsi sobě Výsosti onde i onde
sšitých*: a smilnilas na nich, jakž
se jest [nikdy] nestalo, aniž se [více]
stane.

jsem křídlo oděvu svého svrchního na
tebe, t. zasnoubil jsem tě sobě. Ruth
3, 9. Tot se stalo za časů Davidových,
když Jerusalem hlavním městem a mi
stem služeb Božích a. pravého nábožen
ství nčiněn jest.
t. příčinou pověsti své; či s boby cizo
zemců, kteříž slyšíce o slávě tvé, k tobě
chodili. — ** t. modlářství věechněch
národů chtivě jsi následovala. Modla
slnžebnost jmenuje se v písmě sv. pří
hodně smilství neb cizoložství. jelikož
jest zpronevěření se Bohu, ženichu duší
lidských.

16) t. stanů na výsostech, k provozeni mo

_ o!
V

dlařství.
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17. A vzala jsi přípravy ozdoby
své z zlata mého, a stříbra mého,
kteréž jsem dal tobě: a nadělalas
sobě obrazů mužských*, a smilnilas
s 111ml.

18. A vzalas roucha svá rozlič—
ných barev, a přiodilas je: a ole'
můj, i vonné věci mé kladlas pře
nimi.

19. A chléb můj, kterýžjsem dal
tobě, běl, aolej, imed, jimiž jsem
tě krmil, kladlas před obličejem
jejich kvůni líbeznosti; i stalo se,
pravi Pán Bůh.

20. A vzala jsi syny své, a dcery
své, kteréž jsi mně zplodila: a o
bětovalas jim je k sežrání. Zdaliž
malé jest to smilstvi tvé*?

21. Obětovala jsi syny mé, adá
valas je posvěcujíc, jim*.

22. A po všech ohavnostech svých
a smilstvích, nerozpomenulas se na
dny mladosti své, když jsi byla
nahá, azahanbení plná, pošlapána
jsouc v krvi své.

23. I řihodílo se po vší zlosti
tvé (bě a, běda tobě, praví Pán

,

24. a vystavěla jsi sobě dům ne
věstčí, a udělalas sobě hampejs na
všech ulicích.

25. U každého počátku cesty vy
stavěla jsi znameni smilstvi svého:
a zohavilas krásu svou: a roztáhla
jsi nohy své každému tudy jdou—
címu, a rozmnožilas smilstvi svá.

26. A smilnila jsi ssyny egy t
skými sousedy svými velikých tě *:
a rozmnožila jsi smilstvi své k pc
pouzení mne.,

27. Aj já vztáhnu ruku svou na
tebe, a odejmu ospravedlnění tvé*:
& dám tě vduše nenávidících tebe
dcer palestinských, kteréž se stydí
za cestu tvou nešlechetn0u**.

17) t. pohlaví mužského, t. modl; dí „muž—
ských“, podobenství své o Jerusalému
v osobě ženské veda.
t. zdaližt to bylo malé zpronevěření?
t. zasvěcomlas je těm bohům.
t. hrubého modlářství.
Hebr. právo tvé, které ti iakožto man
želce přináleží. — ** Jakoby řekl:
Takových jste se ohavnosti dopouštěli,
kteréžj těm pohanům v ohavnosti byly.

20)
21)
26).
27 )

28. I smilnila jsi s syny assyr
skými, proto že jsi ještě nebyla
naplněna: a když ]si se nasmilmla,
aniž jsi tak se nasytila. _

29. I rozmnožila jsi smilství své
v zemi chananejské s Chaldejský
mi: a aniž jsi tak se nasytila.

čem očistím srdce tvé,
praví Pán Bůh; poněvadž činíš
všecky skutky tyto ženy nevěstky,
& nestydaté?

31. Nebo jsi vystavěla dům ne
věstčí svůj při počátku všeliké cest ,
a Výsost svou vzdělala jsi v kaž é
ulici : aniž jsi učiněna jako nevěstka
s nelibostí rozmnožujíc mzdu*,

32. ale jako žena cizoložná, kteráž
na muže svého uvádí cizí.

33. Všechněm nevěstkám dávány
bývají mzdy, ale tys dávala mzdy
všechněm milovníkům svým, a dary
dávalajsijim, aby vcházeli k tobě
odevšad k smilnění s tebou*.

34. I učiněno jest u tebe proti
obyčeji žen přismilstvích tvých, a
po tobě nebude smilnění [takového] :
nebo V tom žes dávala mzdu, a
mzdy jsi nebrala, učiněno jest při
tobě naopak.

35. Protož, nevěstko, slyš slovo
Hospodinovo.

36. Toto praví Pán Bůh: Protože
vylita jest měďtvá*, aodkryta jest
hanba tvá při smilstvích tvých
milovníkům tvým, a modlám ohav
ností tvých ve krvi synů tvých,
kteréž jsi dávala jim:

37. aj já. shromáždím všecky mi
lovníky tvé, jimž jsi se přimísila:
a všecky, kteréž jsi milovala, se
všechněmi, jichž jsi nenáviděla: a
shromáždím je na tebe odevšad, a
obnažím hanbu tvou před nimi, &
uzří všecku mrzkost tvou.

38. A budu tě souditi soudy ci

31) t. pohrdajic podanou mzdou, aby větší
dostala. Dle hebr.: Ne jako jiné ne
věstky ze mzdy, ale z pouhé chlípnosti
smilnila jsi.
Židé hleděli sobě velikými i'm—mm na.
kloniti cizí národy, vybazujíce poklady
své na obětní dary pro ně &. modly
jejich. 4. Král. 16, 8. Isai. 30, 6.

36) t. hanebné vynaloženy jsou peníze 17:5.

3 W v
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zoložnic, a vylévajících krev: a dám
tě v krev rchlivosti a horlivosti*.

39. am tě v ruce jejich, a
rozboří nevěstčí dům tvůj: a zboří
hampejs tvůj: aobnaží tě zroucha
tvého, a poberou přípravy ozdoby

' a nechají tě nahé a hanby
plné:

40. & přivedou proti tobě množ
ství, a budou tě kamenovati. ka
mením, a zabíjí tě meči svými.

(5. Mojž. 22, 21.)
41. A spali domy tvé ohněm, a

učiní V tobě soudy před očima žen
mnohých*: i přestaneš smilniti, a
mzdy více nebudeš davati.

42. I odpočine rozhněvání mé
proti tobě: a odjato bude horlení
mé od tebe, a upokojím se, aniž
se budu více hněvati*.

43. Proto že jsi se nerozpomenula
na dny mladosti své, a popouzelas
mne všemi těmi věcmi: protož i
já, cesty tvé dám na hlavu tvou,
praví Pán Bůh, ale neučiním podlé
nešlechetností tvých ve Všech ohav
nostech tvých*.

44. Aj každý, kdož mluví obecně
přísloví, na tebe je pojme, řka:
Jako matka, tak i dcera jeji*.

45. Dcera matky své jsi ty, kte
raž zavrhla muže svého*, a syny
své: a sestra sester tvých jsi ty,
kteréž zavrhly muže své, a syny
své: matka vaše jest Cethejska, a
otec vaš Amorrhejský.

38) t. budu tě trestati krvavě na životě,
jakž ženy cizoložné & ty, kteréž krev
vylévají, trestány bývají od mužů prch
livých &.žárlivých.
t. měst, národů mnohých —
t. nechám tě, přestana horliti a se buě
vati, jelikož ani toho nejsi hodna. Dle
sv. Jeronyma není většího trestu pro
hříšného člověka, jako kdyžby ho Bůh,

41)
42)

nevšimaje si ho, ani ho trestaje, zane-g
obával žádostem srdce jeho.
t. nenaložím s tebou přísně dle zaslou—
žení tvého. Aneb jinak: tak s tebou
naložím, že jistě žádnou nešlechetností
více ohavnosti svých množiti nebudeš.
t. matka její byla pohanks, modlařku,
takováž jestidcera; výš v. 3, níž v. 45.
t. Boha pravého, Hospodina, jehož zna
most a poctu pravou lid chananejský
po Noelovi předku svém byl zdědil, ale
nepodržel.

43)

44)

45)

46. A sestra tva větši, jest Sap
maří, ona i dcery její, kteréž by—
dleji na levici tvé: sestra pak tvá,
menší tebe, kteráž bydlí na pravici
tvé, jest Sodoma, a dcery její.

47. Nobrž ani po cestach jejich
jsi nechodila, ani o maličko méně
dle nešlechetností jejich jsi činila:
téměř nešlechetnější věcijsi páchala

nežli ony ve všech cestach sv'Bých.48. Zivt jsem já, praví Pan ůh,
že nečinila Sodoma sestra tva, ona,
i dcery její, jakož jsi ty činila, a
dcery tvé.

49. Aj tatot byla nepravost So
domy sestry tvé, pýcha, sytost
chleba a hojnost, a prazdnost její,
a dcer jejich: a ruky nuznému a
chudému nepodávaly*.

50. I pozdvihly se, a činily ohav
nosti přede mnou: a odňal jsem je,
jakož jsi viděla.

51. A Samaří [ani] polovice hří
chů tvých nenahřešila: ale tys pře
mohla je nešlechetnostmi svými, a
ospravedlnilas sestry svévšemi ohav
nostmi svými, kteréž jsi páchalař'.

52. Pročež i tynesiž zahanbení
své, kteráž jsi přemohla sestry své
hříchy svými, nešlechetněji činíc
než ony: nebo ospravedlněny jsou
od tebe: pročeži ty zahanbena buď,
a nes pohanění své, kteráž jsi“
ospravedlnila sestry své.

53. I obratím navrátě je obra
cením Sodomských s dcerami jejich,
a obrácením Samaří, i dcer jejich:
a obratim navracení tvé u prostřed
nich*,

54. abys nesla hanbu svou, a za—
hanbena byla ve všech věcech, kte
réž jsi činila těšíc je*.

49) Sodomou & městečky jejími rozumějí
zemi moabskou, v níž Sodomu někdy
ležela.
t. dokázalas, že spravedlivější, ctnost
nější jsou „nad tebe.
t. tebe s nimi zase nazpět ze zajetí
přivedu, nedělaje k vůli tobě žádného
rozdílu.
Aby totiž, jakos jim prvé mnoho činila
k zalíbení, tak ony potom z toho po
lehčení i potěšení měly, ty pak zahan
beni, kdyžby viděly, žes i ty pro po
dobně nepravosti své, pomstěm Božím
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55. A sestra tva Sodoma, i doeryI 2. Synu člověčí,předlož pohádku,
její navrátí se k starobylosti své :,a vyprav podobenství domu israel
a Samaří a dcery její navrátí se'skému,
k starobylosti své: a ty, i dce 3. a díš: Toto praví Pán Bůh:
tvé, navratíte se k starobylosti své '. Orel veliký velikých křídel,a dlou

56. Nebyla pak slyšana Sodoma hých oudů, plný peří,arozličnosti,
sestra tvá v ústech tvých, v den přiletěl na Liban, a vzal stržeň
pýchy tvé, ce rový.

57. prvé než se zjevila zlost tváz, 4. Svrchek ratolestí jeho ulomil,
jako tohoto času ku potupě dceria přenesl jej do země Chanaan*, v
syrských, a všech vůkol tebe dceriměstě kupeckém položil jej.
palestinských, které obkličují tebei 5. A vzal [zrno] z semene země,
vůkol*. a vsadil je v zemi místo semene,

58. Nešlechetnost svou, a hanbu aby utvrdilo kořen přivodach mno
svou ty jsi nesla, praví Pán Bůh. .hých: na svrchku položil je.

59. Nebo toto praví Pán Bůh: I! 6. A když bylo vzešlo, vzrostlo

učiním tobě, jakž jsi ty pohrdlaiv širší vinici nízké postavy,jejížtopřísahou, abys zruší a smlouvu: ?ratolesti patřily k němu: a koře
60. a však rozpomenu se nagnové její pod ním b li. Učiněna

smlouvu svou s tebou ve dnechÍ jest tedy vmicí, a vy ala ratolesti,
mladosti tvé : avzbudimtobě smlou-ga vypustila rozvody.
vu věčnou*. _ l 7. I byl orel druhý veliký, veli

61. I rozpomeneš se na cesty své, kých křídel, a mnohého peří: a aj
& zahanbena budeš! když zase při—Šviniceta jako pouštějící kořeny své

jmeš sestrš své větší 8 menšímíjk němu, ratolestisvé vztahla k ně—svými: a am je tobě za dcery, alemu, aby ji svlažoval z zahrádek
ne podlé smlouvy tvé. _ourody své,

(2. Esdr. 13, l.) ; 8. V zemi dobré při vodách mno
62. A vzbudím smlouvu svou S;hých štípena jest: aby vypustila

tebou: azvíš, že já jsem HOSpodín,.ratolesti a nesla ovoce, aby byla
63. abys se rozpomenula, azahan- _vinicí velikou.

bila, a nemohla více úst otevříti pro; “9, Roi: Toto raví Pán Bůh:
hanbu SVOU,když ukojen budu tObě' Zdaliž se ji to po aří? zdaliž kO—
ve všem, což jsi činila, praví Panlřenůjqjích nevytrha, aovoce jejího
Bůh. :neotrhá, a neusuší všech ratolestí

!plodu jejího, & uschne: a ne v ra
Kapitola 17. |menu velikém, ani s lidem mno

Nemoudréa nepravé spolčeníse Sedací-lhymv abvač vytrhl z komm
ášovo proti Nabuchodonosorovi. 20. Zajetíř 10- A] stipena jest: zdahž se po
jeho do Babylonu. 22. Zaslíbení o shromá-| daří? Zdaliž, 'akž se jí dotkne Vitr
žděm'05mm “"GISkÝCh' ižhoucí, neusc ne, a na Záhonech

- ! lodu svého neusvadne?

1' I 3311; 231322?Hospodmovo ke,P 11. I stalo se slovo Hospodinovo
' ' ,ke mně, řkoucí:

——— E 12.Rei domu popouzejícímu:Ne
podrobena býti musela, &že v témžežvíteliž, co toto znamená.? Roi: Hle
bídnémstavu se navracuješ- |přichází král babylonský do Jem

55) t' k mmbylém““““ "6m“ \saléma: avezme krale jeho, i kní—57 15.b dle'í vůkol tebe. Tehdáž, když jsi . „,. . ,
) bylayv Štěstí,a když Syrětí,Filistinští,",žata; lebo, & anede. Je k samemu

a Moabětí potupně &hanebné odAssyr- !sobe do Babylona.
ských potlačováníbyli, a oni k tobě o! 13, A vezme [jednoho] z semene
pomoc se utíkali, nechtělas jich slyšeti,
ba ani jmenovati. Isaj. 16, 3—6.

60) t. obnovím ji s tebou na. dlouhé časy.
Jer. 31, 31. a. t. d

4) l:. do země kupecké, či do Babylona,
kdež mnoho kupectví bývalo. 18.43, 14.

i
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království*, a učiní s nim smlouvu:
a přijme od něho přísahu: ale i_
silne země pobéře.

14.Aby bylo království ponížené,
&.nepozdvihovalo se, ale ostříhalo
smlouvy jeho, a zachovalo ji. *

15. Kterýž odstoupiv od něho
poslal posly do Egypta, „aby mu
dal koně, alid mnohý. Zdaž se mu
to _podaří, aneb [zdali] vysvobození
dajde ten, jenž to učinil? a kdo
smlouvu zrušil, zdali uteče?

16. Živt jsem já„ praví Pán Bůh:
že v místě krale, kterýž ustanovil
ho králem, jehož přísahu zrušil, a
smlouvu protrhl, kterouž s ním
měl, u prostřed Babylona umře.

17. A ne s vojskem velikým, ani
s hdem mnohým učiní proti němu'i
Farao válku*: v kladení příkopu,?
a vzdělání valů, aby zabil mnoho!
duší**. !

18_.Nebo pohrdl přísahou, abyš
zrušil smlouvu, a aj dal na to ruku
svou: a když to všecko učiní, ne
uteče.

_19._Protož toto praví Pán Bůh:
iv jsem já, že přísahu, kterouž,

pohrdl, a smlouvu, kterouž pře-í
stOupil, položím na hlavu jeho.

20. A roztahnu na něho sít svou,
a polapen bude do nevodu mého:
a přivedu jej do Babylona, a tam
ho souditi budu, pro přestoupení,
kterýmž zhrzel mnou.

21. A všickm' poběhlí jeho se
vším houfem svým, od meče pa—
dnou: ostatní pak ve všeliký vítr
rozptýleni budou: i zvíte, že já.
Hospodin mluvil jsem.

22. Toto praví Pán Bůh: I vez
mu ja [ratolest] ze stržně cedru,
vysokého, a vsadím jí: s vrchni
ratolestí jeho [jednu] mladistvoug
ulomím, a vštípím ji na hoře vy?
soke, a vyvýšené.

23. Na hoře vysoké israelské

13) t. místo zajatého Joachina ustanoví
králem Sedecíáée. 4. Král. 24, 16—17.

17) t. proti králi babylonskému. Hebr. : Ne
pomůže mu Farao, t. Sedeciášovi, mocí
svou válečnou. — ** t. když on, král
babylonský, udělá násyp, a vzdělá valy
proti Jerusalému, k záhubě množství lidí.
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vštípím ji, a vypučí se, a ponese
ovoce, a bude v cedr veliký: a
budou pod ním bydliti všickni ptaci,
i všeliké létavé pod stínem rato
lestí jeho hnízditi bude.

24. A zví všecko dříví krajiny,
že já. Hospodin ponížil jsem dřeva
vysokého, a povýšil jsem dřeva
nízkého: a. usušil jsem strom zele
ný, a způsobil jsem to, ab se zra—
tolestil strom suchý. Já. ospodin
mluvil jsem to, i učinil*.

Kapitola 18.
Obvinění Jůdských znepravého osoudech

Božích domnění. 3. Osvědčení jim Boží spra
vedlnosti v tom, že nenesou synové nepra
vostí otců svých, ale jedenkaždýisvé vlastní.
21. Ohlášení kajícím milostí, 24. a pomsty
těm, kteříž od spravedlnosti k bezbožnosti
se uchylují. 30. Napomenntí jich ku pokání.

LI stala se řeč Hospodinova kemně, řkoucí:
2. Co jest, že mezi sebou podo

benství obracíte v přísloví toto v
zemi israelské, říkajíce: Otcové
jedli hrozen trpký, a zubové synů
mají laskominy?

3. iv jsem já, praví Pán Bůh,
že vám nebude více podobenství
toto za přísloví v Israeli.

4. Aj všecky duše, méjsou: jako
duše otcova, tak i duše synova má.
jest: duše kteráž zhřeší, ta umře*.

5. A muž bude-li spravedlivý, a
bude-li činiti soud a spravedlnost,

6. na horách nebude-li jísti, a
nebude-li očí svych pozdvihovatí

24) Míní se tím navrácení se ostatku lidu.
isr. ze zajetí, a rozmnožení jeho i zmoc
nění, tak žeby mnozí menší národové
u něho ochrany a pomoci hledali. což
se za dnů Machabejských vyplnilo. Avšak
doslova a v plné míře vypodobnívá
ona ratolest se stromu suchého vzatá,
vsazená, a v veliký strom vzrostla,
Krista a království, či církev jeho.
Luk. 13, 19.
t. každý toliko za hřích svůj trestán
bude. Snad že tehdejší Židé, slovo Boží
neprávě vykládajíce, na to se spoléhali,
že tresty, kterými jim od Boha hrozeno,
až na jejich syny dojdou, a tak s po—
lepšem'm odkládali: protož jim tohoto
zvláštního naučení a napomenutí pro
rokova potřebí bylo.

IFv
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k modlam domu israelského: 8.man
želky bližního svého neposkvrní-li,
a k ženě krvotoké nepřistoupí-li:

7. a nezarmouti-li člověka: na—
vrátí—lizaklad dlužníku, nevezme-li
ničehož mocí: chléb svůj lačnému
bude-li dávat-i, a nahého rouchem
přiodívati:

8. nebude-li na lichvu půjčovati,
a více bráti: odvrátí-li od nepra
vosti ruku svou, a soud pravý
bude-li činiti mezi mužem a mu
žem:

9. v přikazam'ch m ch bude-li
choditi, & soudů mýc ostříhati,
aby činil pravdu: ten spravedlivý

jšst, životem živ bude, praví Pánůh.
10. Zplodil—liby pak syna lotra

prolevače krve, a ten učinilby jednu
z těch věcí:

11. tohoto pak všeho nečinilby,
ale na horách by jídal, amanželky
bližního svého by poskvrnil:

12. nuzného a chudého by za
rmoutil, abral loupeže, základu by
nenavratil, a k modlam očí svých
by pozdvihoval, a provozoval ohav—
nost:

13. na lichvu by daval, a více
bral: zdaž bude živ? Nebude živ,
poněvadž všecky tyto ohavné věci
činil, smrtí umře, krev jeho bude
na něm*.

14. A pakliby zplodil syna, kte—
rýž vida všeliké hříchy otce svého,
kteréž činil, balby se, a nečinílby
nic podobného jim:

15. na horách by nejídal, a oči
svých ne ozdvihoval kmodlám do
mu israe ského, a manželky bliž—
m'ho svého by neposkvrnil:

16. a mužeby nezarmoutil, zá,
kladuby nezadržoval, a loupeže
nebral, chleba svého lačnémuby

ugiíllel, a nahého rouchemby při—0 .

17. od křivdy chudého odvrátil
by ruku svou, lichvy a nádavku
by nebral, soudy méby činil, a
v přikazaních mých by chodil:

13) t. přijde na něj; sám smrti své příčinou
bude.

tent neumře pro nepravost otce
svého, ale životem živ bude.

18. Otec [pak] jeho, protože bez
práví a nasrlí činil bratru, a zlé
páchal u prostřed lidu svého, aj
umře pro nepravost svou.

19. A říkáte: Proč nenesl syn
nepravosti otcovy? „Proto, že syn
činil soud a spravedlnost, ostříhal
všech přikazaní mých, a činil je,
životem živ bude.

20. Duše, kteráž zhřeší, sama
umře: syn neponese nepravosti
otcovy, a otec neponese nepravosti
synovy, spravedlnost spravedlivého
na něm bude, a bezbožnost bez
božného bude na něm*.

21. Pakliby bezbožný činil po
kání ze všech hříchů svých, kte
réž činil, a ostřihalby všech při
kázani mých, a činilby soud a
spravedlnost: životem živ bude,
a neumře.

22. Všech nepravosti jeho, kteréž
činil, nezpomenu: pro spravedlnost
svou, kterouž činil, živ bude.

23. Zdaliž vůle ma jest smrt
bezbožného, praví Pán Bůh, a ne
[raději] aby se obrátil od cest
svých, a živ byl?

24. Pakliby se odvrátil spraved
livý od spravedlnosti své, a činil
by nepravost podlé všech ohav
nosti, kteréž obyčej má. činiti bez
božný, zdaliž živ bude? Na žádné
spravedlnosti jeho, kteréž byl činil,
nebude pamatováno: pro přestou
pení, jehož se dopouštěl, a pro
hřích svůj, kterýž páchal, pro ty
umře.

26. A řekli jste: Není pravá.
cesta Páně. Protož slyšte, dome
israelský: Zdali má. cesta není
pravé., a [zdali] ne více cesty vaše
křivé jsou?

26. Nebo kdyžby se odvrátil
spravedlivý od spravedlnosti své,
a činilby nepravost, umře pro ni:
pro nepravost, kterouž páchal,
umře.

20) t. spravedlnost spravedlivému, a bez
božnost bezbožnémn podlé zasloužení
jednohokaždého odplacena bude.
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27. A kdyžby se odvrátil bez—
božný od bezbožnosti své, kterouž
páchal, a činilby soud &.spravedl—
nost: tenť duši svou obživí.

%. Nebo bledě, a odvrátě se
ode všech nepravosti svých, kte
réž páchal, životem živ bude, a
neumre.

29. A řkou synové israelští: Není
pravá cesta Páně. Zdali cesty mé
nejsou pravé, dome israelský, ane
více cesty vaše křivé?

30. Protož 'ednohokaždého podlé
cest jeho sou 'ti budu, dome isra
elský, pravi Pán Bůh. Obraťte
se, a čiňte pokání ze všech nepra—
vosti svých: a nebude vám ku
pádu nepravost vaše.

31. Odvrzte od sebe všecka pře
stoupení svá, jichž jste se dopu
stili, a učiňte sobě srdce nové,
a ducha nového: i proč byste měli
umříti, dome israelský?

32. Nebo nechci smrti umírají
cího, pravi Pán Bůh, obraťte se,
a. živi buďte. (2. Petr. 3, 9.)

Kapitola 19.
Dvoje podobenství o království jůdském,

o předešlé slávě ». potomní zkáze jeho.

israelskými,1.A
2 & rci: Proč matka tvá lvice

mezi lvy odpočívala*, u prostřed
lvíčat vychovala lvíčátka svá?

3. I vychovala jedno z lvíčat
svých, a udělal se z něho lev: a
naučil se bráti loupeže, a jisti
lidi*.

4. I uslyšeli o něm národové, a
ne bez ran svých chytili jej: a
přivedli ho na řetězích do země
egyptské.

5. Kterážto když viděla, že ze—
mdlelo, a zhynulo očekáváni její*:

ty přijmi pláč nad knížaty

2) t. obec jůdská, království jůdské mezi
jinými obcemi & královstvími.

3) To byl král Joachaz, dráč takový, že
nejen domácím, ale i některým okolním
škodil. Čti otom anásledujícím 4; Král.
23, 30—32. a dále.

6) t. že není více naděje,-aby se kdy ten
její mladý lev, Joachaz, zase z Egypta
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vrala jedno z lvíčat svých, a učí—
nila je lvem**.

6. Kterýžto chodil mezi lvy, a
učiněn jest lvem: a naučil se bráti
loupeže, a lidi žráti:

7. naučil se vdovy činiti, a města
jejich v poušť obraceti: a zpustla
země, i plnost její, od hlasu řváni
jeho.

8. Isešli se proti němu národové
odevšad z krajin, a rozestřeli na
něj tenata svá, v ranách jejich
lapen jest.

9. I dali jej do klece, na řetězích
přivedli jej k králi babylonskému:
a vsadili jej do vězení, aby nebyl
slyšán hlas jeho více na horách
israelských.

10. Matka tvá jako Vinice ve
krvi tvé nad vodou štípena jest:
ovoce její i ratolesti její rostly z
vod mnohých*.

11. Iměla pruty mocnékberlám
panujících, a vyvýšena jest postava
ejí mezi ratolestmi: a viděla vyso
ost svou v množství ratolestí svých.
12. Ale vytržena jest v hněvu,

a na zem povržena, a vítr žhouci
usušil ovoce její: usvadli, a uschli
prutové síly její: oheň snědl ji.

13. A nyní přesazena jest na
poušť, v _zembezcestnou ažízn1vou*.

14. I vyšel oheň z prutu rato
lesti jejich, kterýž ovoce její snědl: a
nebylo v ní prutu silného, berly
panujících. Pláč jest, a bude v pláč*.

Kapitola 20.
Starších jůdských radících se s Bohem,

a. otců jejich z hříchů obvinění. 40. Pro
roctví o navrácení se lidu z Babylonu, 45.
i o zkaženi země jůdské.

LI stalo se léta sedmého, pátého[měsíce] desátého [dne téhož]
měsíce: že přišli muži z starších

navrátil. — ** Dospělý Joakim králem
učiněn jest. .
t. slavná, lidná, a mocná byla tvá obec,
tvé království.
t. králem Nabuchodonosorem do země
chaldejské.
t. tot jest to nařikání, a.
váno k naříkání. Výš v.

20

10v

13v

14v
budet ho uží

1.
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israelských, aby otázali se Hospo—
dina, a posadih se přede mnou.

2. I stala se řeč Hospodinova
ke mně, řkoucí:

3. Synu člověčí, mluv kstarším
israelským, a rci jim: Toto praví
Pán Bůh: Zdali kotazam' mne
přišli jste? Živt jsem já., že neo 
povím vam, pravi Pán Bůh.

4. Soudíš-li je, soudíš-li, s u
člověčí, ohavnosti otců jejich ukaž
jim*.

5. A rci jim: Toto praví Pán
Bůh: V den ten, v kterýž jsem
zvolil Israele, a zdvihl jsem ruku
svou pro pokolení domu J akobova,
a ukázal jsem se jim v zemi egypt
ské, a zdvihl jsem ruku svou pro
ně, řka: Ját jsem Hospodin Bůh
vaš:

6. v den ten zdvihl jsem ruku
svou pro ně, že je vyvedu z země
egyptské, do země, kterouž jsem
'im obhlédl, tekoucí mlékem a strdí:
teraž jest výborná mezi všemi

zeměmi.
7. Iřekljsemknim: Jedenkaždý

úrazy očí svých zavrzte, a modlami
egyptskými se neposkvrňujte: jat
jsem Hospodin Bůh vaš.

8. Ale popouzeli mne, a nechtěli
mne slyšeti: nižadný ohavnosti očí
svých nezavrhl, aniž modl egypt
ských zanechali: iřekl jsem, že
vyleji hněv svůj na ně, a naplním
hněv svůj na nich, u prostřed země
egyptské.
_9. A však učinil jsem pro jmeno

své, aby nebylo zlehčeno před ná,
rody, v prostřed nichž byli, a mezi
nimiž ukazal jsem se jim, abych
je vyvedl z země egyptské.

10. Protož vyvrhl jsem jezzemě
egyptské, a vyvedl jsem je na poušt.

11. A dal jsem jim přikazani
svá-, a soudy své ukázal jsem jim,
kteréž číně člověk,živ bude skrze ně.

12. Nadto i soboty své dal jsem
jim, aby byly na znamení mezi

4) t. ukaž jim to, že hned od starodávna
oni i předkové jejich ke mně se ne
vážně &.převráceně chovali. Tak Kristus
Mat. 23, 32. a. sv. Štěpán Skut. 7, 51.

mnou, a mezi nimi: a aby věděli,

že _Lá.Hospodin jsem, jenž posvěcujejic *.
13. Ale popouzeli mne dům isra

elský na poušti, v přikázam'chmých
nechodili, asoudy mé zavrhli, kte
réž číně člověk živ bude skrze ně:
a soboty mé poskvrnili náramně:
protož řekl jsem, že vyleji prchli
vost svou na ně na poušti, a za
hladím je docela.

14. Ale učinil jsem [milostivě]
pro jmeno své, aby nebylo zlehčeno
před národy, z nichž jsem vytrhl
je před očima jejích.

15. Protož já. zdvihl jsem ruku
svou na ně na poušti, že 'ich neu
vedu do země, kterouž jsem jim
dal, tekoucí mlékem a strdí, ze
všech zemí nejvýbomější:

16. protože soudy mé zavrhli,
a v přikazaních mých nechodili,
a soboty mé poskvrnili: nebo za
modlami chodilo srdce jejich. '

17. I odpustilo oko mé jim, že
jsem jich nezahladil: aniž jsem
jim učinil konce na poušti.

18. I řekl jsem synům jejich na
poušti: V přikazam'ch otců svých
nechoďte, aniž soudů jejich ostři
hejte, ani se modlami jejich po
skvrňujte.

19. Jat jsem Hospodin Bůh vaš:
v přikazanich mých choďte, soudů
mých ostřihejte, a čiňte je:

20. a soboty mé světte, aby
byly znamením mezi mnou a vami,
a abyste věděli, že já jsem Ho
spodin Bůh Vaš.

21. Ale popouzeli mne [také]
synové: v přikázaních mých ne
chodili, a soudů mých neostřihali,
aby je činili: kteréž když činiti
bude člověk, živ bude skrze ně:
a soboty mé poskvrnili: ipohrozil
jsem jim, že vyleji prchlivost svou
na ně, a vyplnim hněv svůj na
nich na poušti.

22. Ale odvrátil jsem ruku svou,

12) t. posvětitel jejich; a aby měli sobotu
za jisté znamení toho, že já. jek službě
své ode všech jiných národů oddělují
& zasvěcuji.
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a, učinil jsem to pro jmeno své,
aby nebylo zlehčeno před národy,
z nichž vytrhl jsem je před očima
jejich.

23. Opět zdvihl jsem ruku svou
roti nim na poušti, abych roz tý

iil je mezi národy, a rozvá po
zemich:

24. protože soudů mých nečinili,
a přikázani má zavrhli, i soboty

mé ploskvrnili, a po modlách otcůjejic byly [obráceny] oči jejich.
25. Protož i já dal jsem jim

přikázani nedobrá, a soudy, skrze
něž nebudou živi*.

26. A poskvrnil 'sem jich v da
řich jejich, když o ětovali všecko,
což otvírá. život*, za provinění svá :
a zvědí, že já jsem Hospodin.

27. Pročež mluv k domu isra
elskému, synu člověčí, a roi jim:
Toto praví Pán Bůh : J eště i v tom
rouhali se mi otcové vaši, když
pohrdali mnou potupujice [mne]:

28. a když jsem je byl uvedl
do země, nad níž zdv1hljsem ruku
svou, abych ji dal jim: viděli vše
liký pahrbek vysoký, a všeliké
dřevo hájové, i obětovali tu oběti
své; a davali tu opouzeni oběto
váni svého*, a po ožili tu vůni li
beznosti _své, a obětovali mokré
oběti své.

29. I řekl jsem jim: Což jest ta
Výsost, kamž vy chodiváte*?Ana
zváno jest jmeno jeji Výsost až
do tohoto dne*-*.

30. Protož rci domu israelskému :
Toto praví Pán ,Bůh: Jistě na
cestě otců vašich vy se poskvrňu
jete, a po ůrazích jejich vy smil
nite:

31. a v obětováni darů vašich,
když vodite syny své skrze oheň,
vy se poskvrňujete' všemi modlami
svými až do dnes: a já mám od

26) t. nechal jsem jich, aby takové obyčeje
přijali a konali.

26) t. nechal jsem jich poskvrňovati se
obětmi svými, zvláště prováděním prvo
rozených skrze oheň.

28) t. popouzející dary své; či oběti, jimiž
mne uráželi & k hněvu poponzeli.
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povídati vám, domeisraelský? Živt
jsem já, praví Pán Bůh, že neod
pov1m vam.

32. Aniž se stane myšleni mysli
vaší, řkoucich: Budeme jako ná
rodové, a jako okolení země, aby
chom ctili dřív1 a kamem'*.

33. Živt jsem já, pravi Pán Bůh,
žet v ruce silné a v rameni vzta
ženém, a v prchlivosti vylité kra
lovat-i budu nad vámi.

34. A vyvedu vás z národů, a
shromáždim vás z zemi, v nichž
rozptýleni jste, rukou silnou, &ra
menem vztaženým, a prchlivosti
vylitou kralovati budu nad vámi.

35. A přivedu vás na poušt ná
rodů, a budu se tam s vámi sou
diti tváří v tvář.

36. Tak jako jsem se soudil s otci
vašimi na poušti země e tské,
tak soudití budu vás, prav1 Pán
Bůh.

37. A poddám vás berle své, &.
uvedu vás ve svazky smlouvy.

38. A vyberu z vás přestupniky,
a bezbožné, a z země obývání je'ich
vyvedu je, a do země israe ské
nevejdou: i zvíte, že já jsem Ho
spodin.

39. A vy, dome israelský, toto
pravi Pán Bůh: Choďte si každý
po modlách svých, a služte jim*.
Pakli i v tom neuposlechnete, a
jmena mého svatého vice poskvrňo
vati budete v dařich svých, a mo
dlách svých**:

40. na hoře mé svaté, na. hoře
vysoké israelské, pravi Pán Bůh,

29) K čemu to? — ** Často jsem jim ne
smyslnost toho putování na Výsosti :.
obětování na nich modlám skrze zákon
a proroky své předkládal, avšak přece
až dosavád taková místa máte a tam
chodíte.
Chtěli totiž Židé náboženství své od
ložiti a modlařství přijmouti, myslíce
tak Bohu & vládě i trestům jeho ujíti.
t. poněvadž jinak učiniti nechcete. —
" Smysl dle hebr.: Však ale přestaňte
mne zneuctivati obětmi svými, sloužfee
při tom také modlam.
t. obojích prvotin, se všemi věcmi mně
zasvěcenými a od vás obětovaný'mi. 5.

39)

.;.O
V

Mojž. 14, 28.
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tam mi sloužiti bude veškeren dům
israelský; všickni, pravím, v zemi
té, v níž mi se líbiti budou, atam
hledati budu prvotin vašich, a prvo—
tin desátků vašich ve všech posvě
ceních vašich*.

41. K vůni líbeznosti přijmu vás,
když vás vyvedu z národů, ashro
máždim vás z zemí, do nichž rozptý
lení jste, a posvěcen budu v vás
před očima narodů.

42. A poznáte, že já jsem Ho—
spodin, když vás uvedu do země
israelské, do země té, pro kterouž
jsem zdvihl ruku svou, abych jí
dal otcům vašim.

43. A tu se rozpomenete na cest
své, a na všecky nešlechetnosti svš,
jimiž jste se poskvrňovali: anebu
dete se líbiti sami sobě před obli
čejem vaším ve všech zlostech va
šich, kteréž jste činili.

44. A poznáte, že já jsem Hospo
din, když vám dobře učiním pro
jmeno své, a ne podlé cest vašich
zlých, ani podlé nešlechetností va
šich nejhorších, domeisraelský, pra
ví Pán ůh.

46. I stala se řeč Hospodinova
ke mně, řkoucí:

46. Synu člověčí, ostav tvář svou
proti cestě na pole ne, a kapej* ku
poledni, a prorokuj proti lesu pole
poledního**.

47. A díšklesu polednímu: Slyš
slovo Hospodinova: toto praví Pán
Bůh: Aj já zapálím v tobě oheň,
& spálím v tobě všeliké-dřevo zelené,
i všeliké dřevo suché: nezhasnet
plamen zapálení: a s álena bude
jím všeliká tvář od po edne až na
půlnoc. '

48. I uzří všeliké tělo, že jsem
já Hospodin zapálil jej, aniž bude
uhašen.

49. I řekl jsem: Ah ah ah: Pane

46) t. vydej jako rosu řeč svou. — ** t.
proti Jůdstvu & Jerusalému lidnatému,
ležicímu v zemi na poledne.

49) t. že toliko v zatmělých podobenstvích
mluvím; jakoby řekl: Vylož mi to,
abych jim to světleji pronésti mohl.
Splnění té žádosti viz v další kapitole.

Ezechiel 20. 21.

Bože ; oni praví o mně : Zdali—skrze
podobenství nemluví tento*?

Kapitola 21.
Výklad vyššího podobenství. Porážka lidu

jůdského a ammonitského.

1. I stala se řeč Hospodinova kemně, řkoucí:
2. Synu člověčí, obrat tvář svou .

k J erusalému, a vypust [jako] krů
pěje k svatyním, a prorokuj proti
zemi israelské:

3. a rcí zemi israelské: Toto pra—
ví Hospodin Bůh: Aj já na tebe,
a vytrhnu meč svůj z pošvy jeho,
a zabíjí v tobě spravedlivého i
bezbožného.

4. Proto pak, že jsem zabil v
tobě spravedlivého i bezbožného,
proto vyjde meč můj z ošvy své
na všeliké tělo od pole ne až na
půlnoc: '

5. aby vědělo všeliké tělo, že
jsem já Hospodin vytáhl meč svůj
z pošvy jeho, jenž nemůže zase
odvolán byti.

6. A ty synu člověčí vzdyche' v
potření bedr, a v hořkostechvzdy
chej před nimi.

7. A kdyžby řekli k tobě: Proč
ty vzdycháš? řekneš: Pro slyšení:
že přichází, a zchřadne všeliké srdce,
a rozpuštěny budou všeliké ruce, a
zemdlí všeliký duch, a po všech
kolenách potekou vody: aj přichází,
a stane se, praví Pán Bůh.

8. I stala se řeč Hospodinova ke
mně, řkoucí:

9. Synu člověčí prorokuj, a mi:
Toto praví Hospodm Bůh: Mlu '
Meč, meč naostřen jest, a vyčistěn.

10. Aby bil k zabití oddané, na
OStřenjest: aby se blyštěl, vyčistěn
'est: kterýž hýbáš berlou syna mé
o, podtal jsi všeliké dřevo*.
11. A dal jsemjejkuhlazení, aby

byl držán rukou: tot jest naostřený
meč, a ten uhlazený jest, aby byl
v ruce zabíjejícího.

12. Křič, a kvěl synu člověčí, že

10) t. porážíš krále i všecky obyvatele ve
sm s.
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ten učiněn jest v lidu mém, tenve
všech vůdcích _israelských, kteříž
byli utekli: meči odevzdání jsou s
lidem mým, protož bí se na stehno*,

13. žeň“zkušen jest: a to, když
berlu podvráti, a nebude ji, pravi
Hospodin Bůh.

14. Ty tedy, synu člověčí, pro
rokuj, a bí rukou v ruku*, a buď
dvenásob meč, a trénásob buď meč
zbit'ch**; tent jest meč zabíjení
veli ého, kterýž činí, aby trnuli,

15. a srdcem chřadli, 'a kterýž
rozmnožuje porážky. Ve všech bra
nách jejich dal jsem zkormouceni
meče ostrého, a uhlazeného k bly
štění, přioděného k zabíjení.

16. Naostř se, jdi na pravici, aneh
na levici, kamžkoli tváři tvé jest
žádost. ' _ ' “

17. I jáť- také tleskati budu ru
kou v ruku, a naplním rozhněvání
své, já Hospodin mluvil jsem.

18. I stala se řeč Hospodinova
ke mně, řkoucí:

19. A ty synu člověčí polož sobě
dvě cesty, aby přišel meč krále
babylonského: z země jedné vyjdou
obědvě: a rukOu hádati bude, na
počátku cesty městské bude hádati*.

20. Cestu [*jednulpoložiš, aby při
šel meč k Rabbath synů Ammon,
& [druhou] Jůdovi na Jerusalém
[město] dobře ohražené.

21. Nebo stál král babylonský
na rozcestí, a na počátku dvou cest,
hádání hledaje, směšuje střely*: ptal
se modl, hádal ze střev.

22. Na ravici jeho stalo se há—
dání na erusalém, aby postavil
berany válečné, aby otevřel ústa

12) Znamení to zármutkuažalosti. Jer.3 [, 19.
14) t. tleskej, lom rukama. na znemení ža

losti. — " Vykládají to o dvojím neb
trojím vpádu Chaldejskýcb do Jůdstva.
t. na.rozcestí se rozmyslí, &ukáže rukou,
ku kterému městu předně, k městu-li
ammonitskému Rabbath, čili k Jerusa
lému vojsko přitrhnouti má.
t. losuje obyčejem národů východních
střelami, kteréž vmetali rozličně zne
menané do toulu. Tuto na jedné bylo
napsáno město Rsbbath, na druhé Je
rusalém, & pak nevědomky taženo, na
kteréby padl los.

19v

21)

k porážení, aby pozdvihl hlasu v
kwlení, aby postavil berany válečné
proti branám, aby snosil násyp, aby
vzdělal ohrady.

23. A budet jakoby nadarmo bral
radu od bohů před očima jejich, a
sobot zahálky následoval: on pak
rozpomene se na nepravost k_)ímání*.

24. Pročež toto praví Pán Bůh:
Proto že jste se rozpomenuli na.
nepravost svou, a zjevili 'ste pře
stupování svá, a ukázali se řichové
vaši ve všech myšlenich vašich:
proto pravím, že jste se rozpome
nuli*, rukou jeho jati budete.

25.Ty pak bohaprázdný, bezbožný
vévodo israelský, jehož den určitý
přichází v čas nepravosti*_:

26. toto praví Pán Bůh: Sejmi'
královskou čepici, slož korunu : není—
lit to ta, kteráž nízkého pozdvihla,
a vysokého ponížila* '? .

27. Nepravost, nepravost, nepra
vost položím ji*: a to se nestalo,
dokudžby nepřišel ten, jehož jest
soud, a jemu ji odevzdám**.

8. A ty, synu člověčí,prorokuj,
&rci: Toto pravi Pán Bůh k sy
nům ammonitským, a opohanění je—
jich, a. díš:_ Meči, meči, vyjdi z
pošvy k zabíjení, uhlaď se, abys
zabíjel, a stkvěl se,

29. když jsou tobě vidiny byly

23) t. budou to míti židé ze marné bádání
a. maření času, spoléhajíce ns. slíbenou
pomoc Egyptských: on pak přivede
jim na pamět, a potresce jejich nevěr
nost a. zrušení smlouvy, a dohyv města.
zjímá je.
t. že sami nevěrnost svou na. pamět
uvozujete novým odpíráním —

_ Dle Hebr.: jehož den t restu přijde v čas
dokonané nepravosti, či když se doplní
míra. tvých nepravostí.
Smysl: Což jest, nemá více býti: nízké
bude povýšeno, a. vysoké poníženo.
Hehr.: V nic uvedu ji. — ** t. koruny
či kralování nemá více býti v Israeli,
& největší nespravedlnost budiž shle
dána. na tom, kdožby tsm chtěl vladařem
býti; však ale toto odejmutí vlády od
Israele má teprv nastoupiti, až přijde
ten, jemuž vladařství náleží, totiž Mes
siáš, jemuž také jiní proroci soud při
pisují.
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marné věci, a hádany byly lži*:
abys dan byl na hrdla raněných
bezbožných, jichžto den určitý při—
chází v čas nepravosti**.

30. Navrat se do pošvy své, na
místě, v němž jsi stvořen, v zemi
narození tvého souditi budu tebe,

31. a vyliji na tě rozhněvání
své: v ohni prchlivosti své dmý—
chati budu na tebe, a dám tebe v
ruce lidí nemoudrých, a kujících
zahynutí.

32. Ohni budeš za pokrm, krev
tva bude uprostřed země, v zapo
menutí dan budeš: nebo ja Ho
spodin mluvil jsem to.

Kapitola 22.
Hříchové lidu, proroků, kněží, iknížat

jůdakých, i pomsta Boží nad nimi.

1. I stalo se slovo Hospodinovo kemně, řkoucí:
2. A ty, synu člověčí, zdali ne

soudíš, zdali nesoudíš města krví?
3. I ukažeš mu všecky ohavnosti

jeho, a díš: Toto praví Pán Bůh:
Město prolévající krev u prostřed

sebe, aby přišel čas jeho: akteréždělalo mo ly proti sobě samému,
aby se poskvrňovalo.

4. Krví svou, kteráž od tebe vy
lita jest, zavinilo jsi: a modlami
svými, jichž jsi nadělalo, poskvr
něno jsi: a učínilos, že se řiblí
žili dnové tvoji, a přivedlo jsi čas
let svých*: protož dal jsem tě v
pohanění národům, a k posmívání
všechněm zemím.

5. Kteréž blízko jsou, i které
daleko od tebe, radovati se budou
nad tebou: nečisté, znamenité, ve
liké zahynutím.

6. Aj knížata israelska každy
ramenem s ' b li v tobě k v 
lití krve. vym .y y

7. Otci a mateři utrhali v tobě,
příchozímu natisk činili u prostřed

29) t. když sobě dávají o tobě marně pro
rokovati : hůdati. — ** t.“ když se
vyplní čas ]: potrestáni nepravosti.
V š v. 25.

4) t. určených ]! pomstě a trestu.

tebe: sirotka a vdovu zarmucovali
u tebe:

8. svatyněmí mými zhrzelo jsi,
a sobot mých poskvrnilo jsi.

9. Muži utrhači bylivtobě kvy—
lití krve, ana horách jidali vtobě,
nešlechetnost páchali u prostřed
tebe.

10. Hanbu otcovu odkrývali v
tobě, nečistotu krvotoké ženy ,po
nížili v tobě:

11. a jedenkaždý s ženou bliž—
ního svého páchal ohavnost, atest
nevěstu svou poskvrnil nešlechetně,
bratr sestře své, dceři otce svého,
nasili učinil v tobě.

12. Dary brali v tobě k prolití
krve: lichvu a nadavek bralo jsi,
a lakomě jsi bližním svým natisk
činilo; a na mne ísi zapomenulo,
praví Pán Bůh.

13. Aj tleskl jsem rukama svýma
nad lakomstvím tvým, kteréž jsi
činilo; a nad krví, kteráž vylita
jest u prostřed tebe.

14. Zdali snese srdce tvé, aneb
přemohou-li ruce tvé, ve dnech,
kteréž ja učiním tobě ? J a Hospodin
mluvil jsem, i učiním to.

15. A rozptýlim tě mezi národy,
a rozvěji tě do zemí, a učiním,
aby zhynula nečistota tva v tobě.

16. A vladnouti budu tebou před
obličejem národů: a zvíš, že já.
jsem Hospodin. '

17. I stalo se slovo Hospodinovo
ke mně, řkoucí:

18. Synu člověčí, obrátil se mi
dům israelský v trůsku: všickni
tito jsou měď, a cín, a železo, a
olovo u prostřed peci: trůskou
stříbra učinění jsou.

19. Pročež toto praví Pán Bůh:
Protože jste všickni obrátili se v
trůsku, proto aj ja shromaždím Vás
u prostřed J erusaléma*,

20. jako se shromažďuje stříbro,
a měď, a cín, a železo, i olovo u
prostřed peci: abych zapálil v ní
oheň k shtí: tak shromáždím Vás,

19) t. kamž z okolních míst před Chaldej
skými utíkati budete —
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v prchlivosti své, a v hněvě svém,
i odpočinu: a sli'i vás.

21. Ashromaž ím vas, izapalím
vas ohněm prchlivosti své, a sliti
budete u prostřed něho*.

22. Jakž se slévá, stříbro v peci,
tak budete u prostřed něho: a zvíte,
že já. jsem Hospodin, když vyleji
hněv svůj na vas.

23. I stalo se slovo Hospodinovo
ke mně, řkoucí:

24. Synu člověčí, mi jí: Ty jsi
země nečista, a neskropena deštěm
v den prchlivosti*.

25. Spiknutí proroků u prostřed
ní jako lev řvoucí, a uchvacující
lou ež, duše sžírali, a zboží a věci
dra é brali, vdovy jeji rozmnožili
u prostřed ní.

26. Kněží její zhrzeli zákonem
mým, a poskvrnili svatyni mých:
mezi svatým a obecným neměli
rozdílu: a mezi poskvrněným a
čistým nerozeznali: a od sobot mých
odvrátili oči své, a poskvrňovan
jsem byl uprostřed nich.

27. Knížata její u prostřed ní,

jsou jako vlci uchvacující loupežk ro ití krve, a k zahubení duší,
a akomě stojíce po zisku.

28. Proroci pak jeji obmítali je
bez smíšení, vidouce marné Věci,
a hádaiíce jim lež, říkajíce: Toto
pravi Pán Bůh, ješto Hospodin ne

uvil. .
29. Lidé země činili natisk, a

brali násilím: nuzného a chudého
sužovali, a příchozího utiskovali
bez soudu.

30. I hledal jsem z nich muže,
kterýžby se učinil plotem, a stal
v od or proti mně za tuto zemi,

abchÍji nezkazil: a nenalezljsem.31. vylil jsem na ně hněv svůj,
ohněm hněvu svého strávil jsem je:
cestu jejich na hlavu 'ejich jsem
navrátil, praví Pan Bů .

21) t. u prostřed města Jeí-usaléma.
24) t. Boží, když Bůh sucho na zem do

pouští; tak jsi ty mravně vyprahlá!

Kapitola 23.
Obvinění lidu israelského &jůdskébo z mo

dlářetví v podobenství dvou nevěstek, 22. a.
ohlášení jim pomsty Boží.

1. I stala se řeč Hospodinova kemně, řkoucí:
2. Synu člověčí, dvě ženy dcery

jedné mateře byly*, '
3. a smilnily v Egyptě, v mla.

dosti své smilnily: tam jsou ma
čkany prsy jejich, a zlomeny prsy
zletilosti jejich.

4. J mena pak jejich, Oolla, větší,
& Ooliba sestra její menší*: i měl
jsem je, a. zrodily syny i dcery.
Jmena ak jejich, Samaří Oolla, a
Jerusal m Ooliba.

5 Smilnila tedy nade mnou
Oolla*, a vztekle milovala milov
níky své, Assyrské, kteříž se přl
bližovali k ní.

6. oděné hyacintem, knížata, a
osoby úřední, mládence žadoucí,
všecky jezdce, jezdící na koních.

7. A vydala se .v smilství svá.
s nimi se všemi výbornými syny
assyrskými: a se všemi, kteréž
vztekle zamilovala, nečistotami je
jich poskvrnila se*. .

8. Nadto i smilství svých, kteraž
mělavEgyptě, nezanechala: neb i
oni spali sní vmladosti 'ejí, aoni
zlomili prsy zletilosti jeji, a vyhh
smilství své na ní.

9. Pročež vydal jsem ji v ruce
milovníků jejich, v ruce synů as-_
syrských, po jejichžto chlípnosti
blaznila se.

10. Oni odkryli hanbu je'í. syny
i dcery její pobrali, a jí za ili me
čem: a učiněny jsou zlopověstné
ženy*, a soudy vykonali v ní.

2) Mini se tím dvojí obec jednoho kmene,
t. obec desatera pokolení israelekého &
lidu iůdakébo.
Oolíba, tolik co stan či chram můj, t.
pravého Boha, vyznamenůvala králov
ství jůdské. Oollu, stan či chrám její
t. dle jejího vlastního nůlezkn zřízený,
vyznamenůvala království israelské.

5) t. mně, pravému Bohu. se zpronevěřila.
7) t. všelikým modlářstvím jejich se po—

skvrnila.
10) t. upadlo Samaří i ostatní městavzlou

pověst, v opovržení.
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11. To když uzřela sestra její
Ooliba, více než ona chlipností se
zapálila: a smilství své nad smil
ství sestry své

12. k synům assyrským nestydatě
vydala, kvévodám a úředním oso
bám k sobě přicházejícím, oděným
rouchem rozličných barev, jezdcům,
kteříž na koních jezdili, &všelikým
mládencům krásy výborné.

13. I viděl jsem, že se poskvrnila
a že cestajednostejná jest oboudvou.

14. Arozmnožila smilství svá: a
když uzřela muže vymalované na
stěně, obrazy Chaldejských vyma
lované barvami,

15. a přepásané pasem po bedrách,
a čepice barevné na hlavách jejich,
tvářnost všech vévod, podobenství
synů babylonských, a země chal
dejské, v níž se zrodili,

16. třeštila se po nich žádostí
očí svých, a poslala posly k ním
do země chaldejské.

17. A kd ž přišli k ní synové
babylonští o l'ože prsů, poskvrnili
ji smilstvími svými, a poskvrněna
jest od nich, a nasycena jest duše
jeji od nich.

18. Obnažila také smilství svá,
a odkryla hanbu svou: i odstou
pila duše má od ní, jakož byla
odstoupila duše má od sestry její.

l$l. Nebo rozmnožila smilství
svá, rozpomínajíc se na dny mla
dosti své, v nichž smilnila v zemi
egyptské.

20. A třeštila se chlípnosti klé
hání s nimi, jejichžto tělo jest
jako tělo oslů: a jako tok koňský,
tok jejich*.

21. I ohlížela jsi se po nešle
chetnosti mladosti své, když má—
čkány byly V Egyptě prsy tvé,
a zlomeny byly prsy zletilosti
tvé.

22. Protož, Oolibo, toto praví
Pán Bůh: Aj já vzbudím všecky
milovníky tvé proti. tobě, z nichž
nasycena' jest duše tvá: a shromá
ždím je proti tobě vůkol;

20) t. příchytila se jich, jižto jsou nej
hrubší modloslužebníci.

Ezechiel 23.

23. syny babylonské, a všecky
chaldejské šlechtice, a mocnáře i
knížata, všecky syny assyrské,
mládence výborné krásy, vévody
i ouřední osoby všecky, knížata
knížat, a slovútné jezdící na ko
nich:

24. a přijdou na tě opatření

jsouce vozem a kolem, množstvíidu: ancířem, a štíty, i lebkami
ozbroj1 se proti tobě odevšad: a
dám před nimi soud, a souditi tě
budou soudy svými*.

25. A položím horlení své na
tebe, kteréž vykonají na tobě vpr
chlivosti: nos tvůj, a uši tvé uřeží:
a co ostane, mečem padne: ti syny
tvé, i dcery tvé zjímají; a posle
dek tvůj spálen bude ohněm.

26. I obnaží tě z roucha tvého,
a poberou nádoby slávy tvé.

27. A učiním, aby přestala ne
šlechetnost tvá při tobě, asmilství
tvé ze země egyptské: aniž po
zdvihneš očí svých k nim, a na
Egypt nezpomeneš více.

28. Nebo toto praví Pán Bůh:
Aj já vydám tě v ruce těch, kte
rýchž nenávidíš ; v ruce, z kterýchž
nasycena jest duše tvá.

29 A budou s tebou nakládati
v nenávisti, a.poberou všecky práce
tvé, a nechají tě nahé, a hanby
plné, a bude vyjevena hanba smil
ství tvých, nešlechetnost tvá, a
smilství tvá.

30. To učinili tobě proto, že jsi
smilnila po národech, mezi nimiž
jsi se poskvrnila modlami jejich.

31. Cestou sestry své chodila
jsi, a [protož] dám kalich její v ruku
tvou.

32. Toto praví Pán Bůh: Kalich
sestry své píti budeš hluboký a ši
roký: budeš v posměch, a v po
rouhání, kteréž jest velmi sporé.

33. Opilstvím, abolestí naplněna
budeš: kalichem truchlosti, a smut
ku, kalichem sestry své Samaří.

34. I budeš jej pití, a vypiješ
až do kvasnic, a zlomky jeho sží

24) t. podlé práv svých válečných, ukrutných
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řeš, a prsy své dráti budeš: nebo
já mluvil jsem, praví Pán Bůh.

35. Protož toto praví Pán Bůh:
Protože jsi na mne zapomenula,
a zavrhlas mne za tělo své, ty
také nes nešlechetnost svou, a smil
ství svá.

36. I dí Hospodin ke mně, řka:
Synu člověčí, zdali soudíš Oollu,
a Oolibu, a oznamuješ jim nešle
chetnosti jejich ?

37. že cizoložily, a krev jest na
rukou jejich, a s modlami svými
smilnily: nad to i syny své, kte
réž mi zrodily, obětovaly jim k se—
žrání.

38. Ale i toto učinily mně: Za—
nečistovaly svatyni mouvten den,
a sobot mých poskvrňovaly.

39. A když obětovaly syny své
modlám svým, i vcházely do sva
tyně mé v ten den, aby'jí poskvr
nily: také ty věci činily u pro—
střed domu mého.

40. Posílaly k mužům zdaleka
přicházejícím, k nimž byly posla
poslaly: protož hle oni přišli: jimž
jsi umývala se, a pomazovala lí
čidlem očí svých, a ozdobovala se
okrasou ženskou.

41. Sedělajsi na loži řekrásném,
a stůl ozdoben byl před)tebou; vý
borné kadidlo mé, & mast mou po
ložila jsi na něm:

42. a hlas množství veselícího
se byl při něm: apři mužích, kte
říž z množství lidí byli přivedeni,
a přicházeli z pouště, kladli ná
ramky na ruce jejich, a věnce krá
sné na hlavy jejich*.

3. I řekl jsem jí, ježto byla
otřena v cizoložstvích: Nyni smil
niti bude v smilství svém také
tato. 

44. A vešli k ní jako k ženě
nevěstce: tak vcházeli k Oolle &.
k Oolibě, k ženám nešlechetným.

45. Protož muži spravedlivíjsou*:

42) t. Oolly aOoliby. Míní, že také Arabští
přicházeli, smlouvy dělajíce s lidem
jůdským, &.jejich přátelství drahými
dary kupujíce.

ti souditi je budou soudem cizo
ložnic, a soudem prolévajících krev :
neb cizoložnice jsou, a krev jest
na rukou jejích.

46. Nebo toto praví Pán Bůh:
Přiveď na ně množství, a vydej je
v hluk, a v loupež:

47. a ať jsou ukamenovány ka
mením lidí, a prohnány meči je'ich:
syny i dcery jejich zabijí, a omy
jejich ohněm spálí.

A odejmu nešlechetnost ze
země, a učiti se budou všecky ženy,
aby nečinily podlé nešlechetnosti
jejích.

49. A daji nešlechetnost vaši na
vás, a hříchy modl svých ponesete:
i zvíte, že já jsem Pán Bůh.

Kapitola 24.
Dvojí proroctví o zkáze Jerusaléma,

i o zhoubě lidu jůdského.

1.1 stalo' se slovo Hospodinovoke mně, léta devátého, mě
síce desátého, desátého dne [téhož]
měsíce*, řkoucí:

2. Synu člověčí, napíš sobějmeno
tohoto dne, v němž posilněn jest
král babylonský proti Jerusalému
dnes.

3. A diš skrze přísloví k domu
popouzejícímu podobenství, a mlu
viti budeš k nim: Toto praví Pán
Bůh: Postav hrnec; postav, pra
vím, a nalej do něho vod .

4. Sklaď kusy jeho do něho,
všecky částky dobré, stehno i plece,
výborné a plné kosti*.

5. Nejtučnější dobytče vezmi,
slož také hranice kostí pod ním:
[aby] vyvřelo vaření jeho, a roz—
vařily se kosti jeho 11 prostřed
něho. '

6. Protož toto praví Pán Bůh:

15.

45) t. spravedlivější jsou Assyrští 3 Baby
lonští u přirovnání ]: Jůdským & Isra
elsky'm.
Vtýž den, když Nabuchodonosor k Je
rusalému přitrhl. 4.'Král. 25, 1
Hrncem se míní mesto Jerusalém, masem
a výbornými kostmi král, knížata a.
přední lidu, ohněm a vodou bídy a.
úzkosti jejich v obležení města.

1 v

4)
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Běda městu krví, hrnci, jehož rez
v něm jest, &. rez jeho nevyšla
z něho*: po kusích a po kusích
jeho vyvrz jej, nespadl na něj
los**.

7. Nebo krev jeho jestuprostřed
něho, na nejčistší skále vylilo ji:
nevylilo jí na zemi, aby mohla při
kryta býti prachem*.

8. Abych uvedl rozhněvání své
na ně, a pomstou'se pomstil: dal
jsem krev jeho na nejčistší skálu,
aby nebyla přikryta.

9. Protož toto praví Pán Bůh:
Běda městu krví, pro něžjá velikou
hranici učiním. (4. Král. 26, 9.)

10. Shrň kosti, kteréž ohněm
zapálím: stráví se maso, a svaří
se všecko složení, a kosti zpra
hnou.

11. Postav jej také prázdný na
řeřavém uhlí: aby se zhřela,aroz
pustila měď jeho: a slila se 11pro—
střed něho poskvrna jeho, a strá
vila se rez jeho.

12.Mnohou rací usilováno jest,
a nevyšla z ně o přílišná rez jeho,
ani skrz oheň:

13. nečistota tvá prokleta: neb
jsem chtěl tě očistiti, a nejsi oči
stěno od neřádů svých: aniž oči—
stěno budeš prvé, než upokojím
rozhněvání své na tobě.

14. Já Hospodin mluvil jsem:
Přijdet aučiním to: nepominu, ani
odpustím, aniž se ukojím: podlé
cest tvých, a podlé nálezků tvých
souditi tě budu, praví Hos odin.

15. I stala se řeč Hospo inova
ke mně, řkoucí:

16. Synu člověčí, aj já odjímám
od tebe žádoucí věc očí tvých

6) Míní se tím nepravost a. převrácenost,
a v ní zarytost obyvatelů jerusalém
sk ch. — " t. po kusích vytahuj z
něho, bez rozdílu, jakž se nahodí, nic
oto nelosuje, nic nevybíraje._Znamená
se tím, že beze všeho rozdílu jerusa—
lémští všickni vesměs zjímáui & do za
jetí zavedeni budou.

7) t. zjevné &zúmyelné byly vraždy jeho.
3. Mojž. 17, 13.

16) t. náhlou smrtí odejmu ti manželku

skrze ránu: a nebudeš kvíliti, ani
plakati, aniž potekou slzy tvé*.

17. Povzdychej mlče, smutku
mrtvých nebudeš činiti: koruna
tvá obvázána tobě buď*, a obuv
tvá bude na nohách tvých, a ne
zastřeš oděvem úst, aniž pokrmů
plačících jísti budeš.

18. Protož mluvil jsem lidu ráno,
a žena má umřela večer: i učinil
jsem na ráno, jakž mi byl řikázal.

19. I řekl ke mně li : Proč
nám neoznamuješ, co tyto věci vy
znamenávají, kteréž činíš?v

20. I řekl jsem jim: Reč Ho—
spodinova stala se ke mně, řkoucí:

2 l. Mluv domu israelskému: Toto
praví Pán Bůh: Aj já poskvrním'
svatyně své, pýchy království va
šeho, a žádoucí věci očí vašich, &
nad čím se leká duše vaše: synové
vaši, idcery vaše, kterýchž jste
zanechali, mečem padnou.

22. I budete činiti, jakž jsem já
učinil: úst oděvem nezastřete, a
pokrmů plačících jisti nebudete.

23. Klobouky na hlavách svých
míti budete, a obuvi na nohách:
nebudete kvíliti ani plakati, ale
chřadnouti budete pro nepravosti
své, a jedenkaždý úpěti budete k
bratru svému.

24. A bude vám Ezechiel za zna
mení předukazující: všecko což
učim'l, budete činiti, když to řijde:
a zvíte, že já jsem Pán Bůh.

25. Aty, synu člověčí, aj v ten
den, když odejmu od nich sílu je—
jich, a radost důstojenství, ižádost
očí jejich, na čemž odpočívají duše
jejich, syny a dcery jejích:

26. v ten den, když přijde utí
kající k tobě, aby to zvěstoval
tobě: 

milou, ale nebudeš žádného smutku nad
ní strojiti a držeti. Ukázáno tím, že Židé
v zajetí jsouce, nebudou smíti zkázy
města a. chrámu ani zjevně plakatí.
t. klobouku či turbanu okolo hlavy ob
vázaného podrž. Nebo sic jinak ti, kteříž
smutek měli, všecku ozdobu a tak i
klobouk s sebe skládali, bosí chodili,
bradu neb ústa. si zastírali, pohřební
hody strojili, a t. .

|_ .c. v
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27. v ten den, pravím, otevrou
se ústa. tvá s tím, kterýž utekl*:
i budeš mluviti, a nebudeš mlčeti
více: i budeš jim zaznamenípřed
ukazující, a budete věděti, že já
jsem Hospodin.

Kapitola 25.
Proroctví proti Ammouským, Moabským,

Idumejským, i Filistinským.

LI stala Se řeč Hospodinova kemně, řkoucí:
2. Synu člověčí, polož tvář svou

proti synům Ammon, a prorokovati
budeš o nich.

3. A díš s nům Ammon: Slyšte
slovo Pána šoha: Toto praví Pán
Bůh: Protože jsi řekl: Hahá, hahá
nad svatyní mou, že poskvrněna
jest; a nad zemí israelskou, že
zpuštěna jest; a nad domem jůd
ským, že vedení jsou v zajetí:

4. proto já dám tě synům východ
ním* za dědictví, & postaví chlévy
své v tobě, a rozbíjí stany své v
tobě: oni jísti budou obilí tvé: a
oni píti budou mléko tvé.

5. A dám Rabbath za obydlí
velbloudům, a syny ammonské v
odpočívadlo dobytku: izvíte, že

já gsem Hospodin.. Neb toto praví Pán Bůh:
Proto že jsi tleskal rukou, a dupal
nohou, a. vší náklonností radoval
jsi se nad zemí israelskou:

7. proto aj já vztáhnu ruku svou
na tebe, a vydám tě v loupež ná
rodům, &.zabijí tě z lidí, & vyhu
bím z zemi, i zetru: i zvíš, že já
jsem Hospodin. '

8. Toto praví Pán Bůh: Protože
říkali Moabští & Seirští: Hle jako
všickní národové, jest dům Jůda*:

9. proto aj já otevru rámě Moa
bovo od měst*, od měst, pravím,

27) t. na zprávu jemu; to ti dodá srdce !:
mluvení.

4) t. Arabům, jenž bydlili k východu —
8) t. žádné přednosti před jinými národy

nemají —- žádné zvláštní ochrany od
Boha svého, čímž se tak'štědře hono
urvali.

9) t. silné, hrazené pomezí od strany měst—

jeho, a od končin jeho slovútná
[města] země Bethjesimoth a Bél
meon a Karjathaim,

10.synům východním s syn Am
mona*, & dám jim ji v dě ictví:
aby nebyla více pamět synů am
monských mezi národy.

11. A nad Moabem vykonání
soudy: izvědí, že já jsem Ho
spodin.

12. Toto praví Pán Bůh: Protože
učinila Idumea pomstu, aby se po
mstila nad syny jůdskými, azh're
šila provinivší, & pomsty požádala
nad nimi;

13. proto takto dí Pán Bůh:
Vztáhnu ruku svou na zem idu
me'skou, & odejmu z ní lidi i ho
va a., a učiním ji pustou od polední
strany: a kteří jsou v Dedan*,
mečem padnou.

14. I dám omstu svou na zem
idumejskou s rze ruku lidu mého
israelského: a učiní vEdom podlé
hněvu mého, a [podlé] prchlivosti
mě: i poznají pomstu mou, praví
Pán Bůh. '

15. Toto praví Pán Bůh: Protože
učinili Pa-lestinští pomstu, a vší
myslí pomstili se, zabijejíce, &na
plňujíce nepřátelství stará:

16. protož toto praví Pán Bůh:
Aj já vztáhnu ruku svou na Fili
stinské, a zabíjí vražedlníky, &zka—
zím ostatky pomořské krajiny:

17. a učiním nad nimi pomsty
veliké, tresce je s prchlivostí: i
zvědí, že já jsem Hospodin, když
uvedu pomstu svou na ně.

Kapitola 26.
Proroctví o vyvrácení města Týru.

LI stalo se jedenáctého léta, prvního dne měsíce*, stala se řeč
Hospodinova ke mně, řkoucí:

10) t. též podobně učiním i s Ammonskýmí.
13) Jinak: od Téman až do Declan, od je

dněch končin až do druhých v pustina
ji obrátím, 9. obyvatele její —

]) Poněvadž se nepraví, kterého měsíce,
mají za to, že toho, kterýž nastal po
dobytí J erusaléma.
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2. Synu člověčí, proto že řekl
Týrus o Jerusalému: Hahá polá
mány jsou brány národů, obrátí
se ke mně*: naplněn budu, zpustl:

3. protož toto praví Pán Bůh:
Aj já [povstanu] proti tobě Týre,
a přivedu na tě národy mnohé,
jako vstupuje moře zmítající se.

. I rozmecí zdi Týru, a zboří
věže jeho: avystrouhám prachjeho
z něho, a obrátím jej v nejčistší
skálu.

5. Bude k sušení sítíu prostřed
moře, nebo já jsem to mluvil, praví
Pán Bůh : a bude v loupež národům.

6. Dcery také jeho, kteréž jsou
na poli,mečemzbity budou: i zvědí,
že já jsem Hospodin.

7. Nebo toto praví Pán Bůh:
Aj já přivedu na Týr Nabuchodo
nosora krále babylonského od půl
noci, krále králů, s koňmi, i s vozy,
a s jezdci, i s zástupem, as lidem
velikým.

8. Dcery tvé, kteréž jsou na poli,
mečem zabije: & obklíčí tě ohra
dami: a snosí násyp vůkol: a po—
zdvihne proti tobě štítu. ,

9. A tarasy, a berany zřídí proti
zděm tvým, a věže tvé zboři vá
lečnými nástroji svými.

10. Od množství koní jeho při
kryje tě prach jejich: od hřmotu
jezdců, a kol, ivozů, pohnou se
zdi tvé, když vcházeti bude do bran
tvých jako skrze průchody města
zbořeného.

11. Kopyty koní svých pošlapá
všecky ulice tvé: lid tvůj mečem
zbije, a sochy tvé ušlechtilé na zem
padnou.

12. Pohubí zboží tvá, rozchvátají
kupectví tvá: a zboří zdi tvé, i
domy tvé řekrásné zřítějí: a ka
mení tvé, 1 dříví tvé, i prach tvůj
u prostřed vod položí*.

13. A [tak] přítrž učiním množ
ství písni tvých, a zvuku citar
tvých nebude slyšáno více.
2) t. anožství lidu rozličných národů, ježto '

prvé do bran města.Jerusaléma pro ku
pectví vcházelo, obrátí se teď ke mně,
bude mně k užitku —

12) t. do vody vházejí.

14. A obrátím tě v nejčistší skálu,
k sušení sítí budeš, aniž budeš
vzdělán více*—:nebot já Hospodin
mluvil jsem, práví Pán Bůh.

15. Toto praví Pán Bůh Týru:
Zdaliž od hřmotu pádu tvého, a od
lkám' zbitých tvých, když zbiti
budou u prostřed tebe, nepohnou
se ostrovové?

16.A sstoupí s stolic svých všecka
knížata pomořská: a odejmou pláště
své, a roucha svá rozličných barev
zavrhou, a oblečení budou v strach:
na zemi seděti budou, a zděšeni
jsouce nad náhlým pádem tvým
divíti se budou.

17. A vezmouce nad tebou na
říkání, řeknou tobě: Jak jsi zhy
nulo, kteréž bydlíš v moři, město
slovůtné, kteréž jsi bylo silné na
moři s obyvateli svými, jichž se
všickni strachovali? '

18. Nyní děsiti se budou lodí
v den uleknutí tvého: a zkormoutí
se ostrovové na.moři, protože žádný
nevychází z tebe.

19. Neboť toto praví Pán Bůh:
Když tě učiním městem zpuštěn 'm,
jako města, v nichž se nebydlí: a
přívedu na tě propast, a přikryjí
tě vody mnohé:

20. a strhnu tě s těmi, kteříž
sstupují do jezera klidu věčnému,
a posadím těvzemi nejposlednější
jako pustiny staré, s těmi, kteříž
bývají provázení do jezera, aby ne
bylo bydleno v tobě: když potom
dám slávu v zemi živých*,

21. v niveč tě obrátím, a nebude
tě [více], a když budeš hledáno,
nebudeš nalezeno více na věky,
praví Pán Bůh.

Kapitola 27.
Naříkání nad zkažením Týru. 4. Vypsání

předešlých kupectví a slávy Tyrských.

LI stalo se slovo Hospodinovo kemně, řkoucí:

14) Rozumí se o Týru starém; neb nový
potom na na témž místě, ale dále od
něho na blízkém ostrově vzdělán jest.

20) t. když se oslavím na tomto světě.
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2. Ty tedy, synu člověčí, počni
nad Týrem naříkám':

3. a rci Týru, kterýž bydlí při
vchodu mořském, kupectvu národů
k ostrovům mnohým: T_otopraví
Pán Bůh: O Týre, tys řekl: Do
konalé krás já jsem,

4. a v sr ci moře položený. O
kolní tvoji, kteříž tě vystavěli, do
plnili krásu tvou. _ ,

5. Z jedloví [hory] Sanir vzdělali
tě se všemi paženími mořsk'mi ;
cedry z Libanu vzali, aby u ělali
tobě žezlo.

6. Duby z Básan tesali k veslům
tvým: a lavičky tvé veslařské u
dělali tobě z slonových kostí in
dických, a korábové domky z ostrovů
vlaských.

7. Kment rozličný z Egypta tkán
jest tobě na plachtu, aby pověšena
byla na žezlo: modrý postavec a
šarlat z ostrovů Elisa učinění jsou
přikrytí tvé.

8. Obyvatelé sidonští a aradští
byli veslaři tvoji: moudří tvoji1
Týre, učinění jsou správcové tvoji
lodní.

9. Starci giblítští, amoudří jeho,
měli lavce k službě rozličného
nádobí tvého: všecky lodí mořské,
i plavci jejich, bylivlidu kupectví
tvého*.

10. _Perští, a Lydičtí i Libyčtí
byli v vojště tvém muži bojovní
tvoji: štít, a lebku zavěsili v tobě
k ozdobě tvé.

11_.Synové aradští s vojskem tvým
byli na zdech tvých vůkol: ano i
Pigmejští, kteříž byli na věžech
tvých, touly své zavěšovali na zdech
tvých vůkol : onit jsou doplnili krásu
tvou.

12. Kartaginští kupci tvojí pro
množství všelikého zboží, stříbrem,
železem, cínem, i olovem, naplnili
trhy tvé.

13. Řecká země, Thůbal, a M0
zoch, i onit [byli] kramáři tvoji:
otroky, i nádobí měděné přiváželi
lidu tvému.

14. Z domu Thogorma, koně, a

9) t. bývali v tobě, kupčíce s tebou.

jezdce, a mezky přiváděli k trhu
tvému.

Iti-Synové Dedana [byli] kupci
tvoji: ostrovové mnozí byli ku—
pectvím ruk tvé: zuby slonové a
dříví ebenove směňovali v koupi tvé.

16. Syrští [byli] ku ci tvo_]i, pro
množství díl tvých, rahý kámen,
a šarlat, & ostavec vyražovaný,
a kmenu, a %edvábí, a jaspis vy
kládali na trhu tvém.

17. Jůdšti i země israelská i oni
kramáři tvoji [byli] v obilí před
ním, balsam, a med, a olej, a ter
pentýn vykládali na trzích tvých.

18. Damašští byli kupci tvoji
v množství díl tvých, v množství
rozličných zboží, v víně silném,
a v vlnách barvy nejlepší:

19. Dan, a ekové, a Mozel,_na
trzích tvých vykládali železo ko
vané: myrrha přední a v0nná třtina
v kupectví tvém.

20. Dedanští [byli| kramáři tvoji
v kobercích k sedání.

21. Arabští, avšecka knížata ce
darská, i oni byli kupci ruky tvé:
s berany, a skopcí, a s kozelci při
cházeli k tobě kupci tvoji.

22. Prodavači sabejští, a reemej
ští, i oni kupci tvoji [byli] se vše
likým předním vonným kořením, a
drahým kamením, ise zlatem, kte
réž vykládali v kupčení tvém.

3 Haran, a Chene, a Eden,
kupci tvo'i: Sába, Assur, a Chel
mad, pro avači tvoji.

24. Ti [byli] kupci tvoji v mnohonásobnem ZbOŽlv svazcích mo
drého postavce, a rozličných barev
suken, i v pokladech drahých, kteříž
obvinuti astaženi bývali provazy:
cedry také mívali v kupectvích
C.. O .

25. Lodí mořské, knížata tvá-*
v kupectví tvém: a naplněn jsi, a
oslaven náramně v srdci moře.

26. Na vody mnohé přivedli tě

ŠŠŠ—Šebín lodí tareké, či španělské, byly
tvé nejpřednější lodí.

26) Mluví v podobenství lodí o tom, kterak
je správcové jeho svou neopatrností,
popudivše na sebe Chaldejských, na
zkázu přivedli.
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vesláři tvoji*: vítr polední zetřel
tě V srdci moře.

27. Bohatství tvá, a pokladové
tvoji, a mnohonásobné nádobí tvé,

lavci tvoji, &.lodní správcové tvoji,
teříž drželi nábytek tvůj, a nad

lidem tvým byli: muži také bo
jovní tvoji, jenž byli v tobě, se
vším množstvím tvým, kteréž jest
u prostřed tebe: padnou do srdce
moře v den pádu tvého. _

28. Od zvuku křiku s rávců tvých
zbouří se množství lodí:

29.a vystoupí z lodí svých všickni,
kteří drželi veslo: plavci i všickni
správcové lodní na zemi stanou:

30. a kviliti budou nad tebou
hlasem velikým, a hořce kříčeti
budou: 3.namecí prachu na hlavy
své, a popelem se posy ou.

31. A oholí sobě na tebou ly
sinu, a opáší se žíněmi: a budou
plakati tebe v hořkosti duše plá
čem přehořkým.

32. A počnou nad tebou píseň
žalostnou, a plakati budou tě : Které
město jest jako Týrus, ježto oně
mělo u prostřed moře?

33.Kteréž u vyjití kupectví tvých
z moře naplnilo jsi národy mnohé:
množstvím bohatství svých, i lidi
svých, obohacovalos krále zemské.

34. Nyní potříno jsi z moře,
v hlubinách vod jsou zboží tvá, a
všecko množství tvé, kteréž bylo
u prostřed tebe, padlo.

35. ,Všickni ob atelé ostrovů
zděsili se nad te ou: a králové
jejich všickni ohromeni jsouce pro
měnili obličeje.

36. Kupci národů sípěli nad te
bou: k ničemuž jsi přivedeno, a
nebude tě na věky.

Kapitola 28.
Proroctví o trestání pýchy krále tyrského.

11. Naříkání nad ním. 20. Osvědčení po
msty Sídonským. 25. Potěšení ostatků isra
elských.

1. stala se řeč Hospodinova ke
mně, řkoucí:

2. Synu člověčí, rci knížeti tyr
skému: Toto praví Pán Bůh: Pro

tože se pozdvihlo srdce tvé, a řekl
jsi: Bůh já jsem, na stolici Boží
seděl jsem v srdci moře: ješto 'si
člověk, a ne Bůh, a dal jsi sr ce
své jako srdce Boží*.

3. Aj hle moudřejší jsi ty nad
Daniele': žádná věc tajná není před
tebou ukryta**.

4. Moudrosti a opatrností svou
učinil jsi sobě sílu: a dobyl jsi
zlata a stříbra do pokladů svých.

5. V množství moudrosti své, a
v kupectví svém rozmnožil jsi sobě
sílu: a pozdv1hlo se srdce tvé
v moci tvé.

6. Protož toto praví Pán Bůh:
Protože se pozdvihlo srdce tvé jako
srdce Boží:

7. protož aj já přivedu na tě cizo
zemce, nejmocnější z národů: a
obnaží meče své na pěknost mou
drosti tvé, a poskvrní ln'ásy tvé.

8. Zabijí, i strhnou tě: a umřeš
smrtí zbitých u prostřed moře.

9. Zdali řka mluviti budeš: Bůh

já (jsem, před zabíjejícími tě, poněva ž jsi člověk, a ne Bůh, v ruce
zabíjejících tě?

10. Smrtí neobřezaných* umřeš
rukou cizozemců: nebot já mluvil
'sem, praví Pán Bůh.

11. I stala se řeč Hospodinova
ke mně, řkoucí: Synu člověčí,

ozdvihni naříkání nad králem
tyrským'

12. a díš jemu: Toto praví Pán
Bůh: Ty znamení podobenství*,plný
moudrosti, a. dokonalý v kráse,

13. v rozkošech ráje Božího byl
jsi: všeliký kámen drahý přikrytí
tvé: sardis, topaz, &jaspis, chry
solit, a onyx, a beryl, safír, &.ru
bin, a smaragd: zlato dílo krásy

2) t. tak o sobě myslíš, jakobys byl Bůh.
3) t. proroka, již tehdáž v Babyloně pro

moudrost známého. — ** Takt se zdá.
Důtklivá slova smysl opačný mající.
t. smrtí bezbožných, smrtí pohanů.
Hebr.: Ty, prstene pečetní, uměle rytý,
&'dokonalou podobnost toho, což vy
znamcnůvá, mající. Jer. 22, 24.
t. prohledací, dírkovsné roucho. Hebr.
bubny & píštely.

10)
12)

13)
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tvé: a díry tvé* ve dni, kteréhož
.. jsi stvořen, připraveny jsou.

14.Ty jsi [jako] cherub roztažený,
a schraňující*, a postavil jsem tě
na hoře svaté Boži**, u prostřed
kamení ohnivých chodil jsi.

(Výš v. IS.)
15. Dokonalýs byl na cestách

svých ode dne stvoření svého*, až
se našla nepravost při _tobě.

16. Pro množství kupectví tvého
naplněny jsou vnitřnosti tvé nepra
vosti, a zhřešil jsi: a svrhl jsem
tě s hory Boží, a. zkazil jsem tě,
ó cherube schraňující, z prostřed
kamení ohnivých.

17. A pozdvihlo se srdce tvé krá
sou tvou: ztratil jsi moudrost svou
v kráse své, na zem povrhl jsem
tě: před tváří králů dal jsem tě,
aby viděli tebe.

18. Množstvím nepravosti svých,
a nepravosti kupectví svého, po
skvrnil jsi svatyně své: protož vy
vedu oheň z prostřed tebe, kterýžby
tě spálil, a obrátím tě v po el na
zemi před' očima všech vi oucich
tebe. _

19. Všickni, jenž tě uzří mezi
národy, ztrnou nad tebou: ničímž
jsi učiněn, a nebudeš na věky.

20. I stala se řeč Hospodinova
ke “mně, řkoucí:

21. Synu člověčí,postav tvář svou
proti Sidonu: a prorokovati budeš
o nem,

22. a. diš: Toto praví Pán Bůh:
Aj já na tě Sidone, abudu oslaven
u prostřed tebe: a zvědi,že já jsem
Hospodin, když učinim v něm sou
dy, a posvěcen budu v něm*.

23. A ošlu na ně' mor, i krev
na ulicíc jeho: a a ou zbití me
čem u prostřed ně ovůkol: i zvě
dí, že já jsem Hos odin.

24. A tak nebu e více míti dům

14) Král mocný ochraňující království své.
Cherubíns. připomíná., poněvadž hned
před tím o ráji mluvil. — ** t. na místě
vysokém, důstojném 

15) jako první rodičové v ráji před pádem.
22) t. oslaven; dokáži to zjevně, že v ko

nání svých soudů spravedlivý jsem a.
svatý.
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israelský ourazu hořkosti, a trnu
bolest činícího odevšad vůkol sebe,
kteříž se protiví jim: i zvědí, že
já jsem Pán Bůh.

25. Toto praví Pán Bůh: Kd ž
shromáždím dům israelský z náro ů,
mezi něž rozptýleni jsou, posvěcen
budu v nich přednárody: a bydliti
budou v zemi své, kterouž jsem dal
služebniku svému J akobovi.

26. I bydliti budou v ní bezpečně :
a budou stavěti domy, a. štěpovati
vinice, a budou bydliti doufánlivě,
když vykonám soudy při všech,
kteříž se jim protiví vůkol: i zvě
di, že já jsem Hospodin Bůh jejich.

Kapitola 29.
Proroctví proti Egyptským. 17. Nabuohe

donosorovi slib o zemi egyptské učiněný.
21. Zvýšení budoucí lidu israelského.

1. Léta desátého, desátého měsíce,jedenáctého dne [téhož] mě
síce, stalo se slovo Hospodinova ke
mně, řkoucí:

2. Synu člověčí, postav tvářsvou
proti Faraonovi králi egyptskému,
a. prorokovati budeš o něm, i o
všem Egyptu:

3. Mluv, a rci: Toto praví Pán
Bůh: Aj já na tě Faraone králi
egyptský, draku veliký, jenž ležíš
u prostřed řek svých*, aříkáš: Má
jest řeka, a já jsem sebe samého
učinil**.

4. I položím uzdu do čelistí tvých:
a připojím ryby řek tvých k šupi
nám tvým: a táhnu tě z pro

střed řek tvých, a všecky rybš tvéšupin tvých přidržeti se bu ou*.
5. I povrhu tě na poušti, i vše

cky ryby řeky tvé: na tvář země
padneš, nebudeš sebrán, ani shromá
žděn: šelmám zemským, a ptactvu
nebeskému dal jsem tě k sežrání:

6. I zvědi všickni obyvatelé egypt—

3) t. ty, krokodile, u prostřed Nilu a.struh
jeho. “ Hebr. já jsem ji, tu řeku,
sobě učinil, t. na. rozličné struhy neb
potoky rozdělil, e. sem item k obecným
země potřebám rozvedl.

4) t. tebe i všecka. knížata i lid, kteříž se
tebe přidržejí, vyvrhu ze země.
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ští, že já jsem Hospodin: protoželléta, prvního [měsíce],prvního dnejsi byl hoi třtinovou domu israel
skému.

7. Když se tě chopili rukou, zlá
mal jsi se, i zedral jsi všecko ra
meno jejich: a když se zpodepřeli
na tebe, rozdrobil jsi se, arozpustil
jsi všecka ledví jejich*.

8. Protož toto praví Pán Bůh:
Aj já přivedu na tě meč: a zabíjí
z tebe člověka i hovado.

9. A bude země egyptskávpoušt
a v pustinu, i zvědi, že já Jsem
Hospodin: protože jsi řekl: Reka
má jest, a já jsem ji učinil.

10. Protož aj já na tě, ana řeky
tvé: a dám zemi egyptskou v pu
stiny, mečem zkaženou, od věže
Siene*, až do pomezi země mou
řenínské. '

11. Nepůjde přes ni noha člověka,
ani noha dobytčete kráčeti bude
po ní: a nebude v ní bydleno za
čtyřiceti let.

12. A obrátím zem egyptskou [v
zem] pustou u prostřed zemí pu
stých, a města její u prostřed měst
vyvrácených, a budou pustá za
čtyřiceti let: a rozptylím Egypt
ské mezi národy, a rozvěji je do
zemi.

13. Nebo toto praví Pán Bůh:
Po skonání čtyřiceti let shromáždím
Egyptské z národů, v kterýchž roz
ptýleni byli.

14.,A přivedu zase zajaté Egypt
ské, a posadím je v zemi Fatures,
v zemi narození jejich: a budou
tam královstvím sníženým:

15.mezi 'inými královstvími bude
nejsníženější, a nebude se vynášeti
více nad národy, a zmenším je, aby
nepanovali nad národy.

16. Aniž budou více domu israel
skému v doufání, učíce nepravosti,
ab utíkali [mne], a následovali
jic : i zvědí, že já jsem Pán Bůh.

17. I stalo se dvacátého sedmého

7) t. všecko spoléhání se lidu israelského
na pomoc Egyptských nikdy jim k
užitku nebývale, ale vždy ke škodě.
Hebr.: od města Migdol (věž) až do
města Siene, t. celou zem od půlnoci
až na poledne —

10)

[téhož] měsíce: stalo se slovo Ho- „
spodinovo ke mně, řkoucí:

18. Synu člověčí,Nabuchodonosor
král babylonskýr učinil, aby sloužilo
vojsko jeho službou velikou proti
Týru*: každá hlava oblysela**, a
každé rameno orváno jest: a mzda
není mu dána, ani vojsku jeho, z
T' , za službu, kterouž mi slou
ži proti němu***.

19. Protož toto praví Pán Bůh:
Aj já dám Nabuchodonosora krále
babylonského v zemi egyptské*;
a pobéře množství její, a zloupí
kořisti její, a rozchvátá loupeže
její: i bude míti mzdu vojskojeho,

20. a za práci, kterouž sloužil
proti němu: dal jsem mu zemi
egyptskou, protože mně pracovali,
praví Pán Bůh*.

21. V ten den vypučí se roh do
mu israelskému, a tobě dám ote
vřená ústa u prostřed nich: i zvědí,
že já jsem Hospodin.

Kapitola 30.
Další proroctví proti Egyptu, i jiným

národům s ním spojeným.

1. I stalo Se slovo Hospodinovo kemně, řkoucí:
2. Synu člověčí, prorokuj a mi:

Toto praví Pán Bůh: Kvělte, běda,
běda dni:

3. nebo blízko jest den, a ři
bližuje se den Hospodinův: en
oblaku, čas národů bude. '

4. A přijde meč do Egypta: a

18) Nebo třinácte let u toho města. leželo,
. dobývajíc ho. — ** či oblezla, t. sná

šením kamení k valům, náspu &.t. d. —
*** Neměli mzdy, kterážby se odplatila.
za ůsilnou práci a náklad jejich. Nebo
ač Týrus bylo město bohaté, však myslí
někteří, že v obležení zboží svá na.
blízký ostrov, tu kdež potom nový Týrus
vzdělán, vypravili.
t. přivedu ho na zem egyptskou, aneb,
dám mu zem egyptskou za náhradu.
Nebo Bůh tomu chtěl, aby Chaldejětí
města Týru dobyli a. je zkazili.
t. všecka práva a řízení zemská, oby
čejové i ustanovení obecná té země
konec vezmou.
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bude strach v mouřenínské zemi,
když padati budou ranění v Egyptě,
a odjato bude množství [lidu] jeho,
a zboření budou základové 'eho*.

5. Mouřenínská. země, a ibya,
a Lydští, i všecek ostatní obecný
lid, a Chub, i synové země smlouvy*
s nimi mečem padnou.

6. Toto raví Hospodin Bůh: I
padnou pošpůrcové Egypta, azka—
žena bude pýcha panování jeho:
od věže Syene mečem padati budou
V něm, praví Pán Bůh zástupů.

7. A rozptýleni budouu prostřed
zemí z uštěných, a města jeho u
prostře měst pustých budou.

8. I zvědí, že já, jsem Hospodin:
když dam oheň v Egyptě, apotříni
budou všickni pomocníci jeho.

9. V ten den vyjdou poslové od
tváři mě na loděch, k setření dou
fanlivosti mouřenínskézemě, a bude
strach V nich ve dni egyptském*,
nebo bez pochyby přijde.

10. Toto praví Pán Bůh: Učiním
konec množství e tskému skrze
ruku Nabuchodonoscra krále baby-,
lonskeho.

11. On i lid jeho s ním, nejsil
nější z národů, přivedeni budou k
zkaženi té země: a vytáhnou z
pošvy meče své na Egypt: a na
plní tu zem zbitými.

12. A učiním tok řek such', a
vydam zemi v ruce nejhoršíc , a
rozptýlím zemi, i plnost její rukou
cizozemců, já.Hospodin mluvil jsem.

13. Toto praví Pán Bůh: Zka
zím i podobizny, a modlam v Memňs
konec učiním: a vůdce z země
egyptské nebude více: a pustím
strach na zemi egyptskou.

14. Azkazím zemíFatures, aza
pálím oheň v Tafnis, a vykonam
soudy v Alexandrii*.

15. A vyliji hněv svůj na Pelu

5) smlouvou s nimi spojené.
9) t. budou přestrašení dnem pomsty nad

gyptskými.
14) B. v No, t. v městě egyptském jinak

Thében. kteréž potom od Alexandra
Velikého Alexandria jest nazváno.

sium sílu egyptskou, a povraždím
množství alexandrijské,

16. a zapalím oheň v Egyptě:
jako [žena] rodící bolest míti bude
Pelusium, a Alexandria bude roz—
metána, a v Memfls úzkosti kaž
dého dne. '

17. Mladenci heliopolští, a bubast
ští mečem padnou, a ony* jaté ve
deny budou.

18. A vTafnis zčerné. den, když
tam potru berly egyptské; a když
zahyne v něm pýcha moci jeho:
jej přikryje oblak, dcery pak jeho
v zajetí vedeny budou.

19.A tak učiním soudy v Egyptě:
a zvědí, že já. jsem Hospodin.

20. I bylo to jedenáctého léta,
prvního měsíce, sedmého dne [téhož]
měsíce, že se stalo slovo Hospodi
novo ke mně řkoucí:

21. Synu člověčí, ramě Faraona
krále egyptského zlamal jsem: aaj
není obvazano, aby navráceno bylo
jemu zdraví, aby bylo obvazano
šatem, a obvinuto šátky, aby na—
byvši síly, mohlo držeti meč.

22. Protož toto praví,Pán Bůh:
Aj já. [povstanu] proti Faraonoví
králi egyptskému, a polamu ramě
jeho silné, ale zlámané*: &vyrazím
meč z ruky jeho:

23. a rozptýlím Egyptské mezi
národy, a rozvěji je do zemi.

24. A posilním ramen krale ba
bylonského, a dám meč svůj v ruku
jeho: apolamu ramena Faraonova,
alkati budou lkaním zabitého před
tváří jeho.

25. A posilním ramen krale ba—
bylonského, a ramena Faraonova.
klesnou: i zvědí, že já jsem Ho
spodin, když dam meč svůj vruku
krále babylonského, a vztahne jej
na zem egyptskou. _

26. A rozptýlím Egyptské mezi
národy, a rozvěji je po zemích, a.
zvědí, že já jsem Hospodin.

17) t. ženy a panny. _ _
22) t. nalomené. Jinak: rameno Jeho, :

to zdravé a mocné, i to nalomené.
21
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Kapitola 31.
Příkladem zkázy království assyrského,

jakkoli někdy slavného, ukazuje se budoucí
jistý pád království egyptského.

1. 1 bylo to jedenáctého léta, třetího měsíce, prvního (dne té—
hož) měsíce, že se stalo slovo Ho
spodinovo ke mně, řkoucí:

2. Synu člověčí, rci Faraonovi
králi egyptskému, a lidu jeho :Komu
podobný učiněnjsi ve velikosti své?

3. Aj Assur byl jako cedr na
Libanu, pěkných ratolestí, a větvemi
hustý, a vysokého zrostu, a mezi
hustými ratolestmi vyvýšený jest
vrch jeho.

4. Vody krmily jej, pro ast jej
vyvýšila*: potokové její te iokolo
kořenů jeho, a strouhy své vypou
štěla na všecko dříví krajiny**.

5. Protož vyvýšena jest vysokost
jeho nade všecko stromoví krajiny:
a rozmnožili se výstřelkové jeho,
&.vyvýšily se ratolesti jeho pro
množství vod.

6. A když rozprostřel stín svůj,
na ratolestech jeho hnízdilo se vše
liké ptactvo nebeské, a pod větvemi
jeho rodila. všeliká zvířata lesní, a
pod stínidlem jeho bydlelo shro
máždění národů přemnohých.

7. A byl přepěkný pro svou ve
likost, a pro dlouhost větví svých:
nebo kořen jeho byl při vodách
mnohých.

8. Cedrové nebyli vyšší nad něho
v ráji Božím, jedle nevyrovnaly se
vrchu jeho, a javorové nebyli rovní
ratolestem jeho: žádný strom ráje
Božího není připodobnín jemu, ani
kráse jeho*.

9. Neb jsem jej krásného učinil,

43 t. voda blízkého moře k vzrůstu jeho
pomohla. — " t. na. všecko jiné stro
moví polní. Od potoků, kteříž ten strom
svlažovali, šli potůčkové také dál na.
jiné stromoví. Království assyrské ne
jen samo dosti síly mívala, ale i jiným
národům jí udělovalo, jsouc jim ve vál
kách jejich nůpomocno.
t. žádné království jakkoli ušlechtilé
& znamenité nebylo pěknejší ani moc
nější nad ně.

&.v mnohých a hustých ratolestech :
i závidělo mu všecko stromoví roz
koše, kteréž bylo v ráji Božím.

10. Protož toto praví Pán Bůh:
Protože povýšen jest u Výsosti, a
udělal vrch svůj zelený a hustý,
a pozdvihlo se srdce jeho u vý
sosti své:

11. vydal jsem jej v ruku nej
silnějšího z národů*, učině učiní
jemu“ : podlé bezbožnosti jeho za

vrhl jsem již. _12. A po etnou je' cizozemci, a
nejukrutnější z náro ů, & povrhou
jej na horách, a po všech údolích
padati budou větve jeho, a poláme
se větvovi jeho po všech skalách
země: a odstou i od stínidla jeho
všickni národove země, aopustí jej.

13; V pádu jeho bydlilo všecko
ptactvo nebeské, a na ratolestech
jeho byla všecka divoká zvěř kra
me. . .

14. Pročež nebude se pozdv1hovat1
u vysokosti své žádné stromoví vod,
aniž položí výsost svou mezi hu—
stým dřívím a ratolestným, ani
stanou u Výsosti své všecky věci,
kteréž svlaženy bývají vodami:
nebo všickni oddáni jsou k smrti
do země poslední, u prostřed s nů
lidských, k těm, kteříž sstupujl do
jezera.

15. Toto praví Pán Bůh: V ten
den, v němž sstoupil do pekel., při
vedl jsem kvílení, přikryl jsem jej
propastí: a stavil jsem řeky její, 3.
zdržel jsem vody mnohé: zarmoutil
se nad ním Liban, a. všecko stro
moví polní zatřásla se.

16. Od hřmotu pádu jeho pohnul
jsem národy, když jsem jej svedl
do pekla, s těmi, kteříž sstupují
do jezera: & potěšilo se v zemi
nejdolejší všecko dříví rozkoše vý
borné aznamenité na Libanu, vše
cko, kteréž svlažovalo se vodami*.

11) t. národu chaldejského pod Nabopala
sarem a. Nabuchodonosorem. — ** t.
jistě učiní mu dle zasloužení.

16) Smysl: Všecka království méně zna.—
menité., před ním na zkázu přišlá, po
těšila. se, že se tomuto pyšnému též
podobně stalo.
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17. Nebo i ti s ním sstoupí do
pekla k zbitým mečem: a rámě
jednoho každého seděti bude 'pod
stinidlem jeho u rostřed národů.

18. Komu jsi připodobněn ó slav
ný a přev sok' mezi dřívím roz
koše? Aj ove en jsi sdřívím roz
koše do země poslední: 11prostřed
neobřezaných spáti budeš, s těmi,
kteříž zbiti jsou mečem: tot 'est
Farao, i všecko množství je o*,
praví Pán Bůh.

Kapitola 32.
Žalostné proroctví nad pádem krále egypt

ského iEgyptských, 22. & ujištění jeho
příkladem pádu jiných národů.

LI bylo to dvanáctého léta*. dvanáctého měsíce, prvního dne
toho měsíce, že se stalo slovo Ho
spodinovo ke mně, řkoucí:

2. Synu člověčí, přijmi naříkání
nad Faraonem králem eg tským,
a díš k němu: Lvu náro ů připo
dobněn jsi, a draku, který jest v
moři*: a zmítal jsi rohemv řekách
svých, a zakaloval jsi vody noha
ma svýma, a pošlapával jsi toky
jejich*"'.

3. Protož toto praví Pán Bůh:
Rozestru na tě sít svou v množ
ství národů mnohých, a vytáhnu
tě v nevodu svém.

4. I povrhu tě na zem, na svrch
ku pole povrhu tě: a učiním, aby
přebývalo na tobě všeliké ptactvo
nebeské, a nasytím z tebe zvířata
vší země.

5. A dám maso tvé po horách,
a 'naplním pahrbky tvé hnisemmy .

6. A svlažím zemi smradem krve
tvé na horách*, a údolí naplněna
budou tebou.

18) t. podobně se stane Faraonovi králi
egyptskému i všemu lidu jeho.

1) t. od zajetí krále Jechoniáše.
2) t. krokodilu v řece Nilu, kteráž se

zde nazývá mořem pro své rozvodňo
vání. — *. t. v svém království,i
mezi jinými národy brojíš, války &
nepokoje vzbuzuješ.
Aneb: napojím zem, v níž ploveš,krvl
tvou až do hor.

7. A zakryjí nebesa, když zha
sneš, a učiním, aby zčernaly hvězdy
jejich: slunce oblakem přikryji, a
měsíc nedá světla svého*.

8. Všecka světla nebeská truchliti
učiním nad tebou: a dám tmy na
zem tvou, dí Pán Bůh, když pa
dnou ranění tvoji uprostřed země,
praví Pán Bůh.

9. A rozdráždím srdce národů
mnohých, když uvedu potření tvé
mezi národy do zemí, jichž neznáš.

10. A učiním, že trnouti budou
nad tebou národové mnozí: akrá
lové jejich hrůzou přílišnou stra
chovati se budou za příčinou tvou,
když létati počne meč můj na tvář
jej1ch: a ztrnou v náhle každý za
duši svou v den pádu tvého.

11. Neboť toto praví Pán Bůh:
Meč krále babylonského přijde
na tě.

12. Meči silných porazím množ
ství tvé: nesnadní k vybojování
všickni národové tito: i pohubí
pýchu Egypta, a rozptýleno bude
množství jeho.

13. A pohubím všecka hovada
jeho, kteráž byla při vodách mno
hých: a nezakalí jich noha člověčí
více, aniž jich kaliti bude kopyto
hovad.

14. Tehdáž přečisté učiním vody
jejich, a řeky jejich jako olej při
vedu*, raví Pán Bůh: _

15. k yž učiním zemi egyptskou
z uštěnou: opuštěna pak bude země
od)plnosti své, když zbiji všecky
obyvatele její: i zvědí, že já jsem
Hospodin. '

16. Tot jest kvílení, a kvíliti
budou ho: dcery národů budou ho
kvíliti: nad Egyptem, anad množ
stvím jeho kvíliti ho budou, pravi
Pán Bůh.

17. I bylo to dvanáctého léta,
patnáctého dne [téhož] měsíce, že
se stalo slovo Hospodinovo ke mně,
řkoucí:

7) Toto vykládá sám prorok níž v. 9. I?.
14) t. čisté a jasné učiním; neb jich m-q

žádný kaliti nebude. Výš v. 13.
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18. Synu člověčí, zpívej píseň
žalostnou nad množstv1m Egypta:
a strhni je samo, i dcery národů
mocných, do země poslední, stěmi,
kteříž sstupují do jezera*.

19.Nad koho jsi krásnější? Sstup,
a spi s neobřezanými.

20. U prostřed zbitých mečem
padnou: meč dan jest*, přitáhli
jej, i všecky lidi 'eho**.

21. Mluviti bu ou k němu nej—
mocnější silných z prostřed pekla,
kteříž s pomocníky jeho sstoupili,
a usnuli neobřezani, zbití mečem.

22. Tam jest Asur, i všecko množ—
ství jeho: vůkol něho hrobové jeho:
všickni zbití, a kteříž padli od
meče. .

23. Jichžto hrobová dani jsou V
nejposlednějších [místech] jezera*,

a učiněno jest množství jeho vůkolhrobu jeho: všickni byi zbiti, a
padli mečem, kteříž někdy byli
dávali strach v zemi živých**.

24. Tam Elam, i všecko množ
ství jeho vůkol hrobu jeho. Všickni
ti jsou zbití, apadlí mečem: kteříž
sstou ili neobřezaní do země nej
posle ější: kteříž položili strach
svůj v zemi živých, &.nesli hanbu
svou s těmi, kteříž sstupují do
jezera.

25. U prostřed zbitých položili
lože jeho ve všech lidech jeho:
vůkol něho hrob [lidu] jeho: vší
ckni tito [jsou] neobřezaní, a me
čem zbiti. Nebo dali strach svůj
v zemi živých, a nesli hanbusvou
s těmi, kteříž,sstupují do jezera:
u prostřed zbitých položení jsou.

26. Tam Mosoch, a Thubal, i
všecko množství 'eho: vůkol něho
hrobové [lidu] je o: všickni tito
jsou neobřezaní a zbití a padli

18) t. oznam jim konečnou zkázu jejích.
20) t. meč z pošvy vytažen na. ně; aneb

Egypt vydán jest meči, záhubě. — "'
t. pod zem ; svrhli jej do pekel..
t. jakožto neobřezsnců, podlé smyslu
Hebrejských, i na onom světě od lidu
Božího, obřszaného, odděleni jsouce. —
** t. dělávali, pouštívali ze sebe strach
na. světě.

23)

mečem; nebo dali strach svůj v
zemi živých.

27. A nebudou tam spati s sil
nými, a padlými a s neobřezanými*,
kteříž sstoupili do pekla s oděním
svým, & podložili meče své pod
hlavy své, ale byly nepravosti je—
jichvkostech jejich**: nebo strach
silných učinění jsou v zemi živých.

28. Protož i ty [Egypte] 11pro—
střed neobřezaných potřen budeš,
& spati budeš s zbitými mečem.

29. Tam Idumea, a králové její,
i všickni vévodové její, kteříž dani
jsou s vojskem svým s zbitými
mečem: a kteříž s neobřezan' '
zesnulí, as těmi, kteříž sstupují do
jezera.

30. Tamt jsou všecka knížata
ůlnoční strany, ivšickni lovci:
teříž dovedení jsou s zbitými,

lekajíce se, a v své síle zahanbeni:
kteřížto zesnulí neobřezani s zbi—
tými mečem, a nesli hanbu svou
s těmi, kteříž sstupují do jezera.

31. Viděl je Farao, & potěšil se
nade vším množstvím svým, kteréž
zbito jest mečem; Farao, avšecko
vojsko jeho, praví Pán Bůh:

32. neb jsem dal strach svůj v
zemi živých, a usnul u prostřed
neobřezaných s zbit' mečem;
Farae, i všeckomnožství jeho, praví
Pán Bůh.

Kapitola 33.
Povinnost proroka. 11. Ohlašuje kaiícím

milost inekajicítn pomstu. 23. Hřicbové
pozůstalých v Jůdstvu, 30. s. zajatých po
krytství.

LI stalo se slovoHospodinovokemně, řkoucí:
2. Synu člověčí, mluv k synům

lidu svého, a díš k nim: Země,
když uvedu na ni meč, a vezme-li

27) Aneb: s těmi, kteříž padli od meče
neobřezaných, t. nebudou tam ležeti
mezi padlými reky na místě počestném,
ale kdesi v koutě ana. nejposlednějším
místě. Výš v. 23. — ** t. Mosocha &.
Thubsla; bylit naskrz, od kosti zlí.
t. na zdech městských, neb na věži,
aby oznámil příchod nepřítele.

2
v
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lid země muže jednoho z nejpo—
slednějších svých, a ustanoví ho
nad sebou strážným*:

3. a ten uzří-li meč přicházející
na zemi, a zatroubí—li na troubu,
a zvěstuje lidu:

4. uslyše pak, kdožkoli ten jest,
zvuk trouby, a neo atřilby se, i
přišelby meč, a vza by jej: krev
jeho na hlavu jeho bude.

5. Nebo zvuk trouby slyšel, a
neopatřil se, krev jeho na něm
bude: pakli se ostřeže, duši svou
zachová.

6. Pakliby strážný uzřel meč
přicházející, a nezatroubilby na
troubu: a lid by se neostříhl, a
přišelby meč, i vzalbyz nich duši:
ten zajisté v nepravosti své 'at
jest, ale krve jeho z ruky straž
ného vyhledávati budu.

7. A ty, synu člověčí, strážným
dal jsem tebe domu israelskému:
protož slyše zúst mých řeč, Ozná—
míš jim ode mne.

8. Kdyžbych já řekl bezbožnému:
Bezbožniče, smrtí umřeš: anemlu—
vil bys jemu, aby se vystříhal
bezbožný od cesty své: on bez
božný pro nepravost svou umře,
ale krve jeho z ruky tvé vyhle
dávati budu.

9. Pakliby, když ty zvěstuješ
bezbožnému, aby se obrátil od
cest svých, on se neobrátil od
cesty své: on pro nepravost svou
umře: ty pak jsi vysvobodil duši
svou. “

10. Protož ty synu člověčí, rci
k domu israelskému; Tak jste mlu
vili, řkouce: Nepravosti naše, a
hříchové naši jsou na nás, avnich
my chřadneme: kterakž tedy bu—
deme moci živi býti*?

11. Rci k nim: Živt jsem já,
praví Pán Bůh: nechci smrti bez
božného, ale aby se obrátil bez
božný od cesty své, a živ byl.
Obrattež se, obraťte se od cest

10) t. jsme již odsouzeni k zabynutí, což
iest tedy platno od hříchů se odvrátiti
& polopšiti?

svých nejhorších: a proč byste
měii umřiti, dome israelský?

12. Ty tedy, synu člověčí, rci
k synům lidu svého: Spravedlnost
spravedlivého nevysvobodí ho,v kte
rýžkoli den zhřeší: a bezbožnost
bezbožného nebude škoditi 'emu,
v kterýžkoli den obrátí se 0 bez—
božnosti své: a spravedlivý nebude
moci živ býti v spravedlnosti své,
v kterýžkoli den zhřeší.

13. Také řekl-li bych spraved
livému, že životem živ bude, a. on
doufaje v spravedlnost svou, činil
by nepravost: všecky spravedlnosti
jeho v zapomenutí dány budou,
&.pro tu nepravost svou, kterouž
učlnil, pro tu umře.

14. Paklibych řekl bezbožnému:
Smrtí umřeš: a on učinil by po
kání od hříchu svého, a čim'l by
soud a spravedlnost,

15. a navrátilby základ ten bez
božný, a vrátilby loupež, a chodil
by v přikázaních života, anižby
co činil nespravedlivého: životem
živ bude, a neumře.

16. ádní hříchové jeho, jimiž
byl hřešil, nebudou mu přičtení:
soud a spravedlnost činil, životem
živ bude.

17. I řekli synové lidu tvého:
Není rovné váhy cesta Páně: ale
jejich cesta 'est nespravedlivé.

18. Nebo dyžby odstoupil spra—
vedlivý od spravedlnosti své, 9.či
nilby nepravosti, umřet v nich.

19. A kdyžby odstoupil bezbožný
od bezbožnosti své, a činilby soud
a spravedlnost, živ bude v nich.

20. A [předce]říkáte: Není pravá
cesta Páně. Každého z vás podlé
cest jeho souditi budu, dome isra
elský*.

21. I stalo se dvanáctého léta,
desátého měsíce, pátého dne [téhož]
měsíce od přestěhování našeho, že
přišel ke mně [jeden], kterýž byl

20) t. já soudím aodplacuji každému spra
vedlivě dle skutků a zasloužení jeho,
ale vy .idé chcete míti, snad pro za.
slíbení otcům učiněná, pro sebe vý
minky.



326 Ezechiel 33. 34.

utekl zJerusaléma, řka: Pohubeno
jest město.

22. Ruka pak Hospodinova stala
se ke mně u večer, prvé než přišel
ten, jenž byl utekl: a otevřela ústa
má, až i ke mně přišel ráno, a otev
řena maje ústa sva nemlčel jsem
V100.

23. I stalo se slovo Hospodinovo
ke mně, řkoucí:

24. Synu člověčí, ti jenž bydlejí
v zbořeninach těchto v zemi isra—
elské, mluvíce říkají: Jeden byl
Abraham, a dědičně držel zemi
tuto: nás pak mnoho jest, nám
dána jest země k vladařství*.

25. Protož rci k nim: Toto praví
Pán Bůh: Kteříž ve krvi jídate,
a očí svých pozdvihujete k neči
stotam svým, a krev roléváte:
zdaliž zemí dědičně vlá nouti bu
dete?

26. Stáli 'ste na mečích svých*,
činili jste o avnosti, a jedenkaždý
ženy bližního svého oskvrm'l:
a zemí tou dědičně vlá nouti bu
dete?

27. Toto diš knim: Takto praví
Pán Bůh: ivt jsem já, že ti, jenž
v zbořeninách ještě bydlejí, mečem
padnou: a kdo na poli jest, zvířa
tům dan bude k sežrání: kteříž

ak vpevn'ostech aneb v jeskyních
jsou, morem zemrou.

28. A obrátim zem v pustinu,
a v poušť, a zhyne pyšná síla její:
a zpustnou hory israelské, protože
žádného není, kdoby šel přes ně.

29. I zvědí, že já, jsem Hospo
din, když učiním zem jejich zpu
štěnou a pustou, ro všecky ohav
nosti jejich, kter ž páchali.

30. A ty, synu člověčí: [Jsout]
synové lidu tvého, kteříž mluví
o tobě při zdech, a ve dveřích
domů, a říkají jeden druhému,
muž bližnímu svému mluvíce:
Pojďte, a poslechněme, jaká. jest
řeč vycházející od Hospodina.

24) t. k dědičnému, ustavičnému vlastni
ctví ; nemůže nám býti odňata.

26) t. zpolébali jste na meče své a. ne na
pomoc Boží. 

31. A přicházejí k tobě, jakoby
vcházel lid, a sedí před tebou
[jako] lid můj : a poslouchají řečí
tvých, ale nečiní jich: neb vpíseň
úst svých obrací je, a lakomství
svého nasleduje srdce _'ejich:

32. a 'si jim jako hu ebna píseň,
kteráž hbezným a sladkým zvukem
zpivana býva: a slyší slova tva,
ale nečiní jich.

33. A když přijde, co předpově
děno jest (nebo hle přichází): teh
dy zvědí, že prorok byl mezi
nimi.

Kapitola 34.
Obvinění správců lidu jůdského, svého

toliko a ne lidského dobrého hledajících.
ll. Zaslíbení Boží o shromáždění lidu, o
spravy jich ujetí vlastním, a :) Messiáši pra
vém pastýři jim učiněné.

1. I stalo se slovo Hospodinovoke mně, řkoucí: '
2. Synu člověčí, prorokuj o pa

stýřích israelských: prorokuj, a díš
astýřům: Toto praví Pán Bůh:
ěda pastýřům israelským, kteříž

pásli sami sebe: zdaliž nebývají
stáda pasena od pastýřů*?

3. Mléko jste jídali, a.vlnou jste
se odívali, a co tučného bylo, za
bíjeli jste: stada pak mého jste
nepáslí.

4. Co mdlého bylo, neutvrdili
jste, & co nemocného, nehojili jste,
což zlámaného jest, neuvazali jste,
a což zavrženo jest, nepřivedli jste
zpět, a což se bylo ztratilo, nehle
dali jste: ale s přísnosti panovali
jste nad nimi, a s mocí.

5. I rozprchly se ovce mé, proto
že nebylo pastýře: & učiněny jsou
k sežrání všechněm zvířatům pol
ním, a roz rchly se.

6. Blou 'a stáda má po všech
horách, a po všelikém pahrbku
vysokém: a po všem svrchku země
rozprchla se stáda má., a nebyl,
kdoby hledal, nebyl, pravím, kdo—
by hledal.

2) t. zdaliž nemají pastýři pěsti stáda, a
správcové lidu předně dobrého svých
poddaných hledati ?
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7. Protož, pastýři, slyšte slovo
Hospodinovo :

8. Živt jsem já, praví Pán Bůh:
Proto že učiněna jsou stáda má.
v loupež, a ovce mé k sežrání
všeliké zvěři polní, proto že ne
bylo pastýře: nebo nehledali pa—
stýři stáda. mého, ale pásli pastýři
sami sebe, a stád mých nepasli:

9. protož vy pastýři slyšte slovo
Hospodinovo :

10. Toto praví Pán Bůh: Aj já
sám [povstanu] proti pastýřům, a
budu vyhledavati stáda méhoz ruky
jejich, a přestati je učiním, aby
V106nepasli stáda, aniž více pásli
pastýři samých sebe: a vysvobodim
stádo své z úst jejich, a nebude
jim více za pokrm.

ll. Neb toto praví Pán Bůh:
Aj já sám hledatí budu ovcí svých,
a navštívím je.

12. Jako navštěvuje pastýř stádo
své, V den, kdyžby byl u prostřed
ovcí svých rozptýlených: tak na
vštívím ovce své, a vysvobodím

je ze všech míst, kamž v den obaku & mrákoty rozptýleny byly.
13. A vyvedu je z národů, a

shromaždím je ze [všech] zemí, a
uvedu je do země jejich: a pasti
je budu na horách israelských, při
potocích ina všech obydlích země.

14. Na pastvách přehojných pasti
je budu, a na horách vysokých
israelských budou pastvy jejich:

tam odpočívati budou na bylináchzelenýc , a na pastvách tučných
pásti se budou na horách israel
ských.

15. Já pasti budu ovce své,a já.
způsobím, aby [bezpečně] léhaly,
praví Pán Bůh.

16. Co se bylo potratilo, budu
hledati, a co bylo zavrženo, zase
přivedu, aco bylo polámáno,uvíži,
a co mdlého bylo, utvrdim, a co
tučného a silného, ostříhati budu:
a pasti je budu v soudu*.

17. Vy pak stáda má„ toto praví
Pán Bůh: Aj ja soudim mezi do

16) t. moudře, spravedlivě.
17) Dobytkem či ovcemi rozuměj lid sprostý

bytkem, a dobytkem, mezi skopci
a kozly*.

18. Zdali vam nebylo dost zpasti
dobré pastvy? J eštěiostatky past
višt vašich pošlapali jste nohama
svýma: a když jste čistou vodu
pili, ostatní nohama svýma zkalili
'ste.
J 19. A ovce mé těmi věcmi, kte
réž nohama vašima byly pošlapany,
pasly se: a což nohy vaše zkalily,
to pily*.

20. Protož toto praví Pán Bůh
k Vám: Aj já sám rozsoudím mezi
dobytkem tučným, a hubeným:

21. Proto že jste boky aplecemi
ustrkávali, a rohy svými trkali vše—
cky mdlé ovce, až se ven rozprchly:

22. vysvobodím stádo své, a ne
bude vícevloupež, a. souditi budu
mezi dobytkem a dobytkem.

23. A vzbur/ím nad nimi pastýře
jednoho,kterýžby je pásl, služebníka
svého Davida: tent je pasti bude,
a ten bude jejich pastýřem.

24. Já pak Hospodin budu jejich
Bohem: a služebník můj David
bude knížetem uprostřed nich: já.
Hospodin mluvil jsem.

25. A učiuím s nimi smlouvu
pokoje, a způsobím, že přestane
zvěř nejhorší z země: a kteříž
bydlí na poušti, bezpečně spáti
budou v lesích. _

26. A položím je vůkol pahrbku
méhovpožehnaní'*: a sesílati budu
déšt časem svým: dešťové pože
hnání plni budou býva-ti.

27. I dá, stromoví polní ovoce
své, a země vyda plod svůj, a bu
dou v zemi své bez bázně: i zvědí,
že já. jsem Hospodin, když zetru
řetězy jha jejich, a vytrhnu je
z ruky panujících nad nimi.

28. A nebudou vícevloupež ná,
rodům, aniž zvěř zemská. žrati bude

možné v lidu. Jer. 50, 8.
t. zdalíž má. lid chudý spokojitise tím,
čímž vy pohrdáte, a co svévolně ma
říte, aneb všelijak nespravedlivě, snej
větším útiskem jemu přepouštíte?
t. obdařím je, i všecko, což jest vůkol
pahrbku chrámu mého, požehnáním.
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jich: ale bydliti budou doufánlivě
beze všeho strachu.

29. A vzbudím jim plod slovut
ný: a nebudou více umenšeni hla
dem na zemi, aniž ponesou více
pohanění národů.

30. I zvědí, že já. Hospodin Bůh
jejich jsem s nimi, a. oni lid můj,
dům israelský: pravi Pán Bůh.

31. Vy pak stáda má, stáda. past
vy mé, lidé jste*: a ja Pán Bůh
váš, praví Pán Bůh**.

Kapitola 35.
Proroctví proti ldumejským.

1. I stala se řeč Hospodinova kemně, řkoucí:
2. Synu člověčí, postav tvář svou

proti hoře Seir, a. prorokovati bu—
deš o ní, a díš ji:

3. Toto praví Pan Bůh: Aj já.
[přijdu] na tě, horo Seir, avztáhnu
ruku svou na tebe, a učiním tě
zpuštěnou & pustou.

4. Města tvá. zbořím, &ty budeš
pustá: i zvíš, že já jsem Hospodin.

5. Proto že jsi byla nepřítelkyni
věčnou, azavřela jsi syny israelské
v ruce meče v čas soužení jejich,
v čas nepravosti poslední.

6. Protož živt jsem já, praví Pán
Bůh: že krvi dam tebe, a krev tě
stíhati bude: aponěvadž krve* ne
návidíš, krev tě stíhati bude.

7. I učiním horu Seir zpuštěnou
a. pustou: a odejmu z ní jdoucího,
i vracujícího se.

8. A naplnim hory jeji zbitymi
jejími: na ahrbcích tvych, i v ú—
dolích tvých, a v potocích [tvých]
zbití mečem padati budou.

9. V pustiny věčné vydám tě, a.
v městech tvych nebude bydleno:
i zvíte, že já. jsem Hospodin Bůh.

31) t. toliko lidé. — ** Toto všecko, hned od
v. 11. pověděno jest nejblíže o vyevo- —
hozeni a shromáždění rozptýleného lidu
israelského ze všech národů do země
jeho, a. k hoře Sion: ale v smyslu
dálěím vyobrazuje se tu shromáždění
všech národů v jednu církev, pod jed
ním pastýřem, Kristem, jakž v. 23.
zřetedlně praveno.

6) t. své, iemelských bratří svých.

10. Proto že 'si řekla: Ti dva
národové, a ty vě země* má bu—
dou, a dědičnějimi vládnouti budu:
ješto Hospodin byl tam**:

11. protož živt jsem já„ praví
Pán Bůh, že učiním podlé hněvu
tvého, a. podlé závisti tvé, kterouž
jsi činila v nenávisti majíc je: &
znám budu učiněn skrze ně, když
tě souditi budu.

12. A zvíš, že já Hospodin slyšel
jsem všecka honění tva, kteráž jsi
mluvila o horách israelských, řkouc :
Pusté [jsou], námt dany jsou kse
raní. '

13. A povstali jste proti mně ústy

svými, a utrhavě jste mluvili 1protimně slovy svými: já, to slyše.
14. Toto praví Pán Bůh: Když

se veseliti bude všecka země, vpu—
stinu tě obrátím*.

15. Jakož jsi se radovala nad dě
dictvím domu israelského, proto že
rozptýleno jest, tak učiním tobě.:
rozptýlena. budeš, horo Seir, i vše
cka země idumejská: i zvědít, že
já jsem Hospodin.

Kapitola 36.
O témž dále. Slib Boží o navrácení lidu

israelského do země jejich " rozmnožení
jich. 24. Zaslíbení mnohá jim učiněná.

1. pak, synu člověčí, prorokuj
na hory israelské, a mi : Hory

israelské slyšte slovo Hospodinovo:
2. Toto praví Pán Bůh: Proto

že řekl nepřítel 0 vás: Haha, vý
sosti věčné dány jsou nám v dě
dictví:

3. protož prorokuj, a rci: Toto
praví Pán Bůh: Proto že jste zpu
štěny, &pošlapány vůkol, &.učiněny
v dědictví ostatním národům, a
vstoupily jste na pysk jazyka*, a
v pohanění lidu:

lo) t. israelská & jůdská.. — **“ t. jako
ochránce & majitel těch zemí. Aneb:
Tak jste již tehdáž myslili, když ještě
Hospodin a. jeho lid pod jeho ochranou
tu přebýval.

14) t. k veselí veškeré země se to stane.
3) t. jeto lidem na pysku, na jazyku, v

hubách.
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4.
slovo Pána. Boha: Toto praví Pán
Bůh horám, ipahrbkům, potokům,
i údolím, i pustinám, &.stěnám na
poly obořeným, a městům opuště
ným, kteráž zloupena jsou, a po
smívána od ostatních národů vůkol.

5. Protož toto dí Pán Bůh: Jistě
_že v ohni horlivosti své mluvil
jsem o ostatních národech, a o vší
zemi idumejské, kteříž dali zemi
mou sobě v dědictví s radostí, a
celým srdcem, a ze [vší] mysli: a.
vyvrhli ji, aby ji zloupili:

6. protož prorokuj o zemi isra
elské, & díš horám, a pahrbkům,
vrchůmioudolím: Toto praví Pán
Bůh: Hle já v horlivosti své, a
v prchlivosti své nzluvíljsem, proto
že jste zahanbení národů snášeli.

7. Protož toto praví Pán Bůh:
Já zdvihl jsem ruku svou, že ná—
rodové, kteříž vůkol vás jsou, sami
zahanbení své nésti musejí.

8. Vy pak hory israelské rato
lesti své ploďte, & ovoce své při
neste lidu mému israelskému: nebo
blízko jest, aby řišel.

9. Nebo aj já vám, a obrátím
se k vám, i budete orány, a při
jmete símě.

10. A rozmnožím v vás lidi, a
veškeren dům israelský: & budou
bydleti v městech, a zbořeniny zase
vzdělány budou.

11. A na lním vás lidmi, i ho
vady: & bu ou se množiti, a růsti:
i učiním, že na. vás bydliti budou
jako od počátku, a dobrými věcmi
obdařím vás většími, než jste měli
od počátku: a zvíte, že já jsem
Hospodin.

12. A přivedu na vás lidi, lid
můj israelský, & budou tebou dě
dičně vládnouti: a budeš jim za
dědictví, & nebudeš více bez nich.

13. Toto praví Pán Bůh: Proto
že říkají o vás: Sžírce lidu jsi, a
dávící národ svůj*:

14. protož nebudeš více lidí jísti,

13) t. proto, že obyvatelé tvoji hynou &
mizejí pro časté útcky nepřátelské.

protož hory israelské slyšte a národu svého nebudeš zabíjeti
více, praví Pán Bůh:

15. aniž dopustím, aby více Slý
cháno bylo v tobě zahanbení ná
rodů, a pohanění lidského nikoli
neponeseš, a národu svého neztratíš
více, praví Pán Bůh.

16. I stalo se slovo Hospodinovo
ke mně, řkoucí:

17. Synu člověčí, dům israelský
bydlíce v zemi své, poskvrnili jí
cestami svymi, a snažnostmi svými;
jako nečistotá ženy nemoc svou
mající učiněna jest cesta _)ejich přede
mnou.

18. I vylil jsem rozhněvání své
na ně pro krev, kterouž vylili na
zemi, a modlamisvymi poskvrnili jí.

19. A rozptýlil jsem je mezi ná
rody, a rozehnání jsou do zemí:
podlé cest jejich, a nálezků jejich
soudil jsem je.

20. A přišli mezi národy, knimž
vešli, a poskvrnili jmeno svaté mě,
když se říkávalo o nich: Lid Ho
spodinův jest tento, a z zemějeho
vyšli.

21. I šetřil jsem jmena svého
svatého*, kteréž byl poskvrnil dům
israelský mezi národy,knimž vešli.

22. Protož rci domu israelskému:
Toto praví Pán Bůh: Ne pro vás
já to učiním, dome israelský, ale
pro jmeno své svaté, kteréž jste
poskvrm'li mezi národy, k nimž jste
vešli.

23. A posvětím jmena svého veli
kého, jež bylo poskvrněno mezi
národy, kteréž jste poskvrm'li u
prostřed nich: aby poznali náro—
dové, že já jsem Hospodin, praví
Pán z-Íustuů, když posvěcen budu
v vás pře nimi.

24. Vezmu zajisté vás z národů,
a shromáždím vás ze všech zemí,
a přivedu vás do země vaší.

25. A vyliji na vás vodu čistou*,

21) Aneb: šetřil jsem jich, nevyhludiv
jich docela, & to pro čest svého jmena..

25) Naráží na obřady zákonní, dle nichž
nečisté věci vodou obmývány & tak o
čistěuy bývaly. Rozum jest: přívodu
vás ku poznání i odložení hříchů vašich'
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a očistěni budete ode všech poskvrn
svých, a ode všech modlvašich oči
stím Vás.

26. A dam vám srdce nové, a
ducha nového položím u prostřed
vás: a odejmu srdce kamenné z
těla vašeho, a dám vam srdce
masité*.

27. A ducha svého položím u
prostřed vás: a učiním, abyste v
přikázaních mých chodili, a soudů
mých ostříhali a je činili.

28. A budete bydliti v zemi, kte
rouž jsem dal otcům vašim: a bu
dete mým lidem, a já budu vaším
Bohem.

29. A vysvobodím vás ze všech
poskvrn vašich: a přivolám obilí,
a rozmnožím je, a nevložím na vás
hladu.

30. A rozmnožím ovoce stromů,
a úrody polní, abyste nenosili více
pohanění hladu mezi národy.

31. I rozpomenete se na cesty
své nejhorší, a na snažnosti nedobré:
a budou vás mrzeti nepravosti vaše,
i nešlechetnosti vaše.

32. Ne pro Vasja to učiním, pra
ví Pán Bůh, známo vám to buď:
zahanbětež se, a zastyďte za cesty
své, dome israelský.

83. Toto praví Pán Bůh: V ten
den, v kterémž vás očístím ode všech
nepravosti vašich, a osadím města,
a vzdělá-m znova zbořeniny,

34. a když bude země pustá zdě—
lána, která-ž někdy byla zpuštěna
před očima každého pocestného,

35. řeknou: Země tato nezdělá
vaná. učiněna jest jako zahrada
rozkoše: a města pustá-,aopuštěná.
a podkopaná sedí ohražená.

36. I poznají národové, kteřížkoli
pozůstanou vůkol vas, že já Hospo—
din vystavěl jsem zbořené věci, a
štípil jsem nezdělavané, ja Hospo—
din mluvil jsem to, i učinil.

37. Toto praví Pán Bůh: Ještě
V tom naleznou mne, dům israel
sky, abych jim učinil: rozmnožím
je jako stádo lidí,

26) t. měkké, citlivé, k dobrému náchylné.

38. jako stádo svaté, jako stádo
j erusalémské při slavnostech jeho* :
tak budou města pustá, plná. stád
lidí: a zvědí, že já jsem Hospodin.

Kapitola 37.
Ujíštěuí zaslíbení předešlého viděním od

Ezechiela množství kostí lidských, kteréž
ožily. 15. Též předukázání zvláštním zna
mením spojení dvojího království, jůdského
a israelského, pod jedním králem a. pa
stýřem.

1. Učiněna jest nade mnou rukaHospodinova, a vyvedla mne
v duchu Hospodinovu: a pustila
mne u prostřed pole,jenž byloplné
kostí:

2. a obvedla mne okolo nich vů
kol: bylo pak jich velmi mnoho
na svrchku pole, a byly suchénaramne.

3. I řekl ke mně: Synu člověčí,
cot se zda, budou-liživy kosti tyto?
I řekl jsem: Pane Bože, ty víš.

4. I řekl ke mně: Prorokuj o
kostech těchto, a rcijim: Kosti su—
ché, slyšte slovo Hospodinovo.

5. Toto praví Pán Bůh kostem
těmto: Aj ja vpustím v vás ducha,
a živy budete.

6. A dám na vas [zase] žíly, a
učiním že zroste na vas maso, a
otahnu vás koží: a dám vám du
cha, a živy budete, a zvíte, že já.
jsem Haspodin.

7. I prorokoval jsem tak jakž mi
byl rozkázal: i stal se zvuk, když
jsem já. prorokoval, a aj pohnutí:
a přistoupily kosti k kostem,jedna
každa k s oiení svému.

8. A vi ěl jsem, a aj žílyamaso
na nich vzešlo: a roztaženajest na
nich kůže povrchu, ale duchaneměly.

9. I řekl ke mně: Prorokuj k
duchu, prorokuj, synu člověčí,arci
duchu: Toto praví Pán Bůh: Ode
čtyř větrů přijď duchu, a věj na
tyto zbité, at oživou. _

10. I prorokoval jsem, jakž mi byl

38) t. jako množství lidu, kterýž se někdy
za dobrých časů do Jerusaléma k oby
čejným slavnostem scházíval.
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rozkázal: i všel do nich duch, a
ožili: a stáli na nohách svých zá
stup velmi a náramně veliký.

11. I řekl ke mně: Synu člověčí,
kosti tyto všecky, dům israelský
jest*: oni říkají: Uschly kosti na
še, a zhynula naděje naše, a odře
záni jsme**.

12. Protož prorokuj, a díš knim:
Toto praví Pán Bůh: Aj já otevru
hroby vaše, a vyvedu vás z hrobů
vašich, lide můj: & uvedu vás do
země israelské.

13. I zvíte, že já jsem Hospodin,
když otevru hroby vaše, & vyvedu
vás z hrobů vaších, lide můj:

14. a když dám ducha svého do
vás, a živí budete, a učiním abyste
odpočinuli na zemi vaší: a věděti
budete, že já Hospodin jsem mlu
vil, i učinil, prav1 Hospodin Bůh.

15. I stala se řeč Hospodinova
ke mně, řkouci:

16. A ty, synu člověčí, vezmi sobě
dřevojedno: a napiš na něm: J ůdo
vo, a synů israelských tovaryšů
jeho*: a vezmi dřevo druhé, a na
piš na něm: Josefovo dřevoEfrai
má, a všeho domu israelského, a
tovaryšů jeho**.

17. A s ojžje sobě,jedno k druhé
mu v je no dřevo: a budou v jed
notu v ruce tvé.

18. Když pak řeknou k tobě sy
nové lidu tvého řkouce: Což nám
neoznámíš, co tím míníš?

19. mluviti budeš k nim: Toto
praví Pán Bůh: Aj já vezmu dře

ll) Avšak mnoho ev. Otců vidí v tom
obraze budoucí z mrtvých vzkříšení
předpodobněno. — ** t. zničení, zavr
žení jsme bez naděje k zotavení.
t. k jůdskému pokolení neb království
připojených, jakož byla pokolení Lévi
& Benjaminovo, & někteří z jiných po
kolení ieraelakých,' kteříž nechtěvše
telat Jeroboamových ctíti, do Jerusa
léma se obraceli & při Jůdských stáli.
2. Paral. 11, 12—16. — ** Efraim byl
syn Josefův, & Jerobonm, první král
desatera. pokolení, byl z pokolení Efrai
mova, kteréž bylo nejmocnější v krá
lovství Israelském, protož se často v
Písmích pokládá za celé to království
desatera pokolení.

16v

vo Josefovo,jenž jestvruce Efrai
mově*, a pokolení israelská, kteráž
jsou připojená k němu: a dám je
spolu s dřevem Jůdovým, aučiním
je v dře o ajedno: a budou jedno
v ruce je o* .

20. Budou pak ta dřeva,na nichž
psáti budeš v ruce tvé, před očima
jejích..

21. A díš k nim: Toto praví Pán
Bůh: Aj já vezmu syny israelské
z prostřed národů, k kterýmž ode
šli: a shromáždím je odevšad, a
přivedu je do země jejích.

22. A učiním je v národ jeden
v zemi na horách israelských, a
král j eden bude nade všemi panující :
a nebudou více dva národové, aniž
se více děliti budou na dvoje králov
ství:

23. aniž se budou poskvrňovati
více modlami svými, a ohavnostmi
svymi, a všemi nepravostmi svými:
a vysvobodím je ze všech obydlí,
v nichž hřešili, aočístím 'e: i bu
dou mým lidem a já bu u jejich
Bohem.

24. A služebník můj David bude
králem nad nimi, & pastýř jeden
bude všechněch jich: v soudech
mých budou choditi, a přikázaní
mých ostříhati, a budou je činiti.

25. A bydliti budou na zemi,
kterouž jsem dal služebníku svému
J akobovi, v níž bydlili otcové vaši:
a budou bydliti v ni oni, i synové
jejich, i synové synů jejich, až na
věky: & David služebník můj kní—
žetem jejich bude na věky.

26. A učiním s nimi smlouvu
pokoje, smlouva věčná bude jim:
a založím je, a rozmnožím, a dám
posvěcení své u prostřed nich na
věky.

27. I bude stan můj mezi nimi:
a budu _'ejich Bohem, a oni budou
mým li em.

28. I zvědí národové, že jsem
já Hospodin, posvětitel Israele, když

'.9) t. borlu uob důstojnost královskou, či
království israelské, kteréž iest v ruce
pokolení Efraimova., syna. Josefova. — ,
*“ H. v ruce mé.
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bude posvěcení mé uprostřed nich
na věky.

Kapitola 38.
Proroctví ve dvou kapitolách pořád o

ochraně Boží lidu jůdského před těmi nej
ukrutuějšímí nepřátely pod jmenem & v
osobě Goga jako na nějakém obrazu uká
zanými.

1. I stala se řeč Hospodinova kemně, řkoucí:
2. Synu člověčí, postav tvář svou

proti Gogovi, zemi Magog*, kní
žeti hlavy“ Mosoch a Thubal: a
prorokuj o něm,

3. a díš k němu: Toto praví
Pán Bůh: Aj já k tobě Gogu kní
žeti hlavy Mosoch &.Thubal,

4. a obvedu tě*, a položím úzdu
V lících tvých: a vyvedu tebe, i
Všecko vojsko tvé, koně ijezdce
všecky oblečené v pancíře, množ
ství veliké, kopí a štít uchopujících
1 mec.

5. Perští, Mouřenínové, a Libyčtí
s nimi, všickni s štíty a lebkami.

6. Gomer, i všecky houfy jeho,
dům Thugormy, strany půlnoční,
i všecka síla jeho, a lidé mnozí
s tebou.

7. Připrav a přihotov se, i všecko
množství své, kteréž jest shromáž—
děno k tobě: a buď jim za při
kázaní*.

8. Po mnohých dnech navštíven
budeš: v nejposlednějším z let při
jdeš do země, kteráž se navrátila
od meče, a shromážděna jest zná—
rodů mnohých na hory israelské,
kteréž byly pusté ustavičně: tat
z národů vyvedena jest, a bydliti
budou v ní důvěrně všickni.

9. Přitáhna pak jako bouře při
jdeš, a jako oblak, abys přikryl
zemi, ty i všickni houfové tvoji, i
národové mnozí s tebou.

10. Toto praví Pán Bůh: V ten

2) Králové země Magog, v Asii půlnoční
ležící, Gogové nazváni byli, tak jako
králové země egyptské Faraonové. —
** ?. země Roš (hlavu).

4) t. podlé libosti ohébatí, obraceti budu
tebe, jako jezdec svého koně.

Ezechiel 38.

den vstou í řeči na srdce tvé, a
budeš m s ití myšleni nejhorší:

11. a iš: Vstoupím na zem beze
zdi; přijdu k odpočívajícím, &by
dlejícím bezpečně: všickni ti b 
dlejí beze zdi, závor a bran nemají;

12. abys rozebral kořisti, a po
bral loupeže, ab s vztáhl ruku
svou na ty, kteříž zpuštěni byli,
a potom zase navrácení, a na lid,
kterýž shromážděn jest z národů,
kterýž počal vlasti, a obyvatelem
býti v prostředku země.

13. Sába, a Dédan, a. kupci tar
ští, i všickni lvové jeho řeknou
tobě: Zdaž, abys sebral kořisti, ty
se nebéřeš? Aj k rozebrání loupeže
shromáždil jsi množství své, abys
pobral stříbro, a zlato, a odnesl
nábytky, i zboží, a rozebral kořisti '
nesčíslné.

14. Protož prorokuj, synu člověčí,
a rci Gogovi: Toto praví Pán Bůh:
Zdaliž v ten den, když bydliti bude
lid můj israelský doufánlivě, věděti
toho nebudeš?

15. I přijdeš z místa svého od
stran půlnočních, ty i národové
mnozí s tebou, sedíce na koních
všickni, shromáždění veliké, a voj
sko náramné.

16. A přitáhneš na lid můj isra
elsky jako oblak, abys přikryl zemi.
V nej oslednějších dnech budeš, &
přive utě nazem svou: aby mne po
znali národové, když posvěcen budu
v tobě* před očima jejich, óGogu.

17. Toto praví Pán Bůh“ Ty
tedy jsi ten, 0 kterémž jsem mluvil
za dnů starodávních, skrze služeb
níky své prorok israelské, kteříž
prorokovali za nů těch časů, že
tě přivedu na ně*.

18. I bude v ten den, v den

7) či za přikazatele, velitele a vůdce. *
16) t.. když dokážu svatosti, moci, a spra

vedlnosti své na tobě, ztrestav tě.
t. na Israelské, kdyžby se z zajetí do
země své zase navrátili: Jakoby řekl:

od tvým jmenem jsou všickni ti na
přátelé ukázáui, jichž lid israelský,
když se zase domů navrátí, mnoho
míti bude, a o nichž jim proroci od
dávných časů předpovídali.

17)
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příští Gogova na zemi israelskou,
praví Pán Bůh, že povstane hněv
můj v rchlivosti me.

19. 15 v horlivosti své, v ohni
hněvu svého mluvil jsem. Neboť
v ten den bude pohnutí veliké na
zemi israelské:

O. a pohnou se od tváři mé*
ryby mořské, i ptactvo nebeské, i
zvířata polní, i všeliký _zeměplaz,
kterýž se hýbe na zemi, i všickni
lidé, kteříž jsou na svrchku země:
a podvráceny budou hory, a padnou
hradby, a každá zeď na zem padne.

(Mtš. 24, 29. Luk. 21, 25.)
21. A svolám proti němu na všech

horách svých meč, praví Pán Bůh:
meč jednohokaždého proti bratru
jeho zřízen bude*.

22. A souditi budu jej morem a
krví, i přívalem náramným, i ka
mením nesmírným: ohněm a sírou
dšíti budu na něj, a na vojsko
jeho, i na národy mnohé, kteříž
jsou s ním.

23. A zveleben, &posvěcen budu:
a známý budu před očima národů
mnohých, a zvědí, že já jsem Ho
spodin.

Kapitola 39.
Ohlášení pomsty Boží Gogovi, ». zemi

Mag-og. 25. Zaelíbení lidu israelskému n
činěné.

1. Ty pak, synu člověčí, prorokujproti Gogovi, a mi: Toto
raví Pán Bůh: Aj já proti tobě,
ogu, kníže hlavy Mosoch &.Thubal :
2. a obvedu tě, a vyvedu tě, a

učiním, abys vstou il od stran
půlnočních: a příve u tě na hory
israelské.

3. A přerázím lučiště tvé v ruce
tvé levé, &.střely tvé z ruky tvé
pravé vyrazím.

4. Na horách israelských padneš,
ty, a všickni houfové tvoji, i ná

20) t. třástí se budou před tváří mou, když
se ukáží vzemiisraelské jakožto mocný
protivník Gogův a ochránce lidu isra
elského.

21) t. ti nepřátelé lidu mého samí ve zmat
ku jeden druhébo hubiti budou.

rodové tvoji, kteříž jsou s tebou:
zvěři, ptákům, i všemu, což létá,
i zvířatům zemským, dal jsem tě
k sežrání.

5. Na svrchku pole padneš: neboť
jsem já mluvil, praví Pán Bůh.

. A vpustím oheň na [zem]
Magog, i na t , kteříž bydlejí na
ostrovích do ánlivě: i zvědí, že
já jsem Hospodin.

7. A jmeno své svaté známé
učiním u prostřed lidu svého isra
elského, &neposkvrním jmena svého
svatého více: i zvědít národové,
že já jsem Hospodin, Svatý isra
elsky.

8. Aji1přichází, a stalo se, pravíPán Bů : tot jest ten den, o němž
jsem mluvil.

9. I vyjdou obyvatelé z měst
israelských, a zapálí, i popálí zbroj,
štít, a kopí, lučiště, istřely, a kyje
ruční, i píky: a budou je páliti
ohněm sedm let*.

10. A nebudou nositi dříví z
krajin, ani sekati budou z lesů:
protože zbroj ohněm páliti budou,
a zloupí ty, kterýmž v loupež bý
vali, a oberou zhoubce sve, praví
Pán Bůh

11. I stane se v ten den: že dám
Gogovi místo znamenité k hrobu
v Israeli: údolí pocestných k vý—
chodu od moře, kteréž užasnouti se
učiní tudy jdoucí :i pohřbí tam Goga,
i všecko množství jeho, a slouti
bude údolím množství Gogova.

12. A pochovávati je budou jdům
israelský, aby vyčistili zemi, po
sedm měsíců.

13. Pohřbí pak jej veškeren lid
země*, a bude jim památný [ten]
den, v kterémž oslaven budu, pravi
Pán Bůh

14. A ustanoví muže, kteřížby
ustavičně procházeli zemi, kteříž
by pochovávali a vyhledávali ty,

9) t. dlouho tou po nepřátelích eebranou
zbrojí oheň zaněcovatí, vaříti & topití
budou. Smysl jest tento: Celé vojsko
Gogovo, přenáramně veliké, na. hlavu
bude poraženo.

13) t. bude k tomu mnoho času a lidí po
třebí, pro nesčíslný počet zbitýcb.
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kteříž byli pozůstalí na svrchku
země, aby ji vyčistili: a po sedmi
měsících [dále] hledati počnou.

15. A procházejíce choditi budou
po zemi: a když uzří kost člověčí,
postaví podlé ní znamení, ažby jí
pohřbili hrobaři v údolí množství
Gogova.

16. Jmeno pak měst-a tohoto
bude Amona*, & očistí zemi.

17. Protož ty synu člověčí, toto
praví Pán Bůh': Roi všelikému
ptactvu [drávému], a všem ptákům,
i všelijaké zvěři polní: Sejděte se,
pospěšte, sběhuěte se odevšad k o
běti mé, kterouž já vám obětují,
obět zbitou velikou na horách isra
elských: abyste jedli maso, &.pili
krev.

18. Maso silných jísti budete,
á krev knížat zemských píti: skop
ců, a beranů, i kozlů, i volů a
krmných hovad, i všech tučných.

19. A budete jísti tuk do sytosti,
& píti krev do opití, ze zabité
oběti, kterouž já zbiji vám:

20. a nasytíte se na mém stole
Z koně,azjezdce silného,i ze všech
mužů bojovníků, práví Pán Bůh.

21. A postavím slávu svou mezi
národy: a. viděti budou všickni
národové soud můj, kterýž jsem
vykonal, & ruku mou, kterouž
jsem doložil na ně.

22. I zvít dům israelský, že já
jsem Hospodin Bůh jejich, od toho
dne, i potom.

23. A zvědí národové, že pro
svou nepravost zajat jest dům isra
elský*, proto že opustili mne, aže
jsem skryl tvář svou před nimi:
a vydal jsem je v ruce nepřátel,
a že padli mečem všickni [napo
řád].

24. Podlé nečistoty jejich a ne
šlechetnosti učinil jsem jim, a skryl
jsem tvář svou před nimi.

25. Protož toto praví Pán Bůh:

16) Nýbrž také město jedno, tu blíže toho
údolí, aneb v něm ležící, slouti bude
Amona, t. množství. Smysl prostý všeho
toho jest převeliká porážka nesčíslného
vojska Gngova.

23) A tak nikoli z nedostatku mé moci.

Nyní zase přívodu zajetí J akobovo.
& smiluji se nade vším domem
israelským: a přijmu horlivost pro
jmeno své svaté.

26. A ponesou* zahanbení své,
i všeliké přestoupení, kteréhož se
dopustili proti mně, když bydliti
budou v zemi své doufánlivě žáv
dného se nestrachujíce:

27. a když je zase přivedu z ná—
rodů, á shromáždím je ze zemí
nepřátel jejich, & posvěcen budu
v nich, před očima národů mno
hých. '

28. A zvědí, že já jsem Hospo
din Bůh jejich, proto že 'sem pře
nesl je mezi národy, a s omáždjl
jsem je do země jejich, aneostavil
jsem tam nižádného z nich.

29. A neskryji více tváři své od
nich, proto že jsem vylil ducha
svého na veškeren dům israelský,
praví Pán Bůh*.

Kapitola 40.
Ukáznní Ezechielovi u vidění stavení no

vého chrámu v Jerusalémě. 5. Vyměření
jeho od síní a. stavení zevnitř-ních začne.

1. Dvacátého pátého léta přestěhování našeho, na počátku
roku, desátého dne měsíce, čtrná
ctého léta potom, jakž jest pobito
město: tentýž den stala se nade
mnou ruka Hospodinova, & při
vedla mne tam*.

2. U viděních Božích přivedla.
mne do země israelské, a pustila
mne na hoře velmi vysoké: na

26) t. těžce, s želem nad svým provině
mm —
Proroctví dvou předešlých kapitol o
Gogovi týká se lidu israelskeho po
navrácení se jeho ze zajetí, kdyžby se
zas v zemi své ze všech národů shro
máždil. Příští toho Goga klade prorok
do času nejposledněišího, čímž se vůbec
vyrozumívá čas království Kristova. Sv.
Jan píše v Zjev. 20, 7. též o poslání
na, svět Goga, a to po tisíci letech
království Kristova. Zdá se tedy, že to
proroctví o Gogu teprva se vyplní na
konci časů, když veškeren Israel do
království Kristova shromážděn bude.

1) t. v duchu do Jerusaléma.

29)
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ní_žtobylo jako stavení města schy
lpjíciho se ku poledni.
_ 3. I uvedla mne tam: a aj muž,
jehož byla tvářnost jako tvářnost
mědi, a provázek lněný v ruce
jeho, a třtina míry v ruce jeho:
a ten stál v bráně.

4. I mluvil ke mně týž muž:
Synu člověčí, viz očima svýma,
a ušima svýma slyš, apřilož srdce
své ke všem věcem, kteréž já uká
ži tobě: nebo proto aby ukázány
byly tobě, přivedenjsi sem: oznam

[pakl všecko, což vidíš, domu isra—elsk mu.
5. A aj zeď byla zevnitř okolo

domu vůkol, a v ruce muže prut
miry šesti loktů, a dlaně*: azmě—
řil šířku toho stavení prutem je
dním, výšku také prutem jednim.

6. I přišel k bráně, kteráž hle
děla k cestě východní, a vstoupil
po stupních jejich: a změřil práh
brány prutemjedním na šiř, totiž,
práh jeden prutu jednoho na'šiř*:

7. a pokojík* prutem jedním na
děl, a rutemjedním na šiř: a mezi
pokoji y, pět loket**:

8. a práh brány podlé siňce
brány vnitř, prutem jednim.

9._I změřil síňci brány [a byla]
osmi loket, a čelo její dvou loket:
siňce pak brány byly vnitř.

10. Ale pokojíkové brány k cestě
východní, byli tři s jedné a tři
s druhé strany: jedné miry byli
[všickni] tři, a míra jedna čel s obou
stran.

11. I změřil širokost prahu brány,
desíti loket: a dlouhost té brány,
třinácti loket:

12. a kra' řed oko'íky byl
jednoho loktle: I?a napjed'žan loket

5) Hebr.: loket každý byl o dlaň delší
nežli jiný, t. byl ten prut zdélí šesti
loket takových, jenž o dlaň další byli,
nežli jiný obecný loket.
Dle habr. : a práh druhý v druhém po
louvratí též jednoho prutu zšíří. Neb
široká byla brána. tu, a v prostředku
sloup měla, a na dvě strany se otvi
rala, jakž se dává znáti níž 41,23. 24.
t. “ brány pro strážné, kdež levítové
stráž drželi; — ** t. bylo místo prázdné.
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konec 5 obou stran: pokojikové
pak [každý] šesti loket byli onde
i onde.

13. I změřil bránu od střechy
pokojíka, až do střechy 'eii, širo
kost pětmecítma loket: dveře na
proti dveřím.

14. A udělal průčelí po šedesáti
loktech: a při průčelí síňce brány
všudy vůkol.

15. A před tváří brány, kteráž
dosahovala až k tváři siňce brány
vnitřní, bylo padesáte loket,

16. A. byla okna křivolaká v po
kojících, i na průčelíchjejich, kte
ráž byla vnitř v bráně všudy
vůkol: a takž byla i v síňcích
okna vůkol vnitř, apřed průčelimi
malování palm.

17.Ivyvedl mne do síně zevnitř
ní, a aj pokladnice*, a podlaha
dlážená kamenem v síni vůkol:
třiceti pokladnic v okršku pod
lahy.

18. A podlaha v průčelí bran,
podlé dlouhosti bran byla nižší.

19. Azměřil šířku od tváři brá
ny dolejší, až k čelu síně vnitřn,
zevnitř, a byla sto loket na východ
a na půlnoc.

20. Též bránu, kteráž hleděla
k cestě půlnoční síně zevnitřní,
změřil na dél i na šiř.

2l. A pokojíkové její, třis jedné,
a tři s druhé strany: a průčelí
její, asíňce její, podlé míry brány
prvnější, padesáti loket dlouhost
její, a širokost pětmecítma loket.

22. Okna pak její, asíňce, a ry
tiny byly podlé míry brány, kte
ráž hleděla na východ: a o sedmi
stupních bylo vstoupení její, a
siňce byla před ní.

23. A brána síně vnitřní, byla
proti bráně půlnoční, a 'chodní:
a změřil od brány až o brány
sto loket.

24. I vyvedl mne k cestě pole
dm', a aj brána, kteráž patřila ku

oledni: i změřil průčelí její, i
siňci jeji, podlé měr svrchních.

2 . A okna jeji, a síňce [její]

17) Rozumějr komůrky, &.tak i dále.
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vůkol, jako okna jiná: padesáti
loket zdélí, a pětmecítma loket
zšíří.

26. A II): sedmi stupních vstupovalo se ní: a síňce před dveř—
mi jejími: a vyryté almy byly,
jedna s jedné, a dru á s druhé
strany v průčelí jejím.

27. A brána síně vnitřní na
cestě polední: a změřil od brány
až k bráně na cestě polední, sto
loket.

28. I uvedl mne do síně vnitřní
k bráně polední: &.změřil tu bránu
podlé měr svrchních.

29. Pokojík její, a průčelí její,
a síňci je'í týmiž měrami: i okna
je'í, i srňci její vůkol, padesáti
lo et zdélí, a pětmecítma loket
zšíří. »

30. A siňci vůkol zdélí pětme
cítma loket, a zšíří pěti loket.

31. A síňci její k síni zevnitřní,
a palmy její v průčelí: a osm
stupňů bylo, po nichž se vstupo
valo skrze ni.

32. I vedl mne do síně vnitřní
po cestě východní: a změřilbránu
tu podlé měr svrchních.

33. Pokojík její, a průčelí její,
i síňci její, jako svrchu: & okna
její, a síňce její vůkol, zdélí ade
sáti loket. azšíří pětmecítma oket.

34. I síňci její, to jest síně ze
vnitřní: a palmy ryté v průčelí
jejím s jedné i s druhé strany: a
po osmi stu ních vstupování její.

35. A uve mne k bráně, kte
ráž hleděla k půlnoci: & měřil ji
podlé měr svrchních.

36. Pokojík její, & průčelí její,
a síňci její, ioknajejí vůkol, zdelí
padesáti loket, a zšíří pětmecítma
loket.

37. A síňce jeji hleděla k síni
zevnítřní: a ryté palmy na průčelí
jejím s jedné i s druhé strany: a.
na osmi stupních vstupování její.

38. A při každé pokladnici dvéře
u průčelí bran: tam obmý'valiobět
zápalnou.

39. A v síňci brán , dva stolové
s jedné, a dva sto ové s druhé

strany: aby obětována byla na nich
zápalná obět,_i za hřích, iza vinu.

40. A po boku zevnitřním, kte—
rýž vstupuje ke dveřím brány, kte—
ráž hledí k půlnoci, dva stolové:
a po boku druhém předsíncí brány
dva stolové.

41. Čtyři stolovés jedné, ačtyři
stolové s druhé strany: apo bocích
brány osm stolů bylo, na nichž
zabíjeli oběti.

42. tyři pak stolové k zápalné
obětí, z kamení čtverhranného udě
lání: zdélí půldruhého lokte: a zšíří
ůldruhého lokte: a zvýší lokte

jednoho: na nichžby kladli nádobí,
v nichž obětována bývá zápalná,
i zabitá obět.

43. A krajové jejich na jednu
dlaň, vehnutí do vnitř vůkol: na
stolích pak maso obětní.

44. A vně před branou vnitřní,
okladnice zpěváků v síni vnitřní,
teráž byla po boku brány hledící

k půlnoci: a tváři jejich proti cestě
polední, jedna pak při boku brány
východní, kteráž patřila k cestě
půlnoční.

45. I řekl ke mně: Tat jest po
kladnice, kteráž hledí na cestu po
lední; kněží bude, kteříž ponocují
v strážích chrámových*.

46. Ale pokladnice, kteráž hledí
na cestu půlnoční, kněží bude,
kteříž ponocují k posluhování oltáře.
Tit jsou synové Sádochovi, kteříž

přistupují z synů Lévi k Hospodinu, aby pos uhovali jemu.
4.7. I změřil síň zdélí sto loket,

a zšíří sto loket na čtyry hrany:
a oltář byl před chrámem.

48. A uvedl mne do síňce chrá—
mové: a změřil s'íňci na pět loket
s jedné, a na pět loket s druhé
strany: a šířku brány na tři lokte
s jedné, a na tři lokte s druhé
strany.

49. Dlouhost pak síňce dvacíti
loket, a širokost jedenácti loket-, a

45) t. přisluhují v chrámě, jimž porušena.
nádobí chrámová, připravování lamp,
oleje, kadění a t. d.
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po osmi stupních vstupovalo se k
ní. sloupové byli na průčelí;
jeden s jedné, a druhý s druhé
strany.

Kapitola 41.
Změření chrámu samého i některých čá

stek jeho.

LI uvedl mne do chrámu, azměřil průčelí, šesti loket zšiří 8
této strany, a šesti loket s druhé,
širokost stánku.

2. A širokost brány, desíti loket
byla: & boky brány, pěti loket s
jedné, a. pěti loket s druhé strany:
a. změřil dlouhost jeho čtyřiceti
loket, & širokost dvaciti loket.

3. A všed do vnitřku změřil v
průčelí brány dva. lokty: a bránu,
šesti loket: a širokost brány, sedmi
loket.

4. A změřil dlouhost její dvacíti
loket, před tváří chrámu*: a řekl
ke mně: Tato jest svatyně sva
ty'ch**.

5. I změřil stěnu domu šesti lo—
ket*: & širokost boku“ čtyř loket
všudy okolo domu. '

6. Boky pak, bok k boku, dva
krát třiceti tři: a byli vysedlí,
kteříž šli po stěně domu, vbocích
vůkol, aby zdržovali, a nedotýkali
se stěny chrámové.

7. A ulice byla vůkol, jdouc vzhů
ru točitě, a na večeřadlo chrá
mové vedla okolo: protož širší byl
chrám v svrchních stranách: atak
ze spodních vstupovalo sek svrch

nim po prostředku*.8. viděl jsem v domě Výsost
vůkol, založené boky* odlé míry
třtiny na šest loket vz élí:

9. a širokost po stěně boku ze

4) t. před větší neb přední částkou chré
mu, neb svatyní, vycházeje z svato
svatyně. —*' čí svatyň. nejsvětější část
domu Božího.
t. ztlouští. — " Rozměj postranní
pavlaěe.
t. k nejvyšší pavlači & tam jsoucím
pokojíkům vstupovalo se ze spodní po
pavlači prostřední.

8) t. založenou na pavlačích.

QU!
VV

vnitř pěti loket: a byl vnitřní dům
v bocích domu.

10. A mezi pokladnicemi širo
kost dvacíti loket okolo domu se
všech stran,

11. a dvéře boku k modleni:
dvéře jedny k cestě půlnoční, &
dvéře jedny k cestě polední: aši
rokost místa k modlení, pěti loket
vůkol.

12. A stavení, kteréž bylo oddě
lené, &.obrácené k cestě hledící k
moři, zšíří sedmdesáti loket: stěna
pak [téhož] stavení, pěti loket zšíří
vůkol: a dlouhost její devadesáti
loket.

13. I změřil domu dlouhost, sto
loket: a kteréž oddělené bylo sta
vení, i stěny jeho, zdélí sto loket.

14. Širokost pak před tváří domu,
a toho, kteréž bylo odděleno proti
východu, sto loket.

15. I změřildlouhost stavení proti
tváři toho, kteréž odděleno bylo
k hřbetu: podloubí s obou stran
sto loket, & chrám vnitř, a síňce
síně.

16. Prahy i okna pozoužená, i
podloubí vůkol po třech stranách,
proti jednohokaždého prahu, a pa
žení dřevěné vůkol a vůkol: země
pak až do oken, a okna. zavřená.
nad dveřmi.

17. A až do domu vnitřního, i
zevnitř po vší stěně vůkol vnitř,
i zevnitř, podlé m' .

18. A řemeslně udělaní cherubi
nové i palm : & alma mezi che
rubínem a c erubmem, advě tváři
měl [každý] cherubin:

19. tvář člověčí podlé palmy 5
této strany, a tvář lvovou podlé
palmy s druhé strany, vytvářenou
po všem domě vůkol.

20. Od země až do vrchu brán ,
cherubinové a palmy vyryté by y
na stěně chrámové.

21. Práh čtverhranný, & tvář
svatyně, patření proti patřeni*.

22. Oltáře dřevěného tří loket
vysokost, &.dlouhost jeho dvou 10

21) t. jednostejná byla a jedné i druhé
strany. _

22
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ket: a. úhlovéjeho, ídlouhost jeho,!a z prostředních od země padesáté
' ki stěny jeho dřevěnébyly. I mlu

ke mně: Tentot jest stůl předHo
spodinem.

23. A dvoje dvéře byly u chrámu,
a u svatyně.

24. A ve dvojích dveříchs obou
stran dvoje dvéřce byly, kteréž se
vespolek skládaly: nebo dvoje dvéře
byly s obou stran dveří.

25. A byli vyrytí na těch dve
řích chrámových cherubínové, a
řezby palm, tak jakž i na stěnách

y byly: pročež ihrubší dříví
bylo v průčelí síňce zevnitř.

26. Nad nimižto okna pozoužená,
a podobenství palm sem i tam na
raménkách síňce, podlé boků domu,
a šířky stěn.

Kapitola 42.
Vyměření a. vypsání síně, 15. anaposledy

všech čtyr stran celého stavení chrámového.

LI vyvedl mne do síně zevnitřni
po cestě vedoucí na půlnoc, auved mne do pokladnice, kteráž

byla proti oddělenému stavení, a
proti domu, kterýž se chýlí na
půlnoc.

2. V tváři délky, sto loket od
dveří půlnočních: a šířky padesáté
loket,

3. proti dvacíti loktům vnitřní
síně, a proti podlaze dlážené ka—
menem síně zevnitřní, kdež bylo
podloubí připojené k trénásobnému
podloubí.

4. A před pokladnicemi místo k
procházení desíti loket zšíří, do
vnitřku hledící cesty lokte jedno
ho. A dvéře jejich na ůlnoc:

5. kdežto byly o adnice na
vyšších [ponebích]n1žší: nebo pod—
píraly podloubí, kteráž z nich vy
nikala ze spodku, i z prostředku
stavení.

6. Nebo troje ponebí byla, a ne
měla sloupů, jako byli sloupové
síní: protož vynikala z dolejších,

12) t. dveřím těch komůrek, kteréž byly
na poledne, podobny byly dvéře při za
čátku cesty. __

lo et.
7. A zeď zevnitřni vedlé poklad

nic, kteréž byly na cestě síně ze
vnitřm' ředpokladnicemí: dlouhost
její pa esáti loket.

8. Nebo dlouhost pokladnic síně
zevnitřní, byla padesáti loket: a
dlouhost před tváří chrámu, sto
loket.

9. A bylo pod těmi pokladnicemi
vcházení od východu vcházejících
do nich z síně zevnitřní.

10. Na šíř zdi síně té, kteráž
byla proti cestě východní, v tvář
stavení odděleného, a byly před
stavením pokladnice.

11. A cesta řed tváří jejich,
podlé podobenstv1 pokladnic, kteréž
byly na cestě půlnoční: jaká dlou
host jejich, takováž i širokost je—
jich: a všeliké vcházení jejich, i
podobenství, i dvéře jejích.

12. Podlé dveří pokladnic, kteréž
byly na cestěvedoucí na poledne:
[byly] dvéře na počátku cesty*:
kterážto cesta byla před síňcí od
dělenou po cestě východní vchá
zejícím.

13. I řekl ke mně: Pokladnice
půlnoční, a pokladnice polední, kte
réž jsou před stavením odděleným:
t jsou pokladnice svaté: vnichž
jidají kněží, kteříž se přibližují
k Hospodinu do svatyně svatyň:
tam budou klásti věc1 svatosvaté,
a obět za hřích, i za vinu: neb
to místo svaté jest.

14. A když tam ve'dou kněží,
nevyjdou ze svatyně o síně ze
vnitřní: a tam složí roucha svá,
v nichž posluhují, nebot svatá jsou:
a oblekou roucha jiná, a tak půjdou
k lidu.

15. A když dokonal rozměřováni
domu vnitřního, vyvedl mne po
cestě brány, kteráž hledělak cestě
východní: a změřil ji všudy vůkol.

16.Měřilpak proti větru východ
nímu třtinou míry pět set třtin,
ve třtině míry* vůkol.
16) t. pět set loket prutových, či na. prutu

vyměřených; výš 40, 5.
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17. A měřil proti větru půlnoč
nímu pět set třtin ve třtíně míry
vůkol. _

18. A k větru polednímu měřil
pět set třtin ve třtině míry vůkol.

19. A k větru západnímu měřil
pět set třtin ve třtině míry.

20. Po čtyřech větřích měřil zeď
jeho vůkol, délku pět set loktů, a
šířku pět set loktů, dělící mezi
místem svatyně a obecného lidu*.

Kapitola 43.
Vidění od Ezechiele slávy Božívchrámě.

6. Byt Boží tu.nstavičný, ač chce-li jemu
lid věrně sloužiti. 18. Poručení Božíokně
žích a. povinnostech jejich.

1. I vedl mne k bráně, kterážhleděla k cestě východní.
2. A aj sláva Boha israelského

vcházela po cestě východní: a hlas
její byl, jako hlas vod mnohých,
a země blyštěla od velebnosti její.

3. I viděl jsem vidění podlé tvář
nosti, kterouž jsem byl viděl, když
přišla, aby zkazila město: a tvář
nost podlé spatření, kteréž jsem
viděl vedlé řeky Chobar: ipadl
jsem na tvář svou.

4. A velebnost Hospodinova ve
šla do chrámu po cestě brány, kte—
ráž hleděla k východu.

5. I pozdvihl mne duch, a uvedl
mne do síně vnitřní: a aj naplněn
byl dům slávou Hospodinovou.

6. I slyšel jsem mluvícího ke mně
z domu, a muž, kterýž stál podlé

ne
7.,řekl' ke mně: Synu člověčí,

[hle] místo trůnu mého, a místo
šlépějí noh mých, kdežto bydlím
u prostřed synů israelských na.věky :
a nebudou poskvrňovati více dům
israelský jmena mého svatého, ani
oni, ani králové jejich smílstvunl
svými, a hroby králů svých, a vy
sostmi. _

8. Kteříž vzdělali práh svůj po:
dlé prahu mého, a veřeje své podle
veřejí mých: a [toliko] zeď byla

20) t. kterážto zeď obsahovala všechen
chrám v jeho vůkolí, & dělila svaté
chrámové místo od obecného.
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mezi mnouamezi nimi: a poskvr—
mli jmena svatého mého ohavnost
rm', kteréž činili: pročež zahladil
jsem je v hněvě svém.

?. Nyní tedy at daleko odvrhou
smilství své, a hrob králů svých
ode mne: a budu by 'ti u prostřed
nich vždycky.

10. Ty pak, synu člověčí, ukaž
domu israelskému chrám ten, a
necht _se zahanbí pro nepravosti
své, a necht změří stavení:

11. anecht se zastydí za všecko,
což páchali: způsob domu, a sta
yení jeho, vycházení, i vcházení
jeho, a všecko popsání jeho, i vše
cka přikázaní jeho, iveškeren řád
jeho, i všecky zákony jeho ukaž
jim, a napíšeš před očima jejich:
aby ostříhali všech popsání jeho,
a přikázaní jeho, a činili 'e.

12. Tento jest zákon domu na
vrchu hory: Všeliký kraj jeho vů
kol svatosvatý jest: ten jest tedy
zákon domu.

13. Tyto pak jsou míry oltáře
v loktu nejpravějším, kterýž měl
loket a dlaň: vlůnějeho byl loket,
a loket na šiř, a okolek jeho až do
kraje jeho, avůkol dlaň jedna. Ta
také byla jáma oltáře.

14. A z lůna země až do kraje
posledního dva lokty, ašířka lokte
jednoho: a od kraje menšího až do
kraje většího čtyři lokty, a šířka
lokte jednoho.

15. Sám pak oltář čtyř loket: a
od oltáře až do vrchu, čtyři rohové.

16. A oltář dvanácti loket zdélí,
po dvanácti loktech zšíří: čtyr
hranný rovnými stranami.

17. A kraj čtrnácti loket zdélí,
po čtrnácti loktech zšíří ve čtyřech
úhlech jeho: a koruna vůkol něho
na půl lokte, a lůno jeho jednoho
lokte vůkol: stupňové pak jeho
obráceni na východ.

18. I řekl ke mně: Synu člověčí,
toto praví Pán Bůh: Tito jsou řá
dové oltáře, v kterýkolivěk den
bude udělán; ab obětována byla
na němzápalnáo ět, avylita byla

ev.
19. Adáš kněžím, i levítům, kte
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říž jsou z semene Sádochovař',kteříž
přistupují ke mně, praví Pán Bůh,
aby mi obětovali, tele z skotu za.hřlch.

20. I vezma zkrve jeho, položíš
na čtyry rohy jeho, a na čtyry
úhly kraje, i na korunu vůkol: a
[tak] očistíš jej, i vyčistíš.

21. A vezmeš tele, kteréž oběto
váno bude za hřích: aspálíš je na
odděleném místě domu vně před
svatyni.

22. A v druhý den obětovati
budeš kozla koz neposkrněného za.
hřích: a očistí oltář, jakož vyčistili
teletem.

23. A když dokonáš vyčištuje
jej, obětovati budeš tele z skotu
neposkvrněné, & skopce ze stáda
neposkvrněného.

24. A obětovati je budeš před
obličejem Hospodinovým : a vrhnou
kněží na ně soli, a obětovati je
budou v zápalnou obět Hospodinu.

25. Po sedm dní obětovat1 budeš
kozla za hřích na každý den: a
tele z skotu, a skopce z dobytka:
neposkvrněné obětovati budou.

26. Sedm dní očistovati budou
oltář, a vyčistí jej : a naplní ruku
jeho*.

27. Když pak vyplní ty dny|
osmého dneapotom, obětovati bu
dou kněží na oltáři zápalné oběti
vaše, i kteréž za pokoj obětují: a
slituji se nad vámi, praví Pán Bůh.

Kapitola 44.
O bráně, skrze kterouž Bůh všel, že má

zavřena. býti. 7. O zapověděni služeb Bo—
žích cizím & modlářúm. 15. O řádných
kněžích, potomcích Sádochových.

1. I obrátil mne na' cestu bránysvatyně zevnitřní, kteráž hle—
dělá na východ: a ta byla zavřená.

2. I řekl Hospodin ke mně: Brána
tato zavřená bude: nebudet otví
rána., a muž nepůjde skrze ni: nebo
Hospodin Bůh israelský všel skrze
ni, a bude zavřená

3. knížeti. Kníže sám sedati bude

IWH. ???,č-:-
26) t. posvětí ho. 2. Mojž, 23, „_
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v ní, aby jedl chléb před Hospo—
dinem: po cestě brány síňce vejde,
a cestou její [zase] vyjde.

4. I př1vedl mne po cestě brány
ůlnoční, před obličej domu: i v1—
ěl 'sem, a aj naplnila sláva Ho

spo inova dům Hospodinův: i padl
'sem na tvář svou.

5. I řekl ke mně Hospodin: Synu
člověčí, přilož srdce své, a viz
očima svýma, i ušima svýma slyš,
všecko, což já mluvím tobě o všech

osvátných obyčejích domu Hospo—
inova, aovšech zákonech jeho: a

obrat srdce své* na cesty chrámové
po všech vyjitích svatyně.

6. A díš k popouzejicímu mne
domu israelskému: Toto praví Pán
Bůh: Dosti mějte na všech nešle
chetnostech svých, dome israelský:

7. protože uvádíte syny cizí ne—
obřezaného srdce, & neobřezaného
těla, aby byli v svatyni mé, &.po
skvrňovali domu mého: a obětujete
chleby mé, tuk, a krev: &rušíte
smlouvu mou všemi nešlechetnostmi
(a<

šmlA nezachovali jste přikázaní
svatyně mé : ale postavili jste strážné
zachovávání mých v svatyni mé
sobě samým*. „

9. Toto praví Pán Bůh: Zádný
cizozemec neobřezaného srdce, a
neobřezaného těla, nevejde do sva
tyně mé, žádný syn cizí, kterýž
jest u prostřed synů israelských.

10. Nýbrž i levítové, kteříž da.
leko odstoupili ode mne v bludu
synů israelských, a bloudili ode
mne za modlami svými, i [ti] po—
nesou nepravost svou:

11. a budou vsvatyni mé toliko
za strážné, a vrátné u bran domu,
a. za služebníky domu: oni zabí

jeti budou zápalné obětí, i [jine'áobětí lidu: a“oni státi budou pře
obličejemj ejich, aby posluhovalijim.

12. Protože 'im přisluhovali před
obličejem mo jejich, & učinění
jsou domu israelskému v úraz nepra
vosti: protož zdvihl jsem ruku svou

5) t. obrat pozornost svou —
8) podlé libosti své.
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na ně, praví Pán Bůh, a ponesou
nepravost svou.

13. A nepřiblíží se ke mně, aby
mi kněžský úřad konali, aniž při
stoupí ke všelíké svatyni mé, podlé
svatyně svatyň: ale ponesou za
hanbení své, i nešlechetnosti své,
kteréž činili.

14. A postavím je za strážné u
domu ke vší službě jeho, i ke
všemu, což činěno bude v něm.

15. Kněží pak a levítové synové
Sádochovi, kteříž ostříhali posvát
ných obyčejů svatyně mé, když
bloudili synové israelští ode mne,
ti budou přistupovati ke mně, aby
mi přisluhovali: a státi budou před
obhčejem mým, aby mi obětovali
tuk, a krev, praví Pán Bůh.

16. Ti vcházeti budou do svatyně
mé, a ti řistupovati kstolu mému,
aby pos uhovali mně, a ostříhali
posvátných obyče'ů mých.

17. A když bu ou míti vcházeti
do bran síně vnitřní, v roucha
lněná oblekou se: aniž vstoupí na
ně co vlněného, když pósluhují v
branách síně vnitřní a vnitř.

18. epice lněné budou na hlavách
jejich, & spodky lněné budou na
bedrách jejich, a neopáší se v potu.

19. A když vyjdou do síně ze
vnitřní k lidu, svlekou s sebe roucha
svá, v nichž posluhovali, a složí
je v pokladnici svatyně, a oblekou
se v roucha jiná: a nebudou po
svěcovati lidu V oděvích svých*.

20. Hlavy pak své nebudou holiti,
ani kštíce chovati: ale střižíc při
střiží hlavy své.

21. A vína nebude píti žádný
kněz, když bude míti Vjíti do síně
vnitřní.

22. A vdovy i zahnané nebudou
sobě pojímati za manželky, ale
panny z semene domu ísraelského:
ale i vdovu, kterážby ovdověla po
knězi, pojmou.

19) t. rouchem svým, posvátným, kněžským,
aby lid, nějak dotkne. se ho, nebyl po
svěcen, a. tudy ]: obcování věcem obec
ným a k obyčejnému obchodu nezpů
soben. 2. Mojž. 30, 29.
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23. A lid můj učiti budou, coby
bylo mezi svatým &.poskvměným,
a mezi čistým a nečistym, ukáží jim.

24. A když bude rozepře, státi
budou v soudech m ch, a budou
souditi: zákonů mýc a přikázaní
mých při všech slavnostech mých
ostříhati budou, &.soboty mé svě
titi budou.

25. A k mrtvému člověku ne
vejdou, aby nebyli poskvměni, leč
kotci akmateři, a ks u ak
dceři, a kbratru, ak sestře, kteráž
druhého muže neměla: na nichž
se poskvrniti mohou*.

26. A kdyžby byl očistěn, sedm
dnů odečteno bude jemu.

27. A v ten den, v kterýž vejde
do svatyně do síně vnitřní, aby
posluhoval mně v svatyni, oběto
vati bude [Obět] za hřích svůj,
praví Pán Bůh.

28. Nebudou pak míti dědictví,
ját jsem dědictví jejich: a vladař
ství nedáte jim v Israeli, nebo já
jsem vladařství je'ich.

29. Obět i za řích i za vinu
oni jísti budou: a všeliký slib v
Israeli 'ejich bude.

30. prvotiny všech prvoroze
ných, a všecky mokré oběti ze
všech věcí, kteréž se obětují, kněž
ské budou: iprvotiny pokrmů va
šich dáte knězi, aby položil pože
hnání domu tvému.

31. Žádné umrliny, ani polape
ného od zvěři, ani z ptáků, ani z
hovad nebudou jídati kněží.

Kapitola 45.
O rozměření země k chrámu, 6. k městu,

7. a králi příslušející. 9.Ustanovonís strany
váhy, miry, prvotin a. obětí při slavnostech.

1. A když počnete zemi děliti lo—sem, oddělte prvotiny Ho
spodinu, p0svěcené z země, zdélí
pětmecítma. tisíc loket, azšíří deset
tisíc: to posvěceno bude po všem
pomezí svém vůkol.

25) t. k tělům mrtvým osob těch příbu
zných smějí přictupovati, ač se tím
na čas zákonně poskvmí.
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2. A bude se všech stran osvě

ceno pět set, po pěti stec , na
čtvero vůkol: a padesáté loket v
předměstí jeho vůkol.

. A od míry té změříš dlouhost
pětmecítma tisíc, a širokost deset
tisíc, a v něm bude chrám, a sva
tyně svatyň.

4. To posvěceno bude z země
kněžím služebníkům svatyně, kteříž
přistupují k službě Hospodinově: i
bude jim místo k domům, ak sva
tyni svatosti.

5. Pětmecítma pak tisíc [loket]
zdélí, a deset tisíc zšíří budou le
vítům, kteříž osluhují domu: oni
vlásti budou vacíti pokladnicemi.

6. Ak vladařství města dáte pět
tisíc [loket] zšíří, a zdéh' pětmecítma
tisíc, podlé oddělení svatyně, všemu
domu israelskému.

7. Knížeti také [dáte díl] 5 obou
stran v oddělení svatyně, a k vla
dařství města, proti tváři oddělení
svatyně, a proti tváři vladařství
města: od boku moře, až k moři,
aod boku východu, až k 'chodu*:
dlouhost pak podlé je ékaždé
strany od pomezí zápa 'ho až ku
pomezí východnímu.

8. Z země bude jemu vladařství
v Israeli: a nebudou lou iti více
knížata lidu mého: ale ají zem
domu israelskému podlé pokolení
jejich.

9. Toto praví Pán Bůh: Dosti
buď vám, knížata israelská: nepra
vosti a loupeží nechejte, a soud i
spravedlnost čiňte, oddělte pomezí
vaše od lidu mého, raví Pán Bůh.

10. Váhu sprave 'vou, a [míru]
efa spravedlivou, i[miru] bat spra—
vedlivou míti budete.

11. Efaabat stejné ajedné miry
budou: aby brala v sebe bat de
sátou částku koru, a desátou částku
koru efa: podlé míry koru bude
rovné vážení je'ich.

12. Lot pak vaceti peněz at má.

7) t. od strany moře, či od strany zá
padní, díl k západu, a od strany vý
chodní, dil !: východu.

Ezechiel 45.

Potom dvacet lotů, a pětmecitma
lotů, a patnácté lotů, hřivnu at činí.

13. A t to jsou prvotiny, kteréž
zdvihati udete: šestý díl efy z
koru obilí, a šestý díl efy z koru
ječmene.

14. Míra také oleje, bat oleje,
desátý díl koru jest: a deset batů
dělají kor: nebo deset batů napl
ňují kor.

15. A skopce jednoho z stáda
dvou set, z těch, kteréž chova'i
Israelští, k posvátné oběti, a k za
palné oběti, i k pokojným obětem,
k očistění za ně, praví Pán Bůh.

16. Veškeren lid země zavázán
bude těmito prvotinami knížeti v
Israeli.

17. A na knížeti budou zápalné
oběti, a posvátné oběti, i mokré
oběti v slavnostech, a na novmě
síce, i vsoboty, a na všecky slav
nosti domu israelského: on oběto
vati bude [obět]za hřích, i posvátnou
obět, i zápalnou obět, ipokojné oběti
k očistění za dům israelsk'.

18. Toto praví Pán Bů : Prv
ního měsíce, prvního dne [téhož]
měsíce, vezmeš tele z skotu bez
poskvmy, a očistíš [jím] svatyni.

19. A vezme knězz krve [oběti],
kteráž bude za hřích: a pomaže
veřejí domu, a čtyř úhlů kraje
oltáře, a veřejí brány síně vnitřní.

20. A tak také učiníš sedmého
dne [téhož] měsíce, za jednoho
každého, kterýž nevěděl, a bludem
oklamán jest, i očistíš dům.

21. Prvního měsíce, čtrnáctého
dne [téhož] měsíce, budete míti
velikonoční slavnost: sedm dní
přesnice jisti se budou.

22. A bude obětovati kníže v ten
den za sebe, i za veškeren lid
země, tele za hřích. _

23. A v slavnosti těch sedmi
dní obětovati bude zápalnou obět
Hospodinu sedm telat. a sedm
skopců bez poskvmy na každý
den po těch sedm dní; a za hřích
kozla koz na každý den.

24. A posvátnou obět efu na
každé tele, &.efu na skopce obě—
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tovati bude: a oleje [míru] hin na
každou efu.

25. Sedméhoměsíce, patnáctého
dne [téhož] měsíce, při slavnosti

[stánků], činiti bude, jakož svrchu
povědíno, po sedm dní; jako s 0ětí za hřích, tak se zápalnou,
i s posvátnou obětí, a s olejem.

Kapitola 46.
O obětech & dařích knížecích neb krá

Iovských.

1. Toto praví Pán Bůh: Bránasmě vnitřní, kteráž hledí
k východu, bude zavřena po šest
dní, v nichž se dílo dělá: v den
pak sobotní otevřína bude, též
i v den novměsíce otevřína bude.

2. I vejde kníže cestou síně
brány zevnitř, a postaví se na
prahu brány: a budou obětovati
kněží obět zápalnou eho, i oběti
pokojné jeho: a pok oni se na
prahu brány, a vyjde: brána paknebude zavřína až do večera.

3. A bude se klaněti lid země
u dveří brány té ve dny sobotní,
i na novměsíce, před Hespodinem.4. Vobět ak zá alnou toto obě
tovati bude níže ospodinu:Vden
sobotní šest beranů neposkvrně
ných, a skopce bez poskvrny.

5 v posvátnou obět efu na
skopce: na berany pak v posvát
nou obět, cožkoli dá ruka jeho:
a oleje hin na každou efu.

6. V den pak novměsíce tele
ze skotu bez poskvrny: a šest be
ranů i skopců bez poskvrny bude.

7. A [miru] efu při teleti, a efu
při skopci obětovati bude v po
svátnou obět: z beranů pak, jakž
nalezne ruka jeho: a oleje hin na
každou efu.

8. A když bude mít vjíti kníže,

cestou síňce bránydat vejde, a toužcestou at [zas]vy
9. Ale kdyžVychházeti bude lid

země před obliče' Hospodinův naslavnosti: kdo vc ází skrze bránu
půlnočm: aby se klaněl, at
cestou brány polední: akdo vc Jádzí
cestou brány polední, at vyjde

cestou brány půlnoční: nenavrátí
se cestou brány té, kterouž všel,
ale naproti ní vyjde.

10. Kníže pak u prostřed nich
s vcházejícími vejde, a s vycháze
jícími vyjde.

A na ročních trzích, i na
slavlnosti bude posvátná obět efa
na tele, a. efa na skopce: z beranů

peakbude obět posvátná, jakž naezne ruka jeho: a oleje hin na
každou efu.

12. Když pak obětovati bude
kníže dobrovolnou obět zápalnou,
aneb pokojné oběti dobrovolné Ho
spodinu; otevře se mu brána, kte
ráž patří k východu, a on oběto—
vati bude zápalnou obět svou, a
pokojné oběti své,jakž jest obyčej
činiti v den sobotní: i vyjde, a
zavře se brána, když vyjde.

13. A beránka téhož roku bez
poskvmy obětovati bude v zápal
nou obět na každý den Hospodinu:
vždycky ráno obětovati ji bude.

14 A posvátnou obět příčini
k němu každého jitra šestý díl
efy, a oleje třetinu [míry] hin, aby
smíšen byl s moukou bělnou: po—
svátnou obět Hospodinu zákonní,
ustavičnou a věčnou.

16. A bude obětóvati beránka
i posvátnou obět, i olej každého
jitra: v obět zápálnou věčnou.

16. Toto praví Pán Bůh: Dá—li
kníže dar někomu z synů sváyešíh:dědictví jeho synů jeho b
vlásti budou jím dědičně.

17. Pakli dá odkaz z dědictví
svého některému ze služebníků
svých, bude to jeho až do léta
propuštění, & navrátí se zas k kní
žeti: dědictví pak jeho, synové
jeho míti budou.

18. A nebude bráti kníže [ni
čeho] z dědictví lidu násilím, ani
z vladařství jejich: ale zvladařství
svého dědictví dá synům svým:
aby nebyl rozpt lován lid můj
jedenkaždý z vla ařství svého.

19. I uvedl mne skrze vjití,
ekteréž bylo po straně brány, do

pokladnic svatyně ku kněžím, kte
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réž byly na půlnoc: a bylo tu
místo ležící na západ.

20. I řekl ke mně: Totot jest
místo, kdežto vařití budou kněží
[oběti] za. hřích, a. za vinu: kdež
vařiti budou posvátnou obět, aby
jí nevynášelí do síně zevnítřní, &
posvětílby se lid.

2 I vyvedl mne do síně ze
vnítřní, a obvedl mne po čtyřech
úhlech síně: a aj síňce byla v'[kaž
dém] úhlu té síně, síňce zvláštní
po všech úhlech síně.

22. Ve čtyřech úhlech té síně
byly síňce způsobené čtyřiceti lo
ket zdélí, a třiceti zšíří: jedné
míry [všecky] čtyry byly.

23. A stěna vůkol obkliču'ící ty
čtyry síňce: a kuchyně vzdělané
byly pod podloubímí vůk l.

24. I řekl ke mně: Tentot jest
dům kuchyň, v němž vařiti budou
služebníci domu Páně oběti lidu.

Kapitola 47.
Ukázěny Ezechielovi u vidění vody z

chrámu vyplývající. 13. Pomezí vší země,
21. i rozdělení jí dvanácteru pokolení israel
skému.

1. obrátil mne k bráně domu,
a aj vody vycházely pod

prahem domu na východ*: nebo
tvář domu hleděla na východ:
vody pak sstupovaly v pravou
stranu chrámu na poledne oltáře.

2 edl mne cestou brány
půlnoční, a obrátil mne na cestu
ven z brány zevnítřní, na cestu,
kteráž vedla k východu:a aj vody
vylévající se po ravé straně.

Když Lpak vycházel ten
muž k východu, kterýž měl pro
vázek v ruce své, a naměřil tisíc
loket: provedl mne skrze vodu až
do kůtků.

4. A opět naměřil tisíc, a pro—

1) Dle svědectví sv. Otců vyrozumívá se
tou vodou pramen milostí v království
Messiášově, jako jest učení ev. even
gelium, vylití Ducha svatého, svátost
křtu . takové vodě činí ijiní
proroci zmínku, Joel 3, 18. Zach. 14,
&. Zjev. 22, 1.
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vedl mne skrze vodu až do kole—
nou: ____

5. a [zase] naměřil tisíc, a pro
vedl mne skrze vodu až do bedr.
A [když] opět naměříl tisíc, byl
potok, jehož jsem nemohl přejití:
nebo se byly zduly vody hlubo
kého potoka, kterýž se nemůže
přebřísti.

6. I řekl ke 1mně: Jástě vidšž'si to, s u č ověčí. e
ínne, a oůtil k břehupotěš;

7. A když jsem se obrátil, aj na
břehu potoka stromoví velmi mnoho.
s obou stran.

8. I řekl ke mně: Vody tyto,
kteréž vycházejí na hromady písku
k východu, a sstupují na roviny
pouště, vejdou do moře*,a vyjdou,
a budou uzdraveny vody jeho.

9. A všeliká duše živá, kteráž
se plazí, kamžkoli přijde potok,
živa bude: a bude ryb mnoho
dosti, když přijdou tam vody tyto,
uzdraveno a živo bude všecko,
kamž přijde potok.

10. A státi budou nad nimi
rybáři, od' Engaddi až do Engal
lim bude sušení nevodů: velmi
mnoho druhů bude ryb jeho, jako
ryb'moře velikého, množství příne:

11. na březích pak jeho, a na.
místech bahnitých nebudou uzdra
veny, neb do solníc dány budou*.

12. A nad potokem vzejde na.
březích 'eho s obou stran vše]iké
stromow nesoucí ovoce: nesprchne
list s něho, a nepřestane ovoce
jeho: na každý měsíc onese pr
votiny*, nebo vod je 0 ze sva
tyně vycházeti bu ou**: a bude
ovoce jeho ku pokrmu, a listí jeho
k lékařství.

13. Toto praví Pán Bůh: Tatot
jest meze, vníž vlásti budete zemí

8) t. mrtvého; rozuměj svět duchovně
mrtv .
t. tam, kde se dělá sůl; hebr.: zůsta
nou slané, nepitné.
t. nové ovoce. lm ], 3. — " t.
všecky ty dary a milosti, jejich tok a.
platnost, závineti bude od svatyně či
církve. Zjev. 22, 2.

u)

12)
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ve dvanácti okoloních israelských,
nebo Josef dlvojí provázek má.

14. Budete pak vlásti jí každý
zároveň jako bratr jeho; nad nížto
zdvihl jsem ruku svou, že ji dám
otcům vašim: i připadne vám země
tato v vládařství.

15. Totot 'est pak pomezí země:
K straně pulnoční, od moře veli
kého cestou Hethalon, přicházejícím
do Sedada,

16.Emath, Berotha, Sabarim, jenž
jest mezi omezím damašs a
mezipomezrm Emath, Dům-Tichon*,
jenž jest odlé pomezí auranského.

17. A Ende pomezí od moře až
do síně Enon* pomezí Damašku, a
od půlnoci dopůlnoci: pomezí Emath
strana půlnoční.

18. Strana. pak východní z pro
středku Auran, a z rostředku Da—
mašku, a z prostřed u Galaad, a z

rostřed země israelské, Jordán
ělící k moři východnímu, změříte

také stranu východní.
19.Strana pak polední na oledne,

od Thámar až k vodám o pírání*
v Kádes:apotok** až k mořiveli
kému: a tot jest strana polední na
poledne.

20. A strana 'moře*, moře veliké
od končiny upřímo, “až přijdeš do
Emath: tat jest strana moře.

21. A rozdělíte sobě zemi tuto po
pokoleních israelských:

22. a necháte ji sobě v dědictví,
i příchozím, kteřižby přistoupili k
vám, kteřižby zplodili syny u pro
střed vás: a budou vam jako tu
zrození mezi syny israelskými: s
vámi děliti budou vladařství 11pro
střed okolení israelských.

23. PVkterémž pak koli pokolení
bude příchozí, tu dáte jemu vladař
ství, praví Pán Bůh.

16) t. dvůr-Tichon; hebr. Hauer-Tichon.
17) 14.ke dvoru Enon; bebr. Haser-Enon.
19) či sváru. 4 Mojž. 20, 13. — " t. k

potoku egyptskému.
20) t. strana západní.

Kapitola 48.
Rozlosování míst dvanácteru pokolení

israelskému. 30. Vypsání způsoby města.

1. A tato jsou 'mena okolení odkončin p nočníc podlé ce
sty Hethalon jdoucím do Emath,
síň Enan meze damašská na půlnoc
podlé cesty Emath. A bude jemu
strana na východ slunce moře,Da
novi díl] jeden.

2. při pomezí Dan, od strany
východní až do strany moře, Ase
rovi jeden.

3. A při pomezí Aser, od strany
východní až do strany moře, Neftalí—
movi jeden.

4. A při pomezí Neftalímovu, od
strany východní až do strany mo
ře, Manassesovi jeden.

5. A při pomezí Manassesovu, od
strany východní až do strany mo
ře, Efraimovi jeden.

6. A při pomezí Efraimovu, od
strany východní až do strany mo
ře, Růbenovi jeden.

7. A při pomezí Růbenovu, od
strany východní až do strany mo
ře, Jůdovi jeden.

8. A připomezíJůdovu, od strany
východní až k straně moře, budou
prvotiny, kteréž oddělíte, na ět—
mecítma tisíc [loket] zšíří a z élí,
jako jedenkaždý díl od strany vý—
chodní až k straně moře:- a bude
svatyně u prostřed něho.

9. Prvotiny, kteréž oddělíte Ho
spodinu: zdélí pětmecítma tisíc, a
zšíří deset tisíc [loket budou].

10. Tyto pak budou prvotiny sva
tyně kněží: Na ůlnoc zdélí pět
mecítma tisíc, a moři zšíří desíti
tisíc, též i na východ zšíří desíti
tisíc, a na olednezdélí pětmecítma
tisíc [loket : a bude svatyně Ho
spodinova u prostřed ní.

11. Svatyně bude kněžím z synů
Sádochových, kteříž ostříhali osvát—
ných obyče'ů mých, & neb oudili,
když bloudí ' synové israelští, jako
bloudili i levítové. \

12.A jim budou [přináležeti] prvo
tiny z prvotin země [jako něco]
svatosvatého, vedlé meze levitů.
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13. Ale i levítům též vedlé kon
čin kněžsk'ch pětmecítma tisíc
[loket] zdályí, a zšíří deset tisíc.
Všecka dlouhost pětmecítma tisíc,
& širokost deset tisíc. „

14. A nic z toho neuprodají, ani
smění, aniž [na jiné] přeneseny bu
dou prvotiny země, nebot j sou posvě—
cené Hospodinu.

15. Pět pak tisíc [loket], kteříž
zbývají na šíř po pětmecítma tisí
cích, obecní budou pro město k
bydlení, a k předměstím: a bude
město 11prostřed něho.

16. A tyto jsou míry jeho: K
straně půlnoční pět set a čtyři ti
síce: a k straně poledni pět set a
čtyři tisíce: a k straně východní,
pět set a čtyři tisíce: a k straně

západní, gět set a čtyři tisíce [loket]17. Bu ou pak předměstí města
na půlnoc dvě stě padesate, a ku
poledni dvě stě padesate, a na vý
chod dvě stě padesate, a k moři
dvě stě padesate [loket]

18. Což pak pozůstane na děl
odlé prvotin svatyně, deset tisíc

Hokeq k Východu, a deset tisíc k
západu, budou jako prvotiny sva—
tyně* : a budou ourody jeho na chle
by těch, kteříž slouží městu.

19. Sloužící pak městu, budou
dílo konati* ze všech pokolení israel
skýc .

20. A tak všecky prvotiny pětme—
cítma tisíc [loket], po pětmecít-ma
tisících na čtvero, odděleny budou
k prvotinám svatyně, a k vladař
ství města.

21. Což pak pozůstane, knížete
bude z každé strany prvotin sva
tyně, a vladařství města před těmi

pětmecítma tisíci [loket] prvotin ažu pomezí východnímu: ale i
moři, naproti pětmecítma tisícům
až k mezi mořské, takéž v dílích
knížecích bude: a budou prvotiny
svat ě, a svatyně chrámu u pro
stře něho*.

18) t. délka toho s dílem svatým rovná
bude.

19) 15.ti dělníci, kteříž těch městských rolí
vzdělávají, mohou u —

21) t. u prostřed toho dílu knížecího.

22. Z vladařství pak levítů, a z
vladařství města u prostřed dílů
knížecích: [též co] bude mezi po
mezím Jůdovým, &.mezi omezím
Benjaminovým, i to knížeti přinále
žeti bude.

23. A ostatním pokolením: Od
strany východní až k straně zá,—
padní, Benjaminovi díl] jeden.

24. A proti mezi enjamina, od
strany východní až k straně zá.
padní, Simeonovi jeden.

25. A při pomezí Simeonovu, od
strany východní až k straně za
padní, Issacharovi jeden.

26. A při pomezí Issacharovu, od
strany východní až k straně za
padní, Zabulonovi jeden.

27. A při pomezíZabulonovu, od
strany východní až k straně moře,
Gadovi jeden.

28. A při pomezí Gádovu,k stra
ně polední na poledne: bude meze
od Thamar až k vodám odpírání
v Kádes, dědictví proti moři veli
kému.

29. Tat jest země, kterouž rozdě
líte losem pokolením israelsk' :
ati jsou dílovéjejich, pravi Pán ůh.

30. A tato _'souvycházení města:
od strany půinočnípět set a čtyry
tisíce [loket] odměříš.

31. A brany města podlé jmen

pokolení israelskšch, brány tři odpůlnoci, brana ůbenova jedna,
brana Jůdova jedna, brana Lévi
jedna.

32. A k straně 'chodní, pět set
a čtyři tisíce [laka-Zš: a brány tři,
brána Josefova jedna, brana Ben
jaminovaj edna,brana Danovaj edna.

33. A k straně polední, pět set
a čtyři tisíce odměříš: -a brány tři,
brana Simeonova jedna, brána Issa—
charova jedna, brána Zabulonova

t—l

e a.
34. A k straně západní, pět set

a čtyři tisíce: a brány jejich tři,
brana Gadova jedna, brána Ase
rova jedna, brana Neftalímova
jedna.

35. Vůkol, osmnácte tisíců: a
jmeno města od toho dne, Hospo
din tam.
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Proroctví Danielova.
Daniel pocházel, jakž k víře podobno, z rodu královského. I byl při zajetí

krále Joakima, sám mladík, s jinými ještě mladíky do Babylonu ke dvoru krále Na
buchodonosora odveden, a tu pode jmenem Balthasara k službě královské chován a
způsoben. Ač ve všem umění chaldejském vycvičen, a v službě královské, i při nej
vyšším země řízení ustanoven, nepřestal býti ctitelem zákona Božího & ochráncem
utlačeného národu svého. Živ byl v Babyloně až do času Cýra, kterýž dovolil Židům
navrátit se do Jerusalému. a. stavěti chrám Boží. Jaký byl konec jeho života.. kdy a
kde umřel, není známo. Kniha proroctví jeho rozvrhuje se na tré. První oddělení kapit.
1—6 připomíná. některé příběhy krále Nabuchodonosora, & vypravuje zrušení králov
ství babyl. mocí médo-perskou. Druhé oddělení (k. 7—12) obsahuje božská zjevení,
kteréž se stala Danielovi o zrušení následujících po sobě království světa až do Krista,
o Kristově usmrcení, o zpuštění města a chrámu, o konci starozákonních služeb a po
čátku království Messiašova. Třetí oddělení zavírá. příběh o Susanně, o Bélu a Draku.

Kapitola 1.
Po zajeti Joakima krále jůdského i s li

dem do Babylonu, 3. poručení Nabuchodo
nosorovo o vybrání z vězňů mládeuců ně
kterých k službě jeho, 5. též iopatření
jich z stolu královského. 8. Svědomitost
Danielova při tom. 17. Obdaření ho i jiných
tří mládenci! od Boha uměním amoudrostí,
18. a postavení jich před králem.

1.Léta třetího* kralovani Joakimakrale jůdského, přišel Nabu
chodonosor král babylonský k Je
rusalému, a oblehl jej:

2. i vydal Pan v ruku jeho Joa.
kima krale jůdského, a díl nádobí
domu Božího: a odnesl je do země
Sennaar do domu boha svého,
nadobi vnesl do domu pokladu
boha svého.

3. I řekl král Asfenezovi spravci
komorniků, aby uvedl z synů israel
ských, a z semene královského a
z knížat [některé]

4. mládence, na nichžby nebylo
žadné poskvrny, Sličného obličeje,
a vycvičené ve vší moudrosti, o
patrné v umění, a.vyučené v kázni,
a kteřížby mohli stati v paláci krá
lovském, aby je učil písmu ajazyku
chaldejskému.

5. I nařídil jím kral stravu na

go

1) Rozumí se třetí aneb poslední rok jeho
králi babylonskému Nabuchodonosorovi
v službu podrobení, v kterémž se zase
zprotivil: sic jinač byl to jedenáctý
rok kralování Joakimova. 4. Král.
23, 36

každý 'den z pokrmů svých, a z
ivina, kteréž on sám píval, aby [tak]
chovani jsouce po tři léta, potom
stali před obličejem krale*.

6. Byli tedy mezi nimi z synů
Jůda, Daniel, Ananiáš, Misael, &
Azariaš.

7. A dal jim spravce komorniků
jmena: Danielovi,Balthasar; Ana
“lm'ašovi,Sidrach; Misaelovi, Misach;
a Azariášovi, Abdenago.

8. Ale Daniel umínil v srdci
svém, aby se neposkvrnil [pokrmy]
se stolu krélovského*, aniž z vína
nápoje jeho: a rosil spravce ko
morniků, aby ne yl poskvrněn.

9. Dal pak Bůh Danielovi milost
a milosrdenství před obličejem kní
žete komomíků.

10. I řekl kníže komorniků Da
nielovi: Bojím já, se pana svého
krále, kterýž nařídil vam pokrm
i napoj: kterýž uzři—litváře vaše
hubenějši nežli jiných mlédenců
spoluvěkých vašich, odsoudíte hlavu
mou králi.

11. I řekl Daniel Mala-sarovi,
kteréhož byl ustanovil kníže ko
morniků nad Danielem, Ananiášem,
Misaelem, a Azariašem:

12. Zkus nás rosím služebníků
svých po deset dřiií,a necht se nám
dává k jídlu vaření, a vodak pití:
5) t. mohli býti v službě královské.
8) Protože Chaldejští, jako i jiní pohané,

užívali pokrmů, lidu israelskému zako
nem zapovězenýc .
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13. a spatř obličeje naše, aobli
čeje mládenců, kteříž jídají pokrm
královský: a jakž uhlédáš, učiň s
služebníky svými.

14. Kter'ž usl šev řeč takovou,
zkoušel jicš po eset dní.

15. Po desíti pak dnech, ukázali
se obličejové jejich lepší a tlustší
nežli všech 'iných mládenců, kteříž
požívali o rmu královského.

16. Te y Malasar brával si po
krmy, a víno nápoje jejich: a dával
]Lm vaření.

17. Mládencům pak těm dal Bůh
umění a rozumnost, ve všelikých
knihách i [ve všeliké] moudrosti:
Danielovi pak [dal]rozumnost všech
vidění a snů*.

18. A.tak když se dokonali dnové,
po kterýchž řekl byl král, aby u
vedeni byli: uvedl je s rávce ko—
morniků před Nabucho onosora.

19. A když mluvil s nimi král,
nejsou nalezeni ze všech takoví,
jako Daniel, Ananiáš, Misael, a'Aza
riáš: i stáli před obličejem králo

ygg A všeliké slovo moudrosti a
rozumu, na kteréž tázal se jich
král, nalezl v nich desetkrát více,
nade všecky hadačeamudrce, kte
říž byli ve všem království jeho.

21. I byl Daniel* až do léta prv—
ního krále Cýra.

Kapitola 2.
Sen Nahuchodonosorův, jehož mudrci ba

bylonští nemohli hu paměti přivéeti. 13.
Daniel maje to od Boha zjevené, Nabncho
donosorovi připomenul i vyložil. 46. Pový
šení Daniele i tovaryšů jeho od krále.

1. Léta druhého kralování Nabu—chodonosorova*, viděl Nabu—
chodonosor sen, a zděsil se duch
jeho, a sen jeho ušel od něho.

2. I rozkázal král, aby svolání

17) t. aby rozuměl všelikému vidění &
en to; či aby itajné & skryté věci,
kteréž někdy Bůh u vidění a. ve snůch
přednkazoval, znáti a vykládati mohl.
t. v Babyloně, a u dvora královského.

) t. po úplném podmanění národů vAaii
& Africe, a založení velikého mocnář
ství babylonského.

2
u...

V
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byli hadači, a mudrci, &.kouzedl—
nici, a Chaldejští*, aby oznámili
králi sny jeho: kteříž když přišli,
stáli řed králem:

3. 1 řekl k nim král: Viděl jsem
sen; a myslí jsa omámen, nevim,
co jsem viděl.

4. I odpověděli Chaldejští králi
syrsky: Králi na věky živ buď:
pověz sen služebnikům svým, a o
známíme výklad jeho.

5. A od ověděv král, řekl Chal
dejským : eč odstoupila ode mne*:
neoznámíte-li mi snu toho, i vý
kladu jeho, zahynete vy, a domo
vé vaši vyhlášeni budou**.

Pakli mi sen, a výklad jeho
vyprávíte, odplaty, &.dary, a čest
mnohou vezmete ode mne: protož
sen, a výklad jeho mi oznamte.

7. Odpověděli podruhé, a řekli:
Nechat král oví sen služebnilrům
svým, a vý ad jeho oznámíme.

8. Odpověděl král, a řekl: Jistě
rozumim tomu, že čas vykupujete*,
vědouce, že odstoupila řečode mne.

9. Pročež neoznámíte—li mi toho
snu, jeden jest úsudek o vás, že
výklad také mylný a podvoduplný
složili byste, abyste uvili mně,
až by čas pominul. Protož sen mi
povězte, abych věděl, že také vý
klad jeho pravý mluvíte.

10. Tedy odpověděvše Chaldejští
před králem, řekli: Není člověka
na zemi, kterýžby řeč tvou, králi,
mohl naplniti: nýbrž ani který z
králů veliký a mocný doptává se
na takovou věc nějakého hadače,
aneb mudrce, aneb Chaldea.

11. Nebo věc, na kterouž ty se
ptáš, králi, těžká.jest: ani bude kdo
nalezen, kterýžby ji oznámil před
obličejem krále: kromě bohů, jichž
není s lidmi obcování.

12. To uslyšev král, vprchlivosti
a v hněvu velikém přikázal, aby
zahynuli všickni mudrci babylonští.

2) t. hvězdáři, věštci —
5) t. ta věc mi již vyšla z paměti, nepa

matuji se na ten seu. — ** t. za obecní,
státní: budou vám nebrání.

8) t. že chcete jen získati času, a to pro
dloužíti, až bych na to zapomněl.
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13. A když vyšel ortel, aby mu
drci pobiti byli: hledali také Da
niele a tovaryšů 'eho, aby zahynuli.

14. Tehdy lšaniel vyptával se
na právo a na úsudek, Ariocha
knížete vojska královského, kterýž

byl \171yšelzabíjet mudrců babylons 0 .

15. A ptal se ho, jenžto byl do—
stal od krále tu moc, pro kterou
by příčinu tak ukrutná výpověď
od tváři krále vyšla. Tedy když
tu věc oznámil Arioch Danielovi,

16. Daniel všed prosil krále, aby
čas dal jemu k oznámení toho vý
kladu králi.

17. A všel do domu svého, a o
známil tu věc tovaryšům svým
Ananiášovi, a Misaelovi, a Azari
asov1:

18. aby hledali milosrdenství od
tváři Boha nebeského nad tajem
stvím tímto, a nezahynuli Daniel a
tovaryši jeho s jinými mudrci ba—
bylonskými.

19. Tehdy zjeveno jest Danielovi
tajemství to skrze vidění v noci:
i dobrořečilDaniel Bohu nebeskému,

20. a mluvě řekl: Buď jmeno
Páně požehnáno od věků až na
věky: nebo moudrost a síla jsou
jeho.

21. Aon mění časy, věky: pře
náší království, i ustanóvuj e [krále] :
dává moudrost moudrým, a zná.—
most rozumějícím umění:

22. on zjevuje věci hluboké, a
skryté, a zná věci ve tmě posta
vené: a světlo s ním jest.

23. Tobě Bože otců našich chválu
vzdávám, a tebe chválím: že mou—
drost a sílu dal jsi mně: a nyní
ukázal jsi mi, zač jsme tě prosili,
neb řeč královu otevřel jsi nám.

24. Potom Daniel všed k Ario
chovi, kteréhož ustanovil král, aby
zahubil mudrce babylonské, takto
k němu mluvil: Nezahlazuj mu
drců babylonských: uveď mne před
krále, a já povím králi ten výklad.

25. Tedy Arioch s chvátám'm u
vedl Daniele k králi, a řekl jemu:
Našel jsem člověka z synů přestě
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hování jůdského, kterýž ten výklad
králi oznámí.

26. Odpověděl král, a řekl Da
nielovi, jehož jmeno bylo Baltha—
sar: Můžeš-li mi v pravdě ozná—
miti sen, kterýž jsem viděl, a vý
klad jeho?

27. I odpověděvDaniel před krá
lem, řekl: Tajemství, na něž se
král doptává, mudrci, věštci, ha
dači, a kouzedlnici nikoli nemohou
králi oznámiti.

28. Ale jest Bůh na nebi, jenž
zjevuje tajemství, kterýž ukázal
tobě králi Nabuchodonosore, co ři
jíti má v oslednich časích. en
tvůj, a ví ění hlavy tvé na loži
tvém taková jsou:

29. Ty, kráh, počal jsi mysliti na
loži svém, coby mělo býti budou
cího potom: a ten, kterýž zjevuje
tajemství, ukázal tobě, co má přijíti.

30. Mně také ne skrze moudrost,
kteréžby více bylo ve mně nežli
při všech jiných živých, tajemství
to zjeveno jest: ale aby ten výklad
králi znám byl, a myšlení mysli
své aby zvěděl.

31. Ty králi viděljsi, a hlejako
sochajedna veliká: socha ta veliká,
a postavy vysoké stála naproti tobě,
a vzezření její bylo hrozné.

32. Hlava té sochy byla ze zlata
nejlepšího, prsy pak a ramena ze
stříbra, ale břicho astehna z mědi.

33. Hnátové pak byli železní,
noh částka jedna byla železná,
druhá pak hliněná.

34. Hleděls tak [na to], až se u—
trhl bez rukou [lidských] kámen
s hory: a udeřil sochu tu v nohy
její železné a hliněné, a zetřel je.

35. Tehdy po'tříno jest spolu že
lezo, hlína, měď, stříbro, i zlato, a
obrátilo se to jako vplevy humna
letního, kteréž vzaty jsou od větru:
a nižádné 'ich místo není nalezeno:
kámen a , kterýž udeřil sochu,
učiněn jest horou velikou, a na
plnil všecku zemi. _

36. Tot jest ten sen: výklad ]eho
také povíme řed tebou, králi.

37. Ty jsi ál králů: a Bůh ne
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beský dal tobě království, a sílu,
a panování, i slavu:

38. avšeliké místo, na němž pře
bývaií synové lidští, i zvěř polní:
i ptactvo nebeské dal jest v ruku
tvou, a pod panství tvé všecky
věci postavil, protož ty jsi ta hlava
zlata.

39. Ale po tobě povstane krá,
lovství jiné menší tebe, stříbrné*:
a království jiné třetí měděné“,
kteréž bude panovati nade vši zemi.

40. A království čtvrté bude jako
železo*. Jako železo drobí a skro
cuje všecky věci, tak ono rozdrobí
a setře všecko.

41. Ale žes viděl nohy, & prsty,
s částky z hlíny hrnčířské, a s částky
železné, [znamená.],že to království
rozdělené bude, kteréž však z hrud
železné pojde*, jakž jsi viděl smí
šené železo s třepinou z hlíny:

42. A [žes viděl] prsty noh od—
olu železné, a odpolu hliněné,

?znamenáJ, že kralovstvi bude od
polu pevné, a odpolu setřené*.

43. Ze jsi pak viděl železo smí—
šené s střepinou z hlíny, [ukazuje],
že smíšení budou sice semenem
lidským, a však nebudou při sobě
držeti, jako železo nemůže býti
smíšeno s hlínou.

4:4. Za dnů pak kralovstvi těch,
vzbudí Bůh nebeský království,
kteréž na věky nebude rozpt 'leno*,
a to jeho království nebu e lidu
jinému dáno: irozdrobí, a do konce
zničí všechna ta království: a ono
stati bude na. věky.

45. Tak jakž jsi viděl, žeshory
bez rukou utrhl se kámen*, a po
třel střepinu, a železo, a měď, i
stříbro, i zlato, Bůh veliký ukazal

39) t. móda-perské, jakž vůbec vykládají,
jehož zakladatelem byl Darina médský
a Cýrus perský. — ** t. dle obecného
výkladu, řeckomacedonské, Alexandrem
Velikým založené.

40) t. římské, potom na dvě rozdělené.
41) t. něco z železa zachová, ještě dosti

mocné po rozdělení bude.
42) t. křehké, ku potření snadné.
44) t. království Kristovo.
45) t. Kristus, přišedvs hůry sám od sebe.

králi, které věci mají přijiti po
tom. Apravý jest sen ten, i věrný
výklad jeho.

46. Tehdy kral Nabuchodonosor
padl na tvář svou, a poklonil se
Danielovi, a přikázal, aby obětovali
mu oběti i zápal*.

47. Mluvě tedy kral, řekl Dani
elovi: V pravdě že Bůh vaš jest
Bůh bohů, a Pan králů, a zjevující
tajemsví: poněvadž jsi ty mohl
vyjeviti tajemství toto.

48. Tehdy ovýšil kral Daniele
na výsost, a ary mnohé a veliké
dal jemu: austanovil jej knížetem
nade všemi krajinami babylonskými,a s rávcem uředníků nade všemi
mu rci babylonský-mi.

49. Požádal ak Daniel od krále,
a ustanovil na věcmi krajiny ba
bylonské, Sidracha, Misacha, a Ab
denago: sám pak Daniel byl ve
dveřích královských.

Kapitola 3.
Za příčinou modly zlaté, Sidrach, Mieach,

a Abdenago 8. před králem osočeni, 19.
uvrženi do peci ohnivé, 23. při životu za
chování. 91. Král nad tím předěšen jsa,
95. Boha z skutku toho oslavoval.

1. Král Nabuchodonosor udělalsochu zlatou, zvýší loktů
šedesate, zšíří loktů šest, apostavil
ji na poli Důra krajiny babylonské.

2. Tedy poslal Nabuchodonosor
kral, aby shromáždili knížata, úřed
níky, a soudce, vůdce, a vladaře, a
správce, a všecka knížata krajin,
aby se sešli ku posvěcovaní sochy,
již, byl postavil Nabuchodonosorra.

3. Tehdy shromáždili se knížata,
úředníci, a soudcové, vůdcové, a
vladaři, a přední, kteříž v moci
postaveni byli a všecka knížata
krajin, aby se sešli ku posvěcovaní
sochy, již ostavil Nabuchodonosor
král; i s li před sochou, kterouž
postavil Nabuchodonosor král:

46) t. ku poctivosti jemu, způsobem po
hanským, čehož ale, jakž rozuměti,
Daniel nepřijal. Viz 1. Král. 9, 7. In.
60, 14. Skut. 14, 10.
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4. a biřic volal ze [vší] síly: Vám

a praví lidem, pokolením, a jazym'
'5. V tu hodinu, v kterouž usly—

šíte zvuk trouby, a píšťaly, a ci
tary, hudebného nástroje tréhran
nebo, a harfy, a symfonie, i všeli
jaké hudby, padnouce klanějte se
soše zlaté, kterouž postavil Nabu
chodonosor král.

6. A pakliby kdo nepadl a ne
klaněl se, té hodin uvržen bude
do peci ohně hořící o.

?. A_protož hned jakž uslyšeli
všickm lidé zvuk trouby, píšťaly,
& oltary, hudebného nástroje tré
hranného, a harfy, a symfonie, i
všehjaké hudby: padše všickni lidé,
pokolení, a jazykové, klaněli se
soše zlaté, iž byl postavil Nabu
chodonosor král.

_8. A hned téhož času přistou

IŽH'ÉŠGmuži chaldej ští žalovali na1 y:
9. a řekli Nabuchodonosorovi

králi: Králi, na věky buď živ!
10. Ty králi vydals ustanovení,

aby každý člověk, kterýžby sl šel
zvuk trouby, píštaly, a citary, hu eb
ného nástroje tréhranného, a harfy,
a symfonie, ivšelijaké hudby, padl,
a klaněl se soše zlaté:

11. a kdožby nepadl a neklančl
se, aby uvržen byl do peci ohně
hořícího.

12. Jsou tedy muži Židé, kteréž
jsi ustanovil nad věcmi krajin
babylonské, Sidrach, Misach, a Ab

denago: muži tito, králi, potupiliustanovení tvé: bohů tvýc nectí,
asoše zlaté, již jsi postavil, nekla
nějí se.

13. Tehdy Nabuchodonosor v
prchlivosti avhněvu rozkázal, aby
přivedeni byli Sidrach, Misach a
Abdenago; kteříž ihned přivedeni
jsou před krále.

14. A propověděv Nabuchodo
nosor král, řekl jim: V ravdě-lí
Sidrachu, Misachu, a Abdenago,
bohů mych nectíte, a soše zlaté,
již jsem postavil,.se neklaníte?

15. Protož nyní jste-liž hotovi,
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kteroukoli hodinu uslyšelibyste zvuk
trouby, píšťaly, citary, hudebného
nástroje tréhranného, a harfy, 3.
symfonie, i všelijaké hudby, pad
nětež, a klanějte se soše, kterou
jsem učinil: pakli nebudete se kla
něti, té hodiny uvrženi budete do
peci ohně hořícího: a který jest
ten Bůh, jenžby vás vytrhl z rume.

16. Odpověděvše Sidrach, Misach,
a Abdenago, řekli králi Nabucho
donosorovi: Nenít nám pctřebí o té
věci odpovědíti tobě.

17. Nebo hle Bůh náš, kteréhož
ctíme, může vytrhnouti nás z eci
ohně hořícího, a z rukou tvých, ó
králi, vysvoboditi.

18. Pakli nebude chtíti, známo
buď tobě, králi, že bohů tvých ne
ctíme, a soše zlaté, kterou jsi po
stavil, se neklaníme.

19. Tehdy Nabuchodonosor na
plněn jest prchlivosti, a obličej tváři
jeho se proměnil roti Sidrachovi,
Mísachovi, a Ab enagovi, a roz
kázal, aby rozpálena byla pec sedm
krát více než obyčej měli ji roz—
palovati.

20. A mužům nejsilnějším z voj
ska svého rozkázal, aby svížice
nohy Sidrachovi, Misachovi, a Ab
denagovi, uvrhli je do peci ohně
hořícího.

21. A i hned muži oni svázání
jsouce, v spodcích svých, a v čepicích,
a v obuvi, 'i v šatech, uvrženi jsou

y do prostřed peci ohně hořícího;
22. neb královsky rozkaz nutil,

a pec byla rozpálena příliš. Muže
pak ty, kteříž uvrhli Sidracha, Mi
sacha, a Abdenago, zabil plamen

e0 .
23. Ale ti tři muži, totiž Sidrach,

Misach, a Abdenago, adlí do pro
střed peci ohně hořícího, svázaní.

Toho, což následuje, nenalezl jsem
v knihách hebrey'ských*.

24. I procházeli se u prostřed
plamene chválice Boha, a dobro
řečíce Pánu.

25. A stoje Azariáš modlil se
*) Jest to poznamenání sv. Jeronyma.
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takto, a otevřev ústa svá u prostřed
ohně, řekl:

26. Požehnaný jsi, Pane Božeotců našich, a c valitebné i slavné
jest jmeno tvé na věky:

27. nebot jsi spravedlivý ve všech
věcech, kteréž jsi nám učinil, a.
všickni skutkové tvoji jsou praví,
a cesty tvé přímé, a všickni sou
dové tvo'i spravedliví.

28. Ne 0jsi vykonal soudy pravé,
ve všech věcech, kteréž jsi uvedl
na nás, ina J erusalém město svaté
otců našich: neb v pravdě, a v
spravedlivosti uvedl jsi na nás vše
cko to ro hříchy naše.

29. ebo jsme zhřešili, a neprávě
činili odstoupivše od tebe: a za
vinili jsme ve všech věcech:

30. a přikázaní tvých jsme ne
poslouchali, aniž zachovávali, aniž
činili, jakž jsi přikázal nám, by
nám dobře bylo.

31. Protož všecko, což jsi koli
uvedl na nás. a všecko, což jsi
učinil nám, v pravém soudu jsi
učinil:

32. a vydal jsi nás v ruce ne
přátel našich nepravých, a nejhor
ších, í přestupniků, &králi nespra
vedlivému a nejhoršímu nade vše
cku zemi:

33. a nyní nemůžeme otevříti
úst: zahanbeni a pohaněni učinění
jsme služebníkům tvým, a těm,
kteříž tebe ctí.

34. Nevydávejž nás [jim], pro
síme, na věky, pro jmeno své, a
nerozptyluj smlouvy své:

35. aniž odjímej milosrdenství
svého od nás, pro Abrahama, mi
lého svého, a Isáka, služebníka
svého, a Israele, svatého svého:

36. kterýmž jsi mluvil slibuje,
že rozmnožíš símějejichjako hvězdy
nebeské, a jako ísek, kterýž jest
na břehu mořsk m:

37. nebot, Pane, zmenšení jsme
více než všickni [jiní] národové, a
ponížení jsme ve vší zemi dnes
pro hříchy naše.

38. A není tohoto času knížete,
ani vůdce, ani proroka, ani oběti
zápalné, ani posvátné oběti, ani

Daniel 3.

obětováni, ani vonného zápalu, ani
místa [k obětováni] prvotin před
tebou,

39. abychom mohli nalézti milo
srdenstv1 tvé: ale v mysli skrou
šené, a v duchu poníženosti buďmež
přijati.

40. Jako v zápalné oběti skopců,
a býků, &.jako v tisících beranů
tučných: tak buď obět naše před
obličejem tvým dnes, aby se líbila.
tobě: nebot není zahanbeni doufa
jícím v tebe.

41. A nyní následujeme tebe
celým srdcem, a bojíme se tebe, a
hledáme tváří tvé.

42. Nezahanbujž nás: ale učiň
s námi podlé dobrotivosti své, a
podlé množství milosrdenství svého.

43. A vytrhní nás předivnými
skutky svými, & dej slávu jmenu
svému, Pane:

44. a necht jsou zahanb eni všickni,
kteříž ukazu'í služebníkům tvým
zlé věci, nec t jsou zahanbeni vší
mocí tvou, a síla jejich potřína buď :

45. a at vědí, že ty jsi Pán Bůh
sám, a slavný po [všem] okršlku
země.

46. A nepřestávali ti, kteříž je
byli uvrhli, služebníci královští
podpalovati peci, ohnivým klejem
a koudelí, & smolou, í chrastem,

47. & vyrážel se Iamen nad pec
na čtyřiceti devět oket:

48. ívyrazil se, a spálil ty, kteréž
nalezl podlé peci z Chaldejských.

49. Anděl pak Páně sstoupil s
Azariášem, &.s tovaryši jeho, do
peci: avyrazil plamen ohněz eci,

50. aučinil prostředek eci jako
vítr z rosy vanoucí, a ne otekl se
jich naprosto oheň, ani jich za
rmoutil, aniž co obtížného na ně
uvedl.

51. Tehdy ti tři jako jedněmi
ústy chválili, a dobrořečili, a osla
vovali Boha. v peci, řkouce:

52. Požehnaný jsi, Pane Bože
otců našich: a chvalitebný, aslavný,
a nade všecko vyvýšený na věky.
A požehnané svaté jmeno slávy
tvé: a chvalitebné, & nade všecko
vyvýšené po všecky věky.
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53.Požehnaný j si v chráměsvatém
slávy své: apřechvalitebný, apře
slavný na věky.

54. Požehnaný jsi na trůnu krá.
lovství svého, &.přechvalitebný, a
nade všecko vyvýšený na věky.

55. Požehnaný jsi, kterýž vidíš
propasti, a sedíš nad cherubíny: a.
chvalitebný, a nade všecko vyvý
šený na věk .

56. Požehnaný jsi na obloze ne—
beské: a chvalitebný a slavný na
veky.

57. Dobrořečte všickni skutkové
Páně Panu: chvalte a nade všecko
vyvyšujte ho na věky.

58.Dobrořečte andělé Páně Pánu:
chvalte a nade všecko vyvyšujte
ho na věky. _

59. Dobrořečte“ nebesa Panu:
chvalte a nade všecko vyvyšujte
ho na věky.

60. Dobrořečte vody všecky, kte
réž nad nebesy jsou, Panu: chvalte
a nade všecko vyvyšujte ho na
věky.

61. Dobrořečte všecky mocnosti
Paně* Panu: chvalte a nade všecko
vyvyšujte ho na věky.

62. Dobrořečte slunce a měsíc
Panu: chvalte a nade všecko vy
vyšujte ho na věky. ,

63. Dobrořečte hvězdy nebeské
Pánu: chvalte a nade všecko vy
vyšujte ho na věky.

64. Dobrořečte všeliký příval, i
rosa Panu: chvalte a nade všecko
vyvyšujte ho na věky.

65. Dobrořečte všickni duchové
Boží Panu: chvalte a nade všecko
vyvyšujte ho na věk .

66. Dobrořečte oheň i vedro
Pánu: chvalte a nade všecko vy
vyšujte ho na věky.

67. Dobrořečte studeno i horko
Panu: chvalte a nade všecko vy
vyšujte ho na věky.

68. Dobrořečte rosy i jiní Panu:
chvalte a nade všecko vyvyšujte
ho na věky.

69. Dobrořečte mráz a. zima

61) t. všecka. těla nebeská, což se dále po
částkách rozbíró.

Panu: chvalte a nade všecko vy
vyšujte ho na věky.

70. Dobrořečte ledové a sněhově
Panu: chvalte & nade všecko vy
vyšujte ho na věky. .

71. Dobrořečte noci i dnové
Panu: chvalte a nade všecko vy
vyšujte ho na věky.

72. Dobrořečte světlo i tma Pá.
nu: chvalte a nade všecko vyvy
šujte ho na vě .

73. Dobrořečte blýskam' a obla
kové Panu: chvalte a nade všecko
vyvyšujte ho na věky.

74. Dobrořeč země Panu: chval
a nade všecko vyvyšuj ho na
věky.

75. Dobrořečte ho a pahrbkové
Panu: chvalte a na e všecko vy
vyšujte ho na věky.

76. Dobrořečte všecky zrostliny
na zemi Panu: chvalte a nade
všecko vyvyšujte ho na věky.

77. Dobrořečte studnice Panu:
chvalte a nade všecko vyvyšujte
ho na věky.

78. Dobrořečte mořei řeky Pánu:
chvalte a nade všecko vyvyšujte
ho na. věky.

79. Dobrořečte velrybové, a vše
cko, což se hýbe ve vodách, Panu:
chvalte a nade všecko vyvyšujte
ho na věky.

80. Dobrořečte všickni ptáci ne
beští Panu: chvalte a nade všecko

šujte ho na věk .
vyviy Dobrořečte všecka zvířata
i hovadka Panu: chvalte & nade
všecko vyvyšujte ho na věky.

82.Dobrořečtesynové lidští Panu :
chvalte a nade všecko vyvyšujte
ho na věky.

83. Dobrořeč Israel Pánu: chval
a nade všecko vyvyšuj ho na
věky.

84. Dobrořečte kněží Páně Panu:
chvalte a nade všecko vyvyšujte
ho na věky.

85. Dobrořečte služebníci Páně
Pánu: chvalte a nade všecko vy
vyšujte ho na věky.

86. Dobrořečte duchové &.duše
spravedlivých Panu: chvalte &nade
všecko vyvyšujte ho na věky.
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87. Dobrořečte svatí a pokorní
duchem Pánu: chvalte a nade
všecko vyvyšujte ho na věky.

88. Dobrořečte Ananiáši, Azari
áši, Misaeli Pánu: chvalte &.nade
všecko vyvyšujte ho na věky. Nebo
z pekel vytrhl nás, a vyprostil
z ruky smrti, a vysvobodil nás
z prostřed hořícího plamene, a z
prostřed ohně vytrhl nás.

89. Chválu vzdávejte Pánu: nebo
dobrý jest; nebo na věky [trvá]
milosrdenství jeho.

90. Dobrořečte všickni nábožní
Pánu, Bohu bohův: chvalte a vy
chvalujte ho, nebo po všecky věky
trvá milosrdenství jeho.

Až potud neni v hebrejských km'
hách: než co jsme tu položili, z Theo
docžonova vydání přeloženo jest*.

91. Tehdy Nabuchodonosor král
ustrnul, avstal spěšně, a řekl dvo
řenínům svým Zdaliž jsme ne
uvrhlí těch tří mužů v prostřed
ohně svázaných? Kteřížto odpo
věděvše králi, řekli: Pravda, králi.

92. Odpověděl, & řekl: Aj já
vidím čtyři muže rozvázané, an
se rocházeií u prostřed ohně, a.
nem žádného porušení na nich:
a tvářnost čtvrtého podobná jest
synu Božímu*.

93. Tehd přistoupil Nabuchodo
nosor ke dveřím peci ohně hoří
cího, a řekl: Sidrachu, Misachu,
a Abdenago, služebníci Boha nej
vyššího, vyjděte a pojďte sem.
A i hned vyšli Sidrach, M_isach,
& Abdenago z prostřed ohně.

94 A shromáždivše se knížata,
a úředníci, a soudcové, a mocní
královští, ohledá'vali ty muže, že
žádné moci neměl oheň na tělích

jejich, a ani vlas hlavy jejich neyl opálen, a spodkyjejich nezmě
mly se, &. ně ohně skrz ně ne
prošla. (Luk. 12, 7. 21, 18.)

95. I zkřikl Nabuchodonosor,

*) Poznamenání sv. Jeronýma.
92) t. andělu. Job l, 6. Tuto pakvůstech

pohanských míní se tim východm mlu
vení způsobem Bůh, tak jako synem
člověěím člověk se rozumí; tedy čtvrtý
zdál se podobný Bohu.

řka: Požehnaný Bůh jejich, totiž
Sidracha, Misacha, & Abdenaga,
kterýž poslal anděla svého, a. vy
trhl služebníky své, kteříž věřili
v něho: a slovo královo změníli*,
a vydali těla svá, aby nesloužili,
a neklaněli se žádnému bohu, kro
mě Bohu svému.

96. Protož ode mne položeno

_Lesttoto ustanoveni, aby všeliký
'd, pokolení, &.jazyk, ktegžbykoli mluvil rouhání proti ohu

Sidrachovu, Misachovu, a Abdena
govu, zahynul, a dům jeho zkažen
byl: nebo není jiného Boha, kte
rýžby mohl tak vysvoboditi.

97. Tehdy povýšil král Sidracha,
Misacha, a Abdenago v krajině
babylonské.

98. Nabuchodonosor král, všech—
něm lidem, národům, i jazykům,
kteříž bydlí na vší zemi, pokoj
vám rozmnožen buď.

99. Zázraky a divy učinil ři
mně Bůh nejvyšší. Protož líbllo
mi se ohlásiti

100. zázraky jeho, nebot veliké
jsou; a divy jeho, nebot mocm'
[jsou]: a království jeho jest krá
lovství věčné, a panování jeho do
pokolení a. pokolení*.

Kapitola 4.
Rozepsání Nabuchodonosorovo o jiném

snu, 17. o vyložení jeho od Daniele, 25. o
skutečném naplnění jeho na Nabuchodono
sorovi, 31. o navrácení se jeho zase k roz
umu a k slávě královské, 34. i chválení z
toho Boha.

1. Já Nabuchodonosor upoko'enýjsem bylvdomě svém,a ve
toucí v paláci svém:

2. měl jsem sen, kterýž mne
přestrašil: &.m šlem' má na ložci
mém1 a viděm hlavy mé, zko
rmoutila mne.

3. A [protož] skrze mne polo
ženo jest ustanovení, aby uvedeni

95) t. nespravedlivého rozkazu králova ne
upos ec '.

100)Ti tři poslední veršíkové, ješto jsou
jako předmluva k následujícímu vy
psání, náležejí vlastně k následující
kapitole.
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byli přede mne všickni mudrci
babylonští, a aby výklad toho snu
oznámili mně.

4. Tehdy vcházeli hadači, mudrci,
Chaldejští, a věštci, a vypravoval
jsem před nimi sen: ale neozná
mili mi výkladu jeho:

5. až vešel přede mne tovaryš
jejich Daniel, jemuž jmeno Bal—
thasar podlé jmena boha mého*,
kterýž má ducha bohů svatých
v sobě**: a sen před ním mluvil
sem. .

J 6. Balthasaře kníže hadačů, po
něvadž vím, že _ducha bohů sva
tých v sobě máš, a žádné tajem
stvi není nemožné tobě: Vidění
snů mých, kteréž jsem viděl, a vý
klad jejich vyprav [mi].

idění hla mé na loži mém
[toto bylo]: Viděl jsem, a aj strom
u prostřed země, a vysokost jeho
přílišná.

8. Veliký byl strom ten, asilný:
a výsost jeho dosahovala k nebi:
vzezření jeho bylo* až do končin
vší země.

9. Listí jeho bylo velmi pěkné,
a ovoce 'eho přehojné: a pokrm
všech býí na něm*. Pod nim by
dlila hovada a zvířata, a na rato
lestech přebývali ptáci nebešti:
a z něho krmilo se všeliké tělo.

10. Viděl jsem [také] u vidění
hlavy své na ložci svém, a aj
strážný a svatý* s nebe sstoupilq

11. I volal silně, a takto řekl:
Podetněte strom ten, a oseke'te
ratolesti jeho; otlučte listí je o,
a rozmecte ovoce jeho: at utíkají
zvířata, kteráž pod ním jsou, a
ptactvo [at slítá] s ratolestí jeho.!

12. Ale však kmene kořenů jehon
v zemi zanechejte, a přivázán buď!
svazkem železným a měděným, nal
bylinách, kteréž vně jsou, a rosou'

5) t. podlé Béle, modly babylonské. -—
** Mluví král jako pohan. Smysl: Je
muž se Bůh zvláštním a nadpřiroze
ný_mspůsobem zjevuje, jehož Bůh osvě-l
cuje.

8) t. patrný byl, viděti ho bylo —
9) t. všecko nalezalo na něm pokrm svůj.

10) t. posel Boží, anděl.

nebeskou buď smáčín, a se zvěří
buď díl jeho v bylině zemské.

13. Srdce jeho od lidského buď
proměněno, a srdce zvířecí dáno
buď jemu: a sedm časů buď pro
měněno nad min*.

14.Výpovědí strážných [tak]usta
noveno, a řeč svatých, a rosba
[jest to]*: ažby poznali živí, že
Nejvyšší panuje nad královstvím
lidským; a že komužkoli bude chtí
ti, dá je, a i nejpom'ženějšího člo
věka ustanoví nad ním.

15.Ten sen viděljsemjá Nabucho
donosor král: protož ty Balthasaře
výklad jeho vyprav rychle: nebo
všickni mudrci království mého
nemohou vyložení jeho vypraviti
mně: ale ty můžeš, proto že duch
bohů svat'ch v tobě jest.

16. Te y Daniel, jehož jmeno
Balthasar, počal sám v sobě mlče
mysliti jako za jednu hodinu: a
myšlení jeho zkormucovalo ho. I
odpověděv král řekl: Balthasaře,
sen a výklad 'eho necht nezkormu
cuje tebe. O pověděl Balthasar, a
řekl: Pane můj, sen těm, kteříž tě
nenávidí, a výklad jeho nepřátelům
t ' buď.

17. Strom, jejž jsi viděl, vysok'
a mocný, jehož Výsost dosahuje
nebi, a vzezření jeho na všecku
zemi:

18. a ratolesti jeho velmi pěkné,
a ovoce jeho přehojné, a pokrm
všech na něm, pod ním bydlící
zvěř polní, a na ratolestech jeho
přebývající ptáci nebešti:

19. ty jsi, králi, kterýž jsi veliký
učiněn, a zmocnil jsi se: avelikost
tvá vzrostla, a došla až k nebi, a

13) t. má to s ním tak dlouho trvati, až
by sedm let minulo. emuž však ne
tak rozuměti se má, jakoby se byl Na
buchódonosor tělesně v hovado pro
měnil; nýbrž ta proměna byla v tom,
že spolku lidského zbaven, rozumu,
soudu zdravého pozbyl, a vté částce ho
vadům naprosto podobný byl; síc jinak
způsob lidské tvářnosti měl, ač i ta.
jak od jiných lidí rozdílná byla, níž
v 30. ukazuje.

14) Btrážnými a svatými rozuměj anděly,
nebeské dvořany, rady. Výš v. 10.
Job. l, 6.
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panování tvé [až] do končin vší
zeme.

20. Že pak viděl král strážného
a svatéhosstupovati s nebe, aříci:
Podetněte strom ten, a rozmecte jej,
ale však kmene kořenů jeho v ze
mi zanechejte, a buď svázán žele
zem a mědí na bylinách vně, &
rosou nebeskou skro en buď, a se
zvěří buď potrava je o, dokudž se
nepromění sedm časů nad ním:

21.tentj est výkladůsudku Nejvyš
šího, kterýž vyšel na pána mého
krále '

22. Vyvrhou tě z lidí, as hovady
a zvířaty bude bydlení tvé, aseno
jako vůl jísti budeš, a rosou nebe
skou smáčín budešzsedmtaké časů
promění se nad tebou, dokudžbys
nepoznal, že panuje Nejvyšší nad
královstvím lidským, a že komuž
koli bude chtíti, dává je.

23. epak přikázal, aby zanechán
byl kmen kořenů jeho, totiž stro
mu, [znamená]: že království tvé
tobě zůstane, když poznáš, že moc
jest nebeská,

24. Protož, králi, nechat se tobě
líbí rada má, a hříchy své almuž
nami vykupuj, a nepravosti své
milosrdenstvím nad chudými*: snad
odpustí [Bůh] hřichům tvým.

25. Všecko to přišlo na Nabucho-.
donosora krále.

26. Po dokonání dvanácti měsíců, ,
procházel se na aláci babylonském. :

27. I odpově ěl král, ařekl:Zda—
liž toto není ten Babylon veliký,
kterýž jsem já vystavěl v dům
království, mocí síly své, a v slávě
krásy své ?

28. A když ještě řeč ta v ústech
krále byla, hlas s nebe spadl: To
bět se praví Nabuchodonosore krá
li: že království tvé odejdeod tebe,

29. a z lidí vyvrhou tě, a s ho
vady a s zvířaty bude bydlení tvé:
seno jako vůl jisti budeš, a sedm
časů promění se nad tebou, dokudž
bys nepoznal, že panuje Nejvyšší

24) t. hleď se před tou tobě nastávající
pokutou za hříchy své almužnami &
milosrdnýmí skutky zaehrániti.

Daniel 4. 5.

nad královstvím lidským, &komuž
koli chtíti bude, dává je.

30. V touž hodinu řečta naplnila
se při Nabuchodonosorovi, a z lidí
vyvržen jest, a seno jako vůl jedl,
a rosou nebeskou tělojeho smáčino
bylo: až vlasy jeho jako [peří]orličí
vzrostly, a. nehty jeho jako ptačí
[pazourové] byly.

31. Tehdy po skonání těch dnů,
já Nabuchodonosor pozdvihl jsem
očí svých k nebi, a smysl můj jest
mi zase navrácen: idobrořečil jsem
Nejvyššímu, a živého na věky chválil
jsem, a oslavoval: _nebopanování
jeho jest panování věčné,akrálov
ství jeho do pokolení a pokolení.

32. A všickni obyvatelé země u
něho za nic počtení jsou:nebo po—
dlé vůle své činí [všecko], jak při
mocech nebeských, tak při oby
vatelích zemských: a není, kdoby
směl zpíčiti se ruce jeho, a řícije
mu: Proč jsi to učinil?

33. Téhož času navrátil se mi
smysl můj, a [zase] ke cti králov—
ství svého i k okrase řišel jsem:
a tvářnost má navrat a se mi: a

přední knížata má, a úřednícimojiedali mne, a v království své
navrácen jsem: a velebnost větší
přidána _mi jest.

34. A protož nyní já Nabucho—
donosor chválím, a velebím, aosla—
vuji krále nebeského; nebo všickni
skutkové jeho pravdivi, a cestyjeho
spravedlivé jsou, a může ponížiti
ty, jenž chodí v pýše.

Kapitola 5.
Balthasar král, pije při hodech a nádobí

chrámového, vidí ruku, ana píše na stěně. 13.
To písmo čte & vykládá. Daniel. 30. Král
Balthasar té noci zabit, &Darius místo něho
kraluje.

1. Balthasar král učinilhodyvelikétisíci předním svým: a jeden
každý pil podlé věku svého.

2. I rozkázal 'iž jsa. opilý, aby
přinesli nádobí zlaté a stříbrné, kte
réž byl odnesl Nabuchodonosor otec
jeho z chrámu, jenž býval v Jeru
salémě, aby piliz nich král a přední
jeho, a ženy jeho, i ženiny.
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3. Tehdy přineseno jest nádobí
zlaté, i stříbrné, kteréž byl odnesl
[Nabuchodonosor] z chrámu, jenž
byl v Jerusalémě: a pili z nich

krlál, a přední jeho, ženy a ženinye 0.
J 4. Pili víno &.chválili bohy své
zlaté a stříbrné, měděné, železné,
a dřevěné i kamenné.

5. V touž hodinuukázali seprsto—
vé, jako ruky člověka, píšícího na
roti svícnu na svrchu stěny paláce
álovského: a král hleděl na články

ruky píšící.
6. Tel.-dy tvář králova změnila

se, a myšlení jeho zkormucovalo
ho: a spojení ledví jeho oslabovalo
se, a kolena jeho vespolek se srá
žela.

7. I zkřikl král silně, aby při
vedli mudigce, Chaldejské, ahadače.
A promluviv král řekl mudrcům
babylonským: Kdožkoli přečtepís
mo toto, a výklad jeho mi oznámí,
šarlatem odín bude, a. zlatý řetěz
míti bude na hrdle, a třetím bude
v království mém.

8. Tehdy všedše všickni mudrci
královští, nemohli ani písma čísti,
ani výkladu jeho oznámiti králi:

9. protož král Balthasar velmi
se zkormoutil, a obličej jeho se
změnil: ano i přední jeho zkormu—
covali se.

10. Tedy královna*, pro tu věc,
kteráž se přihodila králi, a.předním
jeho, do domu hodů vešla: a promlu
vivši řekla : Králi na věky živ buď :
necht tě nekormoutí myšlení tvá,
ani tvář tvá proměňuj se.

11. Jest muž jeden v království
tvém, kterýž ducha bohů svatých
má v sobě: a za. dnů otce tvého
umění a moudrost nalezeny jsouv
něm: nebo i král Nabuchodonosor
otec tvůj, knížetem mudrců, zaklí
načů, Chaldejských, a hadaěů usta
novil jej, otec,pravím, tvůj,ókráli:

12. proto že duch hojně'ší, a opatr
nost, a rozumnostavy ádání snů,
& zjevení tajných věcí, i rozvázání

10) Nepochybně matka králova; neb 0 že
nách vis svrchu v. 2.

věcí svázaných nalezeny jsou při
něm, to jest při Danielovi: jemuž
král jmeno dal Balthasar, protož
nyní necht jest Daniel zavolán, &.
výklad raví ten.

]3. Te y uveden jest Daniel před
krále. K němuž promluviv král
řekl: Ty-li jsi Daniel [jeden] z
synů zajetí jůdského, kteréhož při
vedl otec můj král z Jůdstva?

14. Slyšel jsem o tobě, že ducha.
bohů máš: a že uměníirozumnost
imoudrost hojnější nalezena jest
v tobě.

15. A nyní vešli jsou přede mne
vznešení v moudrosti mudrci, ab
písmo toto čtli, a výklad jeho ozna
mili mi: &.nemohli smyslu řeči té
vypovědíti.

16. Já pak slyšel jsem o tobě, že
můžeš zatmělé věci vykládati, a.
svázané rozvázati: protož nyní mů
žeš—lipísmo to čistí, a výklad jeho
mně oznámiti, šarlatem odín budeš,
a zlatý řetěz na hrdle svém budeš
míti, a třetí kníže vkrálovství mém
budeš.

17. Načež odpověděv Daniel, řekl
řed králem: Darové tvoji tobě

Euďte, a dary domu tvého jinému
dej : & však písmo to čísti budu
tobě, králi, a výklad j eho ukáží tobě.

18. () králi, Bůh nejvyšší, králov
ství a velebnost, slavu i čest dal
Nabuchodonosorovi otci tvému.

19. A pro velebnost, kterouž byl
dal 'emu, všickni lidé, pokolení, a
jazy ové, třásli abáli se předním:
kterékoli chtěl, zabí'el: a které
chtěl, bil*: a. které o těl, povyšo
val: a které chtěl, ponižoval.

20. Kd ž se pak pozdvihlo srdce
jeho, a uch jeho zatvrdil se k
pýše, ssazen jest s stolice králov
ství svého, a sláva jeho odjata jest
[od něho]:

21. a z [lspolku] synů lidskýchvyvržen by , ale i srdce jeho 8zví
řaty položeno jest, a s divokými
osly bylo bydlení jeho: seno také
jako vůl jídal, a rosou nebeskou
tělo jeho smáčíno bylo, dokudž ne

19) Jinak: živil, při životu zachoval,
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oznal, že anuje Nejvyšší nad ho do jámy lvové ivysvobození jeho od
rálOVStVÍm lidským: & že kOllOž- Boha. 25. Rozepsání Dariovo očínění pocty

koli chtíti bude, ustanoví nad ním.
22. Ty také synu jeho Baltha

sare, neponižil jsi srdce svého, věda
to všecko:

23. ale proti Panovníku nebe
skému pozdvihl jsi se: a nádobí
domujeho přinesenajsou před tebe:
a ty, i přední tvoji, a ženy tvé,
i ženiny tvé, ili _'ste víno z nich:
bohy také střibrne, a zlaté, a mě
děné, železné, a dřevěné ikamen—
né, kteříž nevidí, aniž slyší, aniž
čijí, chválil jsi: Boha pak, kterýž
má dýchání tvé v ruce své, ivše
cky cesty tvé, neoslavoval jsi.

24. Protož od něho poslán jest
článek ruky, kteráž napsala to, což
napsáno jest.

25. A toto jest písmo, kteréž na
znamenáno jest: Mane,Thekel,Fares.

26. A tento jest výklad řeči:
Mune: Sčetl Bůh království tvé, a
dokonal je.

27. Thekel: Zavěšen jsi na váze,
&.nalezen jsi méně mající*.

28. Fares: Rozděleno jest králov—
ství tvé, a dáno jest Médským a
Perským.

29. Tehdy z rozkazu krále oble
čen jest Daniel v šarlat, a řetěz
zlatý dán jest na hrdlojeho: apro
hlášeno jest o něm, že má moc
třetí v království jeho.

30. A v touž noc zabit jest Bal
thasar král chaldejský.

31. A Darius Médský* nastoupil

pa království, maje dvě a šedesátéet.

Kapitola 6.
Přednost Danielova mení úředníky Da

riovými. 4. Oukladové jejich proti Danie
lovi. 12. Osočeni jeho u'krále. 16. Uvrženi

27) t. lehký, nehodný, aby Bůh dnů tvých
dlil, & království tvého pro tebe

ušetřil.
t. dle řeckýchspisovatelůCymres toho
jmena druhý, ujec Cýra, kterýžto aneb
s ním, aneb jmenem jeho Babylon vy
bojoval. Rozděleno jest království ba
bylonské tak, že Darius vzal Babylon
:. Cýrus Assyrii; až pak po smrti
ujcově všecko připadlo Cýrovi.

3 ... v

pravému Bohu.

1.Líbilo se Dariovi, a ustanovilnad královstvím úředníků sto,
a dvaceti, aby byli po všem krá
lovství jeho.

2. A nad nimi knížata tři, z
nichž Daniel jeden byl: aby úřed
níci těm vydávali počet, a král ne
měl obtížení.

3. Tedy Daniel převyšoval všecka
ta knížata a úředníky: nebo duch
Boží hojnější byl V něm.

4. Pročež král myslíl ustanoviti
jej nade vším královstvim: protož
knížata a úředníci hledali příčiny,
aby něco našli proti Danielovi se
strany krále: ale žádné příčinyani
podezření nemohli najíti, proto že
věrny byl, a žádné viny ani pode
zřeni nenalezalo se při něm.

5. Protož řekli muži ti: Nena—
lezneme proti Danielovi tomuto
žádné příčiny, leč snad 8 strany
zákona Boha jeho.

6. Tehdy knížataaůředníci lsti
vě ponavrhli králi, a takto mlu
vili jemu: Darie králi, na věky buď
N:

7. Uradili se všecka knížata krá
lovství tvého, vrchni správcové, a
úředníci, starostové, a soudcové,
aby ustanovení královské vyšlo a
vyřčeni: Všeliký, kdožby prosil za
některou věc kteréhokoli boha aneb
člověka, až do třicíti dnů, kromě
tebe, králi, aby uvržen byl dojámy
lvové.

8. Nyní tedy, králi, potvrď vý
povědi, a napiš ustanovení: aby
nebylo proměněno, což ustanoveno
jest od MédskychaPerských, aniž
komu lze bylo přestoupiti to*.

9. Tedy král Darius vydal to
vyřčení, 1 ustanovil [tak].

10. O tom když se Daniel do
věděl, totiž že jest ustanoveno to
právo, všel do domu svého: amaje
otevřená okna v večeřadle svém

8) t. aby to ustanovení podlé neproměni
tedlného práva médského a. perského
nemohlo odvoláno býti.
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proti J erusalému po třikrát za den
klekal na kolena svá, a modlíval
se, a díky vzdával před Bohem
svym, jakž i před tím obyčej měl
činiti.

11. Tedy ti muži snažněji stře
houce, nalezli Daniele, an se modlí
a prosí Boha svého.

12. A přistoupivše mluvili králi
o výpovědi: Králi, zdaliž jsi ne
ustanovil, aby každý člověk, kte
rýžby prosil některého z bohů aneb
z lidí, až do třicíti dnů, kromě
tebe, králi, uvržen byl do jámy
lvové? K nimž odpověděv král,
řekl: Praváť jest řeč odlé usta
novení Médskych a Pers ch, jehož
přestupovati nesluší.

13. Tedy odpovídajíce řekli před
králem: Daniel [jeden] z synů za
j etí jůdského, nedbal na právo tvé,
a na výpověď, kterous ustanovil:
ale třikrát za den modlívá se me
dlitbou svou.

14. To slovo když uslyšel král,
velmi se zarmoutil: a za Daniele
položil srdce, ab vysvobodil jej,
a až do západu 3 unce usiloval ho
vytrhnouti. .

15. Ale muži ti srozuměvše králi,
řekli jemu: Věz la'áli, že jest právo
1).Médských a.Perských, aby každé
nařízení, kteréžby král ustanovil,
nemohlo se změmti.

16. Tehdy král přikázal, a při—
vedli Daniele, a uvrhli jej dojám
lvové. I řekl král Danielovi: Bů
tvůj, kteréhož vždycky ctíš, on vy- :
svobodí tebe.

17. I přinesen jest kámen jeden,
a položen na díru jámy: jejžto král
zapečetil prstenem svým, a prste
nem předních svych, aby se něco
nestalo proti Danielovi.

18. I odšel král do domu svého,
a spal nevečeřev, a pokrmové ne-_
jsou přineseni před něho, nadto 1
spaní odstou ilo od něho.

19. Tedy
vstav, s chvátánim šel k jámě
lvové:

20. a přiblíživ se k jámě, hlasem
žalostným zavolal na Daniele, a
promluvil k němu: Danieli, služeb

ál hned na úsvitěa
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míče Boha živého, Bůh tvůj, kte
rémuž ty sloužíš vždycky, mohl
liž tě vysvoboditi od lvů?

21. I odpověděv Daniel králi
řekl: Králi, na věky buď živ:

22. Bůh můj poslal anděla svého,
a zavřel ústa lvů, a neuškodili
mně: nebo před ním spravedlnost
nalezena jest při mně: nýbrž ani
před tebou, králi, hříchu jsem ne
učinil.

23. Tedy král velmi se z toho
radoval, a rozkázal Daniele vytá
hnouti z jámy: i vytažen jest Da
niel z jámy, a žádného úrazu není
nalezeno na něm, nebo věřil Bohu
svému.

* 24. I přivedeni jsou rozkazem
;královským muži ti, kteříž byli ob
žalovali Daniele: a uvrženi jsou

;do jámy lvové, oni, isynové, a ženy
;jejich: a nepřišli až na podlahu
*jámy, an již je uchopili lvové, &
všecky kosti jejich zetřeli.

| 25. Tedy Darius král napsal vše
iohněm lidem, pokolením, a jazy
akům, kteříž bydlili po vší zemi:
! Pokoj buď vám rozmnožen.
| 26. Ode mne ustanoveno jest na
;řízení, aby ve všem panství akrá
šlovství mém [všickni] třásli a báli
“_sepřed Bohem Danielovým. Neb
ron jest Bůh živý, a věčný na věky:
a království jeho nebude rozptý
leno, ani panování jeho až na věky.

27. On jest vysvoboditel, a spa—
sitel, číně znamení, a divy na nebi
i na zemi: kterýžto vysvobodil
Daniele z jámy lvové.

28. Daniel pak vytrval až do
království Daria, akrálovství Cýra
perského.

Kapitola 7.
U vidění čtyř zvířat ukázáno Danielovi

ve snách čtvero mocnářství: 4. chaldejské,
5. perské, 6. řecké, 7. a římské, 13. též
království Syna. člověka, a věčně panování
jeho.

1.Léta prvního Balthasara králebabylonskéhď, viděl Daniel
sen: vidění pak hlavy jeho, na
“lili'n'éšfóšt před Kristem.
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kou řečí zavřel: a krátce se ho
dotýkaje řekl: ,

2. Viděl jsem u vidění svém vl
noci, a aj čtyři větrové nebeští|
bojovali na moři velikém.* \

3. A čtyři šelmy veliké vystu-;
povaly z moře rozdílné od sebe*. *,

4. První byla jako lvice, a měla;
křídla orličí: hleděl jsem až vyhr-i
hána byla křídlajejí, a pozdvižena*
jest od země, a na nohách jako
člověk stála, a srdce lidské dáno
jest ji*.

5. A aj šelma jiná podobná med
vědu stála na straně*: a tři řady
byly v ústech jejích, a v zubích
jejich, a tak mluvili k ní: Vstaň,
jez mnoho masa**.

6. Potom jsem viděl, a aj jiná'
[šelma] jako pard, a měla křídla
jako pták čtyři na sobě, a čtyři

avy byly na šelmě, a moc dána
jest ji*.

7. Potom viděl jsem u vidění
nočním, a aj šelma čtvrtá strašlivá,
a divná, isilná příliš, zuby železné
měla veliké, sžírajíc a potírajíc, a
ostatky nohama svýma pošlapáva
jíc*: nepodobná pak byla jiným
šelmám, kteréž jsem viděl před ní,

loži jeho: avypisuje ten sen, krát-|
]

a měla rohů deset.
8. Pozoroval jsem těch rohů, a

aj roh jiný maličký vyrostl z pro
středku jich: a tři z rohů prvních

2) t. bouřili moře. Moře znamena svět;
bouřkami se rozumějí války, a z nich
pocházející změny v kralovstvích světa.

elma znamená zde moc zemskou;
čtyři šelmy jsou čtvero velkých mocí
starého světa. „
t. dostala. rozum lidský. Rozumějí kré
lovství babylonské, anérod chaldejský,
kterýž prvé divoký, potom okrotl a
lidštějí si počínal.
Rozumějí kralovstvi perské, jež po
vstalo po straně babylonského & spo
jilo se v jedno ze tří, totiž, z médského,
perského a babylonského. — "" Cýrus
z dopuštění Božího mnoho národů do
byl a pobil.
Znamená. království řecké Alexandra
Velikého, kterýž rychle a jako v letu
mnoho zemí zdobýval; jehožto králov
ství potom na čtvero rozděleno bylo.
Vykládá se obecně o moci a říši řím

3)

0v

ské, v rozličné její způsobě až do po
sledních časů.

vytržení jsou od tváři jeho: a aj
oči, jako očí člověčí byly na tom
rohu, a ústa mluvící veliké věcí*.

9. Hleděl jsem na to až posta
veni byli trůnové*, a starý dnů
posadil se“: rouchojeho bylo jako
sníh bílé, a vlasové hlavy jeho jako
vlna čistá: trůn jeho plamenové
ohně: kola tohoto hořící oheň***.

10. eka ohnivá, a prudká vy
cházela od tvářijeho. Tisícové tisíců
sloužili jemu, a deset tisíckrát sto
tisíců stálo předním: soud zasedl, a
knihy otevříny jsou.

11. Díval jsem se pro hlas řečí
velikých, kteréž ten roh mluvil: a
viděl jsem, že zabita byla šelma,
a zahynulo tělo její, a dáno bylo
k spálení ohněm.

12. Ostatních také šelem moc od
jata byla, a časové života ustano
veni byli jím, až do času a času*.

13. Tedy viděl jsem u vidění
nočním: a aj s oblaky nebeskými
přicházel jako syn člověka, a při
šel až k starému dnů: a postavili
jej před obličej jeho.

14. I dal jemu moc, a čest, i
království: a všickní lidé, pokolení,
a jazykové sloužiti budou jemu:
panství jeho, jest panství věčné,
kteréž nebude odjato: a království
jeho, kteréž nebude zrušeno.

15. I zhrozil se duch můj, já Da
niel ulekl jsem se těch věcí, a ta
vidění hlavy mé zkormoutila mne.

16. Přistoupil jsem k jednomu
z přístojících, a pravdy hledal jsem
od' něho o všech těchto věcech.
Kterýž pověděl mně výklad řeči,
a naučil mne.

17. Ty čtyři šelmy veliké: jsou
čtyři království, kteráž povstanou
na zemi.

8) Tím zvláštním rohem vypodobníva se,
dle velmi mnohých vykladačd apředně
dle svatého ehoře, nejblíže antíkrist,
jenž bude člověk s ďábelskou myslí,
pln pýchy a rouhání.
t. pro nejvyššího soudce, a jiné příse
dící; výš 4, 14. — "* t. soudce věčný.
— “* Stáří ukazuje také na moudrost,
bělost roucha a vlasů na svatost &bez
úhonnou spravedlnost, oheň na moc
věčného soudce.

12) t. do určitého času.

9
v
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18. Přijmou pak království svatí
Boha nejvyššího: a obdrží králov
ství až na věk , i na věky věků.

19. Potom c těl jsem pilně se
naučiti o šelmě čtvrté, kteráž byla
velmi ne odobná všem, a hrozná
příliš: zu ové apazourové její byli
železní: sžírala, a potírala, a ostatek
noha-ma svýma pošlapávala:

20. a o desíti rozích, kteréž měla
na hlavě: a o jiném, kterýž byl
vyrostl, přednímž padli tři rohové:
a o rohu tomto, kterýž měl oči, a
ústa mluvící veliké věci, a byl větší
nežli jiní.

21. Viděl jsem, a aj roh ten činil
válku proti svatým, a přemáhal 'e,

22. až přišel starý dnů, a al
soud svatým Nejvyššího*, a čas
přišel, a obdrželi království svatí.

23. A takto řekl: Šelma čtvrtá,
království čtvrté bude na zemi,
kteréž větší bude nade všecka kra—
lovství, a sžíře všecku zemi, a po
šlapá, a potře ji.

24. Rohů pak deset toho králov
ství deset králů bude: a jiný po
vstane po nich, a ten mocnější bude
nad první, a tří králů pomži:

25. a řeči proti Nejvyššímu mlu
viti bude, a svaté Nejvyššího po
tře: a domnívati se bude, že může
změniti časy, a práva, a vydání
budou v ruku [jeho] až do času, a
[dvou] časů a polovice času*.

26. A soud sedne, aby odjata byla
moc, a potřína, avyhlazena až do
konce.

27. Království pak, i panství, a
velikost království, kteráž jest pode
Vším nebem, budiž dána lidu sva
tých Nejvyššího: jehož království,
království věčné jest, a všickm'
králové jemu sloužiti, &jeho po—
slouchati budou. '

22) t. učinil spravedlnost ctitelům Nejvyš
šil:o.

25) t. tři a půl léta. Vykládá se to o An
tikristu, kterýžby v nejposlednější čas
tak dlouho církev Boží hubiti měl;
aneb, i o králi syrském Antiochn Epi
fanesovi, jenž právě 3 léta a osm mé
síců lid Boží sužoval, & tím Antikrista
předpodobňoval.
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28. Ažpotud konec řeči. Já Da—
niel mnoho myšleními svými ko
rmoutil jsem se, a tvář má pro
měnila se na mně: slovo pak toto
v srdci svém zachoval jsem.

Kapitola 8.
Ukázána Danielovi u vidění způsoba dvo

jího království perského a macedonského
neb řeckého, 8. též čtyr království menších
z tohoto vzešlých. 9. Trapič lidu israel
ského Antioch Epifanes. 16. Takové vylo
žení toho všeho od anděla.

1. éta třetího kralování Baltha
sara krále, ukázalo se mi vi

dění. Já Daniel, po tom, co jsem
byl viděl na počátku,

2. viděl jsem uvidění svém, když
jsem byl na hradě Susa, kterýž
jest V krajině Elam: viděl jsem

alkwpvidění, žebych byl na bráněaj .
3. I pozdvihna očí svých, viděl

'sem: a aj skopec jeden stál před
ouží, maje rohy vysoké, a jeden

byl vyšší než druhý a rostl vzhůru*.
Potom

4. viděl jsem skopce toho, an
zmítal rohama proti západu, a proti
půlnoci, a proti poledni*, a žádná
z šelem nemohla jemu odolati, aniž
se vysvoboditi zruky jeho: i činil
podlé vůle své, a velikým učiněn
jest.

5. A já pozoroval jsem: a aj
kozel přichazel od západu na tvář
vší země, a nedotýkal se země*:
ten pak kozel měl roh znamenitý
mezi očima sv' a**.

6. A přišel až k tomu skogcirohatému, kteréhož jsem byl vi ěl

2) Jinak: u řeky Ulaj, řecky Eulaíos.
3) Lépe: ale ten vyšší vzrostl potom,

neb posléze. Ti dva rohové vyzname—
névají království médské a erské, z
nichž však poslední, 11.persk , později
vzrostlo a mnohem větší nežli médské
bylo. '
Cýrus a jeho nástupcové zdobývali
mnoho krajin a království k těm stra
nám světa ležících.
t. Alexander Veliký, a nevýslovnou ry
“chlostí táhne.. — ** t. moci své veliké
opatrně užíval.

4
\.o

5)
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stojícího před branou,i běžel k němu
V prudkosti síly své.

7. A když se přiblížil k skopci,
rozlítil se na něj, a udeřil skopce:
a potřel obadva rohy jeho, a ne
mohl skopec odolati jemu: a pora
ziv ho na zem pošla al jej, a žádný
nemohl vysvoboditi skopce z ruky
e 0.

8. Kozel pak ten učiněn jest
velikým velmi: a když byl vzrostl,
Zlámal se roh veliký, avzešli čtyři
rohové pod ním* po čtyřech větřích
nebeských.

9. Z jednoho pak z těch vyšel
roh jeden maličký, a učiněn jest
velikým proti poledni, a proti vý
chodu, a proti síle*.

10. A pozdvihl se až k síle ne
beské*: a svrhl [některé] z síly i
z hvězd, a pošlapal je.

11. Až k knížeti síly zdvihl se:
a odjal od něho ustavičnou obět,
a svrhl místo posvěcení jeho.

12. Síla pak dána jest _'emuproti
ustavičně oběti, pro hříc y*: a.po
vržena bude pravda na zemi, a
učiní, a šťastně se mu povede.

13. I slyšel jsem jednoho ze sva
tých, an mluvil: &řekljeden svatý
druhému, nevím kterému, mluv1
címu: Dokudž [trvati má] to vidění
a ustavičně oběti [zastavení], &hřích
zpuštění, kteréž se stalo, a [dokud]
bude svatyně, & sila pošlapávána?

14. I řekli 'emu: Až do večera
a jitra, dnů va. tisíce tři sta: a
očistěna bude svatyně.

15. Stalo se pak, že když 'sem
viděl já Daniel vidění, & edal
jsem vyrozumění: aj stála před
obličejem mým jako tvářnost muže.

16. Aslyšel jsem hlas muže mezi

8) t. čtvero království řecké: Macedonie,
Egypt, Syrie, & Asie Malá.

9) t. proti Egyptu, s. Babylonu, a proti
síle či okrase země, 15.proti zemi jůd
ské. Rozumí se tu Antiochus Epifanes,
jenž předpodobňoval Antikrista.

10) či k vojsku nebeskému, k nebi,k hvě
zdám, k nimž se připodobňuje lid Boží
israelský, &zvlášť svatyně jeho aspráv
cov jeji.

12) t. pro hříchy lidu & kněží židovských.

Ulaj: ivolal, a řekl: Gabrieli učiň,
at tento vyrozumí tomu vidění.

17. I přišel, a stál vedlé, kdež
jsem já stál: akdyž přišel, zhroziv
se padl jsem na tvář svou, i řekl
ke mně: Rozuměj, synu člověčí,
že v času konce vyplní se toto
vidění.

18. A.když mluvil ke mně, padl
jsem tváří na zem: idotekl se mne,
a postavil mne na místě mém,

19. a řekl mi: Já ukáží tobě,
které věci budou v nejposlednějšim
času zlořečení*: nebo čas má konec
svůj**.

20. Skopec, kteréhož jsi viděl
míti rohy, král médskýj est a perský.

21. Kozel pak, král řecký jest,
a roh veliký, kterýž byl mezi očima
jeho, on jest král první.

22. Že pak, když se zlomil ten
roh, povstali čtyři místo něho:
čtyři králové z národu jeho po
vstanou, ale ne v síle jeho.

23. A po království jejich, když
vzrostou nepravosti*, povstane král
nestydaté tváří, a rozumějící pro—
povidkám.

24. A zmocní se síla jeho, ale
ne jeho silou: a více než může
věřeno býti, všecko hubiti bude,
a šťastně se mu povede, a učiní.
A pobije mocné, i lid svatých

25. podlé vůle své, a zpravena
bude lest v ruce jeho*: a srdce
své pozdvihne, a v hojnosti všech
věcí zbije mnohé: a proti knížeti
knížat ovstane, a bez ruky po
třín hudba“.

26. A vidění to večer a ráno,
kteréž jest povědíno, pravé jest:
protož ty znamenej vidění to, nebo
po dnech mnohých bude.

19) t. soudů, trestů na lid Boží. — ** t.
v uloženém času i to konec vezme;
aneb, ]: čssu dokouáuí toto vidění se
vztahuje.
H. když dokonsjí, dovrší uešlechetm'ci
t. v lidu jůdském zlost svou. 1. Mach.
1, 12.
t. povede se mu lest jeho. — ** napo
sledy pak ne lidskou rukou, ale od sa
mého Boha potřín bude. To se stalo
Epifanesovi, jenž těžkou nemocí raněn
jss, zdecbl.

Na CD v
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27. A já Daniel zemdlel jsem, až 9. Ale tobě Pánu Bohu našemu
stonal jsem po [několik]dní: akdyžimilosrdenství, a slitování, že jsme
jsem ovstal, konal jsem dílo krá-odstoupili od tebe:
lovske, a byl jsem předěsen nad! 10. a neuposlechli jsme hlasu
tím viděním, a nebyl, kdoby mifHos odina Boha našeho, abychom
je vyložil. Šcho ili vzákoně jeho, jejž dal nám

:skrze služebníky své roroky.
Kapitola 9_ ; 11. A všickni Israe ští přestou

Modlítba Danielova. 21. Lievení jemuípili 213,an tVůj, & uChýlíli 8.8, ?by
od anděla budoucího vysvobození skrzeínGSIyšPh hlasu tVéhO) & vyhto Jeslt
Krista, 26. smrti jeho, 27. i zkázy městanla' ,na's ZIOřeč?nStV11 3: Prom—etl;
Jerusaléma, škterež napsáno jest v knize MOJŽÍŠG

;služebníka Božího, nebot jsme hře

1.Léta prvního Daria syna Asvé- išili jemu.rovaz semene médského, kte-l 12. I vyplnil řeči své, kteréž
rýž panoval nad královstvím chal- ' mluvil proti nám, a proti knížatům
dejským: ,našim, jenž nás soudili, že uvede

2. léta prvního kralování jeho„na nás zlé veliké, jakéhož nikdy
já Daniel porozuměljsem v knihách fnebylo pode vším nebem, jakož se
počtu let, o němž se stala řečHo-lstalo v Jerusalémě.
spodinova k Jeremiášovi proroka,. 13. Tak jakž zapsáno jest v zá
že se dokoná zpuštění J erusaléma ' koně Mojžíšově, všecko to zle' přišlo
za sedmdesáte let. [na nás: & neprosili jsme tváři tvé,

3. A obrátil jsem tvář svou ku! HospOdine Bože náš, abychom se
Pánu Bohu svému, modle se, &.po—!byli navrátili od nepravosti svých,
komě prose v postech, v žíni, a v' a myslili na ravdu tvou.
popeli. ' 14. I bděl ospodin nad zlobou,

4. I modlil jsem se Hospodinula přivedl ji na nás: spravedlivyt
Bohu svému, a vyznávaje, řekl?jest Hospodin Bůh náš ve všech
jsem: Prosím, Pane Bože veliký afskutcich svých, kteréž učinil: nebot
hrozny, ostříhající smlouvy a [pro- "„jsme neuposlechli hlasu jeho.
kazujicí milosrdenství těm, kteříži 15.Anyní, Pane Bože náš, kterýž
tě miluji, aostříhajípřikázaní tvých. \jsi vyvedl lid svůj z země egypt

5. Zhřešilit jsme, nepravost jsmeiské rukou silnou, a způsobils sobě
činili, bezbožnost jsme páchali, a; jmeno, jako dne tohoto: hřešili
odstoupili jsme: &uchýlili jsme se;,jsme, nepravost jsme činili,
od přikázaní tvých, a soudů. , 16. Pane, proti vší spravedlnosti

6. Neposlouchali jsme služebniků ,tvé: odvrat se, prosím, hněv tvůj,
tvych proroků, kteříž mluvili ve !a prchlivost tvá, od města tvého
jmenu tvém králům našim, kní—iJerusaléma, a od hory svaté tvé.
žatům našim, otcům našim, i všemu
lidu země.

7. Tobě, Pane, spravedlnost: nám

pak lípříslušůzahanbení tváři, jakožjest nes mužům jůdským, a oby
vatelům jerusalémským, a všemu
Israeli, těm, kteříž blizko jsou, i
těm, kteříž daleko ve všech zemích,
do nichž jsi 'e vyvrhl, pro nepra
vosti jejich, jimiž hřešili proti tobě.

8. Hospodine, nám [přísluší] za
hanbení tváři, králům našim, kní
žatům našim, a otcům našim, kteříž
zhřešili.

\Nebo pro hříchy naše, a pro ne
ravosti otců našich, J erusalém a
'd tvůj V pohanění jest u všech

vůkol nás.
17. Nyní tedy vyslyš, Bože náš,

modlitbu služebníka svého, a rosby
'jeho: a ukaž tvář svou n sva—
tyní svou, kteráž zpuštěna jest, pro
sebe samého.

18.Nakloň, Bože můj, ucha svého,
a slyš: otevři oči své, a viz zpu
štění naše, iměsto, nad kterýmž
vzýváno jest jmeno tvé: nebot ne
pro spravedlnosti naše prostíráme
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prosby před tváří tvou, ale pro
milosrdenství tvá mnohá.

19. Vyslyš, Pane, ukrot se, Pane:
pozoruj a učiň: neprodlévejž pro
sebe samého, Bože můj : neboťjmeno
tvé vzýváno jest nad městem, inad
lidem tvým.

20. A když jsem ještě mluvil a
modlil se, a vyznával hříchy své,
ihříchy lidu israelského, a prostíral
prosby své před obličejem Boha
svého, za horu svatou Boha svého:

2l. ještě jsem já mluvil na mod
litbě, a aj muž Gabriel, kteréhož
jsem byl viděl u vidění na po
čátku, rychle letě dotekl se mne
v čas oběti večerní*.

22. A učil mne, & mluvil mi, a
řekl: Danieli, nym'jsem vyšel, abych
tě naučil, a abys rozuměl*.

23. Od počátku proseb tvých
šla jest řeč*: a já jsem přišel,

a. ych ti oznámil, nebo muž ža
dostí** jsi: protož ty pozoruj řeči
mé, a rozuměj vidění tomu.

24. Sedmdesáte téhodnů ukráceno
j est* nad lidem tvým, a nad městem
svatým tvým, aby se skonalo pře
stoupení, a konec vzal hřích, &
shlazena byla nepravost, a přive—
dena byla spravedlnost Věčná, &
aby se naplnilo vidění, iproroctví,
a pomazán byl Svatý svatých.

25. Věz tedy, a pozoruj : Od vy
jití řeči, aby zase vzdělán byl Je
rusalém, až do Krista vévody, té
hodnů sedm, & téhodnů šedesát
a dva budou*: a zase vzdělána
bude ulice, a zdi v úzkosti časů.
21) t. v tu dobu, když se obět v chrámě

jernsalémském konávala, dotekl se ho
jako činívá ten, kdo k někomu pro
mluviti chce.
t. abych ti dal světlou zprávu o tom,
čehos od Boha žádal.
t. vyřčení od Boha, zjevení ovystavenl
města a chrámu. — "' t. velmi žádo.
stivý zvěděti tajemství Boží; aneb velmi
žádoucí, Bohu milý

22)

23)

24) t. sedmkrát sedmdesát, či 490 let od
měřeno jest —

25) 15.49 a 434, dohromady 483 léta bn—
dou až do Krista, t. až do jeho po
křtění s úřadu vykupitelského nastou
pení. Počítaji se ta léta obyčejně, ne
od vyřčení Cýrova, aby se opět stavěl
chrám jerusalémský ([ Esdr. 1, 3.),

26. A po téhodnech šedesáti a
dvou zabit bude Kristus: anebude
lid jeho, kterýž ho za ře. A město
i svatyni rozmece li s vévodou,
kterýž přijde*: a konec jeho po
hubeni, a po konci boje uložené
zpuštění.

27. Utvrdí ak smlouvu mno
h' jednim té odnem*: a v polo
Vlci téhodne přestane obět & obě—
továm'**:a bude v chrámě ohavnost
zpuštění: &.až do skonání akonce
trvati bude zpuštění.

Kapitola 10.
Tato s. následující dvě kapitoly zdržují

v sobě proroctví o dvou královstvích, z řecké
monarchie po smrti Alexandra Velikého mezi
jinými poělých, t. o syrském a egyptském
až do Antiocha Epifanesa trapiče Židů, a
o lepších ěasich po smrti tohoto.

1. Léta třetího [kralováni] Cýra,krále perského, zjeveno bylo
slovo Danielovi příjmím Baltha
sarovi, a slovo pravé, a síla veliká*:
i porozuměl řeči: nebo rozumění
potřebí jest u vidění.

2. V těch dnech já Daniel kví
lil jsem za dni tří téhodnů*:

3. chleba žádoucího jsem nejedl,
& maso avíno nevešlo do úst mých,
nýbrž ani mastí jsem se nemazal:
až se vyplnili dnové tří téhodnů.

4. Dne pak dvacátého čtvrtého

nýbrž od času toho, když dána jest
svoboda Nehemiáěovi odebrati se do
Jemsaléma a stavěti město a zdi. (2
Esdr. 2, G.) To se stalo r. 20. kralo
vání Artaxerxa Longimana, r. města
Říma 299, odkudž až dokázání Janova
léta 15. císaře Tiberia, či 782. I'. města
Říma, právě 439 léta uběhla.

26) t. 'mané pod vůdcem Titem.
27) t. smlouvu Boží s Abrahamem učině

nou; aneb, toho všeho, v čemž kdy
Bůh lidu svému se zamlouval, skutečně
potvrdí Kristus. — " t. přestaneplat
nost starých obětía řádů, když Kristus
sebe samého nebeskému Otci na dřevě
kříže za všecky lidi obětovati bude.
t. zjeveno jest mu o válkách velikých,
kteréž jistě nastati mají.
t. pustil jsem se, s kvílením se koře
před Bohem, žádostiv jsa. světleji po
znati rozličné věci, které mi u pře
dešlých viděnicb ještě temné zůstaly.

.—
V

2
V
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měsíce prvního, byl jsem podlé
řeky veliké, jenž jest Tigris.

5. I pozdvihl jsem očí svých,
a viděl jsem: a aj muž jeden 0—
děný, v roucho lněné, a bedra jeho
přepásaná byla zlatem ryzím:

6. a tělo jeho jako chrysolit,
a tvář 'eho jako tvářnost blesku,
a oči je 0 jako lam ahořící: a ra
mena jeho, a což olů jest až do
nohou, jako tvářnost mědi roz
pálené: a hlas řečí jeho jako hlas
množství.

7. Viděl jsem pak já Daniel
sám vidění to: muži pak, kteříž
byli se mnou, neviděli ho: ale
hrůza přílišná připadla na ně, iu
tekli do skrýše.

8. Já pak zůstav sám viděl jsem
vidění to veliké: a nezůstalo ve
mně síly, ale i tvářnost má změ—
nila se na mně, & usvadl jsem,
aniž jsem měl co síly.

9. I slyšel jsem hlas řečí jeho:
a uslyšev ležel jsem přestrašený
na tváři své, a obličej můj při
lnul k zemi.

10. A aj ruka dotkla se mne,
a pozdvihla mne na kolena má,
a na články rukou m ch,

11. i řekl ke mně: anieli muži
žádostí, porozuměj slovům, kteráž
já mluvím k tobě, a stůj na místě
svém; nebo nyní poslán jsem
k tobě. A když mi tu řeč pově—
děl, stál jsem třesa se.

12. I řekl ke mně: Nebojž se,
Danieli; nebo od prvního dne, jakž
jsi přiložil srdce své, abys oroz
uměl*, abys se trýznil před ohem
svým, vyslyšána jsou slova tvá:
a já přišel jsem pro řeči tvé**.

13. Kníže pak království per—
ského odporovalo mi po jedenme
cítma dnů*: a aj Michael jeden

12) t. těm věcem, jak se budoucně s lidem
tvým díti bude, níž v. 14. — ** t za
příčinou věci, žádosti tvé.
Tímto knížetem rozumí sv. Jeronym a
jiní, strážného anděla království per
ského, mnozí pak to obracejí na Cýra,
kterýž k vnnkání anděla Gabriela, aby
lid israelský propustil, ne hned volným
byl.

13)

365

z knížat předních přišel mi na
pomoc, a já zůstal jsem tamukrále
perského.

14. Přišel jsem pak, abych
tě vyučil, co přijíti má lidu tvému
v osledních dnech, nebo ještě to
vi ění na dny*.

15. A když ke mně mluvil ta
kovými slovy, sklopil jsem tvář
svou k zemi, a mlčel jsem.

16. A aj jako podoba syna člo
věka dotkla se rtů mých: a ote
vřev ústa svá mluvil jsem, a řekl
jsem tomu, kterýž stál naproti
mně: Pane můj, u vidění tvém
rozvázání jsou kloubové moji, a nic
ve mně nezůstalo síly.

17. A kterak bude moci služeb
ník Pána mého mluviti [s tebou]
Pánem mým? poněvadž nic ve
mně nezůstalo síly, ale i dýchání
mé zacpává se.

18. Tedy opět dotklo se mne
jako vidění člověka, a posilnílo
mne,

19. a řeklo: neboj se muži žá—
dostí: pokoj tobě: posilň se, abuď
mocný. A když mluvil se mnou,

posilníl jsem se, ařekl jsem: Mluv,ane můj, neboť. 'si mne posilnil.
20. I řekl: Víš—liž, proč jsem

přišel k tobě: A nyní navrátím se,
abych bojoval proti knížeti perské
mu: když jsem já vycházel, uká—
zalo se kníže řecké jda*.

21. Ale však oznámím tobě, co
zapsáno jest v písmě pravdy*: a
není žádného spomocníka mého ve
všech těchto věcech, kromě Mi
chaela knížete vašeho**.

14) t. ještě to mnoho dnů, dlouho trvati
bude, než se to vidění vyplní.

20) t. anděl strážný země řecké. Smysl
prostý jest, že řízením Božím králov—
ství perské Řekúm připadne; níž 11,
2. a t. &. Jiní rozumějí knížetem per
ským Cýra, s. knížetem řeckým Ale—
xandra Velikého.

21) t. v knize osudů, či rady Brží; co se
opravdu, a jistě naplní. — " t. vašeho
anděla strážce.
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Kapitola 11.
0 témž déle. Proroctví o čtyřech krélích

perských. 6. Války králů syrských &egypt
ských. 15. Kaženi země jůdské od An
tiocha.

1. Já. pak od prvního léta Dariamédského stal jsem*, aby se
posilnil, a zmocnil.

. nyní pravdu oznamím tobě.
Hle ještě tři králové stati budou
v zemi perské, a čtvrtý" zbohatne
bohatstvím velikým nade všecky:
a když se zmocní bohatstvím svým,
popudí všech proti království ře
ckému.

3. Ale povstane kral silný, a pa
novati bude panstvím mnohým,
a učiní, cožby se jemu líbilo*.

4. A když stati bude, potříno
bude království jeho, a rozděleno
bude na čtyry větry nebeské; a
však ne potomkům jeho, aniž podlé
mocnosti jeho, kterouž byl on pa
noval: nebo roztrháno bude kralov
ství jeho také mezi cizí, kromě
těchto.

5. A posilní se král polední"*:
a [jedno] z knížat jeho** zmocní
se nad něho, a panovati bude

micně: nebo veliké bude panováníje o.
6. A po skonání [některých] let

smluví se*: a dcera krále poled
ního přijde ke králi půlnočnímu,
aby učinila přátelství, a neobdrží
síly ramene, aniž stati bude símě
její**: ale vydana bude [na smrt]
ona, i ti, kteříž ji přivedli, mla
denci její, i ti, kteříž posilňovali
jí v ty časy.

1) t. při Michaelu, pomáhaje mu —
2) t. Xerxés, čtvrtý po Cýrovi —
3) t. vše se mu ve válkách šťastně podlé

vůle a žádosti jeho povede; rozuměj
Alexandru Velikému.
t. král egyptský, Ptolomeus Lagi. —
'" t. Alexandra Velikého, t. Seleukus
Nikator.
Učiní smlouvu, zpřízní se manželstvím,
t. králové, egyptský a perský. — **
Byla to Berenika, dcera Ptolomea Fi
]sdelfe, vdaná. za Antiocha Théa, krále
syrského, a však nepodržels dlouho
moci a vážnosti své. Čti o tom historii
světskou.

D' v
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7. A státi bude zkmene kořenů
jejich štípení*: a přitáhne s voj—
skem, a vejde do krajiny krale
půlnočního: a zle jich užívati
bude, i obdrží je.

8. Nad to i boh jejich, a ry
tiny, nádobí také raha stříbrná.
i zlatá., vzajetí poveze do Egypta:
ont zvítězí roti králi půlnočnímu.

9. A vedee do království kral
polední, a navrátí se zase do země
své.

10. Synové pak jeho* popudí se,
a shromáždí množství vojsk veli
kých: a přijde [jeden] pospíchaje,
a [jako] rozvodňuje se**, inavratí

sel,1a popudí se, a potká. se smocíe 0.
J 11. A rozdražděn jsa kral polední
vytahne, a bojovati bude proti
králi půlnočnímu, a zšikuje množ
ství přílišné, a dám bude množ—
ství to v ruku jeho*.

A zjímá. množství, a povýší
se srdce jeho, a porazí mnoho tisíců,
ale nezmocní se*.

13. Nebo se obrátí král půlnoční,
a zšikuje množství mnohem větší
než prvé: a při konci časů a let,
přijde pospíchaje s vojskem velikým
a s zbožím přllíšným.

14. A v těch časích mnozí po
vstanou proti králi polednímu: sy
nové také přestupníků lidu tvého
pozdvihnou se, aby naplnili vidění*,
a padnou.

15. I přitáhne král půlnoční, a

7) Ptolsmeus Evergetes, syn Filadelfdv,
vlastní bratr Bereničin.

) t. krále půlnočního. — **t. jako povodeň
vojskem svým všecko, kudy potáhne,
přikrývsje, & dobývsje měst a přístavů
mořských. Byl to Antiochus Veliký.
Rozumí se Ptolomeus Filopator, syn
Evergetův, jenž donucen jsa od svých
rad,_sém osobně to vojsko k boji vedl,
nejss povahy bojovné, nýbrž rozmařilé.
t. nerozmnožil moci své, mohs. králov
ství syrské dobytí; nýbrž milovník jsa.
pohodlí, i rozkošného živote, učinil s
Antiochem raději pokoj.

14) či proroctví o trépení lidu jůdského
skrze Antiocha Epifaness, krále syr
ského, jeěto tím pozdvižením & pomocí
proti králi egyptskémn pod panování

1 O
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syrské přišli; výš B, 23.
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snosí násyp, a dobude měst nej
ohrazenějších: & ramena polední
neostojí, a povstanou výborní jeho
k odoláni, & nebude sily.

16. A přitáhna na něho učiní
podlé libosti své, a nebude kdoby
se ostavil proti tváři jeho: a.státi
bu e v zemi slavné*, a zkažená
bude docela. rukou jeho.

17. A položí tvář svou, aby přišel
k drženi všeho království jeho*, a
upřimé věci učiní s ním: a dceru
žen dá jemu, abyr vyvrátil je: ale
ona nebude státi [k tomu], aniž
jeho bude**.

18. A obrátí tvář svou k ostro
vům*, & dobude mnohých: aučini,
aby přestalo kníže pohanění své
ho**; to pohanění jeho obrátí se
na .

19. I obrátí tvář svou ku pan
ství země své, a klesne, a padne,
a nebude nalezen*.

20. I povstane na místě „'eho
[člověk] nejchatrnější, a ozdoby
královské nehodný; &.po nemno—
hých dnech potřín bude, ne skrze
prchlivost, ani v boji*.

16) t. v zemi jůdské —
17) t. krále egyptského. -- ** t. k jeho

straně. Antiocb, celého království egypt
ského zmocniti se chtěje, mimo jiná
úsilí, užil i té chytrosti, že dal Ptolo
meovi Epifanesovi králi ještě tehdáž
mladému dceru svou Kleopatru za man
želku, aby ho skrze ni přelstil a o
království jeho připravil. Ale zmýlil
se; nebo dcera manželu svému věr—
nější byla nežli otci, a tak úmyslu
svého nedošel.
t. k západu, k Evropě. — " Hebr. ale
vůdce jeden přítrž učiní hanění jeho.
Antioch Vel. obrátil se dále proti ze
mím západním v Evropě a Asii, od

ků osazeným. Tu se však potkal s
vládnoucí tu mocí římskou, jemu toho
bránící, kteréžto on nešetrnými slovy
odbyv, od římského vůdce Scipiona na.
hlavu poražen, a k honbě své velmi
skrocen a zoužen byl.
t. chtěje oloupiti jeden chrám, by Rím
ským umlnvenou pokutu zaplatit mohl,
od lidu zabit jest.
t. zrádně padl Seleukus Filopator po
dvanáctiletém panování od Heliodora,
jehož byl prvé k oloupení chrámu do
Jerusaléma. poslal (2. Machab. 3, 4.), a
kterýž pak o jeho království stůl.

1 m
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21. I stane na místě jeho po
tupný, a nebude mu dána čestkrá
lovská*: a přijde tajně, a obdrží
království lstivě.

22. A ramena bojujícího* vybo
jována budou od tváři jeho, a po—
třínf. budou: nadto i vůdce smlou

23. A po přátelství, prokáže nad
ním lest: a vstoupí, a přemůže s
malým lidem.

24. A do hojných a bohatých
měst vejde: a učiní, čehož nečinili
otcové jeho, ani otcové otců jeho:
loupeže, a kořisti, i zboží jejich
rozptýlí a proti nejpevnějším mě
stům vymýšleti bude lsti: a to až
do času*.

25. I vzbudí se síla 'eho, a srdce
jeho proti králi pole nímu s voj
skem velikým, alaál polední vzbu
zen bude kboji s mnohými pomoc—
níky, a silnými říliš: ale neostoji,
proto že vymysh proti němu lsti.

26. A jídající chléb s ním, po—
trou jej, a vojsko jeho potlačeno
bude: a padnou zbiti jsouce mnozí*.

27. Oboudvou také králů srdce
[bude], aby zle činili, a za jedním
stolem lež mluviti budou, 3. ne
prospějí*: nebo ještě konec na“jiný
cas

28. I navrátí se [Antioch] do země
své se zbožím mnohým: a srdce

21) Byl to Antiochus Epifanes, jejž z po
tupy nazývali Epimanes t. j. pošetilý.
blázen; jemuž nepřináleželo království
syrské, nýbrž Demetriovi, synu ele—
ukovu.
Rameny (řeky) Nilu rozumí se Egypt
a moc jeho. — ** t. král egyptský
Filometor, kterýž s Epifanesem v
smlouvu vešel.
Epifanes pod záminkou poručenství a
ujetí se o mladého krále, uvázal se v
jeho království. a s malým počtem lidu
do nejbohatších měst egyptských vied,
je zloupil.
Tyto věci týkají se války Antiocha
Epifanesa s mladým Ptol. Filometorem
a ukazují na zrádnou bitvu s. porážku
Egyptských u Pelusium, pevnosti jejich

:o Ov

silně.
t. eba. myslili na. to, jak by jeden dru
hému uškodil, a pod zástěrou přátel
ství bleděl jeden druhého oklamati, ale
bez prospěchu.

[O V
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jeho [obrátí] se proti zákonu sva
tému, a učini*, a navrátí se do
země své.

29. V uložený čas navrátí se, a
přijde na poledne: ale nebude prv
nímu podobné to poslední.

30. A řijdou proti němu Třílodi,
&.Rímanšz: a pobit bude anavrátí
se, a hněvati se bude proti zákonu

svatlýlně, a. učiní: a navrátí se, amys 'ti bude proti těm, kteříž opu—
stili zákon svatý**.

31. A ramena z něho stanou*,
a poskvrní svatyně síly, a odejmou
ustavičnou obět, a dají ohavnost v
zpuštění**.

32. A bezbožni k zákonu lstivě
stavěti se budou: lid pak, kterýž
zná Boha svého, obdrží, a učiní*.

33. A učení v lidu budou učiti
mnohé*: a. padnou od meče, a od
plamene, a v zajetí a Vloupež [za
mnoho] dnů.

34. A když padnou, pozdvižení
budou pomocí maličkou: a připojí
se k nim mnozí lstivě.

35. A z učených padnou, aby'
[jako ohněm] přehánění, a čistění,
a zbíleni byli až do času uloženého:
nebot 'eště jiný čas bude.

36. %bude činiti král podlé vůle
své, apozdvihne se, apostaví yšně
proti všelikému bohu: a proti ohu
bohů mluviti bude veliké* věci, a
šťastně se mu povede, až se dokoná
hněv, neb se stalo uloženi**.

37. A na Boha otců svých nebude
dbáti: a bude v žádostech žen, ani
na kterého z bohů dbáti bude:
nebo proti všemu povstane.

38. Boha pak Maozim* na místě

28) t. mnoho zlého. ]. Machab. ], 20. atd.
30) t. lodí cittejské či macedonské, na

nichž římský poslanec Kaius Popilius,
s přísnou pohrůžkou, aby Antioch s
vojsky svými odtáhl z Egypta. — '"
Čti o tom 2. Mach. 4, 7. a t. d.

31) t. vojska. od něho postavena budou. 1
Mach. 1, 33—88. -- ** t. modlu na to
zpuštěné, či poškvrněné svaté místo. 2.
Mach. 6, 1. 2.

32) t. zvítězí, & zmužile si povede.
33) t. tomu, aby v náboženství pravém se

trvali, vlsstním příkladem učiti budou.
36) či rouhavá. — " t. jest uloženo, až

dokavád to trápení lidu trvati má.

!svém ctíti bude: a boha, kteréhož
!neznali otcové jeho, ctíti bude zla
' tem, a stříbrem, a kamením drahým,
a věcmi drahými.

39. A učiní, aby ohradil Maozim
s bohem cizím*, jehož poznal, a
rozmnoží slávu, a dá jim moc nad
mnohými, a zemi jim rozdělí dar
mo**.

40. A v času uloženém bo'ovati
bude proti němu král pole ', a
jako bouře přijde proti němu král
půlnoční, s vozy, a s jezdci, a s
velikým množstvím lodí, a přitáhne
do zemí, a potře &.projde je.

41. A vejde do země slavné, a
mnohé [krajiny] padnou: tyto pak
samy budou zproštěnyzruky jeho,
Edom, Moab, a počátek* synůAJn
mono 'ch.

42. pošle ruku svou na země:
a země egyptská neujde mu.

i 43. A panovati bude nadpoklady
Xzlata.a stříbra, i nade všemi věcmi
drahými egyptskými: skrze Lybii
také a mouřeninskou zemi rojde.

44. A pověst zkormoutí 0 od
východu a. od půlnoci*: a. přijde s
množstvím velikým, aby potřel, a
zbil mnohé.

45. A rozbije stan svůj Apadno
mezi mořem*, na hoře slavné a
svaté: & přijde až k vrchu jejímu,
a žádný nebude pomáhati jemu**.

Kapitola 12.
Proroctví o vysvobození lidu Božího z

sonžení.

1. Toho pak času povstane Michaelkníže veliké, kterýž stojí za
y lidu tvého: a přijdečas,jakýž

nebyl od té doby, jakž národové
počali býti, až do tohoto času. A

38) t. j. boha síly, Jupitera kapitolského,
jemuž Římané vítězství přičítali.

39) t. své pevnosti, (své síly). aby tím bo
hem zmocnil. — ** t. ctitelům toho boha.

41) t. předni, hlavní část země
44) t. uslyšev, že král perský a. arménský

proti němu povstali.
45) t. mezi mořem prostředním & mrtvým

či v Jůdstvn rozbije stan svůj králov
ský. Apadno nazvaný. — ** ti ]: vý
kladu všeho toho knihy Machabejské.
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toho času spasen bude lid tvůj,
kdožkoli nalezen bude zapsaný v
knize*.

2. A mnozí z těch, kteříž spí v
prachu země, procítí ; j ední k životu
věčnému, a druzí ku pohanění, aby
je viděli vždycky*.

3. Ale kteříž učení budou, stkvíti
se budou jako blesk oblohy: a kte

říž spravedlnosti vyučují mnohé,jako vězdy na věčné věky.
4. Ty pak, Danieli, zavři řeči, a

zapečet knihu, až do času určitého:
mnozí ji projdou, a mnohonásobné
bude umění*.

5. I Viděl jsem já Daniel, a aj
jako jiní dva stali: jeden z této
stran na břehu řeky, a druhý z
druh strany břehu řeky.

6. I řekl jsem muži, kterýž byl
oblečen v roucho lněné, kterýž stal
nad vodou řeky: Kdy bude konec
těmto divným věcem?

7. I slyšel jsem muže, kterýž byl
oblečen v roucho lněné, kte 'žstal
nad vodou řeky, když zdvih pra
vici i levicí svou k nebi, a přisahl
skrze živého na věky, že do času,
a [dvou] časů, a polovice času. A
když se vyplní rozptýlení ruky lidu
svatého, splní se všecky věci ty.

8. A já. slyšeljsem, alenerozuměl
jsem. I řekl jsem: Pane můj, co
bude potom?

9. I řekl: Jdi Danieli, nebo zavří
ny jsou, a zapečetěny řeči [ty], až
do uloženého času.

10. Vyčistěni budou, &.zbíleni bu
dou, a jako oheň zkušení budou
mnozí: 'a bezbožně činiti budou
bezbožní, aniž porozumějí všickni
bezbožní, ale učení porozumějí.

11. A od času, když odjata bude
obět ustavičná., &.postavena bude
ohavnost v zpuštěni, [bude]dnů tisíc
dvě stě a devadesát.

12. Blahoslavený, kterýž dočeka,

1) t. v knize života; kohožkoli Bůh vy
svoboditi a zachovati uložil.

2) Tím místem předpovědíno spolu vše—
obecné z mrtvých vsténí aživot věčný.
Jan 5, 28. 29. Mat. 25, 46.

4) t. rozumění, vykládání té knihy.

a přijde až ke dnům tisící třem
stům třicíti pěti*.

13. Ty pak [Danieli] jdikulože
nému cíli: a odpočineš, a stati bu
deš v losu svém do skonaní dnů*.

Až potud čteme Daniele_vhebrej
ských knihách. To což následuje až
do konceknihy. z vydáni Theodocionova
přeloženo jest*.

Kapitola 13.
O Susanně, ženě šlechetné, pró nezříze

nou a, odmrštěnou žádost dvou starců křivě
obžalované, 41. na smrt. odsouzené, 44. a
od Boha skrze Daniele vysvobozené.

1. I byl muž, přebývající v Baby—loně, a jmeno jeho Joakim:
2. a ojal manželku jmenem Su

sannu, ceru Helkiašovu, velmi krás
nou, a bojící se Boha:

3. nebo rodičové její, jsouce spra
vedliví, vyučili [též] dceru svou po
dlé zakona Mo'žíšova.

4. Byl pak oakim bohatý velmi,
a měl štěpnici blízko domu svého:
a scházívali se k němu Zidé, proto
že vzácnější byl nade všecky jiné.

5. I ustanoveni jsou z lidu dva
starci za soudcev tom roce: o nichž
mluvil Pan: Ze vyšla nepravost z
Babylona od starších soudců, kte—
říž zdali se spravovati lid.

6. Ti často chodívali do domu
Joakimova, a přičhazeliknim vši
ckni, kteříž měli soudy.

7. Když pak lid vracoval se o
poledni, vcházela Susanna, a ro
chazela se v štěpnici muže sv ho.

8. I vídali ji ti starci na každý
den [tam] vcházejíci, a procházející
se: a zapálili se žádosti k ní:

9. a převrátili smysl svůj, a schý
lili oči své, aby neviděli nebe, ani

12) Jakoby řekl: Přídéš-li _k těm 1290
dnům ještě 45 (tedy dohromady 1335),
tu již dokonale znikne lid svatý tyrana
svého, buď Epifanesa, aneb Antikrista,
jejžto Epifanes předpodobňoval.
Dle čtení původního: Jdi ]: svému
konci, odpočiň, a vstaň k losu svému
na konci dnů, t. j. v čas všeobecného
z mrtvých vstůní.

*) Poznamenéní sv. Jeronyma.
24
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rozpomenuli se na soudy spravedlivé*.
10. Byli tedy oba raněni milostí

k ní, aniž oznámili sobě vespolek
bolesti své:

11. nebo se styděli oznamiti sobě
žádosti své, chtíce ležeti s ní:

12. i šetřili na každý den pilněji,
aby ji viděli. A řekl jeden k dru

emu:
13. Pojďme domů, nebo hodina

oběda jest. A vyšedše odešli od
sebe.

14. A vrativše se zase, sešli se
v jedno: a vyptavše sejeden druhého
na říčinu, vyznali žádost svou: a
teh y společně uložili čas, kdyby
ji mohli nalezti samu

15. I stalo se, když šetřili příhod
ného dne, že vešla jednu chvíli
jako včera a před včerejškem, se
dvěma samýma děvečkama,achtěla
se zmýti V štěpnici: nebo bylo
horko:

16. a nebylo žádného tam, kromě
dvou starců skrytých, a patřících
na ni. .

17. Řekla tedy děvečkám: Při
neste mi oleje, & mýdla, a dvéře
u štěpnice zavřete, at se zmyji.

18. I učinily, jakž porušila: a
zavřely dvéře u štěpnice, & vyšly
skrze zadní dvéře, aby přinesly,
což byla poručila: a nevedely, žeby
starci vnitř byli skr

19. A když vyšly dělvečky,vstali '
ti dva starci, &. přiběěhli k ní, a
řekli:

20. Aj dvéře u štěpnice zavříny
jsou, a žadný nás nevidi, a my
žádosti tvé jsme: pročež přivol nam,a lež s nimi.

21. Pakli nebudeš chtíti, povíme
proti tobě svědectví, že bylstebou
mládenec, a že jsi ro tu příčinu
vypustila děvečkyogbsebe.

22. I vzdychla Susanna, ařekla:
Úzkosti jsou mi se všech stran:
neboučinim-lito, smrtmijest. akli
neučinim, neujdu rukou vašich.

<

9) t. že jest na. nebi spravedlivý soudce,
kterýž bezbožnoat tresce.

23. Avšak lépe mi jest bez skut—
ku upadnouti v ruce vaše, nežli
hřešiti před obličejem Páně.

24. I zkřikla hlasem velikým Su
sanna: a zkřikli i starci proti ní.

25. A běžel jeden ke dveřím štěp
nice, a otevřel.

26. Tedy když uslyšeli křik v
štěpnici služebníci domu, vskočili
[tam] skrze zadní dvéře, aby vi—

dě12i,coby to bylo.7.A když starci mluvili, zasty—
dělí se služebníci náramně, nebo
nikdy nebyla pravena o Susanně
řeč takova. I stal se den zejtřejší.

28. A když přišel lid k muzi
jejímu Joakimóvi, přišli i ti dva
starci plni nepravého myšleni proti
Susanně, aby ji zabili.

29. I řekh před lidem: Pošlete
k Susanně, dceři Helkiášově, ženě
Joakimově. A i hned poslali.

30. I přišla s rodiči, a s syny,i
se všemi příbuznými svými.

31. Byla pak Susanna rozkošné.

příliš, a (pěkně tvař132. Te yti nešlechetni rozkazali,
aby byla odkryta, [neb byla při
kryta], aby aspoň tak nasytili se
krasy její.

33. Plakali ji tedyjejí, a všickni,
kteříž ji znali.

34. Povstavše pak dva starci u
rostřed lidu, položili ruce své na

%.Étíeražto plačíc vzhlédla k
nebi: neb bylo srdce její doufaní
majíc v Pana.

36. I řekli starci: Když jsme se
prochazeli po štěpnici sami, vešla
tam tato se dvěma děvečkama: a
zavřevši dveře u štěpnice, vypustila
děvečky od sebe.

37.A přišelknímladenec, kterýž
se byl schoval, a ležel s ní.

38. M pak byvše v koutě štěp
nice, vi ouce tu nepravost běželi
jsme k nim, a viděli jsme, ani
spolu obcují.

39. A jeho zajisté nemohli jsme
popadnouti, protože silnější byl nežli
my, a otevřev dvéře vyskočil:

40. tuto pak chytivše, tazah jsme
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se, kdoby byl ten mládenec, ale
nechtěla nám oznámiti: této věci
svědkové jsme.

41. Uvěřilojim množství, jakožto
starším asoudcům lidu, iodsoudili
JI na smrt.

42. I zvolala hlasem velikým
_Susanna,a řekla: Božejvěčn ,kterýž
151skrytých věcí poznavate , kterýž
všecko víš prvé nežli se stane,

43. ty víš, že křivé svědectví
vydali proti mně: a aj umírám,
nic toho neučinivši, což tito zlostně
složili proti mně.

44. I vyslyšel Pán hlas její.
45. A když vedena byla na smrt,

vzbudil Pán ducha svatého, pacho
líka mladšího,jehožto jmeno Daniel:
_ 46. izvolal hlasem velikým: ist
jsem já od krve [ženy] této.

47. I obrátiv se veškeren lid k
němu, řekl: Jaká jest tato řeč,
kterouž jsi ty mluvil?

48. Kterýž stoje uprostřed nich,
_řekl: Tak-li pošetilí jste, synové
israelští, že nerozsoudivše, aniž což
pravého jest, poznavše, odsoudili
jste dceru israelskou?

49. Navrattež se k soudu, nebo
křivé svědectví mluvili tito proti ní.

150. Tedy vrátil se lid s chvá
taním, a řekli jemu starci*: Pojď,
a posaď seuprostřed nás, aoznam
nám: poněvadž tobě dal Bůh čest
starosti.

51. I řekl k nim Daniel: Od
dělte je, jednoho od druhého opo
dál, a rozsoudim je.
_ 52. Když. tedy rozděleni byli
jeden od druhého, povolav jednoho
z nich řekl jemu: Zastaralý ve
dnech zlých, nyni přišli hřichové
tvoji, kteréž jsi prve páchal;

_53. konaje soudy nepravé, ne
vlnné utíska'e, & ropouštěje vinné,
Ješto Pán í: Nlévinného a spra
vedlivého nezabiješ.

54. Protož nyni jestli jsi ji viděl,
pověz, pod kterým stromem jsi je

50) Buď ti dva ůsměšně, aneb spíše jiní
starší, anamsnajice již něco o nešlo
chetnosti těch dvou stsrců.
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viděl s sebou mluvící. Kterýž řekl:
Pod lentiškem*.

55. I řekl Daniel: Právěs selhal
v svou hlavu; nebo aj anděl Boží
vezme ortel od něho, a přetne tě
v půli.

56. A odbyv toho, rozkázal při
jíti druhému, a řekl _'emu: Plemě
chananejské, a ne jůdské, krása tě
podvedla, a žádost převrátila srdce
tvé:

57. tak jste činívali dcerám isra
elským, a ony bojíce se mluvívaly
s vámi: ale dcerka jůdská nestrpěla
nepravosti vaši.

58. Protož nyní pověz mi, pod
kterým stromem postihl jsi je mlu
vící s sebou. Kterýž řekl: Pod
svídou*.

59. I řekl jemu Daniel: Právěs
selhal i ty v hlavu svou: nebo čeká
anděl Páně, meč maje, aby tě pře
tal v půly, a zabil vás.

60. Tedy zkřiklo všecko shro
mážděni hlasem velikým, a velebili
Boha, kterýž vysvobozuje doufající
v něho.

61. A povstali proti těm dvěma
starcům (nebo dokázal na ně Daniel
z úst jejich, že křivé svědectví po—
věděli), a učinili jim tak, jakž oni
byli zlé učinili roti bližnímu,

62. aby učinili podlé zákona Moj
žíšova: 1 zabili -je, a vysvobozena
'est krev nevinná toho dne.

63. Helkiáš pak i žena jeho chvá—
lili Boha příčinou dcery své Su
sanny, s Joakimem mužem jejím,
i se všechněmi příbuznými, že není
shledána na ni hanebná věc.

64. Daniel pak učiněn jest ve
liký před obličejem lidu, od toho
dne i otom.

65. král Astiages přiložen jest
k otcům svým, i ujal Cýrus perský
království jeho.

Kapitola-14.
Nucsn Daniel od krále babylonského k

činění poklony Bélovi. 4. Stálost Danielova
v čisté poctě pravého Boha. 13. Vyjsvsns
od něho lest kněží modlářských. 22. Zabití.

54) Řecky: scbinos, schino, roatíti, roz—
ští ití

p . l V o
58) Ř. prinos, pno, rozrszatl.
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draka babylonského. 30. Uvržem' Daniele do
jámy lvové, 81. ivyavobození jeho od Boha.

1. Byl pak Daniel hodovník krá.lův, a vzácný nade všecky
přátely jeho.

2. Byla také modla u Babylon
ských jmenem Bél: a nakládali na
ni každý den dvanácte měr běli,
aovec čtyřiceti, avína džbánů šest.

3. Král také ctil jej, a chodil na
každý den klanět se jemu: ale
Daniel klaníval se Bohu svému.
I řekl jemu král: Proč se neklaníš
Bélovi?

4. Kterýž odpověděv, řekl jemu:
Protože nectím modl rukou udě
laných, ale živého Boha, kterýž
stvořil nebe izemi, a má moc nad
všelikým tělem.

5. I řekl jemu král: Nezdá se
tobě býti Bél bůh živý? Zdaž ne
vidíš, jak mnoho sní, a vypije na
každý den?

6. I zasmáv se Daniel řekl: Ne
myl se, králi; neb tento jest vnitř
hliněný a zevnitř měděný, aniž
kdy ji.

7. I rozhněvav se král povolal
kněží jeho, a řekl jim: Nepovíte-li
mi, kdo jest ten, jenž tyto náklady
sjídá, zemřete.

8 Pakli ukážete, že Bél ty věci
sjídá, umře Daniel, nebo rouhal se
Bélovi. I řekl Daniel králi: Staň
se podlé slova tvého.

9. Bylo pak kněží Bélových sedm—
desáte, krom žen, a maličkých [dětí],
a synů. I řišel král s Danielem
do chrámu élova.

10. I řekli kněží Bélovi: Aj my
vyjdeme ven: a ty, králi, polož
krmě, a nalij vína, a zavři dvéře,
a zapečet prstenem svým:

11. a když vejdeš rano, neshle
dáš-li, že všecko snědeno jest od
Béle, nechat smrtí zemřeme, aneb
Daniel, kterýž selhal proti nám.

12. Pohrdali pak, nebo byli udě—
lali pod stolem skryté vjití, askrze
ně _vcházeli vždycky, a sžírali ty
veci.

13. Tedy stalo se, když vyšli oni,
& král předložil pokrmy Bélovi:

rozkázal Daniel služebníkům svým,
a. přinesli po ele, a otrousil ho
po všem chramě pře králem: a
vyšedše zavřeli dvéře: a zapečetivše
prstenem královským odešli.

14. Kněží pak vešlivnoci podlé
obyčeje svého, i ženy, i synové
jejich: a snědli všecko, a vypili.

15. I vstal král při prvním sví
tání, a Daniel s ním.

16. I řekl král: Celé-li jsou 
četi, Danieli? Kterýž odpovědřěl:
Celé, králi.

17. A ihned jakž otevřel dvéře,
pohlleděvkrál na stůl, zkřikl hlasem
velikým: Veliký jsi, Béli, & není
u tebe nižádné lsti.

18. I zasmál se Daniel, a zadržel
krále, aby tam nevcházel, a řekl:
Hlo podlaha, znamenej, číjsou šle
pěje tyto.

19. I řekl král: Vidím šlepěje
mužů, i žen, i dětí I rozhněval
se král.

20. Tehdy zjímal kněží, i ženy,
isyny jejich: a ukázali mu skrytá
dvéřka, skrze něž vcházeli, a strá
vívali ty věci, kteréž byly na stole

21. Protož pobil je král, a dal
Béle v moc Danielovu: kterýž vy
vrátil jej i chrám jeho.

22. A byl [také] drak veliký* na
tom místě, a ctili jej Babylonští.

23. A řekl král Danielovi: Aj,
nyní nemůžeš říci, žeby tento ne—
byl Bůh živý: protož klaněj sejemu.

24. I řekl Daniel: Pánu Bohu
svému klaním se: neb on jest Bůh
živý: tento pak není Bůh živý.

25. Ty ak, králi, dej mi moc,
a zabím aka bez meče i kyje.
I řekl král: Dávámt.

26. Tedy vzal Daniel smolu, a
tuk, & chlu y, a vařil to spolu: a
nadělal šiše , adal jevústa draku,
i rozpukl se drak. A řekl: Aj ten,
kteréhož jste ctívali!

27. To když uslyšeli Babylonští,

22) t. had veliký živý, vjakémž ctili Pel-ští
zloboha Ahrimana, a od nichž potom
íBabylonští tu službu přijali. Před
kládala se takovému hadů za obět
mouka. & med.
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rozhněvali seunáramně: ashromaž-švlasy hlavy jeho, postavil ho v Ba
divše se proti králi, řekli: idemibyloně nad jamou v prudkosti du
učlněn ]est král: Bele zkazil, draka! cha svého.
zabil, a. kněží povraždil. : 36. I zvolal Habakuk, řka: Da

28. Ařekli přišedše kkráli: Vy—Inieli služebníče Boží, vezmi oběd,
dej nam Daniele, jinak zabijemefkterýž poslal tobě Bůh.
tebe, 1 dům t_vůj. 37. I řekl Daniel: Rozpomenul

29: _Tedy Vida kral, že se na něj :jsi se na mne Bože, aneopustil jsi
oboř1.h__ná.ramněr i donucen jsa,|milujících tebe. _
vydal _]lmDaniele. ! 38. A vstav Daniel jedl, anděl

30.,Kteřížto uvrhli jej do iámylPáně ak postavil zase Habakuka
lvove, a byl tam šest dní. i hne na místě jeho.

3l. Bylo pak v jámě sedm lvů,* 39. Přišel tedy král dne sedmého,
a davali „pm na každý den dvělaby kvílil Daniele: a přišel k jámě,
těla, advě ovce: ale tehdáž nebylofa pohleděl do ní, a aj Daniel seděl
Jlm nic dano, aby sežrali Daniele.šu prostřed lvů.

32. I byl Habakuk prorok v Jůd-i 40. I zvolal kral hlasem velikým,
stvu, a ten navařil vaření, a na-Iřka: Velik' jsi Pane Bože Danie—
drobil chleba do okřínku: i šel nallův. I vytá. 1 jej z jamy lvové.
pole, aby nesl žencům. , 41. Ty pak, kteříž byli příčinou

33. I řekl anděl Páně k Haba- řzahynutí jeho, vmetal do jámy, i
kukov1: Nes oběd, jejž maš, do,sežrá.ni jsou v okamžení před ním.
Babylona Danielovi, kterýž jesti 42. Tehdy řekl král: Bojte se
v jame lvvové. ivšickní přebývající na vší zemi

34. I_rekl Habakuk: Pane, Ba-iBoha Danielova: nebot on jest
bylona jsem neviděl, &jamy nevím.;spasitel, číně znamení a divy na

35. I uchopiv ho anděl Páně zaízemi: kterýž vysvobodil Daniele
\

vrch [hlavy] jeho, a nesa jej za,z jamy lvové.

Proroctví Oseášovo.
Po čtyřech větších prorocích následuie teď dvanáctero menších, jedine pro

menší obsah jejich proroctví tak nazývaných. První znich — Oseáš prorokoval zvláště
o království israelském, jehož hlavní město bylo posléze Samaří, a jež se také Efraim
nazývalo, od pokolení Efraimovs. prvního to a. nejsilnějšího v desatera od Jůdy odtr
žených pokolení, z nichž se království israelske skládalo. Místo pravě pocty Boží v
chrámě jerusslémshém způsobili si Israelští vlastní službu Boží dvou zlatých telat,
v městě Den a. v městě Bethel či Bethaven. Pro tuto hříšnou službu & zapomínání se
na Hospodina, i pro mocnářství vůbec žehrá Oseáš proti Israelským, hroze zkázou obci
a městu jejich, lidu pak zajetím :. odvedením do cizích zemí, při kteréžto příležitosti
se také někdy i Jůdských příznivě i nepříznivě dotýká. Avšak těší zase Israelských,
předpovídaje budoucí jejich obrácení se k pravému Bohu a. navrácení se ze zajetí,
spolu a. již v jednotě s Jddskými, tak že by opět od Boha na milost přijati, dobro
diní jeho stále s. trvanlivě — i v království Messiůšově požívali.

Kapitola 1_ O navrácení se jejich zase do země a. spo
, _ jení se s Jůdskými pod jednou hlavou.

Poručem Boží Oseášovi o p0jetí za man
želku "ĚVĚSM'“ “ “.“ “.th ““ ““O“ 1. lovo Hospodinova, kteréž se
zeným jistých. budouci věci vyznamenůva— t 1 k 0 'Š . B,
jících jmen. Ukúzbní pod tím zpronevěření S a' 0 se?, OV)- s nu 9"
ee lidu israelského, &modlůřstvíjejích. 10. rovu, za dnů Ožiaše, oathana,
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Achaza, Ezechiáše, králů jůdských,
a za dnů J eroboama, syna J oasova,
krále israelského*.

2. Počátek mluvení Hospodinova
k Oseašovi: I řekl Hospodin k Osea
šovi: Jdi, pojmi sobě ženu smilství,
&.učiň sobě syny smilstvi: nebo
smilníc smilm'ti bude země od Ho
spodina*. _

3. I odšel, a pojal Gomeru dceru
Debelaimovu: i počala, a porodila
mu syna.

4. I řekl Hospodin kněmu: Na
zovjmeno jeho J ezrahel; nebo ještě
maličko, & navštívím krev J ezra
hel na domu Jehuc', &.odpočinouti
učiním království domu israelské
ho**.

5. A v ten den potru lučiště
Israelovo v údolí jezrahelském.

6. Ipočala ještě, aporodila dceru.
I řekl jemu [Hospodin]: Nazov
jmeno její Bezmilosrdenství*: nebo
již více nesmiluji se nad domem
israelským, ale zapomenutím za
pomenu na ně.

7. Nad domem jůdským smiluji
se, a vysvobodím je skrze Hospo
dina Boha jejich: a nevysvobodím
jich lučištěm, amečem, ani bojem,
&.koňmi a jezdci*.

8. I ostavila tu, kteráž bylaBez—
milosrdenství. A počala, a porodila.
syna.

9. Iřekl[Hospodin]: Nazovjmeno
jeho: Ne-lid-můj*, nebo vy nejste
lid mů', a já. nebudu váš.

10. Ále bude [opět] počet synů

1) Čtiotěch krélích: 4. Král. 14-15. kap.
2) Měl prorok pojíti ženu, kteréž byla

smilníce, & zploditi dítky, ježto se též
nazývají dítkami smilství, ku podoben
ství, že obec israelská od Hospodina,
choti svého , odstoupivší , mrzkého
modlůřství se přichytila. Smilniti a. ci
zoložiti znamená.tu,modléřstvím se pra
vému Bohu pronevěřovatí.
t. trestati budu na králích israelských
z rodu Jehn krev u města Jezrabel
vylitou. 4. Král. 9, 27. 10, 14. — "
t. učiním mu konec zajetím asayrským.
4 Král. 16, 29. 17, 4.

6) Hebr.: Lorucbama.
7) Splnění toho, 4. Král. 19, 35.
9) Hebr.: Loammi.

israelských jako písek mořský,
kterýž bez míry jest, a nebude se
čten. Astane se, že na tom místě,
kde řečeno bylo jim: Vy nejste
lid můj: řečenojim bude: Synové
Boha živého [jste]*.

11. I budou shromáždění synové
jůdští, _a synové israelští spolu: &
ustanoví sobě hlavu jednu, i vy
stoupí z země: nebo veliký to bude
den J ezrahel*.

Kapitola 2.
Lepší obrácení těchto podobenství k tomu,

aby lid israelský od modlářství odvedl. 6.
Neposlušným pomstu, 14. poslušným pak
milost Boží ohlašuje.

1. Rcete bratřím vašim: Lid můj;a sestře vaší: Milosrdenství
došla*.

2. Suďte matku vaši*, suďte:
neb ona není manželka má., a já
nejsem muž její: at odejme smil
ství svá, od tváři své, & cizoložství
svá. z prostřed rsí svých:

3. abych sna neobloupil jí do
naha, & nepostavil ji jako v den
jejího narození: anepoložil ji jako
poušť, a nepostavil ji jako zem
bezcestnou, a nezabil jí žízní*.

4. A nad syny jejími nesmiluji
se: proto že synové smilství jsou.

5. Nebo smilnila matka 'ejich,
zhanbená. jest, kteráž počala je:

10) Tato slova obrací sv. Pavel a. Petr na
onu blažeu'ou dobu, když všickni Židé
a pohany do církve Boží vejdou, a. v
jediný národ vyvolených Božích sjed
nocení budou. Řím. 9, 24. 1. Petr. 2, 10.
t. pro lid israelský; aneb, den rozsívéní
Božího, což i znamená. Jezrahel. Obec
israelská. měla totiž, vyšedši z země
zajetí, znova zrůsti, ne již rozdvojené
na. Judské & Israelské, nýbrž v jedno
spojené.pod jednou hlavou Zorobabolem,
jenž v tom předpodobňovsl Messiáše,
jakož i ta nová obec israelská královo
ství Messiášovo.
Tento verš náleží ještě k kap. předešlé,
& znamená, že lid ísraelský opět lidem
Božím slouti a. na milost přijat bude.
Matka israelská jest obec israelská &
synové jsou jednotní Israelité sami.
t. jako když jsem ji vykoupil z Egypta
a vedl pouští.

_— ... v
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nebo řekla: Půjdu za milovníky
svými*, kteříž mi davaji chleby, i
vody mé, vlnu mou, i len můj,

Oleg můj, i napoj můj.. Protož aj já. opletu cestu tvou
trním, a ohradím ji hradbou, a ste
zek svých nenalezne.

7. Abude následovati milovníků J
svých, i nedostihne jich: a hledati
bude jich, ale nenalezne, idí: Pů—
jdu, a navrátím se k muži svému
prvnímu*; proto že mi lépe tehdáž
bylo nežli nyní.

8. A toho nevěděla, že já dal
jsem jí obilí, a víno, a olej, a stříbro
rozmnožil 'sem ji, i zlato, kteréž
obětovali álovi.
_ 9. Protož obratím se, a vezmu
[nazpět] obilí své v čas jeho, a
víno své v čas jeho, a vlnu svou,
i_l_en svůj, ježto přikrývaly hanbu
jeji. 

10. A nyní odkryji blaznovství
její před očima milovníků jejich:
&.nikdo nevytrhne ji z ruky mé:

11. a konec učiním vší radosti
její, a slavnosti jeji, novměsícům
jejim, sobotám jejim, i všechněm
svátečním časům jejím;

12. A poruším vinicijejí, &fíkoví
její, o nichž řekla: Mzdy tyto, mé
jsou, kteréž mi dali milovníci moji ;
a obratím ji v les, a jisti bude ji
zvěř polní. '

13. A navštivím na ní dny Balů,
v nichž zapalovala zápal, a ozdo
bovala se náušnici svou, a záponou
svou, & Chodívala za milovníky
svými, ana mne zapomínala, praví
Hospodin.

14. Protož, aj ja kojiti budu ji,
a povedu 'i na poušt: &.m1uv1ti
budu k sr ci jejímu.

15. A dám ji vinaře její ztéhož
místa, a údolí Achor k otevření
naděje*: i bude tam zpívati jako
za dnů mladosti své, a za dnů vy
stoupeni svého z země egyptské.

5) t. za cizími národy i bohy, hledati u
nich pomocí.

7) t. !: Hospodinu, Bohu pravému, 'od věků
pomocníku svému.

15) Čti o tom. Jos. 7, 24. Smysl: Přivedu

16. I bude v ten den, dí Ho—
spodin: Nazývati mne bude: Muži
mů': a nebude mne nazývati více
Bá, em*.

17. A odejmu jmena Balů z úst
j ejích, a nevzpomene více na jmeno
'ejich.

18. A učiním s nimi smlouvu v
ten den, s zvěří polní, i s ptac
tvem nebeským, i s plazem zem
sk' : a lučiště, a meč, i válku
za ladím z země, aučiním, že bu—
dou spati doufanlivě.

19. I zasnoubím tě sobě navěk :
a zasnoubím tě sobě v sprave 
nosti, a soudu, a v milosrdenství,
a v slitováních.

20. A zasnoubím tě sóbě u Víře*:
i budeš věděti, že já Hospodin.

21. I stane se v ten den: Vy—
slyším, praví Hospodin, vyslyším
nebesa, a ona vyslyší zemi.

22. A země vyslyší pšenici, a
víno, a olej: a ty věci vyslyší
Jezrahele*. 

23. I rozseji sobě ji na zemi*, &
smiluji se nad tou, kteráž byla
Bezmilosrdenství.

24. A dím: Ne-lidu-mému: Lid
můj jsi ty: a on dí: Bůh můjjsi ty.

Kapitola 3.
Proroctví pod příkladem jiným o zajetí

lidu israelského, a jeho potom napravení.

LI řekl Hospodin ke mně: Ještějdi, a miluj ženu milou příteli
a cizoložnici*: jako miluj eHospodin
syny israelské, aoni hledíkbohům
cizím, a milují mláto hroznů vin
ných**.

ji k tomu smýšlení i zřízení, jako za
časů prvotních, když vyšla z Egypta a
byla na poušti.
t. já. a. ne Bál bude jí bohem.
t. tak pevně, že mi již navždy věrna
zůstaneš.
t. lid ieraelský; slovem, dám s hůry
déšť ». hojnou úrodu všeho.
t. rozmnožím, rozšířím ji.
To mělo býti opět ku podobenství ne
věrnosti obce israelské, zvláště pak
tvrdošíjností v nepřijetí Messiáše. —
"' t. ničemné věci, modly místo Boha,
nejvyššího dohra.

16)
20)

22
v

23)
1)
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nacte stříbrných, a za půldruhého
koru ječmene*.

3 A řekljsem jí: Za mnoho dní
čekati mne budeš : nebudeš smílniti,
& nebudeš [žádného] muže: alei
já čekati budu tebe:

4. nebo mnoho dní seděti budou
synové israelští bez krále, a bez
knížete, a bez oběti, a bez oltáře,
a bez efod, a bez therafim*.

5. potom navrátí se synové
israelští, a hledati budou Hospo
dina Boha svého, a Davida krále
svého: a báti se budou Hospodina,
a jeho dobrého*, v posledních dnech.

Kapitola 4.
Obvinění lidu israelskébo z mnohých

hříchů, a. zvláště z modlářství. Ohlášení jím
pomsty Boží. Napomenutí Jůdských, aby
Israelských v modlářství ueuásledovali.

1. Slyšte slovo Hospodinovo synové israelští, nebo soudjest Ho
spodinu s obyvateli země [této]:
neb není pravdy, anenímilosrden
ství, a není umění Božího v zemi.

2. Zlořečení, a lež, a vražda, a
krádež, a cizoložství rozvodnila se,
a krev krve dotkla se*.

3. Protož kvíliti bude země, a
umdlí všeliký, jenž v ní přebývá,
v zvěři polní, a v ptactvu nabe
ském: ano i ryby mořské shro
mážděny budou*.

4. Avšak nikdo nesoudí. a nikdo
není trestán nebo lid tvůj jest,
jako ti, kteříž se protiví knězi*.

2) Mužové kupovali sobě manželky své.
2. Mojž. 22, l .

4) t. bez kněžského oděvu či bez kněžství.
Pravdivý to obraz Židů, bez krále, bez
obětí a bez kněžstva do zajetí mezi
národy odvedených, a zvláště teď po
celém světě rozptýlených.
t. navrátí se k Hospodina &jedinému
království jeho, uznávajíce dobrotu jeho.
Davidem vyrozumíva se Kristus syn
Davidův, a dnem neiposlednějším ona
doba. když veškeren národ židovský
církvi svaté přivtělen bude. Řím. 11, 25.
t. vražda na vraždu se páchá. Po tak
bylo vkralovství israelském, včas bez
vladí po zahubení rodu Jebu. 4. Kral.
15, 10. a t. d.
t. k záhubě, hynou: zkáza země dotýká
se i živ: čicbd.

4) t. nejvýš Spurný a odbojný.

O'
V

3)

5. Padneš dnes, ipadne také pro
rok s tebou: v noci nechám zahy—
nouti matku tvou*.

6. Zhynul lid můj, proto že ne—
měl umění: poněvadžjsi ty zavrhl
umění, [i já] zavrhu tebe, abys ne
posluhoval mi kněžstvím: a žes
zapomněla na zákon Boha svého,
i já zapomenu na syny tvé.

7. Podlé množství jich tak hřešili
proti mně: slávu jejichvpohanění
proměním. '

8. Hříchy lidu mého jedí, a k
nepravosti jejich pozdvihují duší
s ch*.

9. I bude jako lid, tak kněz: &.
navštívím naň cesty j eho, a myšlení
jeho odplatím jemu.

10. I budou jisti, a nenasyti se:
smilnili, a nepřestali: nebo Hospo
dína opustili neostříháním.

11. Smilství, a víno, a opilství
odjímají srdce.

12. Lid můj dřeva svého dota
zoval se, a hůl jeho zvěstovala mu*:
nebo duch smilství oklamal je, a
smilnili od Boha svého.

13. Na vrších hor obětovali, ana
pahrbcích zapalovali vonné věci:
pod dubem, a topolem, a jilmem,
neb dobrý byl stín jeho: protož
smiluiti budou dcery vaše, a ne
věsty vaše cizoložnice budou.

14. Nenavštívím [trestem] dcery
vaše, když smilniti budou, ani ne
věsty vaše, když cizoložiti budou:
poněvadž [tito] sami*, s nevěstkami
obcovali, a s ženjlými obětovali, a
lid nerozumny'r bit bude**.

15. Jestliže smjlníš ty Israeli, _at
nehřeší aspoň Jůda: &.nechtějte
vcházeti do Galgala, a nevstupujte

5) t. hlavní město Samaří a obec jeho.
8) t. kněžstvo, majíc užitek z obětí od lidu

za hříchy přinášenýcb, přeje sobě, aby
lil hřešil; tak veliké. jest zkáza iv
kněžstvu!
t. provozuje modlářství i všeliká. hádání.
t. otcové a muži, kněží a světští před
stavení. — " t. mělby za to trpěti?
t. nesměšujte pocty mé s modlařstvím.
Galgala &Bethel místa památná, a svaté.,
od Israelskýcb modlářstvím zprzňovaua.
Jos. 4, 19. 1. Král. 17, 16. 10, 3. 8.

12)
14)

15)
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do Bethaven, aniž přisahejte: Živt
jest Hospodin*.

16. Nebo jako krava bujná. u
chýlil se Israel: nyní je pasti bude
Hospodin, jako berana v prostran
nosti*. ,

17. Učastník modl jest Efraim,
nechej ho.

18.Oddělenojest hodování jejich,
smilstvím smilnili jsou: milovali
přinesti hanbu ochrancové jeho*.

19. Svaže jej vitr na křídlach
svých, a zahanbeni budou pro své
oběti?

Kapitola 5.
Obvinění kněží a. správců israelských z

nepřikladného života a modlářství. 5. Oblá.
šení jim inásledovníkům jejich jůdským
pomsty Boží.

LSlyštež to kněží, a pozorujtedome israelský, i dome kra—
lovský poslouchejte: nebo proti
vám soud jest, proto že osidlem
učinění jste stráži*, a síťrozestřená
na hoře Taba—**.

2. A oběti uchýlili jste v hlu—
bokost*: ale já. jsem karatel Všech
jich.

3. Znamt já. Efraima, & Israel
není skryt předemnou: nebo nyni
smilnil Efraim, poskvrnil se Israel.

4. Nedaji myšleni svých, aby se
navrátili k Bohu svému: nebo duch
smilstvi u prostřed nich, a Hospo
dina nepoznava'i.

A odpov1 hrdost Israelova
v tvář jeho*: a Israel i Efraim
padnou pro nepravost svou, padne
i také Jůda s nimi.

6. Se stády svými, a se skoty
svými půjdou hledat Hospodina,
a nenaleznou: odjat jest od nich.

16) či na. poušti, t. skrotí jej v zajetí.
18) t. kněží a představení jeho k hanebnému

modlářetví jej zavádějí.
když totiž jako větrem mezi národy
rozváti budou.
Na stráži, t. j. na hoře Maafa. — “*
Rozuměj tu zavádění lidu ]: modloslužbě
u oltářů na těch horách vystavěných.

2) Jinak: hluboce jste klesli obětmi svými.
5) t. svědčiti bude proti němu —

19)

1)

7. Proti Hospodinu zhřešili, nebo
s n cizí z lodili: n ni sžiře 'e

Y y .P . y .- .. J
[jeden] měsm 1 s díly jejich.

8. Zatrubte v troubu v Gabaa,
v troubu v Rama: upějte v Be
thaven, za hřbetem tvým Benja
mine.

9. Efraim vzpuštění bude vden
trestání: v pokoleních israelských
ukáží viru*:

10. Učiněna jsou knížata jůdská.
jako odjimající mez*: vyleji na ně
jako vodu hněv svůj.

11. Natisk trpí Efraim, přelomen
jsa soudem: nebo počal odcházeti
po neřádech.

12. A já jako mol Efraimovi: a
jako hnilina domu Jůdovu*.

13. I uzřel Efraim neduh svůj,
a Jůda obvazek svůj: i odšel
Efraim k Assurovi, & poslal ke
králi mstiteli: ale on nebude moci
zhojiti vás, aniž bude moci od vás
rozvázati obvazku.

14. Nebo já jako lvice Efrai—
movi, a jako mladý lev domu Jů
dovu: já, já uchvátím, &.půjdu:
vezmu, a není kdoby vytrhl.

15 Jda navrátím se na místo
své: dokudž nezemdlíte, a nebudete
hledati tváři mé.

Kapitola 6.
O témž dále. Těšení se marně lidu isra

elského vůzkosti své kBohu se utíkajícího.
4. Osvědčení jim spravedlivého trestání Bo
ího.

1. V soužení svém ráno ovstanouke mně, [řkouceři Pojďte,
a navrat-me se k Hospodinu:

nebo on uchopil, a [zase] u
zdraví nás: ubil, a uléčí nás.

3. Obživi nás po dvou dnech:
dne třetího vzkřísí nás, a živí
budeme před obličejem jeho. Vě
děti, & následovati budeme, aby

9) t. věrnost dokáži slovu svému; dojísta
splním, čím hrozím.
t. jako kdo uorávají sousedovy meze;
takt znenáhla. :: kradmo berou na se
zlé obyčeje a modloslužebnoat vedlejších
sousedů iaraelských.

12) t. znenáhla je potru, jako mol roucho.

10v
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chom poznali Hospodina: jako sví
taní připraven jest východ jeho,
a přijde nám jako déšť časný, a
pozdní na zem.

4. Co učiním tobě Efraime? Co
učiním tobě Jůdo? Milosrdenství
vaše jako oblak jitřní, a jako rosa
rano pomíjející.

5 Protož otesaval jsem je skrze
proroky, zabíjel jsem je řečmi úst
svých: a soudové tvoji, jako světlo

'dou*.
6. Nebo milosrdenstvíisem chtěl

a ne obět, a umění Boží, více nežli
zapaly.

7. Oni pak jako Adam přestou
pili smlouvu, zhřešili tam proti
mne.

8. Galaad město dělajících modlu,
poskvrněné krví.

9. A 'ako požeradlo mužů lotrov
ských, učastník kněží, zabíje'ících
na cestě jdoucí'z Sichem, ne ne
šlechetnost zpáchali.

10. V domu israelském viděl
jsem věc hroznou: tam smilství
Efraimova: poskvrnil se Israel.

11. Ano i ty Jůdo připrav žeň
sobě, když obratím zajetí lidu
svého*. '

Kapitola 7.
Naříkéní Boží nad nepoddaností lidu isra

elského jakož světským tak duchovním řádům.
11. Marně jejich spoléhání na pomoc egypt
skou & assyrskou. 12. Pobrůžky jim činěné.

1. Když jsem chtěl uzdraviti Israele, zjevila se nepravost E
fraimova, a zlost samařska, nebo
činili lež: a všel zloděj loupě,
lotřík vně*.

2. A aby snad neřekli vsrdcich
svých, že jsem zpomenul na všecku
zlost jejich: nyní obklíčili je na

5) t. trestání patrné přijde na. tě.
11) t. připrav se na. trest. právě když od

vrátím na čas zajetí lidu. 4. Král. 18, 9.
1) t. uvnitř i venku se děje bezpráví.
2) t. následkové skutků zlých, kteréž byli

před tváří mou činili: aneb, stojí přede
mnou, volajíce o pomstu, ti zlí skut
kové jejich.

lezkové jejich, před tváří mou uči—
nění jsou*.

3. Zlostí svou obveselují krále:
a klam svými knížata.

4. V ickni cizoložíce, "ako pec
zapálená. od pekaře*: o očinulo
maličko město od smíšeni kvasu,
až jest nakvašeno všecko**.

5. Den krale našeho: knížata
počala se vztěkati od vína: vztáhl
[kral] ruku svou s posměvači.

6. Nebo přiložili jako pec srdce
své, když jim ouklady činil: celou
noc spal peka je, rano sam roz
pálen jako oheň plamene.

7. Všickni roz aleni jsou jako
pec, a sežrali sou ce své: Všickni
kralove jejich padli: není kdoby
volal mezi nimi ke mně.

8. Efraim sám s narody se smě
šoval: Efraim učiněn jest podpo
pelným chlebem, kterýž nebývá.
obrácen.

9. Jedli cizí sílu jeho, a on ne
poznal: ale i šediny vysuly se na
něm, a on nevěděl.

10. I ponížena bude pýcha Isra—
elova před tváří jeho: aniž se na.—
vrátili k Hospodinu Bohu svému,
a nehledali ho s tím “se vším.

11. I učiněn jest Efraim jako

holubice svedena nemajŠÍc srdce* :Egypt vzývali, k Ass rs ým odešli.
12. když odej ou, roztahnu

na ně sít svou: jako ptaka nebes
kého strhnu je, bíti je budu podlé
slyšení shromáždění jejich*.

13. Běda jim, neb odstoupili ode
mne: pohubeni budou, nebo pře
stoupili proti mně: a já. jsem vy—
koupil je: ale oni mluvili proti
mně lži.

14. A nevolali ke mně z srdce
svého, ale kvílili na odpočivadlech
svých: nad pšenici a nad vínem
přežívali, odstoupili ode mne.

15. A já. jsem je vyučil, a po
silnil ramen jejich: & oni proti
mně myslili zlost.

4) t. hoří téměř pro modléřství. — " t.
znenáhla modlúřstvím.

11) t. nemajíc rozumu.
12) t. jak se o tom i mezi nimi povídá..
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16. Navrátilí se, aby byli bez
jha : učinění jsou jako lučištělstivě:
padnou od meče knížata jejich, od
prchlivosti jazyka svého. To po
smívání jejich v zemi egyptské.

Kapitola 8.
Pohrůžka lidu israelskému o přivedeni

naň Assyrských.

1. V hrdle tvém bud' trouba jakoorlice na dům Hospodinův:
proto že přestoupili smlouvu mou,
a zákon můi zrušili.

2. Vzývati mne budou [řkouce]:
Bože můj, poznali jsme tě [my]
Israelští.

3. Zavrhl Israel dobré, nepřítel

bude gej stíhati.4. ni kralovali, ale ne ze mne:
knížata byli, a nepoznal jsem [jich] :
ze stříbra svého a ze zlata svého
učinili sobě modly, aby zahynuli:

5. a zavrženo jest tele tvé Sa
maří, rozhněvala se prchlivost má
na ně. Až dokad nebudou moci
očistěni býti?

6. Nebot i ono jest z Israele*;
řemeslník je udělal, a není to Bůh :

n];abov pavučiny bude tele samai's e
7. Neb vítr rozsívají a vichr

žíti budou: stébla stojícího není
v něm, úroda neučiní mouky: a
pakli učiní, cizozemci snědí ji.

8. Sežránjest Israel: nyní učiněn
jest mezi národy jako nádoba ne
čistá.

9. Proto že oni vstoupili kAssu

rovi, [jako] divoký osel samotnysobě*: [a že] Efraímští dary dai
milovníkům.

10. Ale kdyžby i ze mzdy na
jali národy, nyní shromáždím je:
a odpočinou maličko od břemene
krále, i knížat*.

11. Nebo rozmnožil Efraim oltáře

6) t. jest to nálezek Israelskýcb.
9) t. blondě, &.sem a. tam běhaje. Naráží

se tu na běhání Israelských & hledání
pomoci u cizich národů.
t. atby uplatili národy, přec já shro
máždím je proti nim, a jen na krátko
od nich pokoj míti budou.

10
V

k hřešení: učinění jsou mu oltářové
v hřích.

12. Napíši mu mnohonásobné.
přikázaní svá, kteráž jako za cizí
počtena jsou [od něho].

13. Oběti přinesou, obětovati
budou maso, a jísti, a Hospodin
nepřijme jich: nyní zpomene na
nepravost jejich, a navštíví hříchy
jejich: oni se do Egypta obrátí.

14. I zapomenul Israel na učini—
tele svého, a nastavěl modlářských
chrámů: a Jůda vzdělal mnoho
měst hrazených: i pošlu oheň do
měst jeho, a sžíře domy jeho.

Kapitola 9.
O budoucím zajetí, nouzi, &.zkáze lidu

israelského.

1.Neraduj se, Israeli, neplesej jakonárodové*: nebo jsi smilnil
od Boha svého, miloval jsi mzdu
po všech humnech pšeničných**.

2. Humno a čeřen nebude jich
živiti, a víno sklamá je.

3. Nebudou bydliti v zemi Ho—
spodinově: navrátí se Efraim do
Egy ta, a v Assyrii věci poskvr
něne jisti bude.

4. Nebudou obětovati Hospodinu
vína, a nebudou se líbiti 'emu:
oběti jejich, 'ako chléb kvílících*;
všickni, kteřlž jej budou jisti, po
skvrní se: nebo chléb jejich [bude]
duše jejich**, nevejde do domu
Hospodinova.

5. Co činiti budete v den slavný,
v den svátku Hospodinova?

6. Nebo aj odešli od pohubení:

1) Proroctví toto padá. v čas kralování
Jeroboama II.. kdyžto Israelští po ně
jakém vítězství nad vůkolnímí nepřátely
pýchavše, na bojovného krále svého spo
léhali, i myslili, žeby všemu jim před
povídanému nebezpečenství ujíti mohli.
4. Král. 14, 23. — ** t. obilních; za
mzdu smilníš, modlaříš za každým hum
nem či stodolou. Smysl jest, že Israelští
úrody a plné stodoly své poctě, cizím
bohům amodlám činěné, připisují. Viz
výš 2, 5. a t. d.
t. poskvrněný jako jídla pohřební —
** t. jejich duši, jim samým zůstane,
nemoha pro poskvrněnost obětován býti.
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Egypt shromáždí je, Memíis pohřbí
je: žádoucí stříbro jejich kopřiva
děditi bude, řepíkv stáncích jejich.

7. Přišli dnové navštívení, přišli
dnové odplacem': vězte, Israelští,
že bláznivý jest prorok, nesmyslný
muž nadšený*, pro množství ne
pravosti tvé, a množství nesmysl—
nosti tvé.

8. Strážný Efraim s Bohem mým*:
prorok učiněn jest osidlem k ádu
na všech cestách jeho; nesmys nost
jest v domě boha jeho.

9. Hluboce zhřešili, jako za dnů
Gabaa*: zpomene [Bůh] na nepra
vost jejich, anavštíví hříchyjejích.

10. Jako hrozny na poušti na
lezl jsem Israele: jako první ovoce
fíku na svrchku jeho, viděl jsem
otce jejich*: oni pak vešli k Beel—
fegorovi, a oddělili se v zahanbení,
aučiněni jsou ohavní, jako ty věci,
kteréž milovali.

11. Efraim jako pták odletěl,
sláva jejich [odletěla] od narození,
a od života, a od početí.

12. A by pak i odchovali syny
své, bez dítek je učinim mezi lidmi:
nýbrž i běda jim, když odstoupím
od nich.

13. Efraim, jakž jsem viděl, byl
[jako] Týrus založený v kráse: &
Efraim vyvede kvražedlníku syny
své.

14. Dej jim, Hospodine. Co jim
dáš? Dej jim život bez dítek, a
prsy vyprahlé.

15. Všecky nešlechetnosti jejich
v Galgala*, nebo tu v nenávisti
měl jsem je: pro zlost nálezků je
jich. z domu sveho vyvrhu je: ne
budu jich více milovati, všecka
knížata jejich [jsou] odstupující.

16. Udeřen jest Efraim, kořen

7) t. že proroci tvoji, a ti, již mluví
k tobě jako z nadšení Božího, nesmyslní
lidé jsou, kteříž tě jen oklamávají.
t. opatrně se má k Bohu, nechtě se
ani s ním, ani :; modlářstvím docela
rozejítí.
t. tak velice zhřešili modlářatvím, jako
oni tam amilstvím. Soudc. 19, l .
t. měl jsem nad nimi radost, a ochotně
' se k nim měl

8)

9)

10)

jejich vysechl: ovoce nižádného ne—
učiní. Pakli izplodí, zabijí nej
milejší [plod] života jejich. '

17. Zavrže je Bůh můj, protože
ho neuposlechli: a budout tuláky
mezi národy.

Kapitola 10.
Obvinění lidu israel-ského z modlářství.

2. Pohrůžka jim učiněná zkázou modl &.
království jejích. 12. Napomenutí k napra
vorání.

l. Vinný kmenratolestnýjestIsrael,ovoce přirovnalo se jemu:
podlé množství ovoce svého roz—
množil oltáře, podlé plodnosti země
své rozhojnil se modlami.

2. Rozděleno jest srdce jejich*,
nyní zahynou: ont poláme modly

jejich,Npoplení oltáře jejich.3. eb nyní řeknou: Nemáme
krále*: neb se nebojíme Hospodina:
a král co učiní nám?

4. Mluvte slova vidění neužiteč—
ného, &. čiňte smlouvu*: a soud
zplodí se jako hořkost na záhonech
polních**.

5. Krávy v Bethaven ctili* oby—
vatelé samařští: nebo kvílil nad
ním lid j eho, i chrámovní služebníci
jeho plesali'** nad ním v slávě jeho,
neb jest zašla od něho.

6. Nebo i on do Assur zanesen
jest, v dar králi mstiteli: [hanba]
uchopí Efraima, a poháněn bude
Israel v vůli své.

7. Pominouti učinila Samaří krále
svého jako pěnu na svrchu vody.

8. A zkaženy budou Výsosti mo
dly*, hřích Israele: řepík a bodlák
vzejde na oltářích jejich: a řeknou
horám: Přikrejte nás; a pahrbkům:
Padněte na nás.

9. Nade dny Gabaa, hřešil Israel,

2) t. mezi Bohem a modlami.
3) To bylo, když Israelští po smrti J ero

boama II. dlouho/bez krále byli.
4) Jinak: Mluví marná slova, činí smlouvy,

ale — ** t. zatím srůstá. na ně trest
jako býlí či snět na. poli.

5) Hebr.: o (zlaté) tele v Bethaven bojí
se — ** Hebr.: třesou se -—jsem .

15) kdež zvláště modloalužbu provozovali. 8) t. zlatého telete v Den a Bethel.
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tam ostali [někteří]: a nepostihne
jich [jakol Gabaa boj nad syny
nepravosti .

10. Podlé žádosti své trestati je
budu, sberou se na ně národové,
když budou trestáni pro dvě ne
pravosti své*.

11. Efraim jalovice naučená mi
lovati mlatbu, a já, jsem přešel
přes krásu hrdla jejího: vstoupím
na Efraima, orati bude Jůda, roz
oravati bude sobě brázdy Jakob*.

12. Rozsívejte sobě v s ravedl
nosti, a žněte v ústech m' osrden
ství*, obnovte sobě novou roli**:
čas pak hledání Hospodina, když
při'de, kterýž vas učiti bude spra—
ve nosti. J

13. Orali jste bezbožnost, žali
jste ne ravost, jedli jste úrodu lži:
že jsi oufalvcesty své, avmnož
ství silných svých.

14. Povstane zbouření v lidu
tvém: a všecky ohrady tvé zpu
štěny budou, jako zpuštěn jest Sal
mana od domu toho, kterýž soudil
Bale v den boje, když matka 0
syny byla obrážena.

15. Tak učinil vém Bethel, pro
zlost nepravosti vašich.

Kapitola 11.
chděčnost lidu israelského k dobrodiním

Božím. 5. Pohrůžka jim učiněná zajetím jich
na. čas do Assyrie. lO. Proroctví o navra
cení se jich zase do země své.

1. Jako jitro míjí, pomine králisraelský. Nebo dítě [byl]
Israel, a milovaljsem je' : a z Egypta
povolal jsem syna své o*.

2. Volali jich, tak odešli od tváři

9) nýbrž bude záhubnčjší; neb poněvadž
více hřešili, než onino, potká je trest
mnohem těžší.
t. pro dvoje modlůřství vDan a*Bethel.
Habr.: vláčeti, či tu nejtěžší práci a
službu konati bude, a nejen mlátiti,
což lehčí i příjemnější jest.
t. sejte se spravedlností či spravedlnost,
abyste žali s požehnáním, a říkalo se
vám: elmej Bůh. — " t. zcela se
zjinačte v mysli i činech.
To se v smyslu vyšším do slova vy
plnilo na. dítěti Ježňovi. Mat. 2, 15.

10)
11)

12)

iejich* : Balům obětovali, &obrazům
kadili.

3. A já byl jsem jako pěstoun
Efraimovi, nosil jsem je na rame
nach svých: a nevěděli, že jsem
je opatroval.

4. Provazky lidskými táhl jsem
je, vazbami lásky: a byl jsem jim
jako pozdvihující jha na čelistech
jejich: i schyloval jsem _sek němu,
aby jedl.

5. Nenavratít se do země egypt
ské, ale Assur, ten bude králem
jeho: protože se nechtěli obrátiti
[ke mně].

6. Počne se mečvměstech jeho,
astraví zvolené jeho, asžíře hlavy
'ejich.

7. Alid mů' váhá.seknavrácem'
mému: ale j 0 bude vloženo na
ně spolu, kteréž nebude odjato.

8. Kterakž dám tebe, Efraime,
chrániti tě budu, Israeli? kterakž
dám tebe jako Adamu, položím
tebe jako Seboim*? Obráceno jest
ve mně srdce mé, spolu zkormou—
cena jest lítost má.

9. Neučiním [dle] prchlivosti
hněvu svého: nezkazím více Efrai
ma: nebo Bůh jsem já, a ne člověk:
u prostřed tebe Svatý, a nevejdu
do města“-'“.

10.Za Hospodinem choditi budou,
jako lev řvati bude: nebot on řváti
bude, a strachovati se budou sy
nové moře.

11. A uletí jako pták z Egypta,
a jako holubice z země assyrské:
i osadím je v domích jejich, di Ho
spodin.

12.Obklíčil mne zapřenímEfraim,
a lstí dům israelský: ale Jůda svě
dek sstoupil s Bohem, a byls sva
tými Věrný.

2) t. od Mojžíše a proroků se odvraceli,
jižto je ke mně vedli a volali. Hebr.:
ode mne odvraceli se a utíkali, když
je cizí volali.

8) t. mam-liž tě vydati v úplnou zéhubu
jako tam Adamu? 5. Mojž. 29, 28.
Nikoli!

9) t. v hněvu svém, abych je zkazil.
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Kapitola 12.
Obvinění Israelských z nevěrnosti Bohu.

3. Napomenutí jich příkladem otce Jakoba
k dobrému. 9. Dobrodiní Boží jim činěné..
14. Ohlášení ptmsty nenapravitedlným.

1. Efraim pase vítr, a chodí za vedrem: celý den lež a zhoubu
množí: a smlouvu s Assyrskými
učinil, a olej do Egypta nosil.

2. Protož soud Hospodinův s Jů
dou, navštívení na Jakoba: podle
cest jeho, a podle nalezků jeho
odplatí jemu.

3. V životě podtrhl [Jakob] bra
tra svého: a silou svou potkal se
s andělem.

4. A zmohl se nad anděla, apo
silnil se: plakal aprosil ho: vBe
thel nalezl jej, a tam mluvil s
námi*.

5. A [byl to] Hospodin Bůh zá.
stupů, Hospodin připomínaní jeho*.

6. I ty k Bohu svému se obrat:
milosrdenství a soudu ostříhej, a
doufej v Boha svého vždycky.

7. Chanaan*, v ruce jeho vaha
falešná„ utiskovaní miloval.

8. Ařekl Efraim: Však jsem zbo
hatl, nalezl jsem modlu* sobě: vše—
cky prace mé nenajdou mi nepra
vosti, kterouž bych byl zhřešil**.

9. A já Hospodin Bůh tvůj z
země egyptské, ještě tě seděti uči
ním V stáncích, jako ve dnech svá,
tečnich.

10. A mluvil jsem k prorokům,
a já. jsem vidění rozmnožil, askrze
proroky vypodobněn jsem.

11. Jest-li v Galaad modla*, na
darmo tedy byli v Galgala volům
obětujíce: neb i oltařovéjejich jako
hromady na brazdach polních**.

12. Utekl Jakob do krajiny syr

4) t.j. dal mu tam zaslíbení, kteráži nás
všech se týkají. 1. Mojž. 32, 24. 35, 6.

6) t. slavné, památné jmeno jeho.
7) t. jest Efraím, jako podvodný kupec —
8) Hebr. zboží jsem dobyl.— "Obyčejná

výmluva lichvářů a lakomců, domníva
jících se. že sobě jmění svého těžce a
spravedlivě dobyli.

11) t. jestliže jim nic neprospěla. — ** t.
mnoho jest jich, jako hromad.

12. 13.

ské, a sloužil Israel pro ženu, a
pro ženu hlídal [stáda].

1 krze proroka pak vyvedl
Hospodin Israele z Egypta: a skrze
proroka zachován jest. _

14. K hněvu mne popudilEfraim
v hořkostech svých, a krev jeho
na něj přijde, a potupu jeho na
vrátí jemu Pán jeho.

Kapitola 13.
Jiné pohrůžky modlářům, 14. kajícím vy

svobození.

1.Když mluvíval Efraim, hrůzapřipadlana Israele, a provinil
v Balovi, a umřel'.

2. A nyní přidali k hřešeni: a
učinili sobě slitinu z stříbra svého
jako podobenství modl, dílo řeme
slníků jest to všecko: těm oni ří
kají: Obětujte lidi telatům se kla
nějíce.

3. Protož budou jako oblak ranní,
a jako rosa jitřní pomíjející, jako
plevy vichrem zachvácené z humna,
a jako dým z komína.

4. Já. pak Hospodin Bůh tvůj z
země egyptské: a.Boha krom mne
nepoznáš, a není vysvoboditele
mimo mm.

5. Já. jsem tě poznal na poušti,
V zemi usté.

6. Po lé pastev svých naplnění
jsou, a nasycení: apozdvihli srdce
svého, a zapomněli na mne.

7. A já budu_'im jako lvice, jako
pard na cestě Ássyrských.

8. Potkam se s nimi jako med
vědice, kteréž pobrali mladé, a
roztrham vnitřnosti 'ater jejich: a
strávím je tam jako lev, zvěř'polni
roztrhá, je.

9. Zahynutí tvé Israeli: toliko
ve mně omoc tva. 

10. K ež jest kral tvůj? Nejvíce
nyní zprost on tebe ve všech mě
stech tvých; aneb soudcové tvoji,
o nichž jsi řekl: Dej mi krále, a
knížata. (1. Kral. 9, 5.)

1) t. proviniv se pak modloslužbou Bélovi
prokazovanou, upadl v zůhubu.
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11. Dam tobě krale vprchlivosti
své, a odejmu ho v hněvě svém.

12. Svázana jest ne ravost Efrai
mova, skryt 'est hřícřhjeho*.

13. Bolesti ku porodu pracující
přijdou na něj: syn nemoudrý jest
on: nebo nyní neostojí v potření
synů*.

14. Z ruky smrti vysvobodím je,
z smrti vykou ím je: budu smrt
tva, ó smrti, ryzení tvé budu,
peklo*: potěšení skryto jest od očí
m ch**.

15. Protože on mezi bratřími roz
děluje*: přivede žhoucí .vítr Ho
spodin od pouště vstupující: a vy-l
suší prameny jeho, a zpustí stu-í.
dnicí jeho, a on rozchváta poklad!
všelikého nádobí žádoucího. i

Kapitola 14.
O témž dále. Proroctví o zkaženi Samaří.

2. Napomenutí lidu iaraelského ku pokání.
5. Zůvírka toho všeho zaslíbením kajícím
dobrých věcí, když se z zajetí domů navrátí.

1.Nechť zahyne Samaří, protožeik hořkosti popudila Bohag
svého: at od meče zahynou, ma—
ličcí jejich at jsou zrozražíni, a

12) t. schován jest k budoucímu soudu &.
trestu.

13) t. když synové jeho potření budou.
14) Těmi slovy ukazuje se přímo na vy

svobození Israelských ze zajetí: dále
vůbec na vykoupení lidské z smrti
věčné; & sv. Pavel obrací ta. slova na.
budoucí z mrtvých vstání, kterýmž se
vykoupení lidské dokonů. 1. Kor. 15, 65.
— ** ješte žádného jeětě kňníalepšení _
na nich nevidím.
t. dělá roztržku; pro odtržení od-Jůdy
— Hebr.: — hrozný jest: ale —

15)
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těhotné ženy jejich ať jsou zroztí
nany.

2. Obrat se Israeli k Hospodinu
Bohu svému: nebos padl nepra
vosti svou.

3. Vezměte k sobě slova, a obratte
se k Hospodinu, a rcete jemu: O
dejmi všelikou nepravost, přijmi
dobré: a dáme místo telat [obětí]
rtů našich*.

4. Assur nevysvobodí nás, na
koně nevsedneme, aniž díme více:
Díla rukou našich [jsou] bohové
naši, nebot nad tím, jenž v tobě
jest, sirotkem se smiluješ.

5. Uzdravím potření jejich, mi
lovati je budu dobrovolně: nebo
odvrátila se prchlivost ma'.od nich.

Budu jako rosa, Israel zkvete
jako lilium, a vypučí se kořenjeho,
jako [kořen] Libanu.

7. Půjdou ratolestí jeho, a jako
oliva bude slava jeho, a vůnějeho
jako [vůně] Libanu.

8. Obrátí se sedící v stíně jeho:
živi budou pšenici, a kvésti budou
jako vinice: připomínaní jeho jako
víno libanské.

9. Efraim'k čemu mně více mo—
dly? Já. 'vyslyším, a ja spravovatí
budu jej jako jedle zelenající se:
ze mne ovoce tvé nalezeno jest.

10. Kdo [jest] mou , a poroz—
umí těmto věcem? [kdo rozumny,
a pozná. je? Nebo přímé [jsou]
cest Hospodinovy, a spravedliví
cho 'ti budou po nich: ale “pře
stupnici padnou na nich.

3) t. nemohouce v zajetí svém přinášet-i
obětí telat, budeme přinášetí obětí chvály
a. modlitby.
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Proroctví Joelovo.
Joel, syn Fatuelův, prorokoval hlavně o království jůdském, a klade mezi

nepřátely Judských Fénické, Idumejské, Egyptské a Filiatinské, nikoli pak Israelské.
_Kniha jeho zavírá, dvoje proroctví: Jedno (kap. 1—2.) 0 veliké zkáze země kobylkami,
Jimiž se také jiní zhoubní nepřátelé rozuměti mohou; druhé (hebr. kap. 3.) mluví
o království Messiašově, a vykládá. se o vylití Ducha sv. na věřící, a o hrozném soudu
nad nevěřícími národy.

Kapitola 1.
Proroctví o hrozném hladu od škodného

hmyzu a sucha zemi jůdské nastávajícím.
Napomenutí Judských ku pokání.

1. Slovo Hospodinovo, kteréž sestalok J oelovisynu Fatuelovu.
2. Slyšte to starci, a.ušima pozo

rujte všickni obyvatelé země:stalo-li
se to za dnů vašich, aneb za dnů
otců vašich?

3. V ravujte o tom synům svým,
a synove vaši synům svým, a sy
nové jejich pokolení druhému.

4. Ostatek po housence snědla
kobylka, a o'statek po kobylce snědl
brouk, a ostatek po brouku snědla
rez*.

5. Procittež opilí, a plačte, a kvělte
všickni, kteříž pijete víno v slad
kosti: neb zhynulo od úst vašich.

6. Nebo národ vstoupil na zemi
mou, silný a nesčíslný: zubové jeho
jako zubové lva: a třenovní zubové
jeho jako 1v1'čete*.

7. Obrátil viníci mou v poušt, a
fíkoví mé obloupil: obnaživ oblou
pil je, & zavrhl: bílé učiněny jsou
ratolesti jeho.

8. Kvěl jako panna opásaná.žíní
nad mužem dospělosti své*.

9. Zmizela suchá. i mokrá. obět
z domu Hospodinova*: kvílili kně
ží služebníci Hospodinovi.

4) Takto se vypodobníva úplná zkáza země,
majíc hmyzemí nepřátely způsobena býti.

6) Rozumějí se hejna kohylek východních,
velmi žravých a plenivých.

8) t. mladosti své; či mladým záhy ze
mřelým.

9) t. přestala obět, není co obětovati pro
zkázu vší úrody.

:vašíma pokrmové, [a] z

10. Popleněna jest krajina, kví
lila země: nebo pohubena jest pše
m'ce*, zahanbeno jest víno, zemdlel
olej**

11. Zahanbeni jsou orači, kvílili
vinaři nad obilím a ječmenem, nebo
zbynula žeň polní.

12. Vinice zahanbena jest, a fík
zemdlel: strom jablek granátových
a palma, i jabloň, i všecko stromoví
polní uscblo: nebo zmařena jest
radost synů lidských.

13. Opašte se, a kvělte kněží,
ú ějte přisluhující oltáři: vejděte,
1 hejte v žíni služebníci Boha mé
ho: nebo zmizela z domu Boha
vašeho suchá. i mokrá. obět.

14. Zasvětte půst, svolejte shro
máždění, shromažďte starce, všecky
obyvatele země do domu Boha
vašeho: a volejte k Hospodinu
[řkouce]:

15. Ah, ah, ah, dni[tomuto]: ne
bo blízko jest den Hospodinův, a
jako po Ienění od mocného přijde.

16. Zgalíž nezhynuli gřed očimaomu Boha
našeho radost a plesaní?

17. Shnila jsou hovada v lejně
svém, zbořeny jsou stodoly, rozme
tany jsou schrany: nebo zmařena

-jest pšenice.
18. Proč vzdycha dobytek, řvou

stáda skotu? Protože nemají pastvy:
ano i stáda bravu* hynou.

19. K tobět, Hos odine, volati
budu :neb oheň snědl rasné pastvy

10) Rozuměj všeliké obilí. — ** Hebr.
uschlo, zkaženo jest víno, usvadl, zhy
nul olej.

18) t. malého dobytka, ovcí, koz —
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pouště, a plamen spálil všecko stro
moví kraj1ny*.

20. Také i zvěř olní, 'ako humno
žíznivo deště, vzh édá tobě: ne
bo vyschlý studnice vod, a oheň
sežral krásné pastvy.

Kapitola 2.
O témž déle. Vymalování jakoby před

očima, zhouby od kobylek ůrodám nastáva
jící. 12. Vzbuzování všechněcb ku pokání.
18. Zaslíbeuí ksjícim hojného požehnání
Božího.

.
1; bte trubou na Sionu, kvělte

na hoře svaté mé, zkormou
ceni buďte všickni obyvatelé země:
nebo přichází den Hospodinův, ne
bo blízký jest.

2. Den temnosti a mrákoty, den
oblaku & bouře: jako 'itro rozpro
střené po horách, [ta i] lid můj
mnohý a silný*: podobného mu
nebylo od počátku, aniž po něm
bude až do let pokoleníapokoleni.

3. Před tváří jeho oheň sžírající,
a po něm žhou01 plamen: jako za—
hrada rozkoše země před . ním, a.

o něm pustina ouště, aniž jest,
dožbý utekl pře nim.
4. Jako tvářnost koňů, tvářnost

jejich: a jako jezdci tak poběhnou.
5. Jako hřmot vozů po vrších

hor skákati budou, 3. jako zvuk
plamene ohně, sžírajícího strniště,
jako lid silný připravený k bitvě.

6. Od tváři jeho trápiti se budou
lidé: všecky tváře obrátí sev hrnec*.

7. Jako silní poběhnou: jako mu
ži bojovní vstoupí na zeď: [jako]
muži na cestách svých kráčeti bu
dou, a neuchýli se od stezek svých*.

8. Nižádný z nich] nebude bratra
svého sužovatl, každý stezkou svou

cpůjde: ano i skrze okna padati buou, a nemam se.
9. Do města. vejdou, po zdi bě

19) Ohněm a. plamenem rozuměj převeliké
sucho, ježto tam s kobylkami přicházívá.

2) t. hejna kobylek všecko přikrývají.
6) t. zčernají, zasmuši se strachem.
7) Tak jest způsob kobylek, přímo přes

všecko táhnouti, a ničemuž se nevy
hýbati.

hatí budou : na domy vylezou, skrze
okna ve'dou jako zloděj.

10. O tváři jeho třásti se bude
země, pohnou se nebesa: slunce i
měsícse zatmí, a hvězdy ztratí blesk

J .
11. A Hospodin vydá hlas svůj

před tváří vojska. svého : nebo mno
há jsou přílišleženi jeho, nebo silná
a čmicí slovo jeho: veliký zajisté
den Hospodinův, a hrozný velmi,
i kdož snese jej ?

12. Protož nyní praví Hospodin:
Obraťte se ke mně celým srdcem
svým, s postem a s pláčem, i s
kvílením.

13. Aroztrhněte srdce vaše, & ne
roucha vaše, aobratte se k Hospo
dinu Bohu svému: nebo dobrotivý
a milosrdný jest, trpělivý a. mnohé
ho milosrdenství, a ukojitedlný nad
zlosti.

14. Kdo ví neobrátí-1ise,aneod—
pustí-li, a nezůstaví-li po sobě pože
hnání, oběti [suché] a mokré Ho
spodinu Bohu vašemu?

15. Trubte trubou na Sionu, za
světte půst, svolejte shromáždění,

16. shromažďte lid, zasvětte cir
kev*, shromažďte starce, shromažďte
maličké, i ty jenž prsi požívají:
necht “vyjdeženich z pokojíka své
ho, a. nevěsta ze schránky své.

17. Mezi síni a oltářem at pláči

kněží služebníci HosCE-oldinovi,ařkou: Odpust, Hospo ' e, odpust
lidu svému: a nedej dědictví svého
v pohanění, aby nad nimi pano
vah národové; proč říkají mezi ná
rody*: Kde jest Bůh jejich?

18. Horlil Hospodin pro z'emi
svou, & odpustil hdu svému:

19. i odpověděl Hos odin, a řekl
lidu svému: Aj já pošlu vám obilí.,
a víno, i olej, a budete jimi na

10) Kobylky s takovým zvukem a v tak
velikých a hustých hejnech přilétají,
že se zdá, jakoby se země třásla, & že
se skutečně obloha jako mrakem za
temňuje. '
t. svolejte sbor.
t. proč by měli pohané nám se posmí
vati, říkajíce —

25

16)
17)
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plnění: a nedám vás více v poha
nění mezi národy.

20. A toho, jenž od půlnoci jest,
vzdálím od vas*: a zaženu jej do
země bezcestné a usté: tvář jeho
proti moři výcho nímu, a konec
jeho k moři nej slednějšímu**: i
vzejde smrad je o, a vzejde shni
lina jeho, nebo pyšně činil

21. Neboj se, země, plesa-:sel se: nebo zvelebil Hospo ' ,
to učinil*.

22. Nebojtež se zvířata polní:
nebot se zplodí krásné pastvy pou
ště, nebo přinese stromoví OVOce
své, fík a vinice vydají silu svou.

23. A synové sionští lesejte, a
veselte se v Hospodinu ohu va.
šem: nebo dal vám učitele spra
vedlnosti*, a sešle vám déšť ranní
i pozdní jako na počátku.

24. A na lněna budou humna
obilím, a op ývati budou čeřenové
vínem a olejem.

25. A navrátím vám léta, kteráž
sežraly kobylky, brouci, & rez, a
housenky: síla má veliká, kte
rouž jsem poslal na vás.

26. A jisti budete požívajíce, a
nasycení budete: a chválíti budete

Ěeno Hospodina Boha vašeho,erýž učinil s vámi divné věci:
a nebude zahanben lid můj nav
veky

VG

aby

střed Israele: a já. Hospodin Bůh
váš, a že není [žádného] více: a,
nebude zahanben lid mů' na věky. Týr

28. [Hebr. 3, ]..] I bu e potom*:
Vyleji ducha svého na všeliké tělo:
& rorokovati budou synové vaši,
i cery vaše: starci vaši sny míti
budou, a mládenci vaši vidění vi
dati budou.

20) t. ty kobylky, ispolu Chaldejské. —
" či západnímu.
t. zmocnil, zdvihl se, aby to učinil;
umyslil velikou věc vykonsti.
Jiní: hojnost pokrmů —
t. po navrácení se Židů ze zajetí —
počne se již poněkud plniti to, o čemž
hned dále praveno: ale teprv vZákoně
Novém to dokonale v skutek přijde.
Skutk. 2, 16. a t. d.

21)

23)
28)

27. A poznáte, že já jsemupro— p

29. [3, 2.] Nybrž ina služebníky
své a na služebnice v těch dnech
vyleji ducha svého.

30. [3, 3.j A dám zázraky na.
nebi, i na zemi, krev, a oheň, a

áru dýmovou.
31. [3, 4.] Slunce obrátí se v tmu,

a měsíc v krev, prvé nežli přijde
den Hospodinův veliký, a hrozn .

32. [3, 5. A bude: Každý, k ož
vzývati bu e jmeno Hospodinovo,
spasen bude; nebo na hoře Sion,
a vJerusalémě bude spasení, jakož
pověděl Hospodin, a v ostatních,
kterýchž povolá. Hospodin*.

Kapitola 3.
Zaslibeni Jddským učiněné o zvláštní

pomoci Boží proti všechněm nepřátelům
jejich, 17. též o hojnosti požehnání Božího
a. všemi dobrými věcmi jich daření, i stá
lém v nich zachování.

1. Hebr. 6.1 ebo a' v těch
[ N dnecll, a v ten

čas, když obrátim zajetí jůdské a
jerusalémské:

2. [7.] shromáždím všecky národy,
a svedu je do oudolí' Josafat* : &.
souditi se budu s nimi tu o lid
svůj, a o dědictví své israelské,kteréž

roz táhli mezi národy, azemi mouroz ě ' i.
3. [B.] A o lid můj metali los: a

osadili pachole vdomě nevěstčím,
a děveěku prodali za víno, aby pili.

4. [9.] Ale však co mně a vám,
e a Sidone, ivšeliký kraji Pa

lestinskýoh? Zdaliž vy mně pomstu
navrátíte? A mstíte-li vy se proti
mně, brzo rychle navrátím odplatu
vám na hlavu vaši.

31) t. den zkaženi města Jerusalémaa obce
židovské; 3 dále také — den posled
ního soudu a konec světa. Mat. 24, 2.
Smysl: Nebude od obecné záhuby as.
chráněn, leč by kdo uvěřil v Krista, a.
povolán byl do církve jeho. Is. 2, 2.

32)

Mat. 24, 22.
Hebr. Jehošefet, kteréžto slovo zne
mená: Bůh soudí; tedy v oudolí neb
na místě soudu Božího vůbec. Sic jinak
není nikdež oudolí jména toho, lečby
se roeumělo ono blíže Thekue, kdež byl

tov

Josefat porazil Edomity, Ammonity a
Moabity. 2. Psral. 20, 20.
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5. [10.] Nebo stříbro mé a zlato
mé vzali jste: a žádoucí věci mé
í nejkrašší vnesli jste do modlář-l
ských chrámů svých.

6. [ll.] A syny 'ůdské, i syny
jerusalémské prodaíi jste synům
Řeků; abyste vzdálili je od končin
jejich.

7. [12.] Aj ja zdvihnu jezmista,
kamž jste prodali je: a obrátím
odplatu vaši na hlavu vaši.

8. [13.] A prodám syny vaše, i
dcery vaše v ruku synů jůdských,
a ti je prodají Sabejským, národu
dalekému, nebot Hospodin mluvil
est.

J 9. [14.]Provolejte to mezi národy,
zasvětte boje, vzbud'te silné: necht
přistoupí. a"vystoupí všiokni muži
bojovmci.

10. [15.] Skujte radlice své v meče,
a motyky své v oštipy. Nemocný
necht řekne: Já, silný jsem.

1'1.'[16.]Vyrazte, a pojďte všickni
národové z okolí, a shromažďte sezí
tamt zahynouti učiní Hospoding
silné tvé.

'12. [17.] Necht povstanou, &.vy
stoupí národové do oudolí Josafat:
nebo tu seděti budu, abych soudil
všecky národy vůkol.

13. [18.] Vpustte srpy, nebo do
zrála žeň: pojďte, a sstupte, nebo
plný jest lis, přeléva'í se čeřeny:
nebo rozmnožila se zlost jejich.

14. [19.] Lidé nad lidi v údolí
rozdělem'*: nebo blízký 'est den
Hospodinův v údolí rozděíení.

14) t. v údolí soudů, jako výš v. 2.

15. [20.] Slunce a měsíc zatmi
se, a hvězdy ztratí blesk svů'.

16. [21.] A Hospodin z iona
řvati* bude, a 2 J erusaléma vyda
hlas svůj : a pohnou se nebesa, i
země : a Hospodin naděje lidu svého
a síla synů israelských.

17. [22.] I zvíte, že já, Hospodin
Bůh vaš, b dlící na Sionu hoře
svaté mé: a ude J erusalém svatý*,
a cizí nepů'dou přes něj více.

18. [23.] 'l bude v ten den: Ka

pšti budou hory sladkostí, a pabkové potekou mlékem: a po
všech potocích jůdských ůjdou
vody: a studnice z domu ospo
dinova vyjde, &. svlažovati budeproud tmí .

19. [24]. Egypt vzpuštění bude,
a země idumejská, v poušť. zahu—
bem': proto že neprávě činili roti

synům jůdský'm, a všlévali evnevmnou v zemi jejic .

20. [25.1 A v jůdské zemi navěky byd eno bude, avJerusalémě
do pokolení a pokolení.

21. [26.] A očistím krve jejich,
kteréž jsem byl neočistil*: a Ho
spodin přebývati bude na Sionu**.

16) t. hřmíti.
17) Rozumí se zde také Jerusalém nový.

Zjev. 21, 27.
H. údolí Setím, t. místa či okolí vy
prahlá. Smysl: Vyplývati bude z pra
vého náboženství požehnání Boží i tu,
kdež prvé žádného viděti nebylo, zvlášť
v čas nejposlednější.
t. pomstím krve jejich ještě nepo-I
mstěné. Jinak také: Očistím je posléze
od viny krve ještě neočistěné, t. Mos
siášovy, nevinně prolité. — ** t. no
vém, či v církvi svých věřících & cti
telů. “

18)

21)
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Proroctví Amosovo.
Amos, pastýř z Thekue, městečka několik mil jižně od Betléma vzdáleného,

prorokoval téměř jediné o království israelekém za posledních dnů krále Jeroboama ll.
ehral ve svém proroctví zvláště na modlůřství, bujnost a nemilosrdnost zámožných,

hrozil také trestem některým z vůkolních národů, a nehledal i do budoucího času dru
hého Davida či Meesiáěe (9, 8—11.) Pro své prorokování trpěl od kněze bethelekého

protivenství. Protož, a že dle ústního podání krvavou obětí téhož protivenství byl, po—lůdá, ho církev na den 31. března mezi mučenní'ky.

Kapitola. 1 !přenesli zaa'etí dokonalé, aby je
Ohlášení pomsty Boží 3. DamascenskýmzaVřelí V i umejské zemi*

neb Syrským,6. Filistinekým,9. Tyrským, 7. Ale pošlu oheň na zeď Gazy,
11. Idumejským, 13. i Ammonitským. .a, sžíře domy jejji

\ 8. A vyhubím obyvatele z Azotu
1 Slova. Amosa, kterýž byl mezi 'a toho, jenž drží berlu z Askalona .pastýýři z Thekue: kteráž v1- _
děl na Israele za.dnů Oziáše krale lia'obratím ruku svou proti Akka.

jůdského, a za dnů J eroboama !lš'pínu,,rgňzaĚŽyInĚuůhostatní Fihstin
syna J oasova krale israelského, ' P Toto
dvě léta před zemětřesením.

2. I řekl: Hospodin z Sional
řváti bude, a z Jerusaléma vydal
hlas SVůJ' * kvůiti budou krá'snélzemi anerozpomenuli sena smlouvu
[pastviny] pastýřů, a vyschne vrch | bra 'rů.*armel u. Í

3. Toto praví Hospodin: Pro třii
nešlechetnosti Damašku,1pro čtyry!
neobratím ho*: proto že mlatili'
železnými vozy Galaad**.

4. Ale pošlu oheň na dům Azae
lův, a sž1ře domy Benadadovy.

5. Izetru závoruDamašku:avy;hubím ob vatele z pole mod1y*,
držícího herlu z domu rozkoše**: |
a přenesen bude lid syrský do Cy- :
rene, dí Hospo din*** i

raví Hospodin: Pro
trojí nešlec ctnost Týru, i pro
čtveru neobratím ho: proto že za
vřeli zajeti dokonalé v idumejské

10.růÁle ošlu oheň hna. zeď tyr—skou, a sžlře domy
Toto praví Éospodin: Pro

itro_1jínešlechetnost Edoma, i pro
čtveru neobratím ho: proto že stí

hal mečem bratra svého, aposkvr—
ml na něm milosrdenství, a držel
déleji prchlivost svou, a.hněv svůj
choval až do konce.

12. Pošlu oheň na Theman: a
sžíře domy Bosry*.

6 Toto rav1 Hos odin Pro 1 Toto praví Hospodm Pro
trojí nešleclhetnost Gšz “i r |trojí nešlechetnost synů Ammon,
čtveru ne b ,t' ho y ,roto pžo 1 pro čtveru neobrátím ho: proto

O ra 1m P e ;že roztínal těhotné Galaadské k roz— šířeníkrajesvého*.
3) t. pro rozličné, mnohé neělechetuoati

neobrátímho,bychse nadnímnesmi-__
loval, či nesmiluji se nad ním, anebi 6) Gaza, jedno z 5 měst ňlistinekých;
dle hebr.: neodvratím, nevezmn nazpět rozuměj tu a dále Filietineké vůbec,.
to, co jsem umyslil na něho dopustiti; jenž odvedli množství zajatých & pro
níž v 4., 4. Král. 13, 3. —**t. ukrutně dali Edomským. 2. Paral. 28,17.
v té krajině s obyvateli neklůdali. Viz 8) Proroctví to naplněno Nebuchodono
o tom způsobu 2. Král. 12, 31. .

5) či z oudolí Aven blíže Damašku. — 9) t? bratrskou, mezilšalomounem aHira-
“ či z domu v údolí Eden, tamže. — mem. 3. Král.!i, 9,13.
". t. do Kír, krajiny assyrské.4. 12) Theman s. Bosra, lměste edomska.
Král. 16,9 . 13) t. k rozšíření země své vedli proti
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14.I zapalím oheň na zdi Rabba*:
a sžíře domy její v kvílení v den
boje, a u vichru v den pohnutí.

16. A půjde Melchom* v zajetí,
on i knížata jeho spolu, praví Ho
spodin.

Kapitola 2.
Pohrůžky Moabským, 4. Jůdským, 6. a

Israelským pro hříchy jejich. 9. Připome
nutí Božích dobrodiní těmto učiněných.

1. Toto praví Hospodin: Pro trojínešlechetnost Moabovu, i pro
čtveru neobratím ho: proto že
spálil kostí krale idumejského až
do popela.

2. Ale pošlu oheň na Moaba,
a sžíře domy Karioth: i umře
s laiklukemMoab, a se zvukem troub .

3. a vyhladím soudce z prostředku
jeho, a všecka knížata jeho zbiji
s ním, praví Hospodin.
'4. Toto praví Hos odin: Pro

trojí nešlechetnost Jů ovu, i pro
čtveru neobrátím ho: proto že za
vrhl zakon Hospodinův, a přika
zaní jeho neostříhal :neb oklamal
je modly jejich, po nichž odeši
otcové jejich.

5. Ale pošlu oheň na Jůdu, a
sžíře domy jerusalémské.

6. Toto praví Hospodin: Pro trojí
nešlechetnost Israelovu, a pro čtveru
neobratím ho: roto že prodal za
stříbro sprave 'vého, a chudého
za obuv*.

7. Kteříž potírají hlavy chudých
v prachu země,a cestu ponížených
zkřivují: a s n i otec jeho chodi
k dívčici [j né], aby poskvrnili
jmena svatého mého.

. na oděvích zastavených
sedají při každém oltáři: a víno
odsouzených pili v domě boha
svého.

israelským válku s takovou ukrutností,
že ani těhotných žen neušetřili.

14) To bylo hlavní město Ammonských.
16) t. král; aneb, modla Moloch —
2) t. v boji, při útoku válečném.
6) ' t. že soudcové jeho jsou nespravedliví,

9. Já pak vyplenil jsem Amorr—
hejského od tváři jejich: jehožto
vysokost, [jako] vysokost cedrů, a
silný byl on jako dub: a zetřel
jsem ovoce jeho svrchu, a kořeny
jeho zespod.

10. Já. jsem, kterýž jsem Vás
vyvedl ze země egyptské, a vodil
jsem vás na poušti čtyřiceti let,
abyste vládli zemí Amorrhejského.

11. A vzbudil Íjsemze synů vašichproroky, a z m ádenců vašich na
zarejské*: zdaliž není tak, synové
israelští, praví Hospodin?

12. A vy připíj1te nazarejským
víno: a prorokům přikazujete,
řkouce: Neprorokujte.

13. Aj já. skřípěti budu pod vám?,
jako skřípí vůz obtížený senem.

14. Azah ne utíkání od rychlého,
a. silný neo drží moci své, a mocný
nevysvobodí duše své:

15. a ten, kterýž lučiště drží,
neostojí, a rychlý na nohy své
nebude vysvobozen,. a vseda'ící na
koně nevysvobodí života sv ho:

16. a udatný srdcem mezi sil
nými nahý utíkati bude v den ten,
praví Hospodin.

Kapitola 3.
Připomenuto Israelským vyvolení jejich

od Boha. 2. Pomsta Boží nad nimi příkladně
vypsaná.. 9. Osvědčena pohanům nešlechet
nost Israelských.

1. Slyšte slovo, kteréž mluvil Hospodin proti vám, synové
israelští: proti všelikému příbu
zenství, kteréž jsem vyvedl ze země

řka:
oznal jsem ze

všech příbuzenstv1 země: protož
navštív1m na vas všecky nepravosti
vaše.

3. Zdaliž choditi budou dva spolu,
léčby se srovnali?

4. Zdaliž zařve lev vlese, lečby

berouce úplatky a chudého o poslední
majetek odíraiíce.

11) t. Bohu zasvěcené, zaslíbené, jenž ne
směli píti népojů opojných.

13) t. tížití, mačkati budu vas, že skřípěti
budete.
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měl loupež? Dá-liž lvíče hlas z od
počívadla svého, lečby něco pola
pilo?

5. Zdali upadne pták do osidla
na zemi bez č1žebm'ka? Zdali vzato
bude osidlo ze země, prvé než co
popadne?

6. Zdaž zavzní trouba v městě,
a lid se nezastraší? Zdali bude
co zlého v městě, jehožby Hospo
din neučinil?

7. Nebot nečiní Pán Bůh slova,
lečby zjevil tajemství své služeb
níkům svým rorokům.

8. Zařve-li ev, kdožby se nebál?
a. Pán Bůh mluvil-li, kdožby ne
prorokoval?

9. Ohlaste v domích azotských,
& v domích země egy tské, a rcete:
Shromažďte se na ory Samaří,
a vizte bláznovství mnohá u pro
střed něho, & nátisk trpící- v taj
ných schránách .jeho.

10. A neuměli činiti, což pří
mého jest, praví Hospodin, hro
madíce jako na poklad nepravosti
&.loupeže v domích svých.

11. Protož toto praví Pán Bůh:
Soužena, a vůkol obležena bude
země: a stržena bude z tebe síla
tvá, a rozchvátáni budou domově
tvoji.

12. Toto praví Hospodin: Jako
když vytrhne pastýř z úst lva dva
hnáty, aneb konec ucha: tak vy
tržení budou synové israelští, kte
říž bydlejí v Samaří [sedíce] na
kraji ložce, a na posteli damašské*.

13. Slyšte a osvědčujte v domu
Jákobova, dí Pán zástu ů:

14. že v ten den, k ž navště

vovativpočnu přestoupem israelská,navští m je', ioltáře v Bethel:
a odtati bu ou rohové oltáře, a
spaanu na zem.

15. A udeřím dům zimni s domem
letním: i zahynou domové z kostí
slonových, a rozmetáni budou do
mové mnozí, praví Hospodin.

12) t. dosavéd bezpečně ležíce, arozkoěně
živi jsouce.

Kapitola 4.
Pohrůžka ženám neb paním samařským

pro jejich obžerný život a z toho jdoucí
nátisk. 4. Obvinění Israelských : modlář—
ství, 6. připomenutí jim předešlýeh pokut
Božích, kteréž při nich nic nespravily, 12.

pzhrožení nové a napomenutí jich ku pom.

kteréž jste nahoře Samařské;
teréž nátisk činíte potřebným,

a potíráte chudé, kteréž říkáte pá
nůms ' :Přineste, a budeme píti.

2. Přisáhl Pán Bůh skrze sva
tost svou:_ že hle přijdou na vás
dnové, a vyzdvihnou vás na bidlech,
a ostatky vaše v hrncích vřelých*.

3. A skrze díry vyjdete jedna
proti druhé, a ženy budete do
Armon*, praví gas odin.

4. Pojďte do Bét el, a bezbožně
čiňte: do Galgala, a rozmnožujte
přestoupení: &.přinášejte ráno oběti
své, po tři dny desátky své.

5. A obětujte z kvašeného chválu:
& provolejte oběti dobrovolné, &
zvěstujte: nebo tak chtěli _'ste sy
nové israelští, raví Pán ůh.

6. Protož i ja dal jsem vám la
skominy zubů po všech městech
vašich, a.nedostatek chleba na všech
místech vašich: a nenavrátili jste
se ke mně, dí Hospodin. '

7. Já také zabránil jsem od vás
deště, když ještě tři měsícové byli
do žně: a dštil jsem na jedno mě
sto, a na druhé město jsem nedštil:
jeden díl deštěm svlažen byl, a díl,
na kterýž jsem nedštil, uschl.

8. I přišla dvě i tři města k
jednomu městu, aby se napili vody,
&nenasytili se: a nenavrátili jste
se ke mně, dí Hospodin.

k

1. Slyšte slovo toto krávy tučné*,
k

1) Rozuměj ženy nádherné &bujné, zmo
zolů obecného lidu, od jejich manželů
odíraného, vykrmené
t. jako se vytahuje maso bidly či háky
: hrnců vřelých, tak i vy i dítky vaše
z místa svého vyteženy budete do zajetí.
t. do Armenie, aneb, do hsremů vítě
zitele, půjdete každá tak před sebou,
jak stojíte, skrze mezery zdí samař
ských, a nebude vám třeba bran k útěku
hledstí.

2)

3)
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9. Bil jsem vás větrem žhoucim,
&rzí: množství zahrad vašich, a
vinic vašich, olivovi vaše, ifikovi
vaše snědly housenky : a nenavratili
jste se ke mně, dí Hospodin.

10. Poslal jsem na. vás smrt na
cestě egyptské*, zbil jsem mečem
mládence vaše, až do zajetí koní
vašich: a učinil jsem, že vstupo
vala shnilina ležení vašich v chřípě
vaše: a nenavrátili jste se ke mně,
dí Hos odin.

11. odvrátil 'sem Vás, jako pod
vrátil Bůh So omu a Gomorrhu,
a učinění jste jako hlavně vytrže
ná z ohně*: a nenavrátili jste se
ke mně, dí Hospodin.

12. A rotož toto učinim tobě
Israeli: k yž pak tyto věci učinim
tobě, připrav se vstříc Bohu svému
Israeli.

13. Nebo aj, [onjest ten,] kterýž
činí hory, a tvoří vítr, a zvěstuje
člověku slovo své, jenž činí mlhu
jitřni, a kráčí po výsostech země:
Hospodin Bůh zastupů jmeno jeho.

Kapitola 5.
Ohlášen lidu israelskému hrozný pád jeho.

4. Výstruha od modlůřství inespravedlností
na soudech. 6. Pohrúžkanenapravitedlným.
21. Osvědčení jim toho. že Bůh slavností
a obětí jejich neohlibnje. 27. Předpověděno
jim daleké zajetí.

1. Slyšte slovo toto, kteréž já. zdvihám proti vám k kvílení :Dům
israelský padl, & nepovstane více.

2. Panna. israelská.* ovržena jest
na zem svou, a není,1l1doby ji po
zdvihl.

3. Nebo toto praví Pán Bůh: V
městě, z kteréhož vychazelo tisíc
[lidu], zanecháno bude sto: av tom,
z kteréhož vychazelo sto, zanecháno
bude deset v domu israelském.

4. Nebo toto praví Hospodin do
mu israelskému: Hledejte mne, a.
živi budete.

10) t. mor egyptský, jakýž býva vEgyptě.
11) t. jako oharek; bez mála byste byli

docela zk ení.
2) Panna iai-selské. tolik

israelského.
co obec lidu

5. A nehledejte Bethel, ado Gal
gala nechoďte, a do Bersabé ne
putujte: nebo Galgala jaté vedeno
bude, a Béthel bude neužitečn'*.

6. Hledejte Hospodina, a živí
buďte: aby snad nebyl spálenjako
oheň dům Josefův*, a sžíře, ane
bude, kdoby uhasil Bethel:

7. kteříž proměňujete v pelyněk
soud, a. spravedlnosti na zemi za
necháváte.

8. [Hledejte toho,]' kterýž činí
Arktura, aOriona*, aobracuje tmu
v jitro, a den v noc proměňuje:
jenž volá, vody mořské, a vylévá.
je na tvář země: Hospodin jmeno
jeho 'est.

9. terýž usmívaje se zkázu na
silného, a pohubení na. mocného
přivádí.

10. V nenavisti měli trestajícího
v bráně: a toho, jenž mluvi do
konale, v ohavnosti měli.

11. A tedy, proto že jste loupili
chudého, a kořist vyvolenou brali
jste od něho: domy z čtverhran
ného kamení stavěti budete, a ne—
budete bydliti v nich: vinice nej
milejší štípiti budete, a nebudete
píti vina jejích.

12. Nebo seznal jsem mnohé ne
šlechetnosti vaše, a veliké hříchy
vaše: ne řatelé jste s ravedlivého
berouce ary, a chudé o utiskujice
v bráně. ,

13. Protož moudrý v čas tento
mlčeti musi, nebo čas jest zlý.

14. Hledejte dobrého, ane zlého,
abyste živi byli: a bude Hos odin
Bůh zástupů s vámi, jakož ř kate.

15. Nenáviďte zlého, a milujte
dobré, &.ustanovte v bráně soud:
zdali snad smiluje se Hospodin
Bůh zastupů nad ostatky Josefo
vými.

5) t. docela zničený. Béthel, Gslgalai
Bersabé, místa. svatá, modloslužbon
zneuctívaná. — 05. 4, 15. 1. Mojž.
46 l.

6 t. království desatera pokolení israelv

8) Arktnr & Orion jsou hvězdy, nazvané
česky „vůz“ & „kosy“.
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16. Protož toto praví Pán Bůh
zástupů panovník: Po všech ulicích
bude kvílení: ana všech [místech,]
kteráž vně jsou, řečeno bude běda,
běda: a povolají oráče k pláči, a
k kvílení těch, jenž umějí kvíliti.

17. I po všech vinicwh bude
kvílení: nebo projdu prostředkem
tebe, praví Hospodin. J

18. Běda těm, kteří žádají dne
Hospodinova*: k čemujest on vam?
Den tento Hospodinův, tma jest,
a ne světlo.

19. Jako kdyžby utíkal muž řed
lvem, a potkalby ho medvě : a
[kdyžby] všel do domu, aspolehnul
rukou svou na stěnu, a uštklby
ho had.

20. Zdali není den Hospodinův
den tmy, a ne světla: a není-liž
mrakota, a ne blesk v něm?

21. Nenávidímt, a zavrhl jsem
slavnosti vaše: a nepřijmu vůně
shromáždění vašich.

22. Pakli obětovatí mi budete
zápalné oběti, a dary vaše, nepřijmu
[jich]: a na sliby tučných věcí
vašich nepopatřím.

23. Odejmi ode mne hluk písní
svých: a zpěvu loutny tvé nechci
poslouchati.

24. Ale ať se zjeví jako voda
soud, a spravedlnost jako potok
silný.

25. Zdali oběti zbité aposvátné
obětovali jste mi na poušti za čty
říceti let, dome israelský?

26. A nosili jste stanek Molo
chovi svému, a obraz modl vašich,
hvězdu boha vašeho, kteréž jste
učinili sobě.

27. A protož přestěhují vás za
[město] Damašek, praví Hospodin,
Bůh zástupů jmeno jeho.

Kapitola 6.
() těmž dále. Treatání Israelských, zvlášť.

předních v lidu z mnohých nepravostí. 7.
Předpověděno jim zajetí jich.

1.Běda [vam], kteříž bohatí jstena Sionu, & doufate v horu

1—8)t. abymp—řišelHospodin; oni myslí proti
nepřátelům, ale on přijde na. ně samy.

samařskou: přední knížata hlavy
lidí, chodíce zpupně do domu israel
ského.

2. Jděte do Chalane, a vizte, a
odtud jděte do Emath veliké: a
sstupte do Geth Palestinských*, a
do nejlepších kterýchkoli kralov
ství jejich: zdali jest širší kraj
'ejich nežli kraj váš.

3. Kteříž jste odděleni ke dni
zlému: a blížíte se k stolici ne
pravosti.

4. Kteříž spíte na ložích slono
vých, a rozkošně sobě počínáte na.
postelích svýchr' kteříž jíte berana
ze stáda, a telata zprostřed skotu.

5. Kteříž zpíváte k hlasu loutny:
jako David domnívali se, že mají
nastroje zpěvu.

6. Pijíce víno v šalích, a nej
lepší mastí se mažíce: a nic ne
trpěli nad potřením Josefovým*.

7. Pročež nyní půjdou vpředku
stěhujících se [do zajetí]: a odjato
bude spolčení těch, kteříž sobě
bujně počínají.

8. Přisáhl Pán Bůh v duši své,
praví Hospodin Bůh zastupů: V
ohavnosti já,mám pýchu J akobovu,
i domů jeho nenávidím, a vydám
město s obyvateli jeho.

9. Pozůstane-li deset mužů v domě
jenom, i ti zemrou*.

10. A vezme jej příbuzný jeho,
as alíjej, aby vynesl kostiz domů:
a í tomu, jenž jest v skrejších
domu: Zdali ještě někdo u tebe?

11. I odpoví: Konec jest*. I řekne
jemu: Mlč, a nepřipomínej jmena
Hospodinova**.

12. Nebo aj Hospodin přikáže, a

gotepe dům větší zbořeninami, aům menší rozsedlinami.
13. Zdaliž mohou koně běžeti po

skalí, aneb může-li orano býti bů

2) Chalane, Emath a Geth, jmena hlavních
měst vůkolních krajin.

6) t. žádné ůtrpnosti nemají, aniž co
dbají na zkázu království israelského.

9) t. co ujde meči, zhyne potom morem.
11) t. já. jsem poslední; není tu žádného

více. —- ** t. nevzdychej nad tím k
Bohu: nic není platno, splnit pohrůž
ky své.
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voly, že jste obrátili soud v hoř
kost, a ovoce spravedlnosti v pely
něk* ?

14. Kteříž veselíte se v ničemž;
kteříž říkáte: Zdaliž jsme silou svou
nevzali sobě rohů*?

15. Nebo aj, vzbudim proti vám
dome israelský, praví Hospodin Bůh
zéstupů, národ: a setře vás odtud,
kudy se jde do Emath, až do po—
toka pouště.

Kapitola 7.
Předukázěna trojí pokuta na. lid israel

ský. 10. Osečení Amose. od Amasiáše u
krále. 14. Věrnost a stálost Amosovs.

1. Toto mi ukazal Pán Bůh: a ajučinil kobylky na počátku
pučících se bylin za pozdního de
ště, a aj [déšť]pozdní po královské
senoseč1*.

2. I stalo se, když dokonala [ko—
bylka]j ísti byliny zemské,řekl jsem :
Pane Bože, milostiv buď, prosím:
kdož pozdvihne Jakoba, nebot mali
čký jest-,*?

3. Smiloval se Hos odin nad tím:
Nebude, řekl Hospo in.

4. [Opět]mi toto ukazal Pán Bůh :
a aj povolal ohně k soudu Pán
Bůh: a ten sežral propast velikou,
a snědl spolu díl [země]*.

5. I řekl jsem: Pane Bože, upo

J
13) t. má.-liž se cos tak převráceného dě

lati
či, zdaliž nejsme sami o sobě a. o své
síle dosti mocní?
Kobylky jsou spolu podobenství úplné
zkázy země israelské, nepřátely způso
bené. Joel !, 4. V Palestině nedělali
sena ani otavy, nechávajíce dobytka
celý rok i zimního času venku na
pastvě. Luk. 2, 8. Zdá.se, že Jeroboam
IL král velmi bojovný, první byl, kte
rýž pro svou znamenitou jízdu vojen—'
skou seno dělsti začal, a sice tak, že
vzsv pro sebe z krajů všecko seno,
lidu toliko otavn nechával, kteréžteprv
po svlažení země deštěm pozdním či
letním růsti počala. Chce prorok říci,
že ubohěmn lidu ničehož nezbude.
t. beztoho již velmi shubený.
Propast veliklljest moře,t. středozemní.
Míní se tím zkáza země veskrze hrozná.
a neodolatedlná..

14)

1)

4)

koj se, prosím: kdož pozdvihne
Jakoba, nebo maličký jest?

6. Smiloval se Hospodin nad
tím: Ale i toho nebude, řekl Pán
Bůh.

7. Toto [také] ukazal mi Hospo—
din: A hle Pán stojícína zdiobmi
tané, a v ruce jeho lžíce zednikova.

8. I řekl Hospodin ke mně: Co vi
díš Amose? I řekl jsem: Lžíci zední
kovu. I řekl Pan: Aj 'a položím
lžíci u prostřed lidu sveho israel
ského: nebudu více obmítati jej.

9. A zbořeny budou Výsosti mo
dly, a svatyně israelské zpuštěny

udou: a povstanu proti domu
Jeroboamovu s mečem*.

10. I poslal Amasiaš kněz béthel
ský k J eroboamovikráli israelskému,
řka: Zpíčil se proti tobě Amos u
prostřed domu israelského : nebude
moci snésti země všech řečí jeho*.

11. Nebo toto praví Amos: Od
meče umře Jeroboam, a Israel jat
jsa přestěhuje se z země své.

12. I řekl Amasiaš k Amosovi:
Ty, jenž vidíš, jdi, utec do země
jůdské: a jez tam chléb, a tam
prorokuj.

13. Ale v Béthelnesmíšvíce pro
rokovati: nebo svatyně králova tu
jest, a dům královský tu jest.

14. I odpověděl Amos, a řekl k
Amasiašovi: Nejsem prorok, a ne
jsem syn prorocký: ale pastucha
'sem já. česavaje plané fíky*.

15. Ale vzal mne Hospodin, když
jsem chodil za stádem: a řekl Ho
spodin ke mně: Jdi, prorokuj lidu
mému israelskému.

16. A nyní slyš slovo Hospodi
novo: Ty pravíš: Neprorokuj na
Israele, a nekapej* na dům modly.

17. Protož toto pravi Hospodin:
Žena tvá, v městě smilniti bude:
a synové tvoji i dcery tvé od meče

9) Splnění toho viz 4. Král. 15, 10. 29.
17 6

10) t. aby se nezbouřila.
14) t. živ jsa. planými fíky, sprostě, n'epo—

třebuji žádného chlebem zaopatření.
16) či nevydavej řečí shůry jako déšť. neb

rosu; neprorokuj —
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padnou, a země tvá provazcem změ
řena* bude: a ty v zemi poskvr
něné“ umřeš, a Israel jat jsa postě
huje se z země své.

Kapitola 8.
O zkáze království israelskébo pro ne

spravedlnost v obchodu a modlářství lidu.

1. Toto mi ukázal Pán Bůh: A ajkoš jablek*.
2. I řekl: Co vidíš Amose? I

řekl jsem: Koš jablek. I řekl Ho
spodin ke mně: Přišeltě konec na
lid můj israelsky: nebudu již více
pomíjeti ho*.

3. A skřipěti budou stežeje chrá—
mové* v ten den, pravi Pán Bůh:
mnozí zemrou: na všelikém místě
povrženo bude mlčení**.

4. Slyštež to,jenž potíráte chudé
ho, a vyhlazujete nuzné země,

5. říkajíce: Kdy omine no
měsíc, a budeme pro ávati zboži?
a sobota, a otevřemeobilnice? aby
chom zmenšili míru, a zvětšili zá
važí, a podvrhli váhy lstivě,

6. abychom vládli za.stříbro nuz
nymi a chudými za obuv, aotřebky
obilné prodávali?

7. PřisáhlvHospodin proti pýše
Jakobově: Zet nezapomenu až do
konce všech skutků jejich.

8. Zdali ne ohne se nad tim ze
mě, a nebude-B_ikvíliti všeliky oby
vatel její: a nevystoupí-li jako řeka
všecka, a vyvržen bude, a splyne
jako potok egyptsk *?

9. I bude v ten en, praví Pán
Bůh: Zapadne slunce o poledni, a
uvedu tmu na zem v den světla:

17) a cizím rozdělena — " t. pohanské,
modlůřstvím zprzněué —

1) Podobenství to lidu isr. k potrestáni
dozralého.

2) či obcházeti s trestem; nebudu bo dále
šetřiti.
budouce t. násilně od nepřátel zotví
rány. — " Hebr. s mlčeuím — t. bez
vši slávy umrlí na ledajakéms místě
povržeui budou.
t. jako řeka Nil. Ten roavodniv se za
plavuje celou zemi, a vtéká konečně
do moře; nejinak měla zem is:-selská
s obyvately svými od nepřátel zapla

3)

vena & do zajetí spláknuta býti.

10. a obrátim slavností vaše v
kvílení, a všecky písně vaše v naři
kání: &uvedu na všeliký hřbet váš
pytel, a na každou hlavu lysinu:
a učiním ji jako kvílení nadjedno
rozeným, a poslední věci její jako
den hořký.

11. Aj dnově jdou, praví Hos o
dín: a pošlu na zem hlad: ne ad
chleba, ani žízeň vody, ale slyšení
slova Hospodinova*.

12. I pohnou se od moře až k
moři, a od půlnoci až na východ:
obcházeti budou hledajíce slova
Hospodinova, a nena'dou.

13. V ten den um évati budou
panny krásné, _a mládenci žízní,

14. ti, jenž přisahají skrze hřích
samařský, a ř1kají: Zivt jest Bůh
tvůj v Dan, a živa jest cesta Ber—
sabé* :i padnou, a nepovstanou více.

Kapitola 9.
O konečně zkáze království is:-selského.

8. Zaslibsní o zachování ostatků, 11. vzdě
lání království domu Davidova, 13. a do
brými časnými věcmi jich opatření.

1. iděl jsem Pána stojícího na
oltáři, a řekl: Udeř v steže'e,

a necht se pohnou veřeje: ne o
lakomství [jest] v hlavě všech*, a
posledniho z nich mečem zabijí:
nebude jim outěku. Utíkati budou,
a nebude zproštěn z nich, kterýž.
uteče.

2. Ssteupí-li až do pekla, odtud
ruka má vyvede 'e: a akli vstoupí
až na nebe, odtu str nu je.

3. A jestližeby se schovali na
vrchu Karmelu, odtud přehledávaje
vezmu je: a pakliby se skryli před
očima mýma v hlubině mořské,tam
přikáži hadu, a štípati je bude.

11) t. žádost zjevení Božího skrz ústa pro
rookě, jimiž nyní pohrdáno.
t. i ctitelé zlatých telat a modláři žá
dostivi budou nějakého zjevení budou
cích věcí.
t. přijde na hlavu jejich: aneb jinak,
rom-až, ztroskotej ty veřeje chrámu
modlúřskěbo, pro nějž vie zlé ua Israel
ské přišlo, aby padly všechněm těm
lakomcům na hlavy. — Výš 8, 6.

14)

1)
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4. A odejdou-li do zajetí předl, 10. Od meče zemrou všickni
nepřátely svými, tam přikáži meči, ,hříšníci z lidu mého, jenž říkají:
azbije je: a položím oči mé na něiNepřibh'žít se, anepřijde nanas zlé.
ke zlému, a ne k dobrému. 11. V ten den vzbudim stanek

5. A Pán Bůh zástupů, kterýž se 2Davidův, kterýž klesl: a zase vzdě
dot ká. země, a uvadne: a kvíliti lám mezery zdí jeho, a to, co se
bu ou všickni, jenž přebývají nafbylo zbořilo, opravim: a zase v 
ni: &.vystoupi jako potok všecka, stavím 'ej jako za dnů starodávníc .

a splĚie jako řeka egyptská.. * 12. by vládli ostatky idumej—6. terýž vzdělal na nebi vstou- skými, i všemi národy, protože
pem' své, a svazček svůj na zemigvzývano jest jmeno mé nad mini:
založil*: kterýž volá, vody mořské, ipravi Hospodin číně tyto věci*.
a vylévá. je na tvář země, Hospo-É 13. Aj dnové řichazejí, pravi
din jmeno jeho. lHospodin: a postí ne orač žence,

7. Zdali ne jako synové Mouřewatlačitel hroznu rozsívajícího símě:
m'nů vy 'ste mně, synové israelšti,2a kapati budou hory sladkosti, a
di Hospodin*? Zdali jsem nevyvedlvšickm' pahrbkové vzdělaní budou.
Israele z země egyptské, a pale-, 14. A obrátím zajeti lidu mého
stinské z Kappadocie, a syrské 'israelského: a vzdělávati budou
z Cyrene? města zpuštěna, a bydliti budou

8. Aj oči Pána Boha proti kra- v nich: a štípiti budou vinice, a
lovství hřešícimu, a zetru je od píti budou víno jejich: a dělati
tváři země: ale však docela nezetru budou zahrady, a jisti budou ovoce
domu Jakobova, di Hospodin. 'ejich.

9. Nebo aj ja přikaži, a ztluku 15. A vštípím je v zemi jejich:
ve všech národech dům israelský, a ne trhnu jich více z země je
jako tlučena bývá.pšenicevřešetě: jich,vkterouž jsem dal jim, praví
a neupadne kamének na zem'. Hospodin Bůh tvůj*.

12) Pravý smysl verše 11—12. jakož i je
6) t. na nebi svůj trůn, a na zemi své jich náležité čtení dle Řeckého, viz v

klenntí či oblohu. Skutk. 15, 16—17.
7) t. nemohu-liž vás kamkoli zavésti, jako 15) V smyslu vyšším rozumí se tu oplý

Ethiopské, jižto prvé vArsbii bydleli? vůni všemi'dobrými věcmi duchovními
9) t. při tom ani jedno plné zrnko z nich v království Kristově, ikonečné do něho

nezahyne, když v zajetí jako pšenice shromáždění všech pravých Israelit'ů a
na řešetě zmítáni & čistění budou. - ctitelů Božích.



Proroctví Abdiášovm
_ Abdiáš prorokoval po odvedení lidu jůdského do zajetí babylonského proti

Idumejským, kteříž spolčivše se s Chaldejskýmí spolu s nimi proti Jůdským bojovali,
a po jejich odvedem' velikou část země sami osadili, i k pozůstalým tu ostatkům lidu
židovského velmi hrdě a krutě si počínali. Za to jim hrozí prorok vrchovatou odplatou ;
Israelským pak předpovídá. navrácení se
v obnoveném království Hospodinově.

Kapitola jediná.
Proroctví proti Idumejským. 3. O pýše

&konečné zkáze jejích. 10. Příciuy té zkázy.
17. O navracení se idů z zajetí, & rozší
ření pomezí království jejich.

1. Vidění Abdiašovo. Toto pravíPán Bůh k Edomovi: Sly—
šení slyšeli 'sme od Hospodina, a

prosla k nám ům poslal, [řkoucího :staňte, a povstaňme proti němu
v boj.

2. Aj maličkým učinil jsem tebe
mezi národy: opovržený jsi ty
velmi*.

3. Pýcha srdce tvého pozdvihla

a_i

ze zajetí, vzdělání Sionu a blažené časy

*muži pokoje tvého: kteříž jedí
ls tebou, položí úklad pod tebou:
1není o atrnosti v něm**.

8. Z aliž v ten den, dí Hospo
din, nevyhladím moudrých z země
idumejské, a opatrnosti s hory
Esau?

9. A bati se budou silní tvoji od
poledne*, aby zahynul muž [každý]
s hory Esau.

10. Pro zabíjení, apro nepravost
proti bratru tvému J akobovi, při

ryje tebe zahanbení, a zahyneš
na věky.

11. V den [ten], když jsi stál
tebe, přebývajícího v rozsedlinach
skalních, povyšujícího stolice své:i
kterýž pravíš v srdci svém: Kdož,
strhne mne na zem? „

4. At bys byl povýšen jako or-i
lice, &položil mezi hvězdami hnízdo i
své: i odtud strhnu tě, praví Ho-j
spodin.

5. By byli k tobě vešli zloději,f
by lotři v noci, kterakbys byl u-;
mlkl? Zdaliby nebyli kradli, coby|
jim dosti bylo? By sběrači vínai
vešliktobě, zdažby aspoň paběrkůg
nepozůstavili tobě? ;

6. Kterak přehledávali Esaua,!
vystíhali skryté věci jeho? ?

7. Až ku pomezí vyhodili tebezl,
všickni muži smlouvy tvé posmí-i
vali se tobě*: zmohli se proti tobě'

2) t. učim'm tě maličkým a budeš opovr
ženým. Prorok vidívduchu věcí, kterél
se teprv díti měly, a mluví o nich tu'
i dále, jako by se již byly staly. !
t. společníci tvoji Chaldejští podvedou!
tě & vysmějí se tobě. — “ t. nebude!
ho znáti, abys se mu vyhnul; aneb,;
neprospěje žádná. opatrnost proti tomu.;

proti němu, když jímali cizí vojsko
jeho, &cizozemci vcházeli do bran
jeho, a o Jerusalem metali los: tys
také byl jako 'eden z nich.

12. A nebu eš pohrdati* v den
bratra svého, v den pohostinství
jeho: a nebudeš se veseliti nad
syny jůdskými v den zahubení je
jich: a nezveličíš úst svých v den
úzkosti [jejich].

13. Aniž vejdeš do brany lidu
mého v den padu jejich: ani po
hrdati budeš 1 ty ve zlých věcech
jeho v den zpuštění jeho: a ne
budeš vyslan proti vojsku jeho
v den pohubem jeho.

14. Aniž se postavíš při vyjitích,
abys zabíjel ty, kteřížby utíkali:
a nezavřeš ostatních jeho v den
soužení.

15. Nebo blízko jest den Hospo—
dinův na všecky národy: jakž jsi

9) jinak, rekové tvoji z Themau. Jer. 49, 7.
12) t. nemáš, neměl jsi tehdáž pohrdati.

Tak rozuměj a obracej čas i dále.
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činil, stane se tobě: odplaceni tvé
obrátí na hlavu tvou.

16. Nebo jakož jste pili* na hoře
svaté mé, tak píti budou všickm'
národové ustavičně: a íti budou,
8. požírati budou, a bu ou jakoby
nebyli.

17. Ale na hoře Sion bude spa
sení, a bude svatá.: a vládnouti
bude dům J akobův těmi, kteříž
vládli jim.

18. I bude dům Jakobův oheň,
a dům Josefův plamen, adům Esau
strniště: a budou zapálení od nich,
a sžerou je: a. nebudou ostatkové
domu Esau, nebo Hospodin mluvil.

19. A vládnouti budou ti,_kteříž
jsou na poledne, horou Esau, a

16) t. kalich trestu Božího, vy Jůdští —

Proroctví

kteříž na polích ňlistinských*: a.
vládnouti budou krajinou Efraimo
vou, a kra'inon samařskou: a Ben
jamin vlá nouti bude Galaadem.

20. A přestěhování vojska tohoto
synů israelských, všemi místy Cha.
nanejskych až do Sarepty: a pře
stěhování jerusalémské, kteréž jest
v Bosforu, vládnouti bude městy
polednimi.

21. A vstou í s asitelové* na
horu Sion sou 'ti oru Esau: a
bude Hospodinu království**.

19) Dle hebr.: israelští vlád nouti budou
krajinou polední . . . rovinou Filietin
ských a t. d.
t. vítězové, vysvoboditelé. Amos 9,
11—12. — " Vše to také vykládá. a.
rozumí se v smyslu dalším, duchovním,
o rozšíření a zvelebení království Bo
žího, a. zahubení nepřátel jeho na vší

21v

zemi.

Jonášova
Jonáš znamená na česko tolik co holubice, & jest to nepochybně týž prorok,

o němž se čte 4. Král. 14, 25. Příběh jeho na moři, totiž požření & zase vyvržení od
potvory mořské, předpodobníval pohřbení s, z mrtvých vstání Spasitele. Mat. 12, 39. 40.

'Kapitola 1. !na moři, a lodí bylav nebezpečen
Poslání Jonáše od Boha do Ninive, abylstVÍ, aby se neztroskotala.

tam kázal. 3. Neposluěenstvijehoautíkání.
4. Zbouřem' moře příčinou jeho, 12. a uvr
žení ho do moře.

1. I stalo se slovo Hospodinovo kJonášovi, synu Amathí, řka:
2. Vstaň, a jdi do Ninive města

velikého, akaž vněm: nebo vstou
pila zlost jeho přede mne.!

3. I vstal Jonšš, aby utekl do
Tharsis od tváři Hospodinovy, a
sstoupil do Jo e, a nalezl lodi
plavící se do 'Fgarsis: & dal plat
od ní, &.sstoupil do ni, ab 'odešel
s nimi do Tharsis od tváří Hospo

dinova. p4. ospodin pak poslal vítr veliký
na moře: i stala. se bouře veliké

5. I báli se plavci, a volali muži
[jedenkažd'] k bohu svému: ame—
tali nádobl, kteréž bylo v lodi, do
moře, aby se oblehčila od něho: a
Jonáš byl sstoupil do vnitř lodi,
a spal ve spaní tvrdém.

6. I přistoupil k němu spravce
lodi, a řekl jemu: Což ty spaním
jsi obtížen? Vstaň, vzývej Boha
svého, snad [ten] Bůh rozpomene
se na nás, abychom nezahynuli.

7. I řekl muž k tovaryši svemu:
Pojďte, avrzme los , avězme, proč
to zlé jest nam. metali losy: a.

adl los na Jonáše.
8. I řekli jemu: Pověz nam, pro

jakou příčinu toto zlé jest nam
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jaký jest obchod tvůj? která země
tvá, a kam jdeš? aneb z kterého
národu jsi ty?

9. I řekl jim: Hebrejský jsem
já, a Hospodina Boha nebes já bo
jim se, jenž učinil moře i zemi.

10. I báli se ti muži bázní ve
likou, a řekli jemu: Cos to učinil?
(Nebo poznali muži ti, že od tváři
Hospodinovy utíká, neb jim to byl
oznámil)

11. I řekli k němu: Co učiníme
tobě, a přestane moře od nás? Nebo
moře šlo, a nadýmalo se.

12. I řekl k nim: Vezměte mne,
a uvrzte do moře, a přestane od
vás moře: nebo já vím, že pro mne
bouře tato veliká přišla na vás.

13. I veslovali muži ti, aby se
zase vrátili k zemi, ale nemohli:
nebo moře šlo, a nadýmalo se
proti nim.

14. I volali k Hospodinu, a řekli:
Prosíme, Hospodine, abychom ne
zahynuli v duši muže tohoto*, a ne
dávej na nás krve nevinné: nebo
ty, Hospodine, j ak j si chtěl,učinil jsi.

15. I vzali Jonáše, a uvrhli ho
do moře: i přestalo moře od vření
svého.

16. I báli se muži ti bázní ve
likou Hospodina, & obětovali Ho
spodinu oběti, a činili mu sliby.

Kapitola 2.
Pohlcení Jonáše od ryby, 2. modlitba J

ř hjeho, 11. a vyvržení ho na b e .

1. I připravil Hospodin rybu ve'kou, aby požřela Jonáše: a
byl Jonáš v břiše té ryby tři dny,
a. tři noci.

2. I modlil se Jonáš Hospodinu
Bohu svému z břicha. ryby,

3. a řekl: Vclal jsem z souženi
svého k Hospodinu, a vyslyšel mne:
z břicha ekel* volal jsem, a vy
slyšel jsi hlas můj.

4 uvrhl jsi mne do hlubiny

14) t. abys nepřičítal nám vinu smrti člo
věka tohoto, neb jest to jeho vlastní
žádost, a jakž patrno, i tvá vůle.

3) t. již jako z hrobu, z onoho světa -

do srdce moře,a řeka obklíčila mne:
všickni vírové tvoji, a vlny tvé
nade mnou přešly.

5. A já jsem řekl: Zavrženjsem
od obličeje očí tvých: ale však opět

uzřím chrám svatý tvuj.6. Obkličily mne vo yaž kduši:
ropast ohradila mne, mořepřibylo
lavu mou.
7. K končinám hor sstoupil jsem:

závory země sevřely mne na věky:
ale pozdvihneš z porušení život
můj, Hospodine Bože můj.

8. Když soužena byla ve mně
duše má, na Hospodina zpomenul
jsem: aby přišla k tobě modlitba
má k chrámu svatému tvému.

9. Kteříž ostříhají marností na
darmo*,milosrdenství jeho 0 ouštěji.

10. Já pak s hlasem chv ly obě
tovati budu tobě: kteréžkoli věci
slíbil jsem., splním za spasení Ho
spodinu.

11. I řekl Hospodin rybě: a,vy
vrátila Jonáše na sucho.

Kapitola 3.
Poslání Jonáše do Ninive podruhé, 3.

kázaní jeho, 5. pokání Nínivetských, 10.
Boží smilování se nad nimi.

1. I stalo se slovo Hospodinovo kJonášovi podruhé, řkoucí:
2. Vstaň, a jdi do Ninive města

velikého: a kaž v němkázaní, kteréž
'á mluvím k tobě.

3. I vstal Jonáš, a odšel do Ni
nive podlé slova Hospodinova: a
Ninive bylo město veliké cesty
tří dnů.

4. I očal JOnáš jíti do města
cestou e jednoho, ivolal, ařekl:
Ještě čtyřiceti dní, a.Ninive vyvrá
ceno bude.

5. I uvěřili muži ninivetští v
Boha: a rozhlásili půst, a oblékli
se v žíně od největšího až do nej
menšího.

6. I přišlo slovo to k králi Nini
vetskému: i vstal s stolice své, &
odvrhl roucho své od sebe, a oblékl
se v žíni, a seděl v popeli.

9) t. kteří marně uctívají ničemné modly.
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7. I volal, & řekl v Ninive z úst
krále &.knížat jeho, řka: Lidé, a
hovada, a. volové, & bravové, at
ničehož neokušují, aniž se pasou,
a vody at nepijí*.

8. A řikryti buďte žíněmi lidé,
i hovada, a. volejte ku Pánu vsíle,
&.obrat se muž [jedenkažd'] od
cesty své zlé, a od nepravosti, teraž
jest v rukou jejich.

9. Kdo ví, neobrátí-li sea neod
pustí-li Bůh: a neodvrétí-li se od

prchlivosti hněvu svého, i nezaeme.
yllO. I viděl Bůh skutky 'ejich,

že se odvrátili od cesty své zlé:
& smiloval se Bůh nad zlým, kteréž
byl mluvil, aby učiniljim, a neučinil.

Kapitola 4.
Unáhlení se Jonášovo v hněvu, že jakž

předpověděl o vyvrácení města Ninive, ne
dalo se. 4. NapravóvAní jeho od Boha.

1. I strápen byl Jonáš trápenímve" m, a rozhněval se:
2. i mo lil se Hospodinu, ařekl:

Prosím, Hos odine, zdali to není
slovo mé, když jsem byl ještě v
zemi své? Protož jsem předšel,
abych utekl do Tharsis; nebo vím,
že jsi ty Bůh milostivý a.milosrdný,
trpělivý a mnohého smilovéni, a
promijející nad zlosti.

3. A nyní, Hospodine, vezmi,
rosim, duši mou ode mne: nebo

epší ]jest mi smrt nežli život.4. řekl Hospodin: Zdali ty se
dobře hněváš?

7) t. dal kral tak provolsti, ohtěje Boha
postem a smutkem všeho lidu, i buče
ním hladového dobytka k milosrdenství
pohnonti, i také lidu samého !: oprav
dovému pokání více naklonitl.

5. I vyšel jest Jonáš z města, a
posadil se roti východní straně
města: a u ělal tu sobě stinidlo*,
a seděl pod ním v stínu, ažby viděl,
co se stane městu.

6. I připravil Hospodin Bůh bře
čtan, avzrostl nad hlavu Jonášovu,
aby byl stín nad hlavou jeho, a.
chránil ho (neb byl [horkem] ob
tížen): i radoval se Jonáš z bře
čtanu, radostí velikou.

7. I nastrojil Bůh červa při vchá
zení jitra na zejtří: i urazil břečtan,
a. usec'hl.

8. A když vzešlo slunce, přikázal
Hospodin větru horkému & žhou
címu: i udeřilo slunce na hlavu
Jonášovu, & bylo mu horko: 9. žá.
dal duši své, uby umřel, a řekl:
Lépet jest mi umříti, nežli živu b i.

9. I řekl Bůh k Jonášovi: Z ali
se dobře hněvaš pro břečtan? I řekl:
Dobře já. se hněvam až k smrti.

10. I řekl Hospodin: Ty žalost
máš nad břečtanem, o němž jsi ne
pracoval, aniž jsi učinil, aby vzrostl :
kterýž za jednu noc se zplodil, a
jedné noci zahynul:

11. a já. bych neměl odpustiti
Ninivi městu velikému, v němž
'est více nežli sto a. dvacet tisíc
'dí, kteříž nevědí, co jest [za roz

díl] mezi ravici a levicí* jejich,
a. mnoho obytka**.

6) t. stánek či besídku z větví —
11) t. mezi dobrým a zlým, ježto nemají

poznání pravého Boha a jeho zakona,
mezi nimiž jest také mnoho nerozum
ných dětí. — " Takt se Bůh vždy
více nakloňnje k odpuštění, než k tre
stání, a réd se smilovává i nad ho
vady!



Proroctví Micheášovo.
Micheáš, od jůdského města Morastha nazván Morasthický, rozdílný jest od

Micheáěe, syna Jemlova., o němž se čte v 3. Král. 22, 8. Souvěkýsísaiááem, Oseášem,
a Amosem, prorokoval Micheáš proti království israelskému i jůdskému, háraje zlé
mravy a předpovídaje zkázu jejich, & dotýkaje se spolu budoucích časů Messíáěovýcb.

Kapitola 1.
O vyvrácení království jůdského i israel

skébo, 5. s ukázaním příčin všeho toho.

1. Slovo Hospodinovo, kteréž sestalo k Micheašovi Morasthi
ckému, za dnův Joathana, Achaza,
&.Ezechjaše, králů jůdských: kte
réž viděl nad Samaří, a J erusalé
mem.

2. Slyšte lidé všickni, a pozoruj
země, a plnost _'ejí: a buď Pán
Bůh vám za svě ka, Pan z chrámu
svatého svého.

3. Nebo aj Hospodin vyjde z místa
svého, a sstoupí, a šlapati bude po
výsostech země.

4. A stráveny budou hory od
ním: a údolí roztrhovati se bu ou
'ako vosk od ohně, a jako vody,
teréž mají spád dolů.
5. Pro nešlechetnost Jakobovu

vše toto, apro hříchy domu israel
ského. Která jest nešlechetnost Ja
kobova? zdali ne Samaří? Akteré
[jsou] výsosti Jůdovy? zdali ne Je
rusalém?

6. I položím Samaří jako hro
madu kamení na poli, když se

štíplíivinice: a strhnu do údolí kame její, a základy její od 'i.
7. A všecky rytiny její sselláydy

budou, a všecky mzdy její* s tí,—\
leny budou ohněm,avšecky mo ly
její položím v zahynutí: nebo ze
mzdy nevěstčí shromážděny jsou,
a až ke mzdě nevěstčí navratí se**.

8_.Nad tím kvílíti, a úpěti budu:
půjdu obloupený a nahý: učiním

7) t. nevěstčí, zboží z medloslužebnosti
poělá. — ** t. na mizinu příjde všecko
to, čehož sobě modlářstvím nashro
máždili.

kvílení jako draků, a ůpění jako
pstrosů.

9. Nebo bez naděje jest rana její*,
neb přišla až k Jůdovi, dotkla se
brány lidu mého až k Jerusalému.

10. Neoznamujtež toho v Geth,
slzami neplačte, v Domu prachu*
prachem sebe posypte.

11. A přejděte sobě obydlí Krá
sné*, zahanbené potupou: nevyšla,
kteráž bydlí u Vyjití**: kvílení
Dům sousední příjme z vas, kte
rýž sám sobě stal *.

12. Neb zemdlela k dobrému,
kteráž bydlí v Hořkostech*: nebo
sstoupilo zlé od Hospodina do
brany J erusaléma.

13. Hřmot vozu hrůzy na bydle
jícího v Lachis* : počátek hříchu
jest dceři sionské, nebo v tobě na—
lezeny jsou nešlechetnosti israel
ské**.

14. Protož dá. vypuštěné na dě

9) t. dcery samařské, či města Samaří.
10) t. v městě Beth- Ofra, pokolení Ben—

jaminova.
t. jděte do zajetí obyvatelé městaSsňr,
t. j. Krásné. — ** t. v městě Zaanan.
— *" t. město Beth-Haecel (dům sou
sední) bude též kvíliti & samo o sobě
státi. Hebr. smysl: Kvílení města Beth—
Haecel, či město to, samo kvílíc, ne
popřeje vám zastavení či schránění.
t. v městě Maroth, hořkost, kterýmžto
neznámým městem se vypodóbnívají
nešťastná města jůdská, & zvláště Je
rusalém.
Hebr.: Rychle zapřáhni koně do vozu
(&utíkej), obyvatelkyně města Lachis!
4. Král. IB, 13. 14. — " Město jůdské
Lachis leželo na. pomezí israelském, &
tedy snadno nejprvé hříchu či modlář
ství israelského ůčastno se učiní
to zlě pak odtud dále po zemi jůdskě
rozšířítí se mohlo.

11)
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dictví Geth*: domové lži** [budou]
k oklamání králům israelským.

15. Ještě dědice přivedu tobě,
jenž bydliš vMaresa: až do Odolly
přijde slava israelskář.

16. Uěiň sobě lysinu, a ohol se
nad syny rozkoší svých: rozšiř
lysinu svou jako orlice: nebo jatí
vedeni budou z tebe.

Kapitola 2.
Obvinění lidu z mnohých nátisků. 3. Po

hrůžky Boží jim proto učiněné, a. na to
12. sliby.

1. Běda. [vám], kteříž myslite neužitečnou věc, a činíte zlé
na ložcích vašich: v světle jitřním
činí je, nebo proti Bohu jest ruka
jejich*.

2. A požádali polí, a násilím je
brali, & mocí odjímaly domy: a u—
tískali muže, i dům jeho: muže i
dědictví jeho.

3. Protož toto praví Hospodin:
Aj já. myslím zlé proti čeledi té:
z něhož neodnesete hrdel vašich,
a nebudete choditi pyšní, nebo čas
nejhorší jest.

4. V ten den vzato bude na vas
podobenství, a z ivana bude píseň
s libosti, řkoucíc : Zpuštěním po
hubeni jsme*: podíl lidu mého pro
měněn jest**: kterak odstoupí ode
mne, když se vracuje ten, jenž
ln'ajiny naše děliti má.***? .

5. Protož nebudeš míti, kdoby

14) Jinak, propuštěni, jako manželce da
městu Moresseth-Geth; odřekne se ho.
— ** Habr. domove hrazeného města
Achzib (klam, lež.) Jos. 16, 44.
Maresa (dědictví) bylo město jůdské
hrazené, a Odolla byla známá jeskyně
země jůdské, v níž se iDavid skrýval.
Smysl jest: Maresa dostane jiného dě
dice, t. Assyrského, a hrdý Israel bude
se skrývati v Odolle.
t. bezbožni jsou jejich skutkové, na něž
v noci myslí, a zrána je vykonávají.
t. vaše neltěstí bude za přísloví, a a po
směchem se bude zpívati o vašem úpl
ném pohubení. — “* t. přišel v ruce
cizí: "* ó jak opustil nás Bůh,
ronděliv krajiny naše jiným — Assyr

1 en
V
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6) t. nebudeš míti žádného dílu —
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vztáhl rovazec losu" v shromá
ždění ospodinovu.

6. Nemluvte mluvíce: Neskápne
na tyto, nepostihne jich pohanění.

Praví dům J akobův: Zdali
ukrácen jest duch Hospodinův:
aneb taková-li jsou myšlení jeho?
Zdali slova má nejsou dobrá. s tím,
jenž právě kráčí*?

8. Ale na odpor lid můj v proti
vníka. povstal: mimo sukni vzali
jste plášt: a ty, kteříž sprostně
mimo chodili, obrátili jste v boj*.

9. eny lidu mého vyvrhli jste
z domu rozkoší jejich: od dětí je
jich odjali jste chválu mou na
věk .

10. Vstaňte, &jděte, nebot ne
mate zde odpočinutí, pro nečistotu
její porušena bude [zem] shnilostí
nejhorší.

11. Č bych nebyl muž maje
ducha*, a [kéžbych] raději lež mlu
vil: kapati budu tobě do vína, a
do opilství**: a bude na něhož se
kape lid tento***.

12. Shromážděm'm shromáždím
Jakobe všeho tebe: v jedno uvedu
ostatky israelské, spolu položím jej
jako stádo v ovčinci, jako doby
tek prostřed chlévů, hlučeti bude
od množství lidu. '

13. Vstoupí zajisté ten, kterýž
otvírá. cestu před nimi: rozdělí je,
a půjdou branou, &.vejdou skrze
ni: a pů'de král jejich před nimi,
a. Hospo in v hlavě jejich*.

Kapitola 3.
Obvinění vrchnosti světské z nňtisků a

nespravedlnosti, 5. proroků falešných a kněží

7) Dolož: nepravi-liž tak sám Bůh?
8) t. na potkání začínáte s pokojnými

dku.
11) t. prorockého. — ** 't. prorokovalbych

ti pak veselé věci. — *" t. vesel by
byl; aneb dle Habr.: Takový lživý
prorok by se hodil lidu tomuto, a ne
jako jsem já, jenž musímmluviti pravdu,
a oznamovati věci přesmutné.
l:.po předešlém neštěstí nastanou Israeli
opět lepší časy: navracení ze zajetí,
nově rozdělení země, aopět přítomnost
a pomoc Boží. V. 12—13.

26
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: pochlebování, a ohlášeny jim iJerusa—
lému pomsty Boží.

LI řekl jsem: Slyšte knížata Jakobova, a vévodové domu isra—
elského: Zdaliž vám nenáleží znáti
soudu,

2. 'enž v nenávisti máte dobré,
a m' ujeté zlé: jenž násilím béřete
kůže jejich z nich, a maso jejich
z kostí je'ich? '

3. Kteřiž sžírali maso lidu mého,
&kůži jejich snich sdírali: akosti
'ejich zlámali, a zsekali 'ako v
otli, &jako maso u prostře hrnce.
4. Tehdy vola-ti budu k Hospo

dinu, & nevgfslyší jich: a skryjetvář svou o nich v ten čas, jako
nešlechetně činili v nálezcích svých.

5. Toto raví Hospodin proti
prorokům, teříž svo í lid můj:teříž kousají zuby svými, a hlá
sají poko': a nedá-li kdo něco v
ústa jejic , zasvěcují* naň boje.

6. Protož noc bude vám místo
vidění, a tma vám misto hádání:
i zajde slunce nadproroky, azatmí
se nad nimi den.

7. A zahanbeni budou, kteříž vidi
vidění, a zahanbeni budou hadači:
& přikryjí všickni obličeje své, nebo
není odpovědi Boží'.

8. Ale však já naplněn jsem silou
ducha Hospodinova, soudem, i mocí :
abych zvěstoval J akobovi nešlo
chetnost jeho, a Israelovi hříchjeho.

9. Slyštež to knížata domu Ja—
kobova, a soudcové domu Israelo
va: nebo v ohavnosti máte soud,
a všecky věci pravé převracujete.

10. Kteříž vzděláváte Sion krve
mi, a J erusalém nepravostí*.

11. Knížata jeho podlé darů sou
dili, a kněží jeho ze mzdy učili, a
proroci jeho za peníze prorokovali:
& na Hospodina spoléhali, řkouce:
Zdaliž není Hospodina u prostřed
nás? Nepřijdout na nás zlé věci.

12. Aprotož, vaši příčinou, Sion

5) t. veřejně, slavně oznamují —
7) t. není u nich zjevení Božího.

10) t. : krvavých mozolů & z útisku chu
dého lidu.

jako pole zorán, a J emsalém v hro
madu kamení bude, a hora chrá—
mová v Výsosti lesů.

Kapitola 4.
Proroctví o budoucí slávě hory Siena, &

pravého náboženství Hospodinova, 3. 0 po
kojí lidu jůdského po jejich navrácení se
z Babylona.

LI stane se: V nejposlednějšímzdnů bude hora domu Hospo—
dinova připravena na vrchu hor,
a vysoka nad pahrbky: a pohrnou
se k ní národové. (Isa. 2, 2.)

2. A pospíší národové mnozí, a
řeknou: Pojďte, vstupme na horu
Hospodinovu, a. do domu Boha Ja—
kobova: i bude nás učiti cestám
svým, a půjdeme po stezkách jeho:
nebo z Siona vyjde zákon, aslovo
Hospodinova z Jerusaléma.

3. A souditi bude mezi národy
mnohými, a trestati bude národy
silné až do dlouhého času: i roz
kují meče své v radlice, akopí své
v motyky: nevezme národ proti
národu meče: a. nebudou se učiti
více bojovati.

4. Ale seděti bude muž od vin
ným kmenem svým, a po fíkem
svým, a nebude, kdoby ho pře
strašil: nebo ústa Hospodina zá
stupů to mluvila.

5. Nebo všickni národové choditi
budou jedenkažd ve jmenu Boha
svého: ale m o oditi budeme ve
jmenu Hospo 'na Boha našeho na
věky a dále.

6. V ten den, praví Hospodin,

shromáždim [ovci] kulhů'ící: a tu,kterouž jsem b lvyvr , sebem;

i kterouž 'sem yl trápil:7. a po ožím tu k hající v o
statk : a tu, kteráž pracovala, v
náro siln : a bude kralovati Ho
spodin n nimi na hoře Sion, od
toho času, až na věky.

8. A ty, mlhavá věže stáda dcery
sionské, až k tobě přijde: a přijde

anovám' rvni, království dcery
jerusaléms é.

7) t. dam jí potomstvo.
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9. Proč se nyní žalostí skličuješ?
Zdali krále nemáš, aneb rádce tvůj
zahynul, že tebe popadla bolest
jako ku porodu pracující?
_10. Trp bolest, a usiluj dcero

s10nská jako ku porodu pracující:
nebo nyní vyjdešz města, abydliti
budeš v krajině, a přijdeš až do
Babylona : tam budeš vysvobozena,
tam tě vykoupí Hospodin z ruky
nepřátel tvých.

11. A nyní shromážděni jsou
proti tobě národové mnozí, jenž
říkají: Ukamenována buď: a nechť
se podívá na Sion oko naše.

. Oni pak nepoznali myšlení
_Hospodinových, a nesrozuměli radě
eho: že on shromáždil je jako seno
umna.

13. Vstaň, a mlat je dcero sion
ská: nebo roh tvůj učinim železný,
a kopyta tvá učiním měděná: a
zetřeš národy mnohé, a zabiješ Ho
spodinu loupežejejich, asílu jejich
Pánu vší země.

Kapitola 5.
Ještě několik slov k vyšší kapitole pří

náležejících. 2. Proroctví o narození Messiášo
vu a království jeho.

1.Nyní pohubena budeš dcerolotrovská*: obležení položili
na nás, prutem bití budou lice
soudce israelského.
_ _2. A ty Bethléme Efrata maličký
181_vtisících jůdských*: z tebe mi
vyjde, jenž bude panovníkem v
Israeli, a 'chodové jeho od po
čátku, ode nů věčnosti**.

3. Protož vydá 'e* až do času,
v němžto ku poro u pracující po
rodí: a ostatkove' bratrů jeho obrá
cem budou k synům israelským.

1) 't. ty, Babylonel
2) t. nejmenší mezi znamenitějšími městy

v Jůdstvu, kterážto tisíc bojovníků do
pole postaviti měla. — "' Tento verš
se rozumí o narození Messiáše vměstě
bethlémě. Mat. 2, 6. Poslední slova
Jeho vztahují se na Kristovo věčně od
Otce nebeského oplození.
t. Judské vydá Hospodin V moc Chal3)
dejských.

4. I státi, a pásti je bude v síle

Hospodinově, u sosti 'menaHospo ina Boha své o: a oni] obrátí
se, nebo nyní zveleben bude až do
končin země.

5. I bude tento okojem*: když

přijde Assyrský o země naší, adyž šlapati bude v domích našich:
i vzbudíme proti němu sedm pa
stýřů, a osm předních z lidu.

6. I budou pásti zemi assyrskou
mečem, a zemi Nemrodovu kopími
jeho: a svobodí [nás] od Assyr
ského, k yž přijde do země naší,
a kd ž šlapati bude v končinách
našich

7. I budou ostatkové Jakobovi*
u prostřed národů mnohých jako
rosa od Hospodina, a jako krůpěje
na bylinu, kteráž nečeká muže,
aniž očekává synů lidských.

8. A budou ostatkové J akobovi
mezi národy u prostřed lidí mno
hých, jako lev mezi hovady les
ními, a jako lvík mezi stády do
bytka: kterýž když půjde,a ošlapá,

a golapí, není, kdoby vytrhl.. Vyvýšít se ruka tvá nad ne
přátely tvé, a všickni nepřátelé
tvoji zahynou.

10. I bude v ten den, pravíHo—
spodin: Odejmu koně tvé z prostřed
tebe, a pohubím vozy tvé.

11. A zahladim města [hrazená]
země tvé, a zbořímvšecky pevnosti
tvé, a Odejmu čáry z ruky tvé, a
hádání nebudou v tobě.

12. A zahladím rytiny tvé, a
sochy tvé z prostřed tebe: a ne
budeš se klaněti více dílu rukou

hc .

13. A vykořenim háje tvéz pro
střed tebe, a potru města tvá'í

14. A vykonám v prchlivosti a

5) t. knížetem pokoje, Efes. 2, 14; při
neso pokoj.

7) t. potomci Jakoba, či ten skrovný po
čet prvních křesťanů z židovstva po
šlých. Dle téhož smyslu rozuměj také
další slova o duchovním požehnání a
duchovní moci sv. Evangelium.

13) t. modlářská.
14) Od verše 10. až posud vyobrazuje pro

rok budoucí stav království Messiášova :
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v rozhněvání pomstu nade_ všemi
národy, kteříž neposlouchali

Kapitola 6.
Soud Boží a lidem. 4. Připomenutí jemu

Božích dobrodiní. 6. Povrchní pokáníjejích.
8. Ukázani způsobu pokání pravého. 9. Ne
pravosti lidu, 13. i pomsty Boží.

1. Slyšte, co mluví Hospodin:Vstaň*, suď se soudem roti
horám**, a necht slyší pahrb ové
hlas tvůj.

2. Slyštež hory soud Hospodinův,
a silní základové zemští: neb soud
Hospodinův s lidem svym, a s Isra—
elem rozsouzen bude.

3. Lide můj, cožt jsem učinil,
aneb v čem jsem byl těžek tobě?
Od ověz mi.

4P Že jsem tě vyvedl z země
egyptské, a z domu sloužících vy
svobodil jsem tebe: a poslal jsem
před tváří tvou Mojšíše, a Árona,
i Marii?

5. Lide můj pomni, prosím, co
jest myslil Balák kral moabsky, a
co odpověděl jemu Balaam syn
Beorův, [i co se dalo] od Setim až
do Galgala, abys poznal spravedl
nosti Hos odinovy.

6. Co hodného [díšl obětovatí
budu Hospodinu? Sklom'm koleno
Bohu nejvyššímu? Zdali obětovati

mam,jemu zápalné oběti, a telataroom.
7. Zdali může ukrocen byti Ho

spodin tisíci skopců, aneb mnohými
tisíci kozlů tučných? Zdali dáti
mám prvorozeného svého za hřích
svůj, plod života svého za hřích
duše své?

8. Oznámím tobě, ó člověče, co
jest dobrého, i čeho Hos odin od
tebe vyhledává.: zajisté, & ys činil
soud, a miloval milosrdenství, a.
pečlivě chodil s Bohem svým.

9. Hlas Hospodinův k městu volá,

— zastavení válek, zavedení čistého
náboženství, a zahubení neposlušných
národů.

1) t. Micheáši. -— *. t. před horami, v
jich přítomnosti.

Micheáš 6. 7.

a s asem' bude bojícím se jmena.
tvé o: Slyšte pokolení, a kdo
schválí to*?

10. Ještě oheň v domě bezbož
ného, pokladové nepravosti, a míra
„menší hněvu plná..

11. Zdaliž ospravedlnim vahu
bezbožnou,a závaží v pytlíku lstiva?

12. Jimiž bohatí jeho naplněm
jsou ne ravostí, &bydle'ící v něm
mluví ež, a jazyk jejich lstivý
jest v ústech jejích.

13. Protož počal jsem i já. tebe
bíti pohubenim pro hříchy tvé.

14. Ty budeš jisti, a nenasytíš
se: a snížení tve bude u prostřed
tebe: i pochopíš, a nevyprostiš: a
kteréž vyprostíš, vydam v meč.

15. Ty budeš síti, a nebudeš žití:
ty tlačiti budeš olivu, a nebudeš
se pomazovati olejem; i mest, a
nebudeš píti vína. _

16. A ostříhal jsi přikazani Amn,
i všelikého skutku domu Acha—
bova, a chodil jsi po vůli jejich*,
abych tě dal v pohubení, a pře
bývající v něm v sipění: a pohas
něni lidu mého ponesete**.

Kapitola 7.
Naříkání nad řídkostí lidí spravedlivých

& nešlechetností obecnou. 4. Ohlášení lidu
pomsty Boží. 5. Douféní ne v lidech ale v
Bohu že náleží míti. 8. Potěšení zbědova
ných. 15. Proroctví o navrácení se jejichz
zajetí, i splnění slibův otcům učiněných.

1. Běda mně, neb učiněn jsemjako ten, kterýž sbira na
podzim aběrky po sbírání vína:
neni [ž' ého] hroznu k jídlu, ra
ných fiků žádala duše má.*.

2. Zahynul svatý z země, a u
přímého mezi lidmi není: všickni
o krvi úklady činí, muž bratra.
svého k smrti loví.

9) t. to, o čemž ještě dále řeč bude.
16) O Amri & Achabovi viz 3. Král. 16,

21 a. t. d. — ** t. ponesete pokutu za
pohanění lidu; aneb, budete vinni jeho
pohaněnímť
t. takových se mi chce; dobrých i
spravedlivých lidi hledám v zemi, a
ne jich.
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3. Zlé rukou svych nazývají do-gbyly zbořem'n tvé:

bré: kníže žádá, [darůí] a soudcegdaleko bude zakon*.jde na úplatek: a ve iký mluví! 12. V ten den až k tobě přijde
žádost duše své, a. zkormoutili ji*. ;z Assur, a až kměstům hrazeným:

4. Kdo mezi nimi nejlepší jest,“a od měst hrazených až k řece, a
[jestit] jako hloh, a kdo upřímy'„od moře k moři, a od horykhoře.
jako trn z plotu. Den stráže tvé,i
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v ten den

navštívení tvé přichází, nyní bude
pohubení jejic . '

5. Nevěřte řiteli: a nedoufejte
v vůdce: předPtou, jenž spí vlůnu
tvém, ostřihej zavěradl úst svých.

Nebo syn činí pohanění otci,
a dcera povstává. proti mateři své,
nevěsta roti šveg-ruši své: a ne
přátelé člověka [jsou] domaci jeho.

7. Já pak k Hospodinu hleděti
budu: očekávati
spasitele svého: uslyší mne Bůh
mů'*.

8. Neraduj se ze mne nepřítel
kyně ma*, že jsem upadl : povstanu,
když seděti budu ve tmě, Hospo
din světlo mé jest.

9. Hněv Hospodinův ponesu, neb
jsem zhřešil jemu, až bude souditi
při mou, a učiní soud můj: vyvede
mnevna světlo, uzřím spravedlnost
jeho.

10. A uzří to nepřítelkyně má.,
a přikryta bude zahanbením, ješto
mi říká.: Kdež jest Hospodin Bůh
tvůj? Oči mé podívají se na ni:
brzy bude v pošlapám' jako bláto
uhc.

. 11. [Přijdet] den, aby vzdělany

3) t. zemi:, v zmatek ji uvedli.
7) Zde počíná. prorok mluvíti ve jmenu

lidu do Babylonu. zajatého.
8) t. země chaldejská.. —

11) t. cizí, zákon tvých utlaěitelů.

budu na Boha *

l 13. A země bude v zpuštění pro
,obyvatele své, a pro ovoce myšlení
:jejic .
i 14. Pasiž lid svůj [Bože] prutem
gsvým, stádo dědictví svého, jenž

Ěebývají sami v lese, u prostředarmélu: pasení budou v Básan,
i v Galaad jako za dnů starých.

15. Jako za dnů vyjití tvého
z země egyptskéukaži jemu divné
!věci*.

16. Uzří to národové, & zahan
beni budou nade vší silou svou:

oloží ruku na ústa, uši jejich
uché budou.
17. Lízati budou prach jako ha

dové, jako zeměplazové zkormou
cem' budou v příbytcích svých:
Hospodina Boha našeho bati se
budou, a obavati se budou tebe
[BOŽOJ.

18. Kterýž [jest] bůh podoben
tobě, jenž od'ímaš nepravosti, a
promíjíš hříc ostatků dědictví
svého? Nevpustí více prchlivosti
své, nebo chticí milosrdenství jest.

19. Obrati se, a smiluje se nad
námi: složí nepravosti naše, a
uvrže vhlubokost mořskou všecky
hříchy naše.

20. Dáš ravdu Jakobovi: milo
srdenství Ebrahamovi! kteréž jsi
přisahl otcům našim ode dnů sta
rých.

15) Odpověd Boží na. prosbu prorokovu.



Nahum 1.

Proroctví Nahumovo.
Prorok Nahum byl z Elces, či Elkoě, města krajiny galilejské. Prorokoval

hlavně proti královatví Assyrskému & městu jeho Ninive, kterémuž brzké obležení a
zkaženi předpovídal, jakž se to potom as 625 před Kr. Nabopalassarem, králem baby
lonským, vykonalo. Ostatně o životě toho proroka nic známo není.

Kapitola 1.
Proroctví proti městu Ninive i vší kra

jině sssyrské. 2. O moci, spravedlnosti &
dobrotivosti Boží. 8. 'I'oho důvod budoucí
na. dobrých i zlých, zvlášť na Ninive, hlav
ním městě assyrském.

1.Břímě Ninive: Kniha viděníNahuma Elceského.
2. Bůh horlitel, a mstitel [jest]

Hospodin: mstící Hospodin, a ma—
jici prchlivost: mstí se Hospodin
nad nepřátely sv mí, a hněvá. se
na protivníky sv .

3. Hospodin jest trpělivý, a ve
liky silou, a. když očišťuje neučiní
nevinného*. Hospodin v bouři a
vichru [jsou] cesty jeho, a mlhy
[jsou] prach noh ieho**.

4. Přimlouvá. moři, a vysušu'e

JÉ: a všecky řeky v poušt uvádí.oznemohl se Basan, &.Karmel:
& květ Libanu usvadl.

5. Hory pohnuly se, apahrbkové
zpuštěni jsou: a zatřásla se země
před tváří jeho, i okr-šlek země, a
všickni, kteříž přebývají na něm.

6. Kdož ostojí ředrozhněvaním
jeho? a kdo odo a hněvu rchlí
vosti jeho? Rozhněvaní je o vy
líto jest jako oheň: a skály roz
plynuly se od něho.

7. Dobrý-t jest [také] Hospodin,
a posilňu_'e v den soužení: a zná,
ty, jenž oufají v něho.

8. Ale povodní míjející učiní sko
nání místu jeho*: a tma bude sti
hati nepřátely jeho.

3) t. když soudí, nenechává vinného bez
trestu, jakoby byl bez viny. —
přichází v bouři, a kráčí po oblacích.

8) t. hlavnímu místu nepřítele, městu
Ninive.

" t. 14)

9. Co obmýšlite proti Hospodinu ?
Skonani on učiní: nepovstanet dvoje
soužení*.'

10. Nebo jako trni spolu se viže,
tak hodování těch spolu pijících:
strávení budou jako strmště su
choty plné.

11. Z tebe vyjde ten, jenž myslí
proti Hospodinu zlost*: myslí pře
mýšleje přestoupení.

Toto praví Hospodin: Bu
dou-li dokonalí, a tak více; tak
také oholení budou, a pomine*:
trápil jsem tě, a nebudu tě více
trapiti**.

13. A 11 ' potru prut 'eho z
hřbetu tvé o, a vazby tv roz
t ,rham.

14. A přikáže nad tebou Hospo
din, nebude rozsivano ze jmena
tvého více*: z domu boha tvého
zkazim rytinu, a slitinu, připravím
hrob tvůj, nebo bezectný jsi.

15. Aj hle na horách nohy zvě
stujiciho, a oznamujícího pokoj:

slaviž, Jůdo, slavnosti své, &Elmsliby své: neb nebude více cho 'ti
skrze tebe Belial*: veškeren za
hynul.

9) t. učiní najednou konec, nebude třeba
rány druhé.

11) t. z Ninive vyjde nepřítel Boží Senna
cherib. Is. 36, 1.
t. nepřítel. Smysl: Ačkoliv Assyrětí s
velikou mocí a u velikém počtu přijdou:
přec jako vlasy pod břitvou zahlazení
budou. — ** či trestati, lide můj!
t. nebude více o tobě povídano, aneb,
nebude z tebe potomstva, zahyne jmeno
tvé, králi assyrsk .

15) t. nešlechetník, člověk opovržený.

12)
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Kapitola 2.
Proroctví o obležení města Ninive, i do

bytí jeho.

1. stoupil, jenžby roz t'lil před
V tebou*, jenžby ostpřílyaaloble

žení: patř na cestu, posilň bedr,
utvrď moc velmi.

2. Nebo odplatil Hospodin pýchu
Jakobovu, jako pýchu Israelovu*:
nebo zhoubcové rozptýlili je, a roz
vody jejich porušili.

3.Štít silných jeho* ohnivý, muži
vojska v červcích: ohnive otěže
vozu v den připravování jeho, a
vozkové [jeho] usn '**.

4. Na cestách zkormouceni jsou:
vozové vespolek se sráželí na uhcích,
tvářnost jejich jako lampy, jako
blýskání probíhající.

5. Vzpomene na silné své*, &
dati budou na cestách svých: ryc e
vstoupí na. zdi jeho, a připraveno
bude stinidlo**.

6. Brány řek otevříny jsou, a
chrám až do země rozbořen.

7. Abojovník jatý zaveden jest:
a děvky jeho hnány byly lkajíce
jako holubice, bědujíce v srdcích
svých.

8. A Ninive jako rybník vod vody
jeho: oni ak utekli: stůjte, stůjte:
a není, k oby se navrátil.

9. Rozchvátej tež stříbro, rozchvá
tejte zlato: anení konce bohatství
ze všech nádob žádoucích.

10. Rozmetáno jest, arozsekáno,
i roztrháno*: a srdce usvadlé, &.
umdleni kolen, a mdloba ve všech
ledvich: a tváře všech jich jako
černost hrnce.

11 Kdež jest to bydlení 1vů*, a
p_astva lvíčat, kamž chodíval lev,
aby všel tam, lvíče, anebyl, kdoby
je přestrašil?

/

1) t. táhne zhonbce na. tebe, město Ninive!
2) t. pýchu, provozovanou na Israelských.
3) t. reků města Ninive. — " t. důvěřu

jíce v silu svou ; aneb, zkormouceni jsou.
5) t. král Ninivetský, povolá je zpět k

ochránění města. — " t. jisté přístřeší
k pohodlnému hájení i dobývání zdí.

10) t. město Ninive -—
11) t. město Ninive, sídlo mocných králů?
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12. Lev nalapal dosti lvíčatům
svým, &.nadávil lvicím svým: a.
naplnil loupeží jeskyně své, a peleš
svou vzatkem.

13. Aj já ktobě, praví Hos odín
zástupů, a za álím až do ýmu
vozy tvé, a lv1čata tvá sžíře meč:
a vyplením z země loupež tvou,
a nebude slyšán více hlas poslů
tvých*.

Kapitola 3.
Další proroctví o zkaženi města. Ninive

pro hříchy obyvatelů jeho. '

1. Běda [tobě], město krví, všeckolži a roztrhání plné: neod
stoupí od tebe lou ež*.

2. Hlas biče, a as útoku kola,
a koně řehtajícího, &.vozu vroucího,
a jezdce vstupujícího:

3. a třpytícího se meče, a blý
skajícího se kopí, a zbitého množ—
stv1, a těžké porážky: aniž jest
konce umrlčinám, a padnou na.
svých tělích:

4. pro množství smilství nevěstky
krásné, a příjemné, a mající kouzla,
kteráž prodávala národy smilstvími
svými, a čeledi kouzly svými.

6. Aj já. k tobě, praví Hospodin
zástupů, aodkryji ohavné údy tvé
před tváří tvou, a ukáží národům
nahotu tvou, & královstvím hanbu
tvou.

6. A uvrhu na tebe ohavnosti,
i pohaněním tebe trýzniti budu, a.
vystavím tě za příklad.

7. I stane se, že každý, kdož
uzří tebe, odskočí od tebe, a di:
Pohubeno jest Ninive! Kdež bude
nad tebou hy'bati hlavou*? odkud
hledati budu utěšitele tobě?

8. Zdaliž jsi ty lepší než Ale
xandrie lidná, kteráž bydli na ře
kách? Vody okolo ní: jejížto bo
hatství moře: vody, zdi její.

9. Mouřenínská země sílou její,

13) t. národy
Král. 18,

1) t. neupouětíš od loupení národů.
7) t. kdož tě ulituje?

k poddání vyzývajících. 4.
17;
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iEgypt, a není konce: Afrika a?
Libya byly k pomoci tvé.

10. Avšak i ona v přestěhování.
vedena jest v zajetí: maličcí je'íš
rozražíni jsou na počátku všeth;
cest, a o slavné její metali los, a
všickni přední_)ejí sevříni jsou pouty.

11. Protož i ty opojeno budeš*,
a. budeš zhrzeno: ity hledati.budeš
pomoci od nepřítele.

12. Všecky pevnosti tvé jako
fíkové s nezralými svými: jimiž
jakž se zatřese, padnou do úst toho,
jenžby jedl. '

13. Aj lid tvůj, [jako] ženy u
prostřed tebe: nepřátelům tvým
otevříny budou brány země tve',
oheň sžíře závory tvé:

14. vody pro obležení navaž sobě,
vzdělej ohrady své: vejdi do bláta,
a šlape', rozdělaje drž cihlu.

15. 'IJlamtě sžíře oheň: zahyneš
mečem, sžíře tě jako chroust : shro

11) t. hojně z kalicha hněvu Božího napo
jeno, přísnými tresty navštíveno budeš.

mažď se jako chroust; rozmnož se
!jako kobylka.

16.Více jsi učinilo kupectví svých,
nežli jest hvězd nebeských: chroust
roztáhl se, a odletěl*.

17. Strážní tvoji jako kobylky:
a maličcí tvoji jako kobylky ko
bylek, kteréž sedají na plotích v
den studena*: slunce vzešlo, a od
letěly, anení poznáno místo jejich,
kde byly. '

18. Zdřímali pastýři tvoji, králi
assyrský: pohřbena budou knížata
tvá: skrýval se lid tvůj po horách,
a není, kdoby ho shromáždil.

19. Není temné* potření tvé,
nejhorší jest rána tvá : všickni, kteříž
slyšeli pověst o tobě, stiskli ruku
nad tebou**: nebo na kohož nepřišla
zlost tvá vždycky?

16) t. tak tě opusti kupectvo, které se prvé
v tobě shromažďovala.

17) t. v čas studena, času nočního.
19) t. skryté, nepatrně; hebr. zhojitedlné. —

** t. plesali nad pádem tvým.

Proroctví Habakukovo.
Prorok Habakuk, o jehožto čase a místu narození i života způsobu ničehož

známo není, jest pravdě podobno týž prorok, o kterémž se v proroctví Danielově 14,
32. dočítame. Jeho proroctví padů, v čas zajetí babylonského, ale ještě před úplným s.
posledním zbořením města Jerusaléma. Naříká. nejprve na nespravedlnost a. zmatek v
zemi panující, načež předzvídá rychlý a zhoubný příchod Chaldejských, projevuje za
rmutek nad útiskem lidu, i nadějí, že se nebude Bůh na to\ zlé dlouho dívati. Konečně
dostává prorok od Boha zjevení o jistém vysvobození, a to po zkaženi království ba
bylonského. Následuje na to modlitba či chvalozpěv proroka, v němž minulé skutky
Boží a milosti lidu israelskěmu od vyjití z Egypta prokazované připomíná a na bu
doucnost vztahuje.

3. Proč jsi mi ukázal nepravost
a práci, abych viděl loupež a ne
spravedlnost proti mně*? A stal se
soud, a odpírání mocnější**.

4. Protož přetržen jest zákon, a

1. Břímě, kteréž viděl Haba-kuk nedošel až do konce soud: nebo bezprorok.
2. Až dokavád Hospodine volati

budu, a nevyslyšíš? křičeti budu k:
tobě násilí trpě, &. nevysvobodíš?

Kapitola 1. .
Naříkání nad nepravostmi Jůdských. 5'.

Proroctví o příchodu Chaldejských ; 12.
ustavení se lidu Božího vdoufůní omilosti
Boží. ,

3) t. před sebou, před očima svýma. —
** t. odpůrce na soudu přemáhá, má.
navrch.
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božný přemáháproti s ravedlivému,
pročež vychází sou převrácený.

5. Popatřte mezi národy,avizte:
divte se, a ztrňte: nebo skutek se
stal ve dnech vašich, kterémuž žád
ný neuvěří,když bude pravován*.

. Nebo aj já vzbudim Chaldej—
ské, národ hořký a rychlý, chodící
na širokosti země, aby obdržel stánne sve.

7. Hrozný, a strašlivý jest: z ně
ho samého soud, a břímějeho vyjde*.

8. Lehčejší než pardové koňové
jeho, a rychlejší nad vlky večerní,
a rozšíří se jezdci 'eho: nebo jezdci
jeho zdaleka přij ou, létati budou
jako orlice pos íchající k 'ídlu.

9. Všickmk oupeži přij ou,tváři
jejich jako vítr žhoucí: a shromáždí
jako písek, zajetí.
' 10. A on nad králi svítězí,akni

žata v posměch jemu budou: on
všeliké pevnosti smáti se bude, a
snese násyp., a dobude jí.

11. Tehdy promění se duch [_)eho],

a plřejde a padne*: tat jest síla jehoho a jeho**.
12. Zdali ty nejsi od počátku Ho

spodine Bože můj, Svatý můj, a
nezemřeme? Hospodine v soud po
ložil jsi jej: a silného, abys potrestal
[nás], založil jsi ho*.

istét jsou oči tvé, abys ne—
viděl zlého; a hleděti k nepravosti
nebudeš moci. Proč hledíš na ty,
kteřiž neprávě činí: & mlčíš, an
zžírá bezbožný spravedlivějšíhonad
sebe?

14. A učiníš lidi jako ryby moř
ské, a jako zeměplaz nemající km'

0 e.

15. Všecko udici pozdvihl, táhl

5) Dí Hospodin; těmi slovy i dále odpo
vídá Bdh na stížnost prorokovu.
t. kterýžto sobě sám dělá.právo, a jehož
vůle 'a moc jest mu za spravedlnost.
t. po vítězství zpyšm' a přijde kn pádu;
aneb jinak: Pozdvihne se duch jeho,
přitáhne a bude hřešiti či se rouhati. —
** t. sílu svou přičítá bohu svému; aneb,
síla jeho jest mu bohem, tak si hrdě

očíná!
t. nastražil jsi ho, toho silného reka,
pouze !: potrestáni & nikoliv ]: zahy
nuti našemu.

7)

11)

12
V
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to v nevodu svém, a shromáždil do
sítí své. Z toho radovati se bude
a plesati.

16. Protož obětovati bude nevodu
svému, 'a kaditi síti svéznebo skrze
ně ztučněl díl jeho, a pokrm jeho

'.born .
17. Proto tedy rozprostřel nevod

svůj, & vždy zabíjetl národů ne
přestane.

Kapitola 2.
Zpráva a naučení od Boha dané proroku

o pádu a zkáze chaldejského království.

1. a stráži své státi budu, a
postavím se na ohradě: a

patřiti budu, abych viděl, coby mi
bylo mluveno, a cobych odpověděl
k trestajícímu mne.

2. I odpověděl mi Hospodin, a
řekl: Na iš vidění, a vylož je na
dskách, a y je přeběhlten, kdožby
četl je.

3. Protože ještě vidění podál, a
ukáže se ku konci, &.nesklamá*.
Pomešká-li, čekej ho, nebot přijda'
přijde, a nebude meškati.

4. Aj kdož nevěřícíjest, jeho duše
nebude upřímá v něm samém: ale
spravedlivý u víře své živ bude.

6. A jakož víno pijíciho oklamává :
tak bude muž pyšný, & nebude
okrášlen*: kterýž rozšířil jako pe
klo duši svou: a 011 jako smrt, a.
nebývá naplněn: a. shromáždí k
soběvšecky národy, a shrne k sobě
všecky lidí.

6. Zdaliž všickni tito nevezmou
roti němu podobenství, a řeč po

hádek jeho, a řečeno bude: Běda.
tomu, kterýž množí věci ne své! i
dokudž obtěžuje proti sobě husté
bláto*?

3) Náráži prorok na. oněch zajetí babylon
skému určených 70 let, po jichž uply
nutí následovati mělo skrze Peršany
vysvobození. .
t. nezůstane okrášlen a ve cti. Tu se
začíná předpovídati zkáza pyšných &
slávou jako opilých Chaldejských.
t. statek nespravedlivě nabytý, jenžto
jako hromada bláta, obtěžuje soud člo
věka.

5)
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m vnáhlepovstanou,
kteřížby tě hryzli: a vzbuzení bu—
dou trhající tebe, a budeš vloupež
.. ?na
J 8. Proto žes ty zloupil národy
mnohé, loupiti tebe budou Všickni,
kteříž zůstanou z národů, pro krev
člověka, a nepravost země [a] mě
sta, a všech bydlejicích v něm.

9. Běda [tomu], kterýž hromaždí
lakomství zlé domu svému, aby
bylo na výsosti hnízdo jeho, & zpro—
štěna se býti mní z ruky zlého.

10. Myslil jsi k zahanbení domu
svému, pobil jsi národy mnohé, a
zhřešila duše tva.

11. Nebo kamen ze stěny křičeti
bude: a dřevo, kteréž mezi Spojením
stavení jest, odpovida-ti bude*.

12. Běda [tomu], kterýž staví mě
sto ve krvech, a připravuje město
nepravostí.

13. Zdali ty věci nejsou od Ho
spodina zastupů? Nebo pracovati
budou lidé v mnohém ohni, ana-ro
dove na prázdno, a zemdlejí.

14. Nebo naplněna bude země,
aby poznali slávu Hospodinovu, jako
vody při ající moře.

15. Běda [tomu], kterýž napoj
dava říteli svému vpouštěje [do
něj] ž uč svou, a opojuje ho, aby
na jeho nahotu hleděl*.

16. Naplněn jsi hanbou místo
slávy: pí také ty, a usni*: obklíčí
tebe kalich pravice Hospodinovy,
& vývratek hanby [přijde]na slávu
tvou.

17. Nebo nepravost Libanu*,při
kryje tebe, a zhouba zvířat vystraší
je** pro [vylití] krve lidské, a [pro]
nepravosti země, a města, i všech

bydšejících v něm. _1 . Co ros ívá. tina, že ji 
ryl dělníkP j ejí,)slitirylu,a obraz falveš

11) t. volajíce proti tobě o pomstu.
15) Vykládá se o Chaldejských, kteříž nej

prve s národy, jakož i se Židy úlisně
smlouvy učinili, ale potom je opouštěli
ijimi pohrdali.

16) či zahyň; aneb, obnažeu. zahanben bud'.
17) t. na Libann, v Israeli způchaná. —

** :. tebe vyplaší ze země tvé, jako
ty jsi ona zvířata rozplašil.

ný? Nebo doufal v díla řemeslník
její, aby nadělal modl němých.

19. Běda. [tomu], kterýž říka dře
vu: Procit! kameni: Vstaň! Zdali
on bude moci učiti*? Hle tento při
kryt 'est zlatem a stříbrem: ale
žádné o ducha není v utrobách jeho.

20. Hospodin pak jest v chrámě
svatém svém: umlkniž před ním
všecka země.

Kapitola 3.

1. Modlitba [neb píseň] Habakukaproroka za nevědomosti.
2. Hos odine slyšel jsem slyšení

tvé, a ba jsem se. Hospodine dílo
tvé, u prostřed let obživ je*. U pro
střed let známé je učiň: když se
hněváš, na milosrdenství [své] se
rozpomeň.

3. Bůh od poledne přijde, a Svatý
s hory Fáran: přikryla nebesa
sláva jeho: a chvaly jeho plna jest
země

4. Blesk jeho bude jako světlo:
rohové v rukou jeho: tu skryta
jest síla jeho. _

-5. Před tváří jeho půjde smrt:a vyjde ďábel před no ama jeho*.
6. Stál, a změřil zemi: pohleděl,

a rozptýlil národy: a zetříny jsou
hory věku: sklonili se pahrbkové
světa, od cest věčnosti jeho.

7. Pro nepravost viděl jsem stany
mouřenínské*, zkormouceny budou
kůže** země madíanské. _ _

8. Zdali na řeky rozhněval jsl
se Hospodine? aneb proti řekam
rchlivost tva, aneb proti moři roz
něvaní tvé? Jenž vstoupíš na

19) t. Božímu zjevení., dávati božské od
di?

2) t. obnov je, to dílo, ty skutky itoboto
času, kteréž jsi konal, když jsi vyvedl
lid svůj z Egypta, & uváděl jej do země
zaslíbené.

6) Hebr.: dravé ptactvo jde před ním, t.
k sežrání mrtvol.

7) Habr.: vstrachn jsem je viděl, či stra
chem se třásti. — ** t. kůže na staních,
stanové, či obyvatelé —
Naráží na přechod lidu israelskébo přes
Rudé moře a řeku Jordán.

8)
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koně své: a vozové tvoji k spa-]
sem*.

9. Vzbudě vzbudíš lučiště své,i
přísahy pokolením, kteréž jsi mlu
vil. Rozdělíš řeky země:

10. viděly tebe, a bolest trpěly*
hor : hlubina vod minula. Propast
vy ala hlas svůj : vysokost zdvihla
ruce své**.

11. Slunce a měsíc stály v pří
bytku svém*, v světle střel tvých,
půjdou v blesku blýskajícího se
kopí tvého.

12. V zařvání pošlapáš zemi:|
v prchlivosti zmámíš národy.

13. Vyšels k spasení lidu svého,

bojovníků jeho, přicházejícím jako
wwchr k rozptýlení mne. Plesání
jejich, jako toho, jenž žere chudého
v skryte.

16. Cestu učinil jsi v moři ko
'ňům svym, v blátě vod mnohých.

16. Slyšel jsem to, i zbouřilo se
srdce mé: od hlasu zatřásli se rtové
moji. Vejdi shnilost v kosti mé,

la pode mnou at se vyprejští: abych
odpočinul v den soužení: abych

\vstoupil k lidu přepásanému na.
išemu

17. Nebo fík nebude kvésti: &.
nebude plodu na vinicích. Sklamá
dílo olivy: a rolí nepřinesou po
krmu. Odřezán bude od ovčince

k spasení s Pomazaným SVým.!dobytek: a nebude skotu u jeslí.
Pobils hlavu z domu bezbožného :'
obnažil jsi základ jeho až do hrdla!

18. Já pak v Hospodinu rado
!vati se budu: a plesati budu v Bohu

14. Zlořečil jsi berlám jeho, hlavě Íspasiteli mám.
10) Hebr.: třásly se. — " t. hora plesala. í

Aneb, propast (moře) vysoko zdvíbala
ruce, či vlny sv .

11) Naráží na Joa. 10, 12—14.

19. Bůh Pán [jest] síla má: a
učiní nohy mě jako [nohy] jelenů.
A na Výsosti mé provodí mne vítěz

:V žalmích zpívajícího.

Proroctví Sofoniášovo.
Sofoniáš prorokoval z počátku panování krále Josiáše, prvé než byl ještě

všecku modloslužebnost vyhladil a služby Boží v starobylý stav navrátil. Předpovídá
Jůdskym zajetí, pukliby se k Bohu neobrátili, & některým vůkolním národům zabynutí.
Posléze potěšuje nadějí budoucího se do vlasti navrácení, a rozšíření království Mes
siášova mezi národy.

Kapitola 1.
Ohlášení zkázy Jernsalěmn &všemu Jůd

stvu, příčinou modlářatví i jiných hříchů.

1. Slovo Hospodinova, kteréž sestalo k Sofoniášovi synu
Chusi, syna Godoliášova, syna Ama
riášova, syna Ezechiášova, za dnů
Josiáše syna Amonova, krále jůd
ského*.

2. Shromažďuje shromáždím* vše

1) Čti o něm 4. mm. 22 a 23, 1-30.
2) t. k vyhlazení —

cko se svrchku země, praví Ho
spodin:

3. shromáždím člověka i doby
tek, shromáždím ptactvo nebeské
i ryby mořské: a porážky bezbož—
ných budou: a zahladím lidi se
svrchku země, praví Hospodin.

4. A vztáhnu ruku svou na J ůdu,
&.na všecky obyvatele jerusalém
ské: a zahladím z místa toho o
statky Bálovy, a jmena strážných
chrámových s kněžími;

5. i ty, kteříž se klanějí na stře
chách -vojsku nebeskému, a klanějí
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se, i přisahají skrze Hospodina, a
přisahají skrze Melchom.

6. I kteříž se odvracuií od [jití]
za hřbetem Hospodinovým, a kte
říž nehledali Hospodina, ani se
ptali na něho.

7. Mlčte od tváři Pána Boha:
nebo blízko jest den Hospodinův,
nebo pripravil Hospodin obět*, po
světil povolaných svých**.

8. I bude. V den oběti Hospo
dinovy, navštívím [tl estem]knížata,
a syny kralovy, 1 všecky, kteříž
oblečeni jsou v roucho cizí:

a navštívím všelikého, jenž
hrdě vchází na prah* v ten den:
kteříž naplňují dům Pana Boha
svého nepravosti a lstí.

10. I bude v ten den, praví Ho
spodin, hlas křiku od brany rybné,
a kvílení od druhé*, a potření ve
liké od pahrbků**.

11. Kvělte obyvatelé Moždíře*:
umlkl veškeren lid chananejský**,
zahynuli všickni obalení stříbrem.

12. I stane se vten čas: že pře
hledavati budu Jerusalem s lucer
nami: anavštívím muže,kteříž uvazli
v kvasnicích svých: kteříž říkají
v srdcích svých: Neučiní dobře
Hospodin, a neučiní zle*.

13. I bude síla jejich vrozchvá
taní, a domově ejich v pustinu;
a stavěti budou omy, ale nebudou
v nich bydliti: a štěpovati budou
vinice, ale nebudou píti vma jejich

14. Blízko jest den Hospodinův
veliký, blízko jest a rychlý př1ríliš:

7) t. krvavou, !: zabití a k hodům.
** či shromáždí, povolá. pozvaných, t.
Chaldejských.
t. přes pth do chrámu —
t. z druhé strany (města) či čtvrti.
" t. město Jerusalem obkličujících;
tedy se všech stran porážka a nářek.

) t. města Jerusaléma, tak nazvaného, za
příčinou svého položení v kotli mezi
horami, i také za příčinou svého bu
doucího na prach ztlučení jako v mož
dlí—i.— ** t. lichvařeký města Jerusa
léma, kupcům chananejským podobný —
t. kteří myslí, že není rozdílu mezi
dobrým a zlým, ctností a nepravosti,
a. že Bůh toho nedbaje neodměňuje, ani
netresta. Pláč Jerem. 3, 38.

9)
10)

! ...

12
v

hlas dne Hospodinova hořký, soužen
bude tu silný*.

15. Den hněvu den ten, den sou
žení a úzkosti, den psoty & bídy,
den temnosti a mrakoty, den mlhy
a víc

16. Den trouby a troubení proti
městům hrazeným, a proti úhlům

sok'
vyu. yžl soužití budu lidi, a cho
diti budou jako slepí, nebo Hospo
dinu zhřešili: a vylita bude krev
jejich jako [prach] země, a těla
jejich jako lejna.

1.8 Ale am stříbro jejich, ani
zlato jejich nebude moci vysvo
boditi jich v den hněvu Hospodi
nova: ohněm horlivosti jeho se—
žrana bude všecka země, nebo sko
nání s chvataním učiní všechněm
bydlejícím na zemi.

Kapitola 2.
Napomenutí Judských ku pokání, 4. před

loženíjím příkladů některých Božích pomst
hrozných.

1. Sejděte se, shromažďte se*, narode nemil
2. prvé nežli orodí rozkaz [Boží]

den jako prac pomíjející, prvé
nežli řijde na vas hněv prchli
vosti Hospodinovy, prvé nežli při
jde na vas den rozhněvaní Hosponova.

3. Hledejte Hospodina všickni
tiší země, kteříž jste soud jeho
činili: hledejte co jest spravedli
vého, hledejte co jest tichého:
zdalibyste se některak skryli v den
prchlivosti Hospodinovy.

4. Nebo Gaza. zkaženo bude,a
Aškalon v pustinu, Azot o poled
nách vyvrhou, a Akkaron vykoře
něno bude.

6. Běda [vam], kteříž bydlíte
pomořském, národe zahla

z—__enýc'h*.Slovo Hospodinovo na. vas
14) t. i——s—ilný asrdnatý přesoužen, žalostně

křičeti bude.
1) t. k společnému pokání. — ** t. lásky

nehodu.

5) t. Ceretejsgých, k vyhlazení určených..Krůl.
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Chananejští, země Filistinských, a
pohubím tebe, tak aby nebylo oby
vatele.

6. I bude kraj pomořský odpo
činutím pastýřů, a chlévy dobytka:

7. a bude [tenkraj] odílemtoho,
kdož ostane z domu ůda: tu bu
dou paseni*, v domích Aškalon
ských u večer odpočívati budou:
neb 'e navštíví Hospodin Bůhjejich,
a o vrátí zajetí jejich.

8. Slyšel jsem hanění Moabovo,
a rouhání synů Ammonových:
které věci vytýkali lidu mému, a
zvelebili se nad končinami jejich*.

9. Protož živ jsem já„ praví Ho
spodin zástupů Bůh israelský, že
Moabjako Sodoma bude, a synové
Arnmonovijako Gomorrha, suchost
trní, a hromady soli. a poušť až
na věky: ostatkové lidu mého roz
chvátají je, a pozůstalí z národu
mého vládnouti budou jimi.

10. To se stane jim pro pýchu
jejich: že rouhali se, azvelebili se
nad lidem Hospodina zástupů.

11. Hrozný Hospodin na ně, a
zkazí všeckybohy země: a klaněti
se budou jemu každý zmísta svého,
všickni ostrovové národů.

12. Také i vy Mouřenínové me
čem mým zbiti budete.

13. A vztáhne [Hospodin] ruku
svou na půlnoc, a zhubí Assyr
ského : a položí Krásnou* v pustinu,
a v bezcestí, a jako poušť.

14. I budou u prostřed něho lé
hati stáda, všecka zvířata národů*:
a bukač i ježek na prazích jeho
zdržovati se budou: hlas zpívají
cího [ptactva] na okně, havran na
veřeji, nebo zkazim sílu jeho.

15. Tot jest město slavné pře
bývající v důvěrnosti, kteréž říkalo
v srdci svém: Ját jsem, a kromě

7) t. aby tu pásli, navrátivše se ze za—
jeti —

8) t. pyšně, krutě si počínali proti lidu
jůdakému, nsmjíce se v končinách či
pomezních krajích jeho.

13) t. krásné město jeho ——Ninive —
14) t. nečistá, toliko u pohanů trpěná;

Hebr.: Stáda. zvířat všelikého pokolení
či rodu.

mne není jiného více; kterakž u
činěno jest pouští, odpočívadlem
líté zvěři? Každý, kdož půjde přes
ně, sipěti bude, a hýbati rukou
svou.

Kapitola 3.
Trestání Jerusslémských z hříchů jejich.

8. Vyhubeni národů iJůdských skrze Chal
dejská. 9. Obnovení pravého náboženství &
blaženost z toho jdoucí.

1. ěda [tobě] o ouze'ící, a 
B koupené* šnělšto, Jholubicevg'f.
2. Neuposlechlo hlasu [Božího],

a nepřijalo kázně: v Hospodina
nedoufalo, k Bohu svému se ne
přiblížilo.

3. Knížata jeho u prostřed něho
jako lvové řvoucí: soudcové jeho
jako] vlci u večer, [kteříž nic] ne—

ostavují k jitru.
4. Proroci jeho nesmyslní, muži

nevěrní: kněží 'eho poskvrnili sva
tyně, nesprave 'vě činili proti zá—

onu.
5. Hospodin spravedlivý 11pro

střed něho neučiní nepravosti: ráno
ráno soud svůj dá na světlo, a ne
bude skryt: ale nezná nepravý za
hanbení*.

6. Zahladil jsem národy, a roz
ptýleni jsou úhlové je'ich: pusté
učinil jsem cesty jejic , že není,
kdoby chodil po nich: zpuštěna
jsou města jejich, tak že neostalo

[v1nich] muže, am' kterého obyvate e.
7. Řekl jsem: Ale však bát-i se

mne budeš, přijmeš kázeň; a ne
zhyne příbytek jeho*, pro všecky
věci, v kterýohž navštívil jsem j e**:
ale však na úsvitě vstavše poru
šili všecka myšlení svá.

8. Protož čekej mne, praví Ho
spodin, v den povstání mého v bu

:—

t. častěji od zasloužené zkázy ucho
vané. — ** t. jako holubice Bohu svému
odlouzené město. Hebr.: Běda městu
spurnémn, poskvrněnému, ntiskujícimu!
t. nestydí se bezbožný hřeěiti.
Jiní napomínavě: Boj pak se mne &
přijmi kázeň, aby nezehy'nul příbytek
tvůj. — " t. tebe.

1)

5)
7)
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doucím čase, nebo soud můj [jest],
abych shromáždil národy, a sebral
]aálovství: a vylil na ně rozhně
vám' své, všeliký hněv rchlivosti
své, ohněm zajisté horlivosti mé
sežrána bude všecka země.

9. Neb tehdáž navrátím národům
rty výborné, aby vzývali všickni
jmeno Hospodinovo, a sloužili jemu
ramenem jedním*.

10 [Tam] . za řekami mouřenin
ské země, odtud ctitelé moji, sy
nové rozptýlených mých přinesou
dar mně.

11. V ten den nebudeš se han
biti ze všech nálezků svých, jimiž
jsi přestoupilo proti mně: nebo
tehdáž odejmu z prostřed tebe ve
likomluvné pýchy tvé*, a nebudeš

seé vice vyvyšovati na hoře svatém
12. A ostavím u prostřed tebe

lid chudý a nuzný: a doufati budou
ve jmenu Hospodinovu.

13. Ostatkové israelšti neučiní
nepravosti, aniž mluviti budou lži,
a nebude nalezen v ústech je'ich
jazyk lstivý :nebo oni pasení bu ou,
a odpočívati budou, a nebude kdoby
[je] přestrašil.

14. Chval dcero sionská: plesej

9) t. siloujednou. sjednoceně, jednomyslně.
11) t. ty, kteří se chlubí slávou, nádher

ností tvou —

Israeli: raduj se &.vesel se vším
srdcem dcero jerusalémská.

15. Odjal Hospodin soud tvůj,

odvrátil nepíátely tvé: král israel—sk' Hospo ' [jestjuprostřed tebe:ne udeš se více bati zlého
16. V ten den bude řečeno Je

rusalému: Neboj se! Sionu: Ne
umdlévejte ruce tvé!

17. Hospodin Bůh tvůj u pro
střed tebe silný, on spasí [tě]: ra
dovati se bude z tebe s veselím,
mlčeti* bude ve svém milování
[tebe]**, veseliti se bude nad tebou
s plesánim.

18 Marně lidi, kteříž byli od
zákona odstoupili, shromáždím, nebo
z tebe byli: abys nemělo více nad
nimi pohanění.

19. Aj já. zabijí všecky, kteříž
trá ili tebe v ten čas: a spasim
kul ajíci: a tu, kteráž byla vyvr
žena, shromáždim: & položim je
v chválu, a' vjmeno*, ve vší zemi
zahanbeni jejich“*:

20. v čas ten, v němž přivedu
vás ; a v čas, v němž shromáždím
vás, nebo dám vás v jmeno, a v
chválu všechněm lidem země, když
obrátím zajetí vaše před očima
vašima, praví Hospodin.
17) či libovati si — '" Jiní: obnoví zase

lásku svou k tobě.
19) t. způsobím jim chválu &jmeno slavné.

— ** t. v níž pohanění nesli.

Proroctví Aggeusovo.
Aggeus prorokoval po zajetí babylonském v zemi jůdské. Když se zdovolení

krále Cýra !: stavení města i chrámu přikročilo, bylo v tom brzo Židům od nepřátel
překaženo, a, konečně i všecko stavení zaražena. Když pak se potom za krále Daria
opět stavěti smělo, dbali ide více o vzdělání pohodlných e skvostných domů pro
sebe, nežli o vzdělání domu Božího. Tu povstal Aggeus & vzbuzoval Židy kn stavění
chrámu Páně, slibuje jim za to Boží požehnání, a předpovídaje, že chrám ten, několi
výstavností Šalomounskému nerovný, přece slavnější nad něj bude, jelikož v něj přijíti
měl Žádoucí všechněm národům, jenž se vykládá. — Messiáš.

Kapitola 1. 1. éta druhého Daria krá1e*,měl
Probuzení lidu k stavení chrámu. 6. Pří' 5106 šGStéhoy Prvního dne [té'

čína neúrody že není jiná, než téhož dílu.
zanedbání. 12. Příěiňují se k dílu Zorobabel
& Jesus, nejvyšší kněz, slyšíce to.

1) t. perského, Hystsspis nazvaného, r.
520 před Kristem.
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hož] měsíce, stalo se slovo Hospodi—
novo skrze Aggea proroka, kZoro
babelovi synu Salatielovu, vůdci
jůdskému, a k Jesusovi, synuJose
dekovu, knězi velikému, řkoucí:

2. Toto praví Hospodin Bůh zá
stupů, řka: Lid tento praví: Ještě
nepřišel čas, aby staven byl dům
Hospodinův.

3. I stalo se slovo Hospodinovo
skrze Aggea proroka, řkoucí:

4. Jest-liž vám čas,abyste bydlili
v domích deskami [stkvostně] poklá—
daných, a dům tento jest ustý?

5. A nyní toto di Hospodin zá
stupů* Přiložte srdce své k cestám

6. Sili jste mnoho, a vnesli jste
málo: jedli jste, a nejste nasycení:
pili 'jste, a nejste napojeni: přikryli
jste se, a nejste zahříni: a kdo
shromáždil mzdu, vložil ji v pytlík
děravý*.

7. Toto praví Hospodin zástupů:
Přiložte srdce své k cestám svým.

8. Vstupte na horu, nosteňdříví, &
stavějte dům: a příjemný mi bude,
a oslaven budu, praví Hospodin.

9. H]eděli jste k více, a hle uči
něno jest méně: & vnosili jste do
domu, a rozdmýchal jsem to: pro
kterou příčinu, praví Hospodin
zástupů? Proto, že dům můj ustý
jest, a vypospíchátejedenkaždý do
domu svého.

10. Protož zabráněno jest nad
vámi nebesům, aby nedaly rosy, a
zemi zabráněno jest, aby nedala
plodu svého;

11. & povolal jsem sucha na zem,
i na hory, i na šenici, i na víno,
i na olej, i cokoš vydává země, i
na lidi, i na hovada, i na všelikou
práci rukou [vašich].

12. I slyšel Zorobabel syn Salatie
lův, &.Jesus syn Josedekův kněz
veliký, a všickni ostatkové lidu,
hlas Hospodina Boha svého,aslova
Aggea rorok'a,jakž ho poslal Ho
spodin ůh jejich k nim: i bál se
hd tváři Hospodinovy.

5) t. ohledněte se na práce své.
6) Slovem, nic vám není požehnánol
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13. I řekl Aggeus posel Hospodi—
nův z poslů Hospod1nových* lidu,
řka : J át s vámi 'sem, praví Hos odin.

14. I vzbu il Hospodin ucha
Zorobabele syna Salatielova, vůdce
jůdského, a ducha J esusa syna Jose
dekova kněze velikého, a ducha
ostatních ze všeho lidu: i šli, a
dělali dílo v domu Hospodina zá
stupů, Boha svého.

Kapitola 2.
Posilnění Židů k stavení chrámu, io jeho

slávě budoucí, větší nežli prvního. 11. Ozná
mení příčin pokut na. ně vložených. 22.
Proroctví o vyhlazení nepřátel lidu Božího.

1. Dne dvacátého čtvrtého měsíce,šestého měsíce, léta druhého
Daria krále*.

2. Sedmého [pak] měsíce, dva
cátého prvního dne [téhož] měsíce,
stalo se slovo Hospodinovo v ruce
Aggea proroka*, řkoucí:

3. Mluv k Zorobabelovi, synu
Salatielovu, vůdci jůdskému, a k
Jesusovi, synu Josedekovu, knězi
velikému, & k ostatkům lidu, řka:

4. Kdo jest mezi vámi pozůstalý,
ješto viděl dům tento v slávě své
první*? a jak vy jej vidíte nyní**?
zdaž není tak, jakoby nebyl před
očima vašima***?

5. A [však] nyní posilň se Zoro
babeli, prav1 Hospodin: a osilň
se Jesuse, synu Josedekův, něže
veliký, a posilň se veškeren lid ze—
mě, praví Hospodin zástupů: a dě
le'te (nebo já s vámi jsem, praví

ospodin zástupů).
6. Slovo, kteréž jsem umluvil s

vámi, když jste vycházeli z země

egygtské: a duch můj bude 11prostře vás, nebojtež se.
7. Nebo toto praví Haspodin zá

stupů: Ještě jedno maličko* jest,

13) t. jeden z poslů či proroků Hospodi
n ch

1) t. počali to nadřečené dílo, výš 1, 14.
2) t. v ruku proroka, či k prorokoví.
4) t. jak byl před zbořením, od Šalomouna

vystavěný? — "' či, jak se vám zdá.
teď? — "' či, zdaliž se vám nezdá.
jako nic proti onomu

7) t. jedno okamžení, malá chvíle-—
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& já. pohnu nebem, a zemí, a mo
řem, i suchem.

8. A pohnu všemi národy: apří
jde Žádoucí všechněm národům*: a
naplním dům tento slávou, praví
Hospodin zástupů.

9. Mé jestit stříbro, a mé jest
zlato, praví Hospodin zástupů.

10. Veliká bude slava domu tohoto
posledniho více nežli prvního, praví
Hospodinzastupů: a namístě tom
to dam pokoj, praví Hospodin zá.—
stupů.

11. Dvacátého čtvrtého dne deva
tého měsíce, druhého léta Daria
krále, stalo se slovo Hospodinovo
k Aggeusovi proroku, řkoucí:

12. Toto praví Hospodin zastupů:
Otaž se kněží na zákon, řka:

13. Kdyby někdo nesl maso po
svěcené v podolku roucha svého,
a dotklby se'koncem jeho chleba,
neb vaření, neb vína, neb oleje,
aneb všelijaké krmě: zdali to bude
posvěceno? I odpověděvše kněží,
řekli: Nikoli.

14.I řeklAggeus :Jestliže poskvr
něný na duši*, dotklby se [něčeho]
ze všech těch věcí, zdali bude
poskvrněno? I odpověděli kněží, a.
řekli: Poskvrněno bude.

15. I odpověděl Aggeus, a řekl:
Tak lid tento, a tak národ tento
před tváří mou, praví Hospodin, a
tak Všecko dílo rukou jejich: a.
všecko, což obětovali tam*, poskvr
něno bude**.

16. A nyní přiložte srdce své od
tohoto dne a výše, prvé než polo
žen byl kamen na. kameni v chrá
mě Hospodinově*.

17. Když jste přistupovali k hro

8) t. Messišš, Kristus.
14) t. tělem umi-lého poskvrněný. 3. Mojž.

6, 27. 28. a 4. Mojž. 19, 22.
t. na. oltáři, před 30 lety z nouze vy
staveném. 1. Esdr. 3, 2.3. — " t. ne
čisté bylo, nelíbilo se to Bohu; nechcet
Bůh, abyste déle bez chrámu jsouce,
na tom oltáři obětovali.

15)

madě dvacíti měr, i bývalo deset:
a vcházeli jste k čeřenu, abyste
vytlačili padesate lahvic, i bývalo
dvacet.

18. Bil jsem vás větrem žhoucím,
& mi, a krupami všecko dílo rukou
vašich: a nebyl mezi vámi,jenžby
se byl obrátil ke mně, praví Ho
spodin.

19. Přiložte srdce své od tohoto
dne, a napotom ode dne dvacátého
čtvrtého, měsíce devátého : ode dne,
v němž založeni jsou základové
chrámu Hospodinova, položte na
srdce vaše*.

20. Zdali již símě v plodujest* ?
a ještě vinice, i fík, ijablko grana—
tové, a strom olivový nekvětl**:
od tohoto dne požehnam.

21. I stalo se slovo Hospodinovo
podruhé k Aggeovi dvacátého čtvr
tého dne [téhož] měsíce, řkoucí:

22. Mluv k Zorobabelovi, vůdci
jůdskému, řka: Já pohnu nebem
spolu i zemi.

23. A odvratím stolici kralovstvi
[mnohýc ], & zetru silu království
národů: a odvrátim vůz, i jezdce
jeho: a p nou koňové, i jezdci je—
jich: muž mečem bratra svého.

24. V den ten, ravi Hospodin
zástupů, přijmu te e* Zorobabeli,
synu Salatielův, služebniče můj,
raví Hos din: a položím tebe

jako znamení**, nebo tebe jsem
vyvolil, praví Hospodin zastupů.

16) t. až do času, když položen jest základ
k novému stavení chrámu. Smysl: Po—
važte sami, jak se vám při té službě
Boží po ten celý první čas dařilo?
Zajisté zkusili jste ve všech věcech ne
důstatek Božího požehnání.
t. dejte pozor, jak se vém teď povede,
když se chépáte stavění chrámu!
či v zrůstu? Jinak, jest ještě v obil
nici, na. sýpce. — " t. ještě nenížšdné
známky úrody: avšak —
t. pod svou ochranu. — ** t. jako
pečet; budeš mi vzácný & bedlivě 09,0
mne opatrovsný, s obcí svou nově zn
zenoul



Proroctví Zachariášovo.
Zachariáš prorokoval zároveň s Aggeusem po navracení se Židů ze zajetí

babylonského & při zakladu nové obce a nového chrámu. Poněvadž někteří Židé, na
dějíce se najednou slavného zavedení svého kralovstvi inéboženství, a vidouce jen
skrovné a obtížné začátky města a chrámu, se rmoutili a o vyplnění přislíbení Božích
pochybovati počali; jiní zas, na Boží přípovědi příliš spoléhajice, věcí obecních nedbali,
ano je hnbili, i mnohé nespravedlnosti se dopouštěli: bere prorok v řečech svých na
obojí ohled, s“již jich potěšnje a posilňuje, již pak zase kára, napomína i trestá. Jeho
proroctví se rozvrhuje na dva díly. Díl první obsahuje v kap. 1—7. rozličná vidění,
ostatek zavírá. prorocké řeči, vzbuzovňní, těšení, napomínání. Zvláště předpovídá prorok
na konec příští Messiáše, jeho vítězství nade všemi říšemi světa, rozptýlení nevěřících
Židů mezi národy, jejich konečné obrácení a shromáždění, a po hrozném soudu šťastný
stav lidu Božího ze všech národů, a svatého náboženství.

Kapitola 1. měsíce Sabath*, léta druhého Da
Napomenutí těob, kteříž se z zajeti ba- ria [král—el Stalo 89 slovo HOS Odi'

bylonského do země jůdeké navrátili, ku
pokání. 7. Dvoje vidění Zachariášovi zje
vené o proměnách země l: dobrému pra
vého náboženství.

1. ěsíce osmého, druhého léta
Daria krale, stalo se slovo

Hospodinova k Zachariašovi, synu
Barachiáše, syna Addy, proroku,
řkouci:

2. Rozhněval se Hospodin na otce
vaše hněvem.

3. I řekneš k nim: Toto praví
Hospodin zastupů: Obraťte se ke
mně, praví Hospodin zastupů: a
obratim [i ja] se k vám, pravi Ho
spodin zéstupů.

4. Nebuďte jako otcové vaši, k
nimžto volali proroci předešli, ři
kajice :Toto pravi Hospodin zastupů:
Obraťte se od cest svých zlých, a
od myšleni svých nejhorších: a
neslyšeli, ani pozorovali mne, pra
vi Hospodin.

5. Otcové vaši kde jsou? a pro
roci zdali na věky živi budou?

6. Ale však slova má, & ustano
veni má.,kteráž jsem přikázal služeb—
m'kům svým prorokům, zdali nepo
stihla otců vašich, a obraceni jsou,
a řekli: Jakž myslil Hospodin za,-

dlé cest nastupů učiniti nam
našich, takšich, a podlé nálezučinil nam.

7.Dne čtyrmecitméhojedenáctého

novo k Zachariášovi synu ara:
chiáše, syna Addy, proroku, řkouci"we

8. Viděl jsem v noci, a aj muž
vsedaje na kůň ryzí, a ten stal
mezi myrtovim, kteréž bylo v do
lině: a za ním koňové ryzí, stra
katí, a bili.

9. Iřekl jsem: Co jsou tito, Pane
můj? I řekl ke mně anděl, kterýž
mluvil se mnou: Ja ukáží tobě, co
jsou tyto věci.

10. I odpověděl muž, kterýž stal
mezi m tovím, a. řekl: To jsou ti,
které poslal Hospodin, aby zahodili
zemi.

11. I odpověděli andělu Hospodi
novu, kterýž stál mezi myrtovím,
& řekli: Zchodili jsme zemi, a aj
všecka země bydli, a odpočívá..

12. I odpověděl anděl Hospodi
nův, a řekl: Hospodina zástupů, až
dokavad ty se nesmiluješnad J eru
salémem anad městyjůdskými, na
něž jsi se rozhněval ? Toto již sedm
desáté léto jest.

13. I odpověděl Hospodin andělu,
kterýž mluvil se mnou, slova dobrá.,
slova otěšitedlna.

14. řekl ke mně anděl, kterýž
mluvil se mnou: Volej, řka:_ Toto
pravi Hospodin zástupů :Horhl jsem

7) t. měsíce ledna. — l"'l') či měl toto vi
dění - ,

27
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nad Jerusalémem a nad Sionem
horlivostí velikou.

15. Ale hněvem velikým já se
hněvám na národy bohaté*: nebo
já hněval jsem se málo, oni pak
pomáhali k zlému**.

16. Protož toto praví Hospodin:
Navrátím se k J erusalému v milo
srdenstvích: a dům můj vzdělán
bude v něm, praví Hospodin zá
stupů: a ravidlo vztaženo bude
na Jerusal m*.

17. Ještě volej, řka: Toto praví
Hospodin zástupů: Města má ještě
oplývati budou dobrými věcmi: a
utěší ještě Hospodin Sion, avyvoli
ještě J erusalém*.

18. I pozdvihl jsem očí svých, a
viděl jsem: a aj čtyři rohové*.

19. I řekl jsem k andělu, kterýž
mluvil se mnou: Co jsou tyto věci?
I řekl ke mně: To jsou ti rohové,
kteříž zmítali Jůdou, a Israelem,
a Jerusalémem.

20. I ukázal mi Hospodin čtyry
kováře.

21. I řekl jsem: Co jdou dělat
tito? Kterýž pravil, řka: Oninojsou
ti rohové, kteříž zmitali Jůdou po
jednomkaždém muži*, a žádný z
nich nepozdvihl hlavy své: i při—
šli tito odstrašit jich, aby'“ svrhli
rohy národů, kteříž pozdvihli rohu
proti zemi jůdské, aby rozptýlili ji.

Kapitola 2.
Vidění Zachariášovo o muži měřícím Je

rusalém, 4. o rozmnožení v něm lidu. 6.
Povolání lidu v Babyloně ještě pozůstalého
do Jerusaléma, a rozšíření pravého nábo
ženství mezi národy.

1. I pozdvihl jsem očí svých, aviděl jsem: a aj muž, a. v
ruce jeho provázek měřičů.

15) t. na ty, ježto ještě bezpečně apokojně
bydlí, výš v. 11. — *“ obraceli k zlé
mn, horší činili malé hněvání má na
lid jůdský.

16) t. i Jerusalém vystavěn bude.
17) t. za sídlo své; aneb, laskav naň bude.
18) t. nepřátelské moci ode všech ětyr úhlů

av ta.
21) t. jednoho každého muže, či každého

avi t, tak že —

2. I řekl jsem: Kam jdeš? Iřekl
mi: Abych změřil Jerusalem, a ví—
děl, jak veliká jest širokost jeho,
a jak veliká dlouhost jeho.

3. A aj anděl ten, kterýž mluvil
se mnou, odcházel, a jiný anděl
přicházel jemu vstříc.

. I řekl k němu: Běž, mluv k
pacholíku tomuto, řka: Beze zdi
bude bydleno v Jerusalémě*, pro
množství lidu a dobytkauprostřed
něho.

5. A já budu jemu, dí Hospodin,
zdí ohnivou*vůkol: a buduv slávě
u prostřed něho.

6. ! ó utectežzzemě půlnoční,
praví Hospodin: nebo ve čtyry
větry nebeské rozptýlil jsem vás,
praví 'Hospodin.

7. O Sione, utec, jenž přebýváš
u dcery babylonské:

8. nebo toto praví Hospodin zá
stupů: Po slávě poslal mne k ná
rodům*, kteříž zloupili vás, nebo
kdož se vás dotkne, dotkne se zří
tedlnice oka mého:

9. nebo aj já zdvihám ruku svou
proti nim, a budou loupeží těm,
kteříž sloužili jim: a poznáte, že
Hospodin zástupů poslal mne.

10. Chval a vesel se, dcero sion
ská; nebo aj já přicházím, a budu
bydliti u prostřed tebe, praví Ho
spodin*.

11. A řipojí se národové mnozí
k Hospo 'nu v ten den, a budou
mi lidem, a budu bydliti u prostřed
tebe: &.zvíš, že Hospodin zástupů
poslal mne k tobě.

12. A bude vládnouti Hospodin
Jůdou, stránkou s_vou v zemi —
svěcené: a vyvolí ještě Jerusalem.

4) t. pro jeho rozsáhlost nebude moci
obezděn býti. Rozumí se též o Jeru
salému duchovním či církvi.
t. nepřístupnou, tak že bezpečně by
dliti budou —
t. po oslavení svém mezi vámi (výš v.
č.) poslal či pošle mne—proroka, či an
děla ae mnou mluvícího — proti ná
rodům k vaší obraně. Někteří tu roz
umějí tím poslancem samého Krista,
Synu. Božího, národům seslaného.
Slova ta, a verše následujícího vyklá
dají se o příští Krista Spasitele.

&v

V
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13. Umlkniž všeliké tělo od tváři
Hospodinovy: nebo povstal ze sva
tého příbytku svého.

Kapitola 3.
Jesus kněz nejvyšší u vidění Zachariúšovi

zjeveném od satana obžalován i očistěu, 6.
v nejvyšším kněžství utvrzen. 8. O příští
Messiúšovu.

1. ukazal mi J esusa kněze veli—
kého stojícího před andělem

Hospodinovým: a satan stal po pra
vici jeho, ab se protivil jemu.

2. I řekl ospodin* k satanovi:
Tresciž tě Hospodin, satane: &.tresci
tebe Hos odin, jenž vyvolil Jeru
salém: z aliž on není [jako] hlaveň
vychvácená, z ohně**?

3. A Jesus oblečen byl v roucha
nečisté., a stal před tváří anděla.

4. Kterýž odpověděl, a řekl těm,
jenž stáli před ním, řka: Odejmětež
roucha nečisté, od něho. A řekl
k němu: Hle odjal jsem od tebe
nepravost tvou &.oblékl jsem tě
v roucha proměnná.

6. I řekl: Vstavte čepici čistou
na hlavu jeho. A vstavili čepici
čistou na hlavu jeho, a oblékli jej
v roucha: a anděl Hospodinův
stál tu.

6.A osvědčoval anděl Hospodinův
Jesusovi, řka:

7. Toto praví Hospodin zastupů:
Budeš-li po cestách mých choditi,
a stráže mé ostříhati: ty také sou—
diti budeš dům mů', a ostříhati
budeš síní mých, a tím tobě cho
dící* z těch, kteříž tuto nyní pří
stojí**.

8. Slyš, Jesu, kněže veliký, ty i
přátele tvoji, kteříž bydleji před
tebou, nebo muži předznamenávající
jsou*: Nebo aj já přivedu služebníka
svého, vycháij'iciho“.

2) či anděl Hospodinův. — ** t. vytržen
jest z veliké pohromy. Amos 4, 11.

7) t. aby tě v ouřadu provázeli a podpo
rovali - ** Smysl iest ten, že by
kněžstvo sice pro své nečistoty zaslu
hovalo zavržení, ale že bude očistěno
& zachováno.

8) t. předpodobňujíci budoucích věcí; aneb,

9. Nebo aj kámen, kterýž jsem

položil před Jesusem*: na jednomameni sedm očí jest**: aj já. vy
ryji rytinu jeho***,pravi Hospodin
zástupů: a odejmu nepravost země
této jednoho dne.

10. V ten den, praví Hospodin
zástupů, povolá. muž přítele svého
pod vinný kmen, a pod fík.

(Mich. 4, 4.)

Kapitola 4.
Vidění svícnu, lamp, & dvou oliv. 5. Vy

ložení toho vidění takové, že chrám skrze
Zorobabele dodělán, a lid se zvláštní po
moci Boží zase svá knížata & kněží jako
kdy prvé míti bude.

1. navrátil se anděl, jenž mluvil
se mnou, a vzbudil mne, jako

muže, kterýž zbuzen bývá. ze sna
svého.

2. A řekl ke mně: Co vidíš? I
řekl jsem: Viděl jsem, a aj svícen
zlatý všecken, a lampa jeho na
vrchu jeho jest, a sedm svítelnic
jeho na něm: a sedm nalevek k

svételnicím, kteréž byly na. vrchue 0.
J 3. A dvě olivy na něm; jedna

po rave straně lampy, a jedna poeve [straně] její.
4. I odpověděl jsem, a řekl jsem

k andělu, kterýž mluvil se mnou,
řka: Co jsou t to věci, pane mů'?

5.I odpovědě anděl, kterýž mluvil
se mnou, a řekl mi: Což nevíš, co

tyůvěcijsou? I řekl jsem: Ne, pane111 J.

6. I odpověděl, a dí ke mně, řka:
Toto ]est slovo Hospodinovo k.Zo
robabelovi, řkouci: Ne v VOJště,
ani v síle, ale v duchu mém*, praví
Hospodin zastupů. _

vzor a příklad jiných. Is. 8,
" t. Messiáše. Luk. !, 78. — onen
výstřelek, Jerem. 23, &. níž 6, 12.
Kámen jest Kristus, Mat. 21, 42. Řím.
9, 32. 33. Efes. 2, 20. 21 — položený
za základ nového stavení t. církve. —
" t. mnoho očí. Také zabitý beránek,
Zjev. 5, 6. měl '! očí. To ukazuje na
zvláštní opatrnost i pomoc Boží. —
*. t. já. sám jej ozdobímapřipravím —

6) t.. silnou pomocí mou všecko vyřídíš -——
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7. Kdo jsi ty, horo veliká, předZorobabelem*? V rovinu [bu eš]:
& vyvedet kámen předni**, a vy
rovná milost milosti jeho***.

8. I stalo se slovo Hospodinovo
ke mně, řkoucí:

9. Ruce Zorobabelovy založily
dům tento, a ruce jeho dokonaji
jej : & zvíte, že Hospodin zástupů
poslal mne k vám.

10. Nebo kdožby pohrdal dny
malými? A veseliti se budou, 3.uzří
kámen cínový“ v ruce Zorobabe
lově**. Sedm těchto oči jsou oči
Hospodinovy, ježto běhají po vší
zemi. (Výš 3, 9.)

11. I odpověděl jsem, a řekl jsem
k němu: Co jsou dvě olivy tyto,
po pravé straně svícnu, i po levé
straně jeho?

12. A odpověděl jsem podruhé,
a řekl jsem k němu: Co jsou ti
dva klasové oliv, kteříž jsou podlé
dvou pysků zlatých, v nichž jsou
nálevky ze zlata?

13. I dí ke mně, řka: Zda nevíš,
co jsou tyto věci? Iřekl jsem: Ne,
pane můj.

14. I řekl: To jsou dva synové
oleje*, kteříž přistojí** Panovníku
vší země.

Kapitola 5.
Ukázány Zschariášovi u vidění knihy le

tící, i některé jiné věci, na znamení toho
že v zemi jůdské nepravosti spravedlivě
trestány a tak umenšeny budou.

1. obrátil jsem se, a ozdvihl jsem
očí svých: a ví ěl jsem, a aj

kniha letící.

7) Co jsou všecky překážky, byt jako
hory byly, kde pomáhá Bůh ?! — **
t. položí kámen hlavní, ůhelni, poslední
na. konec stavby, dokoná stavění
*" t. ozdobí jej jako onen základní.
Habr. Položí kámen hlavní s pokřiko
váním: Milost, milost — štěstí, štěstí
mul
t. závaží. olovnici, zednické nářadí —
** Smysl: Ti, již prvé pohrdali ma
lými začátky stavby, obrátí, & budou
se radoveti, uzřice klásti kámen ůhelní
& dokonávati stavení.
t. dva Pomazaní Páně, nejvyšší kníže
& kněz. — " či slouží. —

l o
\.
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2. I řekl ke mně: Co vidíš? A
řekl jsem: Já vidím knihu letící:
dlouhost její dvacíti loktů, a širo
kost její desíti loktů.

3. I řekl ke mně: Tot jest zlo—
řečení, kteréž vychází na tvář vší
země: nebo všeliký zloděj, jakož
tam psáno 'est, souzen bude: avše—
liký přisa ající, z té též souzen
bude.

4. Vyvedu je*, dpraví Hospodinzástu ů: a přijde odomu zloděje,
a do gomu toho, jenž přísahá skrze
jmeno mé lživě: a přebývati bude
u rostřed domu jeho, &.stráví jej,
i říví jeho, i kamení jeho.

5. I vyšel anděl, kterýž mluvil
se mnou, a řekl ke mně: Zdvihni
oči své, a viz, co jest to, co vy
chází.

6. I řekl jsem: Co jest to? I
řekl: Tot jest džbán* vycházející.
A řekl: To jest oko jejich ve vší
zemi**.

7. A aj kruh olova nesen byl*,
a aj žena jedna sedící u prostřed
džbánu.

8. I řekl [anděl]: To jest bez—
božnost*. I uvrhl ji do prostřed
džbánu, a pustil kruh olova v ústí
jeho.

9. I pozdvihl jsem očí svých, a
viděl jsem: a aj dvě ženy vychá
zející, a duch V křídlách jejich, a
měly křídla jako křídla luňáka:
azdvihly džbán mezi zemi a nebe.

10. I řekl jsem k andělu, kterýž
mluvil se mnou: Kam tyto nesou
ten džbán?

11. I řekl ke mně: Aby mu vy
staven byl dům v zemi Sennaar,

4) t. to zlořečení splním —
6) Hebr. mira Efy. — '* To jest podoba.

jejich, tomu se všickni podobají. Uka
zuje se tím na nespravedlnostapodvod
Židů v obchodu. Cteni řecké má.: To
jest nepravost jejich —
t. přikrývadlo olověné na ten džbán,
či víko toho džbánu pozdvihla se —
Tou ženou znamená. se bezbožnost, ne
spravedlivost, kteráž teď mezi Židy
byt i průchod má, výš v. 3.
t. předešlém v zemi Sennaar, v Baby
loně, kdež se Židé bezbožnosti naučili,
a odkud ji s sebou přinesli.

&; v

|.. |.. v
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& byl utvrzen, &postaven tu na zá.
kladu svém*.

Kapitola 6.
Ukázáno Zachariáěovi u vidění vozů,hor,

u. koní. 5. Vyložení toho vidění od anděla.
9. Udělám; od Zachariáše koruna, & vsta—
věna na hlavu Jesusa. 12. Proroctví okrá
lovství a kněžství Messiášově.

1. I obrátil jsem se, &pozdvihl jsemočí svých, a. viděl jsem: a aj
čtyři vozové vycházející z pro
středku dvou horí &hory ty, byly
hory měděné.

2. V prvním voze byli koňové
ryzízl a v voze druhém koňovévranl.

3. A v voze třetím koňové bílí,
a v voze čtvrtém koňové strakatí,
a silní.

4. I odpověděl jsem, ářekljsem
k andělu, kterýž mluvil se mnou:
Co jsou tyto věci, pane můj?

5. I odpověděl anděl, a řekl ke
mně: To jsou čtyři větrové nebe
ští, kteříž vycházejí, aby stáli před
Panovníkem vší země.

6. V kterém byli koňové vraní,
vycházeli do země půlnoční: abílí
vyšli po nich: a strakatí vyšli do
země polední.

7. Kteříž ak byli nejsilnější,
vyšli, a hledali jíti &.běhati po vší
zemi. I řekl: Jděte, zchoďte zemi: ři zchodili zemi.

8. I povolal mne, a mluvil ke
mně, řka: Aj ti, kteříž vycházejí
do země půlnoční, učiní odpočinouti
ducha mého v zemi půlnoční*.

9. I stalo se slovo Hospodinovo
ke mně, řkoucí:

10. Vezmi od přestěhování*, od
Holdaje, &.od Tobiáše, a od Ida
jáše; a přijdeš t. v den ten, &
vejdeš do domu osiáše, syna So
foniášova, kteříž přišli z Babylona.

11. A vezmeš zlato a stříbro: a

8) t. spokojí mne v Babyloně, když od
tud propuštěny budou ostatky lidu
na o.

10) t. od těch, kteříž se nevrátili ze za
Je _

uděláš koruny*, & vstavíš [je] na
hlavu Jesusa syna Josedekova,
kněze velikého.

12. A mluviti budeš k němu,
řka: Toto praví Hospodin zástupů,
řka: Aj muž Východ jmeno jeho*:
a pod ním vzejde'*, a [on]vystaví
chrám Hospodinu.

13. A on vzdělá chrám Hospo—
dinu: & on ponese slávu*, aseděti,
a panovati bude na stolici své: a.
bude knězem na stolici své, a rada.
pokoje bude mezi těmi dvěma**.

14. A budou koruny Helemovi,
a Tobiášovi, a Idajášovi, a Hemovi,
synu Sofoniášovu, na památku v
chrámě Hospodinově.

15. A ti, kteříž daleko jsou, při

Ěou, a stavěti budou v chráměospodinově: i zvíte, že Hospodin
zástupů poslal mne k vám. Bude
pak to, jestliže slyšením slyšeti
budete hlas Hospodina.Boha svého.

Kapitola 7.
Odpověď Jůdským od Boha daně. 0 po

stech jejich. 8. Napomenutí jich kupokaní.

LI stalo se léta čtvrtého Dariakrále, stalo se slovo Hospodi
novo k- Zachariášovi, čtvrtého dne
měsícedevátého, kterýž jest Kaslev.

2. I poslali do domu Božího, Sa
rasar, a Rogommelech, amuži kte
íž byli s ním, k prošem' tváři

Hospodinovy:
3. aby řekJi kněžím domu Ho

spodina. zástupů, aprorokům, mlu
více: Zdali pátého měsíce plakati

11) t. dvě, jednu pro Zorobabele a druhou
pro Jesusa. Aneb, obě pro Jesusa, jednu
nad druhou — ,
t. muž, jenž slove Cemach t. j. východ,
zrůst či výstřelek. — Těmi jmeny na
zývá se Messiáě, jehož úplným před
podobnitelem byl tento Jesus. — "' t.
vzroste zaěatý chrám; aneb vůbec, bude
vzrůst obce Boží —
t. ozdobu, obojí tu korunu, královskou
i kněžskou. — ** t. mezi důstojeustvím
kněžským & královským, vypodobně
ným tou dvojitou korunou. V Kristu
se spojil v jedno obojí úřad, královský
& kněžský, dle řádu Melchisedechova.
t. máme-liž, an se již nový chrám staví,
ještě déle na památku vypálení a. zbo

12)
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mám, neb se posvěcovati*, jakož

jsem činil již po mnoho let?4. I sta o se slovo Hospodina
zastupů ke mně, řkoucí:

5. Mluv ke všemu lidu země, ik
kněžím, řka: Když jste se postí
vali, a kvílíli atého a sedmého
[měsíce]* po těc to sedmdesate let,
zdali ten půst postili jste se mně?

6._A když jste jedli apili, zdali
ne sobě jedli jste, a sobě samým
pili jste?

7. Zdali to nejsou slova, kteráž
mluvil Hospodin skrze proroky

ředešlé, když ještě v Jerusalémě

Eydleno bylo, a bylo bohaté, onoi města vůkol ně o, a [když] na
poledne, i na polích bydleno bylo?

8. I stalo se slovo Hospodinovo
k Zachariášovi, řkoucíz

9. Toto dí Hospodin zástupů, řka:
Soud spravedlivý suďte, a milo
srdenství, asmilovam' čiňte, jeden
každý s bratrem svým.

10. A vdovy, a sirotka, a při—
chozího, a chudého neutiskujte: a.
zlého muž bratru svému nemyslv
srdci svém.

11. I nechtěli pozorovati, a od
vratili rámě odstupující, a uši své
obtížili, aby neslyšeli.

12. A srdce své postavili jako
diamant, aby neslyšeli zákona, a
slov těch, kteráž poslal Hospodin
zastupů duchem svým skrze pro
roky předešlé, istalo se rozhně
vaní veliké od Hospodina zástupů.

13. A stalo se, že jakož mluvil,
a neslyšeli: tak volati budou, ane—
vyslyším, praví Hospodin zastupů.

14. I roz týlil jsem je po všech
kralovstvíc , kterýchž neznali: a
země z ustla po nich, proto že ne
bylo k oby tudy šel a vrátil se:
a obrátili zemi žádoucí v poušť-.

ření starého chrámu, smutek držeti a
se postiti, zdržujíce se ode všech věcí
tčlu příjemných, i od veselosti?
t. pátého měsíce, pro zkažení chrámu;
sedmého pro Godoliéče (Jerem. 41, 2.).
K tomu ještě desátého pro obležení,
& čtvrtého pro dobytí města Jerusa

ma.

01 v

Kapitola 8.
Zaslíbeny Jůdským dobré časy. 16. Na

pomenntí jich k pravdomluvnosti a. sprave—
dlnosti. 20. Proroctví o připojení se jiných
národů k nim a k náboženství Hospodinova.

LI stalo se slovo Hospodina za—stupů, řkoucí:
2. Toto praví Hospodin zastupů:

Horlil jsem nad Sionem horlením
velikým, a rozhněvaním velikým
horlil jsem nad ním:

3. Toto praví Hos odin zástupů:
Navrátil jsem se k ionu, abydliti
budu u rostředJ erusaléma: a bude
slouti erusalém městem pravdy,
a hora Hospodina zastupů horou
svatou.

4. Toto praví Hospodin zástupů:
Ještě bydliti budou starciastařice
na ulicích jerusalémských : a každé
ho hůl v ruce jeho pro množství
dnů.

5. A. ulice města.naplněny budou
pacholíky a děvčaty, hrajícími na
ulicích jeho.

6. Toto praví Hospodin zastupů:
Bude-li Se to zdati nesnadné před
očima ostatků lidu tohoto v těch
dnech, zdali to před očima mýma
nesnadné bude, praví Hospodin za
stupů?

7. Toto praví Hospodin zastupů:
Aj já. vysvobodím lid svůj z země
východní, a z země na zá. ad slunce.

8. A přivedu je, a by liti budou
u prostřed Jerusaléma: a budou
mi lidem, a já. jim budu Bohem,
v pravdě a v spravedlnosti.

9. Toto praví Hospodin zástupů:
Posilňtež se ruce vaše, kteříž sly—
šíte těchto dnů řeči ty skrze ústa
proroků, ve dnu, v němž založen
jest dům Hospodina zastupů, aby
chram vystaven byl.

10. Nebo před těmito dn ne
byla mzda lidí, ani byla mz a ho
vad*; ani vcházejícímu, ani vychá.
zejícímu nebylo pokoje pro sou

10) t. práce těch i oněch byla bez užitku,
nebylo úrody a výdělku. — ** t. ne
bylo pokoje a.bezpečnosti, nýbrž obecný
zmatek a boj.
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žení: a pustil jsem všecky lidi,
j ednohokaždého proti bližnímu své—
mu**.

11. Nyni pak ne jako ve dnech
těch předešlýchjá učiním ostatkům
lidu tohoto, pravi Hospodin zá
stupů:

12. Ale símě pokoje bude: vinice
dá ovoce své, a země dá plod svůj,
a nebesa daji rosu svou: aučiním,
aby vládli ostatkové lidu tohoto
všemi těmito věcmi.

13. I bude: Jakož jste byli zlo
řečením mezi pohany, dome jůd
ský, a dome israelský: tak vysvo
bodím vás, a budete požehnáním:
nebojtež se, posilňte se ruce vaše.

14. Nebo toto praví Hospodin
zástupů: Jakož jsem myslil, abych
trápil vás, když mne k hněvivosti
popuzovali otcové vaši, "pravi Ho—
spodin,

15. &.nesmiloval jsem se: tak
obrátiv se myslil jsem v těchto
dnech, abych dobře učinil domu
jůdskému, aJerusalému: nebojtež se.

16. Tato jsou tedy slova, kteráž
činiti budete: Mluvte pravdu jeden
každý s bližním svym: pravdu, a
soud pokoje suďte v branách svých.

17. A žádný nem slte zlého
proti příteli svému v sr cích svých:
&. přísahy lživé nemilujte: nebo
všecko to jest, čehož nenávidím,
praví Hospodin.

18. I stalo se slovo Hospodina
zástupů ke mně, řkouci:

19. Toto raví Hospodin zástupů:
Půst čtvrtého, a půst pátého, a
půst sedmého, apůst desátého [mě
síce] bude domujůdskému vradost,
a veselí, & v slavnosti vznešené:
pravdu toliko, a pokoj milujte.

20. Toto praví Hospodin zástupů:
Dokavád nepřijdou národové, a
bydliti budou v městech mnohých*,

21. & choditi budou obyvatelé,
jeden k druhému, řkouce: Jděme,
& prosme tváři Hospodinovy, a hle
dejme Hospodina zástupů: [a ozve
se každý řka:] Půjdu i já také.

20) t. přijde čas, že národové a obyvatelé
měst se zvednou —

22. I při'dou lidé mnozí, a ná
rodové silm, aby hledali Hospodina
zástupů v J erusalémě, a aby pro
sili tváři Hospodinovy.

23. Toto pravi Hospodin zástupů :
V těch dnech, v nichž poch tí
deset mužů ze všechjazyků náro ů,
a chytí se odolka muže Zida,
řkouce: Půj eme s vámi: nebo
jsme slyšeli, že Bůh s vámi jest*.

Kapitola 9.
O vítězných taženích Alexandra Velikého

proti Syrským, 'Dyrským, Sidonsky'm a Fi
listínským. 8. O ochraně Boží lidu » chrá—
mujerusalémekého. 9. Proroctví o příští Mes
siáěovu a vysvobození, i mnohými dobrými
věcmi obdaření lidu Božího.

I.Břímě slova Hospodinova protizemi Hadrach, a Damašku,
odpočinutí jeho*: nebo oko Hospo
dínovo jest [na každého] člověka,
a na všechno pokolení israelské.

2. Proti Emath takévkončinách
jeho*, a Tyrus, aSidon: nebo při
'ali "soběmoudrost velmi**.

3. A vzdělal Tyrus pevnost svou,
& nashromáždil stříbra jako země,
&.zlata jako bláta ulic.

4. Aj Pán vládnouti bude jim*,
a potepe na moři sílu jeho, a on
sám ohněm spálen bude

5. Uzří to Aškalon, a báti se
bude: a Gáza, a bědovati bude
příliš; i Akkaron, nebo zahanbena
jest naděje jeho*: a zahyne král
z Gázy, a v Aškalonu nebude by
dleno.

6. A usadí se cizinec vAzotu, a
zahladím pýchu Filistinských.
23) Proroctví toto naplnilo se zcela obrá

cením pohanských národů svatými a—
poštoly &.učeníky, kteříž celý pohan
ský svět ku Kristu. Synu Božímu, a
pravé poctě Boží obrátili.
t. odpočívadlo, hlavní město země Ha
drach t. Syríe; aneb odpočine, zůstane
to břímě nějaký čas na něm.
t. jenž leží v končinách Damašku, me
zuje s ním — ** t. ačkoli se zdají
sobě velmi moudří a opatrní, a však
pomsty Boží neujdou.
t. dobude ho, navzdor jeho pevností a
bohatství skrze Alexandra Macedon

_. v
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ského. ,
5) :. kterouž skládal v Týru —
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7. A odejmu krev jeho z úst
jeho, a ohavnosti jeho z prostřed
zubů jeho*, a zanechán bude také
on Bohu našemu, a bude jako vé
voda v Jůdovi, a Akkaron jako
Jebusejský.

8. A obklíčím dům svůj těmi,
kteříž bojuji mně, jdouce & navra
cujíce se, a nepřijde na ně více
násilník: neb nyní jsem viděl
očima svýma*.

9. Plesej velice, dcero sionská,
vesel se dcerojerusalémská: aj Král
tvůj přijde tobě spravedlivý, a spa—
sitel: sám chudý, a sedě na osiici,
a na oslátku mladém oslice*.

10. A zkazim vůz [válečný]
z Efraima, a koně z Jerusaléma,
&.rozptýleno bude lučiště válečné:
a [on]mluviti bude pokoj národům,
a panování jeho bude od moře až
k moři, a od řek až do končin
země*.

11. Také ty ve krvi zákona tvého
vypustil jsi vězně své z jámy,
v níž není vody*.

12. Obraťte se k ohradě* vězňové
naděje, dnes také zvěstuji, [že]
dvojnásobně nahradim tobě**.

13. Nebo natáhl jsem sobě Jůdu
jako lučiště, naplniljsem Efraima*:
&.vzbudím syny tvé, Sione, proti
synům tvým, země řecká: a po
stavim tebe jako meč silných.

14. A Hospodin Bůh nad nimi
vidin bude; a vyjde 'ako blesk,
střela jeho: a Pán Bů v troubu

7) t. nebudou více Filistinětí při obětech
krve pití a ohavných pokrmů jisti -— _
přestanou obětovati modlám.
t. zhlédl jsem na ně milostivě, a budu
brániti chrám i lid svůj proti tažením
nepřátelským i vyslaným nutitelům.
Viz toho vyplnění Mat. 21, 4. Jan.
12, 14.

10) Smysl: Království Msssiůšovo bude
království pokoje, rozšiřujíc se po vší
zemi.
t. z cisterny, ze žaláře, ze všeliké bídy
od nepřátel vytrpěné vyprostěn budeš,
lide můj, a to pro úmluvu na hoře
Sinai krví stvrzenou.
t. k Jerusalému a chrámu; aneb, ke
mně ochranci a útočišti vašemu — “
t. za to zlé, jež jste přetrpěli.

13) t. šípy, střelami, jako toul.

8)

9)

11)

12)
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zatroubí, & půjde v vichru poled
ním*.

15. Hospodin zástupů chrániti
bude jich: a sžerou, a podmaní je
kamením praku*: a pijice opijí se
jako vínem, anaplněni budou jako
číše, &.jako rohové oltáře**.

A vysvobodí je Hospodin
Bůh je'ich v ten den, jako stádo
lidu sveho: nebo kamení svaté
vyzdviženo bude na zemi jeho*.

17. Nebo což jest dobrého jeho,
a co krásného jeho, jediné obilí
vyvolených, &víno plodící panny*.

Kapitola 10.
Napomenutí lidu k tomu, aby všech do

brých věcí od Hospodina, a ne od modl
hledali. 3. Hněv Boží proti správcům a
svůdcům lidu, ». zaslíbení věrným učiněné.

1. Zádejte od Hospodina deštěv čase _večerním, a Hospodin
učiní sněhy, adéšt přívalu dá jim,
a každému bylinu na poli.

2. Nebo podobizny mluvily věc
neužitečnou, a hadači viděli lež, a
vykladači snů mluvili nadarmo:
marně těšili: protož zavedeni jsou,
jako stádo: trápení budou, proto
že nemají pastýře.

3. Na pastýře rozhněvala se prch
livost má, a kozly navštívím*:
nebo navštívil Hospodin zástupů
stádo své, dům jůdský, a postavil
je jako koně slávy své v boji.

Z něho úhel, z něho kolik,
z něho lučiště válečné, z něho vy
jde všeliký násilník spolu*.

14) t. Bůh sám lidu svému v boji proti
nepřátelským Řekům pomáhati bude.

l5) jako tam [. Machab. 4, 6 , Soudc. 20,
16. Aneb silou reků —-" t. krví.
Kameuí svaté, či rekové znamenití po
zdvihnou se bojovati o věc svatou;
jakož Machabejští byli.
Obraz to nejsv. Svatosti, ježto jest po
krm vyvolených, chléb silných a víno
či nápoj plodící duše čistotné.
t. pastýře či představené, kozly či vel
k'é pány, přijdu potrestat.
Uhel či ůhelní kamen jest kral, vůdce
lidu: kolík či hřeb, rádce; lučiště,
vojsko: násilník, či mající moc, úřed
ník. Smysl: Budou míti vlastního krále

16)

17)

a)

4v
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5. A budou jako silní šlapajíce
bláto cest v boji: „a bojovati budou,
nebo Hospodin s nimi: a zahanbeni
budou vsedající na koně*.

6. A posilním domu Jůdova, a
dům Josefův vysvobodím : a obrátím
je*, nebo se smiluji nad nimi: a
budou jakož byli, než jsem je za
vrhl: nebo já [jsem] Hospodin Bůh
jejich, a slyším je.

7. I bu ou Efraimští jako silni,
a veseliti se bude srdce jejich jako
od vína: a synové jejich uzří to,
a veseliti se budou, a plesati bude
srdce jejich v Hospodinu.

8. Pošepcí jim, a shromáždím je,
nebo. vykoupil jsem je: a rozmno
žím je jako prvé rozmnožení byli.

9. A rozse]i* je mezi národy, a
zdaleka z omínati budou na' mne:
a živí bu ou s syny svými, a na
vrátí se.

10. A přivedu je zase z země
egyptské, a z Assyrských shromáž
dím je, a do země galaadské a li
bánské přivedu je, a nebude na
lezeno jim místo*:

11. A přejde V těsnosti mořské,
a potepe na moři vlny, a zahan
beny budou všecky hlubiny řeky*,
a snížena bude pýcha Assyrských,
a berla egyptská odstoupí.

12. Posilním jich v Hospodinu,
a ve jmenu jeho choditi budou,
praví Hospodin.

Kapitola 11.
Proroctví o poslední zkáze Jerusaléma i

věí správy a krajiny židovské. 12. O mzdě
třiceti stříbrných. 15. O zlých správcích.

1. Otevři Libane brány své, atsžíře oheň cedry tvé.
2. Kvěl jedle, neb padl cedr,

a představené, a nebudou více cizím
poddání.

5) t. nepřátelská jízda s hanbou uprchne.
6) t. v předešlý stav je navrátím; aneb,

nazpět je přivedu —
9) t. rozmnožím —

10) t. sotva jim stačí místo, tak mnoho
jich bude!

11) t. přemoženy budou všecky překážky
na cestě, jako když byli ondyzEgypta
vytáhli —

nebo vznešeni pohubenijsou: kvělte
dubové básanští, nebo posekán jest
les ohražený.

3. Hlas kvílení pastýřů [slyšán
jest], nebo pohubena jestvelebnost
'ejich: hlas řvání lvů, nebo pohu—
ena jest pýcha Jordánu*.
4. Toto praví Hospodin Bůh můj

[ke mně]: Pas dobytek zabití*,
5. jejžto kdož jím vládli, zabí—

jeli, a nelitovali, a prodávali jej,
řkouce: Požehnán [buď] Hospodin,
učinění jsme bohatí: a pastýři je
jich nešetřili jich. .

6. ' já nebudu více šetřiti
bydlejících na zemi, raví Hos o
din: aj já poddám lidi, jedno o
každého v ruku bližního svého a
v ruku krále jejich: a zkazí zemi
[tuto], a nevytrhnu jíz ruk jejich.

7. A proto pásti budu obytek
zabití, ó chudí stáda*. I vzal jsem
sobě dva pru , jeden nazval jsem
Krásou, a dru ý nazval jsem Pro
vázkem: a pásl jsem stádo.

8. I odtal jsem tři pastýře mě
síce je noho, a vztažena jest duše
má v nich: nebo i dušejejichpro
měnila se ve mně*.

9. I řekl jsem: Nebudu pásti
vás: což mře, necht umře: a což
podtíná se, necht jest podťato: a
ostatní necht sžerou jedenkaždý
maso bližního svého.

10. I vzal jsem prut svůj: kte
rýž sloul Krása; a rozřezal jsem
jej, abych zrušil smlouvu svou,
kterouž jsem učinil se všemi lidmi*.

11. I zrušena jest toho dne: a
poznali tak chudí stáda, kteříž o
stříhají mne, že slovo Hospodinovo
jest. _, 

3) Zkázou uejhlavnějších částí a okras
země, Libann, Básanu a krajiny jordán
ské, rozumi se pohubeni celé země, i
všeho v ní znamenitého a krásného.
t. k zabití, na zabití. Nazývá tak lid
židovský z příčiny jeho bídy, i nastá
vajícího protivenství.
či, pásl jsem, jakž mi přikázáno, ten
dobytek ]: zabití, a.to právě bídné stádo.
t. omrzeli mne a já také omrzel jsem
je, či nenáviděli mne.
či, se všemi národy, t. aby v pokoji
nechali a neobtěžovali lidu mého; teď
bude jináče.
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12. I řekl jsem k nim: Jest-li
to dobré řed očima vašima, ři
neste mz u mou; pakli nic, 0 po
čiňte*. I odvážili mzdu mou třiceti
stříbrných.

13. Iřeleospodin ke mně: Vrz
to k slevateli obrazů*, krásnou
mzdu, kterouž jsem ceněn od nich.
I vzal jsem třiceti stříbrných, a
uvrhl jsem je do domu Hospodi
nova k slevateli obrazů**.

14. I přeřezal jsem prut svůj
druhý, kterýž sloulProvázek, abych
rozvázal bratrství mezi Jůdou a
Israelem.

15. I řekl Hospodin ke mně:
Ještě vezmi sobě nádobí pastýře
bláznivého.

16. Nebo aj já vzbudim 'pastýře
v zemi, kterýž opuštěných nena
vštíví, rozptýleného nebude hle
dati, a potřenéhoneuzdraví, atoho
což stojí, nevykrmí, a maso tuč
ných jísti bude, a kopyta jejich
roztrhá.

17. Č) pastýři, amodlo, opouště
jící stádo: meč na rámě jeho, ana
oko pravé jeho: rámě jeho sucho
tinou uschne, a oko pravé jeho
zatmívaje zatmí se*.

Kapitola 12.
O obležení města Jerusaléma a ochraně

Boží nad ním. 10. Kvílem' obecné nad bo
deným, kteréž v Novém Zákoně o Kristu
se vykládá.

I.Břímě slova Hospodinova naIsraele. Praví Hospodin, kte
rýž roztahuje nebesa, a zakládá
zemi, a tvoří ducha člověka v něm:

2. a já položím Jerusalém jako
veřeje obžerství všechněm národům
vůkol: ale i Jůda bude vobležení
proti J erusalámu*;

12) či, nechte tak.
13) Hebr.: před hrnčíře. — " Splnění toho

viz Mat. 27, .
17) Předpovídá zaslepenost představených.

Mat. 16, 14.
2) t. jako dům obžerství. Hebr.: číši obžer

ství, kteráž ku pótácení, k zbouření
přivede národy vůkolní proti Jůdovi
&.proti Jerusalému.

3. i bude: V den ten položím'
Jerusalem jako kámen břemene
všechněm národům: všickni, kdož
jej zdvihati budou, roztržením roz
trhnou se: a sberou se proti němu
všecka království země.

4. V ten den, praví Hospodin,
raním všelikého koně ztrnutim, a
sedajícího naň nesmyslnosti: ale
na dům jůdský otevru oči své, a
všecky koně národů udeřím sle
potou.

5. I řeknou vůdcové jůdští v
srdci svém: Posilněni buďte mně
obyvatelé jerusalémští v Hospodinu
zástupů Bohu jejich.

6. V ten den postavím vůdce
jůdské jako pec ohně v dříví, a
jako pochodní ohně v seně: asže
rou na pravo, i na levo všecky
národy vůkol: abude opětbydleno
v Jerusalémě na místě jeho v Je
rusalémě*.

7. A zachová Hospodin stánky
jůdské*, jako na oěátku: aby se
nechlubil pyšně ům Davidův, a
sláva bydlejícich v J erusalémě proti
Jůdovi**.

8. V ten den chrániti bude Ho
spodin obyvatelů jerusalémských,
i bude kdoby se urazil z nich* v
ten den, jako David; a dům Da
vidův jako Boží, jako anděl Ho
spodinův před obličejem jejich**.

. I bude v ten den: Hleděti
budu potříti všecky národy, kteříž
přicházejí proti Jerusalému.

10. I vyleji na dům Davidův, a
na obyvatele jerusalémské, ducha
milosti a proseb*: a atřiti budou
na mne, kteréhož ho i**: a kvíJiti
budou nad ním kvílením jako nad

6) t. na místě svém, tu kde nyní stojí.
7) t. ostatní města jůdská. — " 15.proti

ostatním obyvatelům země.
8) t. ten nejnestateěnější z nich. — **

Smysl: Nebude mezi nimi žádného ela
bého, ale všickni budou stateční jako
David, a celá obec nepřemožitedlná,
jakoby táhl před ní anděl Hospodinův.
2. Mojž. 23, 20.
či, modlitby. Též se věří o Duchu sv.
Řím. 8, 26. -—"* Jinak: na. toho, kte
rébož bodli. Sv. Jan 19, 37. vykládá
ten verš o probodení boku Páně.
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jednorozeným, a. žalostiti budou
nad ním, jakž obyčej jest žalostiti
nad smrtí prvorozeného.

11. V ten den bude veliké kví
lení v Jerusalémě, jako kvílení v
Adadremmon na poli Mageddon*.

12. A kvíliti bude země: čeledi
a čeledi obzvláštně*: čeledi domu
Davidova obzvláštně, aženy jejich
obzvláštně:

13. čeledí domu Nathanova ob
zvláštně, a ženy jejich obzvláštně:
čeledi domu Lévi obzvláštně, &.
ženy jejich obzvláštně: čeledi Se—
meje* obzvláštně, aženyjejich ob
zvláštně.

14. Všecky čeledi ostatní, čeledi
& čeledi obzvláštně, a ženy jejich
obzvláštně.

Kapitola 13.
O studnici očístující hříchy domu Davi

dova. 2. Modl a falešných proroků vyple
nění. 7. O udeření pastýře e. rozprcbnutí
se ovec. 8. O zachování třetiny lidu.

1. ten den bude studnice ote
vřená domu Davidovu, i 0—

by vatelůmj erusalémským, k obmytí
hříšníka a trpící měsíce*.

2. I bude v ten den, praví Ho
spodin zástupů: Vyhladím jmeno
modl z země, a nebudou připomí
nány více: &.falešné proroky, a
ducha nečistého odejmu z země.

3. I stane se, že bude-li kdo více
prorokovati*, řeknou mu otec jeho
a matka jeho, kteříž jej z lodili:
Nebudeš živ! neb jsi mluvi lež ve
jmenu Hospodinovu. I probodnou
jej otecjeho, amatka jeho, [vlastní]
rodičové jeho, když bude prorokovati.

4. I bude: Vten den zahanbeni

kdež Josíáš poražen byl. 2. Páral. 35,
22—25
t. každá čeleď či pokolení obzvláštně —
Z čeledi domu Nathana syna Davidova,
z čeledi Semejea Levi měl přijít Mes
siáš. Luk. 3, 26. 29. 31.
či měsíčníce, mající nemoc ženskou
měsíční. Hebr.: k obmytí hříchu a ne
čistoty, t. všelíké duchovní.
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budou proroci, 'edenkaždý z vidění
svého, když bude prorokovati ; aniž
se budou přikrývati pláštěm pytlo
vým, aby lhali*:

5. ale řekne |každý]: Nejsem
prorok, člověk oráč já jsem: neb
jest Adam příklad můj od mla
dosti mé. '

6. I bude mu řečeno: Co jsou
rány tytou prostřed rukou tvých?
I dí: Těmi raněn jsem v domu
těch, kteříž milovali mue*.

meči, vzbuď se na pastýře
mého, a na muže, jenž se mne
přidrží, praví Hospodin zástupů:
bí pastýře, a rozprchnou se ovce*:
a obrátím ruku svou k maličkým**.

8. I budou ve vší zemi, praví
Hospodin: částky dvě budou v ní
rozptýleny, & zhynou; a částka
třetí bude v ní ostavena.

9. A povedu tu třetí částku skrze
oheň, a páliti je budu jako se pálí
stříbro, a zkusím jich jako zkušeno
bývá zlato. On vzývati bude jmeno.
mě, a já uslyším ho. Dim: Lid můj
jsi: & on dí: Hospodin jest Bůh
můj.

Kapitola 14.
Proroctví o obležení » dobytí města Jeru

salámu. 3. Ujetí se Hospodinova o lid svůj
a bojování jeho proti nepřátelům. 8. 0 po
žehnání Božím z pravého náboženství jdou
cím. 12. O pomstě nad nepřátely lidu jdd
ského, 16. a rozšíření pravého náboženství.

1. Aj přijdou dnové Hospodinovi,& rozděleny budou loupeže
tvé u prostřed tebe.

2. A shromáždím všecky národy
k Jerusalému vboj, i dobyto“bude

4) t. nebudou více lid oděvem hrubým,
prorockým klamati.
t. proto, že jsem se falešně za.proroka
vydával. Smysl: Nebudet tehdáž žá—
dných falešných proroků: nebo toho
ani ti nejsstoupenější a nejbližší přá
telé jedni při druhých trpěti, & na sobě
vespolek přehlídati nebudou. -— Tato
slova se také obrací na rány Krista Pána.
Tento verš vykládá. Pán Ježíš sám o
sobě. Mat. 26, 31. ** t. nechaje
pyšných představených. obrátím se mi

6 v

7
\;

3) t. falešně, ze svého nadání — lostí svou k sprostým a pokorným.
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město, a ohubeni budou domove, kteříž bojovati budou roti Jeru
a ženy budou poskvrňovány: ivy- salámu: chřadnouti bu e tělo je
jde polovice města do zajetí, a
ostatku lidu nebude odjato z města.

3. I vyjde Hos odin, a bojovati
bude proti národům těm, jakož
bojoval v den potýkání.

4. I stanou nohy jeho vten den
na hoře Olivetské, jenž jest naproti
J erusalému k východu: &rozdělena
bude hora olivetská zpolovice své
k východu akzápadu, rozsedlinou
velikou velmi: irozdělí se polovice
hory na půlnoci a polovice její na
poledne.

5. I budete utíkati do údolí hor
těch, nebo spojeno bude údolí hor
až k [hoře] nejbližší: a budete u—
tíkati, jako jste utíkali před země
třesením za dnů Oziáše krále jůd
ského. I přijde Hospodin Bůh můj
a všickni svatí s ním*.

6. I stane se v ten den: že ne—
bude světlo, ale zima a mráz.

7. I bude to den jeden, kterýž
jest znám Hospodinu, ne den ani
noc*: a v čas večera bude světlo**.

8. I stane se v ten den: že vy
cházeti budou vody živé z Jeru
saléma: polovice jich do moře vý
chodního, a polovice jich do moře
nejposlednějšího*: v létě i v zimě
budou**.

9. A bude Hospodin králem nade
vší zemí: v ten den bude Hospo

din(jeden, a bude jmeno jeho jedno.1 . A navrátí se všecka tato země
až do pouště, od pahrbka Remmon
na poledne J erusaléma: a povýšen
bude [Jerusalém], a bydliti bude
na místě svém, od brány benja
minské až k místu brány první, a
až k bráně úhlové: aod věže Ha—
naneel až k lisům královským.

ll. A budou bydliti v něm, a
nebude více v prokletí: ale seděti
bude Jerusalem bezpečně.

12. A tato bude rána, kterouž
potepe Hospodin všecky' národy,

5) t. andělé přijdou s ním k soudu.
7) či, bude to den temný, smutný. — **

t. po soudu se osvětlí.
8) t. západního. — ** t. ty vody trvati.

dnohokaždého stojícího na nohách
svých, a oči jeho usvadnou v dě
rách svých, a jazyk jejich usvadne
v ústech jejích.

13. V ten den bude hluk Hospo
dinův veliký mezi nimi: & uchopí
muž ruku bližního svého, a vzta
žena bude ruka jeho na ruku bliž
ního svého*:

14. ale i Jůda* bojovati bude
proti J erusalému: a shromážděna
budou bohatství všechnárodů vůkol,
zlato, a stříbro, i roucha mnohá
dosti. .

15. A tak bude pád koně, a
mezka, avelblouda, aosla, i všech
hovad, kteráž budou vložení, jako
pád tento*.

16. A všickni, kteříž pozůstanou
ze všech národů, kteříž přišli proti
J erusalému, vstupovati budou z rok
do roka, aby se klaněli Králi, Ho
spodinu zástupů, a slavili slavnost
stánků.

17. I stane se: Kdoby nevstou—
pil z čeledí země do Jerusalema,
aby se klaněl Králi, Hospodinu
zástupů, nebude na ně [pršeti] déšť.

18. Pakliby třeba čeleď egyptská
nevstoupila, a nepřišla: ani na ně
nebude [déšt], ale bude pád, kte
rýmž bíti bude Hospodin všecky
národy, kteřížby nevstupovali k sla
vení slavnosti stánků.

19. Ten bude hřích* Egypta, a
ten hřích Všech národů, kteřížby
nevstupovali k slavení slavnosti
stánků. '

20. V ten den bude, co na uzdě
koně jest*, svaté Hospodinu: &
budou kotlové v domu Hospodinova
jako číše před oltářem**.

13) t. jeden druhého bude hubiti.
14) t. nevěřící, odpadli Židé _
16) t. onen s vrchu dotčený na. lidech.
19) t. pokuta za hřích 
20) t. bude napsáno na. uzdě koňské. —

“ t. stejně svatí. Smysl: Vtom novém
řádu přestanou předešlé rozdíly nesva
toati aneb menší neb větší svatosti věcí;
vše bude stejně čisté a svaté, &.!: službě
Boží způsobné.
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21. I bude všeliký kotel v Je-gvařiti budouv nich: anebude více
rusalémě &.v Jůdstvu posvěcenýikupce* domu Hospodina. zástupů
Hospodinu zástupů: a přijdou vši- iv ten den**.
ckni obětujíce, & vezmou z nich, a?
—__— . ! kapitola vykládá se o soudu a trestu
21) jinak, žádného Cbananejského, či mo—? nad nepřátely obce Boží, a o zřízení

dláře, nečistého člověka. — ** Celá ta: nového náboženství pro všecky národy,

Proroctví Malachiášovo.
Malachiáš prorokoval po Aggeusovi a Zachariáěovi, as v ten čas, když byl

Nehemiáš po druhé do Jerusaléma přišel (2. Esdr. 13, 7.); neb kárá tyže neřády na
kněžích & lidu, na které i Nehemiáš naříkal, & proti kterým se silně zasazoval. Tudíž
předstírá nejprvé kněžím ledabylost, lenivost i zištnost v službě Boží, a lidu zadržování
kněžím desátků, a všem vůbec pojímání žen vmanželství cíznzemek a zavrhování domácích. —
Znamenitá jest řeč jeho 0 zvelebení jmena Božího ve všech národech, od východu až
na západ. a o oběti čistě na všech místech Bohu vzdávané; co se patrně na časy krá
lovství Messiáěova vztahuje.

Kapitola 1.
Připomenuto lidu vyvolení jejich v osobě

Jakoba. 6. Obviněno kněží znevážnosti při
službách Božích. 11. Přislíbena obět čistá
Zákona Nového.

1. Břímě slova Hospodinova k Israelovi skrze Malachiáše.
2. Miloval jsem vás, praví Ho

spodin, ařekli ste: V čem jsi mi
loval nás? Zdaíiž nebyl Esau bratr
Jakobův, praví Hospodin, a [však],
miloval jsem Jakoba,

3. Esaua pak v nenávisti jsem
měl*? a. obrátil jsem hory jeho
v pustinu: a dědictví jeho vdraky'
pouště**.

4. Pakli di země idumejská: Zka—
ženi jsme, ale vrátíce se vzděláme,
co zkaženo jest: toto praví Hospo—
din zástupů: Oni stavěti budou, a
já zkazim: a slouti budou pomezím
bezbožnosti, a lidem, na nějž se
hněvá- Hospodin na věky.

5. A oči vaše uzří to, a vy dite:
Veleben buď Hospodin nad po
mezím israelským.

6. Syn cti otce,aslužebm'k pána

3) t. méně jsem ho miloval. Mat. 10, 33.
Rím. 9, 11—13. — " t. dal jsem je
v příbytek drakům pouště, v poušt
hroznou jsem je obrátil.

svého: rotož jestliže jsem já otec
[váš], k ež jest čest má? a jestliže
jsem já Pán, kde jest bázeň má?
praví Hospodin zástupů, k vám, ó
kněží, kteříž pohrdáte jmenem mým,
& řekli jste: V čem jsme pohrdli
jmenem tvým?

7. Obětujete na oltáři mém chléb
poskvrněný, a pravíte: ím jsme
tě poskvrnili? Tím, že pravíte:
Stůl Hospodinův jest pohrzený*.

8. Obětujete—li slepé k obětování,
ízdali není zlé? a Obětujete-li kul
lhavé, a neduživé, zdali není zlé?
lObětuj je vévodovi svému, bude-li
ise jemu líbiti, aneb přijme-li tvář
;tvou, praví Hospodin zástupů.
; 9. Anyní proste tváři Boží, aby
se smiloval nad vámi* (nebo z ru
ky vaší stalo se to,) při'me-li kte
rak tváři vaše**, pravr Hospodin
zástupu. .

10. Kdo jest mezi vámi, kterýžby
zavřel dvéře, a zapálil oltář můj
darmo? Nemám zalíbení v vás, pra
vi Hospodin zástupů: a darů ne
přijmu z ruky vaší.
7) t. málo vážený; přináší se málo &špat

ných obětí, protož nemůžeme sami
lepšího dáti, chtíce také živi býti.

9) Habr.: nad námi. — ** t. vyslyší-li
prosby vaše za nás, když tak činíte a.
tak špatně ho odbýváte?
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11. Nebo od východu slunce až
na západ, velikejest jmeno mé me
zi národy: a na každém místě kadí
se a obětována. bývá. jmenu mému
obět čista: nebo veliké jest jmeno
má mezi národy, praví Hospodin
zástupů*.

12. Ale vy oskvrnili 'steje tím,
že říkáte: Stů Hospodinův poskvr
něn jest*: a což naň kladeno býva,
potupné jest, s ohněm, kterýž to
sžíra**.

13. I řekli jste: Aj mnoho práce,
a oddmýchli jste to*, pravi Ho
spodin zástupů, a vnesli jste z lou—
peží kulhavé, a neduživé,apřinesli
jste je v dar: zdali přijmu to z
ruky vaší, praví Hospodin?

14. Zlořečený gjest člověk] lstivý,kterýž má v sta ě svém samce, a
slib číně obětuje co jest mdlého
Panu: nebo kral veliký jsem já„
praví Hospodin zastupů: a jmeno
mé jest hrozné mezi národy.

Kapitola 2.
Pobrůžka kněžím. 10. ObVinění jichi

lidu z neřádného manželství, 17. a zpoury.

1. n ní k vám řikazaní toto
A óykněží. P '
2. Nebudete-li chtíti poslouchati,

a nebudete-li chtíti to položiti na
srdce, abyste dali slávu jmenu mé
mu, praví Hospodin zastupů: po—
šlu na. vas chudobu,azlořečiti budu
požehnáním vašim, a zlořečiti budu
jim: nebo nepoložili jste to na
srdce.

3. Aj já. hodím vam rameno*, a
vkydnu na tvář vaši lejno slavností
vašich, a vezme vás s sebou**.

11) Sněm trident. rozumí svorně se sv. Otci
verš tento o mši svaté, oběti čisté No
vého Zákona.
či pohrzen. — ** t. špatné jestamalo,
sotva tak na oheň a k oběti důstatečné.
t. ohtižno jest vám vybírati oběti pří
slušně, a tedy ledajaks to odbýváte —

i, zavrhnu, nepožehnám. Rameno či
plece z obětovaného zvířete náleželo
kněžím. Habr.: Nepožehnům vašemu
oseni. — " t. lejno z obětí spláchne
vás s sebou. Smysl: Uvrhnu na vas
nedostatek, a dám vás v pohanění.

12)

13)

3)
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4. I budete vědět-i, že jsem po
slal k vám přikázaní toto, aby byla
smlouva má. s Lévi, praví Hospodin
zástupů.

5. Smlouva masnímb la [smlou
va] života a pokoje: a aljsemmu
bázeň, i bál se mne, a od tváři
jmena mého se strachoval.

6. Zákon pravdy byl v ústech
jeho, a nepravost není nalezena ve
rtech jeho: v pokoji a v upřímnosti
chodil se mnou, a mnohé odvrátil
od nepravosti.

7. Nebo rtové kněze mají ostří
hati umění, a z úst jeho hledati
budou zákona: nebo anděl Hospo—
dina zastupů jest.

8. Vy pak sešli jste s cesty, a
pohoršili jste mnohých v zákoně*:
zrušili jste smlouvu [mou] s Levi,
praví Hospodin zastu ů.

9. Pročež i já. učín' jsem vás po
tupné, a snížené u všech lidí, jako

. jste nezachovali cest mých, apřijí
mali jste tvář v zákoně*.

10. Zdaliž není jeden otec všech
nas ? Zdali Bůh jeden nestvořil nas ?
Proč tedy pohrdá.jedenkaždýznas
bratrem svým, ruše smlouvu otců
našich*?

11. Přestoupil Jůda, a ohavnost
stala se v Israeli, a v Jerusalémě:
nebo poskvrnil Jůda posvěceníHo
spodinova, kteréž miloval; a měl
dceru boha cizího*.

12. Zahladí Hospodin muže, kte
rýž činiti bude to, mistra i učedl
níka z stánků J akobových, i obětují
cího dar Hospodinu zastupů.

13. A to jste opět učinili, přikrý
vali jste slzami oltař Hospodinův,
pláčem. a řváním*, tak abych více
nevzezřel k oběti, aniž přijal co
ukojítedlného z ruky vaší.

8) t. byli jste mnohým příčinou pohoršení
a přestoupení zákona.

9) t. soudíce hleděli jste na osobu a ne
na zákon.

10) t. přikazam': Milovati budeš bližního
svého a t. d

11) t. poskvrnil sebe, důstojnost svou, man
želstvím s modlůřskou cizozemkou.

13) t. manželek vašich řádných, k vůli ci—
zím potopených, aneb i propuštěných.
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14. I řekli jste: Pro kterou pří
činu? Proto, že Hospodin jest svěd
kem mezi tebou, a ženou mladosti
tvé, kterouž 'si ty pohrdl: a ta
[jest] oučastmce tvá, a manželka
smlouvy tvé.

15. Zdaliž ne jeden [ji] učinil:
a ostatek ducha jeho jest*? A co
jeden hledá.,nežli semeneBožího“ ?
Protož ostříhejte ducha svého, a
ženou mladosti své nepohrzej.

16. Když [_'i]v nenavisti budeš
míti, propust, praví HospodinBůh
israelský: ale přikreje nepravost
roucho jeho**, praví Hospodin Bůh
zastupů: [protož] ostříhejte ducha
svého, a nepohrdejte.

17._Unavili jste Hospodina řečmi
svým1,_a řekli jste: V čemjsme ho
unavih? V tom, že pravíte: Všeli
ký,_ jenž činí zlé, dobrý jest před
obličejem Hospodinovym, a takoví
se emu líbí, aneb zajisté: Kde jest
Bů soudu*? '

Kapitola 3.
„Odpověď na slova předešlá. Předukázaní

priští Messiášova a předchůdcejeho, v němž
Bůh soud a spravedlnost svou k bezbožným
prokáže. 7. Připomenuto lidu přestupování
zákona, a napomenutí jich k ostříhání jeho.

1. Aj já: posilam anděla svého, a.připraví cestu před tváří
mou*. A hned při'de do chrámu
svého Panovnik,_je ož vy hledate;
a anděl zákona, kteréhož vy chceteME.
Aj přlchazí,praví Hospodin zastupů :

15) t. duši jí vdechl aji stvořil Bůh, jako
tebe? — ** t. potomstva hledá vman
želství, a nikoli chlípnosti.
či, já v nenávisti mám propuštění žen.
— "" t. muže toho, kterýž užívaje do
volení Mojžíšova propouští manželku
svou. Aneb, poskvrňuje se (muž ten)
nepravosti; aneb, bezpráví činí manželce
své. Dle východního mluvení způsobu
nazývá se manželka rouchem, ozdobou
manžela.
t. říkáte, že nemá Bůh zlá v nenávisti,
ano že si je zdá libovati, poněvadž ho
netresce. _
Viz Is. 40, 3—4. Mat. 11, 10. — **
Panovník jest Messiáš. Agg. 2, 8. Anděl
zákona jest ten anděl &.vyslanec Boží,
Zach. 2, 8. 9., aneb ten v zákoně po
znamenaný prorok. 6. Mojž. 18, 16.

16)

17v

|_
V
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2. ale kdo bude moci mysliti den
příchodu jeho, a kdo ostojí k vi
dění jeho? Nebo on jako oheň pře
hánějící, & jako bylina valchařů:

3. a sedětl bude [jako] přeháněje,
a vyčistuje stříbro, a vyčistí syny
Levi, a cediti je bude jako zlato,
a jako stříbro, a budou Hospodinu
obětujíce oběti v spravedlnosti.

4. A líbiti se bude Hospodinu
obět Jůdy a Jerusaléma, 'ako za
dnů věku, ajako za let staro avních.

5. A přistoupím k vám k soudu,
a budu svědkem rychl'm* zločin
cům, a cizoložníkům,a řivopřísež
níkům, a kteříž s outiskem zadržují
mzdu nájemníka, [utiskují] vdovy
a sirotky, a potlačují říchozí'no,
aniž se bojí mne, prav1 Hospodin
zástupů.

6. Nebo já. [jsem] Hospodin, a
neměním se: a vy synové Jakobovi
nejste zkaženi*.

7. Neb odednů otců vašich odstou
pili jste od zákonních [ustanovení]
mých, a neostříhali jste jich. Na
vrattež se ke mně, a navratím se
k vám, praví Hospodin zastupů.
I řekli jste: V čem se navratíme?

8. Zdali vybije* člověk Boha, že
vy vybíjíte mne? I řekli 'ste: V
čem tebe vybíjíme? V desatcích, a
v prvotinach.

9. A nedostatkem vy zlořečeni
jste, neb mne vybíjíte vy a národ
veškeren.

10. Vneste všecky desátky do
stodoly [mé], a buď pokrm v domu
mém, a zkuste mne v tom, praví
Hospodin: neotevru-li vám prů
duchů nebeských, a nevyleji—livám
požehnání až k hojnosti?

(Agg. 1, 4. atd.)
11. A přimluvím pro vas sžíra

jícímu*, &. ne oruší úrody. země
vaši: aniž bu e neplodná. vinice
na poli [vašem], praví Hospodin
zástupu.

6) t. dle vševědoucnosti své rychle osvěd
ím a na světlo přívodu a předložím

skutky zlé -—
6) t. změněni, jste jako vždy jste byli.
8) t. násilně obírati, loupiti má —

11) t. hmyzu, housenkám, kobylkám a t. d.
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12. A blahoslavené vás budou
nazývati všickni národové: nebo
země žádoucí budete vy, praví Ho
spodin zastu ů.

13. Rozmo lat se proti mně slova
vaše, praví Hospodin.

14. A říkáte: Což jsme mluvili
proti tobě? Řekli jste: Marný jest,
kterýž slouží Bohu: a jaký užitek,
že jsme ostříhali přikázaní jeho, a
že jsme chodili smutní* před Ho
spodinem zastupů?

15. A protož n í blahoslavené
pravíme býti hrd *: nebo vzděláni
jsou** ti, jenž paši bezbožnost; a
pokoušeli Boha, a vysvobození jsou.

16. Tehdy ti, kteříž se bojí Ho
spodina, pravili, jedenkaždý k bliž
nímu svému: I pozoruje Hospodin,
& slyší; a napsána jest kniha pa.
mětna před ním pro ty, jenž se

bojí Hospodina, a myslí na jmenoe 0.
17. Ibudou mně, praví Hospodin

zastupů, vden, vkterýž ja činím*,
zvláštním lidem: a šetřitijich budu,
jako šetří muž syna svého, jenž
mu slouží.

18. Iobratite se, auzříte, cojest
[za rozdíl] mezi spravedlivým &
bezbožným'; a mezi tím, jenž slouží
Bohu, a tím, jenž jemu neslouží.

14) t. v smutku — postili a kůli jsme se — '
15) t. ti, jenž pohrdají Bohem, a jeho slo

vem, bezbožní. — ** t. zmohli se, dobře
se mají —

17) t. činiti budu — soud —

Kapitola 4.
Ohlášení soudů Božích bezbožným. 2. Po

těšení pobožných, 4. & napomenutí jich k
ostříhání zákona. 5. Proroctví o příchodu
předchůdce Messiůšova.

1. ebo aj den přijde za alen
N jako pec: a budou vpšicknýi

pyšní, a všickni, jenž paši bezbož—
nost, [jako]strniště: azapali je ten
přicházející den, praví Hospodin
zastupů, kterýž neostaví jim ani
kořene ani kmene.

2. Ivzejde vam bojicím sejmena
mého Slunce spravedlnosti*, a zdraví
bude v křídlach jeho: a vyjdete, a
poskakovati budete jako telata ze
skotu.

3. A pošlapate bezbožné, ježto
budou jako popel pod patou noh

:vašich, v den, v němž ja činím,
.praví Hospodin zástupů.

4. Pomněte na zákon Mojžíše,
služebníka mého, kterýž jsem jemu
přikázal na [hoře] Horeb ke všemu
Israelovi, na přikázani a soudy [mě].

5. Aj já. pošlu vám Eliáše pro
roka, prvé nežli přijde den Hospo—
dinův veliký, a hrozný.

6. A obrátí srdce otců k synům,
asrdce synů kotcům jejich: abych
snad nepřišel, aneudeřil země pro
kletím.

2) Vykládá se o Kristu, světlu světa a
původci milosti.
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První kniha Machabejská.
Knihy Mschebejské jsou knihy historické, obsahující příhody či raději nehody

nové obce židovské za některých králů syrských a egyptských. Nejhůře se jim vedlo
za krále syrského Antiocha Epifanesa. Ten chtěl Židy mocí o všecka národnost & nb—
boženství oloupiti & z nich pohany učiniti. Proti tomu bezpráví a násilí pozdvihl se
kněz Mathatiáš se svými pěti syny, kteříž postavivěe se v čelo lidu, osvobodili jej
šťastně od zéhuby i natisku cizího národu. Nejznamenitější z nich byl Jůda, příjmím
Machabi, od něhožitytoknihy,vypravujíce zvláště slavné skutky jeho, Machabejskéslovon.

Kapitola 1.
Vítězství mnohé.Alexandra Velikého, smrt

jeho a rozdělení království. 11. Kralovéní
Antiocha Epifaness po smrti jeho. 17. Do
bytí Egypta, 22. Jerusaléma, 23. olonpení
chrámu. 43. Nucení Židů k modlařství.

1. stalo se, kd žAlexander s ]
I Filipův, glacedonský, [jšrllž

první kralovalv zemi řecké, vyšed
zzemě Cethim porazil Daria, krále
perského a médského:

2. že svedl bitvy mnohé, & ob—
držel pevností všech, a pobil kralezeme:

3. a prošel [všecko] až k konči
nam země: a pobral kořisti mnohých
národů: & umlkla země před obli—
čejem jeho*.

4. I sebral moc, a vojsko velmi
silné: & povýšilo, a pozdvihla se.
srdce jeho:

5. “i opanoval krajiny národů, a
knížata veliká: a uvedeníjsou jemu
pod plat.

6. Apotom
že má umříti:

7.povolal služebníků svých, kteříž
s ním chovanibyli od mladosti:
a rozdě il jim království své, ještě
živ jsa. .

8. A kralovav Alexander dva
nacte let, umřel.

9. I obdrželi služebníci jeho krá.—
lovství, jedenkaždý na místě svém:

10. a vstavili si po smrti jeho
všickni koruny, i synové jejich po
nich po mnohá. léta, a rozmohly se
zlé věci na zemi.

11. I pošel z nich kořen hříšný,

3) t. ntichla, nesměla ceknouti a
vati, byla ho poslněna.

padl na lože, a znaje

odporo

Antioch Epifanes*, syn krále An—
tiocha**, jenž byl v ímě v zá,
stavě: a kraloval léta stého třicá

ltého sedmého kralovstvi řeckého.
' 12. V těch dnech vyšli z Israele
!synové nešlechetní, a radili [mno
lhýmj, řkouce: Pojďme, a učiňme
ismlouvu s národy, kteřížjsou vůkol
jnás: nebo od té doby, jakž jsme
jodstoupili od nich, potkaly násmnohé zlé věci.
l 13. A zdala se dobrá. ta řeč v
.očích jejich.
; . I usnesli se někteří zlídu, &
|odešli ku králi: adal 'im moc, aby
činili spravedlnost po anů*.

15. I vystavěli školu* v Jerusa—
lémě podlé nařízení zákonů:

16. a učinili sobě neobřízky*, &
odstoupili od zakona svatého, &spo
jili se s pohany, a prodáni jsou,
aby činili zlé**.

17. I utvrzeno jest království
před obličejem Antiocha, a počal
kralovati v zemi egyptské, aby
kraloval nade dvěma ln'aIOvstvíma.

18.I vtrhl do Egypta s množstvím
velikým, s vozy, a sIOny, a 'ezdci,
a s množstvím hojným korá. ů:

19. i vedl válku proti Ptoleme
ovi králi egyptskému, i bál se Pto
lemeus před tváří jeho, a utekl, a.
padlo zraněných mnoho.

u) t. Jasný, Osvícený — *" t. syna An
tiocha Velikého.

14) t. aby zavéděti a zachovávati směli
obyčeje pohanské.

15) t. k cvičení těla, v běhání, šermování.
16) t. aby nebylo znáti obřízky, a nebyli

k rozeznání od neobřezaných pohanů,
když nazí ěermovali — "' t. zaprodali
se téměř, v otroctví se dali zlému.

28



434

20. I vzal města hrazená v zemi
egyptské: a pobral kořisti země
egypts é.

21. I obrátil se Antioch, po 0
rážce Egypta stého a čtyřicáteho
třetího léta: a vstoupil k Israeli,

22. a vstoupil do Jerusaléma s
množstvím velikým.

23. I všed do svatyně s pýchou,
vzal oltář zlatý, a svícen světla, a
všecko nádobí jeho, a stůl předlo
žení, a. báně, a číše, a moždiřky
zlaté, a oponu, a korun , iozdobu
zlatou, kteráž byla v če e chrámu:
a zdrobil všecko.

24. A vzal stříbro, azlato, aná
dobí drahé: a pobral poklady skryté,
kteréž nalezl: a pobrav všecky ty
věci, odšel do země své.

25. A pobiv mnoho lidí, mluvil

v pýše veliké.“6. I stal se pláč veliký v Isra
eli, a ve všelikém místě jejích:

27. i úpěli knížata, a starší:
panny, imládenci omdleli: a krása
žen proměnila se.

28. Každý manžel vzal naříkání,
a [nevěsty], kteréž seděly v poko
jiku manželském, plakaly.

29. Azemě pohnula se nad těmi,
kteříž bydleli na ní, a veškeren
dům Jakobův oblékl se v hanbu*.

30. A o dvou letech dnů* po
slal ln'ál nížete nad berní do měst
jůdských, a přišel do Jerusaléma s
zástupem velikým.

31. I mluvil k nim slovy pokoj
nými lstivě: a uvěřili jemu.

32. I připadl na město v náhle,
a orazil _'e ranou velikou, a zhubil
li u mno o z Israele.

33. A pobral kořisti [z města]:

a zapálil je ohněm, a pobořil domy, eho, a zdi jeho vůko :
34. a ženy a děti odvedli zajaté,

a dobytkem vládli.
35. A obdělali město Davidovo

zdí velikou apevnou, avěžmí pev
nými, a učiněno jest jim za hrad:

36. a osadili tam národ hříšný,
muže nepravé, a ssilili se v něm,
29) t. v smutek, v takové šaty, jimiž zá.

rmutek a pohanění své pronášelí.
80) t. po čase dvou let —
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a složili [tu] zbroj, i otravu, a
shromáždili kořisti z erusaléma,

37. i složili je tam: a učinění
jsou tu osidlem velikým.

38. I stalo se to kůkladům sva
tyni, a ďáblem zlým v Israeli
[vždycky].

39. A lévali krev nevinnou
okolo svatyně, a poskvrňovali sva
c'—yně.

40. I utekli obyvatelé z J erusa
léma pro ně, a učiněn jest obydlím
cizozemců, a semeni svému učiněn
jest cizím, a synovéjeho opustili jej.

41. Svatyně jeho zpuštěna jest
jako poušť, dnové sváteční jeho
obrátili se v kvílení, soboty jeho
v pohanění, čest jeho v nic.

42. Podlé slávy jeho rozmnožilo
se pohaněníjeho: a vyvýšenost jeho
obrátila se v kvílení.

43. I napsal král Antioch všemu
království svému, aby veškeren lid,
byl jeden lid: a opustil jedenkaždý
zákon svůj.

44. A přivolili všickni národové
k slovu krále Antiocha:

45. i mnozí z Israele přivolili k
služebnostij eho,a obětovali modlám,
a poskvrňovali soboty.

46. I poslal listy skrze ruce poslů
do J erusaléma, a do' všech měst
jůdských: aby následovali zákonů
národů země,

47. a zapověděli obětovati obětí
zápalných, a suchých, i pokojných
v chrámě Božím,

48. a [aby] zapověděli světiti so
boty, a dnů slavných: '

49. arozkázal oskvrniti svatých
věcí, a lidu svat ho israelského.'

[ 50. A rozkázal nastavěti oltářů.,a chrámů, a modl, a aby obětovali
maso svinské, i hovada nečistá,

51. a aby nechávali dětí s 'ch
neobřezaných, a poskvrňovali uši
svých vše]ikými věcmi nečistými,
&.ohavnostmi, tak aby zapomenuli
na zákon, a změnili všecky řády
Boží. _

52. A kdožkoli by neučinili podlé
slova ln'ále Antiocha, [aby] umřeli.

53. Podlé všech těchto slov p al
veškerému království svému :s a
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představil knížata lidu, kteřižbý
nutili, aby se to dálo.

54. I přikázali městům jůdským
obětovatí.

56. I shromáždili se mnozí z lidu
k nim, kteří opustili zákon Páně:
a činili zlé vě01 v zemi.

56. A rozehnali lid israelskz dotejných, a skrytých mist pobě lců
57.Dne patnáctého měsíceKaslev,

stého a čtyřicátéhopátého léta, vzdě
lal král Antioch ohavnoumodlu zpu
štění na oltáři Božím, a po všech
městech“ jůdských vůkol vzdělali
oltáře:

58. & přede dveřmi domů, a po
ulicích zapalovali kadidlo, a obě
tovali:

59. a knihy zákona Božího pálili
ohněm, trhajíce je:

60. a u kohožkoli nalezeny byly
knihy zákona Páně: a kdožkoli za
chovával zákon Páně, každého u
smrtili dle rozkázaní královského.

61. Moci svou činili ty věci lidu
israelskému, kteřížkoli [z něho] na
lezeni byli na každý měsíc v mě
stech.

62. A pětmecítmého dne měsíce
obětovali na oltáři, kterýž byl proti
oltáři [Páně].

63. Ženy pak, kteréž obřezovaly
syny své, usmrcovali podlé rozkazu
krále Antiocha,

64. a věšeli dítk za hrdlo po
všech domích jejic : a ty, kteříž
je byli obřezali, zabí eli.

65. Ale mnozí z lidu israelského
uložili u sebe, aby nejedli věcí ne
čistých: a raději volili umříti, než
liby se poskvrnili nečistými pokrmy :

66. inechtěli zrušiti zákona Bo
žího svatého, a byli usmrcováni:

67. i stal se hněv veliký velmi
nad lidem.

Kapitola 2.
Nařlkání Mathstiášovo nad zhonbou města

i chrámu; 19. stálost jeho při Boží službě,
24. i horlivé zastávání zákona. 32.Boj proti
Židům v den sobotní. 49. Napomenntí Ms.
tbstiášovo synům učiněné, 69. i smrt jeho.

1. V těch dnech povstal Mathatiášsyn Jana, syna Simeonova,
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kněz z synů Joaribových z J eru

sal2éma, a 1osadil se na hoře Modin:. amě s ů ět Jana kte 'ž
měl příjmi' Gžrddišz ' ' ry
,- 3. a Simona, kterýž, měl příjmi
Thasi:

4. a Jůdu, kterýž sloul Machabi:
5. a Eleazara, kterýž měl příjmí

. Aharon: a Jonathana, kterýž měl
příjmi us.. Ti viděli zlé věci, kteréž dály
se v lidu jůdském, a v Jerusalémě.

7. I řekl Mathatiáš: Běda mně:
proč jsem se narodil, abych viděl
potření lidu svého, a potření města
svatého, a seděl tu, když se dává
v ruce nepřátel?

8. A svatyně jest v mkou cizo
zemců: chrám jeho jako člověk
beze cti.

9. Nádobí slávy jeho pobrána a.
zanesena jsou: zbiti jsou starcové
jeho po ulicích [jeho], a mládenci
jeho padli od meče ne řátel.

10. Který národ ne ědil králov
ství jeho, a neobdržel kořistí jeho?

,jest.
11. Všecka ozdoba jeho odjata

A ježto bylo svobodné, uči
něno jest otrokem.

12. A aj svaté věci naše, a krása
naše, a jasnost naše zpuštěna jest,
a poskvrnili jich pohané.

13. Což tedy máme ještě živi
' '91.
14.I roztrhl roucha svá Mathatiáš,

isynové jeho: a zobláčeli se v žíně,
a kvílili velice.

15. A řišli tam ti, kteříž byli
posláni od)krále Antiocha, aby při
nutili ty, kteříž byli utekli do města
Modin, aby obětovali [modlám], &
kadili kadidlem, a aby odstoupili
od zákona Božího.

16. A mnozi z lidu israelského
řivolivše přistou ili k ním: ale
athatiáš, a synov jeho pevně stáli.
17.A od ovídajíce, kteříž posláni

byli od ntiocha, řekli Mathati
ášovi: Kníže a nejslovútnější &.ve
liký jsi v městě tomto, a ozdoben
syny a bratřimi.

18. Protož přistup nejprvé, a vy
konej rozkaz královský, jakž vy
konali všickni národové, a muži
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„'ůdští, a kteříž pozůstalí v Jerusa
lémě; a budeš ty, 1 synové tvoji
mezi přátely královskými, a [budeš]
obohacen zlatem a stříbrem, a dary
mnohými.

19. I odpověděl Mathatiáš, a řekl“
hlasem velikým: Byt všickni ná
rodové krále Antiocha uposlechli,
aby odstoupilij edenkaždý od služby
zákona otců svých, &povolili k při
kázam'm jeho:

20. já a synové moji, a bratři
moji, poslušni budeme zákona otců
našich.

21. Buď nám Bůh milostiv : nenít
nám užitečné opustiti zákona. a
ustanovení Božích:

22. neuposlechnemet slov krále
Antiocha, aniž budeme obětovati,

řestupujíce přikázaní zákona naše
o, abychom šli jinou cestou.
23. A když přestal mluviti slov

těchto, přistoupil nějaký Žid před
očima všechněch, aby obětoval mo
dlám na oltáři v městě Modin, po
dlé rozkázaní králova:

24. i uzřel to Mathatiáš, a roz
horlil se, a zatřásly se ledví jeho,
a rozpálena jest prchlivost jeho po
dlé úsudku zákona*, a přiskočiv
zabil jej na oltáři:

25. ano i toho muže, kteréhož
b 1 poslal král Antioch, kterýž nu
til obětovati, zabil v ten čas, a
oltář zbořil,

26. & horlil pro zákon, jakž uči
nil Finees Zamrovi synu Salomi.

27. I zkřikl Mathatiáš v městě
hlasem velikým, řka: Každý, kdož
horliv05t má pro zákon stoje k
smlouvě, necht vyjde za mnou.

28. A utekl on, i synové jeho na
hory, a opustili, cožkoli v městě
měli

29. Tehdy odebrali semnozí, kte
říž hledali soudu, a spravedlnosti,
na poušt:

30. a osadili se tam oni, i s 
nové jejich, i ženy jejich,i hova a
jejich: nebo se rozmohly byly pro
ti nim zlé věci.

31. I oznámeno jest to mužům

24) Viz 5. Mojž. 13, 6—9.

královským, a vojsku, kteréž bylo
v J erusalémě městěDavidově,žeby
byli odešli muži někteří, kteříž zru
šílí přikázani královské, do míst
skrytých na poušti, a že mnozí
odešli za nimi.

32. Tedy hned táhli na ně, a
vedli proti nim válku v den sobotní,

33. i řekli k nim: Ještě—lii nyní
odpíráte? V 'děte, a učiňte podlé
slova krále tiocha, a živí budete.

34. A oni řekli: Nevyjdeme, aniž
učiníme podlé slova krále, abychom
poskvrňovali dne sobotního.

35. I počali roti nim válku.
36. Ale [Zid ]neodpovídali*.jim,

ani kamenem nevrhll na ně, aniž
také zahradili míst tajných,

37. řkouce: Zemřeme všickni v
sprostnosti své: a svědkové budou
nám nebe, i země,že nespravedlivě
zabíiíte nás.

38. I pozdvihli proti nim válku
v den sobotní: i zemřeli oni, aže
n 'e'ich, a synové 'e'ich,ihovada
ješigh? až do tÍSÍCGJďlIŠÍlidských.

39. Tedy zvěděv to Mathatiáš, a
přátelé jeho, kvílili nad nimi velice:

40. i řekl každý k bližnímu své
mu: Učiníme-li všickni, jakž tito
bratři naši učinili, a nebudeme-li
bojovati proti pohanům o životy
své, a ustanovení svá: jižt nás tu
diž vyhladí z země.

41. I myslili v ten den, řkouce:
Přišel—Ebyčlověk kterýkolivěk pro
ti nám k boji v den sobotní, bo
jujme proti němu: a nezemřeme
všickni, 'ako zemřeli bratři naší
v skrýšíc .

42. Tehdy shromáždil se k nim
sbor Assidejsk 'ch* mocný v síle
z Israele, všešký dobrovolný v
zákoně:

43. a všickni, kteříž utíkali před
zlými věcmi, připojili se k nim, a
byli jim k posile.

44. I sebrali vojsko, a porazili
hříšníky* v hněvě svém, a muže

36) t. nebránili se —
42) Habr.: Chasidim, nábožníci, kteří přísně

zákon plniti se přičiňovali —
44) t. odpadlce,zákonu zpronevěřiléŽidy
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nešlechetné v rozhněvaní svém: a
ostatní utekli k národům, aby

vázli.
45. 1 obcházel Mathatiáš, a přá

telé jeho, a bořili oltáře:
46. a obřezovali děti neobřezané,

kteréžkoli nalezli v končinách israel
ských: a v síle*.

47. A honili syn pýchy, a da.—
řilo se to dílo v ru ou jejích:

48. a obdrželi zákon z rukou o
hanů, a z rukou králů, a ne ali
rohu hříšníku*.

49. I přiblížili se Mathatiášovi
dnové smrti, a řekl synům svým:
Nyní se zmocnila pýcha,atrestáni,
& čas vyvrácení, a prchlivost roz
hněvání. '

50. Protož nyní, ósynové, buďte
horlitelé zákona, a dejte duše své
pro zákon otců vašich,

51. a pamatujte na skutky otců
našich, kteréž činili za časů svých:

a dojdete slávy veliké, a jmenavěčn ho.
52. Zdali není Abraham nalezen

věrný V pokušení, a počteno mu
to k s ravedlnosti?

53. osef v čas ouzkosti své ostří
hal přikázaní, a učiněn jest pánem
Egypta. 

54. Finees otec náš, horle horli
vostí Boží, obdržel úmluvu kněžství
věčného.

55. Jesus na lniv slovo, učiněn
jest vůdcem v sraeli.

56. Káleb, vydav svědectví před
shromážděním, obdržel dědictví
[země].

57. David pro své milosrdenství
obdržel stolici království na věky.

58. Eliáš, když horlil horlivostí
zákona, vzat jest do nebe.

59. Ananiáš a. Azariáš a Misael
věříce, vysvobození jsou zplamene.

60. Daniel v upřímnosti své vy
svobozen jest z úst lvů.

61. A tak pomyslte po rodině a

46) t. mocně si počínajíce beze strachu to
. .,.1m 1.

48) t. nenechali moci proti zákonu po
hanům.

rodině: nebo všickni, kteříž dou
fají v něho, neumdlévají.

62. A slov muže hříšníka nebojte
se: nebo sláva jeho, lejno jest &.
červ:

63. dnes se povyšuje, a zítra
nebude nalezen: nebo obrátil se v
zem svou, a myšlení jeho zahynulo.

64. Protož vy synové posilňte
se, a zmužile sobě počínejte při
zákonu: nebo skrze něj slavní
budete.

65. A aj Šimon bratr váš, vím,
že jest muž rady: toho oslouchejte
vždycky, a ont vám Ende otcem.

66. A Jůdas Machabeus, udatný
v síle od mladosti své, budiž vám
knížetem vojska, a 0116povede boj
lidu.

67. A přiveďte k sobě všecky
činitele zákona: a pomstěte pomsty
lidu svého.

68. Odplatte odplatu pohanům,
a mějte pozor na přikázam' zákona.

69. I požehnal jich, a přiložen
jest k otcům svým.

70. A umřel léta stého čtyřicátého
šestého: a pochován jest od synů
svych v hrobích otců jeho v Mo
din, i plakal ho veškeren lid israel
ský pláčem velikým.

Kapitola 3.
Vítězství Jůdovo nad Apolloníem 13.i

Setonem. Nebezpečenství nastalé Židům,
44. i modlitba. jejich.

1. I povstal Jůdas, kterýž sloulMachabeus, syn jeho místo
něho:

2. a pomáhali jemu všickni bratři
jeho, a všickni, kteříž se byli při
vinuli k otci jeho, a bojovali b0j
ieraelský s veselím.

3. I rozšířil slávu lidu svého, a
oblékl se v pancíř jako obr, avzal
na sebe oděni své válečné v bit
vách, a há'il vojska mečem svým.

4. A po oben byl lvuvskutcich
svých, a. jako lvíče řvoucí v lovení.

6. Ishánělse ponepra 'ch hle
dávaje 'e: a ty, kteříž uř' i lid
jeho, palil ohněm: _

6. a odehnáni jsou nepřáteléjeho,
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pro strach jeho, a všickni činitelé
ne ravosti zkormouceni jsou:
zřlzenojest spasení skrze rukuj eho.

7. A přivodil k kyselosti krále
mnohé, ale obveseloval Jakoba skut
ky svými, a památka jeho na věky

v požehnání [bude].. A táhl po městech jůdských,
a hubil bezbožné z nich, aodvrátil
hněv od Israele.

9. A slovútn' byl až kraj země,
a shromažďova ty, kteříž hynuli.

10. I shromáždil Apollonius ná
rody, a z Samaří vojsko mnohé a
veliké, aby bojoval proti Israelovi.

11. Ale zvěděv Jůdas, vytáhl je
mu vstříc: a porazil jej, i zabil: a
padlo raněných mnoho, a ostatní
utekli.

12. I obral loupeže jejich: a
meč Apo loniův vzal Jůdas, a bojo
val jím po všecky dny.

13. I uslyšel Seron kníže vojska
syrského, že sebral Jůdas shromá

ždění věriligch, a církev s sebou,14. a ře : Učiním sobě jmeno,
a oslaven budu v království, a
vybojuji Jůdu, a ty, kteříž jsou s
ním, kteříž potu ili slovo královo.

15. A připra ' se: a táhlosm'm
vojsko bezbožných*: silní omoc
níci, aby se pomstili na syny
israelskými.

16. I přiblížili se až k Bethoron:
a Jůdas vytáhl vstříc jemu s ne
mnohými. _

17. A když viděli an vojsko táhne
vstříc jim, řekli Jůdovi: Kterak
bude moci nás málo bojovati proti
tak velikému, a tak silnému množ
ství, a my zemdleni jsme dnes
postem?

18. I řekl Jůdas: Snadnot jest
[Bohu] zavříti mnohé v ruce ne
mnohých: a nenít rozdílu u Boha
nebeského, vysvoboditi ve mnoze,
aneb v mále:

19. nebot ne ve množství voj
ska jest vítězství boje, ale s nebe
jest sila.

20. Onit táhnou proti nám s
množstvím zpurným a s pýchou,

p

15) t. Židů odpadlíků _
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aby pohubili nás, a ženy naše, a
syny naše, a aby zloupili nás:

21. ale my bojovati budeme za
duše naše, a zákony naše:

22. a Hospodin sám potře je,

před obličejem naším: vy tedy nebojte se 'i .
23. Když pak přestal mluviti,

udeřil na ně v náhle: apotřín jest
Seron, a vojsko jeho před obliče
jem jeho:

24. a honil ho cestou Bethoron
až na pole, i padlo z nich osm set
mužů, ostatní pak utekli do země
ňlistinské.

25. I padl strachabázeňzJůd ,
a z bratří jeho na všecky náro y
vůkol nich.

26. A doneslo se jmeno jeho králi,
a o bojích Jůdových vypravovali
všickni národové.

27. Když pak uslyšel Antioch
král řeči ty, popudil se hněvem:
a poslav, sebral vojsko všeho krá
lovství svého, vojsko velmi. silné.

28. A otevřev pokladnici svou,
dal plat vojsku na rok: apřikázal
jim, ab byli hotovi ke všemu.

29. lyviděl, že ubylo peněz z
okladů jeho, a daně krajiny [že

byly] malé příčinou rozbroje, a
rány, kterouž způsobil vzemi, od

jatím práv, kteráž bývala ode dnůprvníc
30. i bál se, že nebude míti jako

jednou i podruhé, náklady a dary,
jakéž byl dával prvé štědrou ru-_.
kou: a hojněji míval nad krále,
kteříž řed ním byli.

31. lekl a zděsil se velmi, &
umínil táhnouti do Persie, a bráti
daně z krajin, a nashromážditi
stříbra mnoho.

32. I pozůstavil Lysiáše muže
znameniteho z rodu královského,
nad věcmi královskými, od řeky
Eufratu až do řeky egyptské:

33. a aby choval Antiocha syna
jeho, dokavádžby se nenavrátil.

34. A dal jemu polovici vojska,
a slony:_a oručil mu o všech vě
cech což c těl: i o těch, kteříž
bydlí v Jůdstvu a v Jerusalémě:

35. a aby poslal k nim vojsko,
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ku potření a vyplenění moci israel-'
ské, a ostatků jerusalémských, ak
vyhlazení památky jejich z [toho]
místa:

36. a aby osadil za obyvatele
syny cizozemceve všech končinách
jejich, a [aby jimj losem rozdělil
zemi jejích.

37. A král pojav díl vojska po
zůstalého, vytáhl z Antiochie města
království svého, léta stého čtyři
cátého sedmého: a přepraviv se

řes řeku Eufrat, procházel hořejší
ajmy.
38. I vybral Lysiáš Ptolemea

syna Doriminova, a Nikanora, a
Gorgiáše, muže mocné z přátel
královských:

39. a poslal s nimi čtyřiceti tisíc
mužů, a sedm tisíc jízdných, aby
přišli do země jůdské, a pohubili
ji podlé slova králova.

40. I šli se vší mocí svou, apři
táhše, položili se u Emmaus na zemirovne.

41.A zaslechli kupci krajin jmeno
jejich: i nabrali stříbra a zlata
velmi mnoho, a služebníků : a přišli
do ležení, aby brali syny israelské
za služebníky, a připojilosek nim
vojsko syrské, a země cizozemců.

42. Tedy vida Jůdas, a bratři
jeho, že- se rozmohly zlé věci, a
vo'ska se kladou v končinách je
jic : a zvěděvše o slovích králov
ských, kteréž přikázal lidu učiniti
v záhubu a konečnou zkázu:

43. i řekl jedenkaždý bližnímu;
svému: Vyzdvihněme ponížení lidu
našeho, a bojujme za lid náš, aza
svaté věci naše.

44. I sebralo se shromáždění, aby
hotovi byli k bitvě; a aby se mo
dlili, a vyprosili milosrdenství a
slitování.

45. A v Jerusalémě nebylo by
dleno, ale byl jako poušt: nebyl
kdoby vcházel aneb vycházel z
rodin jeho: a svatyně pošlapána
byla: a synové cizozemců byli na
hradě, kdež bylo obydlí pohanů:
& odjata byla rozkoš od Jakoba, a
přestala tu píštala & harfa.

46. I shromáždivše se, přišli do

Masfa proti Jerusalému: nebo v
Masfa bývalo prvé místo modlitby
v Israeli.

47. I postili se v ten den, a o
blékli se v žíně: &.popel sypali na.
hlavy své, a roztrhli roucha svá:

48. a rozvinuli knihy zákona, z
nichžto vyskoumávali pohané po
dobenství modl svých*:

49. a přinesli ozdoby kněžské, a
prvotiny, &.desátky: a vzbudili
Nazarejské, kteříž vyplnili dny
svél:
[ 50. a volali hlasem velikým k
nebi, řkouce: Co učiníme těmto, a
kam je povedeme*?

51. A svatyně tvé pošlapány
jsou, aposkvrněny, a kněží tvoji
jsou v zármutku a v ponížení:

52. a aj národové sešli se proti
nám, aby nás pohubili: ty víš, co
smýšlejí proti nám.

53. Kterakž budeme moci obstáti
před tváří jejich, jestliže ty Bože
nepomůžeš nám?

54. I zatroubili na trouby zvukem
velikým.

55. A potom ustanovil Jůdas
vůdce lidu, tisícníky, a setníky, a

'padesátníky, a desátníky.
! 56. A řekl těm, kteříž stavěli
:domy, a pojímali soběženy, aště
'povali vinice, &.bázlivým, aby se
inavrátili jedenkaždý do domusvého
ipodlé zákona.
! 57. I hnuli se s vojskem, a po
gložilise k straně polední u Emmaus.

58. I řekl Jůdas: Přepašte se, a
buďte synové mocní, a buďte ho
tovi k jitru, abyste bojovali proti
národům těmto, kteříž sesešli proti
nám, aby shladili nás i svatyni
naši:

59. nebo lépe jest nám umřítiv
boji, nežli vidětl zlé věci národu

gnašeho, a svatyně.

48) t. snad vypodobnění Cherubínů t. d.
kterýmiž chtěli své modly & pověry
proti Židům hájiti. Aneb, v týž čas
otevřeli knihy zákona, kdežto pohané
výpovědi od podobizen modl svých
hledali.

50) t. ty Nazarejské, nemajíce přístupu k
chrámu. 4 Mojž. 6, 2. atd.
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60. A však jakž bude vůle na
nebi, tak se staň.

Kapitola 4.
Přemožen od Jůdy Gorgiáš, 28. i Lysíáš.

37. Vyčíštěn chrám, a služby Boží v něm
obnoveny.

1.I pojal Gori1áš pět tisíc mužů,
a tisíc jíz ných výborných: a

hnuli se z ležení v noci,
2. aby připadnouce na ležení

židovské, porazili je v náhle: a
synové ti, kteříž bylizhradu, byli
jejich vůdcové.

3 I uslyšev Jůdas, vstal on, i
silní [jeho], aby porazili sílu vojska
králova, kteréž bylo v Emmaus.

4. Ještě zajisté vojsko porůznu
bylo od ležení.

5. I přitáhl Gorgiáš do ležení
Jůdova nočně, a žádného nenalezl,
i hledal jich po horách, nebo řekl:
Utíkají tito před námi.

6. Ale jakž byl den, ukázal se
Jůdas na poli s třemi tisíci mužů
toliko, kteříž neměli ani odění ani
mečů:

7. i uzřeli vojsko pohanské silné,
&.oblečené v pancíře, &.jezdce vů—
kol_něho, a ti [byli] vycvičeni k
b0J1.

8. I řekl Jůdas mužům, kteříž
byli s nim: Nebojte se množství
jejich, a útokujejich nestrachujte se.

. Pomněte, kterak vysvobození
Lou otcové naši v moři rudém,dyž je honil Farao s vojskem
velikým.

10. A nyní volejme k nebi; a
smilujet se nad námi Pán, a roz—
pomene se na úmluvu otců našich,
a. potře vojsko toto před obličejemnaším dnes:

11. a zvědít všickni národové, že
jest kdoby vykoupil a vysvobodil
Israele.

12. I pozdvihli cizozemci očí
svých, a. uzřeli je ani táhnou proti

13. I vyšli z ležení k boji, iza
troubili na troubu ti, kteříž byli
s Jůdou.
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14. I potkali se: a potříni jsou
pohané, a utekli v pole.

15. Zadní ak všickni padli me
čem, a honili je až do Gezeron, a
až na pole idumeeské, aazotské, a

jamnijskéťí a pa o jich do tří tisíců mužů.
16. I navrátil se Jůdas, avojsko

jeho, táhna za ním.
17. I řekl lidu: Nepožadejte ko

řistí: nebo boj jest [ještě]proti nám,
18.aaGorgiáš &.vojsko jeho blízko

nás na hoře: ale stůjte nyní proti
nepřátelům našim, a vybojujte je,
a potom bráti budete kořisti bez

pec19.6A když ještě Jůdas to mlu
vil, aj ukázal se díl nějaký 'vyhlí—
daje z hory.

20. I uzřel Gorgiáš, že lid jehodal se vutíkání, &.že za álili Stan
dým zajisté, kterýž vidm byl, uka
zoval, co se stalo.

21. Vidouce ty věci, báli se velmi,
vidouce spolu 1J ůdu, 1vojsko [jeho]
v poli hotové k bitvě.

22. I utekli všickni do země ci—
zozemců:

23 a navrátil se Jůdas k kořisti
ležení, a nabrali zlata mnoho, a
stříbra, a postavce modrého, šarlatu
mořského*, a zboží velikého.

24. A navrátivše se, zpívali pí
seň, a dobrořečili Boha k nebi, že
dobrý jest, a že na věky [trvá]
milosrdenství jeho

25. I stalo se vysvobození veliké
v Israeli v den ten.

26. Kteříž pak koli z cizozemců
vyvázli, přišli, a oznámili Lysiášovi
všecko co se přihodilo

27. Což když on uslyšel, zděsiv
se na mysli omdléval: že ne tak
se stalo v Israeli, jakž on chtěl, a
což poručil král.

28. Tedy druhého léta sebral
Lysiáš mužů vybraných šedesáte
tisíc, a jizdných pět tisíc, aby vy
bojoval je.

29.1 přitáhli do Jůdstva, a po

23) t. barveného barvou zjistých mořských
blomejžďů —
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ložili sevBethoron, a vytáhl proti
nim Jůdas s desíti tisíci mužů.

30. I viděli vojsko silné, i modlil
se, a řekl: Požehnaný jsi spasiteli
israelský, kterýž jsi potřel útok
mocného skrze ruku služebníka
svého Davida, a vydal jsi vo'sko
cizozemcůvruce Jonaty syna au
lova, & oděnce jeho.

31. Zavři vojsko toto v_"rukulidu
svého israelského, aťjsou zahanbeni
s vojskem svým a s jízdnými
[svými].

32. Dej jim strach, a zemdli
smělost moci jejich, at se pohnou
[nad] potřením svým.

33. Poraz je mečem těch, kteříž
tě milují: at tě chválí všickni pí
sněmi, kteříž poznali jmeno tvé.

34. I svedli bitvu: a padlo zvoj
ska Lysiášova pět tisíc mužů.

35. Vida pak Lysiáš utíkání
svých, a Židů smělost, a že hotovi

jsou, aneb živu bšti, aneb umřítistatečně, odtahl o Antiochie, a
vybral bojovníky, aby jsouce roz
množení zase táhli do Jůdstva.

36. I řekl Jůdas, a bratři jeho:
Aj potříni jsou nepřátelé naši: pojď
me nyní vyčistiti místo svaté, a
obnoviti.

37. I shromáždilo se všecko voj
sko, a vstoupili na horu Sion.

38. A vidouce svaté místo zpustlé,
& oltář poskvrněný, a brány vy
pálené, a v síních proutí vyrostlé
jako v lese aneb na horách, a po
koje pobořené,

39. roztrhli roucha svá, a kvílili
kvílením velikým, a. sypali popel
na hlavu svou.

40. A adli na tvář na zem, a
zatroubih na trouby znamení*, a
volali k nebi.

41. Tehdy zřídil J ůdas muže, aby
bojovali proti těm, kteříž byli na
hradě, dokudžby nevyčistili sva
tého místa.

42. I vybral kněží bez poskvmy,
mající vůli v zákoně Božím:_

43. avyčistili místo svaté, a vy

40) t. na něž se dávalo znamení, jak kboji,
tak k slavnosti —

nesli kamení poskvrněné na místo
nečisté.

44. A myslilo oltáři zápalů, kte
rýž byl poskvměn, coby s ním
učinil. '

45. I připadla jim rada dobrá,
aby jej zbořili: aby snad nebyl
jim k pohanění, že ho poskvrmli

ohané, i zbořili jej.
46. A složili to kamení na hoře

domu [Božího], namísto příhodné,
dokudžby nepřišel prorok, a vy
pověděl o nich.

47. I vzali kamení celé podlé
zákona; a. vzdělali oltář nový,
podlé onoho, kterýž byl prvé:

48. a vystavěli místa svatá*, a
což bylo vnitř v domě :;a domu,
i síňce posvětili.

49. A nadělali nádob svatých
nových, a vnesli svícen, a oltář
zápalů, i stůl do chrámu.

50. A položili zápal [kadidla] na
oltáři, &.rozsvítili lampy, kteréž
byly na svícně, a svítili v chrámě.

51. A vložili na stůl chleby, a
zavěsili opon , a dokonali všecka
díla, kteráž ělali.

52. A vstavše před 'itrem pětme
cítmého dne měsíce evátého (kte
rýž jest měsíc Kaslev) léta stého
čtyřicátého osmého:

53. obětovali obět podlé zákona,
na novém oltáři zápalů, kterýž
byli udělali.

54. Podlé času a odlé dne,
v němž ho poskvrnili po ané, v týž
den obnoven jest se zpěvy, a cita—

Earlni,a nástroji hudebními, a s cima .
5%. I padl veškeren lid na tvář,

a klaněli se, a dobrořečili k nebi
toho, kterýž jim dal štěstí.

56. A činili posvěcovám' oltáře
osm dní, aobětovali oběti zápalné
s veselosti, aobět spaseníachvály.

57. A ozdobili průčelí chrámu
korunami zlatými a pavézkami: a

osvětili hran, a komůrek, a sdělali
nim dvéře.
58. I bylo veselí v lidu veliké

48) tropravili všecko, co v chrámě, v o
bojí svatyni & v okolních pokojicích
pobořeno bylo.
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velmi, a odvráceno jest pohanění
pohanů.

59. I ustanovil Jůdas, a bratři
jeho, a všecko shromáždění israel
ské, aby držán býval den posvě
cování oltáře časy svými, rok 0
roce po osm dní, od pětmecítmého
dne měsíce Kaslev, s veselím a
s radostí.

60. I vzdělali toho času horu
Sion, a vůkol zdi vysoké, a věže
pevné, aby někdy přitáhnouce po

hanéé, nepošlapali ji, jako učinilirv
61. A položil tu vojsko, aby o

stříhali ji, &.ohradil ji k ostříhání
Bethsury, aby měl lid pevnost proti
tváři země idumejské.

Kapitola 5.
Vítězství—Jůdy & bratří jeho nad Idu

mejskými a Moabskými. _6. Též nad Ti
motheem vůdcem Ammonshýcb, 56. Vý
tržnost Josefova a Azariášova. 63. Sláva
Jůdských.

LI stalo se, když uslyšeli náro—dové vůkol, že jest vzdělán
oltář a svatyně jako prvé, rozhně
vali se velmi:

2. i myslili vyhladiti z pokolení
Jákobova ty, kteříž byli mezi nimi,
& počali [některé] z lidu zabíjeti
a pronásledovati.

3. I bojoval Jůdas proti s nům
Esau v zemi idumejské, a. proti]
těm, kteříž byli v Akrabathane,
neb byli oblehli lid israelský, a
porazil je ranou velikou.

4. I zpomenul [také] na zlost
synů Bean, kteříž byli 11duosídlem
a léčkou, úklady mu činíce na cestě.

zavříni jsou od něho na
věžech, a řitrhl k nim, a klatbu
na ně da, a spálil věže jejich
ohněm, se všemi, kteříž byli na
mch.

6. A odtud táhl proti synům
ammonským, a nalezl ruku silnou,
a lid mnohý, & Timothea vůdce
jejich:

7. i svedl s nimi bitvy mnohé,

a potříni jsou před obličejem jejic , a pobil je:
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8. a dobyv města Gazer, a dcer
jeho*, navrátil se do Jůdstva.

9. I sebrali se národové, kteříž
jsou v Galaad, proti Israelským,
kteříž byli v končinách jejich, aby
je zhubíli: i utekli do pevnosti
Datheman,

10. a poslali listy k .Jůdovi a
k bratřím jeho, řkouce: Sebrali se
proti nám vůkolní národové, aby
nás zhubili:

11. a strojí se přitáhnouti, a do
bytí pevnosti, do níž jsme utekli:
a Timotheus jest vůdce vojska
je'ich. '

12. Protož nyní přitáhna, vy
trhni nás z rukou jejich, nebo
padlo množství našich,

13. a všickni bratři naši, kteříž
byli na místech Tubin, zbiti jsou:
a zajaté odvedli ženy jejich, i dítky,
i kořisti, a pobili tu na tisíc mužů.

14. Ještě ti listové čtení byli, a
aj poslové jiní přišli z Galilee, roz
tržená majíce roucha, oznamujíce
v tato slova, a'

16. pravice, že se sebrali “proti
nim z Ptolemaidy, a z Týru, a.
z Sidonu: a že naplněna jest všecka
Galilee cizozemci, aby nás shladili.

16. Když pak uslyšel Jůdas, a
lid, tyto řeči, sebralo se shromáž
dění veliké, aby pomyslili, coby
učinili bratřím svým, kteříž byli
v soužení, a proti nimž bojováno
bylo od nich.

17. Iřekl Jůdas Šimonovi bratru
svému: Vybeř sobě muže, a vy
táhna, vysvoboď bratry své v Ga—
lilei: já pak abratr můj Jonathas,
potáhneme do země Galaad.

18. A zůstavil Josefa, syna Za
chariášova, & Azariáše, za vůdce
lidu, s ostatkem vojska v Jůdstvu
k stráži:

19. i přikázal jim, řka: Buďte
nad tímto lidem; a neveďte války
proti pohanům, dokudžbychom se
nenavrátili.

20. I odděleno jest Šimonovi
mužů tři tisíce, aby šel do Galileo:

8) t. náležejících !: němu menších míst—
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Jůdovi pak osm tisíc do země
Galaad.

21. I táhl Šimon do Galilee, a
svedl bitvy mnohé s pohany: a po
tříni jsou pohané od tváři jeho, a
honil je až k bráně [města]

22. Ptolemaidy: a' padlo z po
hanů na tři tisíce mužů, i pobral
kořisti jejich.

23. A vzav ty, kteříž byli v Ga
lilei, a v Arbatech, s ženami, a s
dětmi, a se vším, cožkoli měli, při
vedl je do J ůdstva s radostí velikou.

24. A Jůdas Machabeus a Jona
thas bratr jeho přepravivše se přes
Jordán, táhli cestou tří dnů po
poušti.

25. I vyšli jim vstříc Nabuthejští,
a přijali je pokorně, a vypravovali
jim všecko, co se stalo bratřím je
jich v zemi Galaad,

26. a že mnozí z nich zjímáni
jsou v Barasa, a. v Bosor, a v Alimis, :
a v Kasfor, a v Mageth, a Kar
naim: všecka ta města jsou hra
zená, a veliká-.

27. Ano i v jiných městech země
galaadské drží se zjímaní, a na zitří '
umínili oblehnouti města. ta, a do
bytí, a zahubiti je [všecky] jed
noho dne.

28. Tedy obrátil se Jůdas, a voj

štváří jeho: a porazili je ranou ve
Ělikou, a padlo z nich -v ten den
Ina osm tisíc mužů.
' 35. I obrátil se Jůdas do Masfa,
a v bojoval a dobyl ho: a zbil
všecko pohlaví mužské v něm, a
pobrav kořistij eho,vypálil j e ohněm.

36. Odtud táhna, dobyl Kasbon,
a Mageth, a Bosor, a jiných měst
galaadských.

37. Po těchto pak věcech sebral
Timotheus vojsko jiné, apoložil se
s vojskem proti Rafon za řekou.

38. I poslal Jůdas, aby shlédli
to vojsko: aoznamili jemu, řkouce:
Shromáždili sekněmu všickni ná.
rodové, kteříž jsou vůkol nás, voj
sko převelmi veliké: '

39. i Arabské najali sobě na po
moc, a položili se za řekou, hotovi
jsouce přitéhnouti proti tobě k boji.
ÍI vytáhl Jůdas proti nim.

40. I řekl Timotheus knížatům
,fvojska svého: Když se přiblíží
:?Jůdas, a vojsko jeho k řece: pře
fplaví-li se k nam prvé, nebudeme
!moci snésti j eho: nebo zmocní se nás.
* 41. Pakli se bude bati přepraviti,
,a položí se s vojskem za potokem,
ipře lavme se k nim, a zmocníme
!% &.

42. Když se pak přiblížil Jůdas
sko jeho, cestou po poušti k Bosor_k řece, postavil písařevlidu uřeky,
nenadále, a dobyl města: a pobil Ša přikázal jim, řka: Zádného člo
všecko pohlaví mužské mečem, alvěka něnechavejtezale necht táhnou
pobrav všecky kořisti jejich, vy
palil je ohněm.

29. I vstavše odtud v noci, táhli
až k pevnosti [Datheman].

30. I stalo se na úsvitě, když
pozdvihli očí sv 'ch, aj lid mnohý,
jemuž počtu ne ylo, nesouce řeb
říky a nástroje válečné, aby do
bývali té pevnosti, a vybojovali je.

31. Tedy vida Jůdas, že se začal
boj, & křik boje vstupující k nebi
jako trouba, akřik velikýz města:

32. řekl vojsku svému: Bojujte
dnes za bratry své.

33. I táhl třemi řadamiza nimi,
a zatroubili v trouby, a volali na
modlitbě.

34. I poznala vojska Timotheova,
že Machabeus jest, a utekla před

fvšickm' k bitvě.
: 43. I přeplavil se knim nejprvé,
fa všecken lid za ním; i potřím'
jsou všichni ti národové před obli
čejem 'ejich, a odvrhše braň svou,
utekli o chrámu modlářského, kte
rýž byl v Karnaim.

44. Idobyl města “toho, a chrám
za alil ohněm, se všemi, kteříž
by' v něm: a otlačeno jest Kar—
naim, aniž mo o ostáti před tváří
Jůdovou.

45. I shromáždil Jůdas všecky
Israelské, kteříž byli v zemi Ga
laad, od nejmenšího až do největ
šího, i manželky jejich, i dítky, i
vojsko velmi veliké, aby šli do

Izemě jůdské.. 46. A přišli ažkEfron: a město
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to jest veliké na vchodu postavené,
hrazené velmi, a nebylo lze vy—
hnouti se jemu na pravo, ani na
levo, ale prostředkem jeho byla
cesta.

47. I zavřeli se, kteříž byli v
městě, a zařítili brány kamením:
i poslal k nim Jůdas slovy pokoj
nyrm,

48. řka: Nechť projdeme skrze
zemi vaši, abychom šli do země
své: a žádný vám nic neuškodí:
toliko pěšky přejdeme. I nechtěli
jim otevříti.

49. I poručil Jůdas rovolati v
vojště, aby oblehli jeden aždý [mě-_
sto], na kterémž byl místě.

50. Ioblehli je muži silní: &.do—
býval města toho celý den, acelóu
noc, adáno jest městovruce jeho:

51. i zbili všecko pohlavi muž—
ské ostrosti meče, a vykořenil je,

a pobral kořisti jeho, a šel skrzece é město po zbitých.
52. I přepravili se přes Jordán

na poli velikém: proti tváříBethsan.
53. Jůdas pak shromažďoval za

dní, a vzbuzoval lid po vší cestě,
až přišli do země jůdské.

64. I vstoupili na horu Sion s“
veselím a s radostí, & obětovali
zápaly, protože nepadl z nich žádný,
až navrátili se v pokoji.

65. V těch pak dnech, v nichž
byl Jůdas a Jonathas v zemi Ga
laad, a imon bratr jeho v Galilei,
proti Ptolemaidě,

56. uslyšev Josef, syn Zachari
ášův, a Azariáš, kníže moci, o vě
cech dobře svedených, a bitvách,
kteréž se staly,

57. řekl: Učiňme i my sobě
'meno, a pojďme bojovat proti po—

anům, kteříž jsou vůkol nás.
68. I přikázal těm, kteříž byli

v vojsku jeho, a odešli k Jamnii.
59. I vytáhl Gorgiáš z města, a

muži jeho vstříc jim k bo'i.
60. I zahnáni jsou Jose a Aza

riáš až ku pomezím jůdským: a
adlo v ten den z lidu israelského

do dvou tisíc mužů, a stalo se utí
kání veliké v lidu:

61. protože neuposlechli Jůdy, a_

bratří jeho, domnívajíce se, že do
káží zmužilosti.

62. Ti zajisté nebyli z semene
mužů těch, skrze kteréž stalo se
vysvobození v Israeli.

63. A muži Jůdovi* zvelebení
jsou velmi před obličejem všeho
lidu israelského, a všech národů,
kdež slyšáno bylo jmeno jejích.

64. I sešli se k nim, chvály z
prospěchu šťastného vzdávajice.

65. I vyšel Jůdas, & bratři jeho,
& vybojovali syny Esau, v zemi,
kteráž jest na poledne, a dobyl
Chebronu a dcer jeho: a zdi jeho,
a věže [jeho] vypálil vůkol ohněm.

66. A hnul se s vojskem, aby
táhl do země cizozemců, a přecházel
Samaří.

67. Vten den padli kněžívboji,
.chtěvše zmužilosti dokázati, vytáhše
bez rady k bo 1.

68. I uchýlil se Jůdas k Azotu
do země cizozemců, a zbořil oltáře
jejich, a rytiny bohů jejich spálil
ohněm: apobrav kořisti měst, na
vrátil se do země jůdské.

Kapitola 6.
Usilování Antiocha Epifanesa o zloupení

chrámu v Elymaidě. S. Nemoc jeho i smrt.
17. Krslovůní Antiocha Evpatora. 18. Sou
žení veliké ídů.

1. Král pak Antioch přecházelhořejší krajiny, auslyšel, žeby
bylo město Elymais vzemi perské
nejznamenitější, avelmi bohaté na
stříbro i na zlato,

2. a chrámvněm bohaty velmí:
a tam opony zlaté, a panciřové, a
pavézy, kteréž [tam] zůstavil Ale
xander Filipův, král macedonský,
jenž byl nejprvé kraloval v zemi
řeckér .

3. I přitáhl, ausiloval, aby dobyl
města, a zloupil je: ale nemohl,
neb byla ta věc v známost uvedena
těm, kteříž byli v městě:

4. a povstali k boji, a on utekl
odtud, a odtáhna s zármutkem ve
likým, navrátil se do Babylona.

63) t. ti, kteří byli a bojovali s Jůdou.
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5. Ipřišel někdo zvěstovat jemu
v perské zemi, že na utíkání obrá
cena jsou vojska, kteráž byla v zemi
jůdské:

6. a. že odtáhl L siáš s mocí
silnou nejprvé, &.za nán jest od
tváři idů, i že rozmohli se zbrOji,
a silou, akořistmi mnohými, jichž
nabrali z vojsk, kteráž porazili:

7. aže zbořili ohavnost, kterouž
byl vzdělal na oltáři, jenž byl V
Jerusalémě, a svatyni, jakž byla
prvé, že 'obehnali zdmi vysokými,
ano i Bethsuru město své.

8. I stalo “se, když uslyšel král
ty řeči, lekl a pohnul se velice: at
padl na lože a upadl zármutkem
v nemoc, že se nestalo jemu, jakž
byl myslil.

9. I byl tu drahně dnů: neb se
obnovoval v něm zármutek veliký,
a soudil že umře. '

10. I svolal všecky přátely své
a řekl jim: Odstoupil sen od očí
mých, a padl jsem, aporažen jsem
srdcem pro pečlivost:

11. a řekl jsem v srdci svém:
V jak veliké soužení přišel jsem,
a v jaké vlny zármutku, v němž
nyni jsem: ješto jsem býval vesel,
a milován v moci své!

12. Nyni pak se rozpomínám na
zlé věci, kteréž jsem učinil v Je—
rusalémě, z něhož jsem pobral všecky
kořisti zlaté astříbrné, kteréž byly
v něm, a poslal jsem hubiti oby
vatele jůdské bez příčiny.

13. Protož poznal jsem, že proto
nalezly mne tyto zlé věci: a aj
hynu zármutkem velikým v zemi
mm.

14. I povolal Filipa, jednoho z
přátel svých, a ustanovil jej nade
vším královstvím svým:

15. a dal jemu korunu, aroucho
své, a rsten, aby řivedl Antiocha
syna je o, a chov jej, a [ten aby
po něm] kraloval. '

16. I umřel tu král Antioch, léta
stého čtyřicátého devátého.

17. I zvěděv Lysiáš, že umřel
král, ustanovil Antiochas &jeho,
kteréhož vychoval z mla osti, aby
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kraloval: a nazval jmeno jeho Ev
pator.

18. Ti pak, kteříž byli na hradě,
obkličovali lid israelský vůkol sva
tého místa: a hledali vždycky je
jich zlého, a upevnění pohanů.

19. I myslil Jůdas zhubiti 'e:
& svolal veškeren lid,-aby je oblehli.

20. I shromáždivše se spolu, ob
lehli je, léta stého adesátého, &.
zdělali berany a [jine] nástroje.

21. I *—yšli někteří z těch, kte
říž byli obležení, a připojili se k
nim někteří bezbožm' z Israele:

22. a odešli k králi a řekli: Do
kavadž neučiníš soudu, & nepo
mstíš bratří našich?

23. My 'sme umínili sloužiti otci
tvému, &choditi v přikázaních jeho:
a poslušni býti rozkazů jeho:

24. a synové lidu našeho pro tu
věc odcizili se od nás, a kteřížkoli
nalezeni byli z nás, zbiti jsou, a
dědictví naše jsou rozebrána.

25.A netoliko na nás ruku vztáhli,
ale i na všecky končiny naše.

26. A aj oblehli dnes hrad jeru
salémský, aby ho dobyli, apevnost
Bethsuru ohradili:

27. a jestliže rychle nepředejdeš
jich, větší věci nežli tyto činiti bu
dou, a nebudeš moci jich se zmo
cniti.

28. I rozhněval se král, když to
uslyšel: & svolal všeck přátely
své, a knížata vojska. sveho, a ty,
kteříž byli nad jizdnými.

29. Ano i z jiných království, a
z ostrovů mořských,přitáhla k němu
vojska najatá. \

30. I byl počet vojska jeho, sto
tisíc pěších, a dvaceti tisíc jízd
ných, a slonů třicet dva, vycviče
ných k boji.

31. I táhli skrze zemi idumejskou,
a položili se uBethsury, abojovali
za mnoho dní, & nadělali nástrojů
válečných; i vypadše, spálili je
ohněm, a bojovali zmužile.

32. I odtrhna Jůdas od hradu,
hnul vojskem k Bethzachaře proti
ležení královu.

33. Tedy přivstana král na úsvitě,
ponukl vojska. k útoku proti cestě
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Bethzachara: i řipravila se vojska
k boji, a troubii na trouby:

34. a slonům ukazovali krevhro
znu & moruše, aby se zdráždíli k

011:
35. a rozdělili ta zvířata po hou

fích: a stálo ři každém slonu tisíc
mužů v panelřích z kroužků spo
jených a lebky měděnéna hlavách
jejich: a pět set jízdných výbor
ných zřízeno bylo při každém tom
zvířeti.

36. Tito byli před časem tu,
kdežkoli bylo zvíře: a kamžkoli
šlo, šli, a neodcházeli od něho.

37. Věže také dřevěné [byly] na
nich pevné, přikrývající jednokaždé
zvíře: a na nich nástrojové váleční:
&na j ednékaždé mužů silných třiceti
adva, kteříž bojovali s hůry, a [je
den] Indián byl správcem zvířete.

38. A ostatek jezdců onde ionde

postavil na dvě strany, aby ponouali vojska trubami, a vzbuzovali
shluklé v houfích jeho.

39. A jak sluncezasvítilo na štíty
zlaté, a měděné, svítily se hory od
nich, a blyštěly se jako světla ohně.

40. I rozdělil se díl vojska krá—
lova po horách vysokých, a jiní
po místech nízkých: a šli opatrně
a pořádně.

41. I pohnuli se všickni obyva
telé země od hluku množství, a
tažení zástupu, a od hřmotu zbro
je: nebo bylo vojsko veliké velmi,
a silné.

42. I přiblížil se Jůdas, a vojsko
jeho k bitvě: &padlo zvojska krá
lova šest set mužů.

43. I uzřel Eleazar, syn Saurův,
jedno z těch zvířat přioděno an
cíři královskými: a bylo vyšš1nad
jiná ta zvířata: i zdálo se mu, že
by na něm byl král:

44. a vydal se, aby vysvobodil

litéihsvůj, a dobyl sobě jmena věčn o
45Í I běžel k němu směle v

prostřed houfu, zabí'eje na pravo
1 na levo, a padli o něho sem i
tam.

46. A všed pod nohy slo na, a

podlehna pod něj, zabil jej: a on
upadl na něho na zem, i umřeltu.

47. A vidouce sílu královskou,a
útok vojska jeho, ustavili od nich.

48. Vojska pak královavstoupila
proti nim do Jerusaléma, apoložila
se vojska králova v Jůdstvu a u
hory Sion.

49. A učinil [král] pokoj s těmi,
kteříž byli v Bethsuře: i vyšli z
města, proto že neměli tam potra
vy jsouce zavřeni, nebo sobotu
měla země*. v

50. A vzal král Bethsuru: a osa
dil tam stráž, aby jí ostříhali.

51. I obrátil vojsko k místusva—
tému za mnoho dní: a postavil tu
berany a jiné nástroje válečné, a'
ohnivé šípy, a praky k házení ka
mením, a házecí kopí, a kuše k
střílení střelami a praky.

52. Zdělali pak ioni nástroje
válečné proti nástrojům jejich, &.
bojovali mnoho dní.

53. Ale nebylo spíže v městě,
proto že bylo sedmé léto: a kteříž
pozůstalí v idovstvu z národů,
strávili ostatky toho, což složeno
bylo.

54. I pozůstalo na místech sva
tých málo mužů, nebo hlad se jich
byl zmocnil: i rozprchli se jeden
každý na místo své.

55. I uslyšel Lysiáš, že Fili ,
kteréhož byl ustanovil král Antiocg,
když ještě živ byl, aby chovalAn
tiocha syna jeho, a kraloval,

56. navrátil se z země perské, a
médské, a vojsko, kteréž bylo ode
šlo s ním, a že hledáujmouti sprá
vu království:

57. pospíšil jíti, a říci králi, a
vůdcům vojska: Hynemet na každý
den, a potravy málo máme, a
místo, kteréž jsme oblehli, jest a
hrazené, a potřebí jest nám, opa
třiti království.

58. Protož nyní dejme pravice
lidem těmto, a učiňme s nimi po
koj i se vším národem jejich:

59. a ustanovme jim; aby cho

49) t. odpočívala, neseli toho roku, oubo
řili. 3. Mojž. 25, l —4.
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dili v zákonech svých jako prvé.
Nebo za příčinou zákonních usta
noveni jejich, kteráž 'sme potupili,
rozhněvali se, a učinili toto všecko.

60. I líbila se řeč králi i kníža
tům: a poslal k nim učiniti pokoj,
a oni řijali jej.

61. Fpřisáhl jim král, iknížata:
i vyšli z pevnosti.

62. Ale král vejda na horu Sion,
a shlédna pevnost toho místa: zru
šil rychle přísahu, kterouž učinil:
a rozkázal zbořiti zeď vůkol.

63. A odtrhna. spěšně, navrátil
se do Antiochie, a nalezl Filipa an
panuje nad městem: a bojoval proti
němu a vzal město.

Kapitola 7.
Usmrcení Antiocha a Lysiáše od Demetria.

6. Obžalování lidu jůdakého u krále. 8.
Poslán proti Jůdovi Bachis & Alcimus s
vojskem. Též Nikanor, kteréhož Jůdas, po
modliv se, přemohl i zabil.

1. Léta. stého padesátého prvního,vytáhl Demetrius, syn Se—
levkův, z města Ríma, a. vstoupil
s muži mnohými do města pomoř
ského a kraloval tu.

2. I stalo se, když všel do domu
království otců svých, že jalo voj- 
sko Antiocha a Lysiáše, aby je při
vedli k němu.

3. A když jest to jemu oznáme
no, řekl : Neukazujte mi tvářijejich.

4. I zabilo je vojsko. Asedl De
metrius na stolici království svého :

5. i přišli k němu muži nešle
chetni a bezbožni z Israele: a Al
cimus vůdce jejich1 kterýž chtěl
býti knězem.

6. A obžalovali lidu krále, řkou
ce: Zhubil Jůdas, a bratři jeho,
všecky přátely tvé, anás rozptýljl
z země naší.

7. Protož nyni ošli muže, 'emuž
věříš, at jda po edí na z oubu
všecka, kterouž uěim'l nám, akre
'inám královským, &. at ztresce

všecňkypřátely jeho, a pomocníkye 10

JJ8. Tedy vybral král z přátel
svých Bachida, kterýž panoval za

řekou velikou* v království, věr—
ného králi: i oslal ho,

9. ab ohle al zhoubu, kterouž
udělal ůdas: ano i Alcima bez
božného ustanovil v kněžství, a
přikázal mu vykonati pomstu nad
syny israelskými.

10. I vstali, a přitáhli s vojskem
velikým do země 'ůdské: a poslali
posly, &mluvili kJJůdovi, a bratřím
jeho, slovy pokoinými lstivě.

11. Ale oni nedbali na řeči je
jich: nebo viděli, že přitáhli s voj
skem velikým.

12. I sešlo se k Alcimovi a Ba.
chidovishromážděni zákonníků, ab
vyhledali to, cožby bylo spravedh
vého:

13. a první byli, Assidejští, kte
říž byli mezi syny israelskými, a
vyhledávali od nich pokoje.

14. Nebo pravili: Člověk kněz z
semene Aronova přišel, neoklamát
nas.

15. I mluvil s nimi slovy pokoj
nými: a přisáhl jim, řka: Neuči
nimet vám zlého, ani přátelům
vašim.

16. A uvěřili jemu: i jal z nich
šedesáte mužů, a usmrtil je dne
jednoho, podlé slova, kteréž psáno
est:

j 17. Těla svatých tvých, a krev
ejich vylili vůkol Jerusaléma, a

nebyl, kdoby je pochoval.
(Žalm 78, 2. 3.)

18. I připadl strach atřesení na
všecken lid: nebo řekli: Není při
nich pravdy ani soudu: nebo pře
stoupili ustanovenou věc, a přísahu,
kterouž učinili.

19. Tedy hnul se Bachides s
vojskem od Jerusaléma, a položil
se u Bethzechy: a poslav, zjímal
mnohé z těch, kteříž byli od něho
utekli, a některé z .lidu zabil, a do
studnice veliké vmetal.

20. I ručil krajinu Alcimovi,
a nech s ním pomoci [vojenské]
ku pomáhání jemu. I odšel Ba.
chides k králi:

8) t. za. Eufratem.
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21. &.Alcimus se velmi přičiňo
val o knížetství kněžství svého*.

22. I sešli se k němu všickni,
kteříž bouřili svůj lid, &.opanovali
zemi jůdskou, a učinili porážku
velikou v Israeli.

23. I viděl Jůdas všecko zlé,
kteréž činil Alcimus, ati, jenž byli
s ním, synům israelským, mnohem
více nežli pohané.

24. I vytáhl do všech končin
jůdských vůkol: a vykonal pomstu
nad muži poběhlými, ipřestali více
vycházeti do krajiny.

25. Vida pak Alcimus, že pře
mohl Jůdas, a ti kteřížsním byli:
a znaje, že nemůže odolati jim, na
vrátil se k králi, & obžaloval je
mnohými žalobami.

26. Tedy poslal král Nikanora,
jednoho z knížat svých znameni
tějších: kterýž byl nepřítelem lidu
israelského: a přikázal jemu vy—
hladiti ten lid.

27. I přitáhl Nikanor do Jem
saléma s vojskem velikým, a po
slal k Jůdovi a k bratřím jeho
slovy pokojnými lstivě,

28. řka: Nechť. není války mezi
mnou a vámi: řijdu s muži ne
mnohými, abych viděl tváři vaše,
s pokojem.

29. I přišel k Jůdovi, a pozdra
vili se vespolek pokojně: ale ne
přátelébyli připraveni chytiti Jůdu.

30. I zvěděl tu věc Jůdas, že
lstivě přišel k němu: i strachoval
se ho, a nechtěl více viděti tváři
jeho.

31. Srozuměv ak líílikanor, ževyjevena 'est ra &.je o: vytáhl
proti Jůdkoí k bitvě vedlé Kafár
salama.

32. I padlo z Nikanorova vojska
na pět tisíc mužů, utekli do města
Davidova.

33. Po těchto pak věcech vstoupil
Nikanor na horu Sion: ivyšli [ně
kteří] z kněží, [a z starších] lidu,
aby ho pozdravili v pokoji, auká

21) t. o důstojenství nejvyššího kněžství,
aby je dané sobě od krále udržel.

1. Machabejská 7.

zali mu oběti zápalné, kteréž obě
továny bývaly za krále.

34. Ale on posmívaje se pohrdl
jimi, a poskvrnil [jich|*: &.mluvil
pyšně,

35. a zapřisáhl se s hněvem, řka :.
Nebude-li vydán Jůdas, i vojsko
jeho v ruce mé, hned když se na

vrátím v pokoji; vypálím d-ůmtento. A vyšel 8 ěvem velikým.
36. Tedy vešli kněží,astáli před

oltářem &chrámemf a plačíce řekli:
37. Ty Pane vyvolil jsi dům ten

to, aby jmeno tvé vzýváno bylo v
něm, a aby byl domem modlitby
a prosby lidu tvého.

38. Vykonej pomstu nad člověkem
tímto, i nad vojskemjeho, a necht '

adnou od meče: pomni na rou
ání jejich, a nedejž jim zůstati.
39. I vytáhl Nikanor zJ erusaléma,

a položil se s vojskem u Betho
ron: i potkalo se s ním vojsko
syrské.

40. J ůdas pak položil se u Adarsy
se třemi tisíci mužů: i modlil se
Jůdas, a řekl:

41. Pane, když ti, kteříž posláni
byli od krále Sennacheriba, rouhali
se tobě, vyšel anděl, a pobilznich
sto osmdesáte pět tisíců:

42. tak potři vojsko toto před
obličejem naším dnes: at poznají
ostatní, že zle mluvil roti místu
svatému tvému: a su ho podlé
zlosti jeho.

43. Í svedli bitvu vojska třinác
tého dne měsíce Adar: a potříno
jest vojsko Nikanorovo, a on padl
první v bitvě.

44. Když pak uzřelo vojsko jeho,
že padl Nikanor, povrhše zbroj
svou, utekli:

45. i honili je cestou dne jednoho,
od Adazer, až se přijde do Gazary,
a troubili za nimi na trouby ná
věští dávajíce: .

46. i vyšli ze všech městeček
'ůdských vůkol, a zmítali jimi [ja.
o] rohy, a obraceli se opět k nim,

a padli všickni od meče,anezůsta1
z nich ani jeden.



1. Machabejská. 7. 8. 449

47. A obrali kořisti jejich v lou
pež: a lavu Nikanorovu stali, a
ruku jeho pravou,kterouž byl vztáhl

pyšně, a přinesli ji, a pověsili protierusalému.
48. I veselil se lid velmi,

vili ten den s veselim velík
49. I ustanovil [Jůdas], aby sla

vili na každý rok den ten, třiná
ctého dne měsíce Adar.

I umlkla zemějůdskaza dny
nemnohé*.

a sla—
'

Kapitola 8.
Jůdovo "vstoupení s Římany, již tehdáž

mocnými & rozhléšenýmí, v přátelství. 22.
Smlouva obapolní na dskéch měděných se
psané.

1. I uslyšel Jůdas jmeno Rímanů,že jsou mocm' v síle, a povo
lují všemu, což se žádá, od nich:
a kteřížkoli přistoupili k nim, uči
nili s nimi přátelství, a že mocní
jsou v síle.

2. I slyšeli o jejich bitvách, a
udatných skutcích dobrých, kteréž
učinili v Galacii, že se jich zmoc
nili, a uvedli je pod plat:

3. a jak veliké věci učinili vkra—
jině hišpanské, a že pod [svou]moc
uvedli kovy stříbra a zlata, kteříž
jsou tam, a opanovali všeliké místo
radou svou, a vytrvalostí:

4. i že místa, kteráž velmi da
leko byla od nich, a krále, kteříž
byli přitáhli na ně.od končin země,
potřeli, a porazili je ranou velikou:
ostatni pak že jim dávají plat na
každý rok:

5. a Filipa a Persea krale cetej
ského, i jiné, kteříž se proti nim
zbroje chopili, že potřeli bojem, a
zmocnili se jich:

6. i Antiocha velikého krale Asie,
kterýž proti ním byl válku vyzdvihl,
maje sto a dvaceti slonů a 'ezdce,
a vo , a vojsko veliké ve i, že
porazili a potřeli ho:

7. a že ho jali živého, a uložili
naň, aby daval on, i ti, kteřížby

50) t. měla nějaký čaé pokoj.

kralovali po něm, daň velikou, a
aby dal rukojmě, &.věc uloženou,

8. a krajinu indickou, amédskou,
a lyditsk0u*, z nejlepších krajin
jejich [aby jim postoupil]: avzavše
je od nidi, dali je krali Eume
novi**:

9. a že ti, kteříž byli vHelladě*,
chtěli táhnouti a zhubiti je: ale
když tito zvěděli o té věci,

|O. že poslali na ně vůdce jed
noho, a bojovali proti nim, a padli
z nich mnozí, a ženy jejich isyny
že odvedli v zajetí, azloupivše je,
vládli zemí jejich, a obořili zdi
jejich, a v službu je po obilí až do
tohoto dne:

11. i jiná. království a ostro ,
kteříž se jim byli někdy proti ' i,
že vyhladíli, a pod [svou] moc 11
vedli.

12. Ale s řátely svými, astěmi,
kteříž v nic odpočinutí měli*, že
zachovali přátelství, a že se zmoc
nili kralovstvi, kteráž byla blízko,
a kteráž byla daleko: nebo kte
řížkolí slyšeli jmeno jejich, báli
se jich:

13. a kterýmž chtěli na pomoc
býti, aby kralovali, ti že kralovali:
kteréž pak chtěli, s kralovstvi svrhli :
a že jsou zvýšení velmi.

14. A“ mezi nimi všemi žádný
že nenosí koruny, aniž se oblaěí
v šarlat, aby zveleben b 1 v něm.

15. A že radní dům vz ělali sobě,
a na každý den radili se tři sta
a dvaceti, radu držíce vždycky o
obec, aby co jest slušného, činili:

16. a že poroučejí jednomu ělo
věku správu svou na každý rok,
aby panoval nade vší zemi jejich,
a všickní poslouchají jednoho, a
není závisti, ani horleni mezi nimi.

17. I vyvolil Jůdas Eupolema,
syna Janova, synaJ akobova, aJá

8) Dle jiných: Jonii, Mysii & Lydii — **
Eumenes byl král pergamský v Malé
Asii.

9) t. Řekové, Eolětí & Béotští, spojivše
se s Antiochem.

12) t. kteří v ně důvěřovalí, jim se odo
vzdali, s nimi drželi —

29
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sona, syna Eleazarova, a poslal je

do Ríma, aby s nimi udělali přá.telství a. spo ečenství:
18. a aby odjali od nich jho

Reků, nebo viděli, ževslužbu pod
robovali kralovstviv israelské.

19. I odešli do Ríma cestou da
lekou velmi, a všedše do radního
domu, řekli:

20. Jůdas Machabeus, a bratři
jeho, &.lid židovský poslali nás k
vám, abychom učinili s vámi spo
lečenství a pokoj, a abyste Zapsali
nás za společníky a přátely své.

21. I líbila se ta řeč před obli—
čejem jejích.

22. A tento jest zápis, kterýž
odepsali na dskách měděných apo
slali do J erusaléma, aby byl tam
u nich na památku pokoje a spo
lečenství.

23. Dobře budiž Římanům, a né.
rodu židovskému na mořii na zemi
na věky: meč pak & nepřítel da
leko budiž od nich.

24. Jestliže nastane valka prvé
Římanům, neb všelikým společní
kům jejich po všem anství jejich:

25. dá. pomoc naro židovský, jak
čas určí srdcem plným:

26. a těm, kdož bojovati budou,
[Římané] nebudou dávati ani opa—
třovati potravy,vzbroje, peněz, lodí,
'akž se vidělo Rímanům: a ostří
ati budou nařízení jejich, nic od

nich neberouce.
27. Též podobně jestližeby na

rodu židovskémunastala prvé válka,
pomáhati budou Římané z té duše,
jakž jim čas dopustí:

28. a těm, kdož budou pomahati,
nebude dodáváno potravy, zbroje,
peněz, lodí, jakž se líbilo Říma
nům: a budou ostříhati přikézaní
jejich beze lsti.

29. V ta slova učinili smlouvu
Římané s lidem jůdským.

30. Jestližeby ak po těchto slo
vích ti neb oni c těliněco k tomu
přidati aneb ujíti, at to učiní dle

30) t. dle vůle své, ze společného svolení.

l. Machabejská. 8. 9.

předsevzetí svého*: a cožbykoli
přidali neb ujali, pevné bude.

31. Také i s strany zlých věcí,
kteréž Demetrius kral učinil proti
nim, psali jsme jemu, řkouce: Proč
jsi obtížil jho své na řately naše,
a společníky [naše] Zigy?

32. Protož jestliže zase přijdou
k nám, učiníme jim proti tobě
spravedlnost, a bojovati budeme
proti tobě na moři i na zemi.

Kapitola 9.
Jůdovo proti vojsku Demetriovu bojování,

18. i zahynuti, 23. Jonathy bratra Jůdova
na místo jeho zvolení. 35. Jana bratra jeho
zajetí. 40. a smrti jeho pomstění. 43. Je
nathův s Bacbidem boj, 70. učiněno s ním
příměří.

1.Zatím když uslyšel Demetrius,že padl Nikanor a vojskojeho
v bitvě, poslal o ět Bachida aAl—
cima do země jů ské, a pravýroh*
s mmi.

2. I táhli cestou, kteráž vede do
Galgaly, a položili se u Masaloth,
kteréž jest v Arbelli: a dobyli ho,
a pobili mnoho lidí.

3. Měsíce rvniho léta stého pa
desatého dru ého, položili se s voj
skem u J erusaléma:

'4. odtud vstavše táhli do Berean
dvaceti tisíc mužů [pěších], a dva.
tisíce jízdných.

5. A Jůdas položil se s vojskem
v Laise, a tři tisíce mužů výbor
ných s ním: '

6. ale vidouce sílu toho vojska
že jich mnoho jest, báli se velice:
&vykradli se mnozí z ležení ane
zůstalo z nich než osm set mužů.

7. Tedy vida Jůdas, že se roz
běhlo vojsko jeho, a že válka. do
léhá. na něho, zkormoucen jest srd
cem, neb neměl času, aby je shro
máždil, a. roztržen jest*.

8. I řekl těm, kteříž [s ním] byli
zůstali: Vstaňme, a pojďme proti
ne řételům našim, budeme-li moci
bojovati proti nim.

1) t. pravé křídlo vojska..
7) t. zaateskl sobě.
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9. I odvracovali ho, řkouce: Ne- réž činil, a velikosti jeho nejsou
budeme moci, ale zachovejme ži
voty své nyní, a navratme se k h
bratřím našim, a tehdy bojovati
budeme. proti nim: neb malo nas
jest.

10. I řekl Jůdas: Odstup [to],
abych měl učiniti tu věc, abychom
utekli před nimi: i jestliže se při—
blížil čas naš, zemřemezmužile pro
bratry své, a neuvoďme úhony na
slávu svou.

11. Tedy hnulo se vojsko z le
žení, a stali proti nim: arozděleni
jsou jízdní na dvě stran , a pra
kovm'ci a střelci táhli pře vo'skem,
a přední bojovníci všickm silní
mužl.

12. Bachides pak byl na pravém
rohu, i přibližoval se houf se dvou
stran, & troubili na trouby:

13. zkřikli pak ti, kteříž byli s
strany J ůdovy, také oni [troubili],
a pohnula se země odhluku vojsk:
a vedena jest bitva od rána až dovecera.

14. I viděl Jůdas, že silnější jest
díl vojska Bachidova po pravé
straně, a sešli se k němu všickni
stali srdcem:

15. i potřína jest pravá strana

ognich, a honil je až k hořeazots e.
16. Ti pak, kteříž byli na levém

rohu, vidouce, že potřín jest pravý
roh, pustili se pozadu za Jůdou, a
za těmi, kteříž s ním byli:

17. a rozmohla se bitva, apadlo
zraněných mnoho, z těchto i z
oněchno.

18. I Jůdas padl, aostatm' utekli.
19. Tedy Jonathas a Šimon vzali

Jůdu bratra svého, a pochovali ho
v hrobě otců svýchv městě'Modin.

20. I plakali ho veškeren lid isra
els plačem velikým, a kvílili za
mno 0 dní„

21. a řekli: Jaktě padlsilný,jenž
vysvobozoval lid ísraelský!

22. A [mnohé] jiné věci z bojů
Jůdovych, a udatných skutků, kte

[tu] zapsány: nebo jich velmi mno
o b 10.
23. I stalo se po smrti Jůdově,

že se vyskytli nešlechetm'ci po všech
končinách israelskych, a pozdvihli
se všickni, kteříž činili nepravost.

24. V těch dnech byl hlad ve
liky' velmi, a poddala se Bachidovi
všecka krajina jejich s nimi.

25. Tedy vyvoliv Bachides muže
bezbožné, ustanovil je pany nad
krajinou:

26. a ti vyhledavali, & vyzvídali
řately Jůdovy, a přivaděli je k
achidovi, a mstil se nad nimi, a

činil jim osměchy.
27.Abylb soužení veliké v Israeli,

jakéhož nebylo ode dne, jakž nem'
vídan prorok v Israeli.

28. Tedy sešli se všickni přátelé
Jůdovi, a řekli Jonathanovi:

29. Jakž bratr tvů' Jůdas umřel,

není muže podobné o jemu, kterýžby táhl proti nepřate ům naším,
[proti] Bachldovi, a těm, kteříž jsou
nepřátelé narodu našeho.

30. Nyní tedy dnes olili jsme
tebe místo něho za kmže, a vůdce
svého, abys bojoval boj naš.

31. I přijal Jonathas toho času
knížetství, a povstal místo Jůdy
bratra svého.

32. A zvěděv toBachides, hledal
ho zabiti.

33. Ale dozvěděv se o tom Jo
nathas, a Šimon bratr jeho, a vši
ckni, kteříž s nim byh: utekli na
poušt Thekue, a položili se uvody
jezera Asfar.

34. I zvěděv to Bachides, přitáhl
sám v den sobotní, i všecko vojsko
jeho, za J ordan. '

35. A oslal Jonathas [Jana]
bratra své o, vůdce lidu, a prosil

Nabuthejských přátel Wich, abyjim půjčili příprav svýc [vajen
skýchj, kterýchž měli hojně.

36. I šedše synové Jambri z
Madaba, jali Jana, a všecko, což
[s sebou] měl, a majíce to odešli.

37. Po těch věcech, zvěstovano



452

jest Jonathovi, a. Šimonovi bratru
jeho, že synové J ambri činí svadbu
velikou, a vedou nevěstu z Madaba,
dceru jednoho z velikých knížat
chananejských, s nádhemosti ve
likou.

38. I rozpomenuvše se na krev
Jana bratra svého: vytáhli, a skryli
se v skrýší hory*.

39. A pozdvihše očí svých, uzřeli:
a. aj hluk, a příprava mnohá: &
ženich an se béře, & přátelé jeho,
a bratři jeho vstříc jim* s bubny
a nástroji hudebními, a. s zbrojí
mnohou.

40. I vstali proti nim z zálohy,
a pobili je, a padlo zraněných
mnoho, a ostatní utekli na hory:
i pobrali všecky kořisti jejích:

41. a obrátila se svadba v pláč,
a zvuk hudců jejich v naříkání.

42. I pomstili krve bratra svého:
a navrátili se k břehu [řeky] Jor
dánu.

43. A uslyšev o tom Bachides,
přitáhl v den sobotní až k břehu
jordánskému s moci velikou.

44. I řekl J onathas svym: Vstaň—
me, & bojujme proti nepřátelům
našim: nebo není dnes jako včera
a před včerejškem*.

45. Nebo aj válka jest proti nám,
voda pak Jordánu z této i z oné
strany, a břehové, &.louže, a le
sové: a není místa k uchýlení se.

46. Protož nyní volejte k nebi,
abyste byli vysvobození z ruky ne
přatel vašich. I stala se bitva.

47. I napřáhl Jonathas rukou
svou, aby udeřil Bachida, ale ten
uhnul se od něho nazpět:

48. ivskočil Jonathas, a ti, kteříž
s ním byli, do Jordánu, a přeplouli
k nim řes Jordán.

49. padlo z stran Bachidovy
ten den tisíc mužů. navrátili se
do J erusaléma,

50. a vzdělali města hražená v

88) t. za horou, která je kryla.
39) t. těm schovaným v záloze.
44) t. jsme u větším nebezpečenatví nežli

kdy jindy, bojujme tedy, ačjest sobota.

1. Machabej ská 9.

Jůdstvu, pevnost, kteráž byla v
J erichu, a v Ammaus, a v Bethoron,
a v Bethel. a Thamnata, a. Fara,
a 'Il'hopozdmi vysokými, abranami,1 závorami:

51. a osadil je stráží, aby nepřá—
telství činili v Israeli.

52. A ohradil město Bethsuru, &.
Gazaru, i hrad, a položil v nich
pomocná vojska, a přípravu potrav:

53. a vzav syny knížat krajiny
v zástavu, dal je na hrad v Jeru
salémě pod stráž.

54. Léta pak stého padesáteho
třetího, měsíce druhého, rozkázal
Alcimus zbořiti zdi domu svatého
vnitřního, a zkaziti díla proroků*:
a počal bořiti.

55. Ten čas raněn jest Alcimus,
ipřekaženo jest dílo jeho, a za
vřena jsou ústa jeho, a poražen
jest mrtvicí, aniž víc mohl mluviti
slova, a poručiti o domu svém.

56. I umřel Alcimus v ten čas
s trápením velikým.

57. Vida pak Bachides, že umřel
Alcimus: navrátil se k králi, i od
počinula země za dvě léta.

58. Tehdy myslili všickni nešle—
chetní řkouce: Aj J onathas, a kteříž
s ním jsou, v pokoji bydleji bez
pečně: nyní tedy přiveďme Bachida,
a zjimát je všecky noci jedné.

59. I šli, a rada jemu dali.
60. I vstal, aby přitáhl s vojskem

velikým: a poslal tajně listy tova
ryšům svým, kteříž byli v Jůd
stvu, ab jal Jonathu, a ty, jenž
s ním by i: ale nemohli, nebo ozná—
mena jest jim rada je'ich.

61. I zjímal gonathaq z mužůkrajiny, kteříž yli původem ne

Žlechetnosti, padesáte mužů, a zail 'e:
6%. i odšel Jonathas, a Šimon,

a kteříž s ním byli, do Bethbessen,
kteréž jest na poušti: a vzdělal,

colží _zbořeno bylo v něm, & upevm je.
63. To zvěděv Bachides, shro

54) Ř. zeď síně chrámové vnitřní vzděla
nou vzbuzovánfm proroků Aggeusa &
Zachariáše —
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máždil všecko množství své: a těm,
kteříž byli z Jůdstva, vzkázal.

64. I přitáhna položil se s voj
skem nad Bethbessen: a dobýval
ho mnoho dní, vzdělav nástroje
válečné.

65. J onathas pak nechaje Šimona.,
bratra. svého v městě, vytáhl do
krajiny, a přitáhl s počtem [lidu],

6. a porazil Odara, a bratří
jeho, a syny Faseron v stanech je
jich; i počal bíti, a růsti v síle.

67. Šimon pak, ati, kteřížsním
byli, vyšedše z města, zapálili ná
stroje válečné,

68. a bojovali proti Bachidovi,
i potřín jest od nich: a soužili jej
náramně, nebo byl zámysl jeho a
útok jeho marný.

69. A. rozhněvav se na muže ne—
pravé, kteříž jemu radu byli dali,
aby přitáhl do krajiny jejich, pobil
mnohé z nich: on pak myslil s
ostatními odjíti do krajiny své.

70. I zvěděv to Jonathas, poslal
k němu posly, aby s ním učinili
pokoj, a aby navrátil jemu zajaté.

71. I přijav to rád, učinil podlé
slov jeho, a přisáhl jemu, že nic
zlého mu neučiní, po všecky dny
života jeho.

72. I navrátil jemu zajaté, kteréž
b ] prvé zajal z země jůdské: a
o rátiv se odtáhl do země své,
aniž více pokusil se, aby zase při
táhl do končin jeho*.

73. I přestal meč v Israeli' a
Jonathas bydlil v Machmas, a po
čav tu J onathas souditi lid, vyplenil
bezbožné z Israele.

Kapitola 10.

Jednání Demetria a Alexandra králů o
společenství s Jonathou. 17. List Alexan
drův, 22. též Demetrídv. 50. Tohoto zahy—
nutí. 51. Alexandrovo ženěm'. 74. Jonathův
boj s Apolloniem, i vítězstn'.

1. Léta ak stého šedesátého ři—tá Alexander, syn Antioc a,

72) či jejich t. Židů.

toho, kterýž měl říjmí Jasný, &.
opanoval Ptolemai u: i přijali jej,
a kraloval tu.

2. I uslyšev to král Demetrius,
sebral vojsko veliké velmi, a vy
táhl jemu vstříc k boji. _

3. I poslal Demetrius list k Jo—
nathovi slovy pokojnými, aby jej
velebil.

4. Nebo řekl: Pospěšme prvé
učiniti pokoj s ním, nežliby on ho
učinil s Alexandrem“ proti nám.

6. Zpomenet zajisté na všecky
zlé věci, kteréž jsme učinili proti

němu, a proti bratru jeho, a protinárodu 'e 0.
6. A dal jemu moc sbírati vojsko,

a nadělati zbroje, a aby byl spo
lečníkem jeho: i ty, kteříž byli
v zástavě na hradě, rozkázal vy
dati jemu.

751přišelJ onathas doJ erusaléma,
a četl list k slyšení všeho lidu, i
těch, kteříž byli na hradě.

8. I báli se bázní velikou, nebo
slyšeli, že jemu dal král moc sbí
rati vojsko.

9. 1 vydání jsou Jonathovi ti,
kteříž byli v zástavě, a navrátil
je rodičům je'ich:

“10.i byd' Jonathas v Jerusa
lémě, a počal vzdělávati a obno
vovati města.

11. _Iřekl těm, kteříž dělali díla:
aby stavěli zdi, & horu Sion vůkol
kamením čtverhranným aby ohra
dili: i učinili tak.

12. I zutíkali cizozemci, kteříž
byli v evnostech,kteréž byl vzdělal
Bachi es:

13. a opustiv jedenkaždý místo
své, ušel do země své:

14. toliko v Bethsuře pozůstali
někteří z těch, kteříž b li opustili
zákon a přikázaní Boži: nebo to
bylo jejich útočiště. ,

15. Tedy uslyšel Alexander kral
o slibech, kteréž byl učinil Demo-<
trius Jonathovi: a vypravovali mu
o bojích, a udatných činech, jichž
dokazoval on, i bratří jeho, a o
pracech, kteréž pracovali.

16. I řekl: Zdali najdeme jednoho
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muže takového? A nyní uděláme
jej přítelem, a společníkem našim.

17. A napsav list, poslal mu jej
v tato slova, řka:

18. Král Alexander bratru Jona
thovi pozdravení. '

19. Slyšeli jsme o tobě, že jsi
muž mocný v síle, a že způsobný
jsi, abys byl přítelem naším: ,

O. a nyní ustanovujeme tě dnes
nejvyšším knězem národu tvého, a
abys sloul přítelem královsk 'm, (a
poslal mu šarlat a korunu z atom,)
a což našeho jest, s námi smýšlel,
& zachoval řátelství k nám.

21. I oblé se Jonathasvroucho
posvátné sedmého měsíce, léta stého
šedesátého, v den slavný stánků:
a sebral vojsko, a nadělal hojnost

- zbroje.
22. Uslyšev pak Demetrius o těch

věcech, zarmoutil se velmi, a řekl:
23. Co 'sme to učinili, že přede

šel nás Aiexander, aby se uchopil
přátelství idů k upevnění svému?

24. Napíšit jim i já. slova pro
sebná, a [poskytnu] důstojenství, a
dary: aby mi byli ku pomoci.

25. I psal jim v tato slova: Král
Demetrius národu židovskému po
zdravení. '

26. Žejsteknám zachovali smlou
vu, a zůstali jste v přátelství na
šem, a nepřistoupili jste k nepřá
telům našim, slyšeli jsme, a rado
vali jsme se.

27. A nyní setrvejtež ještě cho—
vajíce k nám věrnost, a odplatíme
se vám dobrým za to, cožjste nám
učinili:

28. a odpustíme vám daně mnohé,
a dáme vam dary.

29. A nyní osvobozují vás avše
oky Židy od daní, a odpouštím po
latky ze soli, aupouštím od korun*

1 od třetího dilu semene:
30. a polovici ovoce ze stromoví,

oož jest dílu mého, odpouštim vám
od dnešního dne, i napotom, aby

29) t, kteréž každého roku na znamení
poddanosti darem dávány, ale místo
nich také peníze odváděny bývaly. Níž
11, 35.

brána nebyla z země jůdské, ani
z tří měst, kteráž přidána jsou jí
z Samaří a Galilee, od dnešního
dne a po všecken čas:

31. a J erusalém budiž svatý, &
svobodný s končinami svými: a
desátkové i daně buďte jeho.

32. Pouštím také moc nad hra
dem, kterýž jest v J erusalémě: a
dávám jej nejvyššímu knězi, aby
osadil jej muži, kteréžbykoliv on
vybral, aby ostříhali ho.

33. A každého člověka Žida, kte
rýž jest zajat z země jůdské po
všem království mém, propouštím
svobodného darmo, a aby všickni
osvobozeni byli od daní, iz dobytka
svého.

34. A všecky dny slavné, a so
boty, a novměsíce, a dny uložené,
a tři dny před dnem slavným, a
tři dny po dni slavném, at mají
všecky svobodné a volné všickni
Zidé, kteříž jsou v království mém:

35. a žádný at nemá moci činiti
[jim] něco, a obtěžovati koho z
nich, s strany jakékoli věci.

36. A necht jest připsánoz Židů
k vojsku královu okolotřiceti tisíců
mužů : a bude sejim dávati potřeba,
jakž náleží všem vojskům králov
ským, a z nich zřízeni budou, kteříž
by byli v pevnostech krále velikého*.

37. A z těch ustanoveni budou
[někteří] nad věcmi k řízení [tohoto]
království, kteréž se dějí u víře*,
a ať jsou z nich [někteří] knížaty,
a at chodí [při tom] v zákoních

svých, jakž přikázal král v zemi'ů ské.
38. A tři města, kteráž přidána

jsou k Jůdstvu z krajiny samařské,
at jsou počtena s zemí jůdskou*:
aby byla pod jedním, aat neposlou—
chají moci jiné, jediné nejvyššího
kneze.

39. Též Ptolemaidu, a končiny
její, kteréž jsem dal v dar svaty

36) Jinak, velikých pevnostech.
37) t. kteréž se odevzdávají na. víru anej

věrnějěím.
88) Ta města se svým okolím, či ty kraje,

byly: Efraim, či Aferema, Lydda aRa
mathaim či Ramatha.
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ním*, kteréž jsou v Jerusalémě, k
potřebným nákladům svatyň.

40. A jádávám [ktomu] na každý
rok patnácté tisíc lotů stříbra z
důchodů královských, kteříž se mne
dotýkají:

41. a všecko cožby pozůstávalo,
co nezpravili, kteříž byli k tomu
ustanoveni první léta, z toho dají
na díla domu*.

42. A nadto pět tisíc lotů stříbra,
kteréž brávali z důchodů svatyně

na každý rok: a to at řináležíkněžím, teříž konají služ u.
43._A kteřížbykoli utekli do chrá

mu, jenž jest v Jerusalémě, a ve
všech končinách jeho, vinni jsouce
králi v jakékoli věci, at jsou pro
puštěni, a všecky věci, kteréž mají
v království mém, at mají svobodné.

44. A na vystavení neb opravo
vání díl míst svat'ch, nákladové
dáni budouz důcho ukrálovského:

45. a na vystavení zdí 'erusalém
ských, a ohrady vůkol, dání budou
nákladové z důchodu královského,
i na vystavení zdi v Jůdstvu.

456.Když pak uslyšel Jonathas
a hd řeči tyto, nevěřili jim, aniž
jich přijali: nebo zpomenuli na
zlost velikou, kterouž byl učinil
[ten král] v Israeli, a [kterouž] je
trápil velice.

47. Ale oblíbili sobě Alexandra,
neb on jim byl knížetem řeči po
kO)e*, &jemu činili pomoc po vše
cky dny.

48. I sebral král Alexander voj—
sko veliké, a položil se s ním'proti
Demetriovi. '

49. I svedli ti dva králové bitvu,
a_uteklo vojsko Demetriovo, a ho
ml je Alexander, a připadl na ně.

50. I rozmohla sebitva náramně,
až slunce zapadlo: i padl Demetrius
v ten den.

51. Tehdy poslal Alexander k
Ptolemeovi králi egyptskému posly,
podlé těchto slov, řka:

39) t. chrámu, jenž byl ze dvou svatyní—
41) 15.na. stavbu a potřeby chrámu.
47) t. prvé, dříve než Demetrius psal jim

o pokoji.

52. Poněvadž jsem se navrátil
do' království svého, a vsedl jsem
na stolici otců svých, a obdržel
jsem knížetství, a otřevDemetria,
opanoval jsem krajinu naši,

53. a svedl jsem bitvu s nim, a
potřín jest on, i vojsko jeho, od nás,
a dosedlijsme na stolici království
jeho:

54. protož nyní vejděme spolu v
přátelství: a dej mi dceru svou za
manželku; a budu zetěm tvým, a
dám tobě dary, i ji, hodné tebe.

65. Tvodpověděl Ptolemeus král,
řka: Sfastny' den, v němž jsi na
vrátil se do země otců svých, &.
dosedl jsi na stolici království ]ejich.

56. Protož nyní učinim tobě, oč
jsi psal: ale v 'eď mi vstříc do
Ptolemaidy, abyc om se viděli spo
lu, &.abych zasnoubil tobě [dceru],
jakž jsi řekl.

57. I vyšel Ptolemeus z Egypta,
on, i Kleo atra dcera jeho, a při
šel do Ptolemaidy léta stého šede
sátého druhého.

58. I vyjel vstřícjemu Alexander
král, a dal jemu Kleopatru dceru
svou: a učinil ji svadbu v Ptole
maidě, jakž [činívají] králové, s
slávou velikou.

59. I napsal král Alexander J ona
thovi, aby se vypravil vstřícjemu.

60. Kterýžto vyjeda s slávou do
Ptolemaidy, vyšel vstříc dvěma krá—
lům, a dal jim stříbra mnoho, i
zlata, i darů: & nalezl milost před
obličejem jejích.

61. I sešli se proti němu mužijedo
vatí z Israele, muži nepraví, žalu
jíce na něho: ale nedbal na ně král.

'62. Anobrž rozkázal svléci Jona
thu z roucha 'eho, a obléci jej v
šarlat: i učinili tak. A posadil jej
král s sebou.

68. A řekl knížatům svým: Vy
jděte s ním do prostřed města, a
ohlaste, at žádný nežaluje na něho
o žádnou věc, aniž kdo buď těžek
jemu v jakékoli věci.

64. I stalo se, když viděli ti, kte—
říž naň žalovali, slávujeho, kte
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rouž oni rozhlášováli, á jej oděného
šárlátem, utekli všickni. '

65. I zvelebil jej král, a zapsal
ho mezi přednípřátely, & učinil ho
vévodou á účastníkem knížetství.

66. Tedy navrátil se J onáthás do
J erusaléma s pokojem, &s veselím.

67. Létá pák stého šedesátého
pátého, přišel Demetrius syn Deme
tria, z Kréty do země otců svých.

68. I uslyšev to Alexander král,
zarmoutil se velmi, a. navrátil se
do Antiochie.

69. I ustanovil Demetrius král
Apollonia. vůdcem, jenž vládl nád
Celesyrií: & sebral vojsko veliké,
& přistou il k Jámnii: & poslal k
Jonethov1 nejvyššímu knězi,

70. řká: Ty sám jediný odpíráš
nám: a já učiněn jsem v posměch,
& za útržků, proto že ty proti nám
moc provozuješ na. horách.

71. Nyní tedy doufáš-li v sílu
svou, sstup k nám do pole, a. měř
me se tu vespolek: nebo se mnou
jest moc bojovná*.

72. Otáž se, a. zvěz kdo jsem já,
i jiní, kteříž jsou mi na. pomoc,
kteříž také praví, že nemůže ostáti
noha. vaše před tváří naší, nebo
dvakrát na utíkání obráceni jsou
otcové tvoji v zemi své:

73. á nyní kterak budeš moci
snésti jízdu, & vojsko tak veliké v
poli, kdež není kamení ani skálí,
ani místa k utíkáni?

74. Když pák uslyšel J onáthásřeči Apo loniovy, pohnut jest v
mysli: a vybráv deset tisíc mužů,
vytáhl z J erusaléma, ávyjel vstříc
jemu imon bratr jeho na. pomoc:

75. i položili se s vojskem u
Joppe, & zbránili mu jíti do mě
sta., (nebo stráž Appolloniova. byla.
v Joppe) i dobýval ho.

76. A přestrášeni jsouce, kteříž
byli v městě, otevřeli mu, & opá
noval Jonathás J oppe.
_ 77. A uslyšev toApollonius, po

]aélliliři tisíce jízdných, & vojskov e.
78. A odšel k Azotu, jakoby se

71) Jinak, se mnou jest sila. měst.

na. cestu dál, a. hned vytáhl do
pole, proto že měl množství jízd
ných, a. doufal v ně. I hnal se o
něm Jonáthás do Azotu, & svedli
bitvu.

79. Apollonius pák zanechal v
ležení tisíce j ízdných tajně za nimi.

80. Ale zvěděl Jonathás, že jsou
zálohy za ním, a. že obešli vo'sko
jeho, & stříleli šípy na.lid, od jitra.
až do večera..

81. Lid pák stál, jakž rozkázal
Jonathás: i ustávali koňovéjejich.

82. I vypustil Šimon vojsko své,
á svedl bitvu s houfem tím: nebo
jezdci byli unavení: & jsouce od
něho poraženi, utekli.

83. A kteří se rozprchli po poli,
utekše do Azotu, vešli do domu
Dágona. modly své, aby se tu za
chovali.

84. Ale Jonathás zapáliv Azot,
a. města, kteráž bylá vůkol něho,
pobral kořisti jejich, & chrám Dá
gonův, & všecky, kteříž utekli do
něho, spálil ohněm.

85. 1 bylo těch, kteříž padli od
meče, s těmi, kteříž byli spálení,
okolo osmi tisíců mužů.

86. I hnul se odtud Jonathás s
vojskem, a. položil se s ním u
Aškalonu: i. vyšli z města. vstříc
jemu s slávou velikou.

87. I navrátil se J onáthás do
Jerusalémá s svými, a. měli kořisti
mnohé.

88. I stalo se: když uslyšel Ale—
xander král o věcech těch, oslavil
ještě více Jonathu.

89. A poslal mu záponu zlatou,
'ákož obyčej jest dávati příbuzným

álovským. A dál jemu Akkáron,
i všecky končiny jeho k vládnutí.

Kapitola 11.
Povstání Ptolemeovo proti Alexandrovi.

16. Smrt jednoho 18. i druhého. 19. Kralo
vání po nich Demetríovo. 27. Jonathovo
zvýšení, 69. neštěstí, 72. i zase vítězství.

1. edy král e tský sebral v0j
ska., jakogšisku, kte 'ž jest

okolo kraje mořského. a. 1 “mno
hých: &hledal obdržeti království



1. Machabej ská 11. 457

Alexandrovo lstivě, a přidati je k
království svému.

2. I vyšel do Sýrie s slovy po
kojnými, a otvírali jemu města, a
vycházeli mu vstříc: neb byl ři—
kázal Alexander král, aby vyc á
zeh' vstříc jemu, proto že byl test
jeho.

8. Ale Ptolemeus vcházeje do
města, postavoval stráže vojenské
v každém městě:

4. a když se přiblížil k Azotu,
ukázali mu chrám Dágonův vy
pálený ohněm, i Azot i jiné věci
eho pobořené, a těla povržená, a

oby těch, kteříž byli zbitivboji,
a kterých byli nadělali vedle cesty.

5. A vypravovali králi, že ty
věci učinil J onathas, aby uvedli
jej v nenávist: král pak mlčel.

6. I vypravil se vstříc Jonathas
králi do Joppe s slávou, a vespolek
se pozdravili, a spali tam.

7. I odšed Jonathas s králem až
k řece, kteráž slove Eleutherus:
navrátil se do Jerusaléma:

8. král ak Ptolemeus opanoval
města až do Seleucie pomořské, a
obmýšlel proti Alexandrovi rady zlé.

9. A poslal posly k Demetriovi,
řka: Pojď a učiňme ssebou smlou
vu, adám tobě dceru svou, kterouž
má Alexander, a kralovati budeš
v království otce svého.

10. Lito mi zajisté, že jsem jemu
dal dceru svou: nebo mne hledal
usmrtiti. .

11. I haněl ho, proto že byl žá
dostiv kralovstvi jeho.

12. I vzav jemu dceru svou, dal
ji Demetriovi, a odtrhl se od Ale
xandra, a vyjeveno jest nepřátel
ství je o.

13. I všed Ptolemeus do Antio
chie, vstavil dvě koruny na hlavu
svou, egyptskou a asiatskou.

14. Král pak Alexander byl těch
časů v Cilicii: nebo byli se mu
protivili ti, kteříž byli v těch mí- hři
stech.

15. I uslyšev to Alexander, táhl
proti němu k boji: i vyvedl Pto

lemeus král vojsko, a otkal se s
nim rukou silnou, &.za nal ho.

16. Iutekl Alexander do Arábie,
aby se tam ochránil: král pak Pto—
lemeus povýšen jest.

17. A stav Zabdiel Arab hlavu
Alexandrovu, poslal ji Ptolemeovi.

18. A umřel dne třetího [na to]
král. Ptolemeus: a ti kteříž byli v

evnostech, zhynuli od těch, kteříž
ydlili v pevnostech.
19. I počal kralovati Demetrius

léta stého šedesátého sedmého.
20. V těch dnech shromáždil J 0

nathas ty, kteříž byli v J ůdstvu,
aby dobývali hradu toho, kterýž
jest v J erusalémě, & nedělali proti
němu nástrojů válečných mnoho.

21. I odešli někteří, jenž nená—
viděli národu svého, muži nešle
chetni k králi Demetriovi: &ozná
milí jemu, že J onathas oblehl hrad.

22. O čemž uslyšev on, rozhně
val se: a hned přišel do Ptole
maidy, &.na sal Jonathovi, aby
neoblehl hra u, ale vypravil se
vstříc jemu na rozmluvem' rychle.

23. Když pak uslyšel Jonathas,
rozkázal oblehnouti: a vybrav z
starších israelských, a zkněží, dal
se v nebezpečenství.

24. A nabrav zlata a stříbra, a
roucha, a jiných darů mnoho, jel
k králi do Ptolemaidy, a nalezl
milost před obličejem jeho.

25. I sočili na něj někteří ne
šlechetní z národu jeho:

26. ale učinil jemu král jakž či
nivali jemu, kteří před ním byli:
& povýšil ho přede všemi přátelý
svými,

27. a potvrdiv jemu knížetství
kněžské, a jakékoli jiné měl drahé
věci prvé, učinil jej prvním z přátel.

28. I požádal Jonathas od krále,
aby svobodné učinil Jůdstvo, a
troje knížetství, a Samaří, a kon
činy její: a. slíbil jemu tři sta

ven. .
29. I svolil král: a napsalJona

thovi listy o všech těch věcech,
na tento způsob:
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30. Král Demetrius Jonathovi

bratru pozdravení i národu židov
skému.

31. Přípis listu, kterýž jsmepsali
Lasthenovi otci svému o vás, po
slali jsme k vám, abyste Věděli:

32. Král Demetrius Lasthenovi
otci pozdraveni.

33. Národu židovskému, přátelům
našim, a kteříž zachovávají, což
spravedlivého jest u nás, usoudili
jsme dobře učiniti, pro dobrotivost
jejich, kterouž mají k nám. .

34. Protož ostavili jsme jim vše
cky končiny jůdské, a tři města,
[Aferemu], Lydu, a Ramathu, kte
ráž přidána jsou k Jůdstvu od Sa
maří, i všecky končinyjejich, aby
byly odděleny všem, kteřiž obětují
V Jerusalémě, za ty věci, kteréž
brával král od nich prvé každého
roku, i za úrody země i ovoce. '

35. I jiné věci, kteréž náležely
nám z desátků a daní, od tohoto
času odpouštíme jim: asolní doly,
& koruny, kteréž se nám přinášely,

36. všecko jim odpouštíme: a nic
z toho nebude zrušeno, od nynějška
a po všecken čas.

37. Protož nyní snažte se učiniti

přepis těch Věcí, a at jest dán Jonat ovi, a položen _na hoře svaté,
na místě slavném.

38. Tedy vida Demetrius král,
že umlkla země před obličejem
jeho, a nic mu neod írá, rozpustil
všecko vojsko své, je nohokaždého
na místo své, kromě cizího vojska,
kteréž sebral z ostrovů národů:
[pročež] všecka vojska otců jeho
byli nepřátelé jeho.

39. Byl pak nějaký Tryfon prvé
po straně Alexandrově: ten vida
an všecko vo'sko repce roti De—
metriovi, šel Emalchue ovi arab
skému, kterýž choval [u sebe] A.n
tiocha syna Alexandrova:

40. i přisedal k němu*, aby ho
dal jemu, aby kraloval místo otce
svého: a oznámil mu, co učinil
Demetrius, i o nepřátelství vojsk

40) t. naléhal naň, přimlouval mu.

jeho pro ti němu. A zůstal tam za
drahně dnů.

41. I poslal Jonathas k Deme
triovi králi, aby vyhnal ty, kteříž
byli na hradě v Jerusalémě, a kte
říž byli V evnostech: nebo válčí
vali proti sraeli.

42. I poslal Demetrius k Jona
thovi, řka: Nejen to učiním tobě,
a národu tvému: ale slávou zve
lebím tebe, i národ tvůj, v čas

příhodnly.43. rotož nyní dobře učim'š,
pošleš li mi muže na pomoc :nebo od
stoupilo ode mne všecko vojsko mé.

44. I poslal jemu Jonathas tři
tisíce mužů silných do Antiochie:
i přišli k králi, abyl potěšen král
z příchodu jejich

46. i shromáždilo se těch, kteříž
byli z města, sto dvaceti tisíc mužů
a chtěli zabiti krále.

46. I utekl král do dvora [svého]:
a ti, kteříž byli z města, osadili
cesty města, a počali bojovati.

47. Tedy povolal král Židů na
pomoc, a sšedše se k němu všickni
spolu,rozptýlili se všickni poměstě:

48. a pobili v ten den sto tisíc
lidí, a zapálili město, a nabrali
mnoho kořistí toho dne, a vysvo
bodili krále. '

49. Vidouce pak obyvatelé města,
že se zmocnili idé města, jakž
chtěli: zemdlelí vmysli své, a vo
lali k králi s prosbou, řkouce:

50. Podej nám pravice, a necht
přestanou Židé bojovati proti nám
i proti městu.

51. I odvrhli braň svou, a učí
nili pokoj, a oslaveni jsou Židé
před obličejem krále a před oblí
čejem všech, kteříž byli v králov
ství jeho, a na slovo vzati jsou
v království: a navrátili se do J e
rusaléma, majíce kořistí mnoho.

52. A seděl Demetrius král na
stolici království svého: a umlkla
země před obličejem jeho.

53. Ale selhal všecko cožkoli byl
řekl, a odcizil se od Jonathy, a ne
odměnil se jemu vedlé dobrodiní,
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kteráž jemu byl učinil, a sužoval
jej náramně. . _,

54. Potom pak navrátil se Try
fon, a Antioch s ním dítě mláde
nec, a kraloval, vstaviv na sebe
korunu.

55. I shromáždila se k němu
všecka vojska, kteráž byl rozptýlil
Demetrius, abojovala proti němu:
a obrátiv Demetrius hřbet, utekl.

56. Tryfon pak vzav slony, ob
držel Antiochii.

57. I psal Antioch mládenec Jo
nathovi, řka: Ustanovuji tobě kněž
ství, a ustanovuji tě nad čtyrmi
městy, abys byl z přátel králov
ských.

58. A poslal mu nádoby zlaté
k službě, a dal mu moc pít-i ze
zlata, & býti v šarlatě, a míti zá
ponu zlatou:

59. & Šimona bratra jeho usta
novil vévodou od pomezí tyrského,
až k končinám egyptským.

60. I vyšed Jonathas, procházel
za řekou města: a shromáždilo se
k němu všecko vojsko syrské na
pomoc, a přišel k Aškalonu, a vyšli
slavně jemu vstříc z města.

61. Odtud pak táhl k Gáze: a
zavřeli se ti, kteříž byli v Gáze:
i oblehl je, aspálil, což bylo Vůkol
města, a zloupil je.

62. I prosili Gazenšti Jonathy,
a dal jim pravici: a vzav syny
jejich v zástavu, poslal je do Je
rusaléma: a prošel tu krajinu až
k Damašku.

63. I uslyšel Jonathas, že pře
stoupila knížata Demetriova. vKá—
des, kteréž jest v Galilei, s vojskem
mnohým, chtě'íce odstrčiti ho od
spravování krá ovstvi:

64. i vytáhl proti nim: bratra
pak svéhoŠimonazanechalvkrajině.

65. I položil se Šimon u Beth
sury, a dobýval jí za mnoho dní,
&.zavřel je.

66. I žádali od něho přijíti pra—
vice, a podal jim: a vyhnav je
odtud, vzal město, a osadil je stráží.

67. Jonathas pak & vojsko jeho
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položilo se u vody Genesar, a přede
dnem bděli na oli Azor.
—68. A aj vojs a cizozemců táhla

proti nim v poli, a zdělali jemu
zálohy na horách: on pak vstříc
táhl proti nim.

69. Zálohy pak vyskočivše z míst
svých, svedli bitvu.

70. I utekli, kteří byli po straně
Jonathově všickni: a žádný ne
zůstal z nich, jediné Mathatiáš syn
Absalomův, a Jůdas syn Kalfův,
kníže polní vojska.

71. Tedy roztrhl J onathas roucha
svá, a nasypal zemi na hlavu svou,
a modlil se.

72. A navrátiv se Jonathas proti
nim k boji, obrátil je na utíkání,
ač odporovali*.

73. Vidouce pak to se strany
jeho ti, kteří utíkali, navrátili se
k němu, a honili s ním všecky až
do Kades do ležení jejich, a při
táhli až tam*.

74. I padlo z cizozemců v ten
den tři tisíce mužů: aJonathas se
navrátil do Jerusaléma.

Kapitola 12.
Jonathovo s Řlmany u. :; Spartiatskými

smlouvy obnovení. 221.Vojska Demetriova
zahnání. 31. Arabských porážka. 35 Zdi
jerusalémských upravení. 42. Lest Tryfo
nova k záhubě Jonathy i vojska jeho.

1.Tedy vida J onathas, že čas jemuslouží, vybral muže, a poslal
je do íma, aby potvrdili a obno
vili s nimi přátelství:

2. i k Spartiatským, a dojin'ch
míst rozeslal listy podlé týchž s ov.

3. I odšedše do Říma, vešli do
radního domu, a řekli: Jonathas
nejvyšší kněz, a národ židovský
poslali nás, abychom obnovili přá
telství a tovaryšství podlé přede
šlého. 

4. I dali jim listy k nim po mí
stech*, aby doprovodili je do země
jůdské s pokojem.

72) Ř. a utíkali.
73) Ř. a položili se tam.
4) t. k obyvatelům míst na cestě
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5. Tento pak jest přepis listů,
kteréž psal Jonathas Spartiatským:

6. Jonathas nejvyšší kněz, a
starší lidu, a kněží, a ostatní lid
židovský, Spartiatským, bratřím
[svým] pozdravení.

7. Již dávno posláni jsou listové
k Oniášovi nejvyššímu knězi od
Aria, kterýž kralovaluvás, žejste
bratři naši, jakž přepis obsahuje,
kterýž níže položen jest.

8. I přijal Oniáš muže, kterýž
poslán byl, poctivě.: a vzal listy,
jimiž oznámeno bylo o společenství
a přátelství.

9. My, ačkoli nic toho nepotře
bujeme, majíce za potěšení knihy
svaté, kteréž jsou v rukou našich,

10. raději jsme chtěli poslati
k vám obnovit bratrství, a přá
telství, abychom snad nebyli vám
učinění cizími: neb drahně časů
minulo, jakž jste poslali k nám.

11. Protož my každého času bez
přestání ve dny slavné, a v jiné,
v kteréž náleží, pamatujeme na
Vás při obětech, kteréž obětujeme,
a při řádech, kteréž zachováváme,
jakž povinno jest, a slušno pama
tovati na bratry.

12. Protož radujeme se z slávy
vaší.

13. Ale nás obklíčila mnoha sou
žení, a války mnohé, a bojovali

proti nám králové, kteříž jsou vůol nás.
14. Protož nechtěli jsme těžcí

býti vám, ani jiným společníkům
a přátelům našim, Vtěch válkách.

15. Měli jsme zajisté pomoc
s nebe, a vysvobození jsme my, a
nepřátelé naši jsou ponížení.

16. Protož vyvolili jsme Nume
nia syna Antiochova, a Antipatra
syna. Jásonova, a poslali jsme je
k ' anům, aby obnovili s nimi
přátelství a společenství předešlé.

17. Poručili jsme jim také, ab
i k vám se vypravili, a pozdravilyi
vás; a dodah vám listů našich o
obnovení bratrství našeho.

18. A nyní dobře učiníte, da
douce odpověď nám na to.
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19. A tento jest přepis listů, kte—
réž poslal Omášovi:

20. Arius, král spartiatsk , Oniá
šovi, knězi ve ' ému, poz avení.

21. Nalezeno 'est v písmě o Spar
tiatských a o Ži ech., že jsou bratři,
a že jsou z pokolení Abrahamova.

22. A n i co jsme zvěděli o
tom, dobře činíte, píšíce nám o
pokoji vašem*.

23. 'ILéži my sali jsme zase
vám: Ze dobyte náš, a jmění
naše, vaše jest; a vaše, naše: pro
tož poručili jsme, aby to oznámeno
bylo vám.

24. I uslyšel Jonathas, že se na—
vrátila knížata Demetriovasvojskem
mnohem větším nežli prvé, aby
bojovala proti němu.

25. I vyšel z Jerusaléma, a po
tkal se s nimi v krajině amathit—
ské: nebo nedal jim chvíle, aby
vtrhli do kra'iny jeho.

26. I poslall vyzvědače do ležení
jejich: kteřížto navrátivše se ozná
mili, že míní připadnouti na ně v
nom.

27. Když pak zapadlo slunce,
rozkázal Jonathas svým bdíti, a
býti ve zbroji pohotově k boji přes
celou noc, a postavil strážné vůkol
ležení.

28. Pročež uslyševše nepřátelé,
že hotov jest Jonathas s svými
k bitvě: báli se, a strachovali se
v srdci svém: a zapálili ohně v le
žení svém.

29. Jonathas pak, &.kteříž s ním
byli, nezvěděli až ráno: viděli pak
světla hořící:

30. i hnal se po nich Jonathas,
a nedostihl jich: nebo se byli pře
plavili přes řeku Eleutheru.

31. Ted obrátil se J onathas na
Arabské, teříž slovou Zabadei, a
porazil je, a obral kořisti jejích.

32. A sebr se, a přišel do Da—
mašku, a projel všecku tu krajinu.

33. Šimon pak vytáhna, přišel
až k Askalonu, a k blízkým pev

22) t. jak se máte, že máte pokoj.
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nostem: až uchýliv se k Joppe,
dobyl jí,

34. nebo byl slyšel, že chtějí tu
pevnost vydati stranám Demetri
ovym, a osadil tam strážné, aby
jí ostříhali.

35. Tedy navrátív se J onathas,
svolal starší lidu, a myslil s nimi
vzdělati pevnosti v Jůdstvu,

36. a vzdělati zdi v Jerusalémě,
a vyvyšiti vysokost velikou meri
prostředkem hradu a města, aby
oddělil jej od města, aby sám byl
zvláště, a [aby tam] ani nekupovali,
ani neprodávali.

37. Tedy sešli se, aby stavěli
město: i padla zeď, kteráž byla
nad potokem od východu slunce,
i opravil tu, kteráž slove Kafe—
tetha:

38. Šimon pak vystavěl Adíadu
vSefela, a ohradil ji, avložil dveře
a závory.

39. A když myslil Tryfon kralo
vati v Asii, a vzíti korunu,'a vztáh
nouti ruku na Antiocha krále:

40. obávaje se, žeby snad nedo
pustil mu toho J onathas, ale bojoval
proti němu, hledal ho jíti, a zabití.
A vstav odšel do Bethsan.

41. I vytáhna Jonathas proti
němu se čtyřicíti tisíci mužů v 
hraných k bitvě, přitáhl do Bethsan.

42. Tedy vida Tryfon, že přichází
Jonathas s vojskem velikým, aby
vztáhl na něho ruku, bál se.

43. A přijal ho s počestností, a
schválil jej" všechněm přátelům
svým,“ a dal mu dary: a řikázal
vojskům svym, aby ho pos ouchali,
jako jej samého.

44. I řekl Jonathovi: Proč jsi
trá il všecken lid, poněvadž není
vál y mezi námi?

45. A nyní odešli je do domů

jietjich: sobě pak vybeř málo mužů,eřížby s tebou b li, a ojď se
mnou do Ptolemaidy, a ám ji
tobě, i jiné pevnosti, i vojsko, i
všecky, kteříž ustanoveni jsou nad
věcmi, a navrátě se odejdu: neb
proto jsem řijel.

46. Tedy fJonathas] uvěřiv jemu,

učinil, jakž řekl: a propustil vojsko,
a táhli do země jůdské.

'47. Nechal pak při sobě mužů
tři tisíce: z níchžto dva tisíce po
slal do G—alilee,tisíc pak šlo s ním.

48. Ale když všel Jonathas do
Ptolemaidy, zavřeli Ptolemaidští
brány města: a jali jej, & všecky,
kteříž byli vešli s ním, pobili me
cem.

49. I poslal Tryfon vojsko a jízdu
do země galilejské a na pole ve
liké, aby zhubili všecky tovaryše
Jonathovy.

50. Ale oni zvěděvše, že jat jest
J onathas, a zahynul, i všickni, kteříž
s nim byli, napomínali jedni dru
bých, avyšli hotovi jsouce kbitvě.

51. Avšak vidouce ti, kteříž je
honili, že jim o život běží, navrá—
tili se:

52. oni pak přišli všickni v po
koji do země jůdské. I plakali Jo
nathy, itěch, kteříž sním byli, ná
ramně: a Israel kvílil pláčem ve
likým.

53. A hledali všickni národové,
kteříž byli vůkol nich, potříti je,
nebo řekli:

54. Nemají knížete, ani pomoc
nika: protož nyní vybojujme je,
& vyhlaďme z lidí památku jejich.

Kapitola 13.
Vyvolení Šimona za vůdce. 14. Tryfono

va lest. 23. Lavraždění Jana*-hy, 31. též
Antiocha krále. 43. Dobytí od Šimona Gázy
50. i bradu jemsalěmského.

1.I uslyšel Šimon, že sebral Tryfonvojsko veliké, aby vtrhl do
země jůdské, a potřel ji.

2. Vida, an se lid třese a boji,
vypravil se do Jerusaléma, a shro
máždil lid:

3. a napomínaje jich řekl: Vy
víte, jak veliké věci já, a bratři
moji, a dům otce mého, činili jsme

ro zákon, a pro svatyni, a jakých
gzkostí jsme zkusili.

4. Proto zhynuli bratři moji
všickni, příčinou Israele, & zůstal
jsem já sám.

5. A nyní odstup to ode mne,
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abych šetřiti měl života svého v
ste 'koli čas soužení: nebot nejsem
.epši nežli bratři moji.

6. Pomstím tedy národu svého,
a.svatyně, ditek také našich, i žen:
poněvadž sebrali se všickni náro—
iové, aby potřeli nás z nepřátelství.

7. I rozpálil se duch lidu spolu,
iakž uslyšel řeči tyto:

8. a odpověděli hlasem velikým,
řkouce: Ty jsi vůdce náš, místo
]ůdy a Jonathy bratra tvého:

9. bojuj boj náš: a všecko, což—
koli řekneš nám, učiníme.

10. Tedy sebrav všecky muže
bojovné, pospíšil, aby dokonal vše
cky zdi jerusalémské, a ohradil jej
vůkol.

11. I poslal Jonathu, syna Ab
salomova, a s ním vojsko nové do
Joppe: a vyhnav ty, jenž byli v
něm, zůstal tam sám.

12. Tryfon pak hnul se od Pto—
lemaid s vojskem velikým, aby
vtrhl db země jůdské, a Jonathas
byl s nim pod stráži.

13. Šimon pak položil se v Addus
proti tváři ole.

14. A k yž zvěděl Tryfon, že
povstal imon na místo Jonathy
bratra svého, a že se s ním bude
potýkati v boji, poslal k němu posly,

15. řka: Pro stříbro, kteréž po
vinen byl Jonathas bratr tvůj do
královské komory, pro věci, kteréž
sobě svěřené měl, zadrželi jsme ho.

16.A nyni pošli sto hřiven stříbra,
a dva syny jeho do zástavy, aby
propuštěn jsa neodstoupil od nás
a propustímet ho.

17. I porozuměl Šimon, že lstivě
mluví s nim, avšak řece rozkázal
dáti stříbro, a ml' enečky: aby
nevzal nepřátelství velikého proti
lidu israelskému, řkoucímu*:

18. Ze neposlal jemu stříbra, a
mládenečků, proto zahynul [Jo
nathas .

19, oslal tedy mládenečky, a:sto
hřiven: ale on selhal anepropustil
Jonathy.

17) Jinak, aby snad neupadl ve velikou
nelibost u lidu, kterýžby řekl —
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20. Potom přitáhl Tryfon do kra—
jiny, aby potřelji: i točili se cestou,
kteráž vede k Ador: imon pak,
a vojsko jeho táhli [za nimi], na
kteréžkoli misto táhli.

21. Ti pak, kteříž byli na hradě,
poslali k Tryfonovi posly, aby po—
spišil přijíti po poušti, a aby poslal
jim špíže.

22. I vypravil Tryfon všecku
jízdu, aby přitáhl tu noc: ale b 1
snih velmi veliký, a nepřišel o
Galaad.

23. A když se přiblížil k Baskamě,
zabil tam Jonathu, i syny jeho*.

24. I obrátiv se Tryfon táhl do
země své.

25. Tedy poslav Šimon, vzal kosti
J onathy bratra svého, a pochoval
je v Modin v městě otců jeho.

26. I plakali ho všickni Israelští
pláčem velikým, a kvilili nad ním
mnoho dní.

27. I vzdělal Šimon nad hrobem
otce svého a bratři svých stavení
vysoké k spatření, z kameni hla
zeného napřed i vzadu:

28. a postavil sedm sloupů, jeden
proti druhému, otci a mateři, a
čtyrem bratřím:

29. a okoloních postavil sloupyveliké, a na sloupíc zbroj, na pa
mátku věčnou; a vedlé zbroje lodí
vyryté, kteréžby spatřiny byly ode
všech lavicích se po moři.

30. ent jest hrob, kterýž udělal
v Modin, až do tohoto dne.

31. Tryfon pak, když cestou jel
s Antiochem králem mládencem,
lstivě zabil ho.

32. A kraloval místo něho, vsta
viv sobě korunu Asie, aučinil ránu
velikou v zemi.

33. Ivzdělal Šimon pevnosti země
židovské, obradiv je věžmi vyso
kými, a zdmi velikými, abranami,
i závorami: i potrav nakladl do
pevnosti.

34. A brav Šimon muže, oslal
k Demetriovi králi, aby učinil ji

23) R. Zabil Jonathu, kterýžto pochován
jest tam.
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ně polehčení : nebo všíckni skutkové
Tryfonoví dělí se s rozchvataním.

_35. Tedy odpověděl jemu Deme
tnus král na ta slova, napsav list
takový:

36. Kral Demetrius Šimonovi nej
vyššímu knězi, a příteli králů, a
starším í národu židovskému,pozdravem.

37. Korunu zlatou, a bahem*,
kterouž jste poslali, přijali jsme:
a hotovi jsme s vámi učiniti pokoj
veliký, &napsati úředníkům kralov
ským, aby vám odpustíli, cožjsme
my odpustilí.

38. Nebo kteréžkoli věci jsme
ustanovili, stáléjsou vám*.Pevnosti,
kteréž jste vzdělalí, vam buďte.

39. Odpouštíme také nevědomosti,
& hříchy až do dnešního dne, i
korunu, kterouž jste dlužní byli: a
bylo-lí co jiného pod daní v Jeru
salémě, již nebudiž pod daní.

40. A jsou-lí kteří zvás způsobní,
aby zapsani byli mezi naše, necht
jsou zapsani, a at jest mezi námi
po Oj.

41. [A tak] léta. stého sedmdesá
tého sňato jest jho pohanů s Israele.

42. I počal lid ísraelský psatí ve
dskách a v skutcích obecných, léta
prvního za ímona nejvyššího kně
ze, a. velikého vůdce, & knížete
židovského.

4,3. v těch dnech položiv se Ši
mon u Gazy, obklič1l jí vojsky, a
nadělal nástrojů válečných, a za—
sadil roti městu, &.udeřív kjedné
věži, obyl jí.

44. I vypadli ti, kteří byli v tom
nástroji, do města: a stalo se v
městě ohnutí veliké.

45. edy vstoupili tí, kteříž byli
v městě, s ženami a dětmi na zeď,
roztrhše roucha své, a volali hla
sem velikým, žadajíce od Šimona,
aby jim podal pravice,

37) t. palmovou ratolest ze zlata, aneb
zlatý řetěz; aneb drahé roucho t. d.
na znamení oddanosti & pokojného
smýšlení —

88) t. co jsme prvé s vámi narovnali & u
mluvili. to pevně stůj.

46. a řekli: Neodplacuj nám po
dlé zlosti našich, ale podlé milo
srdenství svého.

47. I nakloněn byv Šimon, nebo
joval proti nim: avšak vyhnal je
z města, &.vyčistil domy, v nichž
byly podobizny, a teprv všel do
něho s chvalamí dobrořeče Pánu:

48. a vymetav z něho všelikou
nečistotu, osadil v něm muže, kteříž
by plnili zákon [Boží]: a ohradiv
je, vzdělal sobě [v něm] příbytek.

49. Těm pak, kteříž bylina hradějerusalémsk m, zabráněno bylo vy
cházeti, a vchazetí do krajiny, a
kupovatí, a prodavatí: i lačněli vel
mi, a mnozí z nich zhynuli hladem.

50. I volali k Šimonovi, aby pra
vice vzali: í odal jim [pravíce], a
vyhnav je odtud, očistil hrad od
poskvrn:

51. a vešli do něho třímecítmého
dne měsíce druhého, léta stého
sedmdesátého prvniho, s chvalou,
a ratolestmi palmovými, a s har
famí, a címbály, a s loutnami, a
chvalami, a s písněmi, nebo potřín
jest nepřítel veliký z Israele.

52. I ustanovil, aby po všecka léta
slavení bývali ti dnové s veselím.

53. A ohradil horu chrámu [Boží
ho], kteráž byla při hradu, abydlíl
tam sám, i ti, kteříž s ním byli.

54. Vida pak Šimon Jana syna
svého, že jest muž silný k boji:
ustanovil ho vůdcem nade všemi
vojsky: a ten bydlil v Gazaře.

Kapitola 14.
Jetí Demetria, 4. Pokoj v zemi jůdské.

16. Obnovení smlouvy s Spartiatskými &
Římany. 26. Zapsáuí hrdinských skutků
Šimonových na. dskách měděných.

1. éta stého sedmdesátého druhé
ho, sebral Demetrius král

vojsko své, a táhl do země méd
ské, by vzal sobě odtud pomoc, aby
vybojoval Tryfona.

2. Ale uslyšev Arsaces král per
ský a médský, že vtrhl Demetrius
do končin jeho, poslal jednoho z
knížat svých, aby ho jal živého, &
přivedl ho k němu.
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3. I vytáhl., a porazil vojsko De
metriovo: a jav ho, přivedl jej k
Arsacesovi, a vsadil ho do vězení.

4. I umlkla všecka země jůdská
po všecky dny Šimonovy, a vyhledá—
val dobrého národu svému: ilíbila
se jim moc jeho, a sláva. jeho, po
všecky dny.

6. A mimo všecku slávu svou do

be1 ještě J oppe, aby bylo přístavem[ ůdských], &učinil průchod k ostro—
vům mořsk .

6. A rozšířil končiny národu své—
ho, a obdržel [celou] krajinu.

7 A shromáždil ze zajeti mnohé,

&plánoval nad Gazarou. a Bethsurou.a radem [jerusalémským]: a odjal
z něho nečistoty, a nebyl, kdoby
se mu opřel.

8. A jedenkaždý vzdělával zemi
svou 9 pokojem: a země jůdská
vydávala. ourody své. a stromoví
polní ovoce své.

9. Starší sedali všickni na ulicích,
a rozmlouvali o dobrých věcech
země. a mládenci obláčeli se v slá
vu a v roucha bojovná.

10. A městům dodával potrav.a
ustanovil, aby [v nich] byly nástroje
válečné k obraně, až i jmenováno
jest jmeno slávy jeho do končin
zeme.

11. Způsobil pokoj na zemi. &.
veselil se Israel veselím velikým.

12. I sedal jedenkaždý pod vin—

ným kmenem svš'vm, & pod fíkemsvým: a nebyl k oby je přestrašil.
13. [Nebo] zhynul bojující proti

nim na zemi: akrálové potřínijsou
v těch dnech.

14. A posiloval všechněch poníže—
ných lidu svého, a vyhledával zá—
kona., a vyhladil všelikého nepra
vého a zlého:

15. svatyni zvelebil, &nádobí sva
tyně rozmnožil.

16. I uslyšáno jest v Rímě, že
umřel Jonathas, &.až k Spartiatr
ským [donesla se ta ověst]: a
zarmoutili se [z toho] naramně.

17. Ale když uslyšeli, že Šimon
bratr jeho učiněn jest nejvyšším
knězem místo něho, a že on drží
všecku tu krajinu, i města v ni:

18. psali k němu na dskách mědě
ných, aby obnovili přátelství a.
s olečenství, kteréž byli učinili s
ůdou. a s Jonathou bratřímijeho.

19. A čtení jsou před obličejem
shromáždění v J erusalémě. A tento
jest přepis listů, kteréž poslali
Spartiatští:

20. Spartiatská knížata, a města,
Šimonovi knězi velikému, a star
ším, i kněžím. i jinému lidu židov
skému, bratřím, pozdravení!

21. Poslové, kteříž byli posláni
k lidu—našemu, oznámili nám o
vaší slávě, a cti, i radosti: arado
vali jsme se z příští jejích.

22. A napsali jsme [ty řeči],kteréž
od nich praveny byly do sněmů
lidu, takto: Numenius Antiochův,
& Antipater syn Jásonův, poslové
židovští, přišli k nám, obnovujíce
s námi předešlé přátelství.

23. Ilibilo se lidu přijíti ty muže
slavně, a vložiti přepis řečí jejich
do knih lidu zvláštních, aby byl
na památku lidu spartiatskému.
Přepis pak toho napsali jsme 1
monovi, velikému knězi.

24. Potom pak poslal Šimon Nu
menia do Říma, majícího štít zlatý
velik , s tíží tisíc liber, aby po
tvrdí s nimi společenství. Když
pak uslyšel lid římský*

25. řeči tyto, řekli: Jaké podě
kování učiníme Šimonovi, asynům
jeho?

26. Nebo on navrátil bratry své*,
azapudil bojem ne řátely israelské
od nich: &.[protožřustanovili jemu
svobodu, & zapsali to na dskách
měděných, a postavili je na sloupích
na hoře Sion.

27. Atento jest opis toho písma.:
Osmnáctého dne měsíce Elul, léta
stého sedmdesátého druhého, léta
třetího pod Šimonem knězem ve

lik2ým v Asaramel,8. v shromáždění velikém kněží,
& lidu, a. knížat národu, a starších

24) Text řecký nemů slova „římský,“ alépe
se to rozumí o lidu jůdském.

26) t. ]: předešlému, svobodnému stavu;
aneb zachoval je —
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krajiny. známy učiněny jsou tyto
věci: Že častokrát byvaly bitvy
v krajině naší.

29. Ale Šimon syn Mathatiášův
z synů Jarib, a bratři 'eho, vydá
vali se vnebezpečenstw, a odpírali
nepřátelům národu svého, aby ostála
svatyně jejich, i zákon: & slávou
velikou oslavili národ svůj.

30. I shromáždil Jonathas národ
svůj, a učiněn jest jim knězem
velikým, a přiložen jest k lidusvemu.

31. A chtěli nepřátelé jejich po—
šlapati, & potříti krajinu jejich, a
vztáhnouti ruce na svatyni jejich.

32. Tehdy opřel se tomu Šimon,
a bojoval za národ svůj, a vyna
loživ peněz mnoho, ozbrojil muže

vlojska národu svého, a dal jimat:
33. a ohradil města jůdská, i

Bethsuru, kteráž byla v končinách
země židovské, kdež prvé bývala
zbroj nepřátel: a osadil tam za
stráž muže jůdské.

34. I Joppe ohradil, kteréž bylo
u moře: a Gazaru, jenž jest vkon
činách azotských, kdežto bydlili
prvé nepřátelé, & osadil tam Jůd
ské: a nařídil v nich, cožkoli se
hodilo k potrestání jich*.

35. A vida lid skutek Šimonův,
a slávu, již umínil dob i národu
svému, ustanovili jej vů cem svym,
a knížetem kněžským, proto že on
učinil všecky ty věci, a [pro tu]
spravedlnost, a vím, kterouž za
choval národu svému, a vyhledával
vším z ůsobem vyvýšiti lid svůj.

26. 11zadnů jeho dařilolse vru on je 0, aby vy leněnibyipo
hané z krajiny jejigh, i ti kteHž
b li v městě Davidově v Jerusa
l mě, a na hradě, z něhož vychá-—
zelí, a poskvrňovali všech věci,
kteréž vůkol svatyně jsou, a činih
ránu velikou čistotě*:

37. a osadil jej muži jůdskými,
k obraně krajiny, a města, a po
výšil zdí jerusalémských.

34) či k opraven! těch měst.
36) či svatosti místa a zákona Božího —

38. A král Demetrius potvrdil
jemu ne'vyššího kněžství.

39. Dle toho učinil ho přítelem
svym, a oslavil jej slávou velikou.

40. Nebo slyšel, že nazváni jsou
Židé od Rímanů přátely, a společ
níky, a bratřími, a že přijali posly

imonovy slavně:
41. a že Židé, akněžíjejích svo

lili, aby byl jejich vůdcem, &nej
vyšším knězem na věky, dokudžby

nepovstal prorok věrný*:2. a aby byl nad nimivůdcem,
a péči měl o svatyni, a aby usta—
novil úředníky nad dily jejich, i
nad krajinou, a nad zbrojí, i nad
pevnostmi:

43. a aby péči měl o svatyni, a
aby ho posloucháno bylo ode všech,
a aby spisováni byli pod jmenem
jeho všickni zápisové v krajině: a
aby se obláčel v šarlat, a zlato:

44. a aby nebylo lze žádnému z
lidu, a z kněží, zrušiti něčeho z
těch věcí, a opírati se proti tomu,
co on pravi, aneb svolati shromá
ždění v krajině bez něho: a oblá
četi se v šarlat, a užívati zápony
zlaté.

45. Kdoby pak přes to učinil,
aneb zrušil něco z těch věcí, vinen
bude.

46. I líbilo se všemu lidu usta
noviti Šimona, a. učiniti podlé slov
CF$(0 .

47. I přijal to Šimon, &libilo se
jemu, aby nejvyššího kněžství uží
val, a byl vůdcem aknižetem ná
rodu židovského, a kněží, a vládl
nade všemi.

48. A pismo toto rozkázali vrýti
do desk měděných, a postaviti je
v ohradě svatyně, na místě slavném:

49. pře is pak těch věcí vložiti
do pokla nice, aby ho měl imon,
i synové jeho.

41) t. onen zaslíbený & očekávaný : rodu
Davidova, či Messiáš, ienžby jináče
nařídil —

30
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Kapitola 15.
Obnoveno od Antiocha přátelstvíasmlou

va s imonem. 10. Válka ieho sTryfonem.
15. Přímluvčí listové Římanů za Židy. 27.
Zrušena od Antiocha smlouva :: imonem
učiněná. 38. Poslání Cendebea s vojskem
do země jůdské.

LI poslal Antioch syn Demetrialisty z ostrovů mořských Ši
monovi knězi, a knižeti národu
židovského, i všemu národu:

2. a obsahovali způsob tento:
Král Antioch Šimonovi, knězi ve
likému, a národu židovskému, po
zdravení!

3. Poněvadž někteří nešlechetní
obdrželi království otců našich, a
chci zase dobytí království, a na
vrátiti je jako bylo prvé: sebral

jsem množství vojska, a nadělaljsem lodí válečný .
4. Chci ak táhnouti skrze kra

jinu, abyc pomstil se nad těmi,
kteříž zkazili krajinu naši, akteříž
v pustinu uvedli města mnohá v
království mém.

5. Protož nyní potvrzuji tobě
všech obětí, kteréž odpustili tobě
přede mnou všickni králové, akte
réžkoli jiné dary odpustili tobě:

6. a. dopouštím, abys bil ráz
“vlastní mince v krajině své:

7. J erusalém pak aby byl svatý,
a svobodný: avšecka zbroj, kteráž
kována jest, i pevnosti, kteréž jsi
vzdělal, kteréž držíš, at zůstávají
tobě.

8. A všecken dluh královský, a
cožby budoucně náleželo králi, od
této chvíle i po všecken čas, od—
pouští se tobě.

9. Když pak obdržíme království
naše, oslavíme tebe, i národ tvůj,
i chrám slávou velikou, tak aby,
zřejmá byla sláva vaše po vší zemi

10.Léta stého sedmdesátého čtvr
tého, vyšel Antioch do země otců
svých, i sešla se k němu všecka
vojska, tak že málo jich ostalo s
Tryfonem.

11. I stíhal ho Antioch král, a
přišel do Dory utíkaje přes moře.

12. Nebo věděl, že shromážděny

jsou [na něj] zlé věci, aže ho opu
stilo vojsko. .

13. Tehdy položil se Antioch u
Dory se sto dvacíti tisíci mužů
bojovných, a s osmi tisíci jízdných :

14. &.obklíčil město, a lodí při
stoupily od moře: & sonžili město
od země i moře, anedali žádnému
vjíti, neb vyjíti.

15. Přišel pak Numeniue, a kte
říž s ním byli, z městaRíma, ma
jíce listy k králům, a k krajinám
psané, v nichž bylo sáno toto:

16. Lucius konsul řimský, Ptole
meovi králi pozdraveni!

17. Poslové židovští přišli k nám,
přátelé naši, obnovujíce přátelství
předešlé, a společenství, posláni
jsouce od Šimona knížete kněž
ského, a lidu židovského.

18. A přinesli také [s sebou] štít
zlatý liber tisíc.

19. Protož libilo se nám psáti
králům, a krajinám, aby jim ne
činili nic zlého, aniž bojovali proti
nim, a městům jejich, &.krajinám
jejich: a aby nedávali pomocitěm,
kteřížby bojovali proti nim.

20. Vidělo se pak [také] nám
přijiti od nich štít.

21. Protcž jestliže kteří nešle
chetni utekli z krajiny jejich k vám,
vydejte je Šimonovi knížeti kněž
skému, at mstí nad nimi podlé zá
kona svého.

22. O ty věci psáno jest také
Demetriovi králi, a Attalovi, a Aria
rathovi, a Arsacesovi,

23. a do všech krajin: a Lamp
sakovi, &.Spartiatským, a do Délu,
& do Mindu, a do Sicionu, a do
Karie, a do Sámu, a do Pamůlie,
a do Lycie, a do Alikarnasu, ado
Koo, a do Sidy, a do Arady, a do
Rhodu, a do Faselidy, a do Gor
tyny, a do Gnidu, a Cypru, a Cy
rény.

24. Přepis pak toho napsali Ši
monovi knížeti kněžskému, a lidu
židovskému.

25. Ale Antioch král oložil se
s vojskem u Dory podruhé, přiči
ňoval k němu vždy [více] vojska,
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a dělal válečné nástroje: a zavřel
Tryfona, aby neušel.

26. I poslal jemu Šimon dva
tisíce mužů vybraných na pomoc,
a stříbro, a zlato, a nádobí mnohá:

27. a nechtěl těch věcí přijmouti,
a zrušil všecko, což s ním byl
smluvil prvé, a cizil se ho.

28. A poslal k němu Athenobia,
jednoho z přátel svých, aby roz
mluvilsním, řka: Vy držíte Joppe,
a Gazaru, a hrad, kterýž jest v
J erusalémě, městakrálovství mého:

29. končiny jejich zpustili jste,
a udělali jste ránu velikouv zemi,
a panovali jste na mnohých místech
v království mém.

30. Protož nyní vydejte ta města,
kteráž jste opanovali: a daněmíst,
nad nimiž jste panovali, krom kon
čin jůdských.

31. Pakli nechcete, dejte za ně

pět set hřiven stříbra, a za zkázu,terouž jste učinili, &.za platy z
měst, jiných hřiven pět set: pakli
nic, přitáhneme, avybojujeme vás.

32. I přišel Athenobius přítel
královský do J erusaléma, a vida
slávu Šimonovu, a jasnost v zlatě
a v stříbře, a přípravu hojnou, u
žasl se: a oznámil jemu slova krá
lova.

33. Jemužto odpověděv Šimon,
řekl: Ani země cizí jsme nevzali, likr t
aniž držíme věci cizí, ale dědictví
otců našich, kteréž nespravedlivě
od nepřátel našich za některý čas
držáno bylo.

34. Protož my, majíce čas, na
vracujeme sobě zase dědictví otců
s c .

36. Nebo strany JoppeaGazary,
jichž žádáš, ty činívalyvlidu ránu
velikou, i v krajině naší: z těch
dáme sto hřiven. I neodpověděl
jemu Athenobius slova.

36. Ale navrátiv se s hněvem
k králi, oznámil jemu ta slova, i
o slávě Šimonově, a všecko což
viděl: i rozhněval se král hněvem
velikým.

37. Tryfon pak na lodi utekl
do Orthosiady.

38. I ustanovil král Cendebea
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vůdcem pomořsk , a vojsko pě—
ších a jízdných al jemu.

9. A rozkázal jemu hnouti se
s vojskem proti zemi jůdské: a
rozkázal mu vzdělati Gedoru, a
zahraditi brány města, a bojovati
proti lidu. Sám pak král honil
Tryfona.

40. I přitáhl CendebeuskJamnii:
a počal popouzeti lidu, a pošla 
vati zemi jůdskou, a zajímati 'd,
i zabíjeti, & stavěcí Gedoru.

41. Apostavil tu jízdné, a vojsko:
aby vycházejíce procházeli cestu

zemlějůdské, jakž jemu král poruci .

Kapitola 16.
Válka :; Cendebeem a přemožení ho. 11.

Zabití od Ptolemea zetě imona s dvěma
syny jeho. 19. Nastoupení Jana syna jeho
místo něho.

1.Tehdy vypraviv se Jan z Gazary, oznámil imonovi otci
svému, co učinil Cendebeus vlidu
jejich.

2. I povolal Šimon dvou synů
starších, Jůdy a Jana, a řekl jim:
Já, abratři moji, idům otce mého,
bojovali jsme proti nepřátelům
israelským od mladosti až do to
hoto dne: a zdařilose nám rukama
našima vysvoboditi Israele něko

a .

3. Ale nyní sstaral jsem se, vy
pak buďtež na místě mem, a [jako]
bratři moji, a vytáhnouce bojujte
za národ náš: pomoc pak s nebe
budiž s vámi.

4. I vybral z krajiny dvacet tisíc
mužů bojovných, a jízdné; a táhli
na Cendebea, a nocovali v Modin.

5. I vstavše ráno, vytáhli do
pole: a aj vojsko veliké táhlo proti
nim pěších, a jízdných, & řeka
prudká byla mezi nimi.

6. I hnul sesvojskem proti nim
on, i lid jeho, a vida an se lid
strachuje plavati přes řeku, pře
plaval nejprvé: ividěvše jej muži,
přeplavali za ním.

7. I rozdělil lid, a jízdné v pro
střed pěších: byla ak jízda ne
přátelská velmi mnohá.
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8. I zatroubíli na trouby po
svátné, a na utíkaní obrácen jest
Cendebeus, i vojsko jeho: a padlo
z nich mnoho raněných: ostatní
pak utekli do ohrady.

9. Tehdy raněn jest Jůdas bratr
Janův: Jan pak honil je, až přišel
do Cedronu, kterýž byl vzdělal
[Cendebeus] :

10. i utekli až na věže, kteréž
byly na lích azotských, a za
palíl je o něm. A padlo z nich dva
tisíce mužů, a. navrátil se do země
jůdské v pokoji.

11. Ptolemeus pak syn Abobův,
ustanoven byl vůdcem na poli je
rišském, &měl stříbra i zlata mnoho.

12. Byl zajisté zet nejvyššího
kněze.

13. I povýšeno jest srdce jeho,
a chtěl obdržeti krajinu, a obmýšlel
lest roti Šimonov1, &synům jeho,
aby je zahladil;

14. Šimon pak, procházeje města,
kteráž byla v krajině 'ůdské, a
péči maje o ně, sstoupil 0 J ericha,
on a Mathatiéš syn jeho, i Jůdas,
léta stého sedmdesátého sedmého,
měsíce jedenáctého: to jest měsíc
Sabath.

15. I přijal je syn Abobův na
pevnůstku, kterouž vzdělal, a kteráž
slove Doch, lstivě: a učinil jim
hod veliké, a skryl tam muže.

lg. A když se byl podnapil Ši

1. Machabejská. 16.

mon, i synové jeho, vstal Ptole—
meus s svými, avzavše zbroj svou,
vešli na hody, a zabili jej, i dva.

sylny jeho, i některé služebníkye 0:
17. a učinil klam veliký v Isra

eli, a odplatil se zlým za dobré.
18. I napsal o tom Ptolemeus,

a. poslal ku králi, ab mu poslal
vejsko na pomoc,. a o evzdal mu
krajinu, a města jejich, i platy.

19.Jiné také poslal doGazary, aby
zahladili Jana: a tisícníkům po
slal listy, aby přišlikněmu, aaby
dal jim stříbra a zlata, i dary.

20. Jiné pak poslal, aby opano
vali J erusalém &.horu chrámovou.

21. Ale jeden předběhl a oznámil
to Janovi v Gazaře, že zahynul
otec jeho, i bratři jeho, a že po
slal [Ptolemeus], aby zabili i tebe.

22. To když uslyšel, užasl se
náramně: a zjímav ty muže, kteříž
byli přišli, ab zahubili ho, pobil
je: nebo zvě ěl, že usilovah ho
zahubiti.

23. Jiné pak věci o Janovi, a
válkách jeho, a o dobrých udatných
činech [jeho], jimiž sobě statečně
počínal, a o vzdělání zdí, kteréž
vzděIal, i [jiných] skutcích jeho:

24. aj to sepsano jest v knize dnů
)kněžství jeho, jakž učiněnjest kní
gžetem kněžským po otci svém.
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Druhá kniha

Kapitola 1.
Dva. listové Jůdských, psání Židům egypt

ským o slavení památky stánků a ohně od
Nehemiáše nalezeného.

1. ratřím, kteříž “sou v E tě,
B Židům, pozdil'avení vzšágují

bratři, Zidé, kteří jsou v Jerusa
lémě, a kteříž [jsou] vkrajinějůd—
ské, i pokoj dobrý.

2. Dobře učiň vám Bůh, a pa
matuj na smlouvu svou, kterouž
mluvil k Abrahamovi, aIsákovi, &
Jákobovi, služebníkům svým věr

3. a dejž vám všechněm srdce,
abyste jeho ctili, a činili vůli jeho
srdcem velikým, a myslí volnou.

4. Otevřiž srdce vaše k zákonu
svému, a k přikázanim svým, &
učiň pokoj [vám].

5. Vyslyš modlitby vaše, a smiř

sclaýsvami, aniž opouštěj vás v časz .

6. A nyní modlíme se zdeza vás.
7. Za kralování Demetria, léta

stého šedesátého devátého, my Židé
psali jsme vám v soužení, a v u
toku, kterýž řišel na nás těch let,
jakž odstoup' Jáson od zeměsvaté
& od království.

8. Vypálili bránu a vylili krev
nevinnou: i modlili jsme se Pánu,
a vyslyšáni jsme, a obětovali jsme
obět, a běl, arozsvítili jsme světla,
a předložili jsme chleby.

9. A nyní na každý rok slavte
dny stánků měsíce Kaslev.

10. Léta stého osmdesátého osmé
ho, lid kte ž jest v Jerusalémě,a
v zemi jů ské, i Rada i Jůdas,
Aristobolovi mistru Ptolemea krále,
jenž jest z pokolení kněží poma
zaných, itěm, kteříž jsou v Egyptě,

idům pozdravení a zdraví!
11. Z velikých nebezpečenstvi

od Boha vysvobození jsouce, ve
lice děkujeme jemu, jakož. ti,

Machabejská.
kteříž jsme proti takovému králi*
bojovah.

12. On zajisté učinil, aby se vy
řítili z perské země ti, kteříž bo
jovali roti nám, a svatému městu.

13. ebo když vůdcem on byl
v perské zemi, a s ním nesmírné
VOJSkO, padl v chrámě [bohyně]
Nanee, zklamán jsa radou kněží
Nanee.

14. Nebo aby s nipřebýval, při
táhl na to misto Antioch, a přá—
telé jeho, a aby vzal peníze mno
hé pod jmenem věna.

16. A když je kněží předložili
[bohyni] Nanee, a on s několika
všel do ohrady chrámu, zavřeli
chrám,

16. když byl všel Antioch: a
otevřevše skrytý vchod chrámový,
metali kamení, a zabili vůdce, a
ty, kteříž s ním byli, a na kusy
je rozsekavše, a hlavy stínavše vy
vrhli je ven.

17. Ve všem [buď] požehnán Bůh,
kterýž vydal bezbožné [k zahynutí].

18. Majíce tedy činiti očistěni
chrámu pětmecítmého dne měsíce
Kaslev, za potřebné jsme soudili
oznámiti vám: abyste i vy slavili
den stánků, a. den ohně, kterýž
dán jest, když Nehemiáš vystavěv
chrám i oltář, obětoval oběti.

19. Nebo když do perské země
vedeni byli otcové naši, kněží, kte
říž tehdáž ctitelé Boží byli, vzavše
oheň s oltáře tajně skryli jej v
údolí, kdež byla studnice hluboká
a suchá, a v ní schránili jej, tak
že to místo všem neznámé bylo.

20. Když pak mnoho let minulo
a líbilo se Bohu, aby oslán byl
Nehemiáš od krále persk ho: oslal
vnuky těch kněží, kteříž je) byli
skryli, aby pohledali toho ohně: a.

11) t. prot-i Antiochovi Epifanesovi —
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jakž vypravovali nám, nenalezli
ohně, než vodu shustlou.

21. I kázal 'im jí navážiti, a jemu
řinesti: a o ětí, kteréž byly po—
oženy, rozkázal kněz Nehemiáš

pokropiti tou vodou, i dříví, i cožylo na ně vloženo.
22. A když se to stalo, a čas

řišel, v němž zase slunce zasvitilo,
teréž rvé bylo v mrákotě, zapá

lil se o eň veliký, tak že se divili
všickni.

23. Modlitbu pak činili všickni
kněží, když dokonávala se obět,
Jonathas začínal, jini pak odpoví

a 1.

24. A Nehemiášova modlitba byla
na tento způsob: Pane Bože, všech
věcí stvořiteli, hrozný a silný, spra
vedlivý a milosrdn , kterýž jsi
sám jedině dobrý král,

25. sám dárce, sám spravedlivý
a všemohoucí, a věčný, jenž vy
svobozuješ Israele ze všeho zlého,
kterýž jsi učinil otce vyvolenými,
a posvětil jsi jich:

26. přijmiž tu obět za všecken
lid tvůj israelský, a ostříhej i po
svět dědictví sveho.

27. Shromažď rozptýlení naše,
vysvoboď ty, kteříž slouží národům,
a popatř na ty, kteříž jsou v po
tu ě a v ohavnosti: aby věděli ná
ro ové, že jsi ty Bůh náš.

28. Sužuj ty, kteříž nás potla
čují, a ty, kteříž nám činí pohanění
v pýše.

29. Ustanov lid svůj na místě
svatém, jakž pověděl Mojžíš.

30. Kněží pak zpívali písně, až
i dokonána jest obět. _

31. Když pak dokonána byla
obět, rozkázal Nehemiáš z ostatku
vody politi kamení větší.

32. Což když se stalo, plamen z
nich zapálil se: ale od světla, kte
réž se zastkvělo od oltáře, stráven

st.
33. A jakž zjevna učiněna jest

ta věc, oznámeno jest králi er:
skému, že na místě, kdež o eň
schovali kněží ti, kteříž přenešeni
byli, voda se ukázala, z níž Ne

hemiáš, a kteříž s nim byli, oči
stili oběti.

34. Král“ ak vážetu věc, apilně
zkoušeje, u ělal jemu chrám, aby
schválil, což se bylo stalo.

35. A když to schválil, dal kně
žím mnoho dobrých a rozličných
darů, a svou rukou bera, dával jim.

36. Nazval pak Nehemiáš to místo
Nefthar, jenž se vykládá očistění.
Nazývá se pak od mnohých Nefl.

Kapitola 2.
Schování od Jeremiáše archy, stánku,

oltáře. 24. Sebrání paterých knih Jásono
vých v jednu.

1.Nachází se pak v psanich Jeremiáše proroka*, že rozkázal
těm, kteříž se stěhovali, oheň vzí
ti**: jakž oznámeno jest, a jakž
rozkázal řestěhovaným.

2. A al jim zákon, aby neza
pomínali na přikázani Páně, aaby
nepobloudili na myslech, vidouce
modly zlaté a stříbrné, a ozdoby
jejich.

3. I jiné takové věci pravě, na
pomínal 'ich, aby neodchylovali
zákona o srdce svého.

4. Bylo pak v tom psaní, jak
rozkázal prorok ze zjevení Božího,
k němu učiněného, stánek i archu
za sebou nésti, až vyšel na horu,
na kterouž byl vstoupil Mojžíš, a
Viděl dědictví Boži*.

5. A přišed tam Jeremiáš, nalezl
místo v jeskyní, a vnesl tam stá
nek i archu, a oltář zápalu, a za—
hradil dveře.

6. I přistoupili někteří spolu, kte
říž za ním šli, ab poznamenali
sobě místo: a nemo li ho najíti.

7. A když to zvěděl Jeremiáš,
přimlouvaje jim, řekl: e.neznámé
bude místo, dokavádž Bůh neshro
máždí shromáždění lidu, a nesmi
luje se.

8. A tehdáž že ukáže Pán ty

1) tÍ—nalezalo se ještě za. oněch časů, ale
teď se více nenalezá. — “ a scho

1 _va
4) t. zaslíbenou zem. 5. Mojž. 34, l.
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věci, a zjeví se velebnost Páně, a
bude oblak, jakož'se iMojžíšovi
zjevoval, a jakož se ukázal, když

alomoun prosil, aby místo posvě
ceno bylo velikému Bohu.

9. Velebně zajisté s moudrostí se
obíral: a jakož maje moudrost, obě
toval obět při posvěcení a doko
nání chrámu.

10. Jakož iMojžíš modlil se Pánu
a sstoupil oheň s nebe, aspálil zá
palnou obět, tak i alomoun mo
dlil se, i sstoupil oheň s nebe, a
spálil zápalnou obět.

11. I řekl Mojžíš, proto že ne
bylo sněděno, což bylo za hřích,
spáleno jest.

12. Podobně i Šalomoun po osm
dní slavil posvěcení.

13. Sepsány pak jsou v spisech
i pamětech Nehemiášových ty též
věci: i jak vzdělav bibliothéku
shromáždil z krajin knihy, i Pro—
roků, i Davida, i listy královské,
i o dařích.

14. Podobně pak i Jůdas všecky
ty věci, kteréž byly potraceny skrze
válku, ježto se nám přihodila, shro
máždil, a jsou u nás.

15. Protož žádáte-li těch věcí,
pošlete ty, kteřížby je k vám do
nesli.

16. Maj-líce tedy činiti [hod] očistění psa' jsme vám: dobře tedy
učiníte, bu ete-li ty dny slaviti..

17. Bůh pak, jenž vysvobodil lid
svůj, a navrátil všechněm dědictví,
i království, i kněžství, i svat ',

18. jakož zaslíbil v zákoně, ou—
fáme, že se brzo nad námi smiluje,
a shromáždí nás pod nebem na
místo svaté.

19. Nebo vytrhl nás z velikých
nebezpečenství a místo vyčistil.

20. O Jůdovi pak Machabejském,
a bratřích jeho, i o vyčistění chrá
mu velikého, a oltáře posvěcení;

21. ano i o bojích, kteříž patří
k Antiocha Epifanesovi, a synu
jeho Evpatorovi;

22. a o osvíceních, kterážsnebe
* učiněna jsou k těm, kteříž se pro

idy statečně měli, tak že nade

vší krajinou, v malém počtu byvše,
se pomstili, a cizozemců množství
zahnali,

23. a nejslovútnějšího na všem
okršlku chrámu zase nabyli, a město
vysvobodili, a práva, kteráž zru
šena byla, zase navrácena jsou, když
Pán se vší tichosti jim milostiv
byl;

24. a také věcí od Jásona Cy
renejského pěti knihami obsažené,
pokusili jsme se v jednu knihu
krátce sepsati.

25. Nebo spatřujíce množství knih,
a nesnadnost, kterouž maji ti, jenž
chtějí čístivypravování té historie
pro množství věcí,

26. snažili jsme se, aby ti, kte
říž chtějí čísti, měli kochání mysli:
pilnější pak, aby tím snáze pama
tovati mohli: avšickni, kteříž čtou,
aby užitek měli.

27. A my zajisté sami, kteříž tuto
práci pro ukrácení přijali jsme, ne
lehkou práci, nýbrž věc plnou bdění
a potu, k sobě, jsme přijali:

28. jako ti, kteříž strojí body, a
hledají jiným po vůli býti pro mi
lost mnohých, rádi práci neseme:

29. pravdy zajisté o každé věci
skladatelům zanechavše, a sami
podlé daného způsobu krátkosti
hledíce.

30. Nebo jakož nového domu
stavitel o všecko stavení pečovati
má: a však t_en,kterýž malovati
míní, příhodných věci k ozdobě
vyhledávati musí: tak myšlenomá
býti i o nás.

31. Nebo rozum sebrati, a s o
řádati řeč, a pečlivěji jednukaž ou
částku ohledávati, přináleží spiso
vateli historie:

32. ale krátkosti řeči šetřiti, a
obšírného vypravování věcí se va
rovati, má se dopustiti tomu, jenž
po něm krátce spisuje.

33. Odtud tedy vypravování za—
čneme: opředmluvě [pak] dosti buď
na tom, což jsme již řekli; nebo
bláznivá věc jest, před historii ši
roce mluviti, v historii pak samé,
řeči ukrátiti.
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Kapitola 3.
Vyzrazení pokladů chrámových králi Se'

leukovi. 7. Poslání pro ně Heliodora, 24
ranění ho od Boha, 83. i uzdravení.

1. tož když v svatém městě
bydleno bylo ve všem pokoji,

zakonové také ještě velmi dobře
ostříhání byli, ro pobožnost Oniaše

biskupa, a Šprogsrdce, jenž měla vnenavisti z é věci,
2. bývalo, že i králové &knížata

to místo v největší poctivosti měli,
a chram převelikými dary ozdo
bovali:

3. tak že Seleukus král asiats '
z důchodů svých dodával všec
nákladů k službám při obětech při
náležejících.

4. Šimon pak z pokolení Benja
minova, spravce chrámu ustano
vený, usiloval něco nepravého způ
sobiti v městě, an se jemu protivil
nejvyšší kněz.

5. Ale nemoha Oniaše přemoci,
přišel k Apolloniovi synu Tharse—.
ovu, jenž toho času byl vůdce Ce—
les rie, a Fénicie:

& a oznámil mu, že jest poklad
nice v J erusalémě Ina peněz ne
sčíslných, a obecne zboži, kteréž
nepřináleží k počtu obětí, že ne
smírné jest: a žeby to mohlo býti,
aby všecky ty věci v moc královu
se dostaly.

7. A když pověděl králi Apollo
nius o penězích, o nichž mu ozna
meno bylo, povolav on Heliodora,
kterýž byl úředník jeho, poslal ho
poručiv, aby penize napřed řečené
přinesl.

8. Tedy Heliodorus hned se vy
pravil na cestu, pod způsobem tím,
jakoby chtěl města Celesyrie a Fe
nicie projetí, ale v pravdě chtěje
uložení královo vykonati.

9. Ale když přijel do J erusaléma,a v městě 0 nejvyššího kněze
dobrotivě přijat byl, oznámilo pro
nešení peněz: a z jakéby příčiny
tu byl, pověděl: vyptával se pak,
bylo—liby to tak v pravdě.

10. “Tehdy dal nejvyšší kněz

z ravu, žeby to skladové byli, a
živnosti vdov a sirotků:

11. některé pak věci mezi těmi,
o kterýchž bezbožný Simon oznámil,
že jsou Hirkána, [vnuka] Tobiašova,
muže velmi vznešeného; všeho pak
stříbra že jest čtyři sta hřiven, a
zlata dvě stě.

12. A že nikoli to býti nemůže,
aby oklamáni byli ti, kteříž svěřiJi
místu a chrámu, kterýž po všem
světě se ctí, pro jeho poctivost a
svatost.

13. Ale on podlé toho, jakž měl
poručeno od krále, ravil, že to
vším způsobem musí oneseno býti
králi.

14. Uloženého pak dne všel He
liodorus [do chrámu], aby těch věcí
pořídil. Pročež bylo nemalé po všem
městě třesení.

15. Kněží pak před oltářem V
kněžském rouše hodivše sebou, vzý
vali s nebo toho, jenž o těch skla—
dích zakon vydal, aby těm, kteříž
ty věci složili, v celosti je zachoval.

16. Každý pak, kdož viděl nej
vyššího kněze obličej, raněn byl
v mysli: nebo tvář a barva na
něm změněná, ukazovala vnitřní
bolest srdce.

17. Bylat za'isté muže toho jakas
truchlivost a za těla obklíčila,
z nížto hledícím naň patrná. byla
bolest srdce jeho.

18. Jiní také houfem z domů sbí
hali se, obecnou modlitbou pro
síce, protože mělo v potupu přijítito místo.

19. A ženy řepasavše prsy ží
němi, po ulicíc se sbíhaly. Též i
panny, kteréž [doma] zavřené byly,

vybíhaly k Oniašovi, jiné pak kez em,některé pak z oken vyhlídaly:
20. všecky pak spínajíce ruce k

nebi, modlily se.
21. A zajisté bídné b 10 smíše

ného množstvi, a velik ho kněze
v úzkosti postaveného očekávání.

22. A ti zajisté vzývali všemo
houcího Boha, aby svěřené “sobě
věci těm, kteříž [je] svěřili, ve vší
celosti byly zachovány.
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23. Heliodorus pak, cožbyl umínil,
konával, jsa již na témž místě

sam s drabanty při pokladnici při
tomen.

24. Ale duch Všemohoucího Boha
velikou učinil svého ukázani zře
tedlnost, tak že všickni, kteříž se
opovážili uposlechnouti ho*, padše
mocí Boží, k zemdleni a strachu
přivedeni byli.

25. Nebo se jim ukázal jakýsi
kůň, hrozného mající jezdce, nej
lepším oděním ozdobený: kterýž
úprkem předními kopyty udeřil
Heliodora, ten pak, kterýž na něm
seděl, zdálo se, že měl odění zlaté.

26. Jiní také dva mládenci uká
zali se udatní, výborní v slávě, a
pěkně rouchem ozdobení: kteříž
postavivše se u něho, sobou stran
ho] mrskali, bez přestání mnohými
ranami te ouce.

27. Te y hned Heliodorus padl
na zem, a když velikou mrákotou
obklíčen byl, uchopivše ho, a na
nosící stolici vloživše, kvapně jej
vynesli ven.

28. A ten, kterýž s mnohými
běhouny, a drabanty k napřed ře—
čené pokladnici všel, nesen byl ven,
ano jemu žádný nepomohl, poznav
zjevnou moc oží:

29. a tak on Boží mocí ležel
němý, zbaven jsa vší nadějea zdraví.

30. Tito pak dobrořečili Pánu,
že zvelebil místo své: a chrám,
kterýž málo předtím plný strachu
& hřmotu byl, když se ukázal vše
mohoucí Pán, radostí a veselim
naplněn jest.

31. Tehdy někteří z Heliodora

vých přátel, hned prosili Oniáše,a y vzýval Nejvyššího, by život
daroval tomu, kterýž v posledním
dchnutí ležel.

32. Přemýšleje ak nejvyšší kněz,
ab snad král ne omnival se, žeby
nějaká zlost při Heliodorovi od

idů vykonána byla, obětoval obět
spaslivou za uzdravení [toho]muže.

33. A když nejvyšší kněz se

24) a s ním do chrámu vjíti —
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modlil, tíž mládenci v táž roucha
odini jsouce a stojice u Heliodora,
řekli: Děkuj Oniášovi knězi: nebo
pro něho daroval tobě Pán život.

34. Ty pak jsa bičován od Boha,
ohlašuj všechněm veliké skutky, i
moc Boží. A pověděvše to, zmizeli.

35. Heliodor pak, obětovav obět
Bohu, a sliby veliké učiniv tomu,
kterýž jemu život navrátil, a po—
děkovav Oniášovi, pojal vojsko, a
navrátil se zase k králi.

36. Svědčil pak všechněm otěch
skutcích velikého Boha, kteréž před
očima svýma spatřil.

37. A když se král otázal Heli
odora, kdoby způsobný byl, aby
ještě jednou byl poslán do J erusa
léma, řekl:

38. Jestliže máš jakého nepřítele,
aneb kterýžby o tvé království
ukládal, pošli ho tam, a dostaneš
ho zase zbičovaného, jestliže však
[s životem] ujde: protože v pravdě
na tom místě jakási moc Boží jest.

39. Nebo ten, kterýž má příbytek
na nebi, opatrovníkem a pomoc
nikem jest toho místa, aty, kteříž
přicházejí, aby zle činili, tepe a
zahlazuje.

40. Protož o Heliodorovi, a za
chování pokladnice tak to bylo.

Kapitola 4.

Úkladové zrádce Šimona proti Oniášovi.
7. Nejvyšší kněžství Jásonovo, 23. Mene
Iaovo, 29. a Lysimachovo.

1. Simon pak napřed řečený,zrádcepeněz i vlasti, uvil zle o
Oniášovi, jakoby on byl nabádal
Heliodora k tomu, a on byl pů
vodem zlých věci:

2. a opovážil se opatrovníka města,
a obránce národu svého, ahorlitele
zákona Božího, nazvati úkladm'kem
království.

3. Ale když se nepřátelství tak
velice rozmohlo, že skrze některé

přátely Šimonovy, také vraždy sea :y
4. znamenaje Oniáš nebezpečen

stvi sváru, _a že se Apollonius, jsa
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vůdcem Celesyrie a Fénicie, vzteká,
k rozmnožem zlosti Šimonovy, vy
pravil se k králi,

5. ne jako žalobník měšťanů, ale
uvažuje sám u sebe užitek obecný
všeho množství.

6. Nebo viděl, že bez královského
opatření nemožné jest obdržeti po
koje při věcech, a že Šimon ne
může přestati od svého bláznovství.

7. Ale po smrti Seleukově, když
přijal království Antioch, kterýž
sloul Epifanes, stál Jáson bratr
Oniášův o nejvyšší kněžství:

8. a přistoupiv k králi, sliboval
mu stříbra hřiven tři sta a šedesát,
a z důchodů jiných, hřiven osm
desát.

9. Nad to sliboval i jiných sto
padesáte, jestližeby dopuštěno bylo,
aby sobě podlé moci své školu a
cvičnu pro mládež ustavěl*, a ti.
kteříž byli v Jerusalémě. aby se
Antiochenskými sa1i**.

10. Tomu když král svolil, a on
knížetství obdržel, začal hned svůj
národ k pohanskému způsobu vésti.

11. A odvrhnuv ty věci, kteréž
z vlidnosti ustanovený byly Zidům
od králů, skrze Jana otce Eupole—
mova, kterýž byl k ímanům o
přátelství a společenství učinil řádné
poselství, a ruše práva městská,
zlá nařízení nstanovoval.

12. Nebo opovážil se pod samým
hradem vystavěti školu, a ty nej
lepši mládence v hampejsích po
staviti*.

13. A nebylo to počátek, ale roz
množení nějaké, a prospěch o—
hanského a cizozemského obcovaní,
pro ohavnou a neslýchanou ne
šlechetnost bezbožnika a ne kněze
Jásona:

9) t. dle pohanského či řeckého způsobu.
Ve škole či gymnasium učila se mlá
dež běhati, zápasiti, & t. d., i prove.
zovaly se hry ke cti bohům ; ve cvičně
či Efebii cvičila se mládež odrostlé.
nejen v tělesních ale i v duchovních
věcech — bylt to ústav vyšší. — **
To všecko směřovalo k odnárodnění
lidu židovského, &.byla to zráda nad
vlastní krvi a. nad ustanovením otců.

12) t. do těch pohanských škol nváděti.
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14. tak že již kněží nebyli pilní
služeb oltářních, ale pohrdajice
chrámem, a zanedbávajice obětí,
pospíchali, aby účastni byli šer
mířství a obdarování jeho nepra—
vého, a cvičení se [v házení] koule
do terče:

15. a čest otců za nic sobě po
kládajíce, slávu řeckou za nejlepší
soudili:

16. pro kteroužto věc nebez ečná
horlivost je pojimala, a násle ovali
ustanoveni těch, ave všech věcech
jim podobní býti chtěli, ježto
[prvé] za nepřátely a za zhoubce
byli měli.

17. Ale proti zákonu Božímu
bezbožně činiti, nebývá bez po
msty, a však to potomni čas 11
káže.

18. Když pak držána byla pěti
letá kolba* v Týru, a král přito
men byl,

19. poslal nešlechetný Jáson
z J erusaléma muže hříšniky, kte
řížby nesli stříbra tři sta lotů,
k oběti Herkulesovi: za něž [však]
žádali ti, kteříž je byli přinesli,
aby nebyli vydání na oběti, proto
žeby nebylo potřebí, ale aby byli
na jiné náklady odložení.

0. Ale to zajisté obětovánojest
od toho, kterýž je poslal, k oběti
Herkulesovi: pro řitomné pak
dáno jest na dilo lodi tréřadních.

21. Když pak poslán byl do
Egypta Apollonius, syn Mnesteův,
pro ředni lidu* Ptolemea Filome
tora ále, poznav Antioch, žeby
odstrčen byl od věci království**,
staraje se o své vlastní dobré, od—
šed odtud, přišel do Joppe, a od
tud do J erusaléma.

22. A byv slavně od Jásona &
města přijat, všel tam s světly po
chodní a s chválami: a odtud se
obrátil s vojskem dc Fénicie.

18) t. hry olympské, kteréž se vždy v pěti
letech dávaly, & při kterýchž se také
bohům obětovala —

21) Jinak: pro první na trůn se posazení
a korunováni, — ** t. ješte prvé byl
poručníkem téhož nezletilého krále —
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23. A po třech letech, poslal Já
son Menelaa, bratra svrchu jme
novaného imona, aby donesl penize
králi, a o věcech potřebných od
pověď řinesl.

24. le on schválen jsa králi,
když byl zvelebil tvář moci jeho,
obrátil nejvyšší kněžství sám k sobě,
nadsadiv nad Jásona tři sta hřiven
stříbra.

25. A vzav od krále oručení
přišel, nic zajisté hodného něžství
na sobě nemaje; ale maje mysl
ukrutného tyrana, a hněv lité šelmy.

26. A takž Jáson, kterýž byl
vlastního bratra jal, sám jsa okla
mán, jako poběhlec do krajiny am
monitské vyhnán jest.

27. Ale Menelaus obdržel sice
knížetství: a však o peníze králi
slíbené nic se nestaral, ač ho So
stratus, kterýž byl vladařem na.
hradě, upomínal:

28. nebo k němu příslušelo vy
bíráni platu, pro kteroužto příčinu
oba ku králi povoláni byli.

29. A Menelaus ssazen jest s kněž
ství, na jehož místo nastoupil Ly
simachus bratr jeho: Sostratus pak
představen jest Cyprským.

30. 'A když se ty věci dály, při
hodilo se, že se Tharsenští, a Mal—
lotští zbouřili, proto že Antiochidě,
ženině královské, darem dáni byli.

31. Protož spěšně přišel král
spokojit jich, zanechav na místě
svém Andronika, jednoho z tova
ryšů svých.

32. Domnívaje se pak Menelaus,
že dostal přihodného času, ukradl
některé zlaté nádoby z chrámu, a
daroval je Andronikovi, a jiné pro
dal do Týru, apo okolních městech.

33. O čemž jistotně zvěděv Oniáš,
trestal ho, sám jsa na místě bez
pečném v Antiochii vedle Dafne.

34. Pročež Menelaus přistoupiv
k Andronikovi, prosil jej, aby za
bil Oniáše. Kterýžto když přišel
k Oniášovi, a podáním pravice,
s přísahou (ačkoli byl jemu pode
zřelý) namluvil ho, aby z místa —
útočištného vyšel, a hned ho zabil,
neostýchaje se spravedlnosti.

35.vPro kteroužto příčinu neto—
liko Zidé, ale i jiní národové hně—
vali se, a těžce nesli vraždu ne
spravedlivou nad takovým mužem
spáchanou.

36. Když se pak král navrátil
z míst cilických, přistoupilivkněmu
Zidé u Antiochie, spolu i Rekové,
stěžujíce sobě o nespravedlivé smrti
Oniášově.

37. Tedy Antioch zarmoutiv se
v mysli pro Oniáše, a pohnuv se
k lítosti vylil slzy, vzpomínaje na
mrtvého střídmost, a mírnost.

38. A rozpáliv se vmysli, kázal
Andronika z šarlatu svlečenéhopo
všem městě kolem vésti: a na témž
místě, kdež byl nad Oniášem bez—
božnost provedl, toho svatovraha
života zbaviti, an tak jemu Pán
hodným trestem odplatil.

39. Ale když se v chrámě mnohé
svatokrádeže od Lysimacha dle rady
Menelaa dály, a to když se roz
neslo, sebralo se množství proti
Lysimachovi, když již bylo drahně
zlata vyneseno.

40. Když se pak zástupové zdvi—
hli, a hněvem naplněni byli, zo
bláčev Lysimachus v zbroj do tří
tisíc [mužů], počal nepravých ru
kou uživati, maje vůdce nějakého
Tyranna, sešlého jakož věkem tak
1 rozumem.

41. Ale, jakž srozuměli Lysima
chovu usilování, chopili se jedni
kameni, druzí silných kyiů: a ně
kteří metali popel na Lysimacha.

42. A tak mnozí byli raněni, ně
kteří pak i poraženi, všickni pak
na utíkání obrácení: samého také
svatokrádce [Lysimacha] upoklad
nice zabili.

43. Protož počaloty věci veden
býti soud roti Menelaovi.

44. A k yž přijel král do Týru,
vznesli naň tu věc tři muži, od
starších vyslaní.

45.. A když byl přemožen [svědky]
Menelaus, slíbil Ptolemeovi mnoho
peněz dáti, aby radil králi*.

45) t. ]: straně jeho, či aby se u krále
přimluvil.
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46. Protož Ptolemeus přistoupiv
k králi, když byl v nějaké síni
jakob se chtěl prochladiti, odrazil
ho odypředsevzetí:

vinného zprostil: ty pak ubohé,
kteříž byťby i před Scyty při [svou
byli vedli, za nevinnéby souzeni
byli, ty na smrt odsoudil.

48. Takž rychle nespravedlivou
pokutu podnikli ti, kteříž o město,
i lid, i svaté nádobí, při vedli.

49. Pro kteroužto příčinu i Tyr
ští hněvajíce se, ku pohřbu jejich
velmi štědří byli.

50. Menelauspak, pro lakomství
těch, kteříž v moci postaveni byli,
zůstal v moci, rosta v zlosti k ú
kladům měšťanů.

\—1

Kapitola 5.
Znamení na nebi, 5. Vraždění Jásonovo,

11. Antiochovo, 24. Apolloníovo. 27. Ujití
Jůdy Macbabejského a svými na poušť.

1. éhož času ravil Antioch
T druhé tažeiisírpdoEgypta.

2. I řihodilo se, že po všem
městě erusalémě viděli po čtyři
ceti dní v povětří jezdce, an sem
i tam jezdí, majíce zlaté roucho, a
oděni jsouce kopími, jako vojenské
houfy;

3. a [viděli] běhy koňů s ořá—
dané, a an se děje potýkání zb ízka,
a zmítáni štítů, a množství v leb
kách s dobytými meči, a střílení
střelami, a třpyt zlatých odění, i
pancířů všelijakého způsobu.

4. Protož všickní se modlili, aby
se to vidění obrátilo k dobrému.

5. Ale když v šla pověst lživá,
že umřel Antioc , vzav Jáson ne
méně tisíc mužů, učinil vnáhle na
město útok: a když měšťanésběhli
se na zeď, a když naposledy vzato

Eglo město, utekl Menelaus naa. .

6. Jáson pak nešetře měšťanů
svých zabíjel je, aniž pomysliv, že
štěstí roti příbuzným zlé jest nej 
větší, omníval se, žeby nepřátel
a ne měšťanů vítězná znamení měl
obdržeti.

J
47. a takž Menelaa vší zlosti

7. Avšak neobdržel knížetství,
ale konec úkladů jeho byl, že došel
hanby, zase jako poběhlec do kra—
'i.ny ammonitské odešel.

8. Naposledy k zkáze své od
Arety, krále arabského, svírán jsa,
utíkaje z města do města, ode všech
nenáviděný, jako poběhlec od zá
kona, a proklatý jako nepřítel
vlasti a měšťanů, do Egypta vy—
vržen jest.

9. A ten, jenž mnohé byl vyhnal
z vlasti jejich, zahynul sámvzemi
cizí, odšed kLacedemonsk , aby
tu jako pro příbuznost útočlště měl:

10. a jenžto mnoho nepochova—
ných ven vymetal, sám neoplakaný
a nepohřbený zavržen jest, nedošed
ani cizího pohřbu, ani hrobu otců
účasten jsa.

11. A když se ty věci tak daly,
domníval se král, že chtí Židé od
něho odstoupiti: a protož vytáhl
z Egypta, a rozlítiv se v mysli,
vzal město útokem.

12. A rozkázal vojákům zabíjeti,
& kohobykoli napadli nešetřiti, i ty
také, kteřížby na domy vlezli, po
biti.

13. Protož dálo se vražděni mla
dých i starých, & vyhlazování žen
i dětí, a zabíjení paneni nemluvňat.

14. I bylo ve všech třech dnech
osmdesáte tisíc zabito, čtyřiceti tisíc
zajato, neméně pak prodáno. ,

15. Ale ani na. tom nebylo dost:
opovážilť se také vjíti do chrámu
na vší zemi nejsvětějšího, vůdce
maje Menelaa, kterýž byl zrádce
zákona i vlasti:

16. a bera nešlechetnýma rukama
svatá nádobí, kteráž od jiných
králů a měst byla dána k ozdobě
a k slávě místa,_ nehodně se jich
dotýkal, a poskvrňoval jich.

17. Tak omámen jsa na mysli
Antioch, neohlédal se, že ro hří
chy obyvatelů města, ma ičko se
rozhněval Bůh: pročež i přihodilo
se tomu místu pohrzení:

18. ješto kdyby se jim nebylo
přihodilo uběhnouti v množství
hříchů, tak jako Heliodor, kterýž
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od krále Seleuka poslán byl, aby

zloutpil pokladnici, bylby i tentohne jakž přišelzmrskán, azajisté
od všetečnosti [své] odvrácen byl.

19. Avšak ne pro místo, národ;
ale pro národ vyvolil Bůh místo.

20. A protož i to místo učiněno
jest účastno zlých věcí národu:
potom pak _bude účastno i dobrých

“věcí, a ješte bylo v hněvě Boha
Všemohoucího opuštěno, bude zase
v smíření velikého Pánas největší
slávou povýšeno.

21. Tedy Antioch vzav z chrámu
tisíc a osm set hřiven, rychle se
navrátil do Antiochie, domnívaje
se z pychu, že zemi k plavení,
moře pak k chození přivede, pro
pozdvižení mysli.

22. Zůstavil pakiúředniky, aby
trápili národ: a sice v J erusalémě
Filipa rodem Fryga, mravy ukrut
nějšího, nežli ten, od něhož usta
ven jest:

23. v Garizim pak Andronika i
Menelaa, kteřížto tíže nežli jiní s
měšťany nakládali.

24. A byv proti Židům, poslal
nenáviděné kníže A ollonia s voj
skem dvamecítma tisíců, poručiv
jemu všecky dospělého věku po
biti, ženy [pak]amládence rodati.

25. Kterýžto když přitáh do J e
rusaléma, pokojným se stavěje, od
počinul až do svatého dne sobot
ního: a když Zidé světili svátek,
rozkázal svým, abygsechopili zbraně.

26. A pobil všecky, kteříž se
vyšli dívati: a běhaje s oděnci po

llrilděstě,zhubil všeliké množstvíu.
27. Jůdas pak Machabeus, kte—

rýž byl [sám] desátý, ustoupil na
pusté místo, a tam se svými mezi
zvěří na horách živ byl: & okr
mem z trávy se živíce, trv ' tu,
aby účastní nebyli poskvrnění.

Kapitola 6.,
EŽidé nuceni ]: odstoupení od zákona. 4.
Chrámu Páně poskvrnění. 10. Dvou žen,
kteréž obřezati daly syny své, se zdi str
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čení. 11. Jíných ohněm spálení. 18. Ele
azarova smrt.

I.Po nemnohém ak času, poslalkrál starce je ohoVantiochen
ského, kterýžby nutil Zidy, aby
odstoupili od zákonů otcovských,
a Božích:

2. a také ab poskvrnil chrámu,
kterýž byl v erusalémě, a nazval
[jej chrámem] Jupitera Olympské
ho: a ten v Garizim, aby [nazval]
jakož byli ti, kteříž bydleli natom
místě*, [chrámem]Jupitera Hostin
sk'ho**

3. Nejhorší pak a těžký byl všech
něm ten sběh zlých věcí:

4. nebo chrám byl pln prosto
pášnosti a hodování pohanů, a smil
nících s nevěstkami, a do svatých
síní svévolně se vtíraly ženy, vná
šejíce tam věci, kteréž neslušely:

5. oltář také plný byl neslušných
věcí, kteréž zákon za ovídal.

6. Aniž pak byli nové sobotní
zachovávání, ani dnové slavní ot
covštívostříháni, aniž kdo naprosto
žeby Zidem byl se přiznával:

7. ale vedeni byli s hořkým mu
sením na den [památný] narození
krále k obětem: a když byl svátek
Bachusův, bývali nuceni, aby břeč
tanem korunováni obcházeliBachu
sovi*.

8. Vyšlo pak vyrčení do blíz
kých měst pohanských, vnuknutím
Ptolemeů*, aby také oni též činili
proti idům, aby obětovali:

9. ty pak, kteřižby nechtěli pře
stoupiti k ustanovením pohanským,
aby usmrtili: bylo tedy viděti b1du.

10. Neb byly dvě .ženy obžalo
vány, že syny své obřezaly: kte
réžto, zavěsivše jim nemluvňátka
k prsům, když je byli veřejně po
městě obvedli, se zdi strčili.

2) t. byli tam pohostinu, přišedše z ci
ziny. — *. Bylť jest Jupiter nejen jako
bůh olympu, či nebes ale ijako o
chránce cizích přícho ch uctíván.

7) t. aby chodili spolu v průvodu ke cti
Baohusovi.

8) t. králů egyptských:—
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11. Jiní pak, kteříž se do nej
bližších jeskyni sešli, a skrytě den
sobotní světili, když to na ně pro
neseno bylo Filipovi, upálení jsou,
proto že se ostýchali, pro nábož
nost a ostříhání [svátku] rukou sobě
pomoci*.

12. Prosím pak těch, kteříž čísti
budou tuto knihu, aby se nezhro
zili za příčinou příhod těch odpor
ných, ale rozvažovali, že ty věci,
kteréž se přihodily, nek zahynutí,
ale k potrestání jsou národu na
šeho.

13.Nebo nedati hříšníkům dlouho
vůle své provozovati, ale hned
pomstu učiniti, jest znamení veli
kého dobrodiní.

14. Nebo ne, jako jiným náro—
dům, čeká Pán trpělivě, aby je,
kdyžby přišelden soudný, vplnosti
hříchů trestal':

15. ne tak i. o nás usoudil, ab
teprv, kdyžby k konci přišli hři
chové naši, potom je nad námi
mstil.

16. Protož zajisté nikdy milo
srdenství svého od nás neodjímá:
trestaje pak rotivenstvim, neo
pouští [zcela] idu svého.

17. Ale to od nás knapomenutí
těm, kteříž čtou, krátce povědíno
buď. Již pak přistupme k vypra
vovam.

18. Tedy Eleazar, jeden z před
ních zákonníků, muž sešlého věku,
a obličeje pěkného, nucen byl, aby
otevra ústa jedl sviňské maso.

19. Ale on slavnou smrt raději,
nežli opovrženlivý život vyvoliv,
šel dobrovolně napřed na popravu.

20. Hledě pak, kterakby slušelo
přistoupiti, trpělivě snášeje, uložil
nepřipustiti neslušných věcí pro
milování života.

21. Ti pak kteříž tu stáli, ne
pravým litovám'm pohnutí jsouce,
pro starodávni s mužem [tím]přá
telství, pojavše jej soukromí pro
sili, by smělo přineseno býti maso,

11) t. brániti se. .
14) t. aby je trestal, když by doplnili míru

hřích —

kteréžby jemu [zákonem] dopuštěno
bylo jisti, aby se zdálo, jakoby byl
podlé královského rozkázani jedl
maso z obětí:

22. aby učiniv to, vysvobozen
byl od smrti: a pro starodávní s
tím mužem přátelství, tu vlídnost
mu prokazovali.

23. Ale on očal přemýšleti věku
a starosti sv důstojnou vzneše
nost, a šediny přirozené šlechet
nosti, a skutky výborného od dě
tinství obcování: a rychle dle u
stanoveni svatého a od Boha vy:
daného zákona, odpověděl, řka: že
chce předeslán býti do hrobu.

24. Neboť prý nesluší na náš
věk stavěti se: aby [snad] mnozí
z mládenců, domnívajíce se, že
Eleazar, v devadesáti jsa letech,
k životu cizozemců přistoupil:

25. též za příčinou mého pokryt
stvi, a pro malou chvíli porušitedl
ného života podvedení nebyli: a
já abych skrze to nedošel poskvrnění,
a prokletí mé starosti.

26. Nebo, atbych nyní vytržen
byl od muk lidských, avšak bych
ruky Všemohoumho ani živ, ani
mrtev neušel.

27. Protož zmužile z tohoto života
vycházeje, ukáží se hodna starého
věku:

28. mládencům pak zůstavím hr
dinský příklad, jestliže ochotnou
myslí, a statečně pro vzácné asvaté
zákony, počestnou smrt podstou ím.
Když to pověděl,hned jej tá ina
popravu.

29. Ti ak, kteříž ho vedli, a
málo před) tím lítostivi byli, po
pudili se hněvem, za příčinou řečí
od něho pověděných, majíce za to,
že je byl z hrdosti promluvil.

30. Když pak ranami usmrcován
byl, vzdechl, a řekl: Pane, kterýž
máš svatou [všech věcí] známost,
ty víš patrně, že moha od smrti
vysvobozen býti, tvrdé bolesti na
těle snáším: ale podlé duše rád to
pro bázeň tvou trpím.

31. A tak on na takový způsob
život svůj dokonal, netoliko mla
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dým, ale i všemu národu památku
smrti své za příklad ctnosti &.stateč
nosti pozůstaviv.

Kapitola 7.
O mučennictví sedmi bratří, amatkyjejích.

1. Přihodilo pak se, že také sedmbratří i s matkou jejich po
padených, nuceno bylo od krále,
aby biči &. žilami mučeni jsouce,
maso sviňské proti právu jedli.

2. Tedy jeden z nich, kterýž byl
první, takto řekl: Co se tážeš, &
čeho se chceš od nás dověděti?
Hotovi jsme radě'i zemříti, nežli
otcovské zákony oží přestoupiti.

3. Tedy rozhněvav se král, roz
kázal pánve a hrnce měděné od
páliti: kteréž když hned rozpá eny
jsou,

4. rozkázal, tomu, kterýž nejprvé
mluvil, jazyk uřezati: &.kůži shla
vy stáhnouti, konce také rukou a
noh, an se ostatní bratři, a matka
jeho na to dívali, jemu osekati.

6. A když se již k ničemu ne
hodil, rozkázal oheň rozpáliti, a
ještě dýchajícího na pánvi smažiti:
na kteréžto když se dlouho mučil,
ostatní se smatkou vespolek napomí
nali, aby udatně zemřeli,

6. řkouce: Pán Bůh pohladí na
pravdu, a otěší se z nás, jakož
světle osvě čil Mojžíš v písm své:
a ze služebníků svých potěšenbude.

7. Tedy když ten první tím způso
bem umřel, přivedli ku posmívání*
druhého: a kůži s vlasy mushla
vy sedřevše, tázali se, bude-li jisti
prvé, nežliby po všem těle na ka
ždém oudu mučen byl.

8. On pak jazykem mateřsk
odpověděv, řekl: Neučiním to o!
Protož i ten potom podstoupil trá
pení jako rvní:

9. a již uši vypustiti maje, takto
řekl: Ačkoli ty nešlechetniče v
přítomném životě nás zabíjíš: a
však král světa nás ro zákony
]'eho umrlé k životu věěn mu vzkřisí.

?) t. k trápení s posměchem a potupou—

10. Po tomto dál se posměch třetí
mu*, a když od něho žádáno bylo
[vyndati] jazyk, hned jej vyplazil,
a ruce ochotně vztáhl,

11. a doufánlivě řekl: S nebo
tyto věci mám, ale pro zákonBoží
nevážim jich sobě nyní, neb naději
mám, že jich od Boha zase dostanu:

12. tak že se král, i ti, kteříž s
nim byli, podivili mysli mládence,
že jako nic nevážil sobě mučeni.

13. A když ten tak skonal, čtvr
tého týmž způsobemmučíce trápili.

14. Kterýžto blízek jsa smrti,
takto řekl: Milo jest těm, kteréž
lidé na smrt dávají, naděje, kte
ráž jest od Bo a, očekávati, že zase
od něho vzkříšení budou: ty pak
nebudeš míti vzkříšení k životu.

15. A když přivedli pátého, trá
pili jej. A on pohleděv na něho,
řekl:

16. Moc nad lidmi maje, jsa poru
šitedlný, činíš co chceš: avšak
nedomnívej se, žeby národ náš od
Boha opuštěn byl

17. Ale trpělivě počkej, a uzříš
velikou moc jeho, kterak tebe, i
símě tvé trápiti bude.

18. Po tomto přivedli šestého, a
ten, počínaje umírati, takto řekl:
Nemyl se daremně: my zajisté pří
činou svou tyto věci trpíme, hřeši
vše proti svému Bohu, avěcipodi
vení hodné staly se v nás:

19. ty pak nemm', že ti to bez

pomstě projde, proto žes se pokusilproti ohu bojovati.
20. Nad obyčej pak matka, podi

vem' &.dobré památky hodna. jest,
ježto vidouc an sedm [jejich] synů
jednoho dne zahynulo, dobrou my
slí to, pro naději, kterouž měla v
Bohu, snášela:

21. naplněna. jsouc moudrostí na
pomínala jednohokaždého z nich
zmužile přirozenýmjazykem: a při
davši k ženskému myšlení mysl
mužskou,

22. řekla k nim: Nevím, kterak
jste se vživotě mém ukázali: aniž

10) t. katovali se s třetím —
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pak jsem já. vám ducha a duši a
život darovala, aúdů jednomukaž
dému ját jsem nespojila:

23. ale stvořitel světa, jenž utvo
řil narození člověka, a kterýž na
lezl všech věcí počátek, i ducha, i
život vám zase zmilosrdenství na—
vrátí, jakž nyní sami sebe ne
vážíte pro je o zákon.

24. Antioch pak, maje za to,
žeby potupen byl, ohrdaje také
hlasem domlouvající o, když ještě
nejmladší zůstal, netoliko slovy ho
napomínal, ale i přísahou potvrzo
val, že odstoupí-li od zákona otců,
jej obohatí & blahoslavena učiní,
a že jej bude míti za přítele, a že
jemu dá potřebné věci.

25. Ale když se k tomu mláde
nec nikterak nenakloňoval, povolav
král matky jeho, přimlouvaljí, aby
byla mládenci radou k zachování.

26. Když pak jí byl mnohými
slovy napomínal, připověděla, že
bude synu svému přimlouvati.

27. Tedy nachýlivši se k němu,
a posmívajíc se ukrutnému tyranu,
přirozeným jazykem řekla: Synu
můj, smiluj se nade mnou, kteráž
jsem tě v životě po devět měsíců
nosila, a po tři léta ti mléko dá
vala, a tě krmila, a ktomuto věku
přivedla;

28. prosím tě, synu, abys po
hleděl na nebe ina zemi, a na
všecky věci, kteréž v nich jsou: a
poznal, že z ničehož Bůh učinil
je, i lidské pokolení:

29. tak se stane, že se nebudeš
báti tohoto kata; ale hoden bratří
svých, učiněn jsa jich účasten, pod
stup smrt, abych tě vonom smilo
vám' zase s bratřími tvými přijala.

30. A když ona ještě mluvila,
řekl mládenec: Koho čekáte? Ne
poslechnut rozkazu králova, ale
přikázam' zákona, kterýž dán jest
nám skrze Mojžíše.

31. Ty pak, kterýž vši zlosti
nálezcem učiněn jsi proti Židům,
neujdeš mkou Božích.

32. Myt zajisté pro své hříchy
tyto věci trpíme.
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33. A ačkoli příčinou pokárám'
& potrestání, Pán Bůh náš se na
nás maličko rozhněval: však zase
smíří se se služebníky svými.

34. Ty pak, é nešlechetníče, a
ze všech lidí nejhanebnější, nevy
vyšuj se daremně marnou nadějí,
rozpaluje se proti služebníkům jeho.

35. Nebo jsi ještě Všemohoucího
Boha, kterýž vše spatřuje, soudu
neušel.

36. Nebo bratří moji, maličko
nyní potrpěvše, pod svědectvím
života věčného učinění jsou*: ale
ty Božím soudem, spravedlivé po
kuty za svou pýchu trpěti budeš.

37. Já pak, jakož i bratří moji,
duši i tělo své vydávám pro zá
kony otců: vzývaje Boha, aby spíše
milostiv byl národu našemu, a ty
abys skrze muky a bití vyznal, že
on sám jest Bůh.

38. Na mně pak, a bratřích mých,
přestane všemohoucího hněv, kte
rýž jest na všecko pokolení naše
spravedlivě uveden.

39. Tehdy král rozpáliv se hně
vem, na toho nade všecky ukrutněji
se rozlítíl, těžce nesa, že se mu
posmíval.

40. I ten tedy číst jsa umřel,
všelijak v Pána doufaje.

41. Nejposléze pak po synech
konec vzala i matka.

42. Pročež o obětech, a o příliš
ných ukrutnostech dosti povědíno
jest.

Kapitola 8.
Tažení Jůdovo & porážky nepřátel. 9.

Vyslání Nikanora proti Židům. 16. Napo
menutí Jůdskýcb. 24. Poražení Nikanora,
30. Timothea & Bschida.

1. Jůdas pak Machabeus, a kteřížs ním byli, vcházeli tajně do
městeček: a svolavše příbuzné'a
přátely, ity, kteříž byli zůstali
v židovském náboženství, pojavše,
přivedli k sobě šest tisíc mužů.

36) t. dle zaslíbení Božího života věčného
došli
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2. A vzývali Pána, aby vzhlédl
na. lid, kterýž ode všech šla án byl:
a slitoval se nad chrámem, teréhož
poskvrňovali bezbožní:

3. aby se také smiloval nad zka

žením měsbšgtkteréž tudíž se zemísrovnáno i mělo, aby sl šel
hlas krve, kteráž k němu 315

4. a také aby rozpomenuv se na
nespravedlivé zabíjení nevinných
dítek, a na. ta, kteráž se dála proti
jmenu jeho rouhání, ukázal hněv
[svůj] pro takové věci.

5. Tedy Machabeus, sebrav množ
ství lidu, učiněn jest pohanům ne
snesitedlný: nebo hněv Páně obrátil
se v milosrdenství.

6. A vpády číně do městeček &
měst nenadále, pálil je: a přihodná
místa bera, nemálo porážek činil
mezi nepřátely:

7. nejvíce pak v noci takové
výjezdy činil, a pověst o udatnosti
jeho roznášela se všudy.

8. Vida pak Filip, an pomaličku
k zrůstu přichází muž ten, a že
se mu častokrát šťastně zvede, psal
k Ptolemeovi, Celesyrie a Fenicie
vůdci, aby královským věcem na
pomoc přispěl.

9. Tedy on rychle poslal Nika—
nora [syna] Patroklova, přítele z
předních, dav jemu ze všelikých
národů, neméně dvacet tisíc ozbro-.
jených, aby veškeren národ židov
ský vyhladil, připojiv k němu i
Gorgiáše muže bojovného, a v vá-'
lečných věcech velmi zkušeného.

10. Umínil pak Nikanor, daň,
kteráž Římanům odvedena býti
měla, dva tisíce hřiven, z zajetí
Židů králi doplniti:

11. a poslal hned do měst po
mořsk ch, svolávaje k kupování
židovs ých otroků, slibuje, že de
vadesáte otroků za hřivnu dávati
bude, ne rohlédaje ku pomstě, kte
ráž od šemohoucího měla na něj
dojíti.

12. Ale Jůdas zvěděv to, dal vě
děti Židům těm, kteříž s ním byli,
0 Nikanorovu tažení.

13. Z kterýchžto někteří stra
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chujíce se, anevěříce spravedlnosti
Boží, dali se v utíkání:

14. jiní pak to, což _jim zbývalo,
prodávali, a spolu Pánu se modlili,
aby je vytrhl od bezbožného Nika
nora, kterýž je byl prvé, nežli blíže
přišel, prodal;

15. a jestli ne pro ně, tedy pro
smlouvu, kteráž byla k otcům je
jich, a pro vzývání nad nimi sva-,
tého, a velebného jmena jeho.

16. Tedy svolav Machabeus těch,
kteříž sm'm byli, sedm tisíc, prosil.,
aby se nesmířili s nepřátely, aniž
se báli množství nepřátel, kteříž
proti nim nespravedlivě táhnou, ale
aby statečně bojovali,

17. majice před očima pohaněm',
kteréž nespravedlivě od nich místu
svatému jest učiněno, též i křivdu
městu v posměchuvedenému, nadto
i zrušená ustanovení starších.

18. Pravil, oni zajisté doufají v
zbroj, přitom i v smělost: ale my
do áme vPána. všemohoucího, kte
rýž může i ty, jenž proti nám
táhnou, i všecken svět jedním po
kynutím shladiti. “

19.Při omenul pak jim také 0 po
mocech ožích, kteréž učiněny jsou
otcům, a že pod Sennacheribem sto
sedmdesáté a pět tisíců zahynulo:

20. a o té bitvě, kterouž svedli
proti Galatům v Babyloně, jak jich
všech, když k skutku přišlo, ano
macedonští tovaryši se rozpakovali,
toliko šest tisíců sto dvaceti tisíců
zhubilo, s omocí jim s nebe da
nou, a mno o dobrého za to vzali.

21. Těmi slovy stáli učinění jsou,
ihotovi pro zákon a vlast zemříti.

22. Potom ustanovil bratry své,
imona, &.Josefa, a Jonathu, za

vůdce v obo'ím zástupu, poddav
jednomukažd mu tisíc a pět set.

23. K tomu také, když Esdráš
[kněz] jim četl knihu svatou, a dal
znamení pomoci Boží*, v prvnim
šiku vůdcem jsa, potýkal se s N1
kanorem.

24. A majíce pomocníka Všemo
houcího, zbili přes devět tisíc lidí:

23) t. dal za heslo: „Pomoc Boží“ —
31
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větší pak dil vojska Nikanorova
zranivše a tudy zemdlivše, aby utéci
musili, na to přivedli.

25. Peníze pak těch, kteří jich
přišli kupovat, pobravše, se všech
stran je stíhali.

26. Ale hodinou jsouce zachvá
ceni navrátili se, nebo bylo před
sobotou: pro kteroužto příčinu ne
setrvali honíce je.

27. Ale zbroj jejich, & kořisti
shromáždivše, světlli sobotu: dobro—
řečíce Pána, kterýž je vysvobodil
v ten den, počátek milosrdenství
kapaje na ně.

28. Po sobotě pak, rozdělili ko
řisti mdlým, a sirotkům, avdovám:
a ostatek sami s svymi měli.
551.29.Tedy když se ty věci dály,
a všickni obecně modlitbu činili,

grosili milosrdného Pána, aby seo konce smířil s služebníky sv 'mi.
30. A ztěch, kteříž byli sTimo

theem a Bachidem proti nim bo
jujíce, přes dvaceti tisíc pobili, a
pevnosti vysoké opanovali: a ko
řistí více rozdělili, rovným dílem
mdlé, sirotky, a vdovy, ano i starší
podělivše.

31. A vzebravše zbroj jejich
ilně všecku složili v místech pří
odných, 'ostatek pak kořistí při

nesli do Jerusaléma:
32. a Filarcha, kterýž byl s Ti

motheem, zabili, muže nešlechet
ného, kterýž byl mnohými věcmi

idy trápil.
33. A když slavnost vítězství

slavili v Jerusalémě, toho, kte ž
svaté dvéře za álíl, totiž, Kallis
thena, když by utekl do jednoho
domu, spálili, hodnou mu mzdu
za bezbožnosti jeho vrátivše.

34. Přehanebný ak Nikanor,
kterýž tisíc kupcůk pování Židů
byl přivedl,

35. snížen jsa s pomocí Páně od
těch, kterýchž sobě za nic nevážil,
složiv s sebe roucho slávy, přes
středozemní mořeutíkaj e,sám přišel
do Antiochie, u veliké neštěstí pro
zahynutí svého vojska přišed.

36. A kterýž Římanům řipově
děl daň z zajetí jeruzal mského

zpraviti, ohlašoval nyní, že Židé
ochránce mají Boha, a že tedy ne
mohou raněni býti, protože násle
dují zákonů od něho ustanovených.

Kapitola 9.
Antioch z Persie zahnán, 4. nad Židy se

vymstiti usiloval. 5. Nemoc jeho těžká. 11.
Jeho se v ní na oko pokoření, 28. iživota.
dokonánf.

1. éhož času se Antioch shanbou
z Persie navracoval.

2. Neb byl všel do města toho,
kteréž slove Persepolis, & pokoušel
se obloupiti chrám, a město potla
čiti: ale když lid k zbroji se utekl,
obrácení jsou na utíkání: a tak se
stalo, že Antioch po utíkání shan
bou se navracoval.

3. A když přišel k' Ekbataně,
zvěděl, co se stalo s Nikanorem a
Timotheem.

4. Tedy pohnut jsa hněvem, do
mníval se, že křivdu [učiněnou
sobě] od těch, kteříž ho zahnali,
bude moci na Židy obrátiti: a pro
tož rozkázal hnáti vůz svůj, bez
přestání cestu konaje, nebeským
soudem jsa nucen, nebo takto yšně
mluvil, že přijeda do Jerusagéma,
udělá z něho hromadu hrobu ži
dovského.

5. Ale ten, kterýž všecky věci
vidí, Pán Bůh israelský, udeřil jej
ranou neuzdravitedlnou a nevidi
tedlnou. Nebo jakž dokonal tu řeč,
popadlo ho ukrutně bolení střev, a
hořké mučení vnitřností:

6. a jistě dosti spravedlivě, jakož
[toho], kterýž mnohými a novými
mukami jiných střeva.mučíval, ač
koli on nikoli nepřestal od své
zlosti.

7. Ale nadto ještě pýchy jsa pln,
oheň dýchaje myslí proti Židům,
a rozkazuje s chvátáním odbývati
věci*, přihodilo se, že prudce jede
s vozu spadl, a těžce tělo obraziv
na údech se trápil.

8. A kterémuž se zdálo, žeby
také mořským vlnám rozkazoval,

?) Í'.. té cesty či jízdy —
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nad lidský způSobnaplněn jsa pý
chou, a že na váze vysokost hor
může zvážiti, ten nyní k zemi jsa
snížen na nosidlách nesen byl, zjev
nou Boží moc sám na sobě osvěd
cuje:

9. tak že z těla [toho] bezbož
níka červi se prýštili, a za živa
v bolestech maso s něho pršelo,
puchem také jeho a smradem voj—
sko obtěžováno bylo.

10. Akte ž málo před tím mněl,
že nebeskýc hvězd dosáhá, toho
žádný nemohl pro nesnesitedlnost
smradu nésti.

11. Tu tedy počal od těžké ch
jsa odveden, ku poznání sebřéýpřiz
cházeti, božskou ranou jsa na 0
menut, když každého okamžení o
lesti jeho se rozmáhaly.

12. A když již ani sám svého
smradu nemohl snésti, takto řekl:
Spravedlivé jest, býti poddánu Bohu,
a smrtedlnému člověku věcí Bohu
rovných nesmýšleti.

13. I modlil se ten nešlechetník
Pánu, od něhož neměl dosíci milo
srdenství*.

14. A město, k němuž s chvátá
ním jel, aby je k zemi přivedl, a
hromadou hrobů udělal, žádá nyní
svobodné učiniti:

15. a Židy, o kterýchž byl řekl,
že mu nemají ani pohřbu hodni
býti, ale že je chce dáti ptactvu
& šelmám k rozchvátáni, a že je
i s dítkami vymece, nyní slibuje,
že je rovné Athenským učiní:

16. chrám také svatý, kterýž
prvé obloupil, že nejlepšími dary
ozdobí, a svatá nádobi rozmnoži,
a nákladů přináležejících kobětem
zsvých důchodů že dodávati bude:

17. nadto iŽidem že bude, a
všeliké místo země že zchodí, a
moc Boží ohlašovati bude.

18. Ale když nepřestávaly bo
lesti, (byl zajisté na něj spravedlivý
Boží soud došel) zoufa e psal k

idům list, na způsob o prošování
toto obsahujíci: '

18) Aneb zprosta: kterýž se však nesmi
loval nad ním.
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19. Nqílepš'ím měšťanům židům
mnohé pozdravení, a aby byli zdrávi
a šťastni, král a kníže Antioch.

20. Jestliže jste zdrávi, as ové
vaši, avšecky věci podlé e vaší
dějí-li se, největší díky vzdáváme.

. A já v nemoci jsa postaven,
na vás pak dobrotivě pamětliv, na
vraceje se z míst Persie, a těžkou
nemocí jsa zachvácen, za potřebné
jsem soudil, abych se staral o o
becné dobré:

22. nezoufaje o sobě, ale naději
velikou maje, že z té nemoci vyjdu.

23. Prohlédaje však, že i otec
můj za oněch časů, když v hořej
ších místech vedl vojsko, ukázal,
kdoby po něm měl přijmouti kní
žetství:

24. aby přihodilo-liby se co od
porného, aneb bylo-liby co těžkého
oznámeno, vědouce ti, kteříž byli
v této krajině, komu zanechána
jest správa, se nebouřili.

26. Nadto rozvažuje, že okolní
mocnářové a blízcí [toho králov
ství] příhodného času šetří, a čekají,
co se zběhne, ustanovil jsem svého
syna Antiocha králem, kteréhož
jsem častokráte odjíždě'e do ho
řejších království, mnohým z vás
poroučel: a k němuž jsem psal
věci níže položené.

26. Protož prosím vás a žádám,
abyste pamatujíce na. dobrodiní
vůbec i obzvláštně, jedenkaždý
víru ke mně i k synu mému za
chovali.

27. Doufám zajisté, žeton mírně
a vlídně [s vám1] nakládati bude,
a že následuje mého předsevzetí,
i přítelem vám bude.

28. Ten tedy vrah a ruhač nej
hůře jsa. oražen, tak jakž on sji-_
nými nak ádal, pohostinu na horách
bídnou smrtí život dokonal.

29. Fili pak, kterýž byl spolu
s ním vychován, přenesl tělo jeho,
a obávaje se Antiochova syna, k
Ptolemeovi Filometrovi do Egypta
odšel. \
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Kapitola 10.
Jerusalém od Machabea dobyt. 3. Vyči

ptění chrámu. 10. Kralování Antiocha Ev
Batora. 12. Ptolemeus Macer otráven. 14.
poj Gorgiáěův, Idnmejských a Timotheův
sroti Jůdskýnu 28. Vítězství těchto s po
moci s nebe sobě poslancu, 38. i velebení
z toho Boha.

1. Machabeus pak, a ti, kteříž sním byli, an je Pán ochra—
ňoval, chrámu zase, iměsta dostah:

2. aoltáře, kteréž byli cizozemci
po ulicích vzdělali, také i chrámy
modlářské zbořili,

3. a vyčistivše chrám, jiný oltář
udělali: a z ohnivého kameni vzavše
oheň*, oběti po dvou letech oběto—
vali, a zápal, a svítelnice, a chleby
předložení položili. . .

4. Ty věci učinivše, prosili Pána
padše na zem, aby více neupadli
vtakovéjzlé věci: alejestližeby kdy
i hřešili, aby od něho milostivěji
pokáráni byli, a aby nebyli vydá
vání cizím a rouha ' lidem.

5. Přihodilo se pak, že kteréhož
dne chrám od cizozemců poskvrněn
byl, téhož dne stalo se vyčistění,
pětmecítmého dne měsíce, jenž byl
Kaslev.

6. I slavili s veselím osm dnů
jako slavnost stánků, rozpomínajíce
se, že před malým časem, den
slavný stánků na horách a v je
skyních obyčejem zvířat byli slavili.

7. Pročež oštipy břečtanem obo
vinuté, a ratolesti zelené, i palmy
přednášeli tomu, kterýž dal pro
spěch, aby vyčistili místo jeho.

8. Auložili obecným přikázaním
a ustanovením, všemu národu ži
dovskému, aby každého roku sla
Vili dny tyto.

9. Atakovét bylo Antiocha, jenž

'sloiiá ]Iilqpifanes,života skonáni.. yní pak 0 E atorovi, s u
bezbožného Antiochii,) které se šělci
dály, vypravovati budeme, uln'acu
jíce zle věci, kteréž se při voj
nách dály.

3) t. roakřesavše oheň nový, jelikož onen
starý oheň schovati nemohli. 2. Mach.

)

11. Ten za'isté ujav království,
ustanovil na řízeními království
nějakého Lysiáše, fenického a syr
ského vojska kníže.

12. Nebo Ptolemeus, jenž sloul
Macer, ustanovil 8 strany Zidů na
tom, což jest spravedlivého státi,
a zvláště pro nepravost, kteráž se
stala roti nim, a pokojně s nimi
nakl' ati.

13.Pročež jsa obžalován od přátel
u Evpatora, když častokrát zrádcem
jest nazýván, protožeby Cypr sobě
svěřený od Filometora opustil, a
k Antiochu Epifanesovi se obrátiv,
i od něho také byl odšel, jedem
život dokonal.

14. Gorgiáš pak, nad misty jsa
ustanoven vůdcem, pojav příchozí*,
často proti idům bojoval.

15. Židé pak, kteříž příhodné
evnosti drželi, ty, kteříž byli vy

áninerusaléma, přijímali,abo
jovati usilovali.

16. Ale ti, kteříž byli s Macha—
beem, na modlitbách Pána vzýva
jíce, aby jim pomocen byl, na idu—
mejské pevnosti udeřili:

17. a obořivše se na. ně silně,
zmocnili se míst, a kdež se kdo
naskytl, zabili, a všech spolu ne
méně dvacíti tisíců pobili.

18. Když pak někteří na dvě
velmi pevné, a všecku přípravu k
bráněm mající věže, utekli,

19. Machabeus zanechav Šimona,
a Josefa, též i Zachea, a těch, kteříž
s nimi byli dosti drahně, aby je
vybojovali, sám ktěm bojům, kdež
větši potřeba kázala, se obrátil.

20. Ale ti, kteříž s Šimonem byli,
lakomstvím vedeni jsouce, dali se
některým z těch, jenž na věžech
byli, penězi namluviti: a sedm
desáte tisíc peněz vzavše, dopustili
některým uteci.

21. Když pak oznámeno bylo
Machabeovi, co se stalo, shromáždiv
knížata lidu, žaloval, žeby za pe
níze prodali bratry [své], nepřátely
jejich propustivše.

22. Protož ty,. kteříž zrádcové—

14) t. cizozemce, od jinud najaté vojáky —
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byli, pobil, arychle těch dvou věží
dob ly .

23. Zbrojí pak & rukou všecko
šťastně působě, na dvou pevnostech
více nežli dvaceti tisíc zhubil.

24. Ale Timotheus, kterýž prvé
přemožen byl od Zidů, svolav voj
sko z množství cizinců, a sebrav
jízdu asiatskou, přitáhl 'akoby chtěl
zbrojí židovské země obyti.

25. Machabeus pak, a ti, kteříž
sním byli, když on se přibližoval,
modlili se Pánu, prachem hlavy
posypavše, a bedra žíněmi přepá
.savše,

26. ukraíe oltáře adše, aby jim
milostiv byl, nepřáte ům pak jejich
aby byl nepřítelem, a protivníkům
jejich aby se protivil, _'akžzákon dí.

27. A tak po mo itbě, vzavše
zbroj opodál z města vytáhše, a
blízko jsouce nepřátel položili se.

28. Hned pak, jakž jen slunce
vyšlo, potýkali se s obojí strany:
tito zajisté za rukojmě vítězství a.
štěstí 5 mocí Pána majíce: onino
za vůdce boje měli smělost.

29. Když pak prudká bitva byla,
ukázalo se nepřátelům s nebe pět
mužů na koních, suzdami zlatými
krásných, gkteřížbyli vůdcové Židů:

30. z nichžto dva Machabea u
prostřed majíce, zbrojí svou ho ob
klíčivše ve zdraví zachovávali: na
nepřátely pak šípy a blesky stří
leli, pročež slepotou zmámeni, &
zkormoucenim naplnění jsouce pa—
dali.

31. I zbito jest dvaceti tisíc a
pět set [pěších], a jízdných šest set.

32. Timotheus pak utekl do 0
hrady pevné Gazary, kteroužto vládl
Chereáš.

33. Tedy Machabeus, a kteříž s
nim byli, veselíce se oblehli tu
ohradu za čtyři dny.

34. Ti pak, kteříž vnitř byli, v
pevnost místa doufajíce, nad míru
zlořečili, a řečinenáležité vynášeli.

35. Ale když se rozedníval pátý
den, dvacet mládenců z těch, kteříž
byli při Machabeovi, rozpálivše se
hněvem pro rouhání, zmužile při

stoupili ke zdi, a s lítou myslí
jdouce vstupovali:

36. tolikéž i jiní vstupujíce,
přistoupili, ab věže a brány za
pálili, a ty zlo ejce za živa spálili.

37. Za celé pak dva dny kazíce
pevnost, Timothea, kterýž se byl
schoval v jednom místě, nalezše,
zavraždili: i bratra jeho Chereáše
a Apollofana zabili.

38. Ty [pak] věci vykonavše, v
písních a chválách dobrořečiliPánu,
kterýž veliké věci učinil v Israeli,
a dal jim vítězství.

Kapitola 11.
Vytažení Lysíášovo proti Židům. 6. Po

ražení jeho. 13. Jednání o příměří. 16. Lí
stové Lysíáše, 22. Antiocha, 34. Římanů.

1. Po malém pak času, Lysiášúředník králův, a příbuzný,
a nad řízením představený, těžce
nesa to, což se bylo stalo,

2. sebrav osmdesát tisíc [pěších],
a jízdu, táhl proti idům, maje za
to, že dobuda města učiní z něho
příbytek pohanům,

3. chrám ak že bude míti k
zisku peněžitemu, jako jiné chrámy
pohanské, a kněžství na každý rok
prodajné:

4. nikoli nerozvažuje moc Boží
ale mysli bezuzdné jsa, vmnožstv1

ěších,a v tisících j ízdných, a v osm
Eesáti sloních doufal.

5. A vtrhne. do Jůdstva, & při
blíživ se k Bethsuře, kteráž byla
v úzkém místě, od J erusaléma
vzdáli pět honů, dobýval té pe
vnosti.

6. Když pak Machabeus, a kteří
s ním byh, zvěděli1 že dobývaí
pevností, s pláčem a slzami pros
Pána, i veškeren zástup spolu, aby
dobrého anděla poslal k vysvobo
zení Israele.

7. A sám Machabeus první vzav
zbroj, napomínal jiných, aby spolu
s ním vydali se v nebezpečenství,
& omoc řinesli bratřím svým.

. A k yž spolu šliochotnou my
slí, v J erusalémě, ukázal se jezdec
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v rouše bílém, an před nimi jde,
v odění zlatém kopím potřásaje.

9. Tedy všickni společně dobro
řečili milosrdnému Pánu, a posil
nili se v srdci: netoliko lidi, ale i
šelmy nejlítější a zdi železné pro—
niknouti hotovi jsouce.

10. I šli ochotně, pomocm'ka s
nebe majíce, a smilujícího se nad
nimi Pána.

11. A jako lvové obořivše se na
nepřátely úprkem, porazili z nich
pěších jedenácté tisíc a jezdců tisíc
a šest set:

12. a všecky [ostatní] na utíkání
obrátili, mnozí pak z nich raněni
jsouce, nazí vyvázli. Ale isám Ly
siáš, hanebně utíkaje, vyvázl.

13. A ženebylblazen, sám vsobě
rozjímaje, jaké se jemu umenšení
stalo, a. rozuměje, že Zidé jsou ne

řemožitedlní, na pomoc všemo
oucího Boha spoléhajíce, poslal kmm:

14. &.sliboval, že chce svoliti ke
všemu, což jest s ravedlivého, i
krále že přinutí, a y byl přítelem
[jejich]. '

15. Tedy Machabeus opatruje to,
což užitečného jest, povolil prosbě
Lysiášově ve všech věcech: a kte
réžkoli vvěcipsal Machabeus Lysi
ášovi o Zidech, ty král dopustil.

16. Byli zajisté psáni idům li
stové od Lysiáše na tento spůsob:
Lysiáš lidu židovskému pozdravení!

17. Jan & Abesalom, kteříž po,
sláni jsou od vás, podávajíce psaní,
žádali, abych to, cožskrze ně ozná
meno bylo, naplnil.

18. Protož cožkoli mohlo před
nešeno býti králi, v ložil jsem: a.
což možného bylo, ovolil.

19. Jestliže tedy zachováte v
jednání víru, i na otom pokusím
se, abych vám přlčinou dobrých
Věcí byl.

20. O jiných pak věcech,o každézvláště s ovem jsem poručil, i těmto,
i těm, kteříž ode mne posláni jsou,
aby promluvili s vámi.

. Mějte se dobře. Dán léta
stého čtyřicátého osmého, Dioskora
měsíce, dne čtyrmecítmého._

22. List pak králův toto v sobě
obsahoval: Král Antioch, bratru
Lysiášovi pozdravení!

23. Když otec náš mezi bohy jest
přenešen, my chtějíce, aby ti, kte
říž jsou v království našem, bez
bouřky byli, a k svým věcem pil—
nost přiložili,

24. slyšeli jsme, že Židé nesvo
lili otci mému, aby přistoupili k
obyčejům řeckým, ale že chtějí
držeti své ustanovení, a protož ža
dají od nás, aby jim puštěny byly
zákonní věci jejich.

26. Protož chtějíce, aby iten ná.—
rod v pokoji byl, ustanovili jsme
a usoudili, aby chrám jim byl na—
vrácen, aby činili vedlé obyčeje
starších svých.

26. Dobře tedy učiníš, pošleš-li
k nim, a odáš-li [jim] pravice:
aby poznajice naši vůli, byli dobré
mysli, i syého dobrého pilni byli.

27. K Zidům pak list od krále
byl takový: Král Antioch radě ži
dovské i jiným idům pozdravení.

28. Jestliže se dobře máte, tak
jste jakž chceme: imyttaké dobře
se mame.

29. Přišel k nám Menelaus, řka,
že chcete sstoupiti k svým, kteříž
jsou u nás.

30. Protož těm, kteříž přicházejí
až do třicátého dne měs1ce Xan
tika, dáváme pravice bezpečnosti,

31. aby užívali Zidé okrmů, &.
zákonů svých, jakoiprve: ažádný
z nich žádným obyčejem aby těž
kosti netrpěl, pro ty věci, kteréž
z nevědomí dály se.

32. Poslali jsme pak i Menelaa,
kterýžby k vám promluvil.

33; Mějte sedobře. Dánléta stého
čtyřicátého osmého, měsíce Xan
tika dne patnáctého.

34. Poslali ak i Římané list
takto psaný: vintus Memmius, &.
Titus Manilius, poslové římští, lidu
židovskému pozdravení.

35. S strany těch věcí, kterýchž
Lysiáš příbuzný králův dopustil
vam, i my jsme dopustili.

36. O těch pak, kterýchž usoudil,
.žeby měly na krále vznešeny býti,
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pošlete někoho hned, rozmluvíce
mezi sebou pilněji, ab chom usta—
novili, jakž sluší na vas: nebo my
jedeme do Antiochie.

37. Protož pos ěšte odepsati, aby
chom i my vědě i, které jste vůle.

38. Mějte se dobře. Dán léta stého
čtyřicátého osmého, patnáctého dne
měsíce Xantika.

Kapitola 12.
Ztopení Židů od Joppenských. 5. Po—

mstěni jich nad těmi i nad Jamnitskými,
kteříž se o též pokoušeli. 10.Porážka Arab
ských, vojska. Timotheo'va i Gorgiášova.
43. Oběti za mrtvé & naděje o vzkříšení.

1. dyž se ty smlouvy stal ,L 
K síáš jel k králi, Židé Šakys

orbou se obírali.
2. Ale ti, kteříž se byli osadili,

Timotheus, a Apollonius syn Gen
neův, též i Jeroným, a Demofon
mimo ty, a Nikanor kníže cyprské,
nedali jim v tichosti dělati, a v
pokoji.

3. Joppenští pak takovou nešle
chetnost spáchali: že prosili Židů,
s kterýmiž bydlili, aby vstoupili
na loďky, kteréž byli připravili, s
ženami a syny, jakoby žádného
nepřátelství mezi nimi nebylo.

4. Protož podlé obecného města
ustanovení, když i oni povolili, a
pro pokoj žádného podezření ne
měli: když na hlubinu přišli, zto
pili je, neméně dvou set.

5. O kterémž ukrutenství nad
lidem národu svého provedeném
když zvěděl Jůdas, přikázal těm
mužům, kteříž byli s nim; a vzý
vaje Boha spravedlivého soudce,

6. táhl na vrahy těch bratří, a
nočně přístav lodí zapálil, a loďky

spálil, ty pak, kteříž od ohně utekli,mečem po il.
7. A když to tak udělal, odtáhl,

chtě se zase navrátiti, & všecky
Joppenské vykořeniti.

8. Ale když zvěděl, že i ti, kte
říž byli v Jamnii, tolikéž chtějí
učiniti Židům, kteříž s nimi bydlí,

9. i na Jamnitské nočně připadl,
a přístav s loďmi zapálil: tak že

záře od ohně vidina jest v Jem
salémě vzdálí dvě stě čtyřiceti honů.

10. A když byli odtud odtrhli
devět honů, a proti Timotheoví
táhli, svedli s nim bitvu Arabští,
pět tisíc mužů [pěších], a jízdných
pět set.

11. Když pak bitva byla. silná,
a s pomocí Boží šťastně se vedlo,
ostatní Arabští přemožení jsouce,
prosili, aby j im podal J ůdas pravice,
s]ibujíce pastvy dávati, i v jiných
věcech prospěšni býti.

12. Jůdas pak, maje za to, že v
pravdě ve mnohých věcech oni
užite ční budou, slíbil pokoj: a přija
vše pravice, odešli do svých stanů.

13. Případl pak i na městojedno
pevné, mosty a zdmi ohražené,_v
němžbydlilizástupové národů rozlič
ných, jemuž jmeno Kasfín*.

14. Ti pak, kteříž bylivnitř,dou
fajíce v pevnost zdi, a v přípravu
potrav, váhavě se měli, zlořečením
popouzejíce Jůdy, a rouhajíce se,
a mluvíce což nesluší. _

15. Tedy Machabeus,vzývav veh
ké kníže světa, kterýž bez beranů
a válečných nástrojů za času J esusa
zbořil Jericho, lítě hnal ke zdi:

16. a dobyv města skrze vůli Pá.
ně nesčíslných vražd nadělal, tak
že se zdálo, jakoby jezero, kteréž
tu leželo, zšíří dvojích honů, krv1
zbitých opl 'valo.

17. Odtu odtáhše honů sedm set
padesát, přišli do Charaky k _těm
Židům, kteříž slovou Tubianejšt1:

18. ale Timothea na těch místech
nedopadli, an nic nespraviv navrátil
se, zanechav na jednom místě stra- 
že velmi silné. _

19. Tedy Dositheus a Sompater,
kteříž byli vůdcové s Machabeem,
pobili těch od Timothea na stráži
zanechaných deset tisíc mužů.

20. Machabeus pak, zřídiv okolo
sebe šest tisíců, a postaviv_je po
houfích, táhl proti Timotheov1,ma]1
cimu s sebou sto dvacettisíc pěších,
a jízdných dva tisíce pět set.

2l. Ale Timotheus zvěděv o

13) Před časy Hesebon.
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přitažení Jůdově, poslal napřed že
ny, a děti, i jinou přípravu do ev
nosti, kteráž slove Kamion: byla
zajisté nedobytna, & nesnadného
přístupu, pro ouzkost míst.

22. A když první houf Jůdův
ukázal se, přišel strach na nepřá
tely, z přitomnosti Boha, kterýž
všecky věci spatřuje, a na utíkáni
obrácení jsou jeden sem druhý tam,
tak že více od svých poraženi, &
mečů svých ranami zemdleni byli.

23. Jůdas pak náramně dotíral
na ně, trestaje bezbožné, a porazil
z nich třicet tisíc mužů.

24. Sám pak Timotheus upadl
mezi díly Dosithea, a Sosipatra: a
mnohými prosbami žádal, ab ho
pustili živého, proto že mno ých
z Zidů rodiče, a bratry má [V vě
zení], kteřížtoby pro smrt jeho okla
máni byli*. 

25. A když víru dal, že je na
vrátí podlé ustanovení, propustili
jej bez úrazu, pro zachování bratří.

26. Jůdas pak vyšel kKarnionu,
pobiv pětmecítma tisíců.

27. Po utečení, a zbití, hnul se
s vojskem k Efronu městu hraze
nému, v němžto množství národů
rozličných bydlilo: & mládenci silní
na zdech postavivše se, statečně
odpírali : bylo pak vtom městětaké
mnoho válečných nástrojů, a zásoba
střel. .

28. Ale když vzývali Všemohou
cího, kterýž svou mocí sílu nepřátel
skou potírá, dobyli města: a z těch,
kteříž v něm byli, pětmecítma ti
síc porazili.

29. Odtud táhli k městu Scyth—
ských, kteréž bylo od J erusaléma
šest set honů vzdálí.

30. Ale když Židé, kteříž u
Scytho olitských byli, svědectví
vydáva i, že dobrotivě s nimi naklá—
dali, že také v čas neštěstí mírně
s nimi činili:

31. poděkovavše jim, & napome
nuvše, aby napotom také dobrotiví
byli k národu jejich, přišlido Jeru

saléma, když den slavný téhodnů
nastával.

32. A po letnicích vytáhli proti
Gorgiášovi, správci země idumejské.

33. Vytáhl pak se třemi tisíci
pěších, a jízdných čtyřmi sty.

34. A když se spolu potýkali,
přihodilo se, že něco málo Zidů
padlo.

35. Ale nějaký Dositheus, jezdec
bacenorský, muž silný, j al Gorgiáše :
a když ho chtěl jíti živého, jízdný
jeden z Thráckých obořil se naň,
a utal mu rameno: a tak Gorgiáš
utekl do Maresy.

36. Když pak ti, kteříž s Esdrinem
byli, dlouho bojujíce, již ustávali,
vzýval Jůdas Pána, aby byl pomoc
níkem a vůdcem boje:

37. i začav mateřským jazykem,
zdvihl s písněmi hlasu, audeřiv na
bojovníky Gorgiášovy, rozehnal je.

38. Jůdas pak sebrav vojsko, při
táhl do města Odollam: & když
přicházel sedmý den, očistivše se
podlé obyčeje, na témž místě sobotu
světili.

39. 'A druhého dne přišel Jůdas
s svými, aby sebral těla těch, kte
říž poraženi byli, a aby je položil
s rodiči v hrobích otcovských.

40. I nalezli podsukněmi zabitých
z darů modl, kteréžuJamnie byly,
kteréž zákon Zidům zapovídá: pro
tož všechněm zřejmé bylo, že pro
tu příčinu padli.

41. Pročež všickni dobrořečíli
spravedlivý soud Páně, kterýž tajné
věci učinil zjevné.

42. A tak k modlitbě se obrátí
vše, prosili, aby to provinění, kte
réž se stalo, v zapomenutí dáno
bylo. Udatný ak Jůdas napominal
lidu, aby zac ovali se bez hříchu

řed očima vidouce, co se stalo pro
říchy těch, kteříž poraženi jsou.
43. A učiniv sbírku, poslal dva

nácte tisíc drachem stříbra do J eru—
saléma, aby obětována byla obět
za hříchy mrtvých, dobřea nábožně
_mysle o vzkříšení. '

44. (Nebo kdyby byl neměl na—
24) t. nadějesvobodysživotazbaveníbyli.lděje, že vstanou z mrtvých ti, kte
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říž padlí, zbytečné a daremné b
se zdálo, modliti se za mrtvé. y

45. A že prohlédal, že ti, kteříž
s obožnostr zesnulí, mají výbornou

ost složenou. '
46. Protož svaté a spasitedlné

jest myšlení za mrtvé se modlíti,
aby od hříchů zproštění byli.

Kapitola 13.
Antiocha Evpatora přitažení do Jůdstva.

4. Menelaova smrt. 10. Jůdovo vítězství.
21. Rhodokova zrůda. 23. Smlouva s An
tiochem.

1. éta stého čgyřícátého devátého,zvěděl ůdas, že Antioch
E ator táhne s množstvím na
Jů stvo,

2. a s ním Lysiáš úředníka nad
řízením představený, maje s sebou
pěších sto deset tisíc, &jízdných
pět tisíc, a slonů dvamecítma, a
vozů s kosamí tři sta.

3. Přimísíl se pak k nimi Mene
laus : a s velikou lstí prosil Antiocha,
ne pro zachování vlasti, ale dou
faje, že v přednosti postaven bude.

4. Ale král králů vzbudil hněv
Antiochův proti hříšníku: a když
vnukl Lysíáš, že on jest příčina
všeho zlého, rozkázal (jakž obyčej
mají) hned na tom místě ho jíti a
zabití.

5. Byla pak na témž místě věže
padesáti loktů [zvýší], mající hro
madu popele všudy vůkol: ta měla
shlednuti v příkrost.

6. Odtud rozkázal toho svato
krádce do popele svrci, an jej vší
ckní strkalí k zahynutí.

7.A takovým zákonem Menelaovi
zákona přestupniku, dostalo se u—'
mříti, a ani zemí dánu nebýti.

8. A zajisté dosti spravedlivě:
nebo poněvadž byl mnoho hříchů
proti oltáři spáchal, jehož oheň i
popel svatý byl, on [také] k smrti
popele odsouzen jest.

9. Ale král neskrocený na m sli
táhl, aby ukázal se horšího Ži ům

nežli [Ě'yl] otec jeho.10. o když zvěděl Jůdas, při
kázal lidu, by dnem i nocí vzývalí

Pána, aby jakž vždycky,tak inyní
porno jim: _

11. ješto aby zákona, i vlasti, 1
chrámu svatého zbaveni nebyli, obá
vali se: a aby lidu, kterýž nedávno
pooddechl, nedopouštěl opět zase
rouhavým pohanům poddánu býti.

12. Když tedy všíckní spolu to
činili, a rosili od Pána milosrden
ství, s pl čem a s posty, za tři dny
ustavičně roz rostření jsouce,_ na

pphmenuljich ůdas, aby se připra
13. Sám pak s staršími myslíl,

aby prvé, nežlíby král s vojskem
vtrhl do Jůdstva, a dobyl města,
vytáhli, a poručili soudu Páně ko
nec té včel.

14. Tedy poručiv všecko v moc
Boha stvořitele světa, a napomenuv
svých, aby statečně bojovali, a až
do smrti pro zákon, pro chrám,

pro město, Lpro vlast, apro měšťanystáli, polož' se s vojskemuModin.
15. A dav svým znamení vitěz—

ství Božího, mládence nejsilnější
vybrav, v noci připadl na síň krá
lovskou, a pobil v ležení čtyry
tisíce mužů, a největšího ze slonů
s těmi, kteříž na něm byli.

16. A největším strachem a zko
rmoucem'm vojsko nepřátelské na
plnívše, když to šťastně vykonali,
navrátili se.

17. To pak stalo se, když se
rozednivalo, s omocíochrany Páně.

18. Ale krá vzav zakušení ži
dovské smělosti, pokoušel se chy
trostí o nesnadné. mista:

19. a přitáhl s vojskem k Bethl
suře, jenž byla evnost židovská
hrazená: ale odehnán jest, klesal,
a bral umenšení. _

20. Těm pak, kteříž tam byh,
posílal Jůdas potřeby. _

21. Ale Rhodok nějaký z vojska
židovského pronášel tajné věci na
přátelům, kterýžto vyhledán jsa,
jat 'est, & vsazen. (

2%.Mluvil král opětstěmi, kte
říž byli v Bethsuře: podal pravice,
vzal, odtrhl.

23. Svedl bitvu s Jůdou: a pře
možen jest. A zvěděv, že se zpro
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tivil Filip v Antiochii, kterýž byl
zanechán k správě, zděsiv se ná
ramně, odprosiv Židů, a oddávaje
se jim, přisáhal na všec o, oožby

se spravedlivého zdálo: a smířivse o ětoval obět, uctil chrám, a
dal dary.

24. Machabea [pak] objav, usta
novil ho vůdcem a knížetem od
Ptolemaidy až k Gerrenským.

25. Když pak přišel do Ptole
maidy, těžce nesli Ptolemaidští tu
smlouvu přátelskou, hněvajíce se,
ab snad [Židé] smlouvy nezrušili.

6. Tehdy vstoupiv Lysiáš na
stolici soudnou, pověděl příčinu, a
upokojil lid, a navrátil se do An
tiochie: a tak se královo tažení i
navrácení dálo.

Kapitola 14.
Popuzení Demetria od nějakého Alcima

proti Židům. 12. Poslání Nikanora na ně.
18. Smlouva jeho s nimi učiněná, 26. izase
zrušená. 37. Raziášova smrt.

1. Po třech ak letech, zvěděl Jůdas, i kteříž s ním byli, že
Demetrius [syn]Selevkův, smnož
stvím silným, a s lodimi přes ří
stav tripolský vstoupil na místa
příhodna,

2. a že obdržel krajiny proti An
tiochovi, a vůdci jeho Lysiášovi.

3. Nějaký pak Alcimus, kterýž
byl nejvyšším knězem, ale dobro
volně poskvrnil se za času smíše
ní*, rozvažuje, že žádným spůso
bem nebude míti zniku, ani k 01
táři přístupu,

4. přišel kkráli Demetriovi, léta.
stého padesátého, nesajemu korunu
zlatou, & palmu, nadto i ratolesti,
kteréž se zdály býti z chrámu. A
v ten den zajisté mlčel.

5. Ale dostav přihodného času
k své nesmyslnosti, povolán od De
metria do rady, a tázán, na jaké
věci a rady b Židé s oléhah'.

6. odpověděl,: Ti z Ežidů, kteříž

3) t. samovolně nejsa ]: tomu nucen, po—
skvrnil se obcováním s pohany, když
spolu pomíšeně přebývali —

2. Machabejská 13. 14.

Assideové slovou, nad nimižto vlá
dne Jůdas Machabeus, chovají vál
ky, a činí rozbroje, aniž depou
štějí, aby království bylo pokojné.

7. Nebo i já obloupen byvz slá
vy rodičů (pravím pak z nejvyššího
kněžství), přišel jsem nym sem:

8. nejprvé víru zachovávaje u
žitkům královským, druhé pak
abych také poradil spoluměštanům
[svým]: nebo oněchno zlosti veške
ren národ náš nemálo bědóvánjest.

9. Ale prosím, 6 králi, poznav
všecky ty věci, opatř i krajinu, i
obklíčený národ podlé prohlášené
všechněm vlídnost1 své.

10. Nebo, dokudž 'Jůdy stává,
není možné, aby věci pokoj měly.

11. Takové věci když od něho
pronešeny byly, také jiní přátelé
[královštl] nepřátelsky se majíce k
Jůdovi, rozpálili Demetria.

12. Kterýžto hned Nikanora
správce nad slony poslal za vůdce
do Jůdstva,

13. poručiv mu, aby, co se Jůdy
dotýče, jej zajaP, ty pak, kteříž s
ním byli, aby roze al, a Alcima
nejvyšším knězem největšího chrá
mu ustanovil.

14. Tehd národové, kteříž z Jůd
stva před ůdou utekli, mísili se
houfně k Nikanorovi, bídy a po
rážky idů, za štěstí svých věcí
pokládajíce.

15. Tedy Židé uslyševše o Ni
kanorovu tažení, a. shromáždění se
[k němu] národů, posypavše se ze
mi prosili toho, kterýž lid svůj u
stanovil, ab ho na věky ostříhal,
& kterýž sv ho dědictví znameními
patrnými ochraňuje.

16. Když ak vůdce rozkázal,
hned se odtu hnuli, a sešli se k
městečku Dessau.

17. Šimon pak bratr J ůdův svedl
bitvu s Nikanorem: ale přestrašen
jest náhlým přitažením nepřátel.

18. Ale však Nikanor, uslyševo
zmužilosti tovaryšů Jůdových, a.
mysli velikosti, kterouž měli při

13) R. zabil —
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válkách pro vlast, strachoval se
učiniti rozsudek krvi.

19. Protož poslal napřed Possi
donia, a Theodocia, a Mathiáše,
aby dali pravice i přijali.

20. A když dlouho dálo se o ty
věci rokování, a sám vůdce na
množství to vznesl, tedy všechněch
jeden byl smysl k přátelství při
volit-i.

21. Protož uložili den, vněmžby
soukromí mezi sebou jednali: jed
nomukaždému stolice přineseny
jsou, a postaveny.

22. Jůdas pak rozkázal, by byli
oděnci na místech příhodných, aby
snad od nepřátel v náhle něco
zlého nevzniklo: a učinili slušné
rozmluveni.

23. Bydlil pak Nikanor v Jeru
salémě, a nic nečinil nepravého, a
hejna zástupů, kteříž se bylikně
mu shromáždili, propustil.

24. Byl pak laskav na J ůdu vždy
z té duše, a byl k muži tomu ná
chylen.

25. A prosil ho, aby pojal ženu,
a zplodil syny. I učinil svatbu: a
pokojně činil, a společně živi byli.

26. Ale Alcimus, vida lásku je
jich vespolek, a smlouvy, přišel k
Demetriovi, a pravil, že Nikanor
k cizím věcem svoluje, a že Jůdu
ůkladníka království svým nápad
nikem ustanovil.

27. Tedy král rozzlobiv se, ane—
šlechetnými toho [člověka] žalo
bami zdrážděnjsa, psal Nikanorovi
pravě, že co se dotýče přátelské
smlouvy, těžce to nese, a Machabea
že poroučí svázaného rychle do
Antiochie poslati.

28. To zvěděv Nikanor, zděsil
se, a těžce to nesl, měl-liby ty
věci, o kterýchž se byli smluvili,
zrušiti, an jemu ten muž nic zlého
neučinil:

29. ale, že králi odepříti nemohl,
šetřil příhodnosti, aby rozkázaní
vykonal.

30. Machabeus pak vida-, an ne
tak ochotně má. se k němu Nika
nor [jako prvé], ale zuřivěji při
obyčejném potkání seukazuje, roz

uměje, že ta neochotnost není z
dobrého úmysla, sebrav málo svých,
kryl se před Nikanorem.

31. To když on zvěděl, že jest
statečně od muže předstižen, přišel
k největšímu anejsvětějšimu chra
mu: a kněžím, kteříž obětovali
obyčejné oběti, rozkázal toho muže
sobě vydati.

32. Kteřížto když s přísahou
pravili, že nevědí, kde jest ten,
jehož hledali, vztáhl ruku proti
chrámu,

33. a přisáhl, řka: Jestliže mi
Jůdy svázaného nevydáte, obrátim
tento dům Boží v rovinu, a oltář
rozkopám, a chrám ten posvětím
Bachusovi.

34. A to pověděv, odšel. Kněží
pak zdvihše ruce k nebi, vzývali
toho, kterýž vždycky byl obránce
národu jejich, toto řkouce:

35. Ty všech věcí Pane, kterýž
ničehož nepotřebuješ, chtěl jsi, aby
chrám příbytku “tvého byl mezi
11am.

36. A nyní nejsvětější všech Pa
ne, zachovej na věky dům tento
neposkvrněný, kterýž jest nedávno
vyčistěn. '

37. Raziáš pak nějakýz starších
v Jerusalémě obžalován jest uNi
kanora, muž to milovný města, a
dobré pověsti: kterýž pro tu ří
chylnost otcem idů nazván yl.

38. Ten za mnoho časů předse
vzetí zdrželivosti* zachovával v ži
dovství, hotov 'sa tělo i duši vy
dati za setrváni [v zákoně].

39. Chtěje tedy Nikanor zjevně
pronésti nenávist, kterouž měl
k Zidům, poslal bojovníků pět set,
aby ho jali.

40. Domníval se za'isté, že chytí-li
ho, velmi velikou š odu učiní Ži
ům.
41. Když pak zástupové na dům

jeho se obořiti, a dvéře vylomiti,
a oheň přiložiti 'chtěli, a když ho
již jimah, vrazil do sebe meč:

42. vyvoliv raději slavně umřiti,

38) t. cd obyčejů pohanských —
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nežli poddánu b'ti hříšníkům, a
rodu svého nehocřiioukřivdu tr ěti.

43. Ale když pospíchaje ne osti
měrně sobě tu ránu dal, a zástu—
pové skrze dvéře vrazili, vyběhna
směle na zeď, vrhl sebou zmužile
mem ty zástupy:

4_4. kteřížto když rychle místo

(šiah*pádujeho, přišel na prostředek1 e :

45. a ještě dýchaje, roznícen jsa
v mysli, vstal: a když se krev z
něho velikým tokem lila, aon těž—
kým1 ranami byl zraněn, během
skrze zástup prorazil:

46. .a stoje na jakési příkré skále,
a_an již krev z něho byla vytekla,
ujav střeva svá, oběma rukama
hodil je na zástupy, vzývaje pa
novníka života i ducha, aby ty
věc1jemu zase navrátil: a tak ži
vot dokonal.

Kapitola 15.
Nikanorovo rouhání se Bohu atažení, 7.

Machabeovo napomenutí svýchk udatností,
11. sen, 21. modlitba, 26. vítězství nad Ni
kanorem. 29. Vděčnosl: Židů a svátek vý
roční na. památku toho vítězství.

1.Nikanor pak, jakž zvěděl, žeJůdas jest v místech samař
ských, myslil vším útokem v den
sobotní bitvu svésti.

2.Když pak Zidé, kteříž bezděky
s nim táhnouti musili, pravili: Ne
tak zuřivě a ukrutně čiň, ale čest
dej dni posvěcení, a cti toho, kte
rýž všecko spatřuje:
_ 3. tedy ten nešťastný otázal se,
jestliž na nebi mocný, kterýž
přikázal světiti den sobotní?

4. A když oni odpověděli: Jest
ten Pán živý na nebi mocný, kte
rýž přikázal světiti den sedmý.

6. Tedy on dí: I já mocnýjsem
na zemi, kterýž poroučím vzíti
zbroj, a královskou potřebu vyko
nati. Avšak nedovedl toho, aby byl
tu vůli vykonal.

6. A tak Nikanor s velikou pý
chou pozdvihl se, a uložil veřejný
památník nad Jůdou vystaviti.

44) Ř. na prostředek těla, na břicho ležeti.

7. Ale Machabeus vždycky se
vší nadějí doufal, že mu Bůh ku
pomoci přispěje.

8. A na omínal svých, aby se
nebáli příc odu národů, ale majíce
v mysli učiněné sobě pomoci s nebe,
aby i nyní doufali, že od Všemo
houcího dáno bude jim vítězství.

9. A mluviv k nim o zákoně a
prorocich, připomínaje jim také
bitvy, kteréž byli prvé vykonali,
hotovějši je učinil:

10. a tak pozdvihl mysli jejich,
a ukazoval při tom pohanů faleš,
a přestoupeni přísah.

11. Takž jednoho každéhoznich
ozbrojil, ne štítu a kopí obranou,
ale výbornými řečmi anapomenu
tími, vypraviv [také] sen hodno—
věrný, kterýmž všecky obveselil.

12. Bylo pak to vidění takové:
Ukázal se mu Oniáš, kterýž býval
nejvyšším knězem, muž dobrý a
dobrotivý, stydlivý vzhledem, po
čestný v mravích, a krasomluvný,
a kterýž od dětinství v ctnostech
byl vycvičen, [ten se mu ukázal]
an se rukama pozdvihnutýma mo
dlil za veškeren lid židovský.

13. Potom se mu ukázal i jiný
muž, věkem a slávou předivný, a
oděvem veliké krásy oblečený.

14. A promluviv Oniáš řekl: Ten—
tot jest milovníkbratří, alidu isra
elského: tent jest, kterýž se mnoho
modlí za lid, a za všecko město
svaté, Jeremiáš prorok Boží.

15. Jeremiáš pak vztáhl pravici,
a dal Jůdovi meč zlatý, řka:

16. Vezmi meč svatý. dar od
Boha, jímž porazíš protivníky lidu
mého israelského.

17. Tedy napomenutí jsouce řeč
mi Jůdovými velmi dobrými, ji
mižby mohl útok povýšen, amysli
mládenců posilněny býti, umínili
potýkati se, a statečně bojovati,
aby zmužilost ty věci rozsoudila ;
proto že město svaté i chrám v
nebezpečenství byly.

18. Nebo měli o ženy, a o děti,
též o bratry, a příbuzné, menší
starost: ale největší a přední strach
byl, o svatost chrámu.
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19. I ti také, kteříž vměstě byli,
nemalou starost měli o ty. kteříž
se měli potýkati.

20. A když všickni již očekáva '
budoucího rozsudného boje, a [když]
nepřátelé byli již přitáhli, a voj—
sko bylo sšikováno, slonové a jezdci
v místě říhodném spořádání,

21. ví a Machabeus příchod toho
množství, a přípravu rozličnou
zbroje, a slonů vzteklost, vztáhna
ruce k nebi, vzýval Pána, jenž zá
zraky činí. kterýž ne vedlé moci
zbroje, ale jakž se jemu líbí, hod
ným dává vítězství.

22. szvaje pak řekl takto: Ty
Pane, kterýž jsi oslal anděla svého
za Ezechiáše krale jůdského, a zbil
jsi z vojska Sennacheribova sto
osmdesáte a pět tisíců:

23. i nyní, panovníče nebes, po
šli anděla svého dobrého před námi,
v bázni a v strachu velikosti ra
mene svého,

24. aby se báli ti, kteříž s rou—
háním táhnou proti lidu tvému
svatému. A on zajisté tak se po
modhl.

25. Nikanor pak, a kteřížs nim
byli, s troubami a zpěvy dotírali
[na Jůdu].

26. Ale Jůdas, a ti. kteříž s ním
byli. vzývavše Boha, smodlitbami
vešli v bitvu:

27. rukama sic bojujíce, ale srd—
cem Pánu se modlíce, porazili ne
méně třiceti a pět tisíců, přítom
ností Boží velice obveselení jsouce.

28. Přestavše pak [od bitvy], a
s radostí se navracujíce, zvěděli,
že Nikanor padl ve svém oděni.

29. Protož učinivše křik, avzbu
divše hluk, mateřským jazykem
dobrořečili Pánu všemohoucímu.

30. Tedy rozkázal Jůdas, kterýž
všelijak tělem i duší hotov byl 
umříti za měštany, Nikanorovu
hlavu, a ruku 's ramenem uťatou,
do Jerusaléma přinesti.

31. A když- přišel tam, svolav
spoluměštany, i kněží koltáři, po
volal i těch, kteříž byli na hradě.

32. A ukázav hlavu Nikanorovu,
i ruku nešlechetnou, kterouž Vztáh—
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na proti domu svatému všemohou
cího Boha, velice se honosil:

33. jazyk také bezbožného Ni
kanora vyřezav, rozkázal pokusích
ptákům dáti: ruku pak pošetilého
proti chrámu pověsiti.

34. Tedy všickni dobrořečiliPánu
nebeskému, řkouce:Požehnaný ten,
kterýž zachoval místo své nepo
skvrněné.

35. Hlavu pak Nikanorovu po
věsil nejvýš na hradě, aby bylo

atrné, a zjevné znamení pomoci
ož1.
36. Tedy uložili všickni z obec

ného snešeni nikoli nepomíjeti bez
slavnosti toho e:

37. ale mívati slavnost třinácté
ho dne měsíce Adar, jakž slove
syrským jazykem, ten den přede
dnem Mardochea.

38. Když tedy ty věci 8 strany
Nikanora stal se, a od těch časů
drželi město židé, i já také tu ko—
nec řeči učiním.

39. A jestliže to dobře [psáno]
jest, a 'akž na historii přináleží,
tohobyc i já si žádal: pakli méně
hodně, buď mi odpuštěno.

40. Nebo jako vždycky víno,
aneb vždycky vodu píti, protivné
jest: ale jednoho po druhém uží

40) Knihami Macbabejskými skončuje se v
Písmě sv. historie 0 národu židovském.
Odtud až do Krista uběhlo ještě víc
než 130 let. 00 se v běhu těch let pa
měti hodného se idy a obcí jejich
dálo, třeba v historii světské čísti. Zde
se toliko v krátkosti dokládá, že dále
po smrti bratří Machabejských a to za
Jana Hyrkána, jenž byl syn imona
Machabejského, obec židovská úplné
samostatnosti dosáhla. Syn jeho Aristo—
bolus přijal sice královské jmeno, a u
dělal obec židovskou zaso královstvím,
ale právě s ním počaly věci židovské
klesati, a klesaly 'čím dále tím více,
dílem pro slabost, nezdárnost anesvor
nost panovníků, dilem pro vnitřní ná
božénsko-politické rozmíšky Fariseů a
Saduceů. Roku 64. před Kr. za kralo
vání Hyrkána Druhého, ztratili Židé
svou samostatnost potud, že od manů,
kteréž byli sami k pomoci přivolali, pod
ochranu vzati i pod plat uvedeni jsou.
Ti přidali také slabému Hyrkánovi aa
poručníka Antipatra Idumejského. To
hoto syn Heródes uvázal se vůli a po
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vati, utěšené: tak ičtoucim, bude
1i řeč vždy velmi úpravna, nebude

moci Rímanů úplně v království ži
dovské, když byl prvé všecky potomky
rodu Machabejského vyhladil. Tak bylo
království od Židů odjato a dáno v

Modlitba Manassesova, jako i
knihy, kteréž pod titulem

Modlitba Manassesova.

špříjemná. A protož dokonána buď
tato řeč*.

_ ruce cizí, a přiblížil se čas přištiMes
siáěe, jehož právě tehdy všickni věrni
Židé toužebně očekávali, s nímž se
dokonal Starý & začal Zákon Nový.

třetí kniha Machabejská, a dvě
třetí a čtvrtá Esdrášova se na

cházejí, nenaležejí k pravým zákonním knihám, kteréž byl Sněm
tridentský za svaté Písmo přijal, a aby za takové přijaty byly,
nařídil. Tu pak toliko ona modlitba pro její větší znamenitost polo
žena jest: ostatní knihy, ač také někteří svatí Otcové je znali,
a onich vsvých knihách zminku činili, přec pro jejich obšírnost
a menší důležitost (dle příkladu Alliolova) zcela vynechány jsou.

Modlitba Manassesa, krále 'jůdského,
když zajat držán byl v Babyloně.

ane všemohoucí, Bože otců na
šich, Abrahama, a Isáka, a Ja

koba, i semene jejich spravedlivého,

kterřzz: jsi učinil nebe izemi sevší ásou jejich, kterýž jsi svázal
moře slovem rózkazu svého, kterýž
'si zavřel propast, a zapečetil ji

ozným a chvalitebným jmenem
svým: Ty, Pane, kteréhož všecko
se hrozi, a třese se před obličejem
moci tvé, protože nesnesitedlná jest,
velebnost slávy tvé, a nemůže se
strpěti hněv pohrůžky tvé proti
hříšníkům: nesmírné pak a nevy
stihlé [jest] milosrdenství zaslíbení
tvého; nebo ty jsi Pán, nejvyšší,
dobrotivý, dlouho shovívající, a
velmi milosrdný, a kterýž lítost
máš nad bídami lidskými. Ty, Pane,
podlé množství dobroty své,. zaslíbil
jsi [dáti] pokání, a od uštění [hří

Íse nepravosti mé, anejsemt hoden
patřiti a hleděti na Výsost nebe,
pro množství nepravosti svých.
Sklíčen jsem mnohými železnými
okovy, tak že nemohu pozdvihnout1
hlavy své, a nemám žádného od
dechnutí; neb jsem vzbudil hně
vivost tvou, a zlé před tebou jsem
činil: nečinil jsem vůle tvé, apří
kázaní t ch neostříhal jsem: ný
brž ustav11 jsem ohavnosti, a roz

!množoval jsem úrazy. A nyní
'klekám na kolena srdce svého,
prose od tebe milosti. Zhřešil jsem,
Pane, zhřešil jsem, a nepravosti
své poznávám. Pročež žádám prase
tebe, odpust mi, Pane, anezatracuj
mne spolu s nepravostmi mými;
ani hněviv jsa na věky, schovávej
zlé věci na mne, aniž mne odsuzuj
do nejhlubších míst země*, nebo

chů] těm, kteřížby z řešili protijty jsi Bůh, Bůh, pravím, kajících:
tobě, apro množství slitování svých !ale ke mně ukážeš všelikou dobro
ustanovil jsi pokání hříšnikům najtivost svou; nebo nehodného spasiš
spasení. Ty tedy, Pane Bože spra'- (mne podlé velikého milosrdenství
vedlivych, neuložil jsi pokání spra- ;svého. Ibudu tě chváliti vždycky
vedlivým, Abrahamovi, a Isákovi,gpo všecky dny života svého; nebo
& Jakobovi, těm, kteříž nehřešililtě chválí všecka moc nebes, amáš
proti tobě, ale uložil jsi pokám' slávu na věky věkův, Amen.
mně hřišníku, neb jsem hřešil nad 
počet písku mořského; rozmnožily
se nepravosti mé, Pane, rozmnožilyl * t, k smrti,

%.
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Evangelium sv. Matouše 1.

Svaté Ježíše Krista evangelium

podlé sepsání sv. Matouše.

Sv. Matouš, jinak Lévi, syn Alfeův, byl dříve výběrčím při římském celním
úřadě u jezera genesaretského či tiberiadskébo. Povolán od Pána a učiněn apoštolem
chodil s ním a byl svědkem jeho zázraků i z mrtvých vstaní. Po vstoupení Páně na
nebe kázal nejprvé v zemi židovské, a tu sepsal také své evangelium, a sice jazykem
chaldejským, tehdáž v té zemi obecným, v němž zvláště dokazuje, že milý Pán sku
tečně zaslíbený Messiaš jest. Stalo se pak to, dle poznamenéní sv. Irenea, touž dobou,
když sv. Petr a Pavel v ímě kézali, tedy mezi rokem 61. a 66. po nar. Kr. Brzo pak
bylo to evangelium bud od Matouše samého, aneb od některého muže apoštolského v
jazyk řecký přeloženo, kterýžto překlad potom tak zobecněl, že původní sepsání zne
náhla v zapomenutí a pasléze i k ztracení přišlo. 0 dalších skutcích sv. Matouše vy
pravují dějepisci křesťanští, že kázal Ethiopúm, Indům a Parthům, a že došel mučen
nické koruny. Přikláda se tomu sv. evangelistovi z vidění Ezechielova (1, 10.) zna
meni člověka, proto že své evangelium od

Kapitola 1.
Svatí patriarchové, z nichž Kristus podlé

těla pošel. 18. Početí, 26. narození a jmeno
jeho.

1. 111118.rodu* Ježíše Krista. syna
Davidova, syna. Abrahamova..

2. Abraham zplodil Isáka, Isák
pak zplodil Jakoba.. Jakob pak
zplodil Jůdu, & bratří jeho.

3. Jůdas pak zplodil Fáresa, &.
Záru z Thámar. Fáres pak zplodil
Eurona, Esron pak zplodil Arama..

4. Aram pak z lodil Aminadaba.

Aminadab pak 2%odil Násona. Né.son pak zplodil almona.
5. Salmon pak zplodil Bóza. z

Rehab. Bóz pak zplodil Obéda z

1) Knihou rodu nerozumí se zde celé.
kniha sv. evangelium, nýbrž toliko li
stina, obsahující poznamenaní rodu či
posloupnosti J. K. od Abrahama, Da
vida až na Josefa, ježto se tuto od v.
1. až do 16.klade; neb starodévní knihy
obsahovaly jen jednotné listy. Synem
se tu všudy rozumí potomek; předkové
se v Písmě sv. vůbec otci, a potom
kové syny nazývají.

člověčenství Syna Božího začína.

Ruth. Obědpakz lodil Jesse. Jesse
pak z lodil Davi &.krále.

6. avid pak král zplodil Šalo
mouna, z té, kteráž byla. [prvé]
Uriéšova..

7. Šalomoun pak zplodil Robo
ama. Roboam pak zplodil Abiáše.
Abiáš pak zplodil Asu.

8. Asa. pak z lodil Josefata. Jo
safat pak zplo ' Jorma. Joram
pak z lodil Oziáše.

9. ziáš pak zplodil Joathama.
J oatham ak zplodil Achaza..Achaz
pak z lošl Ezechíáše.

10. zechiéš pak zplodil Manas

eesa.. Manasses Silk zplodil Amona.Amon ak zplo ' Josiéše.
11. osiéš pak zplodil J echoniéše,

a bratři 41jehov [čas] zajetí babylonského .
12. A po zajeti bebylonském*,

11) t. v čas stěhovaní se do zajetí baby
lonského, a tedy ještě před skutečným
zajetím, ježto pravě Jechoniéš král od
Nabuchodonosora do zajetí odveden byl.

12) t. po vystěhování se do zajetí, vzajetí
samém —

1



2 Evangelium sv. Matouše 1.

J echoniaš zplodil Salathiele. Sala
thiel pak zplodil Zorobabele.

13. Zorobabel ak z lodil Abiuda.
Abiud pak zplodil E iachima. Eli
achim pak zplodil Asora.

14. Asor pak zplodil Sádocha.
Sádoch pak zplodil Achima. Achim
pak zplodil Eliuda.

15. Eh'ud pak zplodil Eleazara.
Eleazar pak z lodil Mathana. Ma
than pak zplo ' Jakoba.

16. Jakob pak zplodil Josefa
muže Marié*, z nížto se narodil
Ježíš, jenž“ slove Kristus**.

17. A tak všech rodů od Abra—
hama až do Davida, bylo rodů čtr
nácte: a od Davida až do zajetí
babylonského, rodů čtrnácte: a od
zajetí babylonského až do Krista,
rodů čtrnácte.

18. lKristovo pak narození takto
se stalo: Když matka jeho Maria
zasnoubena „byla J osefovi*, prvé
než se sešli, nalezena 'est mající
v životě z Ducha svaté o.

16) O Josefovi se tu neklade, jako o pře
dešlých otcích, zplodil, nýbrž, že byl
mužem Marie — aby se ukázalo, že
byl Josef toliko pěstouuem, a jakožto
muž Marie, zákonním otcem J. Krista.
Takovéto pak zákonní otcovství aneb
synovství bylo u Židů itaké od Ří
manů stejného práva 8 otcovstvím »,
synovstvím přirozeným. Knihou či li
stinou rodu J. K. dokazuje se řádně,
že Ježíš byl opravdu a zakonuě dle
pěstouna Josefa potomkem Abrahamo

m a Davidovým, jakž to byli proroci
předpověděli. A však byl také potom
kem Davidovým přirozeně dle matky,
kteráž jsouc jediná. dcera a dědičkane
směla dle zákona leč někomu z poko
lení svého zasnoubena býti, a pročež
právě Josefovi, potomku Davidem, za
snoubena byvěi tím také svůj vlastní
rod na jevo dala. Tedy po obojí straně
byl Ježíš syn Davidův. Viz rod a po
sloupnost Panny Marie u sv. Lukáše
3, 28. — ** Kristus znamená. tolik co Po
mazaný, rozuměj sv. olejem pomazaný,
posvěcený, jako byli kněží a králové,
a jest to řecký výklad slova Messiáš.
Může také zde řečeno býti, „jenž jest
Messiůš či Kristus“ ; neb slouti v hebr.
častokráte býti znamená.
Manželství platilo \: Židů hned od za
snoubení, ač potom ženich někdy po
mnoha měsících svou manželku pojal
a domů si vzal, což teprve veřejně a

18\;

19. Josef pak muž její, sprave
vý jsa, a nechtě jí v zlehkost

uvesti, chtěl ji tajně propustiti.
20. Když ak on o tom přemý

šlel, aj anděř)Páně ukázal se jemu
ve snách, řka: Josefe, synu Davi—
dův, neboj se vzíti [k sobě] Marii
manželku svou: nebo což v ní zro
zeno jest, z Ducha svatého jest.

21. Poradit pak syna, a nazůveš
jmeno jeho Ježíš: ont zajisté' vy
svobodí lid svůj od hříchů jejich*.

22. Toto pak všecko stalo se, aby
se naplnilo, což povědíno bylo ode
Pana skrze proroka řkoucího:

23. A' panna v životě míti bude,
a poro ' syna, a nazůvou jmeno
jeho Emmanuel, jenž se vykládá,:
S námi Bůh. (Is. 7, 14.)

24. Povstav pak Josef ze sna,
učinil, jakož mu přikázal anděl
Páně, a vzal [k sobě] manželku
svou.

25. Ale nepoznal jí až porodila“[
syna svého rvorozeného, a nazval
jmeno jeho gežíšmň

slavně se. odbývalo a svatbou bylo.
Nechtěl-li si ji potom vzíti, musil ji,
jakožto pravou manželku, dle zákona
řádně a písemně propustiti.
Slovo Ježiš či Jesus znamená. spasitele,
vykupitele, vysvoboditele k. p. ze za
jetí, otroctví a poddanosti. Židé oče
kávali ode dévna a zvláště posledního
času vykupitele, ale více světského, z
poddanosti národů, a tehdáž zvláště z
poddanosti římské, a domýšleli se, že
vykupitel jejich bude také slavným a
mocným králem, a že je učiní pany
všech národů. Tu pak již anděl pravý
smysl slova a úřadu vykupitele pozna—
menal, an dí, že vysvobodí lid svůj —
od hříchů jeho.
rozuměj: „než porodila“ dolož : „a.když
porodila atd.“ nazval jmeno atd. aneb:
nikdy jí nepoznal. Slovíčko: „až“ dle
způsobu hebr. ukazuje tu jen na mi
nulost, a ne také budoucnost. 1.
KrLl. 6, 23. Dan. 6, 24. 1. Mach. 5,
54. Mat. 5, 18. — “ Slovy toho verše
opakuje se toliko, co již prvé ve v.
18. a 20. pověděno, že totiž početí J.
K. nebylo z vůle muže, nýbrž z Ducha
sv. Nazývá. se pak synem prvorozeným,

- ač jen jednorozený byl, pro znamenité
průvo prvorozenství, a že jednorozený
též prvorozeným byl a jináč se v zá..
koně nejmenoval. Obecná pak víra

N) ,.. v
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Kapitola 2.
Příchod tří mudrců k narozenému. K. 13.

Utíkání Josefa s Marií do Egypta. 16. Za
vraždění dítek. 18. Josefovo z Egypta se
navrácení.

1. Když se tedy narodil Ježíš vBetlémě Jůdově za dnů He—
ródesa krale, aj mudrci* od východu
přijeli do J erusaléma,

2. řkouce: Kde jest ten, kterýž
se narodil kral židovský? nebo vi
děli jsme hvězdu jeho* na východu,
a přijeli jsme klanět se jemu**.

3. Uslyšev pak to Heródes kral, J
zarmoutil se'* i všecken J erusalém
s nim**.

4. A shromaždiv všecka knížata
kněžské, a učitele lidu, tazal se
jich, kdeby se Kristus měl naroditi*.

5. Oni pak řekli jemu: VBetlémě
Jůdově: nebo tak psano jest skrze
proroka: (Mich. 5, 2)

církve sv. jest, že přesvaté panna ipo
porodu neposkvrněnou zůstala, a žad
ných dětí více neměla; jakž i ev. Jan
Zlatoůstý dí: „žeby byl Ježíš, na kříži
umíraje, neporouěel svou máti Janovi,
kdyby byla ještě nějakého vlastního
syna měla.“ Tí, již se v Písmě bratřími
Páně nazývají, byli toliko jeho příbuzní;
jestit to v Písmě obyčejno, jako po
tomky vůbec syny, taki příbuzné vůbec
bratřími nazývati.
Ti mudrci, či lidé učení, zvlášť v umění
hvězdářském zběhlí, přišli pravdě po
dobno z Arabia.
t. teď, nedávno - " Ve východních
těch krajinách prorokoval ondy Balaam
o hvězdě, kteráž „z Jakoba vzejde“ 4.
Mojž. 24, 17. Tudy očekávání velikého
krále židovského tam vzbuzeno, a že
jeho příští hvězdou oznámeno bude,
věřeno. — Starobylé podaní nazývá ty
mudrce králi, což se s věcí dobřesnáší;
bývalit tam knížata narodků, zvlášť
pastevských, spolu i mudrci ikněžími,
jakož byl ondy sam Abraham.
t. ulekl se, boje se o svůj trůn. He
ródes pak ten, příjmím Veliký, dosazen
byl ídům za krále od ímanů; ač
sám nebyl id, nýbrž cizinec, Idumej
čen: tak že ovlem byla berla králov
ská od Jůdy odjata, a čas příští Mes
siaše přiblížil se. 1. Mojž. 49,10.— "
Obyvatelé Jerusalémští byli vzhůru, a
to jednak z strachu před novými pro
měnami, jednak radostí : narození toho
velikého davno jim aaslíbeného krále.
t. co by o tom proroci pravili a u
kazovali.

. v

3

6. A 'ty, Betléme, země jůdska,
nikoli nejsi nejmenší mezi knížat
jůdskými; nebot z tebe vyjde vg
voda, kterýžby spravoval lid můj

israelskz.7. Te dy Heródes, povolav tajně
mudrců, ilně se jich vyptával na
čas hvěz , kteráž se jim byla
ukázala*:

8. a když je propouštěl do Be
tléma, řekl: Jděte, a ptejte se pilně
na dítě, a když naleznete, zvěstu'tež
mi, abych i ja přijda, poklo ' se
emu.

9. Kteřížto slyševše krále od
jeli. A aj hvěz &, kterouž byli vi
děli na východu, předcházela je,
až i přišedši stala nad mistem, kdež
bylo dítě.

10. Uzřevše pak hvězdu zrado
vali se radostí velikou velmi.

11. I všedše do domu nalezli dítě
s Marií matkou jeho, a padše, kla
něli se jemu: a otevřevše poklady
své, obětovali jemu dary: zlato,
kadidlo, a myrhu*.

12. A napomenutí dostavše ve
snách*, aby se nenavracovali k He
ródesovi, jinou cestou navrátili se
do kra'iny své.

13. Řteřížto když odjeli, aj anděl
Páně ukazal se Josefovi ve snach,
řka: -Vstaň, a vezmi dítě i matku
jeho, a utec do Egypta, abuď tam,
dokavadž nepovím tobě: nebot bude
Herodes hledati dítěte, aby zahu

11 e.

121. Kter žto vstal, a. vzal dítě
imatku je o v noci, a odšel do
Egypta;

15. a byl tam až do smrti Heró
desovy; aby se naplnilo, což po
vědíno jest od Pána skrze pro

7) t. aby dle toho mohl věk dítěte vypo
čítati.

11) Datové to, kteříž se králům toliko a
Bohu obětovali. Tak zjeven jest Spa.
sítel i cizím národům, odkudž ta pa
mátka příchodu 3 mudrců či králů také
Zjevením Páně slóve.

12) |:. od Boha skrze anděla, jako tan
v E 1, 20.

15) iz Oseaě 11, 1.
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roka řkoucího: Z Egypta povolal
jsem syna svého*.

16. Tehd uzřev Heródes, žeby
oklamán by od mudrců*, rozhněval
se náramně, a poslav, zavraždil
všecka pacholata, kteráž byla v Be

émě, i ve všech končinách jeho,
od dvouletých a níže“ podlé času
na kterýž se byl pilně vyptal o
mudrců.

17. Tehdy naplněno jest to, což
povědíno b 10 skrze Jeremiáše pro
roka řkouciho: 

18. Hlas v Ráma sl šán jest,
pláč a kvílení mnohé: áchel pla
čící synů svých, a nedala se potě
šiti, protože jich není*.

19. Když pak umřel Heródes, aj
anděl Páně ukázal se Josefovi ve
snách v Egy tě,

20. řka: staň, a vezmi dítě a
matku jeho, a jdi do země israel
ské: nebot jsou zemřeli ti, jenž
hledali bezživotí dítěte.

21. Kterýžto vstal a vzal dítě i
matku jeho, a přišel do země isra
elské.i

22. Ale uslyšev, žeby Archelaus
kraloval v Jůdsku, místo Heródesa
otce svého, obával se tam jíti: a
byv napomenut ve snách, obrátil
se do krajin galilejských*.

23. A přišed bydljl v městě, jenž
slove Nazaret: aby se naplnilo, což

16) vlastně on sám ve svém očekávání se
zmýlil — ** A i mnohem mladší, po
čítaje od toho času, jakž se hvězda
mndrcúm ukázala, až na ty dítky, kte
réž se nedávno narodily. Někteří vy
kládají od jednoletých a níže —
Jerem. 31, 15. t. j. bylo tu pláče a
nářku, jako když se ondy lid israelský
do zajetí stěhoval, tak že i Ráchel v
hrobě nad tím hrozným neštěstím tak
řka plakala, což se i teď vyplnilo.

22) Po smrti Herédesa Ukrutného rozdě
leno království Židovské na čtvero kní—
žetství, a dano synům Herédesovým,
! nichž Archelaus, neméně ukrutný než
otec Heródes, dostal Jddsko s Jerusa
lémem i Betlémem, a Heródes mladší,
příjmím Antipas, kterýž byl imírnější,
Galilei; Filip pak Iturei, a Lysaniáš
Abilénu.

28) t. dle Isaiéše (63, 3.) Pohrdaný, jako
jsou byli u Židů Galilejští vůbec a

18)

ovědíno bylo skrze proroky, že
azaretský slouti bude*.

Kapitola 3.
Kázaní s křest Janův. 11.. Rozdíl mezi

křtem jeho a křtem Kristovým. 13.Jan křtí
Ježíše Krista.

1. V' těch pak dnech* přišel JanKřtitel, a kázal na poušti
jůdské,

2. řka: Čiňte pokání; nebo se
přiblížilo království nebeské*.

3. Tot jest zajisté ten, kterýž
předpověděn jest od Isaiáše pro
roka řkoucího: Hlas volajícího na.
poušti: Připravujte cestu Páně,
přímé čiňte stezky jeho. (Iwi. 40, B.)

4. Měl pak ten Jan roucho ze
srsti velbloudí, a pás kožený okolo
bedr svých: a pokrm jeho byl ko
bylky, a med lesní*.

6. Tehdy vycházeli k němu z
J erusaléma, a ze všeho Jůdska, i
ze vší krajiny při Jordánu:

a křtěni byli od něho v Jor
daně, vyznávajíce hříchy své*.

7. Uzřev pak mnohé z Fariseů
a Saduceů*, že jdou k jeho křtu,
řekl jim: Pokolení ještěrčí**, kdo

Nazaretští zvlášť (Jan 1, 16). Užiltě sv;
evangelista toho jména více dle smyslu,
než dle slova proroků (sv. Jeroným).
Aneb dle řeckého: Nazarejský t. j.
Bohu posvěcený. Jiné čtení jest: skrze
proroka, t. Isaiáše (11, 1), kterýž Mes
siáše Nezer, či prutem aneb výstřel->
kem z kořene Jesse nazývá.
Dle sv. Luk. 3, 1. stalo se to v 15.
roce panování císaře římského Tiberia,
dle obyčejného kř. letopočtu vroce 28.
či království Boží t. j. duchovní, Mes
siášovo zde na zemi, v némžt ne více
satan a hřích, nýbrž Bůh a ctnost pa
novati a myslí i srdcem lidským vlád
nouti má. Rozumí se tu církev Kristova,
zde na světě založená, kteráž připra
vuje a z níž se dále postupuje kukrš
lovství Božímu, či sídlu svatých a vy
volených na nebi.
t. roucho jeho bylo hrubé, sprosté, a.
pokrm chatrný, aneb život jeho byl-.
svatý, prorocký.
Již v Starém Zákoně bylo vyznávání
se z hříchů.
Za těch časů byli—mnozí ze Židů, 1m

2v

4v

6v

7 \,

říž obyčeje svýchlpředků a zevnitřní—.
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vám ukazal, abyste utekli budou
cího hněvuj'.

8. Protož čiňte hodné ovoce po
kaní.

9. Aneříkejte samí usebe: Otce
mame Abrahama*: nebot pravím
vám, že mocen jest Bůh z kamení
tohoto vzbudití syny Abrahamoví**.

10. Neb již jest sekera kkořenu
stromů přiložena.Každý tedy strom,
kterýž nenese ovocedobrého, vytat
a na oheň uvržen bude.

11. Ját křtím vas vodou ku po
kání: ten pak, kterýž o mně při
jde, mocnější jest neži já„ jemuž
nejsem hoden obuvi nositi*, tent
vás bude křtíti Duchem svatým, a
;ohněmí'fř.

12. Jehožto věječka vruce jeho,
a vyčistí humno své, a shromáždí
pšenici svou do obílnice: ale levy
páliti bude ohněm neuhasite ným.

13. Tehdy přišel Ježíš z Galilee
k Jordánu k Janovi, aby pokřtěn
byl od něho.

14. Ale Jan velmi zbraňoval je
mu, řka: Ja od tebe mám pokřtěn
býti, a t jdeš ke mně?

15. O povidaje pak Ježíš řekl
jemu: Nech tak nyní: neb nám

náboženské řády velmi přísně zacho
vávali, hlavní však věci zákona Božího
často pomíjeli. Ti se nazývali Fari
seové. Bylo pak také mnoho lehkověrců,
Saduceů, jižto mnohé články víry za
mítali. Obojí strana nedala se, že ne
vým Messiášovým řadem učení její po
tvrzení dojde: vidouce však, že se zkla
mali, nepřichůzeli a nedbali více. — *.
či hadí, jedovaté, lstivě, chytracké. —
1- t. abyste utíkali, či kterakbyste utéci
mohli nastávajícímu soudu a trestu,
majícímu přijíti na všecky, kteřížby
Messiaše nepřijali.
t. nespolehejte pouze na zevnitřní, tě
lesní potomství od Abrahama, nemate-li
také jeho víry a skutků, v nichžpravé
synovství Abrahamovozáleží. — " Učinil
to Bůh potom, když všecky národy či
pohany k víře povolal.
t. jeho nejmenším služebníkem býti. —
"' Křest Janův osvědčoval pohřížením
ve vodě a vyznavšním hříchů toliko
pokání a byl přípravou ku příští Krí
stovu: ale křest Kristův uděluje i po
svěcující milosti Ducha sv.
t. v Jordaně se pokřtili, což se dělo
potopením pod vodu.

[ ...v
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tak sluší naplniti všelíkou sprave
dlnost. Tehdy nechal ho*.

16. A pokřtěn jsa Ježíš, vystoupil i hne z vody: a a' otevřína
jsou mu nebesa, a ví ěl Ducha
Božího sstupujícího, jako holubicí,
a přicházejícího na něj.

17. A aj hlas snebe řkoucí: Ten-f
tot jest synmůj milý, vněmž jsem
sobě zalíbíl*.

Kapitola 4.
Půst a pokušení Krista Pana, 17. jeho

kůzaní, 18. učenníků povolaní, 23. a bíd
ných uzdravování.

LTehdy veden jest Ježíš na pouštiod ducha*, aby pokoušen byl
od ďábla**.

2. A postiv se čtyřiceti dnů a
čtyřiceti nocí, potom zlačněl.

3. A přistoupív pokušitel, řekl
jemu: Jsi-lí Syn Boží, rcíž, at ka
mení toto chlebové 'sou.

4. On pak odpoví aje řekl: Psá
not jest: Ne samým chlebem živ
'est člověk, ale každ m slovem,
teréž vychází z úst ožích.

(5. Mojž. 8, B.)
5. Tedy pojal ho ďábel do sva

tého města, a postavil ho na. vrch
chrámu,

6. a řekl mu: Jsi-li Syn Boží,
spust se dolů. Nebo sáno jest, že
andělům svým přikazal o tobě, a
na ruce uchopí tě, abys snad o
kamen nohy své neurazil.

(z. 90, 11.)
7. I řekl mu Ježíš: Zase psano

jest: Nebudeš pokoušeti Pana Boha
svého*.

17) či v němž zalíbení mam, jejž jsem sobě
oblíbil. Tut jest se zjevila Nejsvětější
Trojice Boží, a ve jmeno její i my
křtěni jsme.
t. svého, „Božího — " Jakož první
člověk Adam, otec lidského pokolení,
od ďábla byl pokoušen: tak ráčil i
Ježiš, druhý Adam či první člověk z
druhého pokolení, od ďábla pokoušen
býti, aby zase dobyl, co prvním Ada
mem ztraceno bylo, i aby dal příklad,
jakbychom my ďábelské pokušení pře
mahati měli.

7) Viz 5. Mojž. s, 16.
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8. Opět ojal ho ďábel na horu
sokou ve ' : a ukázal mu všecka

kralovstvi světa, i slávu jejich,
9. a řekljemu: Toto všecko tobě

dam, jestliže padna budeš mi se
klaněti*.

10. Tehdy dí mu Ježíš: Odejdiž,
satane! nebot psano jest: Panu
Bohu svému se klaněti, a jemu sa
mému sloužiti budeš.

(5. Mojž. 6, 13.)
11. Tehdy opustil ho ďábel: a

aj andělé přistoupili a sloužili jemu.
12. Když pak uslyšel Ježíš, žeby

Jan vsazen by1*, odšel do Galilee**,
13. aopustiv město Nazaret, při

ěed bydliviafarnaum pomořském
při krajích Zabulon a Neftalim:

14. aby se naplnilo, což pově
dino jest skrze Isaiaše proroka:

(Is. 9, 2—1.)
15. Země Zabulon a země Nef

talim, cesta moře za Jordanem,
Galilea pohanská:

16. lid, kterŽ-Ž seděl v temnosti,viděl světlo ve ' é, a sedicim Vkra
jině stínu smrti, světlo vzešlo jim.

17. Od toho času počal Ježiš
kázatiapraviti: iňte pokání; ne—
bot se řibližilo kralovstvi nebeské.

18. hodě pak Ježíš podlé moře
galilejského, uzřel dva bratry, Ši
mona, kterýž slove Petr, a Ondře'e
brLtra jeho, ani pouštějí sít o
moře, [nebo byli rybáři],

19. i dí jim: Pojďte za mnou, a
učiním z vás rybáře lidi*.

20. A oni hned opustivše sítě,
šli za ním.

21. A poodšed odtud, uzřel jiné
dva bratry, Jakoba [syna] Zebede
ova, a Jana bratra jeho na. lodi
s Zebedeem otcemjejich, ani spra
vují sítě své: a povolal jich.

9) t. ke mně se jako !: králi a panu své
mu přiznávati; a budeš-li mé aneBoií
vůle ve všem poslouehnti.
t. do žalůře od Heródesa. příjnírn An—
tipa, panovníka Galileje. let. 14, 3. —
" t. pohanské., či do částky té pomoř
ské krajiny, kde toho Heródesa bratr
Filip panoval.
t. budoucně již ne ryby, ale lidí loviti
a do církve mé shromažďovati budete.

12)
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22. A oni hned opustivše sítě &
otce, šli za ním.

23. Obcházeje pak J ežíš všecku
Galilei, učil vjejich školách, a ka
zal evangelium království, a uzdra
voral všelikou nemoc, i všeliký
neduh v lidu.

24. A rozešla se o něm pověst
po vší Syrii, i podávali mu všech
zle se majících, rozličnými neduh
&.trápeními obklíčených, i kteřiž
zlé duchy měli, i naměsíčniků, i
šlakem poražených, a uzdravo
val je;

25. a šli za ním zástupové mno
zí z Galilee, a z Desítiměsti*, i
z Jerusaléma, i z Jůdska, i z Za
jordáni.

Kapitola 5.
Kazani na hoře. 3. Osmero blahoslaven

ství; 12. služebníků církve povinnost; 20.
dokonalost křesťanská.

1. Vida pak Ježíš zástu y, vstoupil na horu: a k yž se po

sagil, přistoupili k němu učennicie 0:
J 2. i otevřevústa své, učil je řka:

3. Blahoslaveni chudí duchem*:
nebo 'e'ichj est kralovstvi nebeské**.

4. lšiahoslaveni tiší*: nebo oni
zemí vlédnouti budou**.

5. Blahoslaveni lkající: nebo oni
potěšeni budou.

6. Blahoslaveni, kteříž lačnějí a
žízněji po spravedlnosti: nebo oni
nasycení budou.

7. Blahoslaveni milosrdní: nebo
oni milosrdenství dojdou.

8. Blahoslaveni čistého srdce:
nebo oni Boha viděti budou.

9. Blahoslaveni poko'ní: nebo
oni synové Boží slouti udou.

25) 15.z krajiny, kdež bylo deset větěíe
měst, od nichž se ta krajina tak jme
novala -—
t. sprostnf, pokorní — " t. účasten—
ství království Božího zde na zemi i
potom na nebi.
t. kteří nejsou hněviví & svérliví, ra
ději trpíce a mlčíce nežli se vačice —
" t. i na zemi dobře ostojí apochodí.

3)

4).
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10. Blahoslavení, kteříž proti
venství trpí pro spravedlnost: neb
jejich 'est království nebeské.

11. lahoslavení jste, kd ž vám
zlořečiti a protivenství čmíti, &
všecko zlé o vás lhouce mluviti
budou, pro mne:

12. radujte se a veselte se: nebo
odplata vaše hojná jest vnebesích,
tak zajisté protivenství činili i pro
rokům, kteříž před vámi b li.

13. Vy jste sůl země. estliže
sůl zmařena bude, čím bude so
leno*? k ničemuž se nehodí více,
než aby ven vyvržena, a od lidí
pošlapána byla.

14. Vy jste světlo světa. Ne
můžet město na hoře ležící skryto
býti*:

15. aniž rozsvěcují svíce, a sta
vějí ji od kbelec, ale na svícen,
aby sv1tila všechněm, kteříž jsou
v domě.

16. Tak svět světlo vaše před
lidmi, at vidí skutky vaše dobré,
a slaví Otce vašeho, jenž jestvne
besích.

17. Nedomnívejte se, že jsem
přišel rušit Zákona, aneb Proroků:
ne řišelt jsem rušit, ale naplnit*.

8. Amen zajisté pravím vám,
dokudž nepomine nebe i země, je
dinká literka aneb jediný puntík
z Zákona nepomíne, až se všecko
stane*.

19. Protož zrušil-liby kdo jedno
z přikázaní těchto nejmenších, a
učilby tak lidi, nejmenším slouti

13) Sv. Aug.: Čím bude osolena t. j. sama
napraveno. ta vypáeblá, zkažená sůl?
Aneb kdyžbyste vy, jižto máte býti k
napravení světa, sami ničemní byli, čím
bude lze svět napraviti, a co i z vás
může býti? -—
t. 2 daleka jest ho vůkol viděti, s. tak
ivy budete očím všech na. odiv vy
staveni —
Kriltus naplnil Zákon, jelikož jej, v
čem neúplný, nedokonalý byl, doplnil
a zdokonalil, viz níž v. 21 —; a. na
plnil Zákon, jelikož bo sám zachovával,
až i na něm se všecko naplnilo, co o
něm v Zákoně psáno jest.
t. spíše pomine nebe, než jediná litera,

14v

17)

18)
až se všecko naplní, co tam o mně \
psáno jest.

bude v království nebeském : kdožby
pak činil, a učil, ten velikým slouti
bude v království nebeském.

20. Nebo pravím vám, že nebu
de—lihojnější s ravedlnost vaše nežli
zákonníků a ariseů, nevejdete do
království nebeského.

21. Slyšeli jste, že řečeno 'est
starým: Nezabiješ! akliby do
zabil, hoden bude soudů.

22. Ale 'á pravím vám, že každý,
kdož se hněvá na bratra svého,
hoden bude soudu. Kdožby ak
řekl bratru svému, rácha*, ho en
bude rad **. A kdožby řekl, blá
znej-, ho en bude ekelného ohně.

23. Protož přinašíš-li dar svůj
na oltář, a tu se rozpomeneš, že
bratr tvůj má něco proti tobě:

24. neche'ž tu daru svého před
oltářem, a jdi prvé, smiř se s bra
trem svým, a potom přijď a obětuj
dar svů .

25. Vlejdi v dobrou vůli s pro
tivníkem svým rychle, dokudž 'si
s ním na cestě*, atby snad ne al
tebe protivník tvůj soudci, a soudce
dalby tě služebníku, abylbys uvr
žen do žaláře.

26. Amen ravím tobě, ne 'deš
odtud, doku ž posledního pemzku
nenavrátíš*. '

27. Slyšeli jste, že řečeno jest
starým: Nezcizoložíš.

(2. Mojž. 20, 14.)
28. Ale já pravím vám, že každý,

kdožby pohleděl na ženu ku 
žádám ji, již cizoložil s ní v sr oi
sv m.

29. Jestliže pak oko tvé pravé

21) či vinen bude sondu; jinak: jeho vina
jest taková, že musí k soudu státi.
t. j. ničemníku ; kdoby tedy z hnšvi
voeti i v hanlivá slova proti bližnímu
vyrazil — " t. vyššího soudu, těžšího
trestu. —-1' t. bezbožníku, neznabohu;
kde mu i Boha a náboženství upírá,
což 11Židů největší urážka byla -—
t. s žalobníkem, kterýž tě o dluh po
hání, smluv a sprav se, než přijdeš na
soud; v smyslu vyšším — dokud ]!
živ.
Rozumí se též o soudu Božím na věč—
nosti, a vykládá se o zplacení všeliké
viny v očistci. (Sv. Jeron. Hilar. Ambr)

22)
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pohoršnje tě*, vylupiž je, & vrz od
sebe**: nebot užitečněji jest tobě,
aby zahynul jeden úd tvůj, než
aby celé tělo tvé uvrženo bylo do
pekelného ohně.

30. A jestli ruka tvá.pravá.* o
horšuje tě, utniž ji, a vrz od aege:
nebo užitečně'i jest tobě, aby za
hynul jeden ud tvůj, než ab vše
cko tělo tvé uvrženo bylo d?) pe
kelného ohně.

31.

koli propustil manželku svou, abyjí da lístek zapuzení.
(5. Mojž. 24, l.)

32. Ale já pravím vám, že kdož
koli propustilby manželku svou
kromě příčiny smilstva, uvádí ji
v cizoložství: a kdož propuštěnou
pojme, cizoloží*.

33. Opět slyšeli jste. že řečeno
bylo starým: Nebudeš křivě při
sahati, ale splníš Pánu přísahy své.

(3. Mojž. 19, 12.)
34. Ale jat pravím vam, abyste

nikterak nepřisahali, ani skrze
nebe, nebo trůn Boží jest:

35. ani skrze zem, nebo podnož
jeho jest: ani skrzeJ erusalém, neb
jest to město velikého Krále:

36. ani skrze svou hlavu nebu
deš přisahati, nebo nemůžeš jed
noho vlasu učiniti bílého, nebo čer
ného*.

37. Ale buď řeč vaše, jest, jest:
ne, ne: což ak nad to více jest,
to od zlého jest*.

29) t. jest-li tí něco, bytby to nejmilejší bylo,
příčinou hříchu — ** rozuměj to v
smyslu duchovním — vzdal se toho —
či, to nejpotřebnější —
To se týká. Židů, jimž Mojžíšem pro
tvrdošíjnost povoleno bylo propustit
manželku pro smilství, t. před sňat
kem spáchané, aneb po sňatku pro ci
zoložství, a však oni potom pro leda
jakous nelibost manželky propouštčli.
Manželství křestanské, řádně sňaté, jest
nerozvížitelné.

30)
32)

36) t. nejsi panem své hlavy, ba ani té
bsrvy svých vlasů.

37) t. z ďábla, zlé, hříšné jest. Nezapovídá
Pan přísahy pravé, kde třeba ji skla
dati: ale týká. se toliko obyčejného
mluvení způsobu, & napovídá, všeliké
jakékoli zaříkání, zaklínání a t. d. U

Řečeno pak jest: Kdožby- '

Evangelium sv. Matouše 5.

38. Slyšeli jste, že řečeno bylo:
Oko za oko, a zub za zub.

39. Ját pak pravím vam, abyste
neodpírali zlému*: ale udeří-lí tě
kdo v pravé líce tvé, nastav mui

7

40. atomu, kdož se stebou chce
souditi, a sukni tvou vzíti, nech
mu i pláště;

41.. a nutil-liby tě kdo [jíti] míli
jednu, 'di s ním i jiné dvě.

42. rosícímu tebe, dej: & od
toho, kdoby chtěl od tebe vypůj
čiti, neodvracuj se.

43. Slyšeli jste, že řečeno bylo:
Milovati budeš bližního svého, a
nenáviděti budeš nepřítele svého.

44. Ale já, ravím vam: l;.Ínujte
nepřátely sve dobře čiňte těm,
kteříž vás nenávidí, a modlete se
za ty. kteříž vam protivenství činí,
a utrhají vam:

45. abyste byli synové Otce své
ho,jenž jest v nebesích : jenž slunci
svému velí vzcházeti na dobré i
na zlé: a déšt dává.na spravedlivé
i na nespravedlivé.

46. Nebo milujete-li toliko) ty,
kteří vás milují, jakou o platu míti
budete? zdaliž i publikani téhož
nečiní*?

47. A budete-li pozdravovati to
liko bratří svých, což více* činíte?
zdaliž i pohané toho nečiní?

48. Buďtež vy tedy dokonali,

Židů pak bylo zvláštní to, že se do
mnívali, jen přísahauí, zaříkauí neb za
klínaní skrze Bohasamého, že zavazuje,
nikoli .pak jiná. skrze jakékoliv věci
mimo Boha zapřísahšní azaříkání. Od
toho bludu odvozuje Pán.
t. abyste se nikterak nemstili a neod
placovali rovným za rovné, nýbrž abyste
raději pro svatý pokoj a dobrou vůli
i křivdu trpěli a. těžší břemena snášeli.
Publikani byli" římští celní či najem
nící iVýběrčí cla v zemi židovské,
jicbžto Židé velmi nenáviděli, je vůbec
za nespravedlivé a veřejné hříšniky
měli, tak že jim publikan a veřejný
hříšník jedno bylo. Štítili pak se jich
a všeho účastenství s nimi tolik, že i
jisti s nimi za nedovolené měli.
t. což obzvláštuího nad jiné —
t. předně v lásce a dobročinění, potom
pak i v jiných ve všech věcech k němu

02 CDv
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jako i Otec váš nebeský dokonalý
jest* .

Kapitola 6.
P. J. učí, jak se chovati při dobrých

skutcích: 2. při almužně, 5. modlitbě, 16.
postu, 19. pokladích, 25. a při pečování.

1. ' ě se varujte, abyste spra
vedlnosti své* nečinili před

lidmi, abyste od nich vidini b lí:
jinak nebudete míti odplatyu tce
svého, jenž jest v nebesích.

2. Protož když dáváš almužnu,
netrub před sebou, jako pokrytci
činí ve školách a na ulicích, aby
ctěni bvli od. lidí. Amen pravím
vám, vzali odplatu svou.

3. Ale když ty almužnu dáváš,
at'neví levice tvá, co činí praviceva.

4. aby almužna tvá byla v skrytě,
a Otec tvůj, kterýž vidí v skrytě,
odplatí tobě*.

5. A když se modlíte, nebuďte
jako pokrytci, kteříž obyčej mají
ve školách a na úhlech ulic stojice
modliti se, aby byli vidini od lidí.
Amen pravím vám, vzali odplatu
svou.

6. Ale ty, když se budeš modliti,
vejdi do pokojíka svého, zavři
dvéře, a modlí se Otci svému v
5 €*: a Otec tvůj, kterýž vidí
v s tě, odplatí tobě**.

7. Modlíce se pak, nemluvte mno
ho, jako pohané*: nebo se domm'
vají, žeby pro mnohé mluvení své
byli vyslyšáni.

8. Nepřirovnávejtež se tedy jim*:

se přibližujte, a jeho dokonalostí ná
sledujte, pokudž nejvíce můžete.
t. milosrdných skutků —
dle ř. čtení dolož: zjevně.
Nelavrhuje tu Pán modliteb zjevných
vůbec, jakéž se při veřejných službách
Božích ději, aneb jinak bez honosnosti
soukromě se konají, nýbrž toliko za
povídá. hledati při tom lidské pochvaly.
—- ** ř. přidává: zjevně.
Tu opět nezapovídá Pán delší mod
litby konati, nýbrž toliko mnoho řečí
při tom nadělati s tim úmyslem, jak
to pohané činili —

8) t. pohanům, kteříž se domnívali, žeby

1)
4)

7)

nebot ví Otec váš, čeho jest vám
potřebí, prvé nežlibyste ho prosili.

9. A protož vy takto se budete
modliti: Otče náš, jenž jsi na nebe
sích: posvět se 'meno tvé*.

10. Přijď království tvé*. Buď
vůle tvá, jako v nebi,
zemi**.

11. Chléb náš vezdejší, dej nám

tak i na

es.
12. A odpust nám naše viny,

jakož i my odpouštíme našim vin
níkům*.

13. A neuvoď nás v pokušení*.
Ale zbav nás od zlého**, Amen-ř.

14. Nebo jestliže odpustíte lidem
hříchy jejich, odpustit i vám Otec
váš nebeský hříchy vaše.

15. Pakli neodpustíte lidem, ani
Otec váš odpustí vám hříchů vašich.

16. Když pak se postíte, nebý
vejtež jako pokrytci smutní; nebot
pošmuřuji tváří svých, aby vědomo
bylo lidem, že se postí. Amen* pra
vím vám, vzalit odplatu svou.

17. Ty pak, když se postíš, po
maž hlavy své, a tvář svou umej*,

18. aby nebylo zjevné lidem, že
se postíš, ale Otci tvému, kterýž

třeba bylo všecko, čeho se jim nedo
stávalo, obšírně bohům svým povědíti,
aby je mohli vyslyšeti -—
t. aby jmeno Boží, či Bůh sám byl
zvláště svato-svatým ostříháním jeho
přikázaní ctěn, chválou, veleben.
t. království Boží zde na zemi i ně—
kdy na nebi. — “t. jako andělé &svatí
plní vůli Boží na nebi, tak abychom i
my lidé rádi, ochotně a vždycky vůli
a, přikázauí Boží zde na zemi plnili.
t. protivníkům, nepřátelům, kteří nám
ublížili.
Nedopouštěj toho na nás, abychom po
kušenim, přílišnou bídou a. protiven
stvím přemožení jsouce, k zlěmu svo—
lili, a což se tuto pro učenníky Kri
stovy obzvláštně míní, od tebe odpadli,
a tveho náboženství a tvě církve se
strhli. —" Rozumějnejprv všeho hříchu,
jenž jest to největší zlé na světě, a
pak ivšeho ostatního zlěbo & proti

_vněho. — 1“ t. staň se, učiň, Pane, tak,
jak jsme tě prosili.
t. v pravdě, jistě
buď veselé tváře,
Král. 14, 2. Žalm 22, 5

9v

...A v0

„. tov

13
V

16)
17) jako kdy jindy, 2.

18) Dosti tobě buď na tom: že Bůh sám
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jest v skrytě*: a Otec tvůj, kterýž
vidi v skrytě, odplati tobě**.

19. Neskladejte sobě okladů na
zemi, kdežto rez a mol azi,akdež
zloději vykopávaji a kradou:

20. ale skládejte sobě poklady v
nebi*, kdežto ani rez, am mol ne
kazí, a kdež zloději nevykopavaji
ani kradou.

21. Nebo kde jest poklad tvůj,
tut jest i srdce tvé*.

22. Svíce těla tvého jest oko
tvé*. Jestli oko tvé bude sprostné**,
všecko tělo tvé bude světlé.

23. Pakli oko tvé bude nešle
chetné*, všecko tělo tvé bude tma—
vé. Jestliže tedy světlo, kteréž jest
v tobě**, tma jest, sama tma jak
velikávbudeir? .

24. Zádný nemůže dvěma panům*
sloužiti : nebo zajisté jedna ho nena
viděti bude, a druhého milovati,
aneb jednoho strpi**, a druhým
pohrdne. Nemůžete Bohu sloužiti
1 mammoně 1x

25. Protož ravim vam, nepečujte*
o život svůj, cobyste 'edli, ani o
tělo své, čimbyste se o ivali. Zda
' není život více nežli pokrm, a

tělo více nežli oděv?

na nebi přebývající & skryté vidoucí
tvého postu svědom jest. —" dolož z
ř. zjevně.
t. pro nebe, dobrými skutky —
Tam bude i mysl i žádost iradost tva,
buď na nebi aneb na zemí, ve věcech
časných aneb věčných.
t. jelikož skrze ně všecko vůkol světlé
jest, bez něhožby všecko jako ve tmě
bylo. — " t. čisté, jasné. nezkaženó.
t. nejasné, zkažené — *. t. tvé vnitř
ní duchovní světlo, ješto jest tvůj
rozum a tvé svědomí _ 1- t. veliká.,
hrozna bude duchovní tma, či slepota
tva; či nejisté, nebezpečné, převrácené
i nešťastné bude všecko živobytí tvé
pro čas i pro věčnost.
t. sobě odporujícím — “ t. přidrži se
ho — "|“Mammon či Mammona byl u
pohanů bohem všeho jmění a bohat
ství. Mammoně sloužiti jest tedy bo
hatství a věci časné za nejvyšší dobré
míti, o ně nesřiseně pečovatiana nich
všecko své štěstí zakládati, což se ovšem
s pravou Boží službou nikoli srovnati

20)
21)

52)

23)

24\;

nedá. 
příliš, beze vší důvěrnosti v božskou
proařetedlnost —

26
v

26. Pohleďte na ptactvo nebeské,
žet neseje ani žne, ani shromažďuje
do stodol: a Otec vaš nebeskýkrmi
je. Zdaliž vy nejste dražší nežli
ono?

27. A kdo z vas přemýšleje*, může
přidati ku postavěsvé“ loketj eden?

28. A o oděv proč se staráte?
Patřte na kviti polní, kterak roste:
nepracuje, ani přede.

Pravim ak vám, že ani Ša
lomoun ve vši slávě své tak odin
nebyl, jako jedno z nich.

30. Poněvadž tedy travu polní,
kteráž dnes jest, a zítra do peci
vhozena bývá., Bůh tak odiva: čím
více vas, [vy] malověrni*?

31. Nepečujtež tedy řikajice: Co
budeme jisti, aneb co budeme piti,
aneb čim se budeme odivati?

32. nebo toho všeho pohané hle
daji*. Vit zajisté Otec Váš, že toho
všeho otřebujete.

33. edejte tedy nejprv kralov
ství Božiho, a spravedlnosti jeho:
a toto všecko bude vám přidáno.

34. Protož nepečujte o zejtřejši
den: nebo zejtřejši den pečovati
bude sám o sebe; dostit má. den
na své zlosti*.

Kapitola 7.
Všeteěni soudové. 7. Stálost při modlitbě.

13. Úzká. cesta k blahoslavenství, s. pro
stranná. k zahynutí. 15. Falešní proroci.
24. Podobenství domu na skále, anapísku.

1. esuďte*, abyste nebyli sou
zení :

2. nebo jakým soudem souditi
budete, takovým budete souzeni:
a jakou měrou měřitibudete, tako
vou bude vám zase odměřeno.

27) t. svým přemyšlením a pečováním. —
" ř.k dlouhosti věku, či k prodloužení
života svého -—
t. odívati bude.
t. s přílišnou pečlivostí, nemajíce sna
mosti o prozřetedlnosti božsk .
t. dost má každý den svých trampot.
Neposuzujte jeden druhého všetečně neb
i velmi přísně a nelaskavě, mohouce se
velmi snadno zmýliti, ježto jen po svrchu
viděti, ne pak i do vnitř, do srdce na
hlédnouti můžete —

30)
32)

34)
1)
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3. Což pak vidíš mrvuv oku bra
tra svého: a v oku svém břevna
nevidíš [necítíš]?

4. Aneb kterak díš bratru svému:
Nech ať vyvrhu mrvu z oka tvého:
&.hle břevno jest v oku tvém?

5. Pokrýtče, vyvrz nejprv břevno
z oka sveho, a tehdy prohledneš,
abys vyvrhl mrvu z oka bratra
svého*.

6. Nedávejte svatého psům, aniž

mecte perel sgch před svině: abysnad nepošlap y jich nohama svý
ma, a obrátíce se neroztrhaly vás*.

7. Proste a bude vám dánozhle
dejte, a naleznete: tlucte, a bude
vám otevříno*.

8. Nebo každý, kdo prosí, béře:
a kdo hleda, nalézá: a tomu, kdo
tluče, bude otevříno.

. Aneb který z vás jest člověk,
kteréhož kdyby prosil syn jeho 0
chléb, zdali kamene podá. jemu?

10. Aneb prosil-liby o rybu, zdali
hada podá,jemu?

11. Poněvadž tedy vy jsouce z1í*,
umíte dobré dary dávati synům
svým: čím více Otec váš, jenž jest
v nebesích**, dá, dobré věci těm,
kteříž ho prosí?

,12. Všecko tedy, cožkoli chcete,
aby vám lidé činili, i vy čiňtejim.
Tot za'isté jest Zákon i Proroci*.

13. cháze'te těsnou branouzne'
bo široká. brana, & prostranná. ce—
sta jest, kteráž vede k zahynuti, a
mnoho _jest těch, kteříž vcházejí.skrze m.

14. Jak těsná. brána, &.úzká jest

6) Sám prvé své _velikě chyby naprav,
a potom hled, jak bys také bližního
svého chyb jeho zprostil.
Neplýtvejte darem Božího učení, před
kládajíce je lidem zatvrzelým a zhovadě
lým, životu vyššímu, duchovnímu scela
umrlý'm, od nichž se nelze jiného účinku
posluhování vašeho nadací, leč žeby je
k pohanění svaté věci samé i ke škodě

6v

vuší obraceli.
Učí tu modlitbě důvěrné, horlivé a ne
ustávaj c .

) t. spíše !: ulěmu než k dobrému náchylní,
přec — ** a spolu pouhá. dobrota —

12) t. hlavní obsah a naučení celého Písma
svatého.

7v

1 |..

cesta, kteráž vede k životu: a
málo jest těch, kteříž ji nalézají!

15. Pilně se varujte falešných
proroků, kteříž přicházejí k vám v
rouše ovčím, vnitř pak jsou vlci
hltaví:

16. po ovoci jejich* poznáte je.
Zdalíž sbírají z tmí hrozny, aneb
z bodláčí fíky?

17. Takt každý strom dobrý,
ovoce dobré nese: zlý pak strom
zlé ovoce nese.

18. Nemůžet dobrý strom zlého
ovoce nésti: ani strom zlý ovoce
dobrého vydávati.

19. Všeliký strom, kterýž nenese
ovoce dobrého, vytat bude, a na
oheň uvržen bude.

20. Tak tedy po ovoci jejich po
znate je.

21. Ne každý, kdož mi říká.:Pa
ne, Pane*, vejde do království nebe—
ského: ale kdo činí vůli Otce má
ho, kterýž v nebesích jest, ten ve
jde do království nebeského.

22. Mnozít mi řeknou v onen
den*: Pane, Pane, zdaliž jsme ve
jmenu tvém neprorokovali, a ve
jmenu tvém zlých duchůnevymítali,
a v tvém jmenu divů mnohých
nečinili**?

23. A tehdyt vyznamjim: Nikdy
jsem vás neznal; odejděte ode mne,
kteříž činíte nepmvost.

24. Protož každý, kdo slyší slova

má tato, a. plní je, ířipodobněnbude muži moudrému, terýž usta
věl dům svůj na skále*:

25. i spadl příval, a řišly řeky,
a vůli větrové, a oboř' se na ten
dům, a nepadl; nebo založen byl
na skále.

26. A každý, kdo slyší slova. má.
tato, & nečiní jich, podobný bude
muži blaznu, kterýž ustavěl dům
svůj na písku:

16) t. po skutcích jejich —
21) t. kdo se ke mně jen zevnitř & slovy

přiznává. —
22) t. v den posledniho soudu: — " t.

byli jsme tvoji vyznavači, ve jmenu
tvém učíce i divy činíce.

24) t. nepohnutedluě jako skala stati bude
ve víře a trvanlivě pojistí spasení své —
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27. i spadl příval, a přišly řeky, :střechu mou: ale toliko rci slovem,
& vali větrové, a obořílí se na ten
dům: i padl, a pád jeho byl ve
lik *

28. I stalo se, když dokonal J e
žíš řeči tyto, divili se zastupové
učení jeho.

29. Nebo učil je jako maje moc*,
a ne jako zákonníci jejich, aFari
seové**.

Kapitola 8.
Uzdravení malomocného, 5. služebníka

setníkova, 14..tchyně Petrovy, i jiných mno
hých. 19. Napomenuti dvou, již Pána chtěli
následovali, aby všecko opustili. 26. Utišení
bouřky na moři. 28. Zproštění dvou po
sedlých.

1.Když pak sstupoval s hory, šliza ním zastupové mnozí:
2. a hle malomocný přišed, kla

něl se jemu, řka: Pane, chceš-li,
můžeš mne očistiti.

3. I vztáhl Ježíš ruku, &.dotekl
se ho řka: Chci, buď číst. Ahned
očištěno jest malomocenství jeho*.

4. I dí jemu Ježíš: Viz, abys to
žádnému nepravil: alejdi, ukaž se
knězi, a obětuí dar, kterýž přiká
zal Mojžíš na. svědectví jim*.

5. Když pak všel do Kafarnaum,
přistoupil k němu setník, prose ho,

6. a řka: Pane, služebník můj
leží doma šlakem poražený*, azle
se trápí.

7. I di mu Ježiš: Já, příjdu, a
uzdravím ho.

8. A odpovídaje setník, řekl:
Pane, nejsem hoden, abys všel pod

27) či strašlivý, t. tím hroznější bude konec
jeho, ježto měl sice poznání, ale ne
skutků pravé víry.
t. jako ten, který má. moc rozkazovati,
jako zákonodárce sám. — '" jižto byli
pouzí a někdy dosti jaloví & nezřídka
bludní vykladačové zákona..

3) Malomocenství byla jistá, nejvýš nakaž
livá, za starých časů velmi obyčejná
vyraženina, podobná. prašívíně. kteréž
někdy s dosti maličkou poskvrnou za
čavši po celém těle se rozlezla, i ne
zhojitelná. byla. 3. Mojž. 18, 1. a. t. d.
t. aby se ukázalo, žes uzdraveu. 3. Mojž.
14, 2. s. t. d.

6) jinak: duou ochromeuý —

90
v

4)

a uzdraven bude služebník můj.
9. Nebo i já. jsem člověk pod

mocí postaveny* maje od sebou
vojáky; a dím tomuto: di, 1 jde;
a jinému: Přijď, ipřijde; aslužeb
níku svému: Učiň toto, i učiní.

10. Slyše pak to Ježíš, podivil
se, a řekl jdoucím za sebou: J.:—:m—
prav1m vam, nenalezl jsem tak
veliké víry* v Israeli.

11. Pravím pak vám, že při'dou
mnozí od východu i od zápa u*a
stoliti budou s Abrahamem, a s
Isakem, a s Jakobem v království
nebeském:

12. synové ak kralovství* vy
vržení budou o temnosti zevnitř
ní**:_ tamt bude pláč & skřipení
ubů.

13. I řekl Ježíš setníkoví: Jdiž,
a jaks uvěřil, staň se tobě. Auzdra
ven jest—služebník v tu hodinu.

14. A přišed Ježíš do domu Pe
trova, uzřel tchyni jeho, ana leží,
a má zimnicí:

15. i dotekl se ruky její, a pře
stala jí zimnice: i vstala, a poslu—
hovala jim.

16. A když byl večer, podávali
mu mnohých, kteří měli zlé duchy:
i vymítal duchy slovem, avšecky,
kteříž se zle měli, uzdravil:

17. aby se naplnilo, což povědíno

N

jest skrze Isaiaše proroka, řkou
cího: On vzal [na sebe] mdloby
naše, a nesl neduhy naše.
' (Isai. 53, 4.)

18. Vida pak Ježíš zastu ymno
hé okolo sebe, kázal přep aviti se
za moře.

9) t. vyšší moci podřízený a zase jiným
představený, mohu jim rozkazovati —

10) ke mně a. k moci mě ani —
11) t. z národů cizích, pohanských —
12) t. mnozí z idú, kteříž předně k tomu

vyvolení byli a zvláštní právo si k
tomu dělali. im. 9, 4. " t. ven
ze stolování s Abrahamem; ven z krů—
lovství nebeského do tmy věčné. Ho
dování se dělo obyčejně času večerního
při světle, krom večeřadla byla.. tedy
tma. Světlo při hodech jest obraz světla
věčného v království nebeském, tma
venku krom večeřadla jest obraz tmy
v zahyuuti věčném.
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19. A přistoupiv jeden zákonnik*,
řekl jemu: Mistře, půjdu za tebou,
kamžkoli půjdeš**.

20. I dímu J ežíš: Lišk doupata
mají, a ptactvo nebesk hnizda:
ale Syn člověka nemá.*, kdeby
hlavu sklonil.

21. Jiný pak z učenniků jeho
řekl jemu: Pane, dopust mi prvé

jíti, a pochovati otce mého.22. ežíš pak řekl jemu: Pojď
za mnou, a nech at mrtví* pocho
vávaji mrtvé své.

23. A když vstupoval na lodičku,
šli za ním učennici jeho:

24. a aj bouře velika stala se
na moři, tak že se lodička přikrý
vala vlnami, on pak spal.

25. A přistoupili k němu učen—
m'ci jeho, & zbudili jej, řkouce:
Pane, zachovej nás, hyneme.

26. I dí jim Ježíš: Co se bojíte,
malověrni? Tehdy vstav přikázal
větrům a moři, a stalo se utišeni
veliké.

27. Lidé pak divili se, řkouce:
Kdo jest tento, že ho větrovéi
moře poslouchají?

28. A když přišel za moře, do
krajin gerasenské*, potkali se s
ním va posedlí vyšedše z hro
bů**, ukrutní náramně, tak že
žádný nemohl tou cestou choditi.

29. A aj zkřikli, řkouce: Co je
nám, a tobě*, Ježíši synu Boží?
Přišel jsi sem před časem“ trápit
nás?

30. A bylo nedaleko od nich
stádo veliké vepřů, pasouc se.

19) t. v tom, když se Ježíš chystal odplouti
z Kafarnaum na druhou stranu moře
do krajiny gerasenské. — “ ?. chci
tvým učenníkem býti a. s tebou jako
ostatní choditi. Zda se, že se tento zá—
konník toliko časných dobrých věcí při
Kristu nadůl. . _ _
t. ani tolik vlastního místeěka —
t. kteří jsou duchovně mrtví & mého
spasitedlného učení ještě se nechapají —

28) Tato krajina gerasenska či gergesenskú
byla zvětší částky od pohanů obývané..
"' t. j. z místa pohřebního —

29) 17.co je tobě do nás, co chceš u nás,
my se tě netýčeme, dej nam pokoj! —

"ní. dříve posledního věčného odsouze —

20)
22)

Matouše 8. 9. 13

31. Zlí pak duchové prosili ho,
řkouce: Jestliže naš vymítneš od
sud, pošli nás do stáda vepřů.

32. I řekl 'im: Jděte. Aoni vy
šedše, vešli o vepřů, a aj hnala
se prudce všecko stádo“ s vrchu
dolů do moře: a ztonuli v vodách.

33. Pastýři pak utekli: a přišedše
do města, vypravovali všecko, i o
těch, kteříž byli měli zlé duchy.

34. A aj všecko město vyšlo v
cestu Ježíšovi: a uzřevše ho pro
sili, aby odšel z končin jejich*.

Kapitola 9.
Uzdravení šlakem poraženého. 9. Povolání

Matouše, & odpověď Ježíšova na reptaní
Fariseů. 20. Uzdravení ženy krvotok mající,
& vzkříšení dcery knížete, 27. navrácení
slepým zraku, němému řeči, a. prokázaní
nad rozptýlenými lítosti.

1.A vstoupiv [Ježíš] na lodičku,přeplavil se a přišel do města
svého [Kafarnaum].

2. A aj přinesli mu šlakem po
raženého ležícího na loži. A vida
Ježíš víru jejich, řekl šlakem po
raženému: Doufej synu, odpouštějí
se tobě hříchové tvoji.

3. A aj někteří z zákonníků řekli
sami v sobě*: Tento se rouhá.**.

4. A vida J ežíš myšlení jejich,
řekl: Proč myslíte zlé věci v srd
cích svých?

5. Co jest snaze, říci: Odpou—
štějí se tobě hříchové tvoji; čili

říci: Vstaň, a. choď*?
6. Ale abyste věděli, žetmaSyn

člověka moc na zemi odpouštěti
hříchy, tedy dí šlakem poražené
mu: Vstaň, vezmi lože své, a jdi
do domu svého. ,

7. Ivstal, a odšel do domusvého.
8. Vidouce pak tozástupové, balí

34) aby snad skrze něho větší škody ne
utrpěli. A tak sobě vážili užitku čs
sného nad užitek věčný, kterýž se jim
přítomností Ježíšovou poskytOval.
t. myslili u sebe. — "" ježto sobě oso
buje moc odpouštění hříchů, kteráž je
dině Bohu náleží.
Obě se toliko mocí Boží říci a stati
může.

3)

5)
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se, a velebili Boha, kterýž dal ta
kovou moc lidem.

9. A jda odtud Ježíš, uzřel člo
věka sedícího na cle, jmenem Ma
touše. A řekl jemu: Pojď za mnou.
I vstav, šel za ním.

10. Stalo se pak když seděl za
stolem v domě*, aj mnozí publikáni
a hříšníci přišedše, stolili s Ježíšem,
a s učenníky jeho.

11. A vidoucetoFariseové, řekli j h
učenníkům jeho: Proč s publikány
a hřišníky _]Ímistr váš?

12. Ale Ježíš uslyšev to, řekl:
Nepotřebujít zdraví lékaře, ale nemocm*.

13. Jdouce pak učte se, co jest
[to]: Milosrdenství chci, a ne oběti*.
Nebo nepřišel jsem volat sprave—
dlivých, ale hříšných**.

14. Tehdy přistoupili k němu
učennici Janovi, řkouce: Proč my
a Fariseové postíme se často, učen
níci pak tvoji se nepostí?

15. I řekl jim Ježíš: Zdaliž mo
hou tovaryši ženichovi rmoutiti se,
dokud jest s nimi ženích*? Ale
přijdout dnové, když bude od nich
odjat ženich: tehdyt se budou po
stiti**.

16. Žádný zajisté nepřišivá zá

platyl [ze] sukna nového k rouchuvetc ému: nebo odjímá celost jeho
od roucha*, a tak horší bývá roz
trhnutí.

17. Aniž lijí vína nového do
nádob* starých: sic jinak rozpuká
vaji se nádob , a víno se vylévá,
a nádoby se šazí. Ale víno nové
lijí do nádob nových, a obě bývá
zachováno**.

10) t. v domě Matoušově. Luk. 5, 29.
12) t. nikoli sprsvedliví, nýbrž hříšníci

potřebují pokání a Božího smilování.
Oseáě 6, 6. — "' t. ku pokání.
Tothy bylo neslušné, nebo čas svatební
jest čas veselí a ne zármutku. Půst
býval spolu následek i znamení smut
ku. 2. Král. l, 12. - ** & rmoutiti.
neb ts. záplata odjímá & odtrhuje ještě
celý větší díl toho roucha. Mark. 3, 21.
t. do mechů. Staří dávali víno do ná.
dob či měchů kožených, kteříž se arci
snadnorozpukávsli. — "Smysl obojího
podobenství: Nehodí se věci staré vždy

13)
15)

16v

17
v

18. Když on toto k nim mluvil,
aj jedno kníže* přistoupilo, & kla—
nělo se jemu, řka: Pane, dcera má.
nyní umřela: ale pojď, vlož na m'
ruku svou, a budet živa.

19. A vstav Ježíš, šel za. ním, i
učenníci jeho.

20. A aj žena, kteráž krvotok
trpěla dvanácte let, přistoupila po
zadu, a dotkla se odolku* roucha
e 0;

21. nebo řekla sama v sobě: Do
tknu-li se jen roucha jeho, uzdra
vena budu.

22. J ežíš pak obrátiv se, & uzřev
ji, řekl: Doufej, dcero, víra tvá tě
uzdravila*. I zdráva učiněna jest
žena v tu hodinu.

23. Přišed pak Ježíš do domu
knížete, a uzřev pištce, i zástup
hlučící řekl:

24. Odejdětež; nebot neumřela
dívka, ale spí. I posmívali se jemu*.

25. A když byl vypuštěn zástup,
všel tam, a ujal ji za ruku její: i
vstala dívka.

26. A roznesla se ta pověst po
vší té zemi.

27. A když šel odtud J ežíš, šli
za ním dva síe í, volajíce &.řkouce:
Smiluj se na námi, synu Davi
dův*

28. A když všel do domu* při
stoupili k němu slepí. I dí jim
J ežíš: Věříte-li, že vám to mohu
učiniti? Rkou jemu: Ovšem, Pane.

29. Tehdy dotekl se očí jejich,
řka: Podle viry vaší staniž se vám.

30. I otevřeny jsou oči jůjlich: apohrozil* jim Ježíš, řka: eďtež,
at žádný [o tom] nezví.

cky k novým: tak ani všecky staro
zákonní obyčeje k ustanovení mému
novému.
t. první či vrchní představený židovské
! 0 y.
t. dolejšího dílu —
pró svou velikou důvěru zproštěna jsi
své nemoci.
t. jistě vědouce, že jest uuu-lá..
t. očekávaný potomku Davidův, či
Messiáši, jenž přijíti má z rodu Da—

18
v

20)
22)

24)
27)

vidova.
26) t. do svého příbytku v městě Kefar

naum —
80) t. přísně zakázal —
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31. Ale oni vyšedše, rozhlásali
jej po vši té zemi.

32. A když oni vyšli, aj podali
mu člověka němého, kterýž měl

zlého dAulŽga. 1 6. h33. žvyvrženb lz uc ,
mluvil němyý. I divili seyzásžrupové,
řkouce: Nikdy se nic takového ne
ukázalo v Israeli.

34. Fariseové pak pravili: Moci
knížete zlých duchů* vymitá zlé
duchy.

35. I obcházeje Ježiš všecka
města i městečka, učil ve školách
jejich, & kázal evangelium králov
stvi*, a uzdravoval všelikou nemoc,
i všeliký neduh [v lidu].

36. A když viděl zástupy, měl
lítost nad nimi, že byli souženi, a
leželi rozptýleni jako ovce, nema

jíce pastí-ře.37. Te dy di učenníkům svým:
eň zajisté mnohá jest*, ale dělníků

málo.
38. Protož proste Pána žni, aby

poslal dělníky na žeň svou.

Kapitola 10.
0 rozeslání apoštolů s mocí, i divy či

niti, i evangelium hlásati. 9.Některá naučení,
jakby se přitom ive všech nesnázích cho
vati měli. 16. O protivenstvích, jichžby se
báti neměli. 32. O vyznávání Krista před
lidmi bez ohlédáuí se na krev a přibuzenství_

1. svolav dvanácté učenníků
svých, dal jim moc nad du

chy nečistými*, aby 'e vymitali, a
aby uzdravovali všelikou nemoc,
i všeliký neduh.

2. Dvanácti pak apoštolů jmena
_'soutato: První, Šimon, .jenž slove

etr, & Ondřej bratr jeho,
3. Jakob [ ] Zebedeův, a Jan

bratr jeho, EIFilip, & Bartolomě',
Tomáš, a Matouš publikán, Jako
[syn] Alfeův, a Thadeus,

34) t. j. Belzebuba, ďábla,- panovníka nad
zlými duch —7

35) t. radostnou nevinu o království Mes
siášově —

37) t. mnoho jest zde práce, aby lidu, kte
rýž po spasení touží, házením slova
Božího poslouženo bylo —

1) či zlými —

Matouše 9. 10. 15

4. Šimon Kananejský, a Jidáš
Iskariotský, kterýž i zradil ho.

5. Těch dvanacte oslal J ežiš,
řikazuje jim, řka: a cestu po
anů nechoďte, a do měst samař

ských nevcházejte*:
6. ale raději jděte kovcim domu

israelského, kteréž zahynuly.
7. Jdouce pak kažte, řkouce:

Přibližilo se království nebeské.
8. Nemocné uzdravujte, mrtvé

křeste, malomocné čistte, zlé du
chy vymitejte: darmo jste vzali,
darmo dávejte*.

9. Nemějte zlata, ani stříbra, ani
peněz v opascich svých,

10. ani mošny na cestě, ani dvou
sukni, ani obuvi, ani hůlky: ho
dent zajisté jest dělník pokrmu
svého.

11. A do kteréhožkoli města neb
městečka ve'dete, tejto se, kdoby
v něm byl ťtoho] hoden: a tu po
buďte, dokud nevyjdete*.

12. Vcházejice pak do domu, po
zdravte ha, řkouce: Pokoj buď
domu tomuto.

13. A jestliže bude ten dům
[toho] hoden, pokoj váš přijde naň:
pakli nebude hoden, pokoj váš na
vrátí se k vám*.

14. A kdožkolivby nepřijal vás,
aniž uposlechl řečívašich : vyjdouce
ven z domu, neb z města [toho],
vyrazte prach z nohou svých*.

15. Amen pravím vám: Lehčeji
bude zemi Sodomských, a Gomor
ských v den soudný, nežli městu
tomu.

16. Aj já posílám vás jako ovce
m'ezi vlky: protož buďte opatrní

5) t. ani pohanům ani Bamaritánům ještě
nekaž
t. a těch nadpřirozených darů darmo
udělujte, a nedávejte jich sobě zapla
titi: ale jinak máte právo žádati čas
ného opatření, níž v. 10.
t. dokud zas : tóho místa dále neo
dojdete.
to dobré od vás jim žádané nebude na
nich naplněno, ale k vašemu užitku se
obrátí.
t. na anameni, že chcete čistí býti od
viny aatvrselosti jejich, ježto byli mio

8)

11)

13)

losti Boží pohrdli.
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jako hadové, a sprostní jako holu- 28. A nebojte se těch, kteříž
ice*. zabíjejí tělo, ale duše nemohou za
17. Střezte ak se lidí*. Nebt

vás budou vy ávati do rad**, a rý
v shromážděních svych budou vás
bičovati:

18. a před vladaře, i před krále
vodění budete pro mne, na svě
dectví jim a národům*.

19. Když pak vás vydají, nepře—

inššlejte, kterak aneb cobyste mlu' ': dánot bude vám vtu hodinu,
cobyste mluvili—;

20. nebo nejste vy to, jenž mlu
víte, ale Duch Otce vašeho, jenž
mluví v vás.

21. Vydát pak bratr bratra na
smrt, a otec syna: a povstanou sy
nové proti rodičům, a budou je
zabijet1:

22. a budete v nenávisti všech
něm pro jmeno mé*: ale kdož se
trvá až do konce, ten spasen bude.

23. Když pak se vám budou pro
tiviti v městě tomto, utecte do
jiného. Zajisté pravím vám, nezcho
di'te měst israelských, až přijde
Syn člověka*.

24. Nenít učennik nad mistra,
ani služebník nad pána svého;

25. dostit jest učenníku, aby byl
jako mistr jeho, a služebníku,jako

án jeho. JJestliže hospodáře Belze—
ubem nazývali, čím více domácí

jeho ?
26. Protož nebojte se jich; nebt

není nic skrytého, coby nebylo
zjeveno, sni co tajného, ještoby
nebylo zvědíno.

27. Co vám pravím ve tmě,pravte
na světle: a co v ucho slyšíte, hlá
sejte na střechách*.

16) Had jest vypodobnění opatrností, aho
lubice sprostnosti a upřímnosti.

17) Větší vam nebezpečenství nastane od
lidí nežli ovcím od vlků, a protož se
jich hleďte. — " t. do rady starších či
před vyšší soud —

18) t. svědčiti o mně Židům i pohanům.
22) t. pro mne, ježto se ke mně a mému

učení přiznávate —
23) t. k soudu a s pomstou nad Jerusalémem

i celou obcí židovskou.
27) t. beze vší bázně hlásejte učení mé

zjevně & veřejně.

bití: než bojte se raději toho, kte
ž může i duši i tělo zatratiti do

pekelného ohně*. _
29. Zdaliž neprodávají dvou vrab

ců za penízek, a jeden z nic ne
padne na zem bez otce vašeho*?

30. Vaši pak [i] vlasové na hla
vě všickni sečtení jsou.

31. Protož nebojte se: lepšít jste
vy nad mnoho vrabců*.

32. Kdožkoli tedy vyzná mne
před lidmi, toho i já vyznám před
Otcem svým, jenž jest v nebesích:

33. kdožby pak zapřel mne před
lidmi, zapřímt i já ho před Otcem
svym, kterýž jest v nebesích.

34. Nedomnívejte se, že jsem při
šel pokoj poslat na zem: nepřišelt
jsem poslat pokoje, ale meč*;

35. přišelt jsem zajisté, abych
rozdělil člověka proti otci jeho, a
dceru proti mateři její a nevěstu
proti tchyni její: Mj *

36. a nepřátelé člověka [budou]
domácí jeho.

37. Kdo miluje otce neb matku
více nežli mne, není mne hoden:
a kdo miluje syna neb dceru více
nežli mne, není mne hoden.

38. A kdo nebéře [na sebe] kříže
svého, a nenásleduje mne,neni mne
hoden*.

39. Kdo nalezne život svůj, ztratí
jej: a kdo ztratí život svůj pro mne,
nalezne 'ej*.

40. Kdož vás přijímá, mne při
jímá: a kdo mne při'ímá, přijímá
toho, kterýž mne poslal.

28) t. Boha, který může na duši i na těle
věčně trestati.

29) t. bez vůle Boží.
81) tím více tedy bude vas Bůh opatrovati.
34) t. za příležitostí kázaní mé víry po

vstanou na zemí pro tvrdošíjnost lid
skou rozbroje, nepřátelství i krveprolití.
t. kdo není hotov jakýchkoli protiven
ství ano i té nejohavnější smrti pro

_mne a vím mou podniknouti: není ho
den biti mým učenníkem, aniž bude
někdy hoden mé odplaty.
t. kdo zachová život svůj zapřením mé
víry na světě, ztratí ho na věky; akdo
ho ztratí pro mne, nalezne jej na věč
nosti.

38)
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41. Kdo přijímá proroka, vejme
nu proroka*, odplatu proroka vez—
me**: a kdo přijímá spravedlivého,
ve jmenu spravedlivého, odplatu
spravedlivého vezme;

42. a kdožkoli dá nápojejednomu
z těchto nejmenších číši vody stu
dené, toliko ve jmenu učennika,

zajisté pravím vám, neztratí odplatysv .

Kapitola 11.
Jan posílá z žaláře ku Pánu Kristu. 7.

Pán jej před zástupy vychvaluje. 20. Městům
nekajícím domlouvá. 25. Otce svého velebí.
28. Všech soužených k sobě milostně volá.

1. I stalo se,když dokonal Ježíš, dávaje přikázání dvanácti učen
níkům svým, bral se odtud, aby
učil a kázal v městech je'ich*.

2. Jan pak když uslyšelvvězení
o skutcích Kristových, poslav dva
z učenníků svých,

3. řekl jemu*: Ty-li jsi ten, kte
rýž přijíti má**, čili jiného čekati
máme?

4. I odpovídaje Ježíš, řekl jim:
Jdouce zvěstujte Janovi, co jste
slyšeli, a viděli.

5. Slepí vidí, kulhaví chodí,malo
mocní se očístují, hluší slyší, mrtví
z mrtvých vstávají, chudým se
evangelium zvěstuje:

6. & blahoslaven' jest, kdož se
nebude horšiti na e mnou*.

7. A když oni odcházeli, počal
Ježíš mluviti zástupům o Janovi:
Co jste vyšli na oušt vidět*?
třtinu—li větrem se átící**?

8. Aneb co jste šli vidět? člo
věka-li měkkým rouc em oděného*?
Aj kteříž se měkkým rouchem odí
vají, v domích královských jsou.

41) t. proto, že jest od Boha poslaný prorok.
— " takovou, jakáž přísluší proroku.

42) t. i ta maličkost bude mu odplacena.
1) t. v městech galilejských.

[;3) t. dal se ho tázati — " t. zaslíbený
Messiáš

6) t. kdo se nebude na mně urážetí, že
si snad slavněji nepočínám.

7) t. 11Jana — "' t. člověka v mínění
svém nestálého?

8) t. roakošem oddaného?

9. Aneb co jste vyšli vidět? Pro—
roka-li? Jistě prav1m vám, i více
nežli proroka*.

10. Tentot jest zajisté, o němž
psáno jest: A já posílám anděla
svého před tvaří tvou, kterýžto při
praví cestu tvou před tebou.

(Malach. 3, l.)

11. Amen pravím vám, mezi Synyženskými nepovstal větší nad ana.
Křtitele: ale kdo menší jest v
království nebeském, většíj est nežli*n .

12. Ode dnů pak Jana Křtitele
až dosavád, trpí království nebeské
násilí, a ti, kteříž násilí činí, uchva
cují je*.

13. Nebo všickni Proroci i Zákon
až do Jana prorokovali: '

14. a chcete-li to přijmouti, ont
jest Eliáš, kterýž přijíti má*.

15 Kdo má uši k slyšení, slyš*.
16. Komu pak řipodobním po

kolení toto ? Po obno jest dětem
na náměstí sedícím, jenžto volajíce
na sobě rovné,

17. říkají: Pískalí jsme vám, &
neskákali jste: žalostně jsme naři
kali, a neplakali jste.

18. Přišel zajisté Jan nejeda, ani
pije, a řkou: Má zlého ducha.

19. Přišel Syn člověka, jeda &
pije, a řkou: Aj člověk žráč a
piján vína, přítel publikánů a h_říš
níků*: a však ospravedlněna jest
moudrost od synů svých**.

9) t. ježto proroci Krista jen zdaleka vi
ěli a o něm budoucí věci předpoví

dali, ale Jan přišel již před ním sa
mým připravovat jemu cestu, přítomně
jej viděl a na něj ukazoval řka: Ejhle
beránek Boží . . .
poněvadž již skutečně účasten jest
všeho toho, k čemu Jan teprve při
pravoval.
t. od Jana počíná se králost ne
beské, do něhož nelze bez násilí ana
máhání a jinak vejíti, leč by kdo sebe
zapíral, svůj kříž nesl, a mne násle
doval.

,.. |. v

t. na svět ku konci časů. Malacb. 4, 5.
Kdo chceš a v stavu jsi tomuroznměti,
rozuměj a ber to k srdci.
Jan se postil a nedávali mu posedlých:
a Syn člověka se nepostí a nedávají
mu žráčů atd.: a tak jim, nejinak než

2
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20. Tehdy počal vytýkati městům,
v nichžto činěno bylo nejvíce divů
jeho, že nečinili pokání:

21. Běda tobě Korozaim, běda
tobě Betsaido:nebo kdybvaýru
a Sidonu činění byli divové, kte
říž činění jsou v vás, dávnoby byli
v žíní a v popeli pokání činiJí.

22. Ale však pravím vám:
a Sidonu lehčeji bude v den sou

dnš, nežli vám.3. A ty Kafárnaum, zdaž se
vyvyšiš až k nebi? Až do ekla
sstoupíš: nebo kdyby v So omě
činění byli dívové, kteřížjsou činění
v tobě, snad by byli zůstali až do
tohoto dne. '

24. Ale však pravím vám, že ze
mi Sodomských lehčeji budev den
soudný, nežli tobě.

25. V ten čas promluviv J ežíš,
řekl: Chválím tě Otče, Pane nebe
i země, že jsi skryl tyto věci před
moudrými a opatrnými, a zjev1ljsi
je maličkým*.

b26. Ano Otče: neb se tak libiloto ě.
27. Všecky věci dány jsou mi

od Otce mého: a žádný nezná Syna,
jediné Otec: aniž Otce kdo zná,
jediné Syn, a komuž bude chtíti
Syn zjeviti*.

28. Pojďtež ke mně všickni, kteříž
pracujete, a obtíženi jste, a já vás
občerstvím*.

29. Vezměte jho mé na sebe, a
učte se ode mne; nebotl jsem tích
a pokorný srdcem: a naleznete o 
počinutí dušem svým.

30. Jho mé za'isté jest sladké,
a břímě mé lehk *.

oněm dětem, nic nelze vhod učiniti. -
"' t. ukazuje se, zdaliž moudrost opra
vdová jest, na těch, kteříž jí následují.
t. sprostý-m, neučeným a však volný-m
učenníkům mým : ježto zůstávají skryté
a nepochopitedlné hrdým mudrcúm a
učeným tohoto světa.

27) t. nelze pravé známosti Boží od jinud
leč jediné od Syna Božího dojíti.

28) t. u mne naleznete všickni vy na těle
i duši obtižení pravého odpočinutí a
posilnění, kteréhož vam jinde u mou
drých aučených tohoto světa nelze dojíti.

80) t. jho mého učení neb mých přiktzaní
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Kapitola 12.
Nesnáz o sobotu E. P. slovem iskutkem

spravuje. 22. Slepého a němého uzdravuje,
38. tresce zákonníky žádající od něho zna
meni, 46. a. ukazuje, kdo jsou praví jeho
přátelé.

1. ten čas šel Ježíš v sobotu
skrze obilí: a učenníci jeho

lačni jsouce, počali trhati klasy, a
jísti*.

2. Fariseové pak vidouce to, řekli
jemu: Hle učennící tvoji činí, čeho
nesluší v sobotu činíti*.

. On ak řekl jim: Což jste
nečtlí, co učinil David, když -1ačněl,
i ti, kteříž s ním byli:

4. kterak všel do domu Božího,
a chleby posvátné jedl, kterýchžto
mu neslušelo jisti, am' těm, kteříž
s ním byli, než jen samým kněžím?

1. Král. 21, 6.)
5. Anebo, zdali jste nečtlí v zá

koně, že kněží v sobotu v chrámě
sobotu ruší*, a jsou bez hříchu?

6. Ale pravím vám, žet větší
jest tuto nežli chrám*.

7. Kdybyste pak věděli, co to
jest: Milosrdenství chci a ne oběti*:
nikdy byste nepotupovalí [těchto]
nevinných**.

8. Syn člověka jest zajisté pánem
i soboty.

9. A odšed odtud, přišel do školy
jejich.

10. A aj [byl tu] člověk maje
uschlou ruku, i tázali se ho, řkouce:

(ač má.-li to spasitedlné učení, kteréž
já hlásam, jhem neb břemenem na
zváno býti) jest snadné, libé a lehké;
neb nic jiného v sobě nezavirá, než
coby k ětastnému a blaženému životu.,
jakož zde časně, tak tam věčně slou
žilo.
Dle lákona Mojžíšova (5. Mž. 23, %.)
bylo pocestným dovoleno, ): zahnáni
hladu klasy trhati, vymínati a jisti.

2) t. měli jim za zlé, žeby trháním klasů,
jako nějakou prací, den sváteční zne
uctívali.

5) t, zabíjením oběti a roaličnou jinou i
těžkou prací, při obětování potřebnou?

6) t. jest tu i nám pán chrámu!
7) Viz On“ 6, 6. —'*t. učenníkd mých,

kteříž v tom nevinní jsou, jelikož ne
: lehkovážnosti a svévolnosti, nýbrž

1)

jsouce lačni a potřeby to učinili.
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Sluší-li v sobotu uzdravovati? aby',
jej obžalovali*.

11. On ak řekl jim: Který
bude z vas člověk, jenžb měljednu
ovcí, a ta kdyby upa a do jámy
v sobotu, zdaliž neséhne a nevy
tahne jí?

12. Zdalíž není člověk mnohem
lepší nežli ovce? protož „slušív se
botu dobře činiti.

13. Tehdy řekl tomu člověku:
Vztahni ruku svou! 1 vztáhl a učí
něna jest zdráva jako druhé..

14. Vyšedše ak Fariseové, drželi

setí němu ra u, kterakby jej zaadili.
15. Věda pak to J ežíš, šel odtud:

i šli za ním mnozí, a uzdravil je
všecky;

16. a přikázal jim, aby ho ne
zjevovali:

17. aby se naplnilo, což povědíno
jest skrze Isaiaše proroka řkouciho:

18. Aj služebník můj, kteréhož
jsem olil: milý můj, v němž
se mě uši dobře zalíbilo: oložím
ducha svého na ně', a sou náro
dům zvěstovati bu e.

19. Nebude se vaditi, ani kři
četi, aniž uslyší kdo na ulicích
hlas jeho:

20. třtiny nalomené nedolomí, a
knotu kouřicího se neuhasí: a při
vede soud k vítězství:

21. a ve jmenu jeho národové
doufati budou. (Is. 42, 1—4.)

22. Tehdy podán jest mu po
sedlý, slepý a němý: a uzdravil
jej, tak že mluvil, i viděl.

23. I divili se všickni zastupové,
a ravilí: Není-liž tento syn Da
vi ův*?

24. Ale uslyševše to Fariseové
řekli: Tento nevymíta zlých duchů
leč Belzebubem, knížetem zlých
duchů.

25. J ežíš pak zna'e myšlení je
jich, dí jim: Každé ovství roz
dělené proti sobě*,zpustne : a každé

10) t. jako ručitele soboty, pakliby toho
člověka v sobotu na víl.

28) t. zaslfbený Messiéě.

město neb dům proti sobě rozdě
lený, neostojí“.
' 26. A jestližet satan satana vy
míté, proti soběrozdělenjest :kterak
tedy ostoji kralovstvi jeho*?

2 . A 'tam-li já. zlé duchy
skrze Belzebuba, skrze koho [je]
vymítaji vaši synové*? Protož oni
soudcové vaši budou.

28. Paklit jé. Duchem Božím zlé
duchy vymítam, tedy přišlo mezi
vas kralovstvi Boží*.

29. Aneb kterak může někdo do
domu silného* vjiti, a nádobí 'eho
pobrati, lečby prvé svázal siln ho?
a teprv dům jeho obloupí**.

30. Kdo není se mnou, proti mně
jest: a kdo neshromažďuje se mnou,
rozptylujet.

31. Protož pravím vam: Všeliký
hřích i rouhání bude lidem odpu
štěno: ale rouhání proti Duchu*
nebude od uštěno.

32. A k obykoli řekl slovo proti
Synu člověka, bude jemu odpu
štěno: ale kdožby mluvil proti
Duchu svatému, nebude mu odpu
štěno, ani v tomto věku, ani vbu
doucim*.

33. Buď [tedyá čiňte strom dobrý,a ovoce jeho obré: aneb čiňte
strom zlý, a ovocejeho zlé*: nebot
po ovoci strom bývá. poznán.

25) t. j. rozdvojené; povstane-li v něm
jeden proti druhému — *" t. musí za
hynonti lid toho města neb domu.
t. muselo by též zahynouti. čemuž
ovšem nebude chytrý satan chtíti.
t. vaši učeuníci; nebot i Fariseové a
zákonnící vysílali své přívržence vy
mítat z posedlých zlé duchy.
a patrno, že já. jsem ten pravý, od
Boha vam poslaný Messiéě.
t. statečného, ozbrojeného muže — "
Tak musel i Kristus mocnější býti než
Belzebub, když ho vymítáním zlých
duchů přemůhal, a o jeho kořist olu
poval.
t. proti Duchu svatému; když někdo
pravdu poznávaje přece jí nepřijímá,
ano zúmysluě jí odpírb —
Z toho lze rozuměti, že mohouněkteré
poklesky také ještě na věčnosti od
puštěny býti.
t. ukazujte se přímo, jak u vnitř jste,
dobří aneb zlí: a ne obojetně, jsouce

v
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34. Pokoleni j eštěrčí*, kterak mů
žete dobré věci mluviti jsouce zlí?
nebo z hojnosti srdce ústa mluví.

35. Dobrý člověk z pokladu do—
brého vynáší dobré: a zlý člověk
z pokladu zlého vynáší zlé.

36. Ale ravím vám, z každého
slova práz ého*, kteréž mluviti
budou lidé, vydají počet v den
soudn .

37. Nebo z slov svych budeš
ospravedlněn, a z řečí svych budeš
odsouzen*.

38. Tehdy odpověděli mu někteří
z zákonniků a Fariseů, řkouce:
Mistře, chceme od tebe znamení*
viděti.

39. Kterýž odpovídaje„ di 'im:
Pokoleni zlé a cizoložné* edá
znameni, anebude mu dáno, jediné
znameni Jonáše proroka.

40. Nebo jako byl Jonáš vbřiše
velryba tři dní a tři noci: takt
bude Syn člověka vsrdci země tři
dní a tři noci*.

41. Muži ninivetští stanou na
soudu s pokolením tímto, a odsoudí
je: rotože pokání činili k kázani
Jonašovu: aaj vícet jest tuto, nežli
Jonáš.

42. Královna od poledne* po
vstane na soudu s pokolením tímto,
a odsoudí je; nebo přijela od končin
země, aby slyšela moudrost Šalo
mounovu: a aj vícet jest tuto nežli

alomoun. d h d43. Kd ž ak nečist uc vyj e
od člověkapchodí poýmístech su
chých, hledaje odpočinutí, &. ne
nalezá.

jako zlý strom & ukazujíce na oko o
voce dobré —

34) t. lidé lstiví, nebezpeční, pokrytcil
36) t. marného, neužitečného, kteréž právě

proto již ina škodu jest, že se jím
čas maří

37) t. tvá vlastní řeč tebe, jaký jsi, dobrý
li či zlý, na jevo vynese.

38) t. zázrak, zvláště na nebi —
39) t. odrodilé, svým nábožným otcům zcela

nepodobné —
40) a potom vstane z mrtvých.
42) t. ze Sáby, polední krajiny — 3. Král.

10, 1.
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44. Tehdy dí: Navrátím se do
domu svého, odkudž jsem vyšel: a
přijda nalezne jej prázdný, chv0j—
štištem vyčištěný a ozdobený.

45. Tehdy jde, & vezme s sebou
sedm jiných duchů horších, nežh
jest sám, a vejdouce přebývají tam:
ibývají posledni věci toho člověka
horší nežli první*; takt se stane i
tomuto pokolení nejhoršímu**.

46. A když on ještě mluvil k.
zástupům, aj matka jeho a bratří*
stáli venku, žádajícesnim mluvíti.

47. I řekl jemu jeden: Aj matka
tvá i bratři tvoji stojí venku, hle
dajíce tebe.

48. On pak tomu, kterýž mu to
byl pověděl, odpovídaje, řekl: Kdo
jest má matka? a kdo jsou moú
bratří?

49. sztáhna ruku naučenníky
své, řekl: Aj matka má, a bratři
mo 1.

(30. Nebo kdožbykolí činil _vůJi
Otce mého, jenž v nebesích est:
tent jest bratr můj, i sestra []má],
i matka*.

Kapitola 13.
Kristus Pán uče z lodí, 3. předložil se

dmero podobenství, 54. aosvědčil, že prorok
není vzácný ve své vlasti.

1. ten den šed Ježíš z domu,
seděl pod-litémoře*.

2. I sešli se k němu zástupové
mnozi, tak že vstoupiv na lodičku,
seděl a všecken zástup stál na břehu.

45) Jako každé zlé, kteréž se navracuje,
bývá. potom horší, nežli prvé. Smysl
mravní: Když člověk obrátiv se opět
do starého hříchu padá, bývá pád a
potom hříšný stav jeho mnohem horší
i téměřnenapravitelný. —"' t. jeho ko- ,
nec či oslední věci budou někdy nad
míru zlg.
t. jeho příbuzní, kteří se v Písmě sv.
vůbec a bez rozdílu bratřími nazývají.
Chce Pán Kristus tím říci, jak již v
svém dvanáctém roce řekl (Luk. 2,
49), že ve věcech božských ani nej
bližší krevní příbuzní nemohou před
nost míti, aniž se má pro _uě plnění
vůle Boží opomíjeti. Wším"

1) t. u jezera genesaretského. :či Ýgalilejr
ského. \
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3. I mluvil jim mnoho v podo
benstvích, řka: Aj vyšel rozsevač,
aby rozsíval.

4. A když on rozsíval, padla ně
která. [zrna] vedlé cesty*, a přile
těli ptáci nebeští, i szobali je.

5. Jiné. pak padla. na místa skal
natá, kdežto neměla mnoho země:
.a rychle vzešla, protože neměla
hluboké země;

6. a když vzešlo slunce, uvadla;
a že neměla [hlubokého] kořene,
uschla.

7. J ina ak padla v trm'; i vzrostlo
trni, a u usilo je.

8. A jiná. padla v zem dobrou:
i vydala užitek, některé stonasobný,
jiné šedesatnasobný, a jiné třicet
násobný.

9. Kdo má. uši k slyšení, slyš.

16. Ale blahoslavené jsou oči
vaše, že vidí: a uši vaše, že slyší.

17. Amen zajisté pravím vám,
že mnozí proroci a spravedliví žá.
dali [sobě] viděti, co vidíte vy, a
neviděli; a slyšeti, co slyšíte vy,
a neslyšeli.

18. Vy tedy slyšte podobenství
rozsevače*.

19. Každý, kdo slyší slovo o krá.
lovství [Božím] a nerozumí, při—
chází zl '*, a uchvacuje, co vsato
jestvsr co jeho, to jest ten, kterýž
vedlé cesty vsat jest.

20. A který v skalnatou zemi
vsat jest, ten jest, kterýž slyší
slovo, a hned je s radostí přijímá.:

21. avšak nemá. v sobě kořene,
ale jest časný*: a když přichází
soužení a protivenství pro slovo,

kh hned se horší**.10. Ipřistoupivše učennim, ře '
jemu: Proč jim mluvíš vpodoben
stvích?

11. A on odpověděv, řekl jim:
Protože vám dáno jest znáti tajem
ství království nebeského: ale jim
není dáno*. '

12. Nebo kdo má., bude jemu
dano*, a bude hojněji míti: ale
kdo nemá.**, i to, což má, bude od
něho odjato-r.

13. Protot v odobenstvích mlu
vím jim, že vi ouce nevidí: a sly
šíce neslyší, ani rozumějí.

14. A plní se na nich proroctví
Isaiaše řkoucího: Sluchem uslyšíte,
a. nesrozumite: a hledíce hleděti
budete, a neuzříte.

15.Nebo ztlustlo srdce lidu tohoto,
a ušima těžce slyšeli, a oči své za
mhouřili, aby snad někdy očima
neuzřeli,a ušima neuslyšeli, a srdcem
nesrozuměli, &neobratili se, a abych
jich neuzdravil. (Is. 6, 9—10.)

4) t. vedlé pole na. cestu —
11) t. vám jest to propůjčeno, a vy jste

toho pro předešla naučení již schopni,
ne tak oni, ježto by toho mohli i zle
užívati. 

l2) t. ještě více — "* či, kdo jen málo
má, a. toho nedbá. — 1“ A tak platí o
nich a o vás přísloví, žetomu,kdo má.,
tím více přibývá., ale kdo jen málo má,
i to, co míti se domnívá, často ztrácí.

22. A kdo mezi trni vsát jest,
ten jest, kterýž slyší slovo, ale pečo
vání tohoto světa, a klamné zboží
udušuje slovo, i býva bez užitku.

23. Kterýž pak vsat jest v zem
dobrou, ten jest, kterýž slyší slovo
a rozumí, a nese užitek, a vydává.
zajisté některé stonásobný, a jiné
šedesatnasobný, jiné pak třicet
násobný*.

24. Jiné odobenství předložiljim
řka: Podo no jest kralovstvi ne
beské člověku,kterýž nasel dobrého
semene na poli svém;

25. když pak lidé zesnulí, přišel
nepřítel jeho, a nasel koukole mezi
pšenici, a odešel.

26. A kd ž bylina vzrostla, a
užitek u ' ' a, tedy ukazal se i
koukol.

_27. Přistoupivše pak služebníci
ho déřovi, řekli jemu: Pane, zda
liž jsi nenasel dobrého semene na
poli svém? odkudž tedy má koukol?

28. I řekl jim: Člověk nepřítel

18) t. slyšte jeho výklad &.smysl.
19) t. zlý duch, d'úbel —
21) t. nemá. stálosti, jest vrtkavý & věří

jen na čas — ** t. uráží se na tom,
& odpadává. od víry.

23) t. podlé jednoho každého schopností
dobrého srdce, buď větší neb menší.
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to učinil. Služebníci pak řekli mu:
Chceš-li, půjdeme, a vytrháme jej?

29. I řekl: Ne, abyste snad trha
jíce koukol, nevytrhali spolu s ním
i pšenice.

30. Nechte at obé spolu roste až
do žni, a v čas žni řeknu žencům:
Seberte nejprv koukol, a svažte
jej v snopky k spálení; ale pšenici
shromažďte do stodoly mé. '

31. Jiné odobenství předložil
jim, řka: Po obno jest království
nebeské zrnu horčičnému, kteréž
vzav člověk vsel na poli svém:

82. kteréžto sice nejmenší jest
mezi všemi semeny: ale když zroste,
jest větší všech bylin, a bývá [jako]
strom, tak že ptáci nebeští přilé
tajíce, bydlejí na ratolestech jeho.

33. Jiné podobenství mluvil jim:
Podobno jest království nebeské
kvasu, kterýž vzavši žena, zadělala
do tří měřic mouky, až i zkysalo
všecko.

34. Toto všecko mluvil Ježíš k
zástupům v podobenstvích: & bez
podobenství nemluvil jim:

35. aby se naplnilo, což povědíno
bylo skrze proroka řkouciho: Otevm
v podobenstvích ústa svá, vypra
vovati budu skryté věcí od usta
novení světa*.

36. Tehdy rozpustiv zástupy při
šel do domu*: i přistou ili k němu
učenm'ci jeho, řkouce: ylož nám
podobenství o koukali na poli.

37. On pak odpovídaje řekl jim:
Bozsevač dobrého semene, jestit
Syn člověka:

38. a pole, jest svět: dobré pak
símě, 'sou synové království*: ale
koukal, jsou synové zlého**:

39. anepřítel, kterýž jej rozsíval,
jest ďábel: žeň pak jest skonání
světa.: & ženci 'sou andělé.

40. Protož ja o bývá koukol se
brán a ohněm spálen: takt bude
při skonáni světa.

85) Tak že se mohlo o Pánu pravě a
vlastně říci, co tam žalmista o sobě
pověděl. Žalm 77, 2.

36) t. svého vKafarnaum; zkrátka: domů.
38) t. účastníci království Božího — "' při

vrženci zlého ducha či ďábla.
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41. Pošlet Syn člověka anděly
své, i vyberou z království jeho
všecka pohoršení, & ty, kteříž činí
nepravost: _

42. &.uvrhnou je do peci ohnivé.
Tamt bude pláč a skřipení zubů.

43. Tehdáž se budou spravedliví
jako slunce stkvíti v království
Otce jejich. Kdo má uši k slyšení,..
slyš.

44. Podobne jest království ne
beské pokladu skrytému v poli:
jejž nalezna člověk skrývá, a ra
dostí nad ním jde, a prodá všecko,
což má, a kou í pole to.

45. Opět po obno jest království
nebeské člověku kupci, hledajícímu
dobrých perel:

46. a když nalezl jednu drahou
perlu, odšel, a prodal všecko, což
měl, a koupil 'i.

47. Opět podobno jest království
nebeské síti puštěné do moře, a ze
všelikého plodu rybího shromaž—
ďující:

48. kteroužto když naplněna byla,
vytáhše, a u břehu sedíce vybírali
dobré v nádoby, &.zlé pryč za
m1tal1. —

49. Takt bude při skonání světa :
'dou andělé, a oddělí zlé z pro-

středku spravedlivých,
50. a uvrhnou je do peci ohnivé:

tam bude pláč a skřipení zubů.
51. Srozuměli jste všemu tomu ?"
kou jemu: Ovšem.
52. Rekl jim: Protož každý u

čitel uměl v království nebeském
odoben jest člověku hospodáři,

kterýž vynáší ze skladu svého nové
i staré věci*.

53. I stalo se, když dokonal Je
žíš ta. odobenství, bral se odtud

54. £ přišed do vlasti své', učil
je ve školách jejich, tak že se di
vili, & pravili: Odkud má tento
moudrost tu a moc?

55. Zdalíž tento není syn tesa—
řův? zdaliž matka jeho neslove

52) t. vynáší nové i staré pravdy; aneb
pravdy v rouchu novém i starém.

54) t. do Nazaretu.
56) Byli to příbuzní Pána Krista, synové
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Maria, a bratří jeho Jakob, a Jo
sef, a Šimon, a Jůdas*?

56. a sestry jeho*, zdaliž nejsou
všecky u nás? Odkudž tedy má
všecky ty věci?

57. I horšili se nad ním*. Ježíš
pak řekl jim: Neni prorok beze
cti, leč ve své vlasti, a svém domu***.

58. I neučinil tu mnoho divů,
pro nevěru jejich.

Kapitola 14.
Janovo od Heródesa stětí. 16. Pěti tisíců

lidu od Krista Pána nakrmení. 26. Jeho
po moři se procházení. 36. Moci své předivné
při uzdravování mnohých prokázání.

1. V' ten čas uslyšel Heródes tetrarcha* pověst o Ježíšovi:
2. i řekl služebnikům svym: To

jest Jan Křtitel: ont jest vstal z
mrtvých, a protož se dějí divové
skrze něho.

3. Neb byl Heródes jal Jana, a
svázal jej, a dal do žaláře, pro He
ródiadu manželku bratra svého*;

4. neb byl jemu Jan řekl: Ne—
sluší tobě míti ji!

5. A. chtě jej zabiti, bál se lidu:
nebo za roroka jej měli.

6. Na gen pak narozeni Heróde
sova, tancovala dcera. Heródiady
u prostřed*: i líbilo se to Heróde
soví. _

7. Pročež s přísahou za'slíbil jí
dáti, začkoli by ho prosila.

Kleofůše a Marie, příbuzné matky Páně,
kteráž s Magdalenou a jinými ženami
poslnhovala Ježíšovi. Niž 27, 56. Jan
19, 25.
rozumějí se opět jen příbuzné —
t. uráželi se na. jeho sprostém rodu,

56)
57)

pohrdali jím, a neměli ho za to, čím a,
v pravdě byl. — '" či rodu.
Tetrarcha se nazývá, pokud byl vlád
cem či knížetem čtvrtého dílu země
israelské, po svém otci 'Heródesovi U
krutném zděděné.
kterouž bratru svému Filipovi odvedl
& za manželku pojal.
t. při hodech v prostřed večeřadla, po
dlé tehdejšího způsobu zpívajíc & na
bnbének tlukouc (2. Mojž. 15, 20.).
Dcera ta slonla Salome, kterouž byla
Heródias Filipovi, řádnému manželu,
porodila.

8. Ale ona jsouc prvé navedena
od mateře své, řekla: Dej mi zde
na mise hlavu Jana Křtitele.

9. I zarmoutil se král: ale pro
přísahu. a pro ty, kteříž spolu s
nim stolili, rozkázal dáti.

10. I poslal a stal Janav žaláři.
11. A přinesena jest hlava jeho

na. mise, a dána jest divce: a. ta.
ji nesla mateři své.

12. A přistoupivše učenníci jeho,
vzali tělo jeho, a ochovali je: &
šedše pověděli to ežíšovi.

13. To když uslyšel Ježíš, plavil
se odtud na lodičce, na místo pu
sté soukromí, a uslyševše [o tom]
zástupové, šli za nim z měst pěšky.

14. A vyšed [Ježíš], uzřel zástup
mnohý, i slitoval se nad nimi, &.
uzdravoval nemocné jejich.

15. A když byl večer, přistou
pili k němu učenníci jeho, řkouce:
Pusté jest misto a hodina již m1
nula: rozpust zástupy, at jdouce
do městeček, nakoupí sobě pokrmů.

16. Ježíš ak řekl jim: Nenijim
potřebí odc ázeti; dejte vy jim
jísti.

17. Odpověděli jemu: Nemáme
zde než pět chlebů, a dvě ryby,

18. A on řekl jim: Přineste m1
je sem. . _

19. A rozkázav zástupu posaditi
se na trávě, vzal pět chlebů a dvě
ryby, a vzhled k nebi, požehnal,
&.lámal, adával učennílrům chleby
a učennici zástupům. _

20. I jedli všickni & nasyoem
jsou. A sebrali ostatky drobtů, dva
nácte košů plných. _

21. Těch pak, kteříž jedli, byl

pošet pět tisíc mužů, kromě ženětí
22. A i hned přinutil J ežíš u

čenníky, aby vstoupili na lodičku,
a předešli jej přes moře, ažby roz
pustil zástupy*. _

23. A rozpustiv zástup, vstoupil
na horu sám, aby se modlil. A
když byl večer, byl tam samotný:

22) nutil je odplouti, prvé nežby ještě roz
pustil zástupy.
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24. lodička pak uprostřed moře
zmítala se vlnami; nebo byl vitr
odporný.

25. Při čtvrtém pak bdění noč
nim*, bral se k nim [Ježíš] jda po
moři.

26. A vidouce jej an jde po moři,
ulekli se, řkouce: óbluda* jest to!
& strachem křičeli.

27. A hned k nimpromluvil Je
žiš, řka: Doufejtež*! jat jsem, ne

jte se.
28. I odpověděvPetr řekl: Pane,

'si-li ty to, rozkaž mi k sobě při
jíti po vodě.

29. A on řekl: Pojď. A vystou
piv Petr z lodičky, šel po vodě,
aby přišel k Ježíšovi.

30. Ale vida vitr tuhý, bál se:
a počav tonouti, křičel, řka: Pane
zachovej mne!

31. A i hned vztáh Ježíš ruku,
uchopil jej, a řekl 'emu: Malověr
ný, proč jsi pochy oval?

32. A jakž oni vstoupili na 10
dičku, přestal vitr.

33. Ti pak, kteříž na lodičce byli,

přistoupivše klaněli sej emu, řkouce :istě Syn Boží jsi ty.
34. A přeplavivše se, přišli do

země genesaretské.
35. poznavše jej muži místa

toho, rozeslali po vši té krajině, a
podávali jemu všech zle se mají
cích:

36. i prosili ho, aby se aspoň
odolku roucha jeho dotkli; a kte
řížkoli se dotkli, uzdravení jsou.
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Kapitola 15.
Vznešenost přikázsní Božích nad usta

lovení lidská. 10. O tom, co poskvrňuje
člověka. 22. Uzdravení dcerky ženy chans

25) t. k ránu. Noc dělili tehdáž na. čtvero
- bdění, každé po třech hodinách: čtvrté

začínalo s naší hodinou třetí ráno,
kdežto v Palestině ještě temno jest,
poněvadž tam slunce přes celý rok
teprv o 6. vychází.

26) jinak: strašidlo —
27) či dobré mysli buďte! .

Matouše 14. 15.

nejské, 30. i jiných bídných a neduživých.
32. Nasyceuí lidu sedmi chleby.

1.V tom přistoupili k němuzJerusaléma zakonníci a Fari
seové, řkouce:

2. Proč učenníci tvoji přestupuji
ustanoveni starších* ? nebo neumý
vaji rukou svých, když mají jisti
-cbléb**.

3. A on odpovidaje, řekl jim:
Proč i vy přestupujete přikazani
Boží pro ustanovem vaše*? Nebo
Bůh řekl:

4. Cti 0th i matku, a kdoby zlo
řečil otci neb mateři: smrtí at
umře*.

5._Ale vy pravite: Kdožby koli
řekl otci neb mateři: Dar, kterýž—
koli jest ode mne, tobě prospěje*:

6. a neucti otce svého neb ma
teře své*: a [tak] jste zrušili při
kazani Boží pro ustanoveni sve.

7. Pokrytc1, dobře prorokoval o
vás Isaiaš řka:

8. Lid tento cti mne ústy: ale
srdce jejich daleko jest ode mne.

9 Ale nadarmo mne cti, učice
učení, a přikázani lidska. .

(Is. 29, 13.)
10. A svolav k sobě zástupy, řekl

jim: Slyšte a rozumějte!
11. Ne co vchází v ústa, poskvr

2) t. předků, či starých učitelů. Bylit to
pouze starodávní obyčejové, ježto ale
mnozí Židé, zvláště Fariseove, bludně
k náboženství počítali a jich jako ně
jakých církevních přikazam' přísně za
chovávali, ano někdy i božská. přiká
zaní pro ně opomíjeli. — '" t. vůbec
když k jídlu jdou.
Jakž můžete mým učenníkům za 316
pokládati, že obyčejů lidských. ani k
náboženství ani k ctnosti nepřisluěejí
cích, bedlivěa pečlivě nešetří, ježto vy
zjevná přikázaní Boží přestupujete, jen
abyste ustanovení své.lidská uchovávali ?
Viz 2. Mojž. 20, 20.
t. co ode mne žádáé, & čím bych ti
posloužiti mohl, to již Bohu v obět ze
slíbeno jest, a bude tedy itobě ku pro
spěchu. Fariseově tedy učili, že by od
voláním se na slib Bohu učiněný do

vgfleno bylo rodičům svým pomoci odeti.

4)
5)

05 v t. nepotřebuje potom přispěti rodičům
svým —
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ňuje člověka: ale co zúst pochazi,
to poskvrňuje člověka*.

12. Tehdy přistoupivše učennici
jeho, řekli mu: Víš-liž, že Fari
seové, uslyševše tu řeě, horšíli se*?

13. Ale on odpovídaje, řekl: Vše
liké štípení, jehož neštípil Otec
můj nebeský, vykořeněno bude.

14. Nechte jich: jsout slepí, a
vůdcové slepých: a povede-li slepý
slepého, oba do jámy upadnou.

15. I odpověděv Petr, řekl mu:
Vylož nám to podobenství.

16. On pak řekl: Ještě ivy bez
rozumu jste?

17. Nerozumíte—liž, že všecko, co
v ústa vchází, do břichajde, avy
pouští se ven?

18. Ale co z úst pochází, jde ze
srdce a to oskvrňuje člověka.

19. Ze srdce zajisté vycházejí zlá.
myšleni, vraždy, cizoložství, smil
ství, krádeže, křivé.svědectví, rou
haní;

20. to jsou věci, které poskvrňují
člověka: ale neumytýma rukama
jisti, neposkvrňu'e člověka.

21. A vyšed o tud Ježíš, bral se
do kra'in tyrských a sidonsk ch*.

22. aj žena chananejská. vy
šedšíz končin těch volala, řkouc

11) Zde třeba znáti obzvláštní smýšlení
farisejské. Fariseové totiž všecko, jak
staré obyčeje tak i přikézaní Boží, pří
liš dle litery brali a vykládali. —
Domnívalit se také, že některé jídlo
samo v sobě, aneb některý způsob po
žívání jídla sém již člověka mravně či
na duši poskvrňuje, ježto opak toliko
sém úmysl, kterým se jídlo požívá,
člověka na duši poskvrniti může. Tomu
křivému domnění a více hmotnému vy
kládání farisejskému odporuje zde Pan.
Dle toho výkladu nehřeší a neposkvr
ňuje se na duši k. p. katolický křesťan
nějakým od církve v jisté dni zapově
zeným jídlem, ješto ten pokrm dar Boží
sám v sobě jest: nýbrž hříšnou nezdr
želivostí a svévolným neposlušenstvím
sv. matky církve, kteréž se tím požíváním
patrně na jevo dávají a jako z úst vy
chézejí.

12) t. uráželi se na ní, byla jim k pohor

21) t. bral se na pomezí krajiny měst po
mořských, Týru s Sidonu.

22) t. pohanka —

jemu: Smiluj se nade mnou Pane,
synu Davidův! dcera má. zle se
trápí od zlého ducha.

23. On pak neodpověděl jí slova.
I přistoupivše učenníci jeho, pro
sili ho řkouce: Propast ji*, nebot
volá. za námi.

24. On pak odpověděv, řekl: Ne
jsem poslán než k ovcím domu
israelského. kteréž zahynuly.

25. Ale ona přišla., a klaněla se
jemu, řkouc; Pane, omoz mi!

26. Kterýž odpově ěv, řekl: Ne
nit. dobré vzíti chléb synů, a vrci
[JOJ] psůmt _

27. A ona řekla: Tak jest Pane:
ale i štěňátka jedí drobty, kteříž
padají se stolů pánů jejich*.

28. Tedy odpovídaje Ježíš, řekl
ji: (5 ženo, velika jest víra tvá.:
staniž se tobě, jakž chceš. qudra
vena jest dcera její v tu hodinu.

29. A odšed odtud Ježíš, přišel
k mořigalilejskému: a vstoupiv na
horu, posadil se tam.

30. I přistoupili k němu zastu
ové mnozí, majíce s sebou němé,

slepé, kulhavé, mdlé, a jiné mno
hé: ikladli je k nohám jeho, a
uzdravoval je;

31. tak že se zastupové divili,
vidouce, ano němí mluví, kulhavi
chodí, slepí vidi: i velebili Boha
israelského.

32. J ežíš pak svolav učenniky
své, řekl: Lito mi zástupu; nebo
již tři dni trvají se mnou, a nemají
coby jedli: a rozpustiti jich lač
ných nechci, aby nezhynuli na

estě.
33. I řkou mu učenníci: Kdež

bychom vzali tolik chleba na pou
šti, abychom tak veliký zástup na
sytili?

o

23) t. odpověz jí, odbud ji —
26) Řecky líbezněji: psíkům! Užívá.tu Pén

k zkušení té ženy u víře a stálosti
způsobu mluvení židovského, kteříž
pravou v jediného Boha víru majíce,
sebe jako za syny Boží pokládali, po
hanů pak ne výše než psů sobě vážili
a je tak vůbec i nazývali.
a protož i já. se důvěřuji, že se nade
mnou smiluješ.
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34. I řekl jim Ježíš: Kolik chle
bů máte? A oni řekli: Sedm, a
málo biček.

35. rozkázal zástupu, aby se
posadili na zemi.

36. A vzav sedm chlebů, aryby,
a učinív díky, lámal, a dával u
čenníkům svým, a učenm'ci dávali

u.
37. I jedli všickni, a nasycení

: a sebrali co zbylo drobtů,
plných sedm košů.

38. Bylo pak těch, kteříž jedli,
čtyři tisíce mužů, krom dětí ažen.

39. A rozpustiv zástup, vstoupil
na lodičku, i přišel do končin Ma
gedan*.

Kapitola 16.
Odbytí Fariseů aSaduceů znamenís nebe

hledajících. Výstraha před učením jejích.
13. Otázka učenníkům daná, coby lidé o
Pánu smýšleli. 16. Petrovo vyznání, i Je
žíšova odpověď na to. 21. První předpově
dění jeho o svém utrpení, smrti i z mrtvých
vstání. 24. Naučení o pravém následováni

' ta.

LI přistoupili k němu Fariseovéa Saduceové pokoušejíce ho:
a prosili, aby jim znamení s nebe
ukázal.

2. A on odpovídaje, řekl jím:

Kdáyž bývá večer, říkáte: Jasnobu e; nebo jest červené nebe:
3. a ráno: Dnes bude nečas;

nebo se červená zasmušilé nebe.
4. Způsob tedy nebe umíte roz

soudíti: znamení pak časů nemů
žete poznati? Národ zlý a cizo
ložný hledá znamení: anebudemu
dáno znamení, leč znamení Jonáše
proroka; a opustív je, odšel.
_ 5. A když se přeplavíli učenníci
jeho přes moře, zapomenuli vzíti
s sebou chleba.

6. A. on řekl jim: Hleďte a va
mjte se kvasu farisejského a sa
ducejského.

7. Oni pak myslili mezi sebou,
řkouce: Nevzalí jsme chleba*.

39) t. do krajiny tě, kde Magedan či Msg
dala a Dalmanutha ležely. Mar. 8, 10.

7) t. myslili, že jich vystříhá, aby neku

8. A věda toJežíš, řekl jim: Co
[to] mezi sebou myslíte, malověrní,
že chlebů nemáte? '

9. J eště-liž nerozumíte, aniž se
pamatu'ete na pět chlebů pro pět
tisíců lidu, a kolik košů drobtů jste
sebrali?

10. ani na sedm chlebů, pro čtyři
tisíce lidu, a kolik košů [drobtů]
jste sebrali?

11. I proč nerozumíte, že ne o
chlebu jsem vám pravil: Varujte
se kvasu farisejského a saducej
ského?

12. Tehdy srozumělí, že neřekl,
aby se varovali kvasu chlebů, ale
učení Fariseů a Saduceů.

13. Přišel pak Ježíš do krajin
Cesaree Filipovy* ; i otázal se u—
čenníků svých, řka: Kým praví
lidé býti Syna člověka"?

14. A oni řekli: Někteří Janem
Křtitelem, jiní pak Eliášem, jíní
pak Jeremiášem, aneb jedním z
proroků*. '

15. Dí jim Ježíš: Vy pak kým
mne býti pravíte ?

16. Odpověděv Šimon Petr, řekl:
Ty jsi Kristus, Syn Boha živého*.

17. A odpovídaje Ježíš, řekl mu:
Blahoslavený jsi imone, synu J 0
nášův: nebo tělo a krev nezjevílo
tobě [toho]: ale Otec můj, kterýž
jest v nebesích*.

18. I ját pravím tobě, že ty jsi
Petr*, na té skále vzdělám církev

povali & nebrali chleba od lidí tako
vým škodlivým sektám oddaných, by
se neposkvmíli, s.protož jim bylo ůzko,
odkud vzíti chleba.
r. do vůkolí města Cesaree pod horou
Libanem, na pomezí země syrské a ži
dovské ležícího, kteréž prvé Panea
sloulo, potom pak od Filipa tetrarehy
rozšířeno a zvelebeno byvši, ke cti cí
saře Tiberia Cesareí nazváno jest. —
" t. co soudí lidé o mně, za koho mne
mají ?
t. soudí o tobě, žes některý veliký
prorok, jenž zase z mrtvých vstav, na
svět při 0 .
t. Messiáě, syn Boha pravého, stvořitele
nebes i země, jehož ctí Israel.

17) t. nepoznala toho obecným každému

|.. 60v
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16)

člověku přirozeným vtipem arozumem,
ale působením Otce mého nebeského.



Evangelium sv.
svou,
mohou

19. A tobě dám klíče království
nebeského: a cožbyskoli svázal na
zemi, bude svázáno i na nebi: &
cožbyskoli rozvázal na zemi, bude
rozvázáno i na nebi*.

20. Tehdy řikázal učenníkům
svým, aby žá nému nepravili, že
by on byl J ežíš Kristus*.

21. Od té chvílepočalJežišučen—
níkům svým oznamovati, že musí
jíti do Jerusaléma, a mnoho trpěti
od starších, a zákonniků, a od kní
žat kněžských, a zabit býti, atřetí
ho dne z mrtvých vstáti*.

22. I pojav ho Petr* počal mu
přimlouvati, řka: Odstup to od tebe
Pane! nestane se tobě toho.

23. Kterýžto obrátiv se, řekl
Petrovi: Jdiž za mnou satane*: ku
pohoršení jsi mi; nebo nechápeš
těch věci, kteréž jsou Boží**: ale
těch, kteréž jsou lidské.

18) t. skála. — " t. ani mocnostem pe
kelným, tím méně některým tohoto
světa bude lze církev Kristovu, na Pe
trovi založenou, přemoci azkasiti. Zde
činí Pan apoštola Petra základem domu
svého, jenž jest církev.
Svůzati a rozvázati vyznamenává dle
hebr. zavirati a otvírati, a v smyslu
vyšším zapovídati a dovolovati, zadr
žovati a odpouštěti. Ustanovuje tedy
Pán zde Petra klíčníkem, či vrchním
správcem svého domu; t. j. církve, a
ujišťuje, že, cokoliby on dle této sobě
dané mocí řádně na zemi ustanovil, to
schváleno bude i na nebi, rovně jako
by Bůh sám to dovolil neb zakázal.
Petrovi nástupníci v té moci jsou řím
ští papežové.
t. pro nvarování všelikého nedoroz
umění a z něho povstatimoboucího po
zdvižení lidu proti řádné světské mOci
římského panování, ježto Židé myslili,
že Kristus, potomek Davidův, velikým
a mocným králem bude, a dosednuv
na trůn Davidův, římského panování
je zprostí.
A to jim počal Pán od té chvíle proto
oznamovati. aby též oni na světské
kralováni Kristovo mysliti přestali, no
brž_na jeho strestný konec připraveni

19)

20)

21)

t. za ruku, poodešelsním stranou, a —
t. nech mne pokušiteli, odporniku —
"' jelikož Boží to vůle byla, aby Kri
stus trpěl.

22)
23)

:* brány pekelné jí nepře-I

Matouše 16. 17. 27.

24. Tehdy řekl Ježíš učennikům
svým: Chce-li kdo za mnou přijíti*,
zapři sebe sám, avezmi křížsvůj“,
&.následuj mne.

25. Nebo kdožby chtěl život svůj
zachovati, ztratí jej: kdožby pak
ztrptil život svůj pro mne, naleznee .

J J26. Nebo co jest platno člověku,
byt všecken svět ziskal, a na své
duši škodu trpěl? Anebo jakou dá
člověk výměnu za duši svou*?

27. Syn zajisté člověka přijde v
slávě Otce svého s anděly svými:
a tehdáž odplatí jednomu každému
podlé skutků jeho*.

28. Amen ravím vám, jsou ně
kteří ze stojícmh tuto, kteříž neokusí
smrti, až uzři Syna člověka při
cházejícího v království svém*.

Kapitola 17.
Kristovo proměnění. 14. Uzdravení námě

síčníka. 21. Smrt svou Kristus předpověděl,
27. a plat za sebe i za Petra dátirozkázal.

1. A po šesti dnech pojal JežíšPetra, a Jakoba, aj ana bra—
tra jeho, a vedlje na horu vysokou
soukromí:

2. a proměnil se před nimi. I za
stkvěla se tvář jeho jako slunce:
a roucho jeho učiněnojest bíléjako
na

3. A aj ukázali se jim Mojžíš &.
Eliáš, rozmlouvajíce s ním.

4. I promluviv Petr, řekl Ježí
šovi : Pane, dobréjest nám zdebýti:
chceš-li, udělejme tu tři stánky,

24) t. mne následovati, mým pravým učen
níkem býti a zůstati — " t. musí sebe
přeméhati, svým libostem odporovati,
i všeliké těžkosti tohoto života trpě
livě snéšeti -—
t. za život časný, nalezne věčný. Výš
10

& m v
0.

tšnemá ničehož, coby dal a t. d.
Rozumí se o posledním soudu.
t. v panování duchovním nad světem
skrze svou po všem světě rozšířenou
církev, i také k soudu nad Jernsalé
mem a obcí židovskou, jehož se ještě
někteří z apoštolů, i z přítomného lidu
skutečně dočekali.

26)
27)
23)
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tobě jeden, Mojžíšovi jeden,aE1iá
šovi jeden.

5. A když on ještě mluvil, hle
oblak světlý zastínil je. A aj hlas
z oblaku, řkoucí: Tentot jest Syn
můj milý, v němž jsem si dobře
zalíbil1 toho poslouchejte.

6. I uslyševše [to] nčenníci padli
na tváři své, a báli se velmi.

7. A přístoupiv J ežíš, dotekl se
jich, řka jim: Vstaňte,anebojtese.

8. A pozdvihše očí svých, žád
ného neviděli, než samého Ježíše.

9. A když sstupovali s hory,
přikázal jim Ježíš, řka: adnému
nepravte [o tom] vidění, dokudžby
Syn člověka nevstal z mrtvých*.

10. I otázali se ho učenm'ci řkou
ce: Což tedy zákonníci praví, že
ma'. prvé Eliáš přijíti*?

11. A on odpovídaje, řekl jim:

Ekliíš zajisté přijde, a napraví vše—o o '
12. ale pravím vám, že Eliáš již

přišel, a nepoznali ho, ale učinili
jemu, cožkoli jsou chtěli. Takt i
Syn člověka od nich, trpěti bude.

13. Tehdy srozuměli učenníci,
žeby o Janovi Křtiteli jim pravil.

14. A když přišel k zástupu, ři
stoupil k němu člověk, poklékl
před nim na kolena, a řekl: Pane,
smiluj se nad synem mym; nebo
naměsíčník jest*, a zle se trápí:
často zajisté padá do ohně, a často
krát do vody.

15. I přivedl jsem ho k učen
níkům tvym*, a nemohli ho uzdra
Viti.

16. Odpovídaje ak Ježíš, řekl:
() pokolení nevěř cí a převrácené,

9) Potom se již nebylo obávati, aby ho
lid za krále světského míti chtěl.

10) t. nežliby přišel Kristus v království
svém a. k soudu?

11) t. dobře zákonníci uči, že má. Eliáš
přijíti a. podlé Písem (Mal. 4, 5. G.)
všecko napravití. Luk. 1, 17.

14) či má. padoucí nemoc. ——Ta. přichází
na. člověka zvláště při změně měsíce.

15) t. k těm, kteříž dole pod horou zůstali,
a k nimž se mnoho jiného lidu shro
máždilo — Mar. 9, 13.

16) t. dokudž bude všudež mé osobní pří

dokudž budu s vámi? dokud vas
budu trpěti*? Přiveďte jej sem ke.

ěmn .
17. I přimluvil mu Ježíš, a. vy

šel od něho zly'rduch*: a uzdraven
jest mládenec v tu hodinu.

18. Tehdy přistoupili učenníci k
Ježíšovi soukromí, a řekli: Proč
jsme my ho nemohli vyvrhnouti?

19. ekl jim Ježíš : Pro vaši ne—
věru. Amen zajisté pravím vam, bu
dete-li míti víru jako zrno horčičné,
řeknete této hoře: Jdi odsud tam,

a půjde: & nebude vám nic nemožné o*.
20. Toto pak pokolení nevymítá.

se, leč skrze modlitbu a půst*.
21. A kd ž byli v Galilei, řekl

jim J ežíš: yn člověkabude vydán
v ruce lidské:

22. a zabijí ho: a třetího dne
vstane z mrtvých. I zarmoutili senaramne.

23. A když přišli do Kafarnaum,
přistoupili k Petrovi ti, jenž vybí—
rali plat [chrámový], a řekli jemu:
Což mistr váš nedává.platu [chrámo
vého]* ?

24. A on řekl: Dává..Akdyž všel
do domu, předešel ho Ježlš řka:
Co se tobě zdá., Šimone? Králové
zemští od kterých berou daň nebo
plat? od synů-li svych, čilí od ci
zích ? „

25. A on řekl: Od cizích. Rekl
mu Ježíš: Tedy synové jsou svo
bodni*.

tomnosti potřebí? & dokud mám s vaší
nedůvěrou trpělivost míti?
jenž byl příčinou tě padoucí nemoci.
Luk. 9, 43.
t. budete moci hory přenášeti, či ty
nejpodivnější a nejnesnadněiší, moci
lidská naprosto nemožná věci vyko
návati.
t. jedině skrse důvěrnost k Bohu ta'-'
kovou, kteráž jest zvláštní dar Boží, a
již nelze jináče dojíti, leč skrze vroucí
modlitbu a půst. Pozornjmež, jakou moc
sám Pán modlitbě &.postu připisuje!
t. platu dvou drachem ku potřebám
chrámovým; bylo to půl siklu, as půl
zlatého stř. 2. Mojž. 10. 11. a t. d.
A tedy ijá., jakožto syn Boží, mám
býti prost platu, k chrámu Božímu sbí

19)

20v

23
V

25
V

raného.
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26. Ale abychomjichnepohoršili,
'di k moři, a vrz udici: a tu rybu,
teráž nejprvé uvazne, vezm1:

otevra ústa je'í, nalezneš stater*:
ten vezmi, a ej jim za mne i za
sebe.

80

Kapitola 18.
K. P. učí pokoře, 6. vystříhá od pohor

šovšní maličkých, 15. řád kázně pravý u
kazuje & dává. učenníkům moc svazovati &
rozvazovati na zemi. 21. Učí, že se má. z
srdce odpouštěti bližnímu, což vysvětluje
podobenstvím dlužníka.

1. V tu hodinu přistoupili učenníci k Ježíšovi, řkouce: Kdo
pak jest větší v království nebe
ském*.

2. I zavolav Ježíš maličké [pa—
chole], postavil je u prostřed nich,

3. a řekl: en pravím vam,
neobratíte-li se, a nebudete-li jako
malička [pacholata]*, nevejdete do
království nebeského.

4. Protož kdožkoli se poníží jako
toto pachole,ten jest většímv králov
ství nebeském.

5. A kdoby přijal* jedno takové
pachole ve jmenu mém**, mnet

řijima:
6. kdoby pak pohoršil jedno z

maličkých těchto, jenž ve mne věří,
lépeby jemu bylo, aby zavěšenbyl
žernov osličí* na hrdlo jeho, 'a on
pohřížen byl do hlubokosti mořské.

7. Běda světu pro pohoršení!
Ačkoli to musí býti*, aby řicha
zela pohoršení: ale však bě a člo
věku tomu, skrze něhož pohoršení
přichází.

8. Protož jestliže tě ruka tvá,
aneb noha tvá. pohoršuje, utni ji,

26) jenž platil čtyry drachmy.
1) t. kdo bude předním, nejvyšším v krá.—

lovství tvém?
t. prosti vší liché ctižádosti —
t. k sobě do svého domu; aneb laska
vě se ho ujal— " t. pro mne, z lů—
sky ke mně —
t. svrchní kámen takového mlýna, kte
rýž místo vody, dobytkem, voly neb
osly a t. d. se hne. '
t. pro lidskou zkaženost jest to věc
nevyhnutedlnů —

3)
5)

6)

7v

a vrz od sebe: lépe jest tobě vjítí
do života mdlému, aneb kulhavému*,
nežli dvě ruce aneb dvě noze ma'í
címu, uvrženu býti do věčné o
ohně**.

9. A pakli tě oko tvé pohoršuje,
vylup je, a vrz od sebe: lépe jest
tobě jednookému vjiti do života,
nežli obě oči majicímu, uvrženu
býti do pekelného ohně*.

10. Viztež, abyste nižádného z
maličkých těchto nepotupovali: ne
bot ravím vám, že andělé jejich
v ne esich vždycky hledí na tvář
Otce mého, kterýž v nebesích jest.

11. Přišel zajisté Syn člověka,
aby spasil, co bylo zahynulo.

12. Co se vám zdá.? kdyby ně
kde měl sto ovec, a zabloudilaby
jedna z nich: zdaliž nenechá. de
vadesáti devíti na horách*, anejde
hledat té, kteráž zabloudila?

13. a nahodí-lit mu se nalezti ji:
.amen pravím vám, že se raduje
nad ní víc než nad devadesáti de
vítí, kteréž nezabloudil .

14. Takt není vůle alice vašeho,
kterýž 'est v nebesích, aby zahy
nulo je no z maličkých [pacholat]
těchto.

15. Zhřešil-liby pak proti tobě
bratr tvůj, jdi, a potresci ho mezi
sebou a 'ím samým. Uposlechne-li
tebe, zís al jsi bratra svého:

16. pakli tě neuposlechne, při'mi
k sobě ještě 'ednoho, aneb va,
aby v'ústech vou neb tří svědků,
stalo každé slovo*.

17. Pakli jich neuposlechne, po
věz církvi: jestliže pak ani církve

8) t. mrzáka, bez jedné ruky aneb nohy. —
** t. lépe jest ti trpěti ztrátu časnou,
nežli npadnouti v škodu věčnou.
Toto vyloupení a ono utnutí &odvržení
rozuměj v smyslu duchovním, o vzda
lení všeho insjpotřebnějšího, a nej
milejšího, pakliby ticbylo příčinou aneb
příležitostí k hříchu. Výš 6, 29. 30.

12) t. v horéch na pastvě —
16) t. aby ta. věc dle zákona, vyrčením

dvou neb tří svědků spravena byla. 5.
Mojž. 17, 6.
t. jako člověk, který více k církvi ne
náleží.

9)

17)
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neuposlechne, budiž tobě jako po
han a ublikán*.

18. men pravím vam, cožkoli
svážete na zemi, bude svázáno i
na nebi : a cožkoli rozvažete na zemi,
bude rozvázáno i na nebi*.

19. Opět pravím vam, jestližeby
dva z vas svolili se na zemi o 'a.
koukoli vše, za kterou by prosili*,
stanet se jim od Otce mého, kterýž
v nebesích jest.

20. Nebo kde jsou dva, neb tři
shromáždění ve jmenu mém*, tut
jsem já u rostřed nich**.

21. Teh y přistoupiv k němu
Petr, řekl: Pane, kolila'át zhřeší
proti mně bratr můj, a odpustím
jemu? zdali do sedmikrát?

22. Di 'emu Ježíš: Pravím tobě,
ne do se mikrát ; ale až do sedm
desátikrát sedmkrát'.

23. A protož podobne 'est krá.
lovství nebeské člověkukrá, ', kterýž
chtěl početklásti s služebníky svými.

24. A když počal počet klásti,
odán jest mu jeden, kterýž mu
yl dlužen deset tisíc hřiven*.
25. A kd ž neměl čím zaplatiti,

kázal jej pan jeho rodati, i ženu
jeho, i děti, i všec o, což měl, a
zaplatit?.

26. Tedy padna služebník ten,
prosil ho, řka: Poshověj mi, avšecko
zaplatím tobě.

27. I slitovav se pan nad slu
žebníkem tím, propustil ho, adluh
jemu odpustil.

28. V šed pak služebník ten, na
lezl jednoho ze spoluslužebníků

18) cokoli odpustíte, bude odpuštěno: a co—
koli neodpustíte či zadržite, bude za
drženo; a. dále: cokoli tak církevně
rozhodnete, bude i na nebi potvrzeno.

'19) t. jednomyslně, za věc dobrou, k spa
sení, zvláště pak k apoštolskému úřadu
přináležející —

'20) t. s důvěrou ve mne, v záležitosti m6,
ježto jest zřízení a rozšíření království
Božího na zemi — t. přítomen svou
pomocí.

122) t. bezpoětukrůt, kolikrátkoliby tě ron
hněval.

*21) as patnáct milionů dolarů, t. nesčíslně
mnoho.

126) Dle tehdejšího práva“ směl to věřitel
učiniti.

svých, kterýž mu byl dlužen sto
peněz*: a chopiv se ho, hrdloval
se s ním, řka: Zaplat, cos dlužen.

29. A padna s oluslužebník k
nohám jeho, prosil o, řka: Posho
věj mi, a všecko zaplatím tobě.

30. On pak nechtěl: ale odšel, &
dal jej do žaláře, dokudžby dluhu
nezaplatil.

31. Tedy vidouce spoluslužebníci
jeho, co se dalo, zarmoutili se velmi:
a šedše, pověděli panu svému vše
cko, co se bylo'stalo.

32. Tehdy povolav ho pan jeho,
di mu: Služebníče nešlechetný,
všecken dluh odpustil jsem tobě,
neb's mne prosil:

33. zdaliž jsi i ty neměl se smí
lovati nad spoluslužebníkem svým.,
jakož i já. smiloval jsem se nad
tebou?

34. I rozhněvav se pán jeho, dal
jej mučitelům*, dokudžby nezaplatil
všeho dluhu.

35. Takt i Otec můj nebeský
učiní vam, jestliže neodpustíte
jedenkaždý bratru svému z srdci
svých. '

Kapitola 19.
Sluší-li manželku propustiti. 12. O pani

cích, 13. a dítkách, 16. o cestě k spasení
& o dokonalosti; 23. o bohatství, 26. a od
platě života věčného.

1. I stalo se, když dokonal J ežíšřeči ty, bral se z Galileo, a
přišel do končin jůdských za J ordán,

2. i šli za ním zastupové mnozí,
a uzdravoval je tam.

3. I přistoupili kněmu Fariseově
pokoušejíce ho, řkouce: Sluší-li člo
věku propustiti manželku svou, z
kterékoli příčiny*?

4. Kterýžto odpovídaje, řekl jim:
Což jste nečtli, že ten, jenž učinil

28) t. římských denárů či desetníků po 12 kr.
stř., dle naší mince as 20 zl.

34) t. dal jej vsadit do vězení —
3) t. zdali pro kteroukoli dosti malou při

činu, jakž někteří zákonnlci učili, aneb
jen z příčin důležitých, jakž tomu jiní
chtěli. Mat. 5, 31—32.

4) t. toliko jednoho muže ajednu ženu —
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člověka s počátku, muže a ženu*
učinil je? a řekl:

5. Protož opusti člověk otce i
matku, a přidrži se manželky své,
i budou dva v jednom těle*.

(1. Mojž. 2, 24.)
6. A tak již nejsou dva, ale

jedno tělo. A protož, co Bůh spo
jil, člověk nerozlučuj!

7. ekli jemu: Proč tedy roz
kázal Mojžíš dáti lístek zapuzení,

a grogustiti? (5.Mojž. 24,1. at. d.). í jim: Pro tvrdost vašeho
srdce dopustil vám Mojžíš propou
štěti manželky vaše: ale s počátku
nebylo tak.

9. Pravím pak vám, že kdožkoli

Ěpustilby manželku svou, leč pro' ství, a jinou by pojal, cizoloží:

Ill kdo by propuštěnou pojal, cizooží. 

10. Řekli jemu učenníci jeho:
Poněvadž jest takový způsob člo
věka s manželkou, nem dobře se
ženiti.

11. On pak řekl jim: Ne všickni
chapaji toho slova, ale kterým dá,-.
no jest.

12. Jsout zajisté panicové, kteříž
se tak z života matk narodili*:_
a jsou panicové, kteříž tak] učinění

jí:: od lidí“: a jsou anicové,řiž se sami v panictv1 oddali-|

prohkralovstvíhnebeské. Kdo můžec opití, c 0 H'.
Po13. Tehdxý poldavany jsou jemu
dítky, ab na ně ruce vzkládal, a
[nad nimi se modlil: učenníci pak
domlouv ' jim*.

14. Ale Ježiš řekl jim: Nechte
dítek, a nebraňte jim ke mně jíti:
nebo takových jest království ne
beské. (Výš 18, B.)

5) či, nerozlučitelní, jako jeden člověk.
12) t. kteří od narození k stavu manžel

skému schopní nejsou. — " t. kle
štěnci. — 1- t. dobrovolně proti přiro
zené náchylnosti : lásky k Bohu zdr
želivost si oblíbili & zvolili. — 'H- t.
takovéto ndrželivosti nemůže se ode
všech žádati; jen kdo k ní dosti síly
a statečnosti v sobě cítí., ten at se jí
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chápe.
t. zkrátka jich odbývali, aby neobtě
žovali Pana — Mar. 10, 16.

15. A po vzkládaní na ně rukou,
odebral se odtud.

16. A aj přistoupiv jeden, řekl
jemu: Mistře dobrý, co budu do
brého činiti, aby měl život věčný?

17. A on řekl jemu: Co se mne

%táš o dobrém*? Jedin dobrý jestůh**. Chceš-li pak v_jti do ž1vota,
ostříhe' přikazaní.

18. lší jemu: Kterých? A Ježíš
řekl: Nezabiješ; nezcizoložíš; ne

gokradeš; nepromluviš křivého svěectví;
19. cti otce svého imatku svou;

a milovati budeš bližního svého
'ako sebe samého.

20. Di jemu mládenec: Všeho
toho ostříhaljsem od své mladosti;
čehož se mi ještě nedostává?

2 . ekl mu Ježiš: Chceš-li do
konalým býti, jdi, prodej co maš,
& rozdej chudým, a budeš míti po
klad v nebi; apojď, nasleduj mne.

22. Uslyšev pak mládenec slovo
to, odšel smuten, neb měl mnoho
statku.

23. Tedy řekl Ježiš učenníkům
svým: Amen pravím vám, že bo
hatý nesnadno vejde do království
nebeského*.

24. A opět pravím vam: Snázet
jest velbloudu skrze díru jehly

rojíti, nežli bohatému vjíti do
alovství nebeského.
25. A uslyševše to učenníci, di

vili se velmi, řkouce: I kdož tedy
bude moci s asen býti?

26. Pohle ěv pak [na ně] Ježíš,
řekl jim: U lidit jest to nemožně:
ale u Boha jest všecko možné.

27. Tehdy odpověděv Petr, řekl
jemu: Aj my jsme opustili všecko,
a šli jsme za tebou: což tedy nám
[za to] bude?

17) Řecky: Co mne nazývšš dob ? —
"' či dokonalý, dobrota & dokonalost
sama. Dává tu Pan na srozuměnou, že
nazývá—li ho kdo opravdu dobrým či
dokonalým, na více než za člověka ho
míti musí.
t. nenít se do žádného měně naditi,
aby vešel do království Messióšova :.
chtěl mým učennikem býti, jako do
těch, kteříž bohatství mají a k němu
srdce přiklůdají.
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28. Ježíš pak řekl jim: Amen
pravím vám, že vy, kteříž jste ná
sledovali mne v ém narození?e
když seděti bude Syn člověka—'iia
stolici velebnosti své, budete i vy
seděti na dvanácti stolicích, sou
díce dvanáctero okolení israelské.

29. A každý, dož opustí dům,
neb bratry, neb sestry, neb otce,
neb matku, neb manželku, neb sy
ny, aneb pole, pro jmeno mé, sto

át více vezme*, &.životem věčo
ným vládnouti bude.

30. Mnozí pak první, budou po
slední, a poslední, první.

(Níž 20, 16.)

Kapitola 20.
O dělnících na vinici najatých, 8. a o

mzdě jejích, 17. Kristovo smrti své před
povědění, 20. matky synů Zebedeových spó
kojení, 29. a dvou slepých uzdravení.

1.Podobno jest království nebeskéčlověku hospodáři, kterýž
vyšel na. úsvitě, aby najal dělníky
na v1n101 svou.

2. Smluviv pak s dělníky z pe
níze denního*, poslal je na vinici
svou.

3. A šed okolo hodiny třetí*,
uzřel jin , ani stojí na trhu za
hálejíce,

4. a řekl jim: Jdětež i vy na
vinici mou, a co bude spravedli—
vého, dám vám.

5. A oni šli. O ět pak vyšel při
šesté adeváté ho ' 'ě*, aučiníl též.

6. Při 'edenácté pak [hodině]*,
vyšed nalezl jiné, ani [tu] stojí, a
řekl jim: Co tu stojíte, celý den
zahále'íce?

7. kou jemu: Žádný nás ne
najal. Dí jim: Jdětež i vy na vi
mci mou.

8. Když pak byl večer, řeklpán

28) t. při budoucím všech věcí obnovení —
29) t. věcí duchovních a nebeských —

2) 15. z jednoho peníze (denáru či deset
níku as 12 kr. stř.) na den —

3) t. o 9. před polednem —
5) t. o polednách & o 3. odpoledne —
6) t. hodinu před večerem, ježto se den

od rána do večera na 12 hodin dělil—

vinice svému správci: Zavolej děl
níků, a dej jim mzdu, počna od
posledních až do prvních*.

9. Tedy přišedše ti, kteříž byli
při jedenácté hodině přišli, vzali

[jeden každý po jednom penízi.10. Přiše 'e pak iprvní, domní
vali se, že více vezmou: ale vzali
i oni po jednom penízi.

11. A vzavše reptali proti ho
spodáři,

12. řkouce: Tito oslední jednu
[toliko] hodinu děla i, a rovné jsi
je učinil nám, kteříž jsme nesli
břímě dne i horka!

13. A on odpovídaje jednomu z
nich, řekl: Příteli, nečiním tobě
křivdy: zdaliž jsi z-peníze denní
ho* nesmluvil se mnou?

14. Vezmi co tvého jest, a ode
jdi: chci pak i tomuto poslednímu
dáti, jako i tobě.

15. Aneb zdaliž mi nesluší* u
činiti, což chci? ili oko tvé ne
šlechetné“E 'est, že já dobrý jsem?

16. Takt budou posledm první,
a první oslední*: nebo mnoho

jest ovo aných, ale málo vyvoen c .

17. A když vstu oval Ježíš do
Jerusaléma, pojal dvanácte učen
níků [svých] soukromí, a řekl jim:

18. Aj vstupujeme do J erusalé
ma, & Syn člověka dán bude
knížatům kněžským,a zakonníkům,
a odsoudí ho na smrt,

19. a vydají ho pohanůmku po
smívání, a k bičování, a ukřižo
vání, a třetího dne vstane z
mrtvých.

20. Tehdy
žřistoupila k němumatka synů ebedeových 5 syny

8) t. všem stejně, mzdu celodenní.
13) z jednoho peníze na den -—
16) t. nesmím-Už se svým jměním —- "' t.

zlé, závistiv —
Nehledí Bůh při odměňování zásluhna
to, jak dlouho, nýbrž jak dobře kdo
na vinici jeho dělal, a protož lze i těm
posledním, pakli s větší ochotností &
bedlivostí pracovali, tolik dosíci, jako
prvním -—
t. Salome, matka apoštolů Jakoba &

16)

20)
Jana. Mar. 10, 35. 16, 40.
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svými*, klanějíc se, a prosíc něco
od něho.
„,21. Kterýžto řekl jí: 00 chceš?
Rekla jemu: Rci, aby tito dva sy
nové moji seděli jeden na pravici
tvé, & druhý na levici* v králov
ství tvém.

22. Odpovídaje pak Ježíš řekl:
Nevíte, oč prosíte. Můžete-liv píti
kalich, kterýž já piti budu*? Rekli
jemu: Můžeme.

23. Dí jim: Kalich zajisté můj
píti budete: ale seděti na pravici
mé, aneb na levici, není mé dáti
vám, ale kterýmž připraveno jest
od Otce mého.

24. A uslyševše to deset*, roz
hněvali se na [ty] dva bratry.

25. Ale J ežíš povolav jich k sobě,
řekl: Víte, že knížata národů pa
nují nad nimi, a kteříž větší jsou,
provozují moci nad nimi.

26. Ne tak bude mezi vámi: ale
kdožkoliby chtěl býti mezi Vámi
větším, budiž služebník váš:

27. a kdoby chtěl býti mezivámi
prvním, bude váš služebník*;

28. jakož [také] Syn člověka ne
přišel, aby mu bylo slouženo, ny
brž aby sloužil, i aby život svůj
dal na vykoupení za mnohé.

29. A když vycházeli z J ericha,
šel za ním zástup veliký:

30. a aj dva slepí sedíceucesty
uslyšeli, žeby Ježíš tudy šel; izvo
lali, řkouce: Pane, smiluj se na
námi,- synu Davidův!

31. Zástup ak přimlouval jim,
aby mlčeli. ni ak více volali,
řkouce: Pane, smiluj se nad námi,
synu Davidův!

32. I zastaviv se Ježíš, zavolal
jich, a řekl: Co chcete, abych vám
učinil?

21) t. aby měli první místa, nejvyšší důsto
jenství —

22) t. můžete-li se mnou trpěti? Řím. 8, 17.
24) t. ostatních učenníků —
27) t. v církvi mé nebude žádného obyčej

ného panovnictví, jako jest u pán
světských : nýbrž kdo bude větším, před
ním, bude mít za služebníka všech se
pokládati a všem sloužiti, i za všecky
se obětovati. 1. P. 5, 3.
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33. Řkou jemu: Pane, at se ote
vrou oči naše.

34. I slitovav se nad nimi Ježíš,
dotekl se očí jejich, a hned pro
hlédli, a šli za ním*.

Kapitola 21.
Jízda Krista P. na oslátku do Jerusaléma.

12. Vyhnání kupujících a prodávajících z
chrámu. 19. Fík usušen. 24. Odpověď Páně
na otázku knížat kněžských, a podobenství
na ně mluvená.

1.A když se přiblížili k J erusalému, a přišli do Bethafage
k hoře Olivetské, tedy poslal Ježíš
dva učenník ,

2. řka jim: Jdětež do městečka,
kteréž proti vám jest, a hned na
leznete oslici přivázanou, a oslátko
s ni: odvažtež [je], a přiveďte ke
mně:

3. a řekne-li vám kdo co, rcete,
že Pán jich potřebuje: ahned pro
pustí je.

4. Toto pak se všecko stalo, aby
se naplnilo, co povědíno jest skrze
proroka řkoucího:

5. Povězte'dceři sionské: Aj král
tvůj béře se k tobě tichý, sedě na
oslici, a na oslátkujhu podrobené*.

. I jdouce učenníci, učinili jak
jim byl Ježíš přikázal.

7. A přivedli oslici i oslátko, a
vložili na ně roucha svá*, a jej na

d ně** posadili.
8. Mnohý pak zástup prostirali

roucha svá na cestu, a jiní sekali
ratolesti se stromů, a metali je na
cestu*:

9. zástupové pak, kteří na řed
šli, i kteří vzadu byli, volali, ř ou- .
ce: Hosanna synu Davidovu*: Po
žehnaný, jenž se béře ve jmenu
Páně! Hosanna na výsostech.

34) SV. Matouš tu dva příběhy v jedno
spojil, o ;.nicbž Mar. 10,46. a Luk.
18, 35.

5) t. na mladém té oslice tažné. Zachar.
9.

7) t.' svrchní roucha či pláště. — ** na
oslátko.

8) Takovou poctivost východní národové
svým králům ěinívají —

9) t. blaho, sláva mu! —
3
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10. A když vjel do J erusaléma,
pohnulo se všecko město, řka: Kdo
jest tento?

11. Lidé pak pravili: Tento jest
J ežíš, prorok z Nazareta galilej—
ského.

12. I všel Ježiš do chrámu Bo
žího, a vymítal všecky prodávající
a kupující v chrámě, a stoly e
nězoměncrů a stolice prodávajícmh
holuby z řevracel,

13. a i jim: Psanot jest: Dům
můj, dům modlitby slouti bude*:
ale vy jste jej učinili peleší lotrov
skou**.

14. I přistoupili k němu slepí a
kulhavi v chrámě, & uzdravil 'e.

15. Vidouce pak knížata kněžs a'.
a zákonníci divy, kteréž činil, 3.
pacholata, ana volají v chrámě, a

Ěaví: Hosanna synu Davidovu!ěvali se,
16. a řekli jemu: Slyšíš-li, co

tito praví? Ježíš pak řekl jim: I
ovšem. Nikdy-liž jste nečtli: Z úst
nemluvňatek, a těch, jenž prsy po
žívají, dokonal jsi chválu?

(Žalm s, a.)
17. A opustiv je, šel ven z mě

sta do Bethanie, a zůstal tu.
18. .Ráno pak navracuje se do

města, lačněl.
19. A vida jeden fíkový strom

vedlé cesty, přišel k němu, a nic
na něm nenalezl, než toliko listí;
i di jemu: Nikdy neroď se z tebe
ovoce na věky! I usechl hned fík
ten*.

20. A vidouce to učenníoi, divili
se, kouce: Kterakž jest i hned
usechl?

21. A odpověděvJežíš, řekl jim:

13) Is. 56. 7. — ** ježto při tom prodá
vání a kupování pobožný lid odíráte.
Ježiš tu spolu ukázal, že pánem jest
chrámu. Výš 12, 6.
Ten strom vypodobňovsl Jerusalem a
národ židovský. Jernsalém byl potom
v krátkém čase zkažen, & lid židovský
do všeho světa. rozptýlen, a tak; na
vuuycxy jako usechl. Přišlo než to zlo
řečení, poněvadž Pán lačně po jeho
spasení. častěji ale vždy nadarmo, ovoce
svého kazaní na. něm pohledaval.
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Amen pravím vam, budete-li míti
víru, a nebudete-li ochybovati,
netoliko to, co se sta o fikovému
stromu, učiníte, ale kdybysteitěto
hoře řekli: Zdvihni se &vrz sebou
do moře, stanet se.

22. A všecko, začkoli byste pro
sili na modlitbě, věříce, vezmete.

23. A když přišel do chrámu,
přistoupili k němu knížata kněž
ská. a starší lidu když učil, řkonce:
Jakou mocí ty věci činíš? a kdo
tobě dal tu moc?

24. Odpovídaje Ježíš, řekl jím:
Otažit se i já. vás na jednu věc,
kterouž povíte-li mi, i já. vám po
vím, jakou moci ty věci činím.

25. Křest Janův, odkud byl*?
s nebe-li, či z lidí? Ale oni my
slili mezi sebou, řkouce:

26. Dime-li s nebe, řekne nam:
Proč jste mu tedy nevěřili*?Pakli
díme, z lidí, bojíme se 'zástupů;
nebo všickni měli Jana za pro
roka**.

27. I odpovídajíce J ežišovi, řekli:
Nevíme. ekl jim také on: Aniž
já. vám povím, jakou mocí tyto
V601 01111111.

28. Ale co se vám zdá.? Člověk
jeden měl dva syny, a přistoupiv
k prvnímu, řekl: Synu, jdi dnes,
dělej na. vinici mé.

29. A on odpověděv řekl: Ne
chci! Potom pak hnut jsa lítosti,

1We .

30. i přistoupivkdruhémm řekl
[mu] též. A on odpověděv řekl:
Půjdu, pane; a nešel.

31. Kterýž zvtěch dvou učinil
Vůli otcovu? Rekli jemu: Prvni.
Dí jim Ježíš: Amen pravím vám,
že publikám a nevěstky předejdou
vás do království Božího?

25) t. odkud měl Jan svou moc, že směl
veřejně učiti & křtíti? —
t. proč jste jeho učení, a svědectví o
mně nepřijali. — ** od Boha poslaného,
jenžbv tu moc byl s nebo měl.
\;. spiéo budou ůdové království Messi
úšovs. a dojdou spasení, nežli vy. Nebo
ti nechtěvše nrvé nic o zachOVavaní
pusazani Božích slyšetí, potom přece
k napomenutí Janovu se obrátili.

26)

31)
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32. Nebo přišel k vám Jan ce
stou spravedlnosti* a neuvěřili jste
mu: ale publikani a nevěstky u
věřili jemu: vy pak viděvše to,
aniž potom jste lítosti neměli**,
abyste mu byli uvěřili-r.

33. Jiné podobenství slyšte: Byl
člověk hospodař, kterýž vzdělal
vinici, a opletl ji plotem, a vyko.
pal v ní lis, a ustavěl věž, &
pronajal ji vinařům, a odšel pryč
přes pole*.

34. A když se přiblížil čas [sbí
raní) ovoce, poslal služebníky své
k vinařům, aby vzali užitk její.

35. Vinaři ak zjímavše s užeb
niky jeho, je noho zmrskali, dru
hého zabili, a jiného ukamenovali.

36. Opět poslal jiných služebníků
více nežli prvé, i učinili jim též.

37. Naposledy pak poslal knim
syna svého, řka: Ustydít se syna
meho.

38. Vinaři pak uzřevše syna,
řekli mezi sebou: Tentot jest dě
dic; pojďtež, zabime jej, abudeme
míti dědictví jeho.

39. I uchytivše ho, vyvrhli [jej]
ven z vinice, a zabili*.

40. Protož, když přijde pan vi
nice, co učiní vinařům těm?

41. ekli jemu: Zlé zle zatratí*,
a vinici svou pronajme jiným ví
nařům, kteřížby mu davali užitek
časy svými.

42. Řekl jim Ježíš: Nikdy-lí jste
nečtli v Písmích: Kámen, kterýž

32) Ukazoval vám cestu k spravedlnosti,
napomínaje vás k pokání a šlechetnému
životu. — ** t. neohratili jste se. —
1- I jsíe tedy tomu druhému synu po
dobni.

33) t. odebral se na dalekou cestu
39) Vinici vypodobuívlz se obec židovská„

jakozto zaklad církve; vyslanými slu
žebníky rozumějí se proroci k idům
poslaní' svn pak jest sám Kristus, kte
réhož Zidé usmrtili.
t. rozkáže ty zločince hrozným způso
bem utratitil Vyřkli tu Židé sami nad
sebou odsudek, kterýž se na nich potom
při zkáze Jerusaléma vyplnil —
či kamenem nárožním, na němž při
stavbě ovšem mnoho záleží. — " Tim
hlavním kamenem či hlavou nového
stavení Božího t. církve, jest Kristus.

4 ... v

42)
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zavrhli stavitelé, ten učiněn jest
hlavou úhelní*: ode Pána stalo se
to, a jest divné před očima naši
ma**. (Žalm 117, 22.)

43. Protož pravím vám, že bude
odjato od vás království Boží, a

hlida dano lidu přinášejícímuužitkyje o .
44. A kdožby padl na ten kamen,

rozrazí se: a na kohož upadne,
toho setře*.

45. A slyševše knížata kněžska
a Fariseové podobenství jeho, po
rozuměli, žeby o nich mluvil.

46. A hleda'íce ho jíti, báli se
zastupů: neb o měli za proroka.

Kapitola 22.
Podobenství o svatbě. 16. Naučení o da

nich. 23. O vzkříšení mrtvých. 36. O nej
větším přikázaní. 41.Jak Kristus jest synem
též i Pánem Davidovým.

LI odpovídaje Ježíš mluvil jimopět v podobenstvích, řka:
2. Podobno jest království nebe

ské člověku králi, kterýž učinil
svatbu synu svému.

3. I poslal služebníky své, aby
povolali pozvaných na svatbu: ale
nechtěli přijíti.

4. Opět poslal jiné služebníky,
řka: Povězte pozvaným: Aj oběd
svůj připravil jsem, volové moji a
krmný dobytek zbit jest, avěecko
hotovo; pojďtez na svatbu!

5. Ale oni nedbali, a odešli, jiný
do dvoru svého, a jiny po kupe
ctví svém; _

6. jiní pak zjímavše služebníky
'eho, a posměch jim učinivše, za
bili ljel

'(. Uslyšev ak to kral, rozhně
val se: a pos av vojska sva, za

43\ Oznamuje tu Pan Židům, že právě dle
jejich usudku odjato bude od nich krá.
lovství či církev Boží, apreneseno “.=-ide
k pohanům.
Židé se uráželi na Kristu, byl jím
špatný. izavrhli jej: ale rozrazili se
na něm, a. zcela potření jsou. Tak se
děje všem, kdo se Kristu & církvi jeho

44)

zlovolne' zprotivují
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hubíl vražedm'ky ty, aměsto jejich
zapálil*.

8. Tehdy řekl služebníkům svým:
Svatba zajisté hotova jest: ale
kteří pozváni byli, nebyli hodni.

9. Protož jděte na rozcestí, a
kteréžkoli naleznete, pozvěte na
svatbu*.

10. I vyšedše služebníci jeho na
cesty, shromáždili všecky, kteréž
nalezli, zléi dobré: a naplněna
jest svatba hodovníky.

11. Tedy všed kral, aby pohleděl
na hodovníky, uzřel tam člověka
neoděného rouchem svatebním*.

12. I řekljemu: Příteli, kteraks
sem všel, nemaje roucha svateb
ního? On pak oněměl.

13.Tehdy řekl kral služebníkům:
Svížíce ruce jeho i nohy, uvrzte
jej do temnosti zevnitřní: tamt

bude šláč a skřipení zubů.14. ebo mnoho jest povolaných,
ale málo vyvolených.

15. Tehdy odšedše Faríseové, ra—
dili se, jak by ho v řeči polapili.

16. I poslali k němu učenníky
své s Herodiány*, řkouce: Mistře,
víme, že pravdomluvny jsi, a cestě
Boží v pravdě učíš, &.nedbáš na
žádného; nebo nepatříš na osobu
lidskou:

17. rotož ověz nám, co se tobě
zda, s uší-li avati daň císaří člll
ne*?

7) Pověděno to o potrestání nevěřících
Židů a zkáze města jejich.

9) Rozumí se vyslání sv. apoštolů ke všem
národům.
Východní králové posílali těm, kteréž
na hody zvali, také zvláštní hodovní
roucha, v kterýchž přišedše ukázatí se
měli. Byla. to tedy těžká urážka, že
onen pozvaný toho roucha ssebou vzíti
& obléci zanedbal. Rouchem svatebním
rozumí se křesťanská. laska (sv. Řehoř).
Herodíšní byli přívrženci Herédesovi,
a naháněli Římanům, učíce, že sluší
jím poddánn býti i platy dávati. Fari
seové pak s učenníky svými byli proti

ímsnům, domnívajíce se, žeby neslu
šelo, aby ídé, národ Boží, pohanům
poddání a poplatni byli.
Bylo to od Faríseů tak chytře proti
Kristu nastrojeno, že ať by byl ano neb
ne odpověděl, vždycky jednu z oněch

11)

1 05 v
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18. Poznav pak Ježíš zlost jejich,
řekl: Co mne pokoušíte, pokrytci?

19. ukažte mipeníz daně*. Aoni
podali mu peníze.

20. Iřekl jim Ježíš: Čí jest tento
obraz a nápis?

21. Řekli jemu: Císařův. Ted
dí jim: Dávejtež tedy, co jest c1
sařovo, císaři, a co jest Božího,
Bohu.

22. A uslyševše to, divili se*: &
nechavše ho odešli.

23. Vten den přistoupilikněmu
Saduceové*, kteříž praví, že není
z mrtvých vstaní: i otázali se ho,

24. řkouce: Mistře, Mojžíš pově
děl: Umřel-liby kdo nemaje syna,
aby bratr jeho pojal ženu jeho, a
vzbudil símě bratru svému*.

25. I bylo u nás sedm bratrů:
a první pojav ženu, umřel: a ne
maje semene, zůstavil ženu svou
bratru svému.

26. Podobně i druhý, i třetí, až
do sedmého.

27. Nejposléze pak po všech 11
mřela í žena.

28. Protož při vzkříšení kterého
z těch sedmi bude manželkou? nebo
všíckni ji měli.

29. I odpověděv Ježíš, řekl jim:
Bloudíte, neznajíce Písem*, ani
moci Boží**.

30. Při vzkříšení zajisté, ani se
nebudou ženíti, ani vdávati ; ale
budou jako andělé Boží v nebi.

31. O vzkříšení pak z mrtvých,

dvou protívných stran bylby urazil, i
také v nebezpečenství života buď u
sprostého lidu s Farisey držícího, aneb
u Římanů uběhl.
t. peníz, kterým se platí císařské daně.
A to byly peníze římské.
Nenadšlit se takové moudré odpovědi —
Byli to židovští lehkověrci, kteří ani
v nesmrtedlnost duše nevěříce, pouze
užívání tohoto vidítedlného světa za
hlavní věc měli.
či zplodil mn dědice. 5. Mž. 25, 6—6.
t. pravého jich smyslu. — "' t. hned
za nemožné to držíce, čehož pochopiti
nemůžete, ježto u Boha jest všecko
možn .

|.. O
V

22)
23)

4)2

29)



Evangelium sv. Matouše 22. 23.

zdaliž jste nečtli, co jest povědino
od Boha, kterýž dí vám:

(2. Mojž. 3, G.)
32. Ját jsem Bůh Abrahamův,

& Bůh Isákův, a Bůh J akobův?
Nenít Bůh [Bohem] mrtvých, ale
-živých*.

33. Aslyšíce to zástupove, divili
se učení jeho.

34. Fariseové pak uslyševše, že
byl k mlčení přivedl Saducejské,
sešli se v jedno* ;

35. i otázal se ho jeden z nich
zákona učitel, pokoušeje ho:

36. Mistře, které jest přikázaní
veliké v Zákoně*?

37. Rekl mu Ježiš: Milovati bu
deš Pána Boha svého z celého
srdce svého, a z celé duše své, a
ze vší mysli své.

38. Tot jest to největší a první
přikázam'. (5. Mž. 6, 5.)

39. Druhé pak jest odobné tomu:
Milovati budeš bližmho svého jako
sebe samého. (3. Mž. 19, 18.)

Na těch dvou přikázaních
všecken Zákon záleží i Proroci*.

41. A kd ž se sešli Fariseové,
otázal se jic Ježíš,

42. řka: Covsevám zdá o Kristu?
čí jest syn? Rkou jemu: Davidův.

43. Dí jim: Kterakž „pak ho Da—
vid v duchu* nazývá Pánem, řka:

44. ekl Pán Pánu mému: Seď
na pravici mé, až položím nepřá
tely tvé za podnoží noh tvých.

45. Poněvadž tedy David Pánem
ho nazývá, kterakž jest jeho synem?

46. A žádný nemohl jemu odpo
vědíti slova: aniž se kdo více od
toho dne osmělil jeho se tázati.

32) Kristus Pan dokazujez Písma nesmrte
dlnost duše, jelikož se Bůh i po smrti
patriarchů ještě jejich Bohem nazýval,
cožhy nikoliv nebyl činil, kdyby ještě
i na onom světě živi nebyli.

34) t. shromaždivěe se přišli k Ježíšovi —
36) to nejhlavnějěí celého Zákona?
40) I:. v těch dvou přikázaních obsaženo

jest všecko, cokoliv se v Zákoně iPro
, rocích, či v veěkerém Písmě přikazuje.

43) Ši duchem prorockým o něm mluvě -. 10 , .

37

Kapitola 23.
O učení & skutcích Fariseů & zákonníků.

13.Pšimlouvání jim pro jejich nepravosti. 37.
O zkáze města Jerussléma.

1. Tehdy mluvil Ježíš zástupům,a učennikům svým,
2. řka: Na stolici Mojžíšově po

sadili se zákonníci a Fariseové*.
3. Protož všecko, cožbykoli vám

řekli, zachovávejte a čiňte: ale
podlé skutků jejlch nečiňte; nebo
praví, a nečiní.

4. Svazujít zajisté břemena těžká
a nesnesitedlná, a vzkládají na ra
mena lidská: ale prstem svým ne

chtějígimi pohnouti*.5. všecky své skutky činí,
aby byli vidíni od lidí: rozšiřují
zajisté nápisy své*, a zveličují o
dolky své**.

6. A miluji řední místa při ve
čeřích, a prvm stolice ve školách,

7. a pozdravování na trhu*, a
aby byli nazýváni od lidí, rabbi**.

8. Ale vy nechtějte býti nazýváni
rabbi*, nebo jeden jest mistr váš**,
vy pak všickni jste bratří.

9. A otce* nenazývejte sobě na
zemi: nebo jeden jest Otec váš,
kterýž jest v nebesích.

2) či sedí -— jsou v učení a vykládání
zákona nástupníci Mojžíšovi —
t. uvalují na lid přemnoho povinností
přetěžkých k zachovávání, kterých ani
zákon nepřikazuje, znichž pak se sami
vytahují.
To byly pergamenově lístky, na nichž
přikszaní Boží napsána byla. Zavěšovali
je chlubně na čelo a uvazovali na ruku,
chtějíce do slova vyplniti rozkaz Páně
(5. Mž. 6,8), ač to jen duchovně roz
nměno býti mělo. — ** t. lemování &.
třapce u plášťů, kteréž Židé dle 4. Mž.
15,38—40. na čtyrech koncích svrchního
oděvu nositi měli k stálému psmatování
na přikazaní Boží, a kteréž Fsriseové
větší nosili, _jakoby přikázaní Božích
více a horlivěji ostřihali.
t. venku na ulicích, na veřejných mí
stech. — ** t. mistře, což byl čestný
název či titul učených a učitelů —
tak žehyste se jeden nad druhého vlast
nim učením vyvyšoval. — ** t. Kristus,
cd něhož věscko umění vašesmoudrost
přicházeti má.
t. v témž smyslu nějakého nad jiné se
vyvyšování. Ostatně tu Kristus neod

4)

7 v

9)
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10. Aniž se nazývejte mistří* :
nebo jeden jest mistr váš, Kristus.

11. Kdo z vás větší jest, bude
vaším služebníkem. '

12. Kdož pak [sám] se povýší,
bude ponížen: a kdo se poníží,
bude povýšen.

13. Ale běda vám zákonníci a
Faríseové, pokrytcí: že zavíráte
království nebeské předlidmi; nebo
samí tam nevcházíte, ani těm, jenž
by vjítí chtěli, vcházetí dopouštíte.

14. Běda vám zákonníci a Fari
seové, pokrytcí: nebot sžiráte domy
vdov, dlouhé modlitby říkajíce;
protož těžší soud ponesete.

15. Běda vám zákonníci & Fari
seové, pokrytcí: nebo obcházíte
moře í zemí, abyste jednoho novo
věrce učinílí* : a kdyžby byl učiněn,
děláte z něho syna zatracení, dva—
krát více nežli jste sami**.

16. Běda vám, vůdcové sle í,
kteříž říkáte: Kdokolíby přisá l
skrze chrám, to nic není: kdoby
pak přisáhl skrze zlato chrámové,
povínent jest*.

17. Blázni a slepci: nebo co jest
většího, zlato-lí, čilí chrám, kterýž
posvěcuje zla-ta?

1 A přísáhl-liby kdo skrze
oltář, to nic není: ale kdoby pří
sáhl skrze dar, kterýž jest na oltáři,
povinen jest.

19. Slepcí: ico jest většího, dar-lí
čilí oltář, kterýž posvěcu'e daru?

20. Protož, kdo přisa á skrze
oltář, přísahá skrze něj, i skrze
všecko, což na něm jest;

21. a kdokoli přísahá skrze chrám,
přísahá skrze něj, i skrze toho, kte
rýž přebývá v něm;

22. a kdo přísahá skrze nebe, pří

jímá otcovského jmena &ctí těm, kteří
nás podlé duchovního neb tělesního ži
vota. zplodili, a. jcž isv. Písma. otci
nazývají. I. Kor. 4, 15.

10) Ř.: vůdcové, a. jako náčelníci a hlavy
nějaké školy či sekty —

15) t. nějakého pohanu, k židovskému ná—
boženství přivedli. — ** t. děláte z něho
zlým příkladem svým dvakrát horšího
pokrytce nežli jste sami.

16) t. vyplniti, kčemu se přísahou zavázal.

sahá skrze trůn Boží, í skrze toho,
kterýž na něm sedí.

23. Běda vám zákonníci a Fari
seové, pokrytcí, kteříž dáváte de
sátky z máty, a z kopru, a zkmí
nu*, a opustili jste, co těžšího“
jest v Zákoně,soud,amilosrdenství,
a víru-I'. Tyto věcí měli jste činiti,
a oněch neopouštětí.

24. Vůdcové slepí, kteříž cedíte
komára*, velblouda pak požíráte**.

25. Běda vám zákonníci a Fari
seové, pokrytci: nebo čistíte po
vrchu konvice a mísy, ale vnitř
jste plni loupeže & nečistoty.

26. Farísee slepče, vyčíst prvé
co vnitř jest v konvicí 3. v míse,
aby i to, co zevnitř—fest,čisto bylo.

27. Běda vám zákonníci & Fari—
seové, pokrytcí: nebo jste podobní
hrobům zbileným, kteříž se zdají
lidem zevnitř krásní, ale vnitř jsou
plní kostí umrlčích, i vší nečistoty.

28. Tak i vy, zevnitř zajisté zdáte
se lidem spravedlíví: ale vnitř jste
plni pokrytství a nepravostí.

29. Běda vám zákonníci &.Fari
seové, pokrytci, kteříž vzděláváte

hroby (proroků, a ozdobujete hrobysprave ]ívých*,
30. a říkáte: Kdybychom byli

[živí] za dnů otců naších, nebyli—
bychom účastnící jejich v krvi
proroků*.

31. Protož jste na svědectví sami
sobě, že jste synové těch, kteříž
proroky zabíjeli.

23) Fariseové činili v těchto 'malíčkostech
více než Zákon poroučel, jenž toliko
z obilí desátky dávati přikazoval. 3.
Mž. 27, 80—34.; 4. Mojž. 18, 21—24.
** t. mnohem vážnějšího a důležitějšího.
1- či spravedlnost. milosrdnostavěrnost.
t. přecezujete víno, abyste snad nějaké
maličké mušky nepolkli. — " Smysl:
Vnedůležitých věcech přílišnou svědo
mitost &.pečlivost ukazujete, v důleži
tých pak dosti lehce si počínáte, tak
že i hlavní přikázsní Boží snadně pře—
stupujete.
t. chtějíce tím nějakou uctivost proká
zsti těm, jež vaši předkové neprávě
zabili.
t. nebylibychom se tak jako oni krvi
proroků zprznili.
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32. I vyna lňte míru otců svých*.
33. Hadove, plémě ještěrči: kte—

rak utečete před soudem pekelného
ohně?

34. Protož aj 'á. posílám k vám
proroky, a mou ré, a učitele: a z
těch [některé] zabijeteaukřižujete,
a [některé] z nich bičovati budete
ve školách sv 'ch, a budete je ho
niti z města 0 města:

.35. aby přišla na vás všeliká krev
spravedliva, kteráž jest vylita na
zemi, od krve Abele spravedlivého,
až dokrve Zachariáše, syna Barachia—
šova, kteréhož jste zabili mezi chrá
mem a oltářem*.

36. Amen pravím vám, přijdout
všecky ty věci na pokolení toto.

37. Jerusaléme, Jerusaléme, kte
rýž zabíjíš proroky, a kamenuješ
ty, kteříž k tobě poslanijsou: koli
krát jsem chtěl shromažditi syny
tvé, jako slepice shromažďuje pod
křídla kuřátka svá.*, a nechtěl jsi!

38. Aj zanechá. se vam dům vaš
pustý*.

39. Nebot pravím vám, neuzříte
mne od této chvíle, ažidíte: Pože
hnaný, jenž se béřevejmenu Páně*.

Kapitola 24.
O zkáze chrámu a města Jemsaléma. 4.

0 znameních, věci ty předcházejících. 42.
Napomenutí k bedlivémn toho očekávání.

1. A vyšed Ježíš z chrámu bralse [odtud]. I přistoupili učen

32) To se stalo usmrcenim Krista i někte
rých jeho učenníhů. Nekára Spasitel
Fariseů, že obnovovali hroby proroků,
jež byli předkové jejich zabíjeli, ale
že se tim nad své předky vynášeli, a
přece sami o nic lepší nebyli.
t. Zachariáše, syna Jojady, u. kněze,
jemuž Joas, m1 _íddský, skutečně byl
tak učinil. Ten Jojada se jmenoval i
Barachiéš. Smysl: Aby došlo na vás
potrestání pro vylití krve všech spra
vedlivých, cd první vraždy až do po

Ělecílní, o nichž se v Písmech zmínkain .

35)

37) t. napomínal jsem vás, abyste se ke
mně obrátili &pod ochranou mou hrozné
budoucí pomsty ušli.
t. chram váš i s městem Jerusalémem.
t. dokud mne za pravého Messiáše ne
uznáte, dotud vám také nebude spo
moženo. —

38)
39)

nici jeho, aby ukázali jemu stavení
chrámové.

2. A on odpověděv řekl jim: Vi
díte—liž všecky tyto věci? Amen
pravím vám, nebude tu zůstaven
kámen na. kameni, kterýžby nebyl
zbořen. '

3. A když se posadil na hoře
Olivetské, přistoupili k němu učen
níci soukromí, řkouce: Pověz nam,
kdy" tyto věci budou? a které zna
meni bude příchodu tvého*, a sko
naní světa“.

4. I odpověděv Ježíš, řekl jim:
Vizte, _aby vás žadný nesvedl.

Nebo mnozípřijdou ve jmenu
mém*, řkouce: Ja jsem Kristus; a
svedou mnohé.

6. Budete zajisté slyšeti boje, a
pověsti o bojích. Hleďtež, abyste
se nekormoutili; nebo musejí tyto
věci býti, ale ještě není konec.

7. Nebo ovstane národ proti ná.
rodu, a krá, ovství proti království :
a budou morové, a hladové,a země
třesení po místech.

8. Ale tyto všecky věci jsou [toli
ko] počatkové bolestí.

9. Tehdaž vydají vás v souženi,
a budou vas zabíjeti: _abudete v
nenavisti u všech národů proj menome.

10. A tehdy budou se mnozihor—
šití, a vespolek se zrazovati, a jedni
druhých nenáviděti.

11.A mnozí falešní proroci povsta
nou a svedou mnohé.

12. A že se rozmnoži nepravost,
ustydne laska mnohých.

13. Ale kdo setrvá. až do konce*,
ten spasen bude.

3,1 t. slavného, v němž bys království své
viditedlně založil a vzdělal, i nevěřících
potrestal. — '" Domnívalit se apoštolé,
že zkáza města Jerusaléma a obce ži
dovské, potom pak i slavný příchod
Kristův & skonání světa. spolu & vjed
nom se přihodí. Avšak ani Kristus těch
událostí, jelikož jedna jest obraz druhé,
znamenitě nerozděluíe, nýbrž je co vý
kony spravedlnosti Boží, sobě nad miru
podobné, jednu dle druhé staví, asvým
věrným strany jich výstrahu dává.
t. vydávajíce se za Messihše —
t. nedaje se soužením a pronásledova
ním od mé víry odvratiti —
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14. A budet kázáno toto evan—

gelium o království [Messiášově]
po všem světě, na svědectví všem
národům: a tehdáž přijdeskonání*.

15. Protož když uzříte ohavnost

zguštěm', kteráž jest předpověděnao Daniele proroka, ana stojí na
místě svatém: kdo čte, rozuměj:

(Dan. 9, 27.)
16. tehdáž ti, kteříž jsou v Jůd

sku, necht utekou na hory:
17. a kdo na střeše, nesstupuj

[dolů], aby vzal něcozdomu svého:
18. a kdo na OH, nevracuj se

zase, aby vzal sukni svou*.

19. Běda pak těhotnÉ-m, a těm,kteréž ko'í v těch dnec *.
20. M0 lete se pak, aby utíkání

vaše nebylo v zimě, anebo v so—
botu*.

21. Nebo bude tehdáž soužení
veliké, jakéhož nebylo od počátku
světa až dosavád, aniž [kdy] bude.

22. A kdyby ukráceni nebyli
dnové ti, nebylby zachován nižádný
člověk: ale pro vyvolené ukráceni
budou dnové ti.

23. Tehdy řekl-liby vám kdo:
Aj tutot jest Kristus, aneb tamto:
nevěřte.

24. Nebo povstanou falešní kri
stové, &.falešní prorokové, a činiti
budou divy veliké a zázraky, tak
žeby v bluduvedeni byli(by možné
bylo) také i vyvolení.

25. Aj předpověděl jsem vám.
26. Protož řeknou-lit vám, aj na

poušti jest*, nevycházejte: aj v
skrýších, nevěřte.

27. Nebo jako blesk od východu
slunce vychazi, a ukazuje se až na
západ: tak bude i příchod Syna
člověka*.

14) Tak se z částky naplnilo před zkázou
Jerusaléms a. dokonale se vyplní před
skonáním světa.
Smysl: Ničímž se nemeškaje, na útěk
se dejl
proto, že jim bude nesnadno utíkstí.
V zimě, pro obtížnost cesty, avsobotu
proto, že se Židům v ten den ne dále
než 1000 kroků jíti dopouštěla.
t. Kristus, či Messiáš —
t. tak rychle & nenadále k soudu a k
ztreatání nespravedlivých. Tak se to z

18v

19)
20)

26)
27)

28. Kdežkoli bude tělo, tut se
shromáždí i orlové*. '

29. A hned po soužem' těch dnů,
slunce se zatmí, a měsíc nedá svě
tla svého, a hvězdy budou adati
s nebe, a moci nebeské bu ou se
pohybovati:

30. a tehdy se ukáže znamení
Syna člověka na nebi: a tehdy bu
dou kvíliti všecka pokolení země:
a uzří Syna člověka přicházejícího
v oblacích nebeských s mocí veli
kou, a s velebností*.

31. A pošle anděly své s trou
bou a hlasem velikým: a shro
máždí vyvolené jeho ode čtyř větrů,
od končin nebes, až do končin
jejich*.

32. Od stromu pak fíkového na
učte se podobenství: když ratolest
jeho již omladla, a listí se pučí,
víte, že blízko jest léto:

33. tak i vy, když všecky ty
věci uzříte, vězte že blízko jest u
dveří.

34. Amen pravím vám, že ne
pomine pokolení toto, až se všecky
ty věci stanou.

35. Nebe a země pominou; ale
slova má nepominou.

36. O tom pak dní a hodině*
nižádný neví, ani andělé nebeští,
jedině sám Otec.

37. Ale jakož bylo za dnů Noe,
takt bude ipříchod Syna člověka*.

38. Nebo jako 'sou za dnů před
potopou jedli a pili, ženili se a vdá
val , až do toho dne, když Noe
vše do korábu,

39. a nezvěděli, až přišla potopa,
&.zachvátila všecky: tak budei
příští Syna člověka.

částky vyplnilo při zkáze Jerusaléma,
ale zcela se vyplní na konec světa.
Smysl: Kdekoli se octnou nespravedliví,
tam na ně připadne záhuba.
Jakoby řekl: Tot bude ten příchod Mes
siášúv slavný a velebný, na nějž jste
se (v. 3.) dotazovali. Znamením Syna
člověka rozumějí sv. Otcové kříž Páně.
t. od jednoho konce k druhému, po vší

28)

30)

31)
zemi.

36) t. na.který rok aden ty věci odloženy
jsou —

37) t. neočekávaný; nebudou na něj dbáti —
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40. Tehdyt budou dva na poli:
jeden bude vzat, a druhý zanechán;

41. dvě budou mlíti ve mlýně:
jedna bude vzata, &.druha zane
chana*.

42.“ Bdětež tedy, poněvadž ne
vite, v kterou hodinu Pán váš
přijde.

43. Toto pak vězte, že kdyby
věděl hospodář, v kterou hodinu
má. zloděj přijíti, bdělby zajisté, a
nedalby podkopati domu svého.

44. Protož i vy buďte přihoto
veni : nebo v kterou hodinu nevite,
přijde Syn člověka.

45. Kdo se zda býti služebník
věrný a opatrný, kteréhož ustano—
vil pan jeho nad čeledí svou, aby
jim daval pokrm v čas?

46. Blahoslavený služebník ten,
kteréhož, přijda Pán jeho, nalezne
an tak činí:

47. amen pravím vám, že nade
vším statkem svým ustanoví jej.

48. Pakliby ten služebník řekl
v srdci svém: Prodléva Pan můj
přijiti;

49. a počalby bíti spoluslužeb
níky své, _'ísti pak a pití s Opilci:

50. přij et Pan toho služebníka
v den, v kterýž se nenaděje, a v
hodinu, v kterouž nevi;

51. i oddělí jej*, 9. díl jeho po
loží s pokrytci: tamt bude pláč a
skřipeni zubů.

Kapitola 25.
Podobenství o desíti pannách, 14. 0 po

dělení služebníků hřivnamí, &kladení s nimi
počtu. 31. O posledním soudu.

1.Tehdy podobno bude kralovstvinebeské desíti pannam, kte—
réžto vzavše lampy své, vyšly proti
ženichovi & nevěstě*.

41) t. při zkáze Jerusaléma polovice lidi
zahyne.
či vyvrhne ho z počtu svých věrných
služebníků — —
O svatbách židovských přicházel ženich
smládenci času večerního do domu ne
věstine, kdež jej panny se světly oče
kávaly, & kde se potom svatební body

51 v
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2. Pět pak z nich bylo blázni
vých*, a pět opatrných.

3 Ale pět bláznivých vzavše
lampy, nevzaly s sebou oleje:

4. opatrné pak vzaly olej v ná.—
dobach svých 3 lam ami*.

5. Akdyž prodléval ženich, zdří
maly všecky a zesnuly.

6. O půlnoci pak stal se křik:
Aj ženich jde, vyjděte proti němu.

7. Tehdy vstaly všecky panny
ty, a připravovaly lampy své.

8. Bláznivé pak opatrným řekly:
Udělte nám svého oleje: nebo
lampy naše hasnou.

9. Odpověděly opatrné řkouce:
Nikoli: snadby se [ani] nam ani
vam nedostalo: jděte raději k pro
davačům, &.kupte sobě.

10. Když pak šly kupovat, přišel
ženich: a které přihotoveny byly,
vešly s ním na svatbu, i zavřiny
jsou dvéře.

11. Naposledy pak přišlyi ty
druhé panny, řkouce: Pane, Pane,
otevři nám!

12. Aon-odpověděv, řekl: Amen
pravím vam, neznam vás*.

13. Bdětež tedy, neb nevíte dne
ani hodiny*.

14. Neb jako člověk jda na ce—
stu, povolal služebníků svých, a
rozdal jim statek svůj*.

15. I dal jednomu pět hřiven,
jinému pak dvě, a jinému jednu,
každému odlé možnosti jeho*, a
odšel hned.

odbývaly. Těmi body se vypodobnívají
hody berankovy, či radování vyvolených
v království nebeském. .
t. nemoudrýcb, neopatrných. zpozdilých:
Světlo lampy znamená. víru, a olej
dobré skutky, kterýmiž se víra. živá.
dokazuje.

12) t. neuznávám vás za.své vyvolené, po
něvadž ne kdo mi říká: Pane, Pane
atd. Tedy jen víra. živá, skutky osvěd
čená., přivádí k spasení.
t. kdy Pau k soudu přijde.
dolož: tak jest to iv království Božím
a dary duchovními.
t. více neb méně podle schopnostijed
noho každého. Tím pak statkem se roz
umí všecko. co člověk z milosti Boží

2)

sobě propůjčeného má, čehož on tedy
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16. Odšed pak ten, kterýž vzal
pět hřiven, těžil jimi: ivydělal
jiných pět*.

17. Též i ten, kterýž vzal dvě,
získal jiné dvě.

18. Ale ten, kterýž vzal jednu,
odšed, zakopal ji v zemi, a skryl
peníze pana svého.

19. Po mnohém pak čase, přišel
pan těch služebníků, a činil počet
s nimi*.

20. A přistoupiv ten, kte ž byl

pět hřiven vzal, podal jinýc pětiřiven, řka: Pane, pět hřiven dal
jsi mi, aj jiných pět na to získal
jsem.

21. Řekl jemu pan jeho: To
dobře, služebníče dobrý & věrný:
že jsi nad malem byl věrný, nad
mnohem tebe ustanovím: vejdiž v
radost pana svého.

22. Přistoupív pak iten, kterýž
byl dvě hřivny vzal, řekl: Pane,
dvě hřivny jsi mi dal: a jiné dvě
jsem získal.

23. Řekl mu pán jeho: To dobře,
služebníče dobrý a věrn' : že jsi
nad malem byl věrný, na mnohem
tebe ustanovím: vejdiž v radost
pana svého.

24. Přistoupiv potom i ten, kterýž
byl vzal jednu hřivnu, řekl: Pane,
vím, že jsi člověk přísný; žneš,
kde jsi nerozsíval, a sbíraš, kde
jsi nerozsýpal*:

25. i boje se odšel jsem, a skryl
jsem hřivnu tvou v zemi: aj tu
máš, co tvého 'est*.

26. A odpowdaje pan jeho, řekl
mu: Služebníče zlýalenivý, věděl
jsi, že žnu, kde jsem nerozsíval, a
sbírám, kde jsem nerozsýpa1*;

svědomitě vynakládati a tak Bohu, všeho
dobrého dárci, jako těžiti povinen jest.
Hřivna obnášela dle našich peněz as
šest tisíc zlatých.
Jakž bude na konec života a při sko
nání světa.
Tak se vymlouvá. lenost, nedbaje k do
brému vynakládati svěřených sobě darů
Božích.
Nebylo to dost, neb scházel užitek, kte
rébož Pán od služebníka svého spra
vedlivě žádati mohl.

26) t. věděls o mé přísnosti —

16)

19v

24)

25)

27. protož měl jsi peníze mé dáti
penězoměncům: a já, přišed byl
bych vzal, což mého jest s užitkem.

28. Vezmětež tedy od něho
hřivnu, a dejte tomu, kterýž má.
deset hřiven:

29. nebo každému majícímubude
dáno, & bude hojně míti: tomu
pak, kterýž nema, i co se zdámíti,
bude odňato'. '

30. A neužitečného služebníka
uvrzte do temnosti zevnitřni: tamt
bude pláč a skřipení zubů.

31. Když pak přijde Syn člo—
věka v velebnosti své, a všickni
andělé s nim, tedy se posadí na
trůnu velebnosti své:

32. &.shromážděni budou před
něj všickni národové. I rozdělí je
od sebe, jako pastýř odděluje ovce
od kozlů:

33. a postaví ovce zajisté na'
pravici své, kozly pak na levici.

34. Tehdy dí kral těm, kteříž
na pravici jeho budou: Pojďte po
žehnani Otce mého, Vladněte krá.
lovstvím vám připraveným od u
stanovení světa.

35. Nebo jsem lačněl, adali jste
mi jisti: žíznil jsem, a dali jste
mi píti: hostem jsem byl, a při—
jali jste mne:

36. nah jsem byl, a řiodělijste
mne: nemocen [jsem yll, a na—
vštívili jste mne: v žaláři jsem
byl, a přišli jste ke mně.

37. Tehdy odpovědi jemu spra
vedliví, řkouce: Pane, kdy jsme
tě viděli laěného, a nakrmilijsme
tebe? žíznivého, a dali jsme ti
nápoje?

38. kdy pak jsme tě vidělíhostě,
a přijali jsme tebe? aneb nahého,
a přioděli jsme tebe?

39. aneb kdy jsme tě viděli ne
mocného, aneb v žaláři, a přišli
jsme k tobě?

40. A odpovídaje kral, dí jim:

29) Přičinlivěmu každý rád svěřuje zboží,
lenivec nenalezla úvěrku. Tak ikdo
milosti Boží dobře užívá, ještě více jí
nabývá., & kdo jí zanedbává, zcela ji
potrácíl



Evangelium sv.

Amen pravím vám, pokudž jste to
učinili jednomu z bratří těchto
mých nejmenších, mně jste to u
činili.

41. Potom řekne i těm, kteříž
na levici budou: Odejděte odemne
zlořečení do ohně věčného, kterýž

ješt připraven ďáblu a andělům'e 0*
42. Nebot jsem lačněl, & nedali

jste mi jisti: žíznil jsem, a nedali
jste mi píti:

43. hostem jsem byl, a nepřijali
jste mne: nah, a neoděli jste mne:
nemocen, a v žaláři [jsem byl], a
nenavštívili jste mne.

44. Tehdy odpovědí jemu i oni,
řkouce: Pane, kdyjsme tebe viděli
lačného, neb žíznivého, aneb hostě,
nebo nahého, neb nemocného, aneb
v žaláři, a neposloužili jsme tobě?

45. Tehdy odpoví jim, řka: Amen
pravím vám: Pokudž jste toho
neučinili jednomu z menších těchto,
ani mně jste neučinili.

46. I půjdou tito do trápení věč
ného: ale spravedlivi do života
věčného.

Kapitola 26.
Posledně předpovídá Pán utrpení své. 3.

Rada knížat kněžských o záhnbu jeho. 7.
Vylití na něho drahé mastí. 17. Večeře
Páně. 47. Lrazení ho &jetí. 69. Petrovo ho
zapření.

LI stalo se, když dokonal Ježišvšecky ty řeči, pravil učen
níkům svým:

2. Víte, že po dvou dnech Ve
liká noc bude, a Syn člověka vy
dán bude, aby byl ukřižován.

3. Tedy sešli se knížata kněžské.,
a starší lidu* na síň knížete kněž
ského, kterýž sloul Kaifáš:

4. a radili se, jakby Ježíše lstivě
jali, a zabili.

5. Ale pravili: Ne v den svá
teční, aby snad .nebyl rozbroj v
lidu*:

41) či služebníkům jeho.
3) či představení lidu, t. shromáždila se

nejvyšší židovská rada —
5) Z toho roznmětí, že první jejich úmysl
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6. Když pak byl Ježíš vBetha—
nii, v domě imona malomocného,

7. přistoupila k němu žena, ma
jící nádobu alabastrovou masti
drahé: a vylila ji na hlavu jeho,
když seděl za stolem*.

8. A vidouce to učenníci* roz
hněvali se, řkouce: K čemu jest
ztráta tato?

9. neb mohla ta [mast] prodána
býti zamnoho, a dáno býti chudým.

10. Věda pak to Ježíš, dí jim:
Proč jste obtížní této ženě? dobrý
zajisté skutek učinila nade mnou;

11. nebo chudé vždycky máte s
sebou, ale mne nevždycky máte.

12. Vylivši tato zajisté mast tu
na tělo mé, ku pohřbu mému to
učinila*.

13. Amen pravím vám, kdežkoli
kázáno bude toto evangelium po
všem světě, i o tom, co ona uči
nila, bude na památku 'ejí praveno.

14. Tehdy odšel k knížatům kněž—
ským jeden z dvanácti, kterýž sloul
Jidáš Iskariotský,

15. a řekl jim: Co mi chcete
dáti, &já vám ho zradím? A oni
uložili mu dáti třiceti stříbrných*.

16. A od té chvíle hledal pří
hodného času, aby ho zradil.

17; Prvního pak dne Přesnic*,
přistoupili k Ježíšovi učenníci,
řkouce: Kde chceš, at připravíme
tobě, abys jedl beránka?

18. Ježíš pak řekl: Jděte do mě—
sta kjednomu, arcete jemu: Mistr
praví: Čas můj*blízkojest, utebe

byl, Ježíše nějak chytře jíti & po svát
cích zabití, kterýžto úmysl potom změ
nili. když se jim byl Jidáš ještě před
svátky k zradě Pána svého nabídl.
Byl to obyčej před stolem se umývsti
& vonnými msstmi se pomazovati. Byla
to Maria, sestra Lszarova, kteráž tu
mar—tna důkaz uctivosti' na hlavu Páně
v lila.
t. někteří, zvláště Jidáš. Jan 12, t. 5.
t. tělo mé vonnou masti pomszavši.za
živa. ku pohřbu je připravila.
t. na tolik zlatých stř., což byla. cena
za jednoho otroka.. 2. Mojž. 21, 32.
či nekvašeného chleba. jakýž Židé o
Velkonoci jisti musejí; bylo to ve
čtvrtek ráno před Velikonocí —

18) t. čss smrti mé —

4
V

8)
12)

15)

17)
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jisti budu beránka s učenniky
svými.

19. I učinili učenm'ci tak, jakož
jim uložil Ježíš, a připravili be
tanka.

20. Když pak byl večer, posadil
se za stůl se dvanácti učenniky
svými.

21. A když jedli, řekl: Amen
pravím vám, že jeden z vas mne
zradí.

22. I zarmoutivše se velmi, po—
čali každý z nich řikati: Zdali já
jsem [to] Pane?

23. 011pak odpovídaje, řekl: Kdo
se mnou omači rukou v míse*,
tent mne zradí.

24. Syn zajisté člověka 'de, ja—
kož psáno jest o něm: a e běda
člověku tomu, skrze něhož Syn
člověkazrazen bude: dobréby bylo
jemu, by se byl nenarodil člověk
ten.

25. Odpovídaje pak Jidáš, kterýž
ho zradil, řekl: Zdali ja'. jsem [to],
Mistře? kl jemu: Ty jsi řekl*.

26. A když oni večeřeli, vzal
J ežiš chléb, a dobrořečil*, i lámal,
& dával učennikům svým, a řekl:
Vezměte, a jezte: totot jest tělo
mé**.

27. A vzav kalich, diky činil, a
dal jim, řka: Pite z toho všickni:

28. neb tot jest krev má.Nového
Zákona*, kteráž za mnohé vylita
bude na odpuštění hříchů.

29. Ale pravímt vam: Nebudu
od této chvíle píti z tohoto plodu
vinného kořene, až do onoho dne,
když jej iti budu s vámi nový v
kralovstv1 Otce mého*.

23) t. se mnou do jedné mísy sahá., či z
jedné mísy jí —
či, takt jest, jak jsi řekl!
t. modlil se, žebnal — '" t. které za
vás bude vydána, rozuměj v obět na
smrt. 1. Kor. 11, 24.
k utvrzení Nového Zákona. rozdílná. od
krve, kterouž potvrzen byl Zákon Starý.
'2. Mojž. 24, 7. a t. d.
Smysl: Tot jest posledníkrate, že s
vámi zde na světě hodují: budo ucně
již s vámi bodovati budu v království
nebeském.

25:
26)

28)

29)
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30. A chvalu vzdavše*, vyšli na
horu Olivetskou.

31. Tehdy dí jim Ježiš: Všickni
vy pohoršíte se nade mnou této
noci; nebo psáno jest: Biti budu
pastýře, &rozprchnou se ovce stada*.

32. Ale když z mrtvých vstanu,
ředejdu vás do Galilee.
33. Iodpovídaje Petr, řekljemu:

Byt se pak všickni pohoršili nad
tebou, jat se nikdy nepohorším.

34. Rekl mu Ježíš: Amen pra
vím tobě, že této noci, prvé než
kohout zazpivá.*, třikrát mne za

reš.
35. Díjemu Petr: Bycht pak měl

s tebou umříti, nezapřím tebe. Po
dobně i všickni učennici pravili.

36. Tehdy přišel s nimiJežíš do
vsi, kteráž slove Getsemany*, a
řekl učennikům svým: Poseďtež
tuto, až odejda tamto, pomodlim se.

37. A pojav [s sebou] Petra, a
dva syny Zebedeovy, počal se rmou—
titi, &.teskliv býti.

38. Tehdy řekljím: Smutnat jest
duše má„ až k smrti! pozůstaňtež
tuto, & bděte se mnou.

39. A poodšed maličko, padl na
tvář svou, modle se, a řka: Otče
můj, jest—limožné, at odejde ode
mne kalich tento, ale však ne jak
já chci, ale jakž ty.

40. I přišel k učenníkům svým,
a nalezl je ani spi, iřekl Petrovi:
Tak-liž jste nemohli jedné hodiny
bdíti se mnou?

41. Bdětež, a modlete se, abyste
nevešli v pokušení*. Duch zajisté
hotov jest, ale tělo nemocno**.

42. Opět podruhé odšel, amodlil
se, řka: Otče můj, nemůže—litento

cn9 jakž obyčej byl, po jídle jisté žalmy
zpívati -—
i to proroctví se musí na mně vypl
niti. Zachar: 13, 7.
t. dvakrát; prvé než se bude svítat —
t. do dvora G., což se vykládá. lis k
tlačení oleje.
t. abyste nenrůželi se na mém nastá
vajícím utrpení a u víře se nezviklali.
*" t. mdlé. Nelzet tedy spoléhatí na
vlastní sílu a dobrá. předsevzetí, nýbrž
toliko na milost Boží.

31)

34)
36)

.A .—
x.!
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kalich mínouti mne, než abych jej
pil, staň se vůle tva.

43. I přišel opět, a nalezl je ani
spí, nebo byly očijejich obtíženy*.

44. A nechav jich, odšel opět, a
modlil se potřetí, touž řeč říkaje.

45. Tehdy přišel k učenníkům
svým, a řekl jim: Spětežjiž, aod—
počívejte: aj přiblížila se hodina,
& Syn člověka vydán bude vruce
hříšných.

46. Vstaňtež, pojďme! hle při
blížil se, který mne zradí.

47. A když on ještě mluvil, aj
Jidáš, jeden ze dvanácti, přišel, a
s ním zástup mnohý s meči a

kyjmi, ploslani jsouce od knížatkněžskýc , a starších lidu*.
48. Ten pak, kterýž jej zradil,

dal jim znamení, řka: Kteréhožkoli
políbím, tent jest, držte jej.

49. A hned přistoupiv k J ežišovi,
řekl: Zdrav buď Mistře! a políbil
je) .

50. I řekl jemu J ežíš: Příteli, nač
jsi přišeIP- Tehdy přistoupili a
Vztéhli ruce na Ježíše, &jali ho.

51. A aj jedenztěch, kteříž byli
s Ježíšem, vztah ruku vytrhl meč
svůj, a udeřiv služebníka knížete
kněžského, utal ucho jeho.

52. Tehdy dí jemu Ježíš: Obrat
meč svůj v místo jeho; nebo vši
ckni, kteříž berou meč, od meče
zahynou*.

53. Zdalíž mníš, žebych nemohl
prositi Otce svého, adalby mi nyní
více nežli dvanacte pluků andělů*.

54. Ale kterakž se naplní Písma,
[kteréž svědčí], že tak musí býti?

55. V tu hodinu řekl Ježíš zastu—
pům: Jako na lotra vyšli jste s
meči a s kyjmi jímat mne: [ježto]

43) t. spaním. Luk. 22, 45.
47) Od vrchní rady židovské, Synedrium

řečená.
49) U východních národů jest líbání mezi

přátely obyčejuějši nežli u nás.
62) 15.kde se proti řádné vrchností zdvia

hají a zbraně chápají, podobným tre
stem zah nou.

03) Římský pluk vojska počítal as 0000
mužů. Smysl: Netřeba mi pomoci lid
ské, ježto bych mohl míti pomoc s nebe.

na každý den sedával jsem u vas
uče v chrámě, a nejali jste mne.

56. Ale toto všecko se stalo, aby
se naplnila ísma prorocké. Tehdy
učenníci všic ni opustivše ho, utekli.

57. A oni javše Ježíše, vedli ho
k _Kaifášovi, knížeti kněžskému,
kdežto se zékonníci a starší byli
sešli.

58. Petr pak šel za ním zdaleka,
až do síně knížete kněžského: a
všed do vnitř, seděl s služebníky,
aby viděl konec.

59. Knížata ak kněžské, a vše—
cka rada hledai falešného svěde—

ctvdíproti Ježíšovi, aby jej na smrta :

60. a nenalezli, ačkoli bylo mnoho
falešných svědků řistoupilo. Na
posledy pak přišli dva falešnísvěd—
kové,

61. a řekli: Tento řekl: Mohu
zbořiti chrám Boží, a ve třech dnech
jej zase vystavěti.

62. A povstav kníže kněžské,
řekl jemu: Nic neodpovídaš ktěm
věcem, kteréž tito roti tobě svědčí?

63. Ale Ježíš mlíčel. Kníže pak
kněžské řekl jemu: Zaklíném tě
skrze Boha živého, abys nám po
věděl, jsi-li ty Kristus Syn Boží?

64. .Dí jemu Ježíš: Ty jsi řekl*.
Ale však pravím vém, od tohoto
času uzříte Syna člověka sedícího
na pravici moci Boží, a přicházejí
cího v oblacích nebesk'c **.

65. Tehdy kníže kněžské roztrhl
roucho své, řka: Roubal se*! což
ještě potřebujeme svědků? aj nyní
jste slyšeli rouhání:

66. co se vám zdá.?Aoni odpoví
dajíce, řekli: Hodent jest smrti.

67. Tehdy plívali na tvář jeho,

64) t. takt jest, jak jsi řekl; jsem. Mar.
14, 62. — " t. s mocíibožskou k budou
címu soudu nad Jerusalémem a nevě
řicím židovským národem, a někdy nade
vším světem.
Jelikož se vyznal býti Synem Božím,
což oni za rouhání pokládajíce, jako
ze zármutku i z horlivosti pro čest
Boží roztrhli roucha. své. 4. Mojž. 14,
6. — 4. Král. 19, 1.

65v
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& dávali mu zášijky: jiní pak ho
poličkovali*,

68. říkajíce: Hádej nám Kriste,
kdo jest, kterýž tebe udeřil?

69. Petr pak sedělvenkuvsíni:
a přistoupila kněmu jedna děvečka,
řkouc: I ty jsi byl s Ježíšem Galilej
sk'm*

70. Ale on zapřel přede všemi,
řka: Nevím co pravíš.

71. A když vycházel ze dveří,
uzřela ho jiná děvečka, a řekla
těm, kteříž tu byli: I tento byl s
Ježíšem Nazaretským.

72. A on opět zapřel s přísahou:
Neznám [toho] člověka.

73. A po malé chvíli přistoupili,
kteříž tu stáli, a řekli Petrovi:
Jistě i ty z nich jsi, neb i řeč tvá
známa tebe činí*.

74. Tedy počal se proklínati a
přisahati, žeby neznal [toho] člo
věka. A hned kohout zazpíval.

75. I rozpomenul se Petr na slovo
Ježíšovo, kteréž [mu]byl řekl: Prvé
než kohout zazpívá, třikrát mne
zapřeš. A vyšed ven, plakal hořce.

Kapitola 27.
Ježíě před Pilátem. '3. Oběšení se Jidá—

šovo. 11. O ukřižování, 67. i o pohřbu Páně.

1. A když bylo ráno, vešli v raduvšeckaknížata kněžská a starší
lidu proti Ježíšovi, aby ho na smrt
vydali.

2. I svázavše jej přivedli a vy
dali ho Pontskému Pilátovi vla
daři*.

3. Tehdy vida Jidáš, kterýž jej
zradil, žeby odsouzen byl, želeje
toho, navrátil zase třiceti stříbrných
knížatům kněžským a starším,

4. řka: Zhřešiljsem, zradiv krev

67) t. bili jej v hlavu i v tvář, a zakryli
tvář jeho, úsměšně —

69) t. i tys ieho učenuíkem.
73) t. i po řeči poznáváme, že jsi Galilej

ský, jako on a jeho učenníci.
2) t. od císaře římského ustanovenému

správci země židovské, kterýžto byl i
vrchním soudcem země. a měl iedině
moc na smrt odsouditi, ježto Zidé již
tu moc byli ztratili,

spravedlivou. Ale oni řekli: Co
nám do toho? ty viz.

5. A povrh stříbrné v chrámě,
odešel: a odšed osidlem se oběsil.

6. Knížata pak kněžská vzavše
stříbrné, řekli: Neslušít jich vložiti
do pokladnice: nebo mzda krve
jest*.

7. A. poradivše se, koupili za ně
pole hrnčířovo, ku pohřbu poutníků.

8. Protož nazváno jest pole to,
Hakeldama, to jest, pole krve, až
do dnešního dne.

9. Tehdy naplnilo se, což pově
díno jest skrze Jeremiáše proroka
řkoucího: A vzali třiceti stříbrných,
mzdu ceněného, kterýž ceněn byl
od synů israelských:

10. a dali je za pole .hrnčiřovo,
jakož mi ustanovil Pán*.

11. Ježíš pak stál před vlada
řem: a otázal se ho vladař, řka:
Ty-li jsi král židovský*? Řekl jemu
Ježíš: Ty pravíš**.

12. A když na něj knížata kněž
ská a starší žalovali, nic neodpo
věděl.

13. Tehdy dí mu Pilát: Nesly

šíš-li, jak veliké věci proti toběsvědčí.
14. A on neodpověděl jemu k

žádnému slovu, tak že se vladař
velmi divil.

15. Měl pak vladař obyčej na
den slavný propustiti lidu vězně
jednoho, kteréhožby chtěli.

16. I měl tehdáž vězně zname
nitého, kterýž sloul Barabáš.

17. Protož když se sešli*, řekl

6) t. mzda za člověka na smrt vydaného,
kteroužby se tedy jako mrtvým tělem
samým chrám poskvrnil.
Viz Zach. 11, 12—13. Toto nroroctvi
se tu slovně vyplnilo, i také, jelikož
se jím vypodobnívá zavržení Messiáěe
od Židů a spolu pomsta, kteráž na ně
proto přijíti měla. tím se srovnává
i proroctví Jeremiášova, ježto jedná
vůbec o té pomstě, kteráž na.-Židy při
jíti měla. (Jer. 32.) .
za něhož prý se vydáváě, jakž tuto

idé na tebe žalují — ** t. takt jest,
jak pravíš, ač ne v smyslu tohoto
světu..

17) aby žádali o vyplnění onoho obyčeje,
a propuštění jednoho z vězňů —

10)

...A ..a v
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Pilát: Kterého chcete, abych vám
propustil: Barabaše-li, čili Ježíše,
]enž slove Kristus?

18. Nebo věděl, že jej ze závisti
dali*.
19. A když seděl na soudné sto

lici, poslala k němu žena jeho,
řkouc: Nic neměj s tímto sprave—
dlivým: nebo jsem mnoho trpěla
dnes ve snach pro něho.

20. Ale knížata kněžské. a starší
navedli lid, ab prosili za Bara
báěe: Ježíše pa aby zahubi]i*.

21. Odpověděv pak vladař, řekl
jim: Kterého chcete ze dvou, aby
vám byl propuštěn? A oni řekli:
Barabaše.

22. Di jim Pilát: Což tedy uči
nim s Ježíšem, jenž sloveKristus?

23. „Řkou všickni: Ukřižovan
buď! Rekl jim vladař: I co zlého
učinil ? Oni pak více křičeli,řkouce :
Ukřižovan buď!

24. I vida Pilát, žeby nic nepro
spěl, ale žeby větší rozbro' byl,
vzav vodu, umyl ruce před lidem,
řka: Nevinent jsem já krví spra
vedlivého tohoto; vy vizte!

A odpověděv všecken lid,
řekl: Krev jeho na nás, ina naše
8 y*!

26. Ted propustil jim“ Bara
báše: ale Ježíše ubičovaného**vy
dal jim, aby byl ukřižován.

27. Tehdy žoldnéři vladařovi,
vzavše Ježíše do radního domu,
shromáždili k němu celou rotu*:

18) a protož myslil na jeho propuštění.
20) t. aby žádali jeho usmrcení a ne pro

puštění.
26) t. pomsta za krev jeho, pakli by ne

vinen byl, budiž na nás i na naše po
tomky. Tím se ten zaslepený lid jeru
salémský sám odsuzoval, apomstu Boží
na. sebe volal, kteráž potom na něj
skutečně při vyvrácení města dooadln.
t. na svobodu — ** ';. rozkázav jej
zbičovati, jakož obyčejně ksmrti kříže
odsouzení napřed bičování bývali —

27) t. rotu vo'ska, jež obnášela as 600
mužů. U ímanů náleželo vojákům na
smrt odsouzené odpraviti.
Proto šarlatovým, poněvadž slyšeli, že
pravil se býti králem. U Římanů byl
šarlat oděv císařský i královský —

ze)

28)
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28. a svlékše ho, přiodilí jej plá
štěm šarlatovým*,

29. a spletše korunuz trni, vsta
vili [ji] na hlavujeho, a dali třtinu
v pravou ruku jeho: a klekajíce
před ním, posmívali se jemu, řkou
ce: Zdi-av buď, králi židovský!

30. A plivajíce na něho, brali
třtinu a bili hlavu jeho.

31. A když se mu naposmívali,
svlékli s něho plášt, a oblékli jej
v roucho jeho, a vedli ho, aby jej
ukřižovali. '

32. Vyšedše pak nalezli člověka
cyrénského jmenem Šimona*: toho
přinutili, aby nesl kříž jeho.

33. Ipřišli na místo, kteréž slove
Golgotha, to jest, místo popravne.

34. A dali mu piti vina smíše
ného se žluči* : a když okusil, ne
chtěl pití.

35. Když pak jej ukřižovali, roz
dělili roucha. jeho, mecíce [o ně]
los: aby se naplnilo, což povědino
jest skrze proroka řkoucího: Roz
dělili sobě roucha má., a o můj
oděv metali los. (Ž. 21, 19.)

36. A sedíce ostříhali ho.
37. I vstavili nad hlavu jeho

vinu jeho napsanou*: Tentot jest
Ježíš, král židovský.

38. __Tehdažukřižování jsou s nim
dva lotři : jeden na pravici, &druhý
na levici.

39. Ti pak, kteříž tudy chodili,
rouhali se jemu, ukřivujice hlav
svých,

40. a říkajíce: Ha ha, kterýž
rušíš chram Boží, ave třech dnech
jej zase vzdělávaš, pomoziž sám
sobě: jsi-li Syn Boží, sstupiž s
kříže*.

32) t. z města Cyréne, přicházejícího- z
venku do města a jen“ velmi pravdě
podobna, následovníka učení Ježíšova.
Mar. 15, 21.
dle sv. Marka, s myrhou, kteráž je činila _
hořkým jako žluč. Byl to nápoj opojný,
kterýž se dával těm, jižto odpraveni
býti měli. k omráče'í & takk ulehčení
bolestí smrti.
t. příčinu jeho ukřižování —
Jakoby řekli: Dokaž, že jsi Syn Boží

34)

37)
40)

skutksr, sstoupcním s kříže.
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41. Podobně i knížata kněžská
s zákonníky a staršími posmívajíce
se, pravili:

42. Jiným omáhal, sám "sobě
nemůže pomoci; 'estliže jest král
israelský, at nyni sstoupi s kříže,
a uvěříme jemu;

43. doufalt v Boha, at ho nym'
vysvobodí, chce-lit mu*, nebo pra
vil: Syn Boží jsem.

44. Tak i lotři, kteříž byli s nim
ukřižování, rouhali se 'emu*.

45. Od šesté pak ho iny stala se“
tma. po vší zemi, až do hodiny
deváté*.

46. A okolo hodiny deváté volal
Ježíš hlasem velikým, řka: Eli,
Eli, lamma sabakthani? To jest:
Bože můj, Bože můj, proč jsi mne
opustil? Z. 21,

47. A někteří tu stojíce, a sly
šice to, pravili: Eliáše volá tento.

48. A hned jeden z nich běžel,
a vzav houbu naplnil ji octem, a
vloživ jina trest*, dával mu píti**.

49. Ale jiní pravili: Nech at
uzřime, přijde-li Eliáš, aby ho vy
svobodil.

50. Ježíš pak opět zvolav hlasem
velikým, vypustil duši*.

51. A aj opona chrámová roz—
trhla se na dvě půly, od vrchu až
dolů; a země se třásla, a skály se
pukal ,

52. &hrobová se otvírali, a mnohá
těla svatých, kteříž byli zesnulí,
vstala.

53. A vyšedše z hrobů po vzkří
šeni jeho, přišli do svatého města,
a ukázali se mnohým*.

54. Setník pak, &ti kteříž s nim

43) t. zalíbil—lí se mu, miluje-li ho —
44) Toliko jeden. Luk. 23, 39. '
46) t. o pravém poledni až do hodiny třetí

s poledne.
t. na třtinovou hůl — *. protože Je
žíš prvé byl zvolal: Žízním. Jan 19,
28—29.
Bylo to v hodinu třetí, právě v tu,
když se dělo v chrámě obětování be
ránka, kterýž Krista předpodobňoval.

53) L v Jemsalémě. Zmrtvých vstání Páně
- asním vzkříšení těch spravedlivých, o

svědčuje i spolu naše budoucí z 'mrt
vých vzkříšení.

48)

60)
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byli, ostříhajíce Ježíše, vidouce
zemětřesení, a to což se dělo, báli
se velmi, řkouce: Jistě Syn Boží
byl tento.

55. Byly ak tu ženy mnohé
zdaleka, kter ž byly přišly za Je—
žíšem z Galilee, posluhujíce jemu:

56. mezi nimiž byla Maria Magda-'
léna, a Maria matka Jákobova a
Josefova* a matka synů Zebedeo

ch**.
57. A když byl večer, přišel

jeden člověk bohatý, zArimathie*,
jmenem Josef, kterýž byl také u
čennik Ježíšův.

58. Ten přistoupil k Pilátovi, &
prosil o tělo Ježíšovo. Tedy Pilát
rozkázal dáti [mu] tělo.

59. A vzav Josef tělo, obvinul
je v plátno čisté,

60. a vložil je do hrobu svého
nového, kterýž byl vytesal v skále:
a přivalil kámen veliký ke dveřím
hrobovým*, a odšel.

61. A byla tu Maria Magdaléna,
a druhá Maria*, sedíce proti hrobu.

62. Druhého pak dne, kterýž
jest po velikém pátku*, sešla se
knížata kněžská a Fariseove kPi
látovi, _

63. řkouce: Pane, rozpomenuli
jsme se, že ten svůdce řekl ještě
živ jsa: Po třech dnech zase vstanu.

64. Rozkažiž tedy ostříhati hrobu
až do třetího dne, aby snad učen
nici jeho ne řišli, & neukradli ho,
a neřekli li u: Vstalt jest z mrt
vých; i budet poslední blud horší
nežli prvni.

65. Řekl jim Pilát: Máte stráž,
jděte, ostříhejte, jakž víte.

56) kterážto Maria byla manželka Kleofá
čova a sestra čí příbuzná Marie, matky
Ježíšovy. Mar.' 15, 40. Jan 19, 25. — "'
kteráž se nazývala Salome. Mar. 15,40.
z města as 7 mil od Jemsaléma —
t. zavřel kamenem hrob ten, kterýž
dle obyčeje bohatých ídů jako ně
jaká jeskyně či krypta ve skále udě
lán byl.
t. ona Kleofáěova —
t. u večer téhož dne, kterýž byl spolu
den přípravy k nastávajícím svátkům.
Židé počítají dny své od večera do ve
čera & tedy se to v jejich smyslu dru
hého dne stalo. 

57)
60)

61)
62)
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66. A oni odšedše, osadili hrob
strážnými, zapečetivše kámen.

Kapitola 28.
Kristovo z mrtvých vstám'. 11. Porušení

strážných penězi. 16. Rozeslání učenníkň
do veškerého světa.

1.Na skonání pak soboty*, kdyžjiž svitalo na první den po
sobotěH, přišla Maria Magdaléna,
a. druhá Maria, aby pohleděly na
hrob.

2. A aj zemětřesení stalo se ve
liké: nebo anděl Páně sstoupil s
nebe, a. přistoupiv odvalíl kámen,
a posadil se na něm.

3. Byl pak obličejjeho jako blesk,
a roucho jeho jako snih.

4. A pro strach jeho zděsili se
strážní, a učinění jsou jako mrtvi.

5. I promluviv anděl, řekl že- dn
nám: Nebojte se vy! nebot vím,
že J ežiše, kterýž byl ukřižován,
hledáte.

6. Nenít ho tuto; vstalt jest za—
jisté, jakož byl řekl: pojďte, a vizte
misto, kdež byl položen Pán.

7. “A jdouce rychle, povězte u
čenníkům 'eho, že vstal z mrtvých:
a aj předc ázi vás do Galilee, tamt
jej uzřite; aj předpověděljsem vám.

8. I vyšly rychle z hrobus bázní
& s radostí velikou, běžice, aby
[to] učennikům jeho zvěstovaly.

9. A hle Ježíš potkal se snimi,
řka: Zdrávy buďte. Aony přistou

1) či po sobotě, u večer na neděli, kde
se 11Židů již druhý, nesváteční den
začínal, nakoupily ženy drahých mastí.
Mar. 16, l. — " v neděli záhy ráno.
Mar. 16, 2.

Nový Zákon.

pivše, chopily se noh jeho, a kla
něly se jemu.

10. Tedy di jim Ježiš: Nebojtež
se! jděte, zvěstujte bratřím mym,
at jdou do Galileo ; tamt mne uzři.

11. Když pak ony odešly, aj
někteří z strážných přišli do města,
a oznámili knížatům kněžským
všecko, co se bylo stalo.

12. Kteřižto shromáždivše se se
staršími, a uradivše se, dali mnoho
peněz vojákům,

13. řkouce: Pravte, že učenníci
jeho přišli v noci, a ukradli jej,
když, jsme my spali*.

14. A uslyší-li o tom vladař, my
ho přemluvime &. vás bezpečnyučimme*.

15. A oni vzavše peníze, učinili
'akž naučení byli. I rozhlášenojest
slovo to u Židů, až do dnešního

e.
16. J edenácte pak učenníků ode

šli do Galilee, na horu, kdež jim
byl uložil Ježiš.

17. A uzřevše ho klaněli se je
mu: ale někteří pochybovali.

18. A Igistoupiv J ežiš, mluviljim, řka: ána jest mi všeliká moc
na nebi i na zemi.

19. Protož jdouce, učte všecky
národy, křtice je ve jmenu Otce,
i Syna, i Ducha svatého:

20. učice je zachovávati všecko,
což jsem koli přikázal vám: a aj
já s vámi jsem po všecky dny, až
do skonání světa.

13) Takt lež sama se bijel Dobře praví
na to sv. Augustin: „Blázne, spal-lis,
kterak víš, kdo jej vzal? & bděl-lis,
proč jsi dopustil bo vsítil"

14) t. abyste nebyli trestáni.
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Svaté Ježíše Krista evangelium
podlé sepsání sv. Marka.

0 sv. Marku, kdo byl, kdy a kde psal, srovnávají se staří inovi spisovatelé
nejvíce v tom, že to byl onen Jan příjmím Marek, syn Marie : Jerusaléma, v jejimžto
domě se křesťané scházeli, a kamž se i Petr po zázračném zokov vysvobození uchýlil
(Sk. ap. 12, 12.). -— Potom provázel tento Marek na cestách apoštoly Barnabáše a
Pavla, když vyšedše z Jerusaléma a Antiochie dále krajiny a ostrovy malé Asie pro
cházeli. evangelium zvěstujíce a církve zakládajíce ; jakž se o tom v Sk. ap. (12, 25.
a 13, 5. 13. a 15, 37—38.) šířeji dočísti lze. — Později octl se sv. Marek takévŘímě.
Nalezáme ho tu nejprvé za času prvního vězení sv. Pavla (Sk. ap. 28, 16.), a vyroz
umíváme to z epištoly k Kolosenským (4, 10.), kteráž tu psána byla, a v níž Pavel
křesťany kolosenské od Marka pozdravuje, příbuzným Barnab ášovým honazývaje. Potom
když týž apoštol podruhé v ímě byl a k svému konci se blíže, list 2. k Timotheovi
psal, žádá v něm tohoto, aby brzo k němu přišel a také Marka k službě mu užiteč
ného s sebou přivedl (4, 8. II.). Avšak byl sv. Marek dle starých svědectví také u
čenníkem a následovníkem sv. Petra; zvláště Jeronym jej nazývá tlumačem sv. Petra,
kterýž také sám ve své první epištole (6, 13.), nepochybně v Římě psané, svým sy
nem ho jmenuje, snad proto, že ho byl hned v Jerusalémě ku Kristu obrátil. Týž Je<
ronym svědčí dále, že sv. Marek své evangelium dle učení apoštola Petra k žádosti
římských křesťanů sepsal, kteréž potom od Petra schváleno byvši, veřejně v církvi se
čítalo. Sepsáno jest to evangelium jazykem řeckým, a sice dle sv. Irenea po roce 67.,
když prvé již evangelium Matoušovo v jazyku syrochaldejském vydano bylo. Posléze
se odebral sv. Marek do Alexandrie, města egyptského, kdežto znamenitou církev zap
loživ mučennickou smrtí svůj život dokonal. Přidává se mu z Ezechiele (1, 10) znan
mení lva, jelikož své evangelium od hlasu volajícího na poušti začíná.

Kapitola 1.
O křtu a kázaní sv. Jana Křtitele. 9.

ští, & byli od něho křtěni v řece
J ordaně, vyznávajíce hříchy své.

Pokřtění Krista Pána, apokušeni jeho. 14.
Kázaní a učenníků povolání. 23. Lidem od
rozličných neduhů spomaháni.

1. Počátek evangelium Ježíše Kri—sta, Syna Božiho*:
2. jakož psánojest u Isaiaše pro

roka: Aj já. pos1lam anděla svého
před tváří tvou, kterýž připraví ce
stu tvou před tebou.

3. Hlas volajícího na poušti: Při
pravujte cestu Páně: přímé čiňte

StBZkĚ jeho*.4. yl Jan na poušti křtě, a ka
že křest pokání, na odpuštění hříchů.

5. I vycházela k němu všecka
krajina jůdska, i všickni J emsalém

1) Dolož takto: byl ten, že povstal "Jan
na poušti, a připravoval lid na příští
Messiáše —

8) Proroctví toto ze dvou proroků jest
přivedeno, t. z Mal. 3, 1. a Is. 40, 3.
Evangelista toliko Isaiáše jmenuje, pro
tože starši jest, a Malachiáš jeho slova
jen dále vykládá.

at. 3, 5.)
6. A byl Jan odín srstí velbloudí,

a pas kožený [byl]na bedrách jeho:
a jídal kobylky &.med lesní. A
kázal, řka :

7. Jde za mnou silnější,nežli jsem
já, kterémuž nejsem hoden padne.
rozvázati řeménka u obuvi jeho.

8. Já. jsem vás křtil vodou: ale
on vás bude křtíti Duchem svatým.

9. I stalo se: V těch dnech, při
šel J ežíš z Nazareta [města]galilej
ského, a pokřtěn jest od Jana v
J ordaně.

- 10. A hned vystoupiv z vody,
uzřelnebesa otevřená„&Ducha jako
holubici, sstupujícího, a zůstávají
cího na něm*.

11. A stal se hlas s nebe: Ty

jsi Sšn můj milý, v tobě jsem sizalíb' .
12. A hned ho vypudil Duch na.

poušt. (Mat. 4, l.)

10) Ř. toliko sstupujícího na něj.
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13. I byl na poušti čtyřiceti dnů,
a čtyřiceti nocí: a pokoušen byl
od satana: a byl se zvěří:aandělé
přisluhovali jemu.

14. Když pak byl vsazen Jan,
přišel Ježíš do Galilee, a kázal
evangelium království Božího,

(Mat. 4, 12.)
15. a pravil: Naplnil se čas, a

přiblížilo se království Boží: čiňte
pokání, a věřte evangelium.

16. A chodě podlé moře galilej
ského, uzřel Šimonaa Ondřejebra
tra jeho, ani pouštějí sítě do moře
(nebo rybáři byli), (Mat. 4, 18.)

17. i řekl jim Ježíš: Po'ďte za
mnou, a učiním z vás rybaře lidí.

118. A hned opustivše sítě, šli zamm .
19. A poodšed odtud maličko uzřel

Jakoba Zebedeova, a Jana bratra

jelšo, ani také na lodi skládají sítěv .s .
20. a hned povolaljich. Anecha

vše otce svého Zebedea s nájem
níky na lodi, šli za. ním.

21. I vešli do Kafarnaum: ahned
v sobotu všed do školy, učil je.

22. I divili se náramně učení je
ho: neb učil je jako moc maje, a
ne jako zákonníci.

(Mat. 7, 28—29)
23. I byl ve škole jejich člověk

maje ducha nečistého: a zvolal,
24. řka: Což jest tobě do nás,

Ježíši Nazaretský? přišel jsi nás
zkazit? Vím kdo jsi: Svatý Boží*.

26. I pohrozil mu Ježíš, řka:
Umlkniž a vyjdi z člověka.

26. I polomcovav jím duch ne
čistý, a křiče hlasem velikým, vy
šel z něho.

27. I divili se všickni, tak že se
tázali mezi sebOu, řkouce: I co_'est
to? jakéž jest to nové učení že
v mocii duchům nečistým rozkazuje,
a poslouchají ho*.

24) t. Bohu zasvěcený, Syn Boží, Messiáš.
. 29.

27) t. jakátě to moc toho nového učitele,
kterýž své učení takovými divy tvrdí,
že pouhým rozkazem zlé duchy vy
mitá?
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28. I rozešla se pověst o něm
hned po vší krajině galilejské.

29. A hned vyšedšeze školy, při
šli do domu Šimonova a Ondřejova,
s Jakubem a Janem. (Mat. 8, 14.)

30. Šimonova pak tchyně ležela
majíc zimnici, a hned mu povědělio m.

31. A přistoupiv,pozdvihljí, ujav
ji za ruku její: a hned přestala jí
zimnice, i posluhovala jim.

32. Večer pak, když zapadlo slun

ce, přinášeli k němu všecelžlyzle semající i zlými duchy pos lé:
33. a všecko město bylo se sbě

hlo ke dveřím.

b ?4. I uzdravoval mnohé, ullilteřižyi trápení rozličn ' ned , a
mnohé zlé duchy vyýrlrliíltal,a neydo
pouštěl jim mluviti, nebo znali ho.

35. A na ůsvitě velmiráno vstav,
vyšel, a odešel na pusté místo, a
tam se modlil.

86. A šel za ním Šimon,iti kte
řiž s ním byli.

37. A když je' nalezli, řekli je
mu: Všickni tě Jhledají.

38. I dí jim: Pojďme dookolních
městeček, a měst, abych i tamká
zal: neb na to jsem řišel.

39. I kázal ve ško ách jejich, a
po vší Galilei, azlé duchy vymítal.

40. I přišel k němu malomocný,
prose ho, a klekna, řekl jemu:
Chceš-li, můžeš mne očistiti.

(Mat. 8, 2.)
41. J ežíš pak slitovav se nad ním,

vztáhl ruku svou, a dotkna se ho,
řekl jemu: Chci, buď číst.

42. A když to řekl, hned odstou
pilo od něho malomocenství, a oči
stěn jest.

43. I pohrozil mu, a hned ho
odbyl,

44. a řekl mu: Viz, ab s žád
nému [nic] nepravil: ale j ', ukaž
se knížeti kněžskému, a. obětuj za
očistěni své, co přikázal Mojžíš, na
svědectví jim.

45. On pak vyšed, počal vypravovati., & ohlašovati tu věc, ta že
již nemohl Ježíš zjevně do města
vjíti, ale byl venku na místech
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pustých: i scházeli se k němu ode
všad.

Kapitola 2.
Uzdravení šlekem poraženého. 14. Povo

lání Matouše. 18. 0 postu & budoucích zá
rmutcích. 23. O sobotě.

1. A po několika dnech všel opěto Kafarnaum: (Mat. 9, l.)
2. i uslyšáno jest, žeby v domě

byl, a. sešlo se jich mnoho, tak že
nemohli ani ke dveřím: i mluvil
jim slovo [Boží].

3. Tedy přišli k němu nesouce
šlakem poraženého, kterýžto ode
čtyř nesen byl.

4. A když mu ho pro zástup
nemohli podati, vyloupali střechu,
kde byl, a. otevřevše spustili lože,
na. němž ležel šlakem poražený*.

5. A vida Ježíš viru jejich, dí
šlakem poraženému: Synu, odpou
štějí se tobě hříchové tvoji.

6. Byli pak tu někteří z_zákonniků
sedíce, &.myslíce v srdcích svých:

7. Co tento tak mluví? rouhá
se. Kdo může odpustiti hříchy než
jedině sám Bůh?

8. Poznav to hned J ežíš duchem
svým, žeby tak u sebe myslili, di
jim: Co to :nyslíte vsrdcích svých?

9. Což jest snáze, říci šlakem
oraženému: Odpouštějí se tobě
íchové; čili říci: Vstaň, vezmi

své lože, & choď?
10. Ale abyste věděli, že Syn

člověka má moc na zemí od ouštěti
hříchy, (dí šlakem poražen mu)

. tobě pravím: Vstaň, vezmi
lože své, a jdi do domu svého.

12. A on hned vstal, a vzav lože
ředevšemi odešel; tak že se všickni
'vili, a chválili Boha, řkouce:

Nikdy jsme nic takového neviděli.

4) Střechy domů židovských byly ploché,
&.přicházelo se na ně zvenku po scho—
dech. Byl pak také na ně přístup otvo
rem z vnitřks, aby se tam, zvláště o
svátcích pod zelenou, pod širým nebem
jisti & přebývati mohlo. Jiného času
byl ten otvor zadělaný & vydlažený.
Ten tedy oni milosrdní nosiči vylou
psli, & tak střechu otevřevše přístup
dolů měli. Met. 9, 2. atd.

13. I vyšel opět k moři: a vše
cken zástup přicházel k němu, i
učil je.
_ 14. A když šel mimo, uzřel Levi,
syna] Alfeova, sedícího na cle, 1
dí jemu: Pojďzamnou. A on vstav
šel za ním. (Mat. 9, 9.)

15. I stalo se, když seděl za
stolem v domě jeho, že mnozí pu
blikáni ahříšníci seděli spolu sJe
žišem &.s učenniky jeho: neb mnoho
jich bylo, kteříž také šli za. ním.

16. Zákonníci pak &.Fariseové
vidouce, že ji s publikány a hříš
níky, řekli učenm'kům jeho: Proč
s publikány a hříšníky jí a pije
mistr váš?

17. Uslyšev to Ježíš, dí jim: Ne
potřebujít zdraví lékaře, ale kteří
se zle mají: nebt jsem nepřišel
volat spravedlivých, ale hříšných.

18. Učenm'ci pak Janovi &.Fari—

seové postívali se, i přišli a řeklijemu: roč učenníciJanovi a fari
sejští postí se, tvoji'pak učennici
se nepostí?

19. I řekl jim Ježíš: Zdali mo
hou svatební mládenci postiti se,
dokudž jest s nimi ženich? Doka—
vadž mají s sebou ženicha, nemohou
se postiti.

20. Ale řijdout dnové, když od
jat bude od nich ženich, & tehdáž
v těch dnech budou se postiti.

(Mat. 9, 14. atd.)
21. Nižádný nepřišívá záplaty z

sukna. nového k rouchu starému:
sic jinak odtrhuje záplata nová-.
[něco] od starého, a větší díra bývá.

22. A. žádný nevlévá vína no
vého do nádob starých: jinak roz
trhne vino nádoby, avino se vylije,
a nádoby se pokazí: ale víno nové
má lito býti do nádob nových.

23. I stalo se opět, když Pán šel
v sobotu skrze obilí, že počali učen
níci jeho jdouce trhati klasy*.

24. Fariseové pak řekli jemu:
Hle, co činí [tito] v sobotu, čehož.
nesluší činiti?

25. I řekl jim: Nikdy-liž jste

23) t. zrní vymínsti &jisti. Mat. 12, Latd.
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nečtli, co učinil David, a když
nouzi měl a lačněl, on i kteříž s
nim by ' _

26. kterak všel do domu Božího,
za Abiathara*, knížete kněžského,
& jedl chleby posvátné, jichžto ne
slušelo jisti než kněžím, &.dal i
těm, kteříž s ním byli?

27. I pravil jim: Sobota pro člo
věka učiněna jest, a ne člověk pro
sobotu.

28. Protož Syn člověka jest pá
nem také i soboty*. 

Kapitola 3.
Člověka majícího ruku uschlou, 7. i ji

ných bídných mnohých uzdravení. 13. U
čenníků povolání. 23.thonníků přemožení.
28. O hříchu proti Duchu svatému. 31. Přá
telé praví Kristovi kdo jsou?

1. všel o ět do škol : a b 1 tu
I člověkpmaje rukuyuschlgíi.

2. I pozorovali ho, uzdraví-li jej
v sobotu, aby ho obžalovali.

(Mat. 12, 19.)
3. I řekl člověku, kterýž měl

uschlou ruku: Vstaň [a vstup] do
prostředka.

4. I dí 'im: Sluší-liž v sobotu
dobře činiti čili zle? život zacho
vati, čili zkaziti? Ale oni mlčeli. Š

5. A pohleděv na ně vůkol s
hněvem, zarmoucen jsa. nad slepotou
srdce jejich, řekl člověku: Vztáhni
ruku svou. I vztáhl, aučiněna jest
ruka jeho zdravá.

6. A vyšedše Fariseové, drželi
hned sHerodiány radu proti němu,
kterakby ho zahubili. (Mat. 12, 14.)

7. Ježíš pak odšel s uěenníky
svými k moři: a zástup mnohý z
Galilee & z Jůdska šel za ním,

8. i z Jerusaléma., a. z Idumee,
& z Zajordáni: i kteříž byli okolo

26) jinak Achi-e'lechs. [. Král. 21, 1.
28) Sobota zasvěcena jest k dobrému člo

věka, aby si v ni tělesně odpočiuul i
duši službou Boží zotavil. Ona. tedy
jemu slouží. Bez čeho člověk v sobotu
býti nemůže, to neruší soboty; to pak
roshodnouti má úplnou moc Syn člo
Věka.

Týru &.Sidonu, množství veliké,
slyšíce kteraké věci činí, přišli k
nemu.

9. I řekl učennikům svým, aby
nahotově byla lodička, pro zástup,
aby ho netiskli:

10. nebo mnohé uzdravoval, tak
že se naň valili, aby se ho dotý
kali, kteřížkoli neduhy měli.

11. A duchové nečisti*, jakž ho
uviděli, padali před ním, a křičeli,
řkouce:

12. Ty jsi Syn Boží. Aon velmi
jim přikazoval, aby ho nezjevovali_

13. I vstoupiv na horu. povolal
k sobě, kterýchž sám chtěl: i přišli
k němu.

14. A ustanovil jich dvanácte,
aby s nim byli, a aby je poslal
kázat.
, 15. I dal jim moc uzdravovati

nemoci, a vymítati zlé duchy.
16. A dal Šimonovi* jmeno Petr:
17. a J akoba syna Zebedeovs. a.

Jana bratra Jákobova, a dal jim
jmeno Boanerges: to jest synové
hromovi*:

18. a Ondřeje, a Filipa, .a Bar
toloměje, &.Matouše, a Tomáše, a.
Jakoba syna Alfeova, a Thadea, &.

imona Kananejského,
19. &.Jidáše Iskariotského, kterýž

ho i zradil. (Mat. 10, 1. atd.)
20. I přišli do _domu*: a sešel

se opět zástup, tak že nemohli ani
chleba pojísti.

21. A uslyševše o tom příbuzní ;
jeho, vyšli, aby ho jali: nebo pra- “5
vili, že se smyslem pominul. ',

22. Azakonníci, kteříž byli přišli "
z J erusaléma, pravili, že Belzebuba
má, a že skrze knížete zlých duchů
vymitá zlé duchy. (Mat. 9, 34.)

23. A svolav je, mluvil k nim

11) t. lidé zlými duchy posedlí —
16) t. prvního ustanovil Šimona, jemuž

dal —
17) t. narůžeíe na. jejich od přirození prud—

kou povahu. Luk. 9, 54.
20) t. do'svého příbytku v Kafamaum -—
23) s tak sam proti sobě býti. Mat. 12,

26. atd.
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v podobenstvích: Kterak může sa
.tan satana. mítati*?

24. A jes ' e království v sobě
se rozdělí, nemůže ostati králov
ství to.

25. A rozdvojí-li se dům proti
sobě, nemůže ten dům ostáti*.

26. A povstane-li satan Sámproti
sobě, a rozdvojen jest, a nebude
moci ostati; ale má. konec*.

27. Nižadn nemůže, vejda do
domu, nádob1 silného [muže] po
brati, lečby prvé silného svázal, a
tehdyt dům jeho zloupí*.

28. Amen pravím vám, že všickní
hříchové odpuštění budou synům

%dlským,i rouhání, jímžby se roua 1:
29. ale kdoby se rouhal proti

Duchu svatému, nebude míti od
uštění na věky, ale vinen bude
íchem věčnym*.
30. Nebo pravili: Ducha neči

stého ma'.*.
31. Tehdy přišla matka jeho a.

bratři: a stojíce venku, poslali k
němu, volajíce ho. (Mat. 12, 46. atd.)

32. A seděl okolo něho zastup:
iřekli jemu: Aj matka tvá., a bratři
tvoji venku hledají tebe.

33. I odpověděv jim, řekl: Kdo
jest matka má.. a bratři moji?

34. A pohleděv na ty, kteříž vů—
kol něho seděli, řekl: Aj matka
má, a bratři moji!

35. Nebo kdokoliby činil vůli
Boží, ten jest bratr můj, i sestra
má, i matka.

26) t. rodina sama v sobě nesvorná musí
zahynouti.
t. musí zhynouti.
Chce Kristus říci: Tedyt musím i já
mocnějším býti, nežli Belzebub, jehožto
vymítáním zlých duchů oblupuji a ke
zim. Mat. I?, 29.
Ř. hoden bude věčného odsouzení. Mat.
12, 31—32.
To byl ten jejich hřích proti Duchu
sv., že co se od něho mocí božskou
dělo, to oni zůmyslně knížeti zlých
duchů přičitali i za posedlého jej vy
dávali.

26)
27)

29)

30)

Kapitola 4.
Podobenství o rozsevači; 21. osvíci roz

svícené a na svícen vstavené; 30. o zrnu
horčičném; 39. o utišení zbouřeného moře.

1. o ět počal učiti u moře*: i
A sgromaždil se kněmu zastu

mnohý, takže vstoupiv na lod1,
seděl na moři, a všecken zástup
byl na zemi podlé moře.

2. I učil 'e mnohým věcem v
podobenstvích, a pravil jim vučenisvem.

3. Slyšte: Aj vyšel rozsevač, aby
rozsíval.

4. A když rozsíval, padlo jedno
[zrno] vedlé cesty*, i přiletělo pta
ctvo nebeské, a szobalo je.

5. A jiné padlo na místo skal
naté, kdežto nemělo mnoho země:
a vzešlo hned, protože nemělo hlu
boké země:

6. ale když vyšlo slunce, uvadlo;
a protože nemělo [hlubokého] ko
řene, uschlo.

. jiné padlo mezi trní: i
zrostlo trní, a udusilo je: a nevy
dalo užitku.

8. Jiné pak padlo vzem dobrou,
a dalo užitek vcházejícía rostoucí:
i přineslo jedno třicet [zrn], a jiné
šedesát, a jiné sto.

9. I pravil: Kdo má. uši k sly
šení, slyš.

10. A když byl sám, tázalo se
ho těch dvanacte, kteříž s ním byli,
na to podobenství.

11. I řekl jím: Vámt jest dano
znáti tajemstvi královstv1 Božího:
ale těm, kteříž jsou vně*, děje se
všecko v podobenstvích:

12. aby vidouce viděli, a ne- 
uzřeli: a slyšíce slyšeli, a nesroz
uměli: aby se snad neobratilí, a
nebyli jim odpuštění hříchové.

(Is. 6, 9.)
13. I dí jim: Neznáte toho po

dobenství? i kterakž všecka [jiná]
podobenství poznáte?

1) t. galilejského. Mat. 13, 1. atd.
4) t. vedlé na cestu —

11) t. mimo vas; kteříž ještě nejsou jako
vy v bližší známost učení mého uve—
de
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14. Kdo rozsíva, slovo rozsíva.
15. Titot pak jsou, [jako] vedlé

cesty, kde se rozsívá. slovo, a když
uslyšeli, hned přichází satan, a vy
nímá. slovo, kteréž vsáto jest v
srdcích jejích.

16. A tito podobně jsou, kteří
[jako] na skalí se rozsívají: kteřížto
jakž uslyší slovo, hned je sradostí
přijímají:

17. ale nemají v sobě kořene,
nýbrž jsou časní: potom když
vznikne souženi a protivenství pro
slovo, hned se pohoršují.

18. A jsou jiní, jenž jsou [jako]
mezi trm vsati: [to] jsou ti, kteříž
slovo slyší:

19. ale bídy světa, a klamnost
zboží, a žádosti jiných věcí vchá
zejíce udušují slovo, a bývá. bez
užitku.

20. Atito jsou, jenž [jako]vzem
dobrou vsáti jsou, kteříž slyší slovo

a Áje] přijímají, & užitek přinášejí:je no třicet, a jiné šedesát, a jiné sto.
21. A pravd jim: Zdali přichází

svíce, aby postavena byla pod ná.
dobu, nebo pod postel? zdaliž ne,
aby na svícen postavena byla?

(Mat. 6, 15.)
22. Nebo nic není skrytého, coby

nebylo zjeveno: aniž učiněno jest
co tajného, ale aby na. jevo vyšlo.

123. Jestliže ma kdo uši kslyšení,s s.
y24. I pravil jim: Vizte, co sly

šíte* ! Kterou měrou budete měřiti,
[tou] vám bude zase odměřeno, 1
bude vám přidáno.

25. Nebo kdo má, tomu bude
dáno: a kdo nemá, ito, což má,
bude od něho odjato.

26. I pravil: Tak jest království
Boží, jako kdyby člověk uvrhl
símě v zem,

27. a spalby, a vstavalby ve dne
ivnoci*, a semenoby vzešloavzro
stlo, když on neví'*.

24) t. aby slyšení vaše užitek přinášelo.
Mat. 13, 12.

27) t. den po dni, noc po noci, nevšímaje
si více vsetého semene — " t. bez
jeho přičinění.

28. Nebo sama od sebe země
plodí, nej rv b linu, potom klas,
potom plne obilí v klasu.

29. A když vydá, úrodu, hned
přičim' srp: neb nastala žeň'.

30. I řekl: K čemu připodobnime
království Boží? aneb kterému po
dobenství je přirovname?

31. [Jestit] jako zrno horěičné,
kteréžto když bývá. sato v zem,
nejmenší jest ze všech semen, kteráž
jsou na zemi:

32. Ale když bylo vsáto, roste,
a bývá. větší než všecky zeliny, a
dělá. ratolesti veliké, tak že pod
stínem jeho ptáci nebeští přebývati
mohou. M , _'

33. A takovými mnohými podo—
benstvími mluvil jim slovo, jakž
mohli slyšeti:

34. a bez podobenství nemluvil
jim; ale učenníkům svým vykládal
všecko soukromí.

35. I řekl jim v ten den, když
bylo večer: plavme se na druhou
stranu. .

36. Anechavše zástupu, vzali ho
tak jakž byl, na loď: a [ještě] jiné
lodi byly s nim. (Mat. 8, 23. atd)

37. I stala se bouře veliká. od
větru, a hnala vlny na lodi, tak
že se lodí naplňovala.

38. A on vzadu na lodi spal na
podhlaví: izbudili ho, a řeklimu:
Mistře, neni-liž ti nic do toho, že
hyneme?

39. Ivstav pohrozil větru, a.řekl
moři: Umlkni, a upokoj se! I pře
stal vítr, a stalo se utišem' veliké.

40. I řekl jim: Proč se bojíte?
což ještě nemáte viry?. I báli se
bazní velikou*, a pravili jeden k
druhému: I kdo jest medle tento,
že ho i vítr i moře poslouchají?

29) Tak i sv. evangelium jednou mezi li
dem kůzúno, samo z Božího požehnání
zrůst bráti, a. užitek přinášeti bude, až
do dne žni, neb do skonání světa.

40) t. užaeli se nad tím velmi, zvláštně ti
cizí, kteří s nimi na lodích byli. Mat.
8, 23—26.
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Kapitola 5.
Ježíš vymítá nečistého ducha. 11. Stádo

vepřů v moři utonulo. 26. Jena. od krvo
toku uzdravena. 35. Dcera Jajrova vzkříšena.

1. I přeplavili se přes moře dokrajiny gerasenske*.
2. A když on vyšel z lodi. hned

se s nim potkal člověk z hrobů,
maje ducha nečistého,

3. kterýž mělpříbytekvhrobích, P
a aniž ho kde již mohl řetězy svá
zati:

4. nebo často byv pouty a ře
tězy okován, polámal řetě , a
pouta roztrhal: a žádný nemo lho
skrotiti;

5. a byl vždycky ve dne iv noci
v hrobich a na horách, křiče, a
tepa se kamením.

6. Uzřev pak Ježíše zdaleka, bě—
žel, a poklonil se jemu;

7. akřiče hlasem velikým, řekl:
Co jest tobě do mne, Ježíši, Synu
Boha nejvyššího ?Zaklínám tě skrze
Boha, abys mne netrápil.

8. Nebo pravil jemu: Vyjdiž,
duchu nečistý, z člověka.

9. I otázal se ho: Jak ti říkají?
Aon odpovídaje řekl jemu: Množ
ství* jest jmeno mé; neb mnoho
jest nás.

10. I prosil ho velmi, aby jich
nevyháněl z té krajiny.

11. Bylo pak tu vedle'hory stádo
vepřů veliké, pasouc se.

12. I prosili ho duchové, řkouce:
Past nás do vepřů, at do nich ve
jdeme.

13. I povolil jim hned Ježíš. A
vyšedše duchové nečistí, vešli do
vepřů: a s velikou prudkostí bě
želo stádo, k dvěma tisícům, s vrchu
dolů do moře, 1 utonuli v moři.

14. Ti pak, kteříž je pásli, utekli,
a oznámili to vměstě, iApopolích:
i šli [lidé], aby viděli, co se [to]
sta o:

15. a přišli k Ježíšovi, a uzřeli
toho, který býval trápen od zlého

1) jinak gadarenskě. Mat. 8, 28. atd.
9) t. celé hejno, legie či pluk 

ducha, an sedí, a oděn jest, a má
zdravý rozum: i báli se. .

16. A ti, jenž to viděli, vypra
vovali jim, kterak se stalo tomu,
kterýž měl nečistého ducha, i o
vepřích.

17. I počali ho prositi, aby ode
šel z končin jejích.

18. A když vstupoval na lodi,
očal ho prositi ten, kterýž trápen

býval od zlého ducha, aby směl
jíti s nim.

19. Ale nedopustil mu, nýbrž
řekl jemu: Jdi k svým do domu
svého, a zvěstuj jim, kterak veliké
věci učinil tobě Pán, a slitoval se
nad tebou.

20. I odšel, a počal ohlašovati v
krajině Desíti měst, kterak veliké
věci učinil mu Ježíš: i divili se
všickni.

21. A když se Ježíš zase na dru
hou stranu na lodi přepravil, sešel
se k němu zástup mnohý, a [on]
byl u moře.

22. A přišeljeden z knižat* školy
židovské jmenem J ajrus: a uzřev
jej, padl k nohám jeho,

23. avelmi ho prosil, řka: Dcera
má skonává: pojď, vložnaniruku,
aby ozdravěla, a živa byla.

24. Iodšel s ním: a zástup mnohý
šel za ním, i tiskli jej.

25. A žena, kteráž krvotok měla.
dvanácte let,

26. a mnoho byla přetrpěla od
mnohých lékařů: a všecken statek
svůj vynaložila, aniž jí co bylo
prospělo, ale vždy se hůře měla:

27. uslyševši o Ježíšovi, přišlav

záštupu po zadu, adotkla se rouchae 0;
J 28. nebo byla řekla: Dotknu-li
se ]'en roucha jeho, uzdravena budu.

hned vysechl tok krve
její, a ocítíla na těle, žeby od
toho ne uhu uzdravena byla.

30. A Ježíš poznav hned sám v
sobě moc, kteráž byla z něho vy

22) t. první představený. — Mat. 9, 18.
a t. d.
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šla, obrátiv se k zástupu, řekl: Kdo
se dotekl roucha mého?

31. I řekli mu učenníci jeho:
Vidíš, že tě zástup tiskne, a pra
víšt Kdo se mne dotekl?

32. I hleděl vůkol, aby uzřel tu,
která to učinila. ,

33. ena pak vědouc, co se při
ní stalo, přistoupila s bázní a tře
sením, & padla před ním, a pově
děla mu všecku pravdu.

34. On pak řekl jí: Dcero, víra
tvá tě uzdravila: jdíž v pokoji, a
buď zproštěna od neduhu svého.

35. A když on ještě mluvil, přišli'
od knížete školy, řkouce: Dcera
tvá umřela,proč déle trmácíš mistra?

36. Ježíš pak uslyšev to slovo,
kteréž pravili, řekl knížeti školy:
Neboj se; toliko věř!

37. I nedal žádnému za sebou
jíti, jedině Petrovi, a Jakobovi, a
Janovi bratru J akobovu.

I přišli do domu knížete
školy, a viděl hluk, a jak velmi
pláči a kvílí.

39. I všed tam, řekl jim: Co se
bouříte a pláčete? neumřelat dívka,
ale spí.

40. I posmívali se jemu. On pak
vyhnav všecky, pojal otceamatku
dívky, a kteříž s ním byli, a všel
tam, kdež dívka ležela.

41. I drže ruku dívky, řekl jí:
Talitha kumi! jenž se vykládá:
Dívko, (tobě pravím) vstaň!

42. A hned vstala dívka, acho
díla: byla pak ve dvanácti letech:
i zděsili se divenim převelikým.

43. A přikázal jim velmi, aby
žádný o tom nezvěděl: i rozkázal
jí dáti jisti.

Kapitola 6.
Kristus Pán pohrzen ve vlasti své; 7.

rozeslal své učenníky. 14. Rozdílné smýšlení
o něm. 17. Zpráva o stětí Jana. Křtitele.
35. Zástup pěti chleby nasycen. 47. Pán
po moři chodil, 64. a potom mnohé uzdra
voval.

1. A vyšed odtud, odešel do vlastisvé* :a šli za ním učenníci jeho.

1) t. do Nazaretu — Mat. 13, 54.

2. A když bylo v sobotu, počal
učiti ve škole: a mnozí slyšíce,
divili se učení jeho, řkouce: Odkud
má tento všecky ty věci? a jaká
jest to moudrost, kteráž jest jemu
dána, atakoví divové, kteříž se
dějí skrze ruce jeho?

3. Zdaliž tento není tesař*, syn'
Marie, bratr J akobův, a Josefův,
a Jůdův a Šimonův? Zdaliž nejsou
i sestry jeho zde snámi“ ? I hor
šili se na něm.

4. I řekl jim Ježiš: Neníť pro
rok beze cti, jedině ve vlasti své,
a v domě svém, a v rodině své.

5. A nemohl tu žádného divu
učiniti, jedině málo nemocných,
vzkládaje na ně ruce, uzdravil.

6. I podivil se jejich nevěře, a
obcházel vůkol po městečkách uče.

7. A svolal dvanácte [učenníků],
a počal je osílati po dvou, a dal
jim moc na duchy nečistými.

(Mt. 10, 1. atd.)
8. A přikázal jim, aby ničehož

nebrali na cestu, leč toliko hůl:
ne mošny, ne chleba, ani peněz v
pasu:

9. ale aby obute měli nohy v
střevíce*: a aby neobláčeli dvou
sukní.

10. I pravil jim: Kdežkoli ve
jdete do domu, tu ostaňte, dokudž
nevyjdete odtud*:

11. a kdožkoliby vás nepřijali,
ani vás slyšeli, vyjdouce odtud,
vyrazte prach z noh svých na svě—
dectví jim.

12. Tedy vyšedše kázali, aby
[lidé] pokání činili:

13. a mnohé zlé duchy vymítali,
a mazali olejem mnohé nemocné,
a uzdravovali [je]*.

3) či syn tesařův. Podobne že Ježíš prvé
než kázatí a učíti počal, toho obchodu
pěstouna svého také pilen byl. — ""
bratří a sestry; rozumějí se příbuzní a
příbuzné. . '
t. aby nebrali s sebou jiných střevíců,
než těch, kterěžby na nohách měli.
Byly pak takové střevíce jen podšvy,
řemínky k nohám přivázané.

10) t. nechoďte od domu k domu — Mat.
10, 11.

13) Tohoto mazání nebylo užíváno, jako
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14. I uslyšel [o něm] Heródes
král, (neb zjevné učiněno bylo
jmeno jeho) a pravil: Jan Křtitel
vstal z mrtvých, a protož se dějí
divové skrze něho. '

15. Jiní pak pravili, že [on]jest
Eliáš: a jiní pravili, že jest pro
rok, jako jeden z proroků.

16. Což uslyšev Heródes řekl:
Jan, kteréhož jsem já stal, ontě
vstal z mrtvých.

17. Ten zajisté Heródes poslal
a jal Jana, a vsadil jej do žaláře,
pro Herodiadu manželku Filipa
bratra svého, žeji byl za manželku
pojal; (Mt. 14. l.)

18. nebo říkával Jan Heródeso
vi: Neslušít tobě míti manželky
bratra svého.

19. Herodias pak skládala lest
proti němu, a chtěla jej o hrdlo
připraviti, ale nemohla;

20. nebo Heródes obával se Jana,
věda jej býti muže spravedlivého
a svatého: ichránil jej, aslýchaje
ho činil mnoho*, a rád ho po
slouchal.

21. A když přišel den příhodný,učinil Heródes v den sveho naro
zení večeři knížatům svým. & ti
sícníkům, a předním z Galilea.

22. A když tam vešla dcera té
Herodiady, a tancovala, a líbila se
Heródesovii spoluhodovníkům, řekl
král dívce: Pros mne zač chceš,
a dám tobě.

23. I přisáhl jí: Začkoli prositi
budeš, dám tobě, byt [to] byla po
lovice mého království.

24. Kterážto vyšedši, řekla ma
teři své: Zač budu prositi? Aona
řekla: Za hlavu Jana Křtitele.

25. A všedši hned s chvátáním
ku králi, prosila řkouc: Chci, abys
mi dal hned na míse hlavu Jana
Křtitele.

nějakého léku. ale jako zevnitřního
znamení pomoci Boží, ježto při tom,
nejinak než při vzkládánl rukou, jmeno
Boží vzýváno bylo. Ukazuje to již
spolu na ustanovení svátosti posledního
pomazání. Jak. 5, 14.

20) t. dle rady jeho —

26. I zarmoutil se král: pro pří
sahu [pak], a pro spoluhodovniky,
nechtěl ji zarmoutiti:

27. ale poslav kata, rozkázal při
nésti hlavu jeho na míse. I stal
jej v žaláři,

28. a přinesl hlavu jeho na mise:
a dal jí dívce, a dívka dala ma
teři své.

29. Což uslyševše učenm'ci jeho,
přišli, a vzali tělo jeho, a pocho
vali je v hrobě.

30. I sešli se apoštolové k Ježí
šovi, a zvěstovali jemu všecko, co
byli činili, a učili.

31. I řekl jim: Pojďte soukromí
na puste místo. a odpočiňte ma
ličko. Nebo bylo množství těch,
kteříž přicházeli a odcházeli, tak
že ani k jídlu chvíle neměli.

32. A vstoupivše na lodi, plavili
se na pusté místo soukromí.

(Mat. 14, 13.)
33. I viděli je, že odcházejí, &.

poznali [to] mnozí: i sběhli se tam
ze všech měst pěšky, a předešli je.

34. A vyšed Ježíš, uzřel zástup
mnohý, a měl lítost nad nimi, že
byli jako ovce nemající pastýře, &.
počal je učiti mnohým věcem.

35. A když se již prodlilo, při
stoupili učennici jeho, řkouce: Pu
sté jest toto místo. a již hodina
minula: (Mat. 14, 15.)

36. rozpust je, at jdouce do nej
bližších vesnic a městeček, nakoupí
sobě pokrmů, kteréžby jedli.

37. A odpověděv řekljim: Dejte
vy jim jisti. Iřekli jemu: Pojďme
a kupme za dvě stě peněz* chleba,
a dáme jim jisti.

38. I dí jim: Kolik chlebů máte?
jděte &. zvězte. A když zvěděli,
řekli: Pět, a dvě ryby.

39. I rozkázal jim, aby kázali
posaditi se všechněm po houfích
na zelené trávě. _

40. I usadili se rozdílně po stu,
a po padesáti.

41. A vzav pět chlebů, a dvě
ryby, pohleděv k nebi, požehnal a

37) t. římských denárů či desetníků, po
12 kr. stř.
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lamal chleby, a dával učennikům
svým, ab kladli před ně: i dvě
ryby roz ělil mezi všecky.
. 42. I jedli všickni, & nasycení
jsou.

43. A sebrali ostatky drobtů dva
nacte košů plných, i z ryb.

44. Bylo pak těch, kteříž jedli,
pět tisíc mužů.

45. A hned přinutil učenníky
své vstoupiti na lodi, aby jej pře
dešli přes moře do Betsaidy, ažby
on rozpustil lid.

46. A roz ustiv je, šel na horu,
aby se mo 'l. (Mat. 14, 23.)

47. A když bylo večer, byla lodí
u prostřed moře, a on sám [byl] na
zemi.

48. A viděl je, že se s těžkosti
plavili, (nebo byl vítr odporný jim)
a při čtvrtém bdění nočním přišel
k nim, jde. po moři, a chtěl je mi
nouti.

49. Oni pak uzřevše ho, an jde

po moři, domnívali se, žeby obludayla, i zkřikli.
50. Nebo jej všickni viděli, a

ulekli se. A hned romluvilknim,
a řekl jim: Dou ejtež, jat jsem,
nebojte se.

51. I vstoupil k ním na lodi, a
utišil se vítr. A tím více se sami
v sobě děsili;

52. nebo nerozuměli o chlebích:
bylo zajisté srdce jejich oslepeno.

53. A když se přeplavili, přišli

(liodízeměgenesaretske, a přistavilio
54. A když vyšli z lodí, hned

' ho poznali: =
55. a běhajíce po vši té krajině,

počali na ložcích nositi nemocné,dežkoli uslyšeli o něm, žeby byl.
56. A kamžkoli vcházel do mě

steček, neb do vsi, nebo do měst,
kladli na ulicích neduživé, a. pro
sili ho, aby se aspoň odolku rou
cha jeho dotkli, a kolikož [jich]
koli se jeho dotkli, uzdravení byli.

Kapitola 7.

Vysvětlení toho, co vlastně člověka po
skvrňnje, anebo neposkvrňuje. 25. Dcery

- držíte ustanovení li
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ženy pohpnské, 32. a hluchého i něméhouzdraven .

1. I sešli se k němu Fariseové, a.někteří z zákonníků, kteříž
byli přišli 2. J erusaléma.

2. A uzřevše některé zučenníků
jeho obecnýma, to jest, neumytý
ma rukama jisti chleby, haněli je.

Mat. 15, 2. atd.)
3. Nebo Fariseové, ivšickni Židé

nejedí, lečby byli často* ruce 11
myli, držíce ustanovení starších**:

4. a z trhu přišedše, nejedí, leč
se umyjí: a jest mnoho jiných věcí,
kteréž jsou jim ustanovený, aby _'e
zachovávali: [jako] umývání ko '
ků, adžbanů, aměděnic, ipostelí*.

6. I otázali se ho Fariseové aza
konnící: Proč učenníci tvoji neza
chovavaií ustanoveni starších, ale
jedí chléb neumytýma rukama?

6. On pak odpověděv, řekl jim:
Dobře prorokoval o vás pokrytcích
Isaiaš, jakož psáno jest: Lid tento
ctí mne rty: srdce pak jejich da
leko jest ode mne.

7. Ale nadarmo mne cti, učíce
učení a ustanovení lidska*.

(Is. 29, 13.)
8. Nebo opustivše řikazaní Boží,

deka, umývání
džbanů a koníků, a mnohé jiné
těm podobné věci činíte.

9. A pravil jim: Čistě rušíte při
kázani Boží, abyste ustanoveni své
zachovali.

10. Nebo Mojžíš pověděl: Cti
otce svého imatku svou; a: Kdož

3) t. vícekrát " t. starodávné obyčeje
předků.Pilně umývání rukou předjídlem '
a po jídle náleží u východních národů
k čistotě, poněvadž nožů & vidliček
neužívají. idé pak azvléště Fariseové
měli ten obyčej za částku náboženství,
v čemž arci bloudili, & přísnost jejich
v tom byla. přílišné. i pověrečné.. Mat.
15, 2. atd.

4) t. na nichž při jídle sedali neb léhali
'místo židlí & lavic.
t. berouce k náboženství pouhé lidské
obyčeje, a ukládajíce je lidu zachová
vati, jako pravá církevní přikázaní, ano
někdy je i nad božské.přikhaní vyvy
ěu í

7)

j ce.
10) Viz 2. Mojž. 20, 12. a. 21, 17.
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by zlořečil otci neb mateři, at smrti 24. A vstav odtud, odšel do kon—
umře*. čin Týru a Sidonu: a všed do

11. Ale vy pravíte: Rekl-li-by
člověk otci neb mateři, korban(to
jest, dar),)kterýžkoli jest odemne,
tobě prospěje:

12. a nedopouštíte mu nic více
učiniti otci svému, neb mateři,

13. rušíce slovo Boží ustanove
ním svým, kteréž jste ustanovili:
a mnohé těm podobné věci činíte.

(Mat. 15, 3- -.6)
14. I póvolav opětzástupu, pra-vr

vil jim: Slyšte mne všickni, &.roz
umejte. (Mat. 15, 10. atd.)

15. Nic není z zevnitřku člověka,
vcházejícího do něho*, cobyjej po
skvrniti mohlo**: ale co z člověka
pochází-I', tot jest, co poskvrňuje
člověka.

16. Má—likdo ušiksl šení, slyš.
17. A když všel do dsémuod zá

stupu, tázali se ho učenníci jeho
o tom podobenství.

18. I řekl jim: Tak jsteivyne
rozumní? Což nerozumíte, že vše
cko, což z zevnitřku do člověka
vchází, nemůže ho poskvrníti:

19. neb nevchází tov jeho srdce,
ale v břicho, a vychází [zase]ven,

vy2čistujíc všeliké pokrmy.2.0 Ale pravil, že co z člověka
pochází, to poskvrňuje člověka..

2.1 Nebo z vnitřku z srdce lid
ského pocházejí zlá. myšlení, cizo
ložstva, smilstva, vražd

22. krádeže, lakomství, nešlechet
nosti, lest, nestydatosti, zlé oko*,
rouhání, pýcha, bláznovství**.

23. Všecky tyto zlé věci pochá
zejí z vnitřku, a poskvrňují člo
věka.

15) t. nic není z těch věci, kteréž a ze
vnitř-kudo člověka vcházeií— *. jestli
žeby to sice proti přikázani Božímu,
neb církevnímu, neb jiné řádné vrch
nosti nečelilo, neboť v té případuosti
by se člověk, ač ne pokrmem samým
v sobě, však neposluěenstvím poskvr
nil. - 1- t. ze zlého úmyslu — Níž v21.
či závistivé, závist — '" t. bezbožnost
i všeliká nepravost.

27) Ř.ps1kům. Mat. 15, 26. atd.
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domu, nechtěl, aby to kdo věděl,
ale nemohl se tajitl.

(Mat. 15, 21. atd.)
25. Nebožena, jejižto dceraměla

nečistého ducha, hned jak o něm

uslllyšela, vešla, a padla k nohám
26. Byla pak ta žena pohanka,

rodem Syrofenitská: i prosila ho,

abyLzlého ducha z její dcery vyvrh
27 Kterýž řekl jí: Nech at se

rvé nasytí synové: nebt není
dobré vzíti chléb synů, & vrci
psům*.

28. A ona odpověděla, a řekla
mu: Ovšem, Pane! ale 1 štěňátka
jedí pod stolem drobty synů.

29. I řekl jí: Pro tu řeč jdi:
vyšelt jest zlý duch z dcery tvé.

30. A odšedši do domu svého,
nalezla divku ana leží na loži,a

zlý 1duch z ní vyšel..A vyšed zase z končin tyr
ských, přišel skrze Sidon k moři
galilejskému, prostředkem krajin
Desíti měst.

32. I přivedli jemu hluchého a
němého: a prosili ho, aby na nej
ruku vložil. (Mat. 9, 32)

33. A pojav jej soukromí ven z
zástupu, vložil prsty své v uši jeho
a plinuv, dotekl se jazyka jeho:

34. a vzezřev k nebi, vzdechl,
arekl jemu Efeta, tojest, otevřise.

A hned otevříny jsou uši
jeho, arozvázán jest svazekjazyka
jeho, i mluvil právě.

36. Apřikázal jim, aby žádnému
nepravill. Ale čím ]im více při
kazoval, tím více ohlašovali,

37. a tím více se divili, řkouce:
Dobřevšecky věci učinil; hluchým
rozkázal slyšeti, a němým mluviti.

Kapitola 8.
Sedmi chleby zástup ode Pána.nssycen.

11. Výstraha od kvasu Feriseů, kteříž od
něho znameni hledali. 22. Slepému zrak
navrácen. 27. Otázka na učenníky, co lidé
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a'co oni o něm myslí.3l. Umučení usmrtí
predpovědění, 34. a oznámení, v čemby zá
leželo pravé jeho následování.

1. V těch dnech, když opět veliký
_ _ zástup byl, a neměli, coby
jedli, svolav [Ježíš] učenníky, řekl

1m—

2. Lítost mám nad zástupem: ne
bo aj iž tří dni trvají se mnou, a
nemaj1 coby jedli:

(Mat. 15, 32—38)
3. a rozpustím-li je lačné do do

mů jejich, zhynou na cestě: nebo
někteří z nich zdaleka přišli.

4. A od ovědělí mu učenníci je
ho: Odku bude kdo mocije nakr
miti chleby zde na poušti?

5. I otázal se jich: Kolikchlebů
máte? Kteřížto řekli: Sedm.

6. I kázal zástu u posaditi se na
zemi: a vzav s chlebů, díky
učíniv lámal, &' dával učenníkům
svým, aby předkládali: ikladli před
zástup.

7. A mělimaličko rybiček: i těch
požehnal, a kázal před ně klásti.

8. I jedli, a nasycení jsou, a se
brali, což pozůstalo drobtů, sedm
košů.

9. Těch pak, kteříž jedli, bylo
okolo čtyř tisíců: i rozpustil je.

10. A hned vstoupiv na lodi s
učenníky svými, plavil se do krajin
dalmanutských*.

11. I vyšli Fariseové, a počali
se s ním hádati, hledajíce od něho
znameni s nebe, okoušejíce ho.

12. A on vzdychl v duchu [svém],
a řekl: 00, pokolení toto znamení
hledá? Amen pravím vám: Nebude
dáno znamení pokolení tomuto*.

13. A nechav jich, vstoupil zase
na lodi, a plavil se přes moře.

14. I zapomenuli vzíti chlebů:
a neměli než jeden chléb s sebou
na lodi.

15. I přikazovaljim, řka: Hleďte
a varujte se kvasu farisejského, a
kvasu Heródesova.

10) t. kde města Dalmanutha a Magedan
či Magdala ležela. Mat. 15, 39.

12) t. žádné s nebe, ale jiné. Mat. 16, 1—4.
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16. I myslíli řkoucejedenkdru
hému: Nemáme chlebů.

17. Poznav to Ježíš, řekl jim:
Co přemýšlíte, že nemáte chlebů?
Ještě nepoznáváte, ani nerozumíte ?
ještě máte své srdce oslepené?

18. oči majíce nevidíte? a uši
majice neslyšíte? Aniž pamatujete,

19. když jsem ět chlebů Zlámal
mezi pět tisíců: olik jste plných
košů drobtů sebrali? Řekli jemu
dvanácte.

20. Když také sedm chlebů me
zi čtyři tisíce: kolik jste košů
drobtů vzali? I řkou jemu: Sedm.

21. I řekl jim: Kterakž ještě
nerozumíte*?

22. I přišli do Betsaidy, a při
vedli k němu slepého, a prosili ho,
aby se ho dotekl.

23. I ujav slepého za ruku, vy
vedl jej ven z městečka: a plinuv
na oči jeho, a vložív na něj ruce
své, otázal se ho, viděl-].íby co.

24. A on pohleděv, řekl: Vidím
lidi, jako stromy chodící*.

25. Potom opět vložil ruce na
oči jeho: i počal viděti,auzdraven
jest tak, že jasně viděl všecko.

26. I odeslal jej do domu jeho,
řka: Jdi do domusvéhozavejdeš-li
do městečka, neprav [o tom] žád
nému.

27. Tehdy vyšel Ježíš i učenníci
jeho do městeček Cesaree Fílipovy* :
a na cestě tázal se učenníků svých,
řka jim: Kým mne praví býti lidé?

28. Kteřížto odpověděli jemu,
řkouce: [Jedni] Janem Křtitelem,
jiní Eliášem, jiní pak jako jedním
z roroků*. '

9. Tehdy řekl jim: Vy pak kýmmne býti pravíte? Odpově ěv Petr,
řekl jemu: Ty jsi Kristus.

21) t. že toliko na chléb vezdejší myslíte,
kdežto já o chlebu v smyslu duchovním,
o učení Faríseů a Herodíánů mluvil?
Mat. 16, 6—12. .

24) t. nemohu ještě jejich tvářnost: a po
stavy jasně rozeznatí.

27) t. v okolí tohoto města ležících. Mat.
16, 13. atd.

28) t. nějakým prorokem. Mat. 16, 14.
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30. I přikázal jim s pohrůžkou,
aby [toho] o něm žádnému nepra—

31. I počal je učiti, že Syn člo
věka musí mnoho trpěti, a potupen
býti od starších. a nejvyšších kně
ží, a zákonníků, a zabit bytí:-a ve
třech dnech z mrt 'ch vstáti

vítat. 16, 21.)
32. A zjevně to slovo mluvil. I

chytiv jej Petr, počal mu domlou
v tia .

33. Kterýžto obrátiv se, a pohle
děv na učenníky své, přimluvil
Petrovi, řka: J diž za mnou satane:
nebo nechápáš, co jest Božího, ale
co lidského.

34. A svolav zástup s učenniky
svými, řekl jim: Chce-li kdo za
mnou přijíti, zapří sebe sám, a vez
mi kříž svůj, a následuj mne.

35. Nebo chtěl-liby kdo život svůj
zachovati, ztratí jej: pakliby kdo
ztratil život svůj pro mne a pro
evangelium, zachovát jej*.

36. Nebo co prospěje člověku, by
všecken svět ziskal, a své duši ško—
du učinil?

37. Aneb jakou dá člověk výměnu
za. duši svou*?

38. Nebo kdožkoli se styděti bude
za mne, a za slova má, v tomto

okolení cizoložném a hříšném: i
yn člověka styděti se bude za

něj, když přijde v slávě Otce své
ho s anděly svatými.

39. A pravil jim: Amen pravím
vám, že jsou někteří z stojících
tuto, ješto, neokusí smrti, až uzří
království Boží, přicházejícív moci*.

Kapitola 9.
Kristovo proměnění na hoře. 16. Uzdra

vení člověka posedlého. 30. O smrti avzkří
šení Páně. 34. Nesnáz mezi učenníky o

36) t. ztrativ život
věčný. Mat. 16.

37) t. člověk nemá. ničehož, čímby mohl
duši svou vyměniti & od věčného za
hynutí vysvoboditi. Mat. 16, 26.

39) t. mocně a slavně. Mat. 10, 33.

časný, zachová život
25.

přednost. 44. Napomenutí učenuíků, aby se
pohoršení vyatříhalí.

1. A po šesti dnech pojal JežíšPetra, a Jakoba, a Jana, i
vedl je na horu vysokou soukromí
samotné, a proměnil se před nimi.

(Mat. 17, 1. a t. d.)
2. A učiněno jest roucho jeho

stkvoucí, a bílé velmi jako sníh,
jak bílého bělič na zemi učiniti
nemůže.

3. A ukázal se jim Eliáš s Moj—
žíšem: a mluvili s Ježíšem.

4. I promluviv Petr, řekl Ježí
šovi: Mistře, dobře jest nám tuto
býti: i udělejme tři stánky, tobě
jeden, Mojžíšovi jeden, &.Eliášovi
jeden.

5. Nebo nevěděl co mluví: byli
zajisté bázní přestrašeni.

6. I stal se oblak zastiňující je:
a přišel hlas z oblaku, řkoucn Ten
tot jest Syn můj nejmilejší: jeho
poslouchejte.

7. A hned ohlédše se, žádného
víc neviděli, než samého Ježíše s
sebou.

8. A když sstupovali s hory,
přikázal jim, aby toho žádnému
nevypravovali, co viděli: leč až
Syn člověka z mrtvých vstane.

9. I zadrželi to slovo u sebe,
tážíce se mezi sebou, cobytobylo:
až z mrtvých vstane?

10. I otázali se ho, řkouce: Což
tedy praví Fariseové a zákonnici,
že musí prvé Eliáš přijíti?

(Mat. 17, 10.)
11. Kterýž odpověděv, řekl jim:

Eliáš když nejprvé přijde, napraví
všecky věci: a jakož psáno jest o
Synu člověka, že má mnoho trpětí,
a pohrdán býti*. (Is. 53, 34)

12. Ale pravím vám: Že i Eliáš
přišel (a učinili mu, cožkoli chtěli),
jakož sáno jest o něm.

13. přišed k učenníkům svým,
uzřel zástup veliký okolo nich, a
zákonníky, ani se hádají s nimi.

11) t. obě se musí naplniti, i toco se praví
o Eliášoví ico psáno jest o utrpení
Syna"člověka. Mat. 17, 10—13.
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14. A hned všecken lid uzřev

Ježíše, podivil se s strachem, a
ulekli se, a sběhše se vítali ho.

15. I otázal sejich: 00 se hádáte
mezi sebou? (Mat. 17, 14.)

16. A odpovidajejedenzzástupu,
řekl: Mistře, přivedl jsem syna
svého k tobě, kterýž má ducha
němého:

17. a ten kdežkoli jej uchopí,
lomcuje jim, a on sliní, a skřipí
zubami, a schne: i řekl jsem učen—
níkům tvým, aby jej vyvrhli, a
nemohli.

18. Kterýž odpovídaje jim, řekl:
pokolení nevěřící, dokudž s vá

mi budu? dokudž vás budu trpěti?
Přiveďte jej ke mně. '

19. I přivedli ho. A jakž jej
uzřel, hned jím duch lomcovalz i
padl na zem, a válel se a slinil.

20. I otázal se otce jeho: Od
dávna—lise muto stává? Aon řekl:
Od dětinství:

21. a často jím vrhl na oheň, i
do vody, aby jej zahubil. Ale mů
žeš-li co, spomoz nám, slitovav se
nad námi.

22. I řekl jemu Ježíš: Můžeš-li
věřiti, všecko 'est možné věřicímu.

23. A ihne zvolav otec [toho]
acholíka, s slzami řekl: Věřím,
ane, s omoz nedověře mé.
24. když uzřel Ježiš, že se

zástup sbíhá, pohrozil duchu neči
stému, řka jemu: Duše hluch' a
_němý, já. tobě přikazuji: vyj '
něho, a nevcházej více do něho.

25. Tedy křiče a velmi jím lom—
cuje, vyšel z něho: a učiněn jest
[pacholík]jako mrtvý; tak že mnozí
pravili, že umřel.

26. Ale Ježíš ujav 'ej za ruku,
pozdvihl ho, a on vs .

27. A když všel do domu, otá
zali se ho učenm'ci jeho soukromí:
Proč jsme my ho nemohli vyvrh
nouti?

28. Iřekl jim: Toto kolení ne
může ničímž vyjíti, je ' ě modlit
bou a ostem. .

29. jdouce odtud, šli mimo

29) skrze Galilei, ale po stezkách stranních
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Galílei*: aniž chtěl, aby kdo o tom
věděl**.

30. Iučil své učenníky, a (praviljim: Syn člověka bude vy án v
ruce lidské, a zabíjí ho, a byv za
bit, třetího dne z mrtvých vstane.

31. Oni pak nesrozuměli [tomu]
slovu: a ostýchali se ho otázati.

32. I řišli do Kafarnaum. A
když byh v domě, otázal se jich:
Oč jste se na cestě hádali?

33. Ale oni mlčeli: neb se byli
na cestě mezi sebou hádali, kdoby
z nich byl větší*.

34. A posadiv se, zavolal dva
nácti, adí jim: Chce-likdo prvním
býti, budet ze všech nejposlednější,
a služebník všech.

35. A vzav pacholátko postavil
je u prostřed nich: kteréžto když
byl objal, řekl jim:

36. Kdožbykoli jedno z takových
pacholátek přijal ve jmenu mém,
mne přijímá: a kdožbykoli mne
přijal, ne mne přijímá, ale toho,
kterýž mne poslal.

37. Od ověděl mu Jan, řka:
Mistře, vi ěli jsme jednoho, an ve
jmenu tvém zlé duchy vymitá,
kterýž nechodí s námi*: i bránili
jsme mu.

38. J ežíš pak řekl: Nebraňtež
mu; nebt není žádného, kterýžby
divy činil ve jmenu mém, aby
mohl snadno zle mluviti o mně*.

39. Nebo kdo není proti vám,
s vámi jest.

40. Kdožbykoli zajisté dal vám
píti číši vody ve jmenu mém, pro
tože jste Kristovi: amen pravím
vám, neztratí odplaty své.

(Mat. 10, 42.)
41. A kdožbykoli pohoršil jed

noho z těchto maličkých, věřících
ve mne, lépeby mu bylo, aby byl

a na veřejnou cestou.—** protože ne
chtěl býti od lidu udržován, pospíchaje
]: svému utrpení — Mat. 17, 21.

33) t. přední, nejvyšší — Mat. 18, l.
87) t. není s námi tvým učennikem —Luk.

9 4. 9.
38) ti aby mohl býti mým protivníkem; i

jest tedy jako jeden z mých.
41) t. mlýnský kámen — Mat. 18, G.
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zavěšen na hrdlo jeho žernov osli
či*, a vržen byl do moře.

42. A horšila—h'by tě ruka tva,
utni ji; lépet jest tobě mdlému'
vjíti do života, nežli dvě ruce ma
jlclmu, jíti do pekla, v oheň ne—
uhasitedlný,

43. kdežto červ jejich neumírá.,
a. oheň nehasne*.

44. A jestli noha tvá. horší tě,
utni ji: le'gpetjest tobě kulhavému
vjiti do života věčného, nežli dvě
nohy majícímu uvrženu býti do
pekla, v oheň neuhasitedlný, '

45. kdežto červ jejich neumírá.,
a oheň nehasne.

46. Pakli oko tvé horší tebe,
vylup je: lé et jest tobě jedno
okému vjíti o království Božího,
nežli dvě oči majícímu uvrženu
býti do ekelného ohně

47. k ežto červ jejich neumírá,
a oheň nehasne.

48. Nebo každý bude ohněm
solen*, a všeliká. obět solí bude
osolena**.

49. Dobrát jest sůl: pakli sůl
bude neslaná, čim j1 osolítep*? Mějte
sůl v sobě**, a pokoj mějte mezi
sebou.

Kapitola 10.
Odpověď na otázku, sluší-li manželku pro

pustiti. 13. Ježíš přijímá. & žehná dítky. 17.
Naučení o bohatých. Slib učiněný těm, kte
říž pro Krista všecko opustili. 38. Učenní
ků ku poníženosti napomenutí, 46. a ale
pého uzdravení.

1. A vstav odtud, přišel do končin jůdských za Jordán: i
sešli se k němu zase zastupové: a
jakž obyčej měl, opět je učil.

(Mat.19, 1 atd.)
2. I přistoupivše Fariseové, ota

42) t. mrzaku. Mat. 18,8. atd.
43) kdežto jejich muky věčně trvají.
48) t. věčně trápen — ** Sůl znamená. také

nezruěitedlnost,jako obětistarozákonní
bývaly soleny, tak budou i tyto oběti
věčného zabynutí jako osoleuy, aby se
věčně trápily, ale nikdy nestravily.
t. zase napravíte. Mat. 5, 13. ——*. t.49)
sůl moudrosti a neporušitelné ctnosti—
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zali se ho: Sluší-li muži ženu pro

pustitói? pokoušejíce ho.
On pak odpovídaje?řekl jim:Co3vám přikaza Mojžíš?

4. Kteřížto řekli: Mojžíš dopu
stil lístek zapuzení napsati, apro
pustiti.

6. Jimžto odpověděvJežíš, řekl:
Pro tvrdost srdce vašeho napsal
vám [Mojžíš] to přikazaní.

(5. Mojž. 24, l.)
6. Ale od počatku stvoření, muže

a ženu učinil je Bůh.
(1. Mojž. 1, 27.)

7. Protot opustí člověk otce své
ho, i matku, a přidrží se ženy své:

(1. Mojž. 2, 24)
8. i budou dva v jednoin těle.

A tak již nejsou dva, ale jedno tělo.
9. Protož co Bůh spojil, člověk

nerozlučui.
10. A doma otazali se ho opět

učenníci jeho 0 též věci.
11. I dí jim: Kdobykoli propu—

stil manželku svou, a jinou pejal,
cizoloží proti ní.

12. A jestližeby žena propustila
muže svého, a za jiného se vdala,cizoloží.

13. I podavali jemu dítek, aby
se jich dotýkal: ale učenníci do
mlouvali těm, kteříž je nesli.

Mat. 19,13.)
14. Kteréžto když uzřel Ježíš,

nelibě to nesl, a řekl jim: Nechtež
dítek přijíti ke mně, a nebraňte

ÍlŠmži.nebo takových jest kralovstvi
15. Amen pravím vam: Kdež

bykoli nepřijal království Božího
jako dítě*, nevejde do něho.

16. A objímaje je, a vzkládaje
na ně ruce, dával jim požehnání.

17. A když vyšel na cestu, při
běhl jeden, a poklekna před ním,
otázal se ho: Mistře dobrý, co uči
ním, abych života věčného došel?

(Mat.19.16.)
18. Ježíš pak rekljemu Comne

nazývaš dobrým? Nikdo není do
brý, než jediný Bůh.

15) tak pokorně a sprostně - Mat. 18, 8
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19. Přikázaní umíš: Nezcizoložíš ;
nezabiješ; nepohadeš; nepromluvíš
křivého svědectví, neoklamáš; cti
otce svého i matku.

20. A on odpověděv, řekl 'emu:
Mistře, toho všeho jsem ost ' al od
své mladosti.

21. Tedy Ježíš pohleděv na něj,
zamiloval ho, a řekl jemu: Jednoho
se ti nedostává: jdi, prodej, cožkoli
máš, a dej chudým, &. budeš míti
poklad v nebi: a pojď, následuj
mne.

22. Kterýžto zarmoutiv se pro
to slovo, odšel truchliv jsa: nebo
měl mnoho statků.

23. A pohleděv vůkol Ježíš, dí
učenníkům svým: Jak nesnadně
ti, jenž peníze mají*, vejdou do vý h

(Mat. 19, 23)království Božího!
24. Učenníci pak se užasli nad

slovy jeho. Ale J ežíš zase odpověděv,
di jim: Synáčkové, jak nesnadné
jest těm, kteříž doufají v peníze,
do království Božího vjíti!

25. Snázet je'st velbloudu skrze
jehelm' ucho projíti, nežli bohatému
vjíti do království Božího.

26. Oni pak [mnohem] více se
divili, řkouce mezi sebou: I kdož
může spasen býti?

27. A pohleděv na ně Ježíš, dí:
U lidí jest to ' nemožné, ale ne u
Boha: nebo u Boha jest všecko
možné. ; n.l.,-':i.-551Fax? ;, s;

28. I počal Petr praviti jemu:
Aj my jsme všecko opustili, a šli
jsme za tebou. (Mat. 19, 27.)

29. Odpověděv J ežíš, řekl: Amen
pravím vám: ádného není, ještoby
opustil dům, neb bratry, neb sestry,
neb otce, nebo matku*, nebo syny,
nebo roli pro mne a pro evangehum,

30. aby nevzal stokrát tolik, nyní
v času tomto, domů, a bratrů, a
sester, a matek, & synů, a roli, s

23) a (srdce na ně věší —
29) . přidává: neb manželku.
30) t. hojnost vseliké laskavé, z křesťan

ského obcování vyplývající pomoci ve
vezdejších potřebách, itaké v proti
venstvích; — aneb: a. však k tomu
i protivenství —

Novy' Zákon.

rotivenstvími*, a v budoucím vě
u život věčný.
31. Mnozít pak prvni budou po

slední: a poslední první.
32. Byli pak na cestěvstupu'íce

do Jerusaléma: a J ežíš předchazel
je*, i'diviJi se velmi, a jdouce za.
ním báli se**. I pojav opět dva
nácte, počal jim praviti, coby se
mu mělo přihoditi.

33. Aj vstupujeme do J erusaléma,
a Syn člověkavydán bude knížatům
kněžským, a zákonnikům, a star
ším: i odsoudí jej na smrt. a vy
dají ho ohanům:

34. a udou se mu posmívati, &
uplvají ho, a ubičují ho, a zabíjí
ho: ale třetího dne vstane z mrt

c .

35. Tehdy přistoupili k němu J a
kob a Jan, synovéZebedeovi, řkou
ce: Mistře, chceme, začbychomkoli
tebe prosili, abys nám učinil.

Mat. 20, 21. a t. d.)
36. A on řekl jim: Co chcete,

abych vám učinil ?
37. I řekli: Dej nám, abychom

sedělijeden na pravici tvé,adruhý
na levici tvé v slávě tvé.

38. Ježíš pak řekl jim: Nevíte,
zač prosíte. Můžete-li píti kalich,
kterýž já iji: aneb křtíti se křtem,
kterýmž ja se křtím*?

39. A oni řekli jemu: Můžeme;
Ježíš pak řekl jim: Kalich zajisté,
kterýž já piji, píti budete; a křtem,
kterýmž já se křtím,křtěni budete:

40. ale seděti na pravici mé, neb

ngblevici, není věc má dáti vám;n rž, kterým ři raveno jest.
41. A uslyševrěepto deset, počali

se hněvati na Jakoba a na Jana.
42. Ale Ježíš povolav jich, řekl

jim: Víte, že ti, kteříž se vidí vlád
nouti nad národy,panují nadnimi:
a knížata jejich mají nad nimi moc.

43. Ale ne tak jest mezi vámi:

32) t. chvátaje byl vždy napřed — " obá
vajíce se toho, coby je v Jerusalémě
potkati mohlo. Mat. 20, 17. a t. d.

38) t. podstoupiti kali'ch utrpení a křest
krve, jako i já podstoupfm?
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nýbrž kdokoliby chtěl [mezi vámi)
býti větší, bude váš služebník:

44. a kdožkoliby mezi vámi chtěl
býti předni, bude služebnik Všech.

45. Nebo ani Syn člověka nepři
šel, aby mu bylo slouženo, ale aby
sloužil, a aby dal život svůj na
vykon eni za mnohé.

46. přišli do J ericha: a když
on vycházel z J ericha i učennici
jeho, &.zástup velmi mnohý [s nim],
syn Timeův, Bartímeus, slepý, se
děl vedlé cesty, žebře.

(Mat. 20, 29.)
5; 47. Kterýžto když uslyšel, žeby
to byl Ježlš Nazaretský, očal vo
lati, a řikati: Ježíši, synu avidův,
smiluj se nade mnou!

48. I přimlouvali jemu mnozi,
ab mlčel.
vo al: Synu Davidův, smiluj se
nade mnou!

49. Tedy zastaviv se Ježíš, kázal
ho zavolati. I zavolali slepého, řkou
ce jemu: Dobre mysli buď; vstaň,
volá tě.

50. Kterýžto odhodiv roucho své,
vzcho il se, a přišel k němu.

51. % promluviv J ežíš, řekljemu:
Co chceš, at tobě učinim? A řekl
jemu sle ý: Místře můj, at vidim.

52. Ted di jemu Ježiš: Jdi, víra
tvá tě uzcřravila. A on hned pro
hlédl, a šel za ním cestou.

(Mat. 20, 34.)

Kapitola 11.
Příjezd Ježíšův do Jerusaléma. 13. Usu

šení film. 15. Vyhnání kupců a prodavačů

Ale on mnohem více *

vázané, na kterémž ještě nikdo z
lidí neseděl: odvažte je a přiveďte.

3. A řekl-liby vám kdo: Cočini
te? rcete, že ho Pán potřebuje: a.
hned je ropusti sem.

4. I odšedše nalezli oslátko přivá
zané venku u dveří na rozcestí: i
odvázali je.

5. A někteří z těch, kteří tu stáli,
řekli jim: Co činíte, odvazujice
oslátko?

6. Oni pak řekli jim, jakož jim
byl přikázalJ ežiš, i propustili jim je.

7. I řivedli oslátko k Ježíšovi:
a vlož' i na ně roucha svázivsedl
na ně.

8. Mnozí pak prostírali roucha.
svá na cestu, a jiní sekali ratolesti
se stromů, a metali na cestu.

9. A kteří napřed šli, i ti kteří
šli za ním, volali, řkouce: Hosanna!

10. Požehnaný, 'enž se béře ve
jmenu Páně! Pože ané, jenž při
šlo království otce našeho Davida:
Hosanna na výsostech!

11. I všel do J erusaléma do chrá—
mu: a pohleděv na všecko vůkol,
když již byla večerní hodina, vyšel
se dvanácti do Bethanie.

12. A druhého dne když vychá.
zeli z Bethanie, lačněl.

(Mat. 21, 18.)
13. A uzřev zdaleka fík, an má

listí, šel, zdaby co nalezl na něm:
a když přišel k němu, nic nenalezl,
kromě listi: nebo nebyl čas fiků*.

14. A promluviv, řekl k němu:
Již více na vě nižádný z tebe
ovoce nejez! A s yšeli to učennici

: chrámu. 22. Moc silné viry a modlitby. J 11
28. Odpověď na otázku Fariseů, &.zmínku.
o anovi.

1. A když se přibližovali k J erusalému, a k Bethanii* při

holřrgOlivetské, poslal dva. z učenc
2. a řekljim: Jděte do městečka,

kteréž proti vám jest, a hned ve
jdouce tam, naleznete oslátko při

1) ň. přidává také, ]: Betfag'i, kteréž mě
stečko mezi Jerusalémem u. Bethanii
leželo — Mat. 21, 1. a t. d.

e 0.
15. I řišli do Jerusaléma. A

když vše do chrámu, počal vymí
tati ty, jenž prodávali &kupovali
v chrámě: a stoly penězoměnců., i
stolice prodávajících holuby zpře
vracel: (Mat. 21, 12.)

16. a nedopustil, aby kdo [jakou]
nádobu nesl skrze chrám.

13) t. obyčejný čas fíků, 8. vlak poněvadž
Hk dříve ovoce nasazuje nežli listí,
mohl ten fík, maje listí, již ranné ovoce
míti. Ostatně vypodobňoval ten neuži—
teěný strom národ židovský. Mat. 21,
19. a. t. d.
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17. I učil [je], řka jim: Zdaliž
není sano: Dům můj, dům modlitby
slouti bude všem národům? Vy pak
jste jej učinili peleší lotrů.

(Is. 56, 7.)
18. To uslyševše knížata kněž

ská. a zákonníci, hledali, kterakby
jej zahubili: nebo se ho báli, proto
že všecken zástup divil se učení
jeho.

19. A když byl večer, vyšel z
města.

20. A ráno jdouce mimo, uzřeli
fík, an usechl od kořene.

(Mat. 21, 20. a t. d.)
21. A zpomenuv Petr, řekljemu:

Mistře, aj fík, kterémuž jsi zlořečil,
usechl.

22. I odpověděv Ježíš, řekl jim:
Mějte víru v Boha.

23. Amen pravím vám, že kdožby
koli řekl hoře této: Zdvihni se, a
vrz sebou do moře, a nepochybo—
valby v srdci svém, ale věřilby, že
se stane, cožkoli di, stanet se jemu.

24. Protož pravím vam, všecko
začkoli modlíce se prosite, věřte,
že vezmete, a stanet se vam.

25. A když se postavíte k mo
dlení*, odpouštějte, máte-li co proti

komu: aby i Otec váš, kterýž jestv nebesíc , odpustil vam hříchy
vaše.

26. PakJi vy neodpustíte: ani
Otec vaš, kterýž v nebesích jest,
neodpustí vám hříchů vašich.

27. I přišli zase do Jerusaléma.
A když chodil v chrámě, přistou
pili k němu nejvyšší kněží, a zákon
níci, a starší;

28. i řekli jemu: Jakou mocí to
činíš? a kdo tobě dal tu moc, abys
tyto věci činil*?

29. Tedy odpovídaje' Ježíš, řekl
jim: Otažit se i já. vás na jednu
věc, odpovězte mi: a povím
jakou mocí to činím.

30. Křest Janův s nebe-li byl,
čili z lidí ? Odpovězte mi.

7

25) Staří modlili se více stoje. Smysldeyž
se budete připravovati ]: modlo

28) t. abys vyháněl z chrámu prodavajici a
kupující. Mat. 21, 23. a t. &.

31. Ale oni m slili sami mezi
sebou, řkouce: íme-li, s nebe,
řekne: Proč 'ste mu tedy nevěřili?

32. pakli íme, z lidí, bo'íme se
lidu: nebo všiclmi měli ana za
pravého roroka.

33. I 0 pověděvše,řekli Ježíšovi:
Nevíme. A J ežíš odpovídaje, řekl
jim: Aniž já. vám povím,jakou mo
cí to činím.

Kapitola 12.
O vinici pronajaté vinařům. 18. O dani

císaři. 18. O budoucím vzkříšení. 28. Onej
větším přikázaní. 35. O Kristu, či by syn
byl. 38. O pýše zákonníků, 41. a o metání
peněz do pokladnice.

1. I počal jim mluviti v podobenstvích: Člověk [jeden] štípil
vinici, a opletl [ji] plotem, a vy
kopal jamu*, a ustavěl věž, a pro
najal ji vinařům, a odšel na cestu.

2. A v čas poslal k vinařům slu
žebníka, aby vzal od vinařů [díl]
z užitku vinice.

3. Kteřížto javše jej zbili ho, &
pustili [ho] prázdného.

4. A poslal k nim zase 'iného
služebníka: i toho ranili v avu,
& zhaněli.

5. I poslal opět 'iného, a toho
zabili: a více jiných, z nichž ně
které zbili, a jiné zabili.

6. Ještě tedy maje jediného nej
milejšího syna: itoho poslal knim
nejposlednějšího, řka: Ustydít se
syna mého.

7. Ale vinaři řekli jedni k dru
hým: Tento jest dědic: pojďte, za
bíme 'ej, a dědictví bude naše.

& Íljavše ho, zabili [jej]: a vy
vrhli ven z vinice.

9. Což tedy učiní pán vinice?
vám Přijde, a zahubí vinaře, a dá. vi

mc1 jiným.
10. Zdaliž jste nečtli toho Písma:

Kamen, kterýž zavrhli stavitelé,
ten učiněn jest hlavou ůhelm':

(Mat. 21, 42.)

1) t. na lis — Mat. 21, 33. a t. d.



68

11. ode Pána stalo se to, a jest
divné před očima našima?

ž. 117, 22—23)
12. I hledali ho jíti: ale báli se

zástupu; nebo poznali, že to podo
benství o nich pověděl. A nechavše
ho, odešli.

13. I poslali k němu některé z
Fariseů a Herodianů, aby jej po
lapili v slovu.

14. Kteřížto přišedše, řekli jemu:
Mistře, víme, že jsi pravdomluvný,
a nedbáš na žádného, nebo nepa
tříš na tvář lidskou, ale v pravdě
cestě Boží učíš ; Sluší-li dávati daň
císaři, čili nemáme dávati?

(Mat. 22, 15. atd.)
15. On pak zna'e lest jejich, řekl

jim: Co mne po oušíte? přineste
mi eníz, at pohledím.

1 . Aoni mu [jej] přinesli. Iřekl
jim: Čí jest tento obraz a nápis?

kou 'emu: Císařův.
17. odpověděv Ježíš, řekl jim:

Dávejtež tedy, co jest císařovo, cí
saři, a co jest Božího, Bohu. I po
divili se tomu.

18. A přišli k němu Saduceové,
kteříž praví, že není z mrtvých
vstání; a otázali se ho, řkouce:

(Mat. 22, 23.)
19. Mistře, Mojžíš nám napsal,

kdyby čí bratr umřel, &pozůstavil
po sobě manželku, a synůby ne
pozůstavil, aby bratr jeho pojal
manželku jeho, a vzbudil símě
bratru svému. (5. Mojž. 25, č.)

20. I bylo sedm bratrů: a první
pojav ženu umřel, nepozůstaviv se—
mene.

21. A druhý pojal ji, a umřel:
& ani ten nepozůstavil semene. A
třetí tolikéž. .

22. A tak ji pojalo sedm, a ne
pozůstavili semene. Nejposléze po
všech umřela i žena.

23. Protož při vzkříšení, když
z mrt 'ch vstanou, či z těch bude
manže ou? neb jich sedm mělo ji
za manželk .

24. A od ovídaje Ježíš, řekl jim:
Zdaliž neb oudite roto, že neznáte
Písem, ani moci oží?

Evangelium sv. Marka. 12.

25. Nebo když vstanou z mrtvých,
nebudou se ani ženiti, ani vdávati:
ale budou jako andělé v nebi.

26. O mrtvých pak, že mají vstáti,
zdaliž jste nečtli v 'hách Moj
žíšových, kterak ve kři promluvil
k němu Bůh, řka: Já. jsem Bůh
Abrahamův, a Bůh Isákův, a Bůh
Jakobův? (2. Mojž. 3, 6.)

27. Nenít Bůh mrtvých, ale ži
vých. Protož vy velmi bloudíte.

28. I přistoupiljeden z zákonníků,
kterýž je byl slyšel se hádati, a
vida, že jim dobře odpověděl, otá
zal se ho, kteréby bylo přikázaní
první ze všech.

29. Ježíš pak odpověděl jemu:
První ze všech přikázaní jest: Slyš,
Israeli, Pán Bůh tvůj jeden jest:

30. a milovati budeš Pána Boha
svého z celého srdce svého, a z celé
duše své, a ze vší mysli své, i ze
vší 'síly své. To jest první přikázam.

31.Druhé pak jest podobné tomu:
Milovatí budeš bližního svého, jako
sebe samého. Jiného většího při
kázaní nad tato není.

(Mat. 22, 35—40)
32. I řekljemu zákonník: Mistře,

dobře jsi v pravdě pověděl, nebo
jeden jest Bůh, a není jiného kromě
něho.

33. A aby milován byl z celého
srdce, a ze všeho rozumu, a ze vší
duše, i ze vší síly: a milovati bliž—
ního jako sebe samého, větší jest
nade všecky zápalné i jiné oběti.

34. A vida Ježíš, že byl moudře
odpověděl, řekl jemu: Nejsi daleko
od království Božího. Žádný pak
již neosmělil se jeho tázati.

35. I promluviv Ježíš řekl, uče
v chrámě: Kterak praví zákonm'ci,
že Kristus jest syn Davidův?

36. Sám zajisté David praví v
Duchu svatém: ekl Pán Pánu
mému, seď na pravici mé: až i po
ložím nepřátely tvé za podnoží
noh tvých.

37. Sám tedy David nazývá jej
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Pánem, i kterakž syn jeho jest?
Amnohý zástup rád ho poslouchal.

(Mat. 22, 41. atd.)
38. :A pravil jim v učení svém:

Varujte se zákonníků, kteříž chtějí
vkrásném rouše choditi, a pozdra
vování býti na trhu, (Mat. 23, b.)

39. a na předních stolicích seděti
ve školách, a přední místa míti
při večeřích;

40. kteřížto sžírají domy vdov
pod zámyslem dlouhého modlení;
tit vezmou soud těžší. (Mat. 23, 14.)

41. Asedě Ježíš proti pokladnici,
díval se, kterak zástup metal pe
níze do pokladnice, a mnozí bohatí
metali mnoho.

42. A přišedši jedna chudá vdova,
uvrhla dva halíře, jenž jest čtvrtá
částka eníze.

43. svolav učenníky své, dí
jim: Amen pravím vám, že tato
chudá vdova více uvrhla, než vši
ckní, kteříž metali do pokladnice.

44. Nebo všickni z toho, ;co jim
zbývalo, metali: ale tato uvrhla
ze své chudoby, všecko co měla,
všecku živnost svou.

Kapitola 13.
Proroctví Páně o zkáze Jerusaléma; 5. o

povstání falešných proroků; 11. o pokuše
ních, kteráž přijdou na věrné; 24. 0 při
chodu svém slavném. 33. Napomenutí k
bedlivému očekávání toho nenadálého příští.

1. A když vycházel z chrámu, díjemu jeden z učenníků jeho:
Mistře, pohleď, jaké to kamení, a
jaké stavení!

2. A J ežíš odpovída'e, řekl jemu:
Vidíš všecka ta veiiká stavení?
Nebudet ostaven kámen na kamení,
kterýžby nebyl zbořen.

(Mat. 24, 1. atd.)
3. A když seděl na hoře Oli

vetské proti chrámu, otázali se ho
obzvláštně Petr, a Jakob, a Jan,
a Ondřej: ,

4. Pověz nám, kdy to bude? a
které znamení bude, když se tyto
všecky věci počnou dokonávati?

5. A odpovidaje Ježíš, počal jim
praviti: Vizte, aby vás nikdo ne
svedl;

6. nebot mnozí přijdou ve jmenu
mém, řkouce: Já jsem*; a svedou
mnohé.

7. Když pak uslyšíte o válkách,
a pověsti o válkách, nestrachujte
se; nebo musí to býti: ale není
hned konec.

8. Povstanet zajisté národ proti
národu, a království proti králov
ství: a budou země třesení po mí
stech, a hladové. To bude počátek
bolestí.

9. Vy pak hleďte sami sebe.
Nebo vydávati vás budou na sněmy,
a ve školách budete bití, a před
vladaři &králi státi budete pro mne,
na svědectví jim.

10. A nejprv musí ve všech ná—
rodech kázáno býti evangelium.

11. A když vás povedou vydá
vajíce, nepřemyšlujte před tím, co
byste mluvili: ale co vám bude
dáno v tu hodinu, to mluvte; nebo
nejste vy, jenž mluvíte, ale Duch
a:<at .

'12. Vydát pak bratr bratra na
smrt, a otec syna: a povstanou
děti proti rodičům, a usmrtí je.

13. A budete v nenávisti všech
něm pro jmeno mé. Ale kdo setrvá
až do konce, ten spasen bude.

14. Když pak uzříte ohavnost
zpuštění, ana stojí, kdežby státi
neměla; kdo čte, rozuměj : tehdáž

do jsou v Jůdsku, at utekou na
RTW“

o :

lg. a kdo [bude] na střeše, ne
sstupuj do domu, ani vcházej, aby
co vzal z domu svého:

16. akdo bude na poli, nevracuj
se zase, aby vzal roucho své.

17. Běda pak těhotným, a těm,
kteréž kojí, v těch dnech.

18. Protož modlete se, aby to
nebylo v zimě.

19. Nebo budou'to dnové tako
vých soužení, jakýchž nebylo od
počátku tvorstva, kteréž Bůh uči
nil, až dosavád, aniž bude.

20. A kdyby nebyl Pán ukrátil
těch dnů*, nebylby spasen žádný

6) t. ten, kterýž přijíti má — Kristus.
20) t. v uložení svém od věčnosti —
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člověk: ale pro vyvolené, kteréž
vyvolil. ukrátil dnů těch.

21. A tehdáž řekne—livám kdo:
Aj tuto jest Kristus, aj temto, ne
věřte. _

22. Nebot povstanou falešní kn
stové a falešní proroci, a budou
činiti divy a zazraky k svedení,
by možné bylo, také ivyvolených.

23. Protož vyse hleďte: aj před
pověděl jsem vám všecko.

24. Vtěch pak dnech po soužení
tom, slunce se zatmí, &měsíc nedá.
světla svého:

25. a hvězdy nebeské budou pa
dati, a moci, kteréž jsou na nebi,
pohnou se.

26. A tehdáž uzří Syna člověka,
an se béře v oblacích s- moci ve
likou a slávou.

27. I tehdy-ů pošle anděly své, a
shromáždí vyvolené své od čtyř
větrů, od končin země až do kon—
čin nebe*.

28. Od fiku pak učte se podo
benství. Když ratolest jeho již o
mladla, a listí se puči, poznáváte, J hže blízko jest léto:

29. ;tak i vy, když uzříte, an se
tyto věci dějí, vězte, že blízko jest
u dveří.

30. Amen pravím vám, že nepo
míne pokolení toto, až se všecky
ty věcl stanou.

31. Nebe a země pominou, ale
slova má, nepominou.

32. O tom pak dni neb hodině
žádný neví, ani andělé vnebi, ani
Syn*, jedině Otec.

33. Vizte, bděte a modlete se:
nebo nevíte, kdy bude [ten] čas.

34. Jako člověk, kterýž daleko
odšed opustil dům svůj, a dal slu—
žebníkům svým moc, jednomukaž
dému nad 'eho dílem*, avrátnému
přikázal, &.y bděl.

27) t. od konce do konce po vší zemi.
32) t. dle člověčenství, jakožto vyslanec

Boží ]: lidem, nemaje žádného nařízení
od Otce svého, dne toho a té hodiny
lidem oznámili —

34) t. ustanovil jednoho každého nad ně
jakou prací —

Evangelium sv. Marka 13, 14.
35. Protož bděte, nebo nevíte,

kdy Pán domu přijde, u večer-li
čilí o ůl noci, čili když kohouti
zpívaj1, čili ráno:

36. aby, kdyžby nenadále přišel,
nenalezl vás spících.

37. A'co vám pravím, všechněm
pravím: Bděte!

Kapitola 14.
Večeřel Pán u Šimona; 3. pomazán mastí

drahou; 12. jedl beránka; 33. modlil se;
41. zrazen od Jidáše, 46. jat, 66. a. od Petra
zapřín.

1. Po dvou pak dnech byl hodBeránka aPřesníc*: ihíedali
nejvyšší kněží a zákonníci, kterak
by jej lstivě jali, a zabili.

2. Ale pravili: Ne v den sva
teční, aby snad neb lrozbroj v lidu.

3. A když byl v ethanii v domu
Simona malomocného, a seděl za
stolem, přišla žena, majíc nádobu
alabastrovou masti drahé, z klasu
nardového*, a rozlomivši alaba—
strovou nádobu, vylila ji na hlavu
e 0.

4. Byli pak tu někteří nelibě to
nesouce mezi sebou, a řkouce: I
proč se stala tato ztráta masti?

5. ;Nebo mohla ta mast prodána
býti, za více než za tři sta peněz*,
a dano býti chudým. A zpouzeli
se na. ni.

6. Ale Ježíš řekl: Nechtež jí;
proč jste ji obtížní? Dobrýt skutek
učinila nade mnou.

7. Nebot chudé mate vždycky s
sebou, a když budete chtíti, mů
žete jim dobře činiti: mne pak [ne
vždycky máte.

8. Ona oo'mohla, učinila: řede
šlat jest, aby pomazala tě o mé
ku pohřbu.

9. Amen pravím vám: Kdežkoli
kázáno bude toto evangelium po

1) či nekvašených chlebů — hod veliko
noční — Mat. 26, 2. atd.

3) t. z pravého nardu. Nord jest bylina,
která. vyráží listí a klasy. Z obojího
se vytlačuje vonný olej, ale ten z klanů
jest výbornější a dražší. Mat. 26, 6.
& t. d.

5) či denárů po 12 kr. stř.
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všem světě, i to, co ona učinila,
bude vypravováno na památku její.

10. Tehdy odšel Jidáš Iskariot—
ský, jeden ze dvanácti, k nejvyš
ším kněžím, aby jim ho zradil.

[(Mat. 26, 14.)
11. Kteříž uslyševše [to], zra

dovali se, a slíbili mu dáti penize.
I hledal, kterakby hopříhodnězradil.

1 Prvního pak dne Přesnic,
když zabíjeli velkonočníhoberánka,
řkou jemu učenníci: Kde chceš,
abychom šli a připravili tobě, bys
jedl beránka?

13. I poslal dva z učenníků
svých, ařekl jim: Jděte do města:
a otká vás člověk nesa džbán
v y; jdětež za nim:

14. a kamžkoli vejde, rcete pánu
domu, že mistr praví: Kde jest
večeřadlomé, kdebych jedl beránka
s učenniky svými?

15. A on vám ukáže večeřadlo
veliké prostřené*: a tu nám při
pravte.

16. I odešli učenníci jeho, a přišli
do města, a nalezli. jakož jim byl
pověděl, a připravili beránka.

17. Když pak byl večer, přišel
se dvanácti. (Mat. 26, 20.)

18. A když seděli za stolem, a
jedli, řekl J ežíš: Amen pravím
vám, že jeden z vás, kterýž jí se
mnou, mne zradí.

19. A oni počali se rmoutiti, a
jedenkaždý obzvláštně jemu pra
viti: Zdali já ?

20. _On pak řekl jim: Jeden ze
dvanácti, ,kterýž se mnou omáčív mise.

21. A Syn člověka sice jde, jakož
psáno jestoněm: ale běda člověku
tomu, skrze něhož Syn člověka
zrazen bude; lépeby jemu bylo, aby
se byl nenarodil člověk ten.

22. A když oni jedli, vzal Ježíš
chléb, a dobrořečiv lámal. a dával
jim, a. řekl: Vezměte, totot jest
tělo mé.

23. A vzav kalich, díky učinil, a
dal jim; a pili z něho Všickni.

5) t. všelikými věcmi k stolování potře
bnými opatřené —

71

24. I řekl jim: Tatot jest krev
má NovéhoZákona, kteráž za mnohé
vylita bude. (lYIat.26, 26—28.)

25. Amen pravím vám, že již
nebudu píti z tohoto plodu vinného
kořene až do onoho dne, když jej
píti budu novýv království Božím.

26. A chválu vzdavše, vyšli na
horu Olivetskou.

27. A řekl jim Ježíš: Všickni se
pohoršíte nade mnou této noci;
nebo psáno jest: Bíti budu pa
stýře a rozprchnou se ovce.

(Zach. 13, 7.)
28. Ale když z mrtvých vstanu,

předejdu vás do Galileo.
29. Tedy řekl jemu Petr: Byt

se pak Všickni nad tebou pohor
šili, ale ne já.

30. I řekl jemu Ježíš: Amen
pravím tobě, že t dnes této noci,
prvé než kohout vakrát zazpívá*,
třikrát mne zapřeš.

31. Ale on více mluvil: Bych
pak měl .s tebou umříti, nezapřím
tebe. Podobně paki všickni pravili.

32. A řišli na popluží*, kteréž
slove Gethsemany. I řekl učenní
kům svým: Seďtež tuto, až se po
modlím.

pojal s sebou Petra, a
Jakoba, ». Jana: a počal se lekati
a teskliv byti.

34. I dí jim: Smutnát jest duše
má až k smrti; počekejtež tuto,
a bděte.

35. A poodšed maličko, padl na
zem, a modlil se, aby bylo-liby
možné, odešla od něho [ta] hodina;

36. i řekl: Abba, Otče, všecko
jest tobě možné, přenes tento ka
lich ode mne: avšak ne co já chci,
ale co ty.

37. I přišel, a nalezl je, ani spí.
I řekl Petrovi: imone, spíš? ne
mohl-lis 'ediné hodiny bdíti?

38. B ěte a modlete se, abyste
nevešli v pokušení. Duch zajisté
hotov jest, ale tělo nemocno.

39. A opět odšed modlil se, tuže
řeč mluvě.

30) t. než bude podruhé zpívat, do svítání.
32) či do dvora — Mat. 26, 36.
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40. A navrátiv se, nalezl jela;anio ět s i, (nebo b 1 oči jejic ob
tiřžen )pa nevědělsíl,ycoby jemu od
pově ěli.

41. I přišel potřetí, a řekl jim:
Spětež již, a odpočívejte. Dosti
jest; přišlat hodina: aj Syn člověka
vydán bude v ruce hříšných.

42. Vstaňte, pojďme: aj kterýž
mne zradí. blízko jest.

43. A když on ještě mluvil, při
šel Jidáš Iskariotský, jeden ze dva—
nácti, a s ním veliký zástup, s
meči a s kyjmi od nejvyšších kněží,
a od zákonníků, a starších.

Mat. 26, 47.)
44. Zrádce pak jeho byl jim dal

znamení, řka: Kteréhožkoli políbím,
tent jest; držte ho, aveďte opatrně.

45. A když přišel, hned přistou
piv k němu, řekl: Zdráv buď Mi
stře! a políbil ho.

46. Tedy oni vztáhli naň ruce,
&jali 'ej.

47. eden pak z těch, kteříž tu
okolo stáli, vytrh meč udeřil slu
žebníka nejvyššího kněze, a uťal
mu ucho.

48. I promluviv J ežíš, řekl jim:
Jako na lotra jste vyšli s meči a
s kyjmi, abyste mne jali?

49. Na každý den býval jsemuvás uče v chrámě, a nejai jste
mne. Ale [to se děje] aby se na
plnila Písma.

50. Tehdy. učenníci jeho opu
stivše jej, všickni utekli.

51. Jeden pak mládenec šel za.

nám, (ídín jsa na nahá? těle rou—c em něn' io & "e'.
52. Ale šhnlopdštijv roučhJolněné,

utekl od nich nahý.
53. I přivedli Ježíše k nejvyšší

mu knězi: a sešli se všickni kněží,
i zákonníci, i starší.

54. Petr pak šel za ním zdaleka,
až do vnitř síně nejvyššího kněze:
& seděl s služebnikyuohně, azhří
val se.

55. I hledali nejvyšší kněží, a
všecka rada, svědectví proti J eží
šovi, aby ho na smrt vydali, ale
nenalezli.

Evangelium sv. Marka 14.
56. Nebo mnozí mluvili křivě

svědectví proti němu: ale svědectví
[jejich] se nesrovnávala.

57. I povstavše někteří, dávali
proti němu křivé svědectví, řkouce:

58. M jsme ho slyšeli, že řekl:
Já zbořim chrám tento rukou udě
laný, a ve třech dnech vystavím
jiný ne rukou udělaný.

59. Ale jejich svědectví se ne
srovnávalo.

60. Tehdy povstav nejvyšší kněz
v prostřed, otázal se Ježíše, řka:
Nic-li neodpovídáš na to, co se tobě
od těchto vyčítá?

61. Ale on mlčel, a ničeho ne
odpověděl. Opět nejvyšší kněz o
tázal se ho, a řekl jemu: Jsi-liž ty
Kristus, Syn Boha požehnaného?

62. Ježíš pak řekljemu: J á jsem;
a uzříte Syna člověka, an sedí na
pravici moci Boží, a přichází s o
blaky nebeskými.

63. Tedy roztrhl nejvyšší kněz
roucho své, a řekl: Což ještě žá
dáme svědků?

64. Slyšeli jste rouhání; co se
vám zdá? 0111pak všickni odsou
dili jej, že hoden jest smrti.

65. I počali někteří naň plvati,
a tvář jeho zakrývati, a jej polič—
kovati, a říkati jemu: Prorokuj!

a služebníci dávali mu poličky.66. A když byl Petr olevsini,
řišla jedna z děveček nejvyššího
něze:
67. a když uzřela Petra, an se

ohřívá, popatřivši naň, di: I tys
byl s J ežišem Nazaretský'm.

68. Ale on zapřel, řka: Aniž
vím, ani rozumim, copravíš. Ivy
šel ven před síň, a.kohout zazpíval.

69. A opět když jej uzřela dě
večka, počala. praviti těm, kteříž
tu okolo stáli, že tento znichjest.

70. A on opět zapřel. Apo malé
chvíli zase, kteříž tu stáli, řekli
Petrovi: Jistě z nich jsi; neb i Ga—
lilejský jsi.

71. On pak se začal proklínati
a přísahati: Neznám člověka toho,
o němž ravíte.

72. Allmed kohout opět zazpí
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val. I roz omenul se Petr na slovo
kteréž by řekl jemu J ežíš: Prvé
než kohout dvakrát zazpívá, tři
krát mne zapřeš. I počal plakati.

Kapitola 15.
Pán Kristus Pilátovi vydán, 16. potupen,

korunován, uplván, posmíván, 24. ukřižován
a usmrcen, 42. potom od Josefa pohřben.

1. A hned ráno uradivše se nej—vyšší kněží s staršími, a s
zákonniky, i se vší radou, sváza
vše Ježíše, vedli [ho], a vydali Pi—
látovi.

2. I otázal se ho Pilát: Ty-li jsi
král židovský? A on odpověděv,
řekl jemu: Ty pravíš.

(Mat. 27, 1. a t. d.)
3. I žalovali na něj nejvyšší

kněží mnohé věci.
4. Tedy Pilát otázal se ho opět,

řka: Nic neodpovídáš? hle, jak
veliké věci na tebe žalují. .

5. Ale Ježíš nic více neodpově
děl, tak že se Pilát podivil.

6. Na den pak slavný propou
štíval jim jednoho zvězňů, za kte
réhožkoli prosili.

7. I byl jeden, kterýž sloul Ba
rabáš, jenž byl ve vězeni s buřiči,
a byl v rozbroji vraždu zpáchal.

8. A když přistoupil zástup, goěa.l prosíti [za to], jakž jim vž 
cky činíval.

9. Pilát pak odpověděl jim, a
řekl : Chcete-li, propustím vám krále
židovského?

10. Nebo věděl, že ho nejvyšší
kněží z závisti vydali.

11. Ale nejvyšší kněží popudili
zástu , aby jim raději propustil sBara áše.

12. Pilát pak opět odpověděv
řekl jim: Což tedy chcete, abych
učinil králi židovskému?

13. A oni opět zvolali: Ukřižuj
|ho.
14. Pilát pak jim pravil: I co

'est zlého učinil? Ale oni více vo
ali: Ukřižuj ho!

15. Tedy chtě Pilát lidu dosti
učiniti, propustil jim Barabáše, &.

Ježíše vydal ubičovaného, aby byl
ukřižován.

16.-Vojáci pak jej vedli do síně
radního domu, a svolali celou rotu.

17.A oblékli ho v šarlat, a spletše
z trní korunu, stavili ji naň.

18. I očali ho pozdravovati:
Zdráv bu králi židovský!

19. A bili hlavu jeho třtinou: a

Flvali na něj, a klekajíce na koena, klaněli se jemu.
20. A když se mu naposmívali,

svlékli s něho šarlat, a oblékli ho
v roucha jeho: a vyvedli jej, aby
ho ukřižovali.

21. A přinutili nějakého tudy
jdoucího Šimona Cyrénského, při
cházejícího ze vsi, otce Alexandra
a Rufa*, aby nesl kříž jeho.

22. I dovedli jej na místo Gol
gotha, jenž se vykládá, místo po
pravné.

23. A dávali mu píti víno smyr
hou: ale nepřijal [ho].

24. A ukřižovavše jej, rozdělili
rouchajeho, mecíceoně los, kdoby
co vzíti měl.

25. Byla pak hodina třetí: a u
křižovali ho.

26. A byl nápis viny jeho na
psán: Král židovský.

27. I ukřižovali s nim dva lotry:
jednoho na pravici, a druhého na
levici jeho.

28. I naplněno jest Písmo, kteréž
dí: A s nepravými počten jest*.

29. Ale kteří mimo chodili rou:
halí se jemu, hýbajíce hlavam1
svými, aříkajíce: Ha, kterýž rušíš
chrám Boží, a ve třech dnech [jej]
zase vzděláváš:

30. spomoz sobě samému, asstup
íže

31. Podobně i nejvyšší kněží po
smívajíce se, jeden k druhému s
zákonníky pravili: Jiným pomáhal,
sám sobě nemůže moci.

32. Kristus král israelský at

21) Alexander a Rnfus byli, když sv. Lia
rek psal, velmi známi muži mezi kre
stany. Rufa pozdravuje sv. Pavel. Řím.
16, 13.

28) t. mezi zločince. Isai. 53, 12.
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sstoupí nyní s kříže, abychom vi
děli, a uvěřili. I kteříž s nim byli
ukřižovali, utrháni jemu.

33. A když byla hodina šestá,
stala se tma po vši zemi," až do
hodiny deváté.

34. A v hodinu devátou zvolal
Ježíš hlasem velikým, řka: Eloi,
Eloi, Lamma sabakthani? jenž se
vykládá: Bože můj, Bože můj, proč
jsi mne opustil?

35. A někteří z okolo stojících

slylševše to, pravili: Hle, Eliáševo a.
36. A běžel jeden, a naplniv

houbu octem, a vložív na trest,
dával mu iti, řka: Nechte, at u—
zříme, říj e-li Eliáš, aby jej složil*.

37. ežíš pak zvolav hlasem ve
likým, vypustil duši.

38. A opona chrámová roztrhla
se na dvě, od vrchu až dolů.

39. Viděv pak setník., kterýž na

piroti stál, že tak volaje vypusniluši, řekl: Jistě byl tento člověk
Syn Boží.

40. Byly pak tu i ženy zdaleka
se divajíce, mezi nimiž byla Maria
Magdaléna, a Maria, máti Jakoba
menšího a Josefa, a Salome:

41. kteréž když byl v Galilei,
chodily za ním, aposluhovaly jemu:
i jiné mnohé, kteréž byly s ním
vstoupily do J erusaléma.

42. A když byl jižvečer, že byl
den připravování, jenž jest před
sobotou,

43. přišel Josef z Arimathie, zna
menitý desátník*, kte ž také oče
kával království Boží o, & všel
směle k Pilátovi, a prosil o tělo
Ježíšovo.

44. Pilát pak se divil, žeby již
byl umřel: a povolav setnika otázal
se ho, 'iž-li umřel?

45. zvěděv od setníka, dal tělo
Josefovi.

46. Josef pak koupiv kmentu, a
složiv ho [akříže], obvinul v kment,
a položil ho do hrobu, kterýž byl

36) či, aby pomohl mu :: kříže.
43) t. jeden z 10 údů malé rady —

vytesán ze skály, a přivalil kámen
ke dveřím hrobovým.

47. María pak Magdaléna, a Ma
ria Josefova, dívaly se, kdeby byl
položen.

Kapitola 16.
Kristovo z mrtvých vstání; 9. zjevení se,

19. a na nebe vstoupení.

1.A když pominula sobota, MariaMagdaléna, a Maria Jakobo
va, a Salome, nakoupily vonných
mastí, aby přijdouce pomazaly Je
žíše. '

2. A velmi ráno první den po
sobotě, přišly k hrobu, an již slunce
vzešlo.

3. I pravíly vespolek: Kdo nám
odvalí kámen ode dveří hrobových?

4. A pohlédše, uzřely kámen od
valený; byl zajisté veliký velmi.

6. A všedše do hrobu* uzřely
mládence, an sedí na pravici, odě
ného rouchem bílým, i ulekli se.

6. Kterýžto řekljim: Nebojtese!
Ježíše hledáte Nazaretského, ukři
žovaného: vstalt jest, není ho tuto;
aj místo, kdež jej byli položili.

7. Ale jděte, povězte učennikům
jeho i Petrovi, že vás předejde do
Galileo: tam jej uzříte, jakž po
věděl vám.

8. Aony vyšedše, utekly od hro
bu; nebo přišel na ně strach a
hrůza: a žádnému ničehož nepra

vilg; nebo se bály.. Vstav pak [Ježíš] z mrtvých
ráno, první den po sobotě, ukázal
se nejprv Marii Magdaleně, znížto
byl vyhnal sedm zlých duchů.

10. Ona šla a zvěstovala to těm,
kteříž s nim bývali, jenžto lkália
plakali.

11. A oni slyševše, žeby živaod
m' viděn byl, nevěřili.

12. Potom pak se ukázal v jiné
způsobě* dvěma z nich cestujícím,
když šli do vsi**:

6) t. do jeskyně, v. níž byl hrob. Mat. 28,
1. a t. d.

12) t. tak že ho nepoznali — ** t. ven z
města do městečka Emaus. Luk. 24,
13—32.
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13. a ti šedše, pověděli ostat
ním: a ani těm nevěřili.

14. Nejposléze ukázal se jede—

ve jmenu mém zlé duchy vymítati,
no m1 jazyky mluviti,

lg. hady bráti, a jestližeby co
nacti, když seděli za stolem: atre—jedovatého pili, neuškodí jim; na
stal nevěru jejich, & tvrdost srdce,
že těm, kteříž jej viděli vzkříše
ného, nevěřili.

nemocné budou ruce vzkládati, a.
[ti] se dobře míti budou*.

A zajisté Pan Ježiš, když
15. A řekl jim: Jdouce po všem Ějim odmluvrl', vzat jest do nebe,

světě kažte evangelium všemu
stvoření.

16. Kdo uvěří a pokřtěn bude,
spasen bude: kdož pak neuvěří,
bude zatracen.

17. Tato pak znamení následo
vati budou ty, kteříž uvěří: Budou

a sedí na. pravici Boží.
20. A oni šli, a kávzali všudy, &.

Pán 'im pomahal, &.potvrzoval řeč
fljejic ] nasledujícími [na to] divy.
18) t. lépe jim bude; budou uzdravení ti

Ilemocn .
19) t. když byl svou řeč k nim dokonal —

Svaté Ježíše Krista evangelium

podlé sepsání sv. Lukáše.

Sv. evangelista Lukáš (jinak Lukanus) byl (dle Kolos. 4, 14.) svého povolání
lékař, a dle starobylého podání i malíř, rodem z Antiochie syrské, kdež jmeno křesťanské
počátek vzalo, a kde také sv. Pavel na víru obrácen a za apoštola národů vyvolen byl.
Záhy Kristu získán, přidržel se apoštola Pavla, jejž na cestách provázel a v hlásání
sv. evangelium podporoval (Sk. ap. 16, 10.). Byl s ním i v mě, a tu až do konce
u něho setrval (2. Tím. 4, 9.). Své evangelium psal, jak sám svědčí (1, l.), z vypravování
těch, kteří sami Krista viděli i slyšeli, a očití svědkové všeho byli a vydal je mezi
r. 67—70. Zaznamenal nám také některé věci z života rodičky Páně a z dětinství
Ježíšova, jichž ostatní evangelisté mlčením pominuli. Praví, že sepsal vypravování své,
když byli mnozí jiní o těch věcech již psali. Míní nepochybně sv. Matouše a Marka,
kteří dříve svá evangelia vydali, a snad i některé jiné nepovolané, jejichž spisy nebyly
schváleny, od cirkve přijaty a nám zachovány. Z téhož také viděti, že knihy Písma sv.
nestojí samy sebou, nýbrž církví a jejím nepřetržitým podáváním. Došel prý sv. Lukáš
velikého věku a posléze mučennické smrti v Acháji, kdež bylo hlavní město Korint,
a kde byl prvé také sv. Ondřej, smrtí kříže, Krista oslavil. Přidáváno mu z Ezechiele
(1, 10.) znameni vola, protože své evangelium od obětujícího kněze Zachariáše počíná.

ořédně o tom psáti tobě, výborný
heofile,
4. abys poznal pravdu těch slov,

jimž jsi byl vyučen. _
5, Byl za dnů Heródesa, krále

judského kněz nějaký, jmenem Za
chariáš, z třídy Abiášovy* ; aman
želka jeho [byla] z dcer Arono
vých**, a. jmeno její Alžběta.
5) Bylo takových tříd kněžských 24, kte—
' réž se v službě chrámové střídaly, tak

že jedna po druhé ve vyněřeném čase
do Jarusaléma k poslnhování přicháp
zela. 1. Paul. 245 10. — " t. dle otce
též z rodu kněžského, ale dle matky
z pokolení Davidova, poněvadž byla
příbuzná Marie, matky Páně. Nížv36.

Kapitola 1.
0 příčinách sepsání tohoto evangelium.

6. O rodičích sv. Jana Křtitele, 8. a 0 na
rození jeho. 26. O poselství Gabrielovu k
Panně Marii, 31. též o početí a porodu

jejím.

1. Poněvadž mnozí usilovali sepsati pořádně vypravování
těch věci, kteréž mezi námi napl
něny jsou,

2. jakž nám [je] podali ti, kteříž
od počátku sami viděli, a služeb
níci slova byli:

3. vidělo se i mně, kterýž jsem
všecko od počátku pilně vyzvěděl,
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6. Byli pak oba spravedliví před
Bohem, chodíce ve všech přikáza
ních a spravedlnostech Páně, bez
úhony.

7. A neměli s a, protože Alž
běta byla neplošililá, a oba se byli
zstarali ve dnech svých*.

8. I stalo se, když konal úřad
kněžský v pořádku třídy své před
Bohem,

9. že podlé obyče'e úřadu kněž
ského, losem vyšel, aby položil
zápal [kadidla]'* vejda do chrámu
Páně-r:

10. a všecko množství lidu bylo
venku*, modlice se v hodinu zá—
palu.

11. Ukázal pak se jemu anděl
Páně, stoje na pravé straně oltáře
zápalu.

12. A uzřev jej Zachariáš ulekl
se, a bázeň připadla na něj.

13. I řekl jemu anděl: Neboj se,
Zachariáši, nebot vyslyšána jest
modlitba tvá; a Alžběta manželka
tvá porodí tobě syna, a nazůveš
jmeno jeho Jan.

14. I budeš míti radost a veselí,
a mnozí se budou z jeho narození
radovati. .

15. Budet zajisté veliký před
Pánem: a vína a nápoje opojného
nebude píti*, a naplněn bude Du
chem svatým ještě v životě matky
sve;

16. a mnohé z synů israelských
obrátí ku Pánu Bohu jejích.

17. A on předejde před ním v
duchu a v moci Eliášově*: aby
obrátil srdce otců k synům**, a

7) t. ve věku svém daleko byli pokročilí.
9) t. padl na něj los; kněží o službu lo

sovali — ** aby zapálil kadidlo — 1
t. do prvního oddělení zavřitébo chrámu
či do svatyně, kde také stal zlatý oltář,
na němž se každodenně při modlitbě
zapalovalo kadidlo. Druhé oddělení za
vřitého chrámu byla svato- svatyně, za
střené. oponou, do níž toliko nejvyšší
kněz jednou v roce vejítí směl.

10) t. v síni před zavřitým chrámem.
16) t. bude Nazarejský, Bohu posvěcený.

4. Mojž. 6, 1—4.
17) t. bude předchůdcem Páně. Mat. 3, 3.

11, 14. — ** t. aby vzbudil mysl sta

nevěřícík opatrnosti spravedlivých,
aby ' připravil Pánu lid dokonalý.

18. I řekl Zachariáš k andělu:

Po čemž to poznám? nebo jsemstár, i manželka má se zstara ave
dnech svých.

19. A odpověděv anděl řekl je
mu: Já 'sem Gabriel, kterýž stojím
před Bo em: a poslán jsem, abych

k fobě mluvi1,aty věcitobě zvěstova .
20. A hle, budeš mlčící, a nebu—

deš moci mluviti, až do dne, vkte
rémž se ty věci stanou; proto žes
neuvěřil slovům mým, kteráž se
naplní časem svým.

21. Lid pak očekával Zachariáše:
a divili se, že on prodlévalv chrámě.

22. Vyšed pak nemohl k nim
mluviti*, i poznali, že vidění měl
v chrámě. A on znameníjim dával,
a zůstal něm '.

23. I stalo se, když se lnili
dnové úřadu jeho, odšel do omu
svého.

24. Po těch pak dnech počala
Alžběta, manželka jeho, a tajila se
pět měsíců, řkouc:

25. Tak mi učinil Pán ve dnech*,
v nichžto vzezřel, aby odjal mé
pohanění mezi lidmi**.

26. Měsíce pak šestého, oslán
jest anděl Gabriel od Boha, o mě
sta galilejského, kterémuž jmeno
Nazaret,

27. ku panně zasnoubené muži,
kterémuž jmeno bylo Josef, z do
mu Davidova, a jmeno panny [bylo]
Maria.

28. A všed k ní anděl, řekl: Zdrá—
va buď milosti plná, Pán s tebou:
požehnaná ty mezi ženami.

29. Kterážto uslyševši, zarmou
tila se nad řečí jeho, a myslila,
jakéby to bylo pozdraveni.

30. I řekl jí anděl: Neboj se Ma
riu; neb jsi nalezla milost u Boha.

rých otců v potomcích, by tak po
božně smýšleli jako staří otcové jejich.
t. nemohl obyčejné modlitby nad lidem
říkati —
t. mého staří. _- " UŽidů bylo hanbou
nemíti dítek.



Evangelium sv. Lukáše 1. 77

31. Aj počneš v životě,aporodíš
syna, a nazůveš jmeno jeho Ježíš*.

32. Tent bude veliký, a Syn Nej
vyššího slouti bude, a dá.jemu Pán
Bůh stolici Davida otce jeho, &
kralovati bude v domě Jakobově
na věky,

a království jeho nebude
konce*.

34. I řekla Maria k andělu: Kte
rak se to stane, poněvadž muže
nepoznavam?

35. A odpověděv anděl, řekl jí:
Duch svatý sstoupí v tě, a moc
Nejvyššího zastíní tebe*; a protož
i co se z tebe svatého narodí, slouti
bude Syn Boží.

36. A aj Alžběta příbuzná tvá.,
i ona počala s a v starosti své,
a tento jest jí šestý měsíc*, kteráž
slove neplodné,;

37. nebot nebude nemožné u Boha
žadné slovo.

38. I řekla Maria: Aj děvka Pá.—
ně; staniž mi se odlé slova tvého.
I odšel od ní an čl.

39. Povstavši pak Maria v těch
dnech, odešla s chvatáním na hory
do města Jůdova*.

40. I vešla do domu Zachariášo
va, a pozdravila Alžběty.

41. I stalo se, jakž uslyšela Alž—
běta pozdravení Marie, zplesalo ne
mluvňátko v životě jejím, a napl
něna jest Alžběta Duchem svatým:

42. i zvolala hlasem velikým, a
řekla: Požehnana ty mezi ženami,
a požehnaný plod života tvého.

43. Aodkudmito, že matka Pana
mého přišla ke mně?

44. Nebo aj, jakž se stal hlas
pozdravení tveho v uších mých,
zplesalo radostí nemluvňatko v ži
votě mém.

45. A blahoslavená. [jsi], žes u
věřila; nebot vykonány budou ty

31) t. vykupitel. Mat. 1, 21.
83) t. bude věčné, a tedy nikoli kralov

stvím tohoto světa podobné. Jer. 28, 5.
36) t. zázračnou mocí Boží poěneš —
36) t. šestý měsíc jejího plodu —
39) t. dle obecného mínění do města He

bronu, pokolení Jůdova.

věci, kteréž jsou povědiny tobě odeana.
46. I řekla Maria: Velebí duše

má.* Hospodina:
47. a zplesal* duch můj v Bohu

spasiteli mém.
48. e vzhledl na ponížení děvky

své; nebo aj, od této chvíle bla
hoslavenou mne nazývati budou
všickni národové;

49. nebot veliké věci mi učinil
ten, jenž mocný, a jehož jmeno
svaté jest.

50. A milosrdenství jeho [trvá,]
od pokolení až do pokolení bojícím
se jeho.

51. Učinil moc ramenem svým:

rozptýlil gšné v mysli srdcejejich.52. Ssa mocné s stolice, apo
výšil onížených.

53.Ěačně nakrmil dobrými věcmi,
a bohaté pustil rázdné.

54. Ujal se raele služebníka
svého, rozpomenuv se na milosr
denství své,

55. jakož byl mluvil k otcům
našim, k Abrahamovi a semeni
jeho na věky*.

56. I zůstala s ní Maria asi tři
měsíce; a navrátila se zase do domu
sve o.

57. Alžbětě pak naplnil se čas,
aby porodila; i porodila syna.

58. A uslyšeli sousedéapříbuzní
její, že s ní učinil Hospodin veliké
milosrdenství své, a radovali se
spolu s ní.

59. I stalo se v den osmý, že
přišli obřezovat dítěte, a nazývali
je dle jmena otce jeho, Zachariá
šem.

60. A odpověděvši matka jeho,
řekla: Nikoli! ale slouti bude Jan.

61. I řekli k ní: Všaknižadněho
není v příbuzenstvítvém, kterýžby
sloul tím jmenem*.

46) či velebím z celé duše —
47) t. veselí se —
55) t. rozpomenuv se na slib, učiněný Abrao

hamovi a potomstvu jeho pro všecky
budoucí věky.

61) U Židů se davala jmena dětem po před
cích a starších příbuzných z matčiny
a z otcovy strany.
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62. I dávali návěští otci jeho,
jakby ho chtěl nazývati.

63. A on požádav deštičky na
sal, řka*: Jan jest jmeno jeho! I
'vili se všickni.
64. A hned seotevřela ústa jeho,

a jazyk jeho, amluvil velebě Boha.

65. A přišel strach na všeckysousedy jejich, a po všech horác
jůdských rozhlásána jsou všecka
ta slova;

66. a všickni, kteříž slyšeli, sklá
dali to v srdci svém*,řkouce: Kým
medle toto dítě bude? nebo ruka
Páně byla s ním.

67. Zachariáš pak, otec jeho, na
plněn jest Duchem svatým, a pro
rokoval*, řka:

68. Požehnaný [buď] Pán Bůh
israelsky, že navštívil*, a učinil
vykou ení lidu svého.

69. vyzdvihl nám roh spasení,
v domě Davida, služebníka svého* ;

70. jakož mluvil skrze ústa sva

týglzihíproroků svých, kteříž jsou odv :
71. o vysvobození z [moci] ne

přátel našich, a z ruky všech, kte—
říž nenávidí nás;

72. aby učinil milosrdenství s
otci našimi, a rozpomenul se na
svatou smlouvu svou,

73. na přísahu, kterouž přisáhl
Abrahamovi otci našemu, že nám

á,
74. abychom z ruky nepřátel na

šich vysvobození, beze strachu slou
žili jemu,

75. v svatosti & vs ravedlnosti
před ním po všecky ny. své.

76. A ty dítě, prorokem Nejvyš
šího slout1 budeš: nebo půjdeš před
tváří Páně připravovat cest jeho,

77. ab dáno bylo umění spasi
tedlné li u jeho na odpuštění hří
chů jejich,
Wpsal, tospoluvyslovil—
66) t. rozvažovali to u sebe —
67) Prorokovati vůbec, jmenuje se vPísmě,

z vnuknutí Božího nadšeně mluvíti neb
zpívati, aneb budoucí věci předpovídati.

68) t. lid svůj, milostivě na. něj vzpome
nuv -

69) t. mocného spomocníka avysvoboditele
z pokolení Davidova.

78. skrze srdečné milosrdenství
Boha našeho, v němžto navštívil
nás, 'vyšed z výsosti*;

79. aby posvítil těm, kteříž ve
tmě sedí a v stínu smrti*: kzpra—
vení nohou našich na cestu pokoje.

80. Dítě pak rostlo 'a posilovala
se v duchu: a bylo na oušti až
do dne zjevení svého li u israel
skému.

Kapitola. 2.
O narození Páně. 8. O pastýřích stráž

noční držících. 21. Ježíš obřezán, 22. v
chrámě obětován, 41. v letech dvanácti
mluví v chrámě s učenými, 51. a. o podda
nosti jeho rodičům.

]. talo ak se v těch dnech, že
vyš o vyrčení od císaře Au

gusta, aby byl popsán všecken svět*.
2. To popsání první stalo se od

vladaře syrského Cyrina*,
3. a šli všickní, aby se přizná

vali, jedenkaždy do svého města.
4. Vstoupil pak i Josef z Gali

lee, z města Nazareta, do Jůdska,
do města Davidova, kteréž slove
Betlém, proto že byl z domu a z
čeledi Davidovy,

5. aby se přiznal* s Marií, za
snoubenou sobě manželkou, těhot
nou.

6. Stalo se ak, když tam byli,
že se naplnili nové, aby orodila.

7. I porodila syna své o prvo
rozeného*, a plenkami jej obvmula,
a položila ho v jesle: proto že ne
měli místa v hospodě.

8. A byli v té krajině pastýři
ponocu'íce, a stráž noční držíce
nad s dem svým*.
78) t. skrze Syna svého, jako slunce vy

cházejícího na Výsosti, a osvěcujícího
veškeren svět 

) či, kteří vězí v nevědomosti a elepotě,
v hříéích & věelikf duchovní bídě —

7 CD

Is. 9, 2.
]) zvláštně lid země židovské.
2) Druhé takové popsání stalo se o 9 let

později, když Archelaus s království
svržen byl, a. země židovská., ztrativěi
všecku samostatnost, krajinou římského
mocnářství se stala.

5) či, zapesti dal, i jmění své udal —
7) t. jednorozeného. Mat. 1, 25.
8) Ve východních teplých krajinách zů
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_9. A aj anděl Páně stál vedlé
mch, a jasnost Boží obklíčila je, a
báli se bázni velikou.

10. I řekl jim anděl: Nebojtež
se, nebo aj zvěstuji vám radost ve
likou, kteráž bude všemu lidu;

11. nebo narodil se vám dnes
spasitel, jenž jest Kristus Pán, v
městě Davidově*.

12. A toto vám [bude] znamením:
Naleznete nemluvňátko plénkami
obvmuté, a položené v jeslech.

13. A hned bylo s andělem množ
ství vojska nebeského, chválícich
Boha, a řkoucích:

14. Sláva na výsostech Bohu, a
na zemi pokoj lidem dobré vůle*.

15. I stalo se, jakž odešli od nich
andělé do nebe, že pas ři řekli
vespolek: Pojďme až do etléma,
a vizme tu věc, jenž se stala, kte
rouž Pán ukázal nám.

16. I přišli chvátajíce, a nalezli
Marii a Josefa, i nemluvňátko po
ložené v jeslech.

17. A viděvše poznal?e o věci,
kteráž jim byla povědína o tom
dítěti

18. I divili se všickni, kteříž

slyšeli; ibtěm věcem, kteréž jimpraven yl od ast řů.
19. gie Mšria zaldhogávalavšecka

ta slova, skládajíc je v srdci svém.
20. I navrátili se pastýři vole-'

bice a chválíce Boha ze všech věci,
kteréž slyšeli a viděli, tak jakž
bylo povědíno jim*.

21. A když se naplnilo dní osm,
aby obřezáno bylo dítě, nazváno
jest jmeno jeho Ježíš, kte ' na
zváno bylo od anděla, prv než se
v životě očalo.

22. A dyž se naplnili dnové
jejího očistování podlé zákona Moj

stávají stáda. v zimě v letě, ve dne v
noci na. pastvě, & musejí zvláště noč
ního ěasu před zvěři azloději střežena
býti.
t. očekávaný Messiáš v Betlémě.
t. těm, kteří jsou dobré vůle, vůliBoží
se úplně poddávaji; aneb dle ř.: A na.
zemi pokoj (blaho & všecko dobré);
lidem zalíbení [Boží].

17) . vypravovali —
20) t. od anděla.

11)
14)
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žíšova, nesli jej do J erusaléma, aby
ho postavili před Pánem*,

23. jakož psáno jest v zákoně
Páně: Že každý pacholík otvira'e
život* svatý Pánu slouti bude* ;

24. a aby dali obět, jakož pově
díno jest v zákoně Páně, dvé hrd
liček, aneb dvé holoubátek.

25. A aj člověk [jeden] b 1 v
J erusalémě, jemuž jméno bylo Si
meon, & člověk ten [byl][ s rave
dlivý a bohabo'ný, očekávaj cí po
těšení israelské o*, a Duch svatý
byl v něm.

26. A dostal byl odpověď od
Ducha svatého, že neuzří smrti*,
leěby prvé uzřel Krista Páně.

27. I přišel v duchu* do chrámu.
A když uváděli dítě J ežiše rodi
čové jeho, aby učinili za něj podlé
obyčeje zákona,

28. tedy vzal jej on na lokty
své, a chválil Boha a řekl:

29. Nyní propouštiš, Pane, slu
žebníka svého, podlé slova svého

v pakojř;. nebo viděly oči mé spasení
tvé*,

31. kteréž jsi připravil před obli
čejem všech lidí,

32. světlo k zjevení pohanům, &
k slávě lidu svého israelského.

33. Otec pak a matka jeho dí
vili se těm věcem., kteréž praveny
byly o něm.

34. I požehnal jim Simeon, a
řekl k Marií matce jeho: Aj po
staven 'est tento ku pádu, a ku
povstám mnohým v Israeli; a za
znamení, jemuž bude od íráno* :

35. a tvou vlastní duši pronikne

22) či, představili Hospodinu, jemuž jako
prvorozený náležel —

23) či každý prvorozený. 2. Mojž. 13, 2.; 4.
Mojž. 8, 16. — *. t., nevěcený Pánu —

25) t. skrze příští Messiáše —
26) t. bylo mu zjeveno -— že neumi-'e
27) t. puzen od Ducha —
29) t. ětsstně » radostně z tohoto života —
30) t. spasitele od tebe zaslíbeného 
34) t. mnozí se ho přidrží ksvé blaženosti,

&.mnozí mu budou odpírati, izavrhnou
jej k svému vlastnímu zahynntí.
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meč, aby zjevena byla mnohých jej slyšeli, nad rozumnosti a odpo—
srdcí sm šlení*. vědmi jeho.

36. By a také [jedna] prorokyně,
Anna, dcera Fanuelova, z pokolení
Aser; ta se byla sestarala ve dnech
mnohých, a živa byla s mužem
svým sedm let od panenství svého.

37. A ta vdova byla až do let
osmdesáti a čtyr; kterážto nevy—
cházela z chrámu, sloužíc [Bohu]
posty a modlitbami dnem i nocí.

38. A ta v touž hodinu přišedši,
chválila Pána, a mluvila o něm
všechněm, kteříž očekávali vykou
pení israelského.

39. A když vykonali všecko po
dlé zákona Páně, vrátili se do Gali
lee, do města svého Nazareta.

40. Dítě pak rostlo a posilovalo
se [v duchu, 'souc] plné moudrosti,
&.milost Božl byla v něm.

41. I chodívali rodičové jeho po
všecka léta do J erusaléma, na den
slavný velikonočni*.

42. A když byl ve dvanácti le
tech, a oni vstu ovali do J erusaléma
podlé obyčeje e dni svátečnímu,
[vzali ho s sebou];

43. a když vykonali dní, a navra
covali se, zůstalo pachole Ježíš v
Jerusalémě, a nevěděli rodičové
jeho.

44. Domnívajíce se pak, žeby byl
v zástupu, 'ušli den cesty, a hle
dali ho mezi příbuznými a známými.

45. A nenalezše, navrátili se do
Jerusaléma, hledajíce ho.

46. I stalo se, [že]po třech dnech
nalezli ho v chrámě, an sedi mezi
učiteli, poslouchaje jich, & otazuje
se jich.

47. DěsiJi pak se všickni, kteří

35) Předpovídá se tu matce Páně ukrutná
bolest, kteráž ji potkati měla při ohav
ném umučení jejího syna. U té příleži
tosti mělotaké najevo přijíti skryté, upří
mné aneb neupřímné smýšlení mnohých
dosavádních následovníků Kristových,
jakožirozdílná mysl národu židovského
o Kristu vůbec.
Zákon Mojžíěův zavazoval každého do
spělého Israelitu, třikrát za rok ke dnům
svátečním do Jemsaléma putovati. 5.
Mojž. 16, 16.

41 v

48. A uzřevše [ho rodičové, di
vili se. I řekla matka jeho ně
mu: Synu, proč jsi nám tak uči
nil? aj otec tvůj a já, s bolestí
hledali. jsme tebe.

49. I řekl k nim: Co jest, že
jste mne hledali? Zdaliž jste ne
věděli, že já v tom, co jest otce
mého, musím býti*?

60. A oni nesrozuměli slovu, kte
réž mluvil k nim*.

51. I sstoupil s nimi,a řišel do
Nazareta, a byl jím po dán. A
matka jeho zachovávala všecka slo
va ta v srdci svém.

52. A Ježíš rospíval moudrostí,
a věkem, a ' ostí u Bohaiulidi.

Kapitola 3.
Janovo kázam' a křtění na poušti. 16. Svě

dectví jeho 0 Kristu, 21. a pokřtění jeho.

1. Léta pak patnáctého císařstvíTiberia císaře,když Pontský
Pilát spravoval Jůdsko, a Heródes
byl tetrarchou v Galilei, Filip pak
bratr jeho tetrarchou krajiny iturej
ské a trachonitské, a Lysaniaš
tetrarchou abilínským,

2. za knížat kněžských Annáše
a Kaifáše, stalo se slovo PáněkJa
noví, synu Zachariášovu, na poušti*.

3. I chodil po vší krajině jordán
ské, a kázal křest pokání na odpu
štění hříchů,

4. jakož psáno jest v knihách
řečí Isaiáše proroka: Hlas volaji
cího na poušti: připravujte cestu
Páně, přímé čiňte stezky jeho;

5. každé údolí bude vyplněno, a
každá hora a ahrbek bude poní
žen; a [místa] křivé. budou vzpří
mena, a ostrá budou cestami ro
vnými;

49) t. ne jinde, než v domě Božím býti &
věcmi Otce nebeského se zanášeti?

50) t. nepochopovali z ůplna smysl slovjeho,
ježto se jim tajemství vykoupení lid
ského jen znenáhla objasnovalo.

2) Bylo to léta 28. po narození Páně.
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6.
Boží*.

7. Tedy pravil [Jan] k zástupům,
kteříž vycházeli., aby pokřtěni byli
od něho: Plemeno ještěrčí, kdo vam
ukázal, abyste utekli před budou
cím hněvem?

8. Protož číňte hodné ovoce po
kaní, a neříkejte usebe: Otce mame
Abrahama! Nebot pravím vám, že
mocen jest Bůh z tohoto kamení
vzbuditi syny Abrahamovi.

9. Již zajisté sekera ku kořenu
stromů přiloženajest. Protož každ'
strom, kterýž nenese ovoce dobre
ho, vytat a na oheň uvržen bude.

10. I tázali se ho zastupové,
řkouce: Což tedy budeme činiti?

11. On pak odpovídaje, pravil
jim: Kdo má. dvě sukně, dej ne
majícímu: a kdo má. pokrm, učíň
tolikéž.

12. Přišli pak i celní, aby po
křtěni byli, a řekli jemu: Mistře,
co budeme činiti? 

13. A on řekl k nim: Nic více
neberte, než co vám ustanoveno

i uzří všeliké tělo spasení

jest.
14., Tazali pak se ho [také] vo

jáci, řkouce: my, co budeme či
nití? I řekl jim: Žádného neuti
skujte, ani nečiňte křivdy: a dosti
mějte na svém platu.

16. A když se lid domníval, a
všickní v srdcích svých myslili o
Janovi, nebyl—liby on snad Kristus: H

16. odpověděl Jan, všechněm
řka: Ját zajisté křtím vás vodou;
ale přijdet silnější nežli já., které
muž nejsem hoden rozvazati ře- Le
ménka u obuvijeho: tent váskřtíti
bude Duchem svatým &.ohněm;

17. jehožto věječka Uest] v ruce
jeho, a vyčistí humno své, a shro
máždí pšenici do obilnice své,
ale plevy paliti bude ohněm ne
uhasit'edlným.

18. A tak i mnohé jiné věci,na—
pomínaje, zvěstoval lidu.

6) t. všeliký člověk spasitele, od Boha
poslaného. Isai. 40, 3—4. Mat. 3, 3.
a t. &.

Nový Zákon.

19. Heródes pak tetrarcha, když
byl od něho trestán pro Herodiadu
manželku bratra svého, i ze všech
zlých věcí, které Heródes činil,

20. přidal ke všemu i to, že vsa
dil Jana do žaláře. (Mar. 6, 17.)'

21. 1 stalo se, když všecken lid
se křtil, & když se pokřtil i Ježíš,
a se modlil, že se otevřelo nebe:

22. a Duch svatý sstoupil v tě
lesné způsobě, jako holubice na něj ;
a hlas s nebe stal se: Ty jsi Syn
můj milý, v tobět jsem si zalíbil.

23. A on Ježíš počínal býti as
ve třicíti letech, jak domnín byl
syn Josefův, kterýž byl Heliův,
kterýž byl Mathatův, .

24. kterýž byl [syn] Lévi, kterýž
byl Melchíův, kterýž byl J anneův,
kterýž byl Josefův,

25. kterýž byl Mathatiašův, kte
rýž byl Amosův, kterýž byl Nahu—
mův, kterýž byl Hesliův, kterýž
byl Naggeův,

26. kterýž byl Mahathův, kterýž
byl Mathatiášův, kterýž byl Seme
jův, kterýž byl Josefův, kterýž byl
Jůdův

27. kterýž byl J oanneův, kterýž
byl Resův, kterýž byl Zorobabelův,
kterýž byl Salathielův, kterýž byl
Neriův,

28. kterýž byl Melchiův, kterýž
byl Addiův, kterýž byl Kosanův,
kterýž byl Elmadanův, kterýž byl

erův
29. ,kterýž byl J esufův, kterýž

byl Eliezerův, kterýž byl Jorimův,
kterýž byl Mathatův, kterýž byl

V1

30? kterýž byl Simeonův, kterýž
byl Jůdův, kterýž byl Josefův,
kte 'ž byl Jonanův, kterýž byl
Eliškimův,

31. kterýž byl Meleův, kterýž
byl Mennanův, kter ž byl Matha
thanův, kterýž byl athanův, kte
rýž byl Davidův,
» 32. kterýž byl Jesse, kte ž byl
Obédův, kterýž byl Bózův, terýž
byl Salmonův, kterýž byl Násso
nův,

33. kterýž bylAminadabův, kte
.rýž byl Aramův, kterýž byl Esro

6
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nův kterýž byl Fáresův kterýž
byl ,Jůdův ')

34. kterýž byl J akobův, kterýž
byl Isákův, kterýž byl Abrahamův,
kterýž byl Tháre, kterýž byl Ná
ohorův,

35. kterýž byl Sárugův, kterýž
byl Ragaův, kterýž byl Fálegův,

Ěrýž byl Heberův, kterýž byle
36,.kterýž byl Kainanův, kterýž h h

byl Arfaxadův, kterýž byl Sémův,
kterýž byl Noemův, kterýž byl Lá
mechův,

37. kterýž byl Mathusalémův,
kterýž byl Enochův, kterýž by
Malaleelův, kterýž byl Kainanův,

38. kterýž byl Henosův, kterýž
byl Sethův, kterýž byl Adamův,
kterýž byl Boži*.

y_n

Kapitola 4.
Půst a vítězství Kristovo nad pokušitelem.

16. Kázani evangelium ve škole nazaretská
a 31. v Kafernaum s následujícími divy.

1. Ježíš pak pln jsa Ducha svatého vrátil se od Jordánu, a
puzen jest od Ducha na poušť.

(Mat. 4, 1. a t. d.)
2. na čtyřicet dní, a. okoušen

byl od ďábla. A nic neje v těch
dnech: a když se skonali, zlačněl.

3. Řekl pak jemu ďábel: Jestliže
Syn Boží jsi, rci kamenu tomuto,
at jest chléb.

4. Iodpověděl jemu Ježiš : Psáno
jest, že ne sam chlebemživ jest
člověk, ale kaž ým slovem Božím.

5. I vedl jej ďábel na horu vy
sokou, a ukázal mu v okamženi
všecka království okršlku země,

6. a řekljemu: Tobě dám všecku
tuto moc, i slávu jejich: nebo mně
dánajsou, a komuž chci, dávám je.

7. Protož ty pokloniš-li se přede
mnou, bude všecko tvé.

38) t. od Boha stvořený. Vypisuje se zde
rod J. K. podle matky Marie, ježto byla
dcera Heli či Heliakima aneb J oakima:
avšak dle židovského řádu neuvádí se
zde pohlaví ženské, & tedy ani Maria,
nýbrž zasnoubený manžel její Josef,
který pojav ji, jedinou dědička, zastu
poval místo syna Joakímova.

8. I odpověděv Ježíš, řekl je
mu: Psáno jest: Pánu Bohu své
mu budeš se klaněti, a jemu sa
mému sloužiti. '

9. A vedl jej do Jerusaléma, &
postavil ho na vrch chrámu, a řekl
jemu: Jsi-li Syn Boží, spust se od
tud dolů:

10. nebo psáno jest, že andělům
svým o tobě přikázal, abytě ostří

a .
11. a že na ruce uchopí tě, abys

snad neurazil o kámen nohy své.
12. A odpovídaje Ježíš, di jemu:

Řečeno 'est: Nebudeš pokoušeti
Pána Bo a svého.

13. A dokonav ďábel všecka po
kušení, odšel od něho až do časů*.

14. I navrátil se Ježiš v moci
Ducha do Galilee: a vyšla pověst
o něm po vši krajině.

15. A on učil ve školách jejich,
a veleben byl ode všech.

16. I přišel do Nazareta, kdež
byl vychován, a všel podlé oby
čeje svého v den sobotní do školy:
i vstal, aby četl. (Mar. 6, 1. atd.)

17. A dána jest mu kniha Isaiáše
proroka. A rozvinuv knihu, nalezl
misto, kdež bylo psáno:

18. Duch Páně nade mnou: pro
čež pomazal mne, a poslal mne
kázat evangelium chudým, uzdra
vovat skroušených srdcem,

19. zvěstovat jatým propuštění a
slepým vidění, propustit soužených
na svobodu, zvěstovat vzácného
léta Páně, & dnu odplaty*.

20. A svinuv knihu, vrátil ji slu
žebníku, a sadil se. A oči všech
ve škole by y obráceny naň.

21. I počal mluviti knim: Dnes
se naplnilo písmo toto v uších va
šich*.

22. A všickni jemuposvědčovali,
a divili se libým slovům, kteráž
vycházela z úst jeho„ a pravili:
Zdaliž tento není syn Josefův?

23. I di jim: Zajisté dítemitoto

13) t. až do jeho utrpení. Jan. 14, 30.
19) Ě. nemá: den odplaty. Isai. 61, 12.
21) t. dnes, právě nyní, počíná se naplňo

vati proroctví toto, kteréž jste slyšeli.
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přísloví; Lékaři, uzdrav se sám;
Jak veliké věci slyšeli jsme, žes
č1n11v Kafarnaum, učiň i zde ve
své vlasti*.

24. I řekl: Amen ravim vám,
že žádný prorok nem vzácen ve
vlasti své.

25. V pravdě pravím vám: Mno
ho vdov bylo za dnů Eliáše v li
du israelském, kdyžto zavřeno bylo
nebe tři léta, a šest měsíců, tak že
byl hlad velik' o'vši zemi:

26. a k nižádné) z nich nebyl po
slán Eliáš. než do Sarepty sidon—
ské, k ženě vdově*.
' 27. A mnoho malomocných bylo

v lidu israelském za Elisea pro
roka, a žádný z nich nebyl očistěn,
než Náman syrský*.

. I naplnění jsou všickni ve
škole hněvem, slyšíce to.

29. A povstavše vyvrhli jej ven
z města, a vedli ho až na vrch
hory, na nížto město jejich vzdě
láno bylo, aby jej dolů sstrčili.

30. Ale on bera se prostředkem
jich, ušel.

31. I sstoupil do Kafarnanm, mě
sta galilejského, a tu učil je v dny
sobotní.

32. I divili se velmi učení jeho,
nebo mocná byla řeč jeho.

33. A byl ve škole člověk mající
nečistého zlého ducha, i zvolal hla
sem velikým,

34. řka: Nech [nás], co jest tobě
do nás, J ežiši Nazaretský? Přišel
jsi nás zatratit, znám tě, kdo jsi,
Svatý Boží.

35. I pohrozil mu Ježíš, řka:
Umlkni, a vyjdi z něho. I povrh
j j zlý duch do prostředka, vyšel
z něho, a nic mu neuškodil. _

36. I přišel strach na všecky, a
rozmlouvali vespolek, řkouce: Jaké
jest to slovo*, že v mociasile při

23) t. jsi-li ten znamenitý muž, jenž jsi
přišel takových věcí činit, o jakýchž
jsi nyní pravil a jak jsme o tobě sly
šeli, pomoz nejprvé sám sobě a svým
k bohatství a slávě, a čiň též něco k
dobrému svých krajanůlř

26) a to ]: pobance. 3. Král. &, 14.
27) Viz 2. Král. &, 14.
36) či, co jest to za věc? Mar. 1, 24—27.
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kazigje nečistým duchům, a vycháze 1
J37. I rozcházela se o němpověst

po všelikém místě té krajiny.
38. A vstav J ežíš ze školy, všel

do domu Šimonova, tch ě pak
imonova trápena byla těž ou zim

nicí: i prosili ho za ni.
(Mar. 1, 80. a t. d.)

39. A stoje nad ní, přikázal zim
nici, i přestala ji, [a ona] hned
vstavši, posluhovala jim.

40. Když pak slunce zapadlo, vši
ckni, kteří měli nemocné na rozličné
neduhy, vodili je k němuzaon na
jednohokaždého z nich ruce vzklá
daje, uzdravoval 'e.

41. Od mnohýth pak vycházeli
zlí duchové, křičíce a řikajíce: Ty
jsi Syn Boží! A on hroze [jim]
nedopouštěl jim mluviti: nebo vě
děli, že on jest Kristus.

(Mat. 16, 20.)
42. A jakž byl den, vyšed bral

se na pusté místo, a hledali ho
zástupové, &. přišli až k němu, a
zdržovali ho, aby neodcházel od
nich.

43. Jimžto on řekl: Ijin mě
stům musím zvěstovati kralovstvi
Boží; nebo na to jsem poslán.

44. I kázal ve školách _galilej
ských.

Kapitola 5.
Kázaní Kristovo z lodí, z kteréžto množ

ství ryb zahrnuto. 12. Uzdravení malomoc
ného, 18. i šlakem poraženého. 27. Povolání
sv. Matouše, 81. a odpověď na. reptáni zá.
konníků & Fariseů.

1. talo ak se když sezástupové
S na šči vařili, aby slyšeli slo

vo Boží, že on stál podlé jezera
genesaretského. (Mar. 1, 16. at. d.)

2. I uzřel dvě lodi, any stojí u
jezera: rybáři pak byli sstoupili, a
vypírali sítě. '

3. I vstoupiv na. jednu z_lod1,
kteráž byla Šimonova, prosil ho,
ab od země odvezl maličko. A
se ě učil z lodičky zástupy.

4. Když pak přestal mluviti, řekl
k Šimonov1: Vez na hlubinu, a
rozestřete sítě své k lovení.
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5. A odpověděv Šimon, řekl je—
mu: Mistře, přes celou noc praco
vavše, nic jsme nepopadli: ale k
slovu tvému rozestru sít.

6. A když to učinili, zahrnuli
veliké množství ryb: tak že se
trhala sít jejich.

7. I pokynuli tovaryšům, kteříž
byli na jiné lodí, aby přišli, a po
mohli jim. I přišli, a naplnili obě
lodičky, tak že se téměřpotopovaly.

8. Uzřev to imon Petr padl k
nohám Ježíšovým, řka: O ejdi ode
mne, Pane: nebot jsem člověk
hříšný*.

9. Hrůza zajisté byla _jej obklí
čila, i všecky, kteříž s ním byli,
nad lovem ryb, kteréž byli popadli;

a. 'ůdských, i z Jerusaléma: &.moc
Paně byla k uzdravování j_ich*.

18. A aj muži nesli na. loži člo
věka, kterýž byl šlakem poražený:
ihledali vnésti ho, & položiti před
1161:

19.a nenalezše pro zástup, kterou
by jej stranou vnesli, vstoupili na
střechu, a spustili jej s ložem skrze
podlahu do prostřed před Ježíše.

Mar. 2, 3 a t. d.)
20. Jejichžto víru když uzřel,

řekl: Člověče, odpouštějí se tobě
hříchové tvoji.

21. Tedy počalízákonníci aFari
seové mysliti, řkouce: Kdo jest
tento, jenž mluví rouhání? Kdo
může odpustiti hříchy, leč sám

“ ?10. tak i Jakoba & Jana, syny Buh
Zebedeovy, kteříž byli tovaryši

imonovi. I dí Ježíš Šimonovi:
Nebojž se; již od tohoto času lidi
budeš lovit-i*.

11. A přivezše lodí k zemi, &
všecko opustivše šli za ním.

12. I stalo se, když byl v jed
nom městě, a a' muž lný malo
mocenství, a [tenf uzřev ežiše, padl
na tvář, a prosil ho, řka: Pane,
chceš-li, můžeš mne očistiti.

(Mat. 8, 3. a t. d.)
13. I vztáh [Ježíš] ruku, dotekl

se ho, řka: Chci, buď čist! A hned
odešlo od něho malomocenství.

14. I přikázal jemu, aby [toho]
žádnému nepravil: ale [řekl] jdi,
ukaž se knězi, &.obětuj za očistění
své, jakož přikázal Mojžíš, na. svěde
ctví jim.

15. Rozhlašovala se pak více řeč
o něm, a scházeli se zástupové mno
zí, aby [ho] slyšeli, a byli uzdra—
veni od nemocí svých.

16. On pak odešel na poušť, a
modlil se.

17. I stalo se v jeden den, že se
děl uče. A seděli [tu i] Fariseové,
a zákona učitelé, kteříž se byli
sešli ze všech městeček galilej ských,

8) t. nejsemt hoden přítomnosti tak sva.
ho muže —

10) Ukazuje se tu na jeho budoucí apoštol
ské povolání. Mat. 4, 19.

22. Poznav pak Ježíš myšlení je—
jich, odpovídaje řekl k nim: Co
myslíte v srdcích svých?

23. Co jest snáze říci: Odpouštějí
se tobě hříchové; čili říci: Vstaň,
&.choď?

24. Ale abyste věděli, že Syn
člověka má moc na. zemi odpou
štěti hříchy (řekl šlakem poraže
nému): Tobět pravím, vstaň, vezmi
lože své, a jdi do domu svého.

25. A vstav hned před nimi, vzal
lože, na němž ležel, &.odšel do do
mu svého, velebě Boha.

26. I ojala všecky hrůza, & ve
lebili B0 a; &.naplnění jsou bázni
řkouce: Viděli jsme dnes divn
věci!

27. A potom vyšel [Ježíš], auzřel
publikána jmenem Lévi', sedícího
na cle, i řekl jemu: Pojď za mnou.

28. A on opustiv všecko, vstal
a. šel za. ním.

29. I učinil jemu Lévi hody veliké
v domě svém: a byl [tu] zástup
veliký publikánů, i jiných, kteříž
s nimi stolili.

30. Tedy reptali Fariseové, a.
zákonnícij ejich,řkoucek učenníkům
jeho: Proč s publikány &.hříšníky
jíte a pijete?

17) t. moc Boží se ukazovala, uzdravujíc
ty nemocné, kteří tu byli.

27) t. Matouše - Mat. 9, 9. a t. d.
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31. A odpověděv Ježíš, řekl k
nim: Nepotřebujít zdraví lékaře,ale
nemocní.

32.Nepřišelt jsem volat spravedli
vých, ale hříšných ku pokání.

33. A oni řekli jemu: Pročučen—
nici Janovi často se postí a modlí,
podobně i farisejští: tvoji pak jedi
& pijí?

34. Jimž on řekl: Zdali můžete
tovaryšům ženicha., dokudž jest s
nimi ženich, kázati, aby se postili?

35. Ale přijdou dnové, že odjat
bude od nich ženich;tehdáž vtěch
dnech budou se postiti.

36. Pravil pak k nimi podoben
ství: Žádný nepřišívá záplaty z
roucha nového k rouchu vetchému:
sic jinak i nové roztrhuje*, a vet
chému nepřísluší záplata z nového.

37. A žádný nevlévá vína nového
do nádob starých: sic jinak víno
nové roztrhne nádoby, a samo vy
teče, a nádoby se pokazí:

38. ale víno nové má býti dáno
v nádoby nové, a bude obé zacho
váno.

39. A žádný, kdo pije staré [ví
no], nechce hned nového, ale dí:
Staré jest lepší.

Kapitola 6.
Slovem i skutkem od Pána ukázáno, v

čemby záleželo pravé dne svétečm'ho svě
cení. 13. Povolání učenníků. 20. Učení o
pravém blahoslavenství 27. K skutkům do
brým napomenutí.

1. I stalo se v druhoprvní sobotu*,když šel [Ježiš] skrze obilí,
že trhali učenníci jeho klasy, &m
kama [je] vymínajíce, jedli.

2. Tedy někteři 'z Fariseů řekli
jim: Proč činíte, čeho nesluší činiti
v sobotu?

3. I odpověděv Ježíš, řekl jim:
Což jste toho nečtli, co učinil Da
vid, když byl lačněl on, i ti, kteříž
s nim byli?

4. kterak všel do domu Božího,
a vzal chleby posvátné, a jedl, a

36) t. beta z něho díl k záplatě —
1) t. v sobotu po Velikonoci. Mat. 12, 1.

Mar. 2, 23.

dal těm, kteříž s ním byli, jichžto
nenáleží jisti, než toliko kněžím?

5. I řekl jim: Syn člověka jest
pánem také i soboty.

6. Stalo pak se iv jinou sobotu,
že všel do školy a učil. A byl tu
člověk, & ruka. jeho ravá byla
uschlá. (bar. 3, l.)

7. I pozorovali zákonnici a Fa—
riseové, bude-li uzdravovati v so
botu, aby nalezli, z čeho by jej
obžalovali.

8. Ale on. věděl myšlení jejich:
i dí člověku, kterýž měl ruku u
schlou: Vstaň, a stůj v prostředku.
A on vstav, stál.

9. Tedy řekl k nim Ježíš: Ptám
se vás: Sluší-li v sobotu dobře či
niti, čili zle; život zachovati, čili
zkaziti?

10. A pohleděv na ně na všecky
vůkol, řekl člověku: Vztáhni ruku
svou! I vztáhl, a navrácena jest k
zdraví ruka jeho.

11. Oni pak naplnění jsou ne
smyslnosti, a rozmlouvali mezi se
bou, coby Ježíšovi učinili.

12. I stalo se v těch dnech, že
vyšel na horu k modlení, a přes
noc trval na modlitbě Boží.

13. A když byl den, povolal u
čenniků svých, a vyvolil z nich
dvanácté (kteréž i apoštoly* na—
zval).

14. Šimona, kterémuž dal 'meno
Petr, a Ondřejebratra jeho, akoba
& Jana, Filipa a Bartoloměje,

15. Matouše a Tomáše, Jakoba
[syna] Alfeova, a Šimona, kterýž
slove Zelótes,

16. a Jůdu [bratra] Jakobova, &
Jidáše Iskariotského, kterýž byl
zrádce.

17. A sstoupiv s nimi, stál na
místě polním, & zástup učenniků
jeho, a množství veliké lidu, ze
všeho Jůdska, i z Jerusaléma, i z

, iz Sidonu, jenž jsou přilmoři,
18. kteříž byli přišli, aby jej sly

šeli, &.uzdravení byli od neduhů
svých. I kteříž trápení byli od duchů
nečistých, byli uzdravování.
13) „0515121 _ Mat. 10, 1. atd. Mar. 3,13.
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19. A všecken zastup hledal se
ho dotknouti; nebo moc z něho
vycházela, a uzdravovala všecky.

20. Aon pozvih očí na učenniky
své, pravil: Blahoslavení [jste vy)
chudi*; nebo vaše jest království
Bo 1.

21. Blahoslavení, kteříž nyní lač
níte; nebo budete nasyceni. Blaho
slavení, kteříž nyní pláčete; nebo

'sméti se budete.
22. Blahoslavem' budete, když vás

budou lidé nenáviděti, a když vás
vyobcují a zhani, a jmeno vaše
jako zlé vyvrhnou, pro Syna člo
Věka.:

23. radujte se v ten den, a ve
selte se, nebo hle mnohá. jest od
plata vaše v nebi; takt zajisté či
m'vali prorokům otcové 'ejich.

24. Ale však běda vam ohatým* ;
nebo [již máte potěšení své**.

25. Bě a vám, kteříž jste nasycení ; nebo lačněti budete. Bě a
vám, kteříž se nyní smějete; nebo
kvíliti &plakati budete.

26. Běda, kdyžby lidé* dobře o
vás mluvili; nebo tak činívali fa
lešným prorokům otcové jejich.

27. Ale pravím vam, kteříž [mne]
slyšíte : Milujte nepřátely své, dobře
čiňte těm, kteříž vás nenávidí.

28. Dobrořečte těm, kteříž vám
zlořečí, & modlete se za ty, kteříž
vam utrhají.

29. A kdo tebe bije v líce, na
stav i druhé: a tomu, kdo ti od
jíma plášt, nebraň ani sukně.

(Mat. 5, 45.)
30. Každému pak, kdo tě prosí,

dej; &.kdo béře, co tvého jest, ne
žadej zase.

31. A jakož chcete, aby vám
lidé činili, i vy jim podobně čiňte.

32. A jestliže milujete ty, kteříž
vas milují, jakou mate milost*?
nebo i hříšmci milují ty, kteříž je
milují.

20) t. duchem. Mat. 5, 8. atd.
24) t. kteří pozemskými věcmi oplýváte a

nezřízeně jich užíváte. — " t. máte
již zde odplatu svou. v

26) — tito zlí, převrácení a neprůtelští —
32) či odplatu k očekávání. Mat. 5, 46. atd.

sv. Lukáše 6.

33. A budete—li dobře činiti těm,
kteříž vam dobře činí, jakou máte
milost? však i hříšníci to činí.

34. A budete-li půjčovati těm,
od kterýchž se nadějete zase vzíti*
jakou máte milost? nebo ihříšníci
hříšníkům půjčují, aby zase tolikéž
vzali.

35. Protož milujte nepřátely své,
dobře čiňte. a půjčujte, ničeho se
za to nenadějice: a budet odplata
vaše mnohá. a budete synové Ne'
vyššiho; nebo on dobrotivý jest [i]
k nevděčným a zl .

36. Protož buďte milosrdní, jakož
i Otec vaš milosrdný jest. _

37. Nesuďte, a nebudete souzeni:
nepotupujte, a nebudete potupeni:
odpouštějte, a bude vám odpuštěno.

(Mat. 7, 1.)
38. Dávejte, a bude vám dano,

míru dobrou, a natlačenou, a na—
třesenou, aosutou dají vlůno vaše;
tou zajisté měrou, kterouž měřiti
budete, bude vám zase odměřeno.

39. Pověděl pak jim i podoben
ství :_ Zdaliž může slepý slepého
vésti? nepadají-liž oba do jámy?

(Mat 15, 14.)
40. Není učenník nad mistra,

ale dokonalý bude každý, bude-li
jako mistr jeho.

41. Což pak vidíš mrvu v oku
bratra svého, a břevna, kteréž jest
v oku tvém, neznamenáš?

(Mat. 7, B.)
42. Aneb kterak můžeš řícibratru

svému: Bratře, nechat vyvrhnu

inrvu z oka tšého, sám v oku svémřevno nevi a? Pok ce, vyvrz
prvé břevno z oka svěží, a tehdy

rohlédneš, abys vyňal mrvu z oka
ratra svého.
43. Neboť není strom dobrý,

kterýž nese ovoce zlé: aniž jest
strom zly, kterýž nese ovoce dobré.

44. Každý zajisté strom po svém
ovoci poznán bývá.. Nebo nesbírají
s trní 'ků, aniž s hloží sbírají
hroznů.

45. Dobrý člověk z dobrého po

34) t. zaplaceni býti, aneb, že vás budou
zase moci k potřebě vaší založiti —
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kladu srdce svého náší dobré, a zlý
člověk ze zlého po ladu vynáší zlé;
nebo z hojnosti srdce mluví ústa*.

46. Což pak mi říkáte: Pane,
Pane! a nečiníte, co pravím?

(Mat. 7, 21.)
47. Každý, kdo přichází ke mně,

a slyší řeči mé, a plní je, ukáží
vám, komu jest podoben:

(Mat. 7, 24—21)
48. Podoben jest člověku stavě

jícímu dům, kterýž kopal hluboko,
a položil základ na skále. A když
se stala povodeň, obořila se řeka
na dům ten, ale nemohla jim o
hnouti; nebo byl založen na skále.

49. Ale kdo slyší, a nečiní, po
doben jest člověku, kterýž staví
dům svůj na zemi bez základu: na
kterýžto se obořila řeka, a hned
padl; i byl pád domu toho veliký.

Kapitola 7.
Veliká. víra setníkova. 12. Vzkříšení syna

ženy ovdovělé. 19. Poselství Janovo ku
Pánu, 24. svědectví Páně o něm, 37. žena.
hříšnice.

1. Když pak dokonal všecka slovasvá v uši lidu, všel do Ka—
farnaum. (Mat. 8, 5. atd.)

2. Setníka pak nějakého služebník
nemocen jsa, bral se k smrti, kte
réhož on sobě mnoho vážil.

3. A uslyšev o Ježíšovi, poslal
k němu starší židovské prose ho,

alíly přišel, & uzdravil služebníkaje o.
4. Aoni přišedšekJežíšovi, pro

sili ho snažně, řkouce jemu: Hoden
jest, abys mu to učinil;

5. nebo miluje národ náš, &školu
on nám vystavěl.

6. Ježíš šel tedy snimi. A když
byl již nedaleko od domu, poslal
k němu setník přátely, řka: Pane,
nepřidávej sobě práce; neb nejsem
hoden, abys všel pod střechu mou.

. Proto jsem i sám sebe za ne
hodného soudil, abych řišelktobě:
ale rci slovem, a uz aven bude
služeka můj.
45) t. jak kdo smýšlí, taki mluví. Mat.

12, 34. atd.

8. Nebo i já jsem člověk pod
mocí postavený. maje pod sebou
vojáky, a dím tomuto: Jdi, a jde;
a jinému: Přijď. ipřijdel: a služeb
niku svému: Učiň toto, a učiní*.

9. Uslyšev to J ežíš, podivil se,
a obrátiv se, řekl zástupům, kteříž
šli za ním: Amen pravím vám, ani
v Israeli jsem nenalezl tak veliké
ví !

10. A vrátivše se domů, kteříž
posláni byli, nalezli služebníka,
kterýž nemocen byl, zdravého.

11. I stalo se potom, že šel do
města, kteréž slove Naim, a šli s
ním učenníci jeho, a zástup veliký.

12. Když pak se přibližoval k
bráně města, aj mrtvý nesen byl
ven, syn jediný matky své, a ta
byla vdova: a zástup města mnohý
[šel] s ní.

13. Kteroužto uzřev Pán, milo
srdenstvím hnut jsa nad ní, řekl
jí: Neplačiž.

14. A přistoupiv dotekl se mar.
(Ti pak, kteříž nesli, zastavili se.)
I řekl: Mládenče, tobě pravím,
vstaň.

15. I posadil se ten, jenžto byl
umřel, a počal mluviti. I dal jej
mateři jeho.

16. Pojala pak všecky bázeň, a
velebili Boha., řkouce: Prorok ve
liký povstal mezi námi, a Bůh na
vštív1l lid svůj!

17. A šla řeč ta o něm po
všem Jůds u, i po vší okolní kra
Jm - . _

18. I zvěstovali Janovi učennici
jeho o všech těch věcech.

19. A zavolav Jan dva z učen
níků s 'ch, poslalkJežíšovi, řka:

-li jen ten., kterýž přijíti má*,
č' ' jiného čekati máme? _

20. Přišedše pak k němu ti muž1,
řekli: _Jan Křtitel poslal nás k te
bě, řka: Ty-li jsi ten, kterýž při
jíti má, čili jiného čekati máme:

21. (V touž pak hodinu byl mno
hé uzdravil od neduhů, & nemocí,

8) t. tak můžeš i ty rozkázatí, a stane se.
19) t. zaslíbený Messiňš. Mat. 11, 2. atd.
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a zlých duchů, a slepým mnohými
dal zrak.) - !

22. Aodpověděv [Ježíš] řekl jim:
Jdouce povězte Janovi, co jste sly
šeli, a viděli: Slepí vidí, kulhaví
chodí, malomocní jsou očistěm',
hluší slyší, mrtvi vstávají z mrt
vých, chudým se zvěstuje evange
mm,

23. a blahoslavený jest, kdo se
nebude nade mnou horšiti.

24. A když odešli poslové Ja
novi, počal praviti k zástupům o
Janovi: Co jste vyšli na poušť
vidět? třtinu-li větrem se klatící?

25. Aneb co jste vyšli vidět?
člověka-li měkkým rouchem odě
ného? Aj kteří jsou v rouše dra
hém & v rozkoši, vdomich králov
ských jsou.

26. Aneb co jste vyšli vidět?
proroka-li? Ovšem pravím vám, i
více nežli proroka;

27. tentot jest, o kterémž jest

psáno: Aj [já] posílám anděla své0 před tváři tvou, kterýž připraví
cestu tvou před tebou.

28. Nebo pravím vam: Není žád—
ného většího proroka mezi syny
ženskými nad Jana Křtitele: ale
kdo menší jest v království Božím,
jest větší nežli on.

29. A slyše to všecken lid, ipu'
blikání, velebili Boha, byvše po
křtěni křtem Janovým:

30. ale Fariseove a zakonm'ci
pohrdli radou Boží, sami proti sobě,
nebyvše pokřtěni od něho.

31. I řekl Pan: Komu tedy při
rovnam lidi pokolení tohoto, ako
mu jsou podobní?

Mat. 11, 16. a t. d.)
32. Podobní jsou dětem, jenž sedí

na náměstí, a jedni na druhé vo—
lají, říkajíce: Pískali jsme vám, a
neskakali jste; žalostně jsme na
řikali, a neplakali jste.

33. Nebo přišel Jan Křtitel, ne
jede. chleba, a nepije Vína, &.pra
vite: Zlého ducha má.

34. Přišel Syn člověka, jeda a
pije, a pravíte: Aj člověk žráč, a

pigtailvína, přítel publikánů a hříšn u.

sv. Lukáše 7.

35. A ospravedlněna. jest mou
drost ode všech synů svých.

36. Prosil ak ho jeden z Fari
seů, aby je 1 s nim*. A všed do
domu Farisea, posadil se za stůl.

37. A aj žena, kteráž bylav mě
stě hříšnice, jakž zvěděla, žeby
seděl za stolem v domě Farisea,
přinesla alabastrovou nádobu masti:

38. a stojíc z zadu u nohou je
ho*, počala jeho nohy slzami sma—
četi, a utírala je vlasy hlavy své,
a líbala nohy jeho, a.mastí mazala.

39. Uzřev pak to Fariseus, kterýž
ho byl pozval, pravil sam u sebe
řka: Kdyby tento byl prorok, vě
dělby ovšem, co a jaká jest ta žena,
která se ho dotýká., že jest hříšnice.

40. I odpovidaje Ježíš, řekl k
němu: imone, mam tobě něco po—
vědíti. A on řekl: Mistře, pověz.

41. Dva dlužníky měl jeden vě—
řitel: jeden byl dlužen pět set pe—
něz, a druhý padesat.

42. Když neměli, odkudby za—

platili, odpustil [to] oběma. Který0 tedy více miluje*? .
43. Odpověděv Šimon, řekl : Mám

za to, že ten, kterému více odpu
stil. A on řekl jemu: Právě jsi
rozsoudil.

44. A obrativ se k ženě, řekl
Šimonovi: Vidíš tuto ženu? Všel
jsem do domu tvého, anepodaljsi
vody na nohy má: ale tato sma—
čela nohy me slzami, a vlasy svý
mi vytírala.

45. Nepolíbil jsi mne: ale tato,
jakž vešla, nepřestala líbati noh
mých.

46. Nepomazals olejem hlavy mé :
ale tato mazala mastí nohy má.

47. Protož pravím tobě: Odpou—
štějí se jí hříchové mnozí, nebot
milovala mnoho: komut pak se
méně odpouští, měně miluje.

48. I řekl k ní: Odpouštějít se
ti hříchové.

36) t. pozval ho k jídlu,
38) dle tehdejšího obyčeje neseděli při jídla

u stolu jako my: nýbrž podepření na
levý loket leželi na lehátkůch nohama
]: zadu.

42) Ř. milovati bude?
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49. Tedy počali, kteří tu spolu
za stolem seděli, sami'mezi sebou
řikati: Kdo jest tento, že ihříchy
odpouští?

50. I řekl k ženě: Víra tvá tebe
spasenu učinila; jdiž v pokoji.

Kapitola 8.
O některých ženách, které Ježíšovi ze

statků svých přisluhovaly. 4. Podobenství
o semeni. 22. Utiěení moře. 27. Uzdravení
posedlého, 43. a ženy krvotoké.

1. stalo se potom, že on chodil
po městech a po městečkách,

a kázal a zvěstoval království Boží,
a dvanácté s ním,

2. i některé ženy, kteréž byly
uzdraveny od zlých duchů. a od
nemocí: Maria, jenž slove Magda
léna, z nížto bylo sedm zlých du—
chů vyšlo,

3. &.Joanna, manželka Chusova,
úředníka Heródesova, a Susanna,
a mnohé jiné. kteréž mu posluho
valy ze statků svých.

4. Když pak se scházel zástup
mnohý, a z [okolních] měst pospí
chali k němu, mluvil v podoben—
ství: Mar. 4, 3. a t. d.)

5. Vyšel rozsevač. aby rozsíval
símě své; a když rozsíval, padlo
jedno vedlé cesty, ipošlapáno jest,
a ptáci nebešti szobali je.

6. A jiné padlo na skálu, a vze
šlé uvadlo, protože nemělo vláhy.

7. A jiné padlo mezi trní, &trní
spolu vzrostlé udusilo je.

8. A jiné padlo v zem dobrou;
a když vzešlo, učinilo užitek sto
násobný. To pověděv volal: Kdo
má uši k slyšení, slyš.

9. Otázali pak se ho učenníci
jeho, jakéby to bylo podobenství?

10. Kterýmžto on řekl: Vám
dáno jest znáti tajemství králov
ství Božího; ale jiným v podoben
stvích., aby vidouce neviděli, a sly
šíce nerozuměli.

11. Jestit pak podobenství toto:
Símě jest slovo Boží.

12. Kteří pak vedlé cesty, jsou
ti, kteříž slyší: ale potom přichází
ďábel, a vynimá slovo ze srdce
jejich, aby věřice spasení nebyli.
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13. A kteří na skálu: ti když
s_lyší,s radostí přijímají slovo: ale
ti nemaji kořenů: ješto na čas
věří, a v čas pokušení odstupují.

14. Kteréž pak mezi trní padlo:
ti jsou, kteří slyšeli, ale jdouce po
pečování, a zboží, a rozkošech ži—
vota, bývají udušeni, anepřinášeji
užitku.

15. Ale kteréž v zem dobrou
[ adlo]: ti jsou, kteřížto slyšice
s ovo, v srdci dobrém &.výborném
[je] zachovávají, & užitek přinášejí
v trpělivosti.

'16. Nižádný pak rozsvítiv svíci,
nepřikrývá ji nádobou, aneb stavi
pod postel: ale na svícen ji staví,
aby ti, kteří vcházejí, světlo viděli.

17.Nebo nic není tajného, coby ne
bylo zjeveno, ani co ukrytého, coby
nebylo poznáno, a'nevyšlo najevo.

18. Protož vizte, jak slyšíte*.
Nebo kdo má, tomu bude dáno: a
kdokoli nemá, i to což se domnívá
míti, bude od něho odjato.

19. Přišli pak k němu matka a
bratři jeho: & nemohli ho dojíti
pro zástup.

20. I povědino jest jemu: Matka
tva a bratři tvoji stoji venku, chtíce
tebe viděti.

21. Kterýžto odpověděv, řekl k
nim: Matka má, abratři moji jsou
ti, kteříž slovo Boží slyší, & plni.

(Mar. 3, 31.)
22. Stalo pak se v jeden den, že

on vstoupil na lodičku, i učenníc1
jeho, a řekl k nim: Přeplavme se
přes jezero. I vstoupili*.

23. A když se plavili, usnul. I
přišla na jezero bouřevětru, a na
plňovaly se [lodí], tak že byh v
nebezpečenství. __

24. I přistoupivše zbud111 ho,
řkouce: Mistře,hyneme. AOn vstav
pohrozil větru & bouři vodní, &
přestala, a stalo se utišeni. ,

25. I řekl jim: Kde jest_v1ra
vaše? Kteřížto bojíce se, div1h se
vespolek, řkouce: I kdo jest tento,

18) t. aby co slyšíte, nebylo bez užitku.Mar. 4, . at .
22) a odplouli. Mar. 4, 35. atd. Mat. 8,26.
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že i větrům
poslouchají ho

26. I plavili se do krajiny gera
senské*, kteráž jest proti Galilei.

27. A když vystoupil na zem,
potkal ho jeden muž, kterýž měl
zlého ducha již od mnoha časů, a
neodíval se rouchem, aniž přebý
val v domě, ale v hrobích.

28. Ten jak uzřel Ježíše, padl
před ním, azkřik hlasem velikým,
řekl: Co jest ti do mne, Ježíši,
Synu Boha Nejvyššího? Prosím tě,
netrap mne!

29. Nebo přikazoval duchu ne
čistému, aby vyšel z člověka. Po
mnohé zajisté časy jím lomcoval;
a býval ukován řetězy, a v pou
tech ostříhán, ale on olámav oko—
vy, býval od zlého ducha puzen
na poušť.

30. Otázal ak se ho Ježíš,řka:
Jak ti říkají A on řekl: Množ
ství; neb bylo mnoho zlých duchů
do něho vešlo.

31. I prosili ho, aby jim nepři
kazoval jíti do propasti.

32. Bylo pak tu stádo vepřů
mnohých, kteříž se pásli na hoře:
i prosili ho, aby jim dopustil do
nich vjíti. I dopustil jim.

33. Tedy vyšedše zlí duchové z
člověka, vešli do vepřů: ihnalo se
stádo prudce s vrchu do jezera a
ztonulo. ,

34. Když uzřeli ti, ktbříž pásli,
co se stalo, utekli, a vypravovali
to v městě i po vsech.

35. Tedy vyšli [lidé], aby viděli
co se stalo; i přišli k Ježíšovi, a
nalezli člověka, z kterého vyšli zlí
duchové, oděného, a zdravé mysli,
an sedí u noh jeho, i báli se.

36. Vypravovali pak jim také ti,
kteříž byli viděli, kterak jest zdráv
učiněn od toho Množství.

37. I prosilo ho všecko množství

krajiny gerasenské, aby odšel odmc ; nebo bázní velikou naplnění
byli.On pak vstoupiv na lodí,vrátil se.

38. I prosil ho muž ten, z kte

přikazuje a moři, a

26) jinak gergesenské či gadarenské. Mar.
5, 1. atd.
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rého zlí duchové vyšli, aby s ním
byl. Ale Ježíš propustil ho, řka:

39. Návrat se do domu svého, a
vypravu', kterak veliké věciučinil
tobě Bůii. I odšed, ívypravoval po
všem městě, jak veliké věci učinil
jemu J ežíš.

40. Stalo se pak, když se na
vrátil J ežíš, že ho přijal zástup;
nebo všickni očekávali ho.

41. A aj přišel muž, kterémuž
jmeno bylo Jajrus, aten byl kníže*
školy židovské: i padl k nohám
Ježíšovým, prose ho, aby všel do
domu jeho;

42. nebo měl dceru jedinou, okolo
dvanácti let, a ta umírala. A při
hodilo se, když šel, že jej zástu
pové tiskli.

43. A jedna žena v krvotokuod
let dvanácti, kterážto vynaložila
na lékaře všecken statek svůj, aniž
mohla od koho uzdravena býti,

44. přistoupila po zadu, adotkla
se odolku roucha jeho: a hned se
zastavil tok krve její.

45. I řekl Ježíš: Kdo jest, jenž
se mne dotekl? A když všickni za
pirali, řekl Petr, a kteří s nim byli:
Mistře, zástupové tebe tisknou a tla—
čí, a ty pravíš: Kdo semne dotekl?

46. I řekl Ježíš: Dotekl se mne
někdo; neb já vím, že moc ode
mne šla.

47. A vidouc žena, žeby tajna
nebyla, třesouc se, přistoupila a
padla před nohy jeho, a pověděla
přede vším lidem, pro kterou při
činu se ho dotkla, i kterak hned
uzdravena jest.

48. A on řekl jí: Dcero, víra tvá
tebe uzdravila; jdiž v okoji.

49. Když on ještě uvil, přišel

jlgden ku knížeti školy, řka jemu:cera tvá již umřela,netrmácej ho.
50. Ale J ežíš uslyšev to slovo,

odpověděl otci té dívky: Neboj se!
toliko věř, a bude zdráva.

51. A všed do domu, nedopustil
s sebou vjíti žádnému než Petrovi
a Jákobovi, a Janovi, aotci ama
teři té divky.

41) t. vrchní představený — Mar. 5, 22. atd.
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52. A plakali všickni a kvílili
nad ní. On pak řekl; Neplačte, ne—
umřelat dívka, ale spí.

53. I osmívali se jemu, vědouce
že umře a.

54. On pak ujav ruku její, za—
volal, řka: Dívko, vstaň!

55. I navrátil se duchjejí, a vstala
hned. I kázal jí dáti jisti.

56. I divili se náramně rodičové
její, jimžto přikázal, aby žádnému
nepravili, co se bylo stalo.

Kapitola 9.
O vyslání dvanácti učenníků. 12. 0 na

sycení zástupu pěti chleby. 18. Dotázka
Páně na apoštoly, začby ho lidé měli. 29.
O proměnění Páně. 38. O náměaíčníku. 46.
Nesnáz o přednost. 59. O následování Pana
Krista.

1. I svolav [Ježíš] dvanácte apoštolů, dal jim sílu a moc nad
všelikými zlými duchy, a aby u
zdravovali neduhy.

(Mar. 6, 8. a t. d.)
2. I poslal je, ab kázali krá

lovství Boží, a uz ravovali ne
mocné.

3. A řekl jim: Nic nebeřte na
cestu, ani hůlky, ani mošny, ani
chleba, ani peněz, ani po dvou su
knich nemějte.

4. A do kteréhožkoli domu ve
jdete, tu zůstaňte, a odtud nevy
cházejte.

5. A kteřížkoli by vás nepřijali:
vyjdouce z toho města, také prach
z nohou svých vyrazte, na svě
dectví proti nim. '

6. I vyšedše, chodili po městeč
kách vůkol, zvěstujíce evangelium,
a uzdravujíce všud .

7. Uslyšel pak Hyeródestetrarcha
o všech věcech, kteréž se dály od
něho, i byl v nejistotě, protože bylo
praveno

8. od některých: že Jan vstal
z mrtvych; a od jiných: že se
Eliáš zjevil; od některých pak: že
vstal jeden z starých proroků.

9. I řekl Heródes: Jana jsem já
stal: kde pak jest tento, okterémž
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já takové věci slyším? I hledal ho
viděti.

10. A vrátivše se apoštolé, vy—
pravovali jemu, cožkoli činili: a
pojav je, odšel soukromí na mí
sto pusté, jenž jest u Betsaidy.

Mar. 6, 31.)
11. To když zvěděli zástupové,

šli za ním: i přijal je, a mluvil
jim o království Božím, a ty, ;kteří
uzdravení potřebovali, uzdravoval.

12. Počal pak se den nachylovati.
A přistoupivše dvanácte, řeklij emu:
Rozpust zástupy, at rozejdouce se
do městeček a do vesnic okolnich,
jdou, a naleznou pokrmy; nebo
jsme tuto' na místě pustém.

(Mar. 6, 36.)
13. I řekl k nim: Dejte vy jim

jisti. Ale oni řekli: Nemáme víc
než pět chlebů, a dvě ryby; leč
bychom my snad šli, a nakoupili
pro všecken tento zástup pokrmů.

14. BÍylo pak mužů okolo pětitisíců. řekl učenníkům svým:
Rozkažte jim posaditi se v každém
řadu po padesáti.

15. I učinili
všem posaditi se.

16. A vzav pět chlebů, a dvě
ryby, vzhlédl k nebi, a požehnal
je: i lámal, a rozdával učenníkům
svým, aby kladli před zástupy.

17. I jedli všickm', anasyceni
jsou. A sebráno jest, což jim bylo
ostalo drobtů, dvanácte košů.

18. I stalo se, když byl sám
modle se, že byli s ním také učen
níci: iotázal se jich, řka: Kým
mne praví býti zástupové?

(Mar. 8, 27. atd.)
19. A oni odpověděvše řekli:

Janem Křtitelem, a jim' Eliášem,
jiní pak, že prorok jeden z přede
šlých vstal. '

20. I řekl jim: Vy pakkým mne
býti pravíte? Odpověděv Šimon
Petr, řekl: Kristem Božím*.

21. A on ohroziv jim, přikázal,
aby toho žá nému nc ravili,

22. řka: že Syn čřiwěka musí

20) Messiášem, Synem Božím. Mat. 16, 16.

tak: a rozkázali
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mnoho trpěti, &.zavržen býti od
starších. a. od knížat kněžských, i
od zákonníků. &.zabít býti, & tře
tího dne z mrtvých vstáti.

23. I pravil ke všechněm: Chce
li kdo za. mnou přijíti, zapři sebe
sám, & beř kříž svůj [na, sebe]
každého dne, & následuj mne.

24. Nebo kdo bude chtíti život
svůj zachovati, ztratí jej: a. kdo
ztratí život svůj pro mne, zacho
va. ]GJ.

25. Nebo co prospěje člověku,
by Všecken svět získal, a,sám sebe
zkazil, & na. sobě škodu trpěl?

26. Neb kdoby se styděl za.mne
a. za řeči mé, za. toho se bude sty
děti i Syn člověka, když přijde v
slávě své, &Otce, i svatých andělů.

(Mar. 8, BB.)
27. Ale jistě pravím vám: Jsout

někteří z těch, jenž tuto stojí, kte
říž neokusí smrti, až uzří králov
ství Boží.

28. I stalo se as v osmi dnech
po těch slovech, že pojáv Petra, &
Jákoba., a. Jana., vstoupil na. horu,
aby se modlil.

29. A když se modlil, učiněna.
jest způsoba. obličeje jeho jiná, &
oděv jeho bílý a. stkvoucí.

(Mar. 9, 1. a. t. d.)
30. A aj dva.muži mluvilisnim,

& ti byli Mojžíš & Eliáš,
31. vidini v slávě: & mluvili o

vyjití jeho, kteréž měl dokonáti v
Jerusalémě.

32. Petr pak, & kteříž s ním
byli, obtížení byli snem. A procí
tivše, viděli slávu jeho, a dva. mu—
že, kteříž stáli s ním.

33. I stalo se, když odcházeli od
něho, řekl PetrkJežíšovi: Mistře,
dobře jest nám zde býti; i udě
lejme tři stánky, tobě jeden, a.Moj
žíšovi jeden, a. Eliášovi jeden, ne
vědá, co praví.

34. A když on to mluvil, stal se
oblak, a.zastínil je: ábáli se, když
oni vcházeli do oblaku.

35. I stal se hlaszoblakm řkou
ci: Tentot jest Syn můj milý, toho
poslouchejte.

36. A když se stal ten hlas, na.
lezen jest Ježiš sám. A oni mlčeli,
&.neprávili v těch dnech žádnému
ničehož z toho, co byli Viděli.

37. Stalo se pak druhého dne,
když sstupovali s hory, potkal je
zástup mnohý. (Mar. 9, 13. at. d.)

38. A aj muž [jeden] z zástupu
zvolal, řká: Mistře, prosím tebe,
vzhlédni na. syna. mého; nebť je
diného mám.

39. A aj duchjej napadá, áhned
křičí, i poráží ho, &.lomcuje jim,
že slini, a. s těžkostí odchází od
něho, sápaje jim.

40. I prosiljsem učenníků tvých,
aby jej vyvrhli, ale nemohli. ,

4-1. A odpověděv Ježíš, řekl: O
pokolení nevěřící &.převrácené! do
kudž budu u vás, a. budu snášeti
vás. Přiveď sem syna. svého.

(Mat. 17. 16. a. t. d.)
42. A když přicházel, poraziljej

zlý duch, & lomcoval jím.
43. I pohrozil Ježíš duchu ne—

čistému. a. uzdravil pacholíká, &
navrátil 'ej otci jeho.

44. I ivili se náramně všickni
velikosti božské: &,když se všickni
divili všemu, co činil, řekl učen—
níkům svým: Složte vy v srdcích
svých řeči tyto*; nebot Syn člo—
věka vydán bude v ruce lidské.

(Mar. 9, BO.)
45. Ale oni nesrozuměli slovu

tomu, a. bylo před nimi skryto,
tak že nevyrozuměli jemu: a. báli
se ho otázati o tom slovu. 

46. Vešlo pákvně myšlení, kdo
by z nich byl větší. (Mar. 9, BB.)

47. J ežíš pák vida. myšleni srdce
jejich, vzal pachole, & postavil je
vedlé sebe,

48. a. řekl jim: Kdožkoli přijal
by pachole toto vejmenu mém, mne

přijímá: a. kdožbykoli mne přijal,přijímá toho, kterýž mne pos 3.1:
nebo kdo nejmenší jest mezi všemi
vámi, tent jest větší.

44) t. věci, kteréž jste viděli & slyšeli, aby
vám sloužily ku posilnění u víře, když
se mnou jako se zločincem nakládati
budou — '
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49. I odpověděv Jan. řekl: Mi—
stře, viděli jsme jednoho, an ve
jmenu tvém zlé duchy vymíta; i
bránili jsme mu, proto že nechodís nami.

50. I dí jemu Ježíš: Nebraňte:
nebo kdo není proti vám, s vámi
jest.

61. I stalo se, když se doplňo—
vali dnové vzetí jeho*, že on obrá.
til tvář svou, aby šel do Jerusa—
léma.

52. I poslal osly před obličejem
svým: a oni j ouce, vešli do města
samaritánského, aby mu připravili*.

53. A nepřijali ho, protože obli—
čej jeho byl obrácen k jití do Je
rusaléma.

54. I viděvše to učenníci jeho
Jakob a Jan, řekli: Pane, chceš-lí
at díme, aby oheň sstoupils nebe,
a spálil je*?

55. A obrativ se [Ježíšlpotrestal
jich, řka: Nevite, čího jste ducha.

56. Syn člověka nepřišel duší
zatracovat, ale spasit. I odešli do
jiného městečka.

57. Stalo se pak. když šli ce—
stou, že řekl jemu jeden: Půjdu
za tebou, kamkoli půjdeš.

(Mat. 8, 19. a t. d.)
58. I řekl jemu Ježiš: Lišky

doupata mají, a ptáci nebeští hnizda :
ale Syn člověka nemá.kdeby hlavu
sklonil.

59. I řekl k jinému: Pojď za
mnou. Ale on řekl: Pane, dopust
mi prvé jíti. apochovati otcemého.

60. I dí jemu Ježíš: Nech at
mrtví pochovávají mrtvé své: ale
ty jdi. a zvěstuj království Boží.

61. I řekl [opět] jiny: Půjdu za
tebou Pane: ale prvé dopust mi,
at se rozžehnám s těmi, kteříž jsou
v domě mém*.

62. Řekl jemu Ježíš: Žádný, kdo
vztahuje ruku svou k pluhu, a o
hlídá, se nazpět, není způsobný k
království Božímu.

51) t. 2 tohoto světa, či jeho smrti —
52) t. hospodu. . 
54) Jakož i Eliáš učinil. 4. Král. I, 10—12.
61) Aneb : at se odřeknu všeho, co doma mém.

Lukáše 9. 10.

Kapitola 10.
O zvolení a rozealúní sedmdesáti & dvou

učonníkú. 21. Oulavovůní Otce nebeského,
že malíčkým před moudrými předek dán.
25. Odpověď zékonníků na otázku jeho 0
životu věčném. 30. Podobenství o Samariténn.
38. Ježíš hospodou u Marty.
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1. Potom pak vyvolilPáni jinýchsedmdesáte dva, a poslal je

po dvou před tváří svou, do kažého města i místa, kamž chtěl sam
přijiti.

2. A pravil jim: Žeňzajistémno
há. jest, ale dělníků málo. Protož
proste Pána žni, aby poslaldělníky
na žeň svou. ( at. 9, 37

3. Jdětež: aj já. posílám vás jako
beránky mezi vlky.

4. Nenostež [s sebou) měšce, ani
mošny, ani obuvi: a žádného na
cestě nepozdravujte*.

5. Do kteréhožkoli domu vejdete,
rcete nejprvé: Pokoj domu tomuto!

6. a bude-li tu syn pokoje, odpoči
net na něm pokoj váš: pakli nic,
k vám se navrátí.

7. A v témž doměostaňte,jedíce
a pijíce, což u nich jest; nebo ho
den—jest dělník mzdy své. Nechoď
tež z domu do domu.

8. A do kteréhožkoli města ve
jdete, a přijmou vas, jezte co vám
předloží;

9. a uzdravujte nemocné, kteříž
v něm jsou, &.rcetejim: Přiblížilo
se k vám království Boží.

10. Do kterého pak koli města
vejdete, a nepřijmou vás,vyjdouce
na ulice jeho, rcete:

11. Také prach, kterýž se přichy
til nás z města vašeho, vyrážíme
na vás: &.však vězte to, že.se při
bližilo království Boží.

12. Pravímt vám, že v onen den
lehčeji bude Sodomským, nežli to
mu městu.

13. Běda tobě Korozaim, běda

t. nemeškejte se obyčejným marným
pozdravováním. Pozdravovéní u východ
ních národů byla a jsou dosavád neko
nečná, žádného tu konce podávání ru
kou, dotavování se na zdraví, objímání
a. líbání & t. d. Mat. 10, 10. atd.
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tobě Betsaido:nebo kdybvaýru
&.v Sidonu činění byli divové,kte
říž u vás činění 'sou, dávnoby v
žíni a v popeli se íce,pokáni činili.

Mat. 11, 21. atd.)
14. A však Týru & Sidonu leh

čeji bude na soudu, nežli vám.
15. A ty Kafamaum, kteréž jsi

až do nebe zvýšeno, až do pekla
budeš pohřiženo.

16. Kdo vás slyší, mne slyší: a
kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá:
kdo pak mnou pohrdá, pohrdá tim,
jenž mne poslal. (Mat. 10, 40.)

17. Navrátila se pak těch sedm—
desáte dva s radostí, řkouce: Pane,
také zlí duchové se nám poddávají
ve jmenu tvém.

18. I řekljim: Viděljsem satana,
jako blesk padajícího s nebe*.

19. Aj dal jsem vám moc šlapati
na hady, a na.štíry, a na všelikou
moc nepřítele: a.nic vám neuškodí.

20. Avšak z toho se neradujte,
že se vám poddávají duchové*: ale
radujte se, že 'mena vaše napsána
jsou v nebesích.

21. V tu hodinu rozveselil se v
Duchu svatém, a.řekl: Chválím tě,
Otče, Pane nebe i země, žes tyto
věci skryl před moudrými &.opa
trnými, azjevils je maličkým. Ano,
Otče: neb se tak líbilo tobě.

(Mat. 11, 25.)
22. Všecky .věci dány jsou mi

od Otce mého. A žádný neví, kdoby
byl Syn, jediné Otec; a kdoby byl
Otec, jediné Syn, a komužby chtěl
Syn zjeviti.

23. A obrátiv se k učenníkům
s ,řekl : Blahoslavené oči, kteréž
vi ', co vy vidíte. (Mat. 13, 16.)

24. Nebo pravím vám, že mnozí
proroci i králové chtěli viděti, co
vy vidíte, a neviděli; a slyšeti, co
[vy] slyšíte, a neslyšeli.

25. A aj jeden v zákoně učený

18) či pád království satanova, ježto se la.
čalo rozpadávati příštím Syna Božího
na svět.

20) protože při tom člověk vždy ještě za
hynouti může. Mat. 27, 22. 23.

vstal, pokoušeje ho, a řka: Mistře,
co číně život věčný obdržím?

2 A on řekl jemu: V zákoně
co jest psáno, kterak [tam] čteš?

27. On odpověděv, _řekl: Milovati
budeš Pána Boha svého, z celého
srdce svého, a z celé duše své, a
ze vší síly své, ize vší mysli své:
abližního svého jako sebe samého.

28. I řekl mu [Ježíš]: Právě jsi
odpověděl: to čiň, a živ budeš.

29. On pak chtěje se sám ospra
vedlniti*, řekl k Ježíšovi: A kdo
jest můj bližni**?

30. A ujav se toho Ježíš, řekl:
lověkjeden sstupoval z Jerusaléma

do Jericha, aupadl mezi lotry, kte
řížiobloupivše hoizranivše odešli,
odpalu živého nechavše.

31. I přihodilo se, že kněz jeden
šel touž cestou, a uzřevjej, pominul.

32. Též i levíta, když bylutoho
místa, a uzřel ho, pominul.

33. Samaritán* pak jeden cestou
se bera, přišel kněmu, auzřev jej,
milosrdenstvim hnut jest.

84. A přistoupiv, ovázal rány
jeho, naliv oleje a vína*: a vloživ
jej na hovado své, vedl do hospody,
a měl o něj péči.

35. A druhého dne, vyňav dva.
peníze* dal hospodáři a řekl: Měj
o něj péči: a cožkoli nad to vy
naložíš, j'á když se vrátím, zapla
tím tobě.

36. Kdo z těch tří zdá se tobě
bližním býti tomu, kterýž upadl
mezi lotry?

37. A on řekl: Ten, kterýž mu
milosrdenství prokázal. I řekljemu
Ježíš: Jdi, i ty čiň podobně.

38. Stalo pak se, když 'šli, že on
všel do jednoho -městečka*: ažena

29) t. z toho, že tu otázku Pánu předložil,
ježto si ji sám zodpovídsti uměl. —
** Byla to opět jiná otázka, o níž se
zákonníci hádali. Bližním byl u mnohých
zase jen íd a. přítel, nikoli pak ne
přítel, jinověrec atd.

33) jenž byl jinověrec, kaciř —
34) olej s vínem smíšený byl 11Židů oby

čejný lék na. rány —
35) dva římské denáry po 12 kr. stř.
38) t. do Bethanie, na cestě do Jerusaléma —
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jedna jmenem Marta, přijala ho do
domu svého.

39. A ta měla sestru jmenem
Marii, kteráž také sedíc u noh Páně,
poslouchala slova jeho.

40. Ale Marta byla pečlivá při
mnohé službě*: kteráž se zastav1la,
a řekla: Pane, nemáš-liž o to péče,
že sestra má. nechala mne ísamu
sloužiti? protož mi jí, at mi pomůže.

41. A odpověděv, řekl jí Pan:
Marto, Marto, ečlivá.jsi, armoutiš
se při mnohýc věcech;

42. ale jednohot jest potřebí*.
Maria nejlepší stránku vyvolila,
kterážto nebude odjata od ní.

Kapitola 11.
Modlitba Páně. 14. Uzdravení němého

posedlého. 15. Útržky některých. 29. O zna
mení Jonáše proroka. 42. Tresténí Fariseů
& zékonníků.

1. I stalo se, když byl na jednommístě modle se, že jakž pře
stal, řekl kněmu jedenzučenníků
jeho: Pane, nauč nás modliti se,
jakož i Jan naučil učenníky své.

2. I řekl jim: Když se modlíte,
říkejte: Otče, posvět se jmeno tvé.
Přijď království tvé. (Mat. 6, 9.)

3. Chléb naš vezdejší dej nám
dnes.

4. A odpust nám naše hříchy:
jakož i my odpouštímé každému
vinníku svému. A neuvoď nas v
pokušení.

5. I řekl knim: Kdo zvas bude
míti přítele, .i půjde k němu o půl
noci, a dí jemu: Příteli, půjč mi
tří chlebů;

6. nebo přítel můj přišel s cest
ke mně, anemam, cobych mu pře 
ložil:

7. aonen zvnitř odpovídaje, řekl
by: Nečiň mi nevole, dvéře jsou
již zavřeny, a dítky mé jsou se
mnou v pokoji, nemohut vstati &
dati tobě.

8. A bude-li on trvati tluka: pra

40) t. aby Panu dobře jídlem posloužila. —
42) či jedna věc jest to nejpotřebnější t.

pečování o duěi.

vím vám. že ač neda jemu vstana,
protože jest přítel jeho, však pro
nezbednost jeho vstane, a da mu,
kolikožkoli potřebuje.

9. I jat ravím vam: Proste, a
bude vám dano; hledejte, a nalez
nete; tlucte, a bude vam otevříno.

10. Nebo každý, kdo prosí, béře:
a kdo hleda, nalézá.: a tomu, kdo
tluče, bude otevříno. (Mat. 7, 7. atd.)

11. Kdo pak z vas prositi bude
otce za chléb: zdali kamen dá.jemu?
Aneb za rybu: zdali místo ryby
da jemu hada?

12. Aneb prosil-liby za vejce:
zdali podá. jemu štíra?

13. Jestliže tedy vy, zlí jsouce,
umíte dobré dary dávati synům
svým; čím více Otec váš nebeský
da ducha dobrého těm, kteříž ho
prosí?

14. Ivymítal zlého ducha, a ten
byl němý*. A když vyvrhl zlého
ducha, mluvil němý, i divili se
zastupové.

15. Někteří pak z ních* pravili:
Skrze Belzebuba knížete zlých du
chů vymíta zlé duchy.

16. A jiní okoušejíce [ho], zna
mení s nebe Ihledali od něho.

17. Ale on znaje myšleni jejich,
řekl jim: Každé kralovstvi proti
sobě rozdělené zpustne, a dům na
dům padne.

18. Jestližet tedy satan proti
sobě rozdělen jest, kterakž ostojí
kralovstvi jeho? Nebo pravíte, že já.
skrzeBelzebuba vymítam zlé duchy.

19. Jestliže pak já. skrze Belze
buba vymítam zlé duchy, skrze
koho je vymítají synové vaši? Pro
čež oni soudcové vaši budou.

20.Paklit prstem Božím vymítém
zlé duchy, jistět přišlo k vám krá.
lovství Boží.

21. Když silný oděnec* ostříhé
síně své, v okoji jsou ty věci,
kte 'ž vla ne.

22. Pakliby silnější než on přijda

14) t. ten člověk byl
9, 32. a 12 22

15) t. Fariaeové a zékonníei. Max-'.3, 22. atd.
21) t. ozbrojený muž, vojak —

posedlý & němý. Mat.
atd.
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přemohl jej, všecku zbroj jeho ode
jme, na niž se spoléhal, a loupeže
jeho rozdělí.

23. Kdo není se mnou, proti mně
jest: a kdo neshromažďuje se mnou,
rozptyluje.

24. Když nečistý duch vyjde od
člověka, chodí po místech suchých,
hledaie odpočinutí, a nenalezna,
dí: Vrátím se do domu svého, od
kudž jsem vyšel.

25. A přijda, nalezne jej chvoj
štištěm vyčistěný a ozdobený.

26. Tehdy jde, a přijme k sobě
jiných sedm duchů horších, než
'est sám, a vejdouce, přebývají tam.

jsou poslední věci člověka toho
horší nežli první.

27. I stalo se, když to mluvil,
pozdvihši hlasu jedna žena z zá—
stupu, řekla jemu: Blahoslavený
život, kterýž tebe nosil, a prsy,
kterýchž jsi požíval.

28. A on řekl: Ovšem pak bla
hoslavení, kteříž slyší slovo Boží,
&.ostříhají ho.

29. Akdyž se zástupové scházeli,
počal pravíti: Pokolení toto, po
kolení nešlechetné jest; znamení
hledá, anebude mu dáno znamení,
leč znamení Jonáše proroka'. '

30. Nebo jako Jonáš byl za zna
mení Ninivetským: tak bude iSyn
člověka pokolení tomuto.

31. Královna od poledne vstane
na soudu s muži pokolení tohoto,
a odsoudí je; nebo přijela. od kon
čin země, aby slyšela moudrost
Šalomounovu ; a aj více než Šalo
moun tuto.

32. Muži ninivetští povstanou na
soudu s pokolením tímto, aodsoudí
je; nebo činili pokání k kázaní
Jonášovu: a aj více nežli Jonáš
tuto. „ .

33. Zádný rozsvítiv svíci,nestaví
jí v skrýši*, ani pod kbelec: ale
na svícen, aby kteříž vcházejí, svě
tlo viděli.

34. Svíce těla tvého jest oko

29) Odpovídá na žádost výš v. 16. Viz
Mat. , 39.

33) t. do skryta, do kouta. — Mar. 4, 21.

tvé. Bude-li oko tvé sprostné, vše
cko tělo tvé bude světle: paklibude

nešílechetné, také i tělo tvé tmavéu 9.

35. Viz tedy, aby světlo, kteréž
jest v tobě, nebylo tmou.

(Mt. 6, 22. a t. d.)
36. Jestli tedy celé tělo tvé svě

tlé bude, nemajic žádné částky tem
nosti: bude všecko světlé, a jako
svíce jasná osvítí tebe.

37. A když to mluvil. prosil ho
'eden Fariseus, aby obědval u ně—
o. I všed posadil se za stůl.
38. Fariseus pak u sebe rozmý

šleje, počal praviti, proč se před
obědem neumyl.

39. I řekl Pán k němu: Nyní
vy Fariseové, co zevnitř jest kon
vice a mísy čistíte: ale což vnitř
ve vás jest, plno jest loupeže a
nešlechetnost—i.

40. Blázni, zdaliž ten, který uči
nil co zevnitř jest, neučinil také
toho, co jest vnitř?

41. Ale však z toho co v nich
jest*, dávejte almužnu: a aj všecko
vám bude- čisté.

(Mat. 23, 25—26)
42. Ale běda vám Fariseům,ne

bo dáváte desátky z máty arouty,
a ze všeliké zeliny, ale opouštíte
soud a lásku Boží: tyto pak věci
měli jste činiti, a oněchneopouštěti.

(Mt. 23, 23.)
43. Běda vám Fariseům, nebo

milujete první stolice ve školách,
a pozdravování na trhu.

(Mat. 23, G.)
44. Běda vám, nebo jste jako

hrobové, kteříž ne'sou patrní, a
lidé chodíce po nic nevědí*.

45. Od ověděvpak j eden z zákon
níků, ře jemu: Mistře, tyto věci
mluvě, také nás haníš.

46. Ale on řekl: I vám zákon
níkům běda; nebo obtěžujete lidi
břemeny, kterýchž nemohou néstl,

41) l:. v těch nádobách —
44) t. že jsou tu hrobová, a. poskvrňují se;

podobně lidé, soudíce po svrchu, nevědí
o vnitřní zkaženosti vaší & t. d. Mat.
23, 27. a t. d.
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a sami se těch břemen [ani]jedním
svym prstem nedotýkate.

(Mt. 23, 4.)
47. Běda vam, jenž vzdělávátew

hroby proroků: otcové pak vaši je
zabíjeli.

48. Jistě osvědčujete, že přivolu—
jete skutkům otců svých: onit zaji—
sté je zabili, vy pak vzdělávate
hroby jejich*.

49. Protož i moudrost Boží ře
kla: Pošlu k nim proroky, a apo
štoly, a z těch budou [některé] zabí
jeti, a vyháněti:

50. aby pohledavána byla od
tohoto pokolení krev všech proroků,
kteráž vylita jest od ustanovení
světa,

51. od krve Abele, až do krve
Zachariáše, kterýž zahynul mezi
oltářem a chrámem. Tak, pravím
vam, pohledaváno bude od pokolení
tohoto.

52. Běda vam zákonníkům; nebo
jste vzali klíč umění: sami jste
nevešli, a těm, kteříž vcházeli*, zbra
mh Jste.

53. A když jim tomluvil, počali
Fariseové a zákonníci přísně na
něj dotírati, a ústa jeho mnohými
otázkami tisknouti,

54. strojíce mu úklady, a hleda
jíce polapiti něco z úst jeho, aby
jej obžalovali.

Kapitola 12.
Výstraha od kvasu farisejského, 4. O zří

zené bézni. 8. O zjevném přiznání se ku
Kristu. 15. Výstraha od lakomství &'ne
potřebného pečovém'. 36. Napomenntí k bed
livému očekávání příští Páně. 54. Trestání
zástupu z nesoudností. 58. Napomenutí ku
pokoji s bližním.

1.Když pak mnozí zástupovévůkolstali, tak že jedni druhých
pošlapavali, počal mluviti k učen
m'kům svým: Varu'te se kvasu
Fariseů, jenž jest po '.

(Mar. 8, 14.)

48) t. chtíce na oko ukázati, že neschvalu
iete skutků jejich, avšak v mysli jim
přivolujete. Mat. 23, 29—36.

62) t. chtěli vjíti do království Kristova.
Mat. 23, 18.
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2. Nic zajisté není skrytého, coby
nebylo zjeveno: aniž jest co taj
ného, ještoby nebylo zvěděno.

Mat. 10, 26. a t. d.)
3. Nebo co jste pravili ve tmě,

povidano bude na světle: a co jste
v ucho mluvili v pokojích, bude
hlásano na střechách.

4. Pravím ak vám přátelům
svym: Nestrac ujte se těch, kteří
tělo zabíjejí, a potom nemají, coby
více učinili.

5. Ale ukaži vám, koho se máte
bati: bojte se toho, kterýžto, když
zabije, má. moc uvrhnouti do e
kelného ohně. Tak pravím vam,
toho se bojte.

6. Zdaliž neprodávají pět vrabců
za'dva penízky, a [ani]jeden z nich
není v zapomenutí řed Bohem?

7. Ale i vlasové avy vaší vši
ckni sečtení jsou. Protož nebo'te
se; dražšít jste vy nežli mno o
vrabců.

8. Pravímt pak vam: Každého,
kdožkoli mne vyzná. před lidmi,
vyzná. i Syn člověka před anděly
Božími:

9. kdoby pak mne za řel před
lidmi, zapřín bude před) anděly
Božími.

10. A kdokoliv dí slovo proti
Synu člověka, bude mu odpuštěno:
ale tomu, kdoby se Duchu svatému
rouhal, nebude odpuštěno.

(Mat. 12, 31—33)
11. Když pak vás voditi budou

do škol, a k vladařům, a k mocným,
nepečuite, kterak, aneb cobyste od
povídali, aneb cobyste mluvili:

(Mat. 10, 19—20)
12. Duch svatý zajisté naučí vás

v tuž hodinu, cobyste měli mluviti.
13. I řekl jemu jeden zzastupu:

Mistře, rci bratru mému, at se roz
dělí se mnou o dědictví*.

14. Ale on řekl jemu: Clověče,
kdo mne ustanovil nad vami soud
cem, aneb děličem?

18) Bývalo u Zidů obyčejně, že někdy k
učeným & pro zvláštní pobožnost slo
vutný-m mužům v rozepřech svých úto
čiště brali.

7
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16. I řekl k nim: Hleďte, a vy
střihejte se všelikého lakomství;
nebot žádného život nezáleží v hoj—
nosti těch věcí, kterými vládne*.

16. A pověděl jim odobenství,
řka: Pole člověka je oho boha
tého přineslo hojné úrody:

17. i přemýšlel sam u sebe, řka:
Co učiním, neb nemám, kdebych
shromáždil úrody své?

18. I řekl: Toto učiním: Zbořím
stodoly své, a nadělam větších, &
tu shromaždím všecky věci, kteréž
mi se urodily, i zboží své;

19. &.dím duši své: Duše, maš
mnoho zboží složeného na mnohá.
léta; odpočívej, jez, ij, hodu'.

20. I řekl jemu ůh: Bllazne,
této noci požádají duše tvé od tebe,
to pak, cos připravil, čí bude?

21. Takt jest, kdyžj sobě někdo
shromažďu'e po ady, a neni bo
hatý v Bo u.

22. I řekl k učennikům svym:
Protož pravím vam: Nebuďte peč—
livi* o život svůj, cobyste jedli,
ani o tělo, čimbyste se odivali.

23. Život více jest nežli pokrm,
&.tělo více nežli oděv.

24. Patřte na krkavce, žet nesejí,
ani žnou; že nemají sklepu, ani
stodoly, aBůh krmí je: čím dražší
jste vy, než oni?

25. Kdo pak z vas přemýšleje,
může přidati ku postavě své loket
jeden?

26. Poněvadž tedy nemůžete býti
s to, co nejmenšího jest, proč se o
jiné věci starate?

27. Patřte na kvítí, kterak roste,
nepracuje, ani přede: pravím pak
Vám.,že ani alomoun ve vší slavě
své nebyl tak odin, jako jedno
z těchto.: ..

28. Poněvadž pak travu, kteráž
dnes na poli jest, a zejtra do peci
uvržena bývá., Bůh tak odívá.: čím
více vas, vy malověrni?

29. Tedy vy nehledejte, cobyste

15) t. hojnost zboží neudrží jeho život, ani
časný, a tím méně může mu pojistiti
život věčný.

22) t. příliš —- Mat. 6, 25. a. t. &.
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jedli, aneb cobyste pili: a nevyna
šejte se vysoko*;

30. nebo všech těch věcí naro
dové světa hledají; vít zajisté Otec
vaš, že těch věcí potřebujete.

31. Avšak hledejte nejprvé krá.
lovství Božího, a s ravedlnosti jeho,
a toto všecko bu e vam přidáno.

32. Neboj se maličké stadce; ne
bot se zalíbilo Otci vašemu dáti
vam království.

33. Prodejte, co máte, a dávejte
almužnu. Dělejte sobě měšce, kteříž
nevetšejí; nehynoucí poklad v ne
besích, kdežto se zloděj nepřibližuj e,

“„ani mol kazí.
| 34. Nebo kde jest poklad vaš,tu bude i srdce vaše.

(Mat. 6, 20—21.)
35. Buďtež bedra vaše přepasa

ná.*, a svíce hořící vrukou vašich,
36. a vy [buďte] podobní lidem,

očekávajícím Pana svého, ažby se
vrátil ze svatby: aby hned, jakžby
přišel a zatloukl, otevřeli jemu.

37. Blahoslaveni služebníci ti,
kteréž, když přijde Pan, nalezne
ani bdi: amen pravím vám, že ře
páše se, a řikaže jim sednout1 za.
stůl, &.cho ě, bude jim sloužiti.

38. A přišel-liby v druhé bdění,
a paklitby v třetí bdění přišel, a
tak nalezl: blahoslavení jsou slu
žebníci ti.

39. Toto ak vězte, že kdyby
věděl hospo ař, v kterou hodinu
má. přijiti zloděj, bdělby zajisté, &.
nedalby podkopati domu svého.

(Mat. 24, 43.)
40. I vy buďte připraveni; nebo

v kterou hodinu se nenadějete,
Syn člověka přijde.

41. Řekl ak jemu Petr: Pane,
nam—lipraviš to podobenství, čili
všechněm?

42. I řekl Pan: Kdo se zdá.býti
spravce věrný a opatrný, jehož u

29) t. mysli do větruamarného pečování _
35) t. buďte připraveni. Staří nosice široká

a. dlouhé, roucha museli je při pilně
práci a. chůzí, aby jim nepřekážela,
podkasávati & pasem přitužovati. Mat.
24, 42. a. t. &.
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stanovil Pán nad čeledí svou, aby
jim daval v čas [určitou]míru pše
nice*?

43. Blahoslavený služebník ten,
kteréhož, když přijdePán, nalezne,
an tak činí.

44. V pravdě pravím vám, že
nade vším statkem svým ustanoví
e .

] J45. Pakliby ten služebník řekl v
srdci svém: Pán můj prodléva při
jíti, a počalby biti služebníky a
služky, a jisti, a pití, i opíjeti se:

46. přijdet Pan služebníka toho
v den, v kterýž se nenaděje, a v
hodinu, kteréž neví, a oddělí jej,
a díl jeho položí s nevěrnými*.

47. Služebník zajisté ten, který
poznal vůli Pána svého, & nepři—
pravoval se, a nečinil podlé vůle
jeho, bude bit mnohými [ranami]:

48. který pak nepoznal, a věci
trestu hodné činil, bude méně bit*.
Nebo od každého, komu jest mnoho
dano, bude mnoho požádáno: a
komu mnoho poručili, od toho více

požádagi.49. heň přišel „'sem pustit “na
zem, a co chci, je iné aby se za

ali1*? .
50. Ale křtem mam býti křtě

& kterak jsem soužen, dokudž se
nevykonáf'!

51. Domníváte se, že jsem přišel
pokoj dát na zem? Nikoli, pravím
vam, nýbrž rozdělení*.

52. Nebo již odtéto chvíle, bude
jich pět v jednom domě rozděleno,
tři proti dvěma, a dva proti třem;

42) či obilí vůbec. Z následujícího vyplývá,
že tu Pán zvláště apoštoly a církevní
správce mínil.
t. odplutí jemu, jakž na nevěrného slu
žebníka náleží. Mat. 24, 61.
I nevědomost jest trestu hodna, pokud
byla přemožitedlna.
Rozumí se buď oheň a světlo víry Kr.,
kteréž mělo veškeren svět osvítiti:
aneb oheň utrpení a protivenství, kte
rýmž měla ta víra nade světem zví
těziti.
t. jak toužebně sobě žádám, aby ten
křest krve či to utrpení rné již vyko
náno bylo!
t. rozdvojení, duchovní boj. Mat. 10,
34. a t. d.

46)

48)

49
V
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53. budet rozdělen otec proti
synu, a syn proti otci svému; máti
proti dceři, a dcera proti mateři;
tchyně proti nevěstě své, a nevě
sta proti tchyni své.

54. Pravil pak i k zastupům:
Když vidate oblak an vychází od
západu, hned prav1te: Příval jde!
a bývá. tak.

55. A když vítr věje od poledne,
říkáte: Bude horko! a b vá..

5-5.Pokrytci, spůsob ne e azemě
umíte posouditi: kterakž tedy to—
hoto času posouditi neumíte?

(Mat. 16, 2—4.)
67. Proč pak i sami od sebe'

nesoudíte, co spravedlivého jest?
58. Když tedy jdeš s protivní

kem svým ku knížeti*, přičiň se
na cestě zprostiti se ho, aby snad
netahl tebe k soudci, a soudce dal
by tě právnímu služebniku, a slu
žebník by tě vsadil do žaláře.

59. Pravím tobě: Nevyjdeš od
tud, dokudž i toho posledního pe
nizku nenavrátíš.

Kapitola 13.
0 usmrcení Galilejských. 4. O věži v

Siloe. 11. Ženy sklíčené uzdravení vsobotu
18. Království Božího ]: zrnu horčičnému
a kvasu připodobnění. 24. O těsné bráně.
34. Pohrůžka Jerusalému učiněná..

1. Byli pak tu času toho někteřípřítomni, vypravujíce jemu
o Galilejských, kterýchžto krev
smísil Pilát s obětmi je'ich*.

2. I odpověděv [Ježíší, řekljim:
Což mnite, že ti Galile'ští větší
hříšníci byli, nežli všic ' [jiní]
Galilejští, protože takovou věc u
trpěli?

3. Nikoli, pravím vám: ale ne
budete-li pokání činiti, všickni po
dobně zahynete.

4. Jakož i oněch osmnácte, na
něž adla věže v Siloe, a zabila
je, z ali se domníváte, že také oni

57) t. dobrovolně; aneb, ve věcech svých —
58) t. na soud se svým věřitelem a ža

lobníkem. Mat. 5, 25.
1) t. které dal Pilát zabiti v tom, když

v chrámě obětovali.
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vinnější byli nade všecky lidi, pře
býva'ící v J erusalémě?

5. ikoli, pravím vám: ale ne
budete-li pokání činiti, všickni po
dobně zahynete.

6. Pověděl ak i toto odoben
ství: Jeden člověk] mě fíkový
strom, štípený na vinici své, apří
šel, hledaie na něm ovoce, a ne
nalezl.

7. Řek-1 pak kvinaři: Aj tři léta
jsou, co přicházím hledaje na tom
fíku ovoce, a nenalezám: vytniž
tedy jej ; proč také [darmo] zamě
stnává zem?

8. On pak odpovídaje dí jemu:
Pane, ponechejž ho i tohoto léta,
až jej okopám, a ohnojím,

9. zdaliby nesl ovoce: paklit ne
ponese, potom jej podetueš.

10. Učil pak v jejich školevso—
botu.

11. A aj žena, kteráž měla ducha
nemoci osmnácte let, a byla sklí
čená, aniž mohla nějak vzhůru
patřiti.

12. Kteroužto když uzřel J ežíš,
zavolal ji k sobě, a řekl jí: eno,
zproštěna jsi od nemoci své.

13. I vložil na ni ruce, a hned
se zdvihla, a velebila Boha.

14. Tedy promluviv kníže školní,
hněvaje se, protoževsobotu uzdra
voval Ježíš, řeklzástupu: Šest dní
jest, v nichž náleží dělati; v těch
tedy dnech přicházejíce, buďte u
zdravování, a ne v den sobotní.

15. I odpověděv 'emu Pán, řekl:
Pokrytci, zdali j enkaždý z vás
neodvazuje v sobotu svého vola,
neb osla od jeslí, a nevodí k na
pájení?

16. Tato pak dcera Abrahamova,
kterouž svázal satan, aj již osm
nácte let, což neměla býti rozvá
zána od svazku toho v den sobotní?

17. A když to pověděl, zastyděli
se všickni protivníci jeho: a vše
cken lid radoval se ze všechskut
ků, kteříž se slavně dáli od něho.

18. I řekl [Ježíš]: Čemu podobno
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jest království Boží-, a k čemu je
podobné býti usoudím?

(Mar. 4, 30. a t. d.)
19. Podobno jest zrnu horčič

nému, kteréžto vzav člověk, vrhl
do zahrady své: i rostlo, aučiněno
jest veliký strom, a ptáci nebeští
odpočívali na ratolestech jeho.

(Mat. 13, 31—33.)
20. A0 ět řekl: K čemu podobné

usoudím álovství Boží?
21. Podobno jest kvasu, kterýžto

vzavši žena, zadělala do tří měřic
mouky, až zkysalo všecko.

22. I chodil po městech a Jpoměstečkách uče, a bera se do e
rusaléma.

23. I řekl mu jeden: Pane, zdali
málo jest těch, kteříž spasení bu
dou? On pak řekl k nim:

(Mat. 7, 13.)
24. Snažte se vcházeti těsnou

branou: nebot, ravím vám, mnozí
hledati budou v1íti, a nebudou moci.

25. Když pak vejde hospodář, a
zavře dveře, a počnete stojíce venku
tlouci na dvéře řkouce: Pane, otevři
nám; a on odpovídaje dívám: Ne
znám vás, odkud jste!

26. tedy počnete říkati: Jídalijsme pře tebou a pívali, a na
ulicech našich jsi učil.

27. I dí vám: Neznámt vás, odkud
jste; odejdětež ode mne všickni či—
nitelé nepravosti. (Mat. 7, 23.)

28. Tamt bude pláč a skřipení
zubů: když uzříte Abrahama, &
Isáka, a Jakoba, a všecky proroky
v království Božím, sami pak sebe
vyhnané ven.

29. I přijdout od východu, a od
západu, a od půlnoci, i od poledne,.a budou stolovati v královstv1Božím.

30. A aj, jsout poslední, kteříž
budou první, a. jsou první, kteříž
budou posle '.

(Mat. 8, 11. a t. d.)
31. V ten den přistoupili někteří

z Fariseů, řkouce jemu: V 'di, &
odejdi odsud: nebo Heródes tě chce
zabiti.

32. I řekl jim: Jděte, povězte té
lišce: Aj vymítám zlé duchy, a
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uzdravuji dnes a zítra, a třetího
dne* vezmu konec.

33. Ale však musím dnes azítra
i o zejtří choditi: nebotnelzepro
ro zahynouti kromě J erusalema.

34. Jerusaléme, Jerusaléme, jenž
zabíjíš proroky, a kamenuješ ty,
kteříž k tobě posláni bývají! koli
krát jsem chtěl shromážditi 8 y
tvé, jako pták hnízdo své pod ří
dla, a nechtěl jsi? (Mat. 23, 37.)

35. Aj zanechán vám bude dům
váš pustý. Pravím pak vám, že mne
neuzříte, až přijde [čas],když dite:

Šožehnaný, jenž se béře ve jmenu- ane.

Kapitola 14.
Uzdravení vodnatedlného. 7.Pokoře učení.

16. Podobenství o večeři.26. Naučení svým
následovníkům ode Pána dané.

1. I stalo se, když všel Ježíš dodomu j dnoho knížete farisei
ského v sobotu, aby jedl chléb, že
oni pozorovali ho*.

2. A aj člověkjeden vodnatedlný
byl před ním.

3. I promluviv Ježíš pravil zá
konm'kům a Fariseům, řka: Sluší-li
v sobotu uzdravovati?

4. Ale oni mlčeli. Tedy on sáhl,
uzdravil ho a propustil.

5. A promluviv k nim,.řekl: Čí
z vás osel aneb vůlupadne do stud
nice, a nevytáhne ho i hned v den
sobotní?

6. A nemohli mu na to odpo
vědíti.

7. Pověděl také i ku pozvaným
podobenství, spatřiv, kterak [sobě]
přední místa vyvolovali, řka k nim:

8. Když budeš pozván na svatbu,
nesedej na přední místo, aby snad
vzácnější nežli ty nebyl pozván od
něho: .

9. a přijda ten, kterýž tebe i
onoho pozval, neřekl tobě: Dej
tomuto místo! a tehdy počalbys s
hanbou na posledním místě seděti.

32) t. v krátkém čase —
1) t. bude-li v sobotu uzdravovati.

10. Ale když budeš pozván, jdi,

posaď se na posledním místě, abdyž přijde ten, kterýž tebe pozva,
řekl tobě: Příteli, posedni výše.
Tehdy budeš míti slávu předspolu
stolicirni;

11. nebo každý kdo se povyšuje,
bude ponížen: a kdo se ponižuje,
bude povýšen. (Mat. 23, 12.)

12. Pravil také i tomu, kterýž
ho byl pozval: Když činíš oběd,
nebo večeři, nezov přátel svých,
am' bratří svých, ani příbuzných,
ani sousedů bohatých, aby snad i
oni zase nepozvali tebe, a mělbys
odplatu.

13. Ale když činíš hody, povolej
chudých, mdlých, kulhavých, a
slepých:

14. a budeš blahoslavený, nebot
nemají odkudby odplatili tobě, ale
bude tobě odplaceno při vzkříšení
spravedlivých. '

15. To když uslyšel jeden z pří-.
sedících, řekl jemu: Blahoslavený,
kdo jisti bude chléb v království
Božím. „,

16. 011 pak řekl jemu: Clověk
jeden učinil večeři velikou, a po
zval mnohých.

17. I poslal služebníka svého v
hodinu večeře, by řekl pozvaným,
aby přišli, že již připraveno jest
všecko.

18. I počali Se všickni spolu vy
mlouvatl. Prvni řekl jemu: Ves
jsem koupil, a musím vyjití a ji
shlédnouti; prosím tebe, měj mne
vymluvena.

19. A druhý řekl: Patero spře
žení volů jsem koupil, ajdu, abych
jich zkusil; prosím tebe, měj mne
vymluvena.

20. A jiný řekl: Ženu jsem po
jal, a protož nemohu přijíti.

21. A navrátiv se služebník, zvě
stoval to Pánu svému.Tedy rozhně
vav se hospodář, řekl služebníka
svému: Vyjdi rychle na náměstí,
a na ulice města., a chudé, i mdlé,
a slepé,- i kulhavé, uveď sem.

22. I řekl služebník: Pane, stalo
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se, jakož jsi rozkázal, a ještě jest
misto.

23. I řekl Pán služebníku: Ve
jdiž na cesty, a mezi ploty, a při
nut vjíti, at se naplní dům můj.

24. Pravím pak vám, že žádný
z mužů těch, kteříž pozváni byli,
neokusí večeře mé*.

(Mat. 22, 2. a t. d.)
25. Šli pak mnozí zástupové s

nim, a on obrátiv se, řekl jim:
26. Jde-li kdo ke mně, a nemá

v nenávisti* otce svého, i mateře,
i ženy, i synů, i bratří, i sester, &.
ještě i života svého, nemůže býti
m učenníkem.

27. A kdož nenese kříže svého,
a nejde za mnou :nemůže býti mým
učenníkem.

28. Nebo kdo z vás, chtěje sta
věti věž, nesedne prvé a nepočítá
nákladů, kteříž potřebníjsou, bude-li
míti dosti k dokonání;

29. aby [snad] kdyžby položil zá—
klad, a nemohl dokonati, všickni
to vidoucí nepočali se jemu posmí
vati,

30. řkouce: Tento člověk počal
stavěti, a nemohl dokonati!

31. Aneb, který král, maje táh
nouti k boji proti jinému králi,ne
sedne prvé a nepřemýšlí, mohl-liby
s desíti tisíci potkati se s tím, kte
rýž s dvacíti tisíci táhne proti němu?

32. Sic jinak, když onen ještě
podál jest, pošle poselství žadaje
za to, což jest ku pokoji*.

33. Tak tedy každý z vás, kdo
se neodřekne všech věcí, kterými
vládne, nemůže býti mým učen
nikem.

24) Vyplnílo se to na Židech zvláštně u
čených a vzácných, kteříž první do
„království Božího pozváni byvše, při
jíti zanedbali, a tak místo nich chudí
a nepatrni lidé, a potom ostatni náro

dořé pozváni a do církve shromážděniby i.
t. v menší vážností nežli mne — Mat.
10, 37. a t. d. Mar. 8, 34. a; t. d.
t. žádá 0 pokoj. Dává Pán svým u—
čenníkdm na rozmyšlenou, aby každý
sám síly své zkusil, bude-li v stavu
tak těžkou věc podniknouti, žeby všeho

se)

32v

34. Dobrát jest sůl. Pakli sůl zma
řena bude, čím bude napravena* ?

35. Ani do země, ani do hnoje
se nehodí: ale vyvržena bude ven.
Kdo má uši k slyšení, slyš.

Kapitola 15.
Kajících hříšníků ode Pána přijímání. 3.

Podobenství o ztracené ovci, 8. o ztracené
drachmě, 11. a o synu marnotratném.

1. I přibližovali se k němu publiáni a hříšníci, aby ho slyšeli.
2. A reptali Fariseové a zákon

níci, řkouce: Tento přijímá hříš
níky, a jí s nimi.

3. I pověděljim podobenství toto,
řka: (Mat. 18, 12. a t. d.)

4. Který jest z vás 'člověk, jenž
má sto ovec; a ztratí-li jednu z
nich, zdaliž nenechá devadesáti de
víti na poušti, a jde po té, kteráž
se byla ztratila, až ji nalezne?

když ji nalezne, vloží [ji]
na ramena svá, a raduje se ;

6. a přijda domů, svolá přátely
a sousedy, řka jim: Spolu radujte
se se mnou, neb jsem nalezl ovci
svou, kteráž se byla ztratila!

7. Pravímt vám, že tak bude ra
dost v nebi nad _'ednim hříšnikem

pokání činícim ťvětšiL nežli nadevadesáti devíti spravedlivými,kte
říž nepotřebují pokání.

8. Aneb která žena, majíc deset
peněz, ztratí-li jeden peniz*, zdaliž
nezažže svíce, a nemete domu, &
nehledá pilně, dokudž nenalezne?

9. A když nalezne, svolá přítel
kyně &.sousedky, řkouc: Spolu ra
dujte se se mnou: nebjsem nalezla
peníz, kterýž jsem byla ztratila.

10. Takt, pravím vám, bude ra
dost před anděly Božími nad jed
ním hříšnikem pokáni činicim.

11. Řekl pak: Člověk jeden měl
va syny
12. i řekl mladší z nich otci:

Otče, dej mi díl statku, kterýž mně
přináleži. I rozdělil jim statek.

13. A ponemnohýchdnech, shro

p..

34) Rozumí se o apoštolíoh Páně. Mar. 9, 49.
se odřeknuv jeho následoval. 8) t. jednu drachmu — 12 kr. stř.
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máždiv mladší syn všecko, odebral
se přes pole do daleké krajiny: a
tam rozmrhal statek svůj, živ jsa
prostopášně.

14. A když byl všecko utratil,
stal se hlad veliký v krajině té:
a on počal nouzi trpěti.

15. I šel a přidržel se jednoho
měštěnína krajiny té: a ten jej
poslal do dvora svého, aby pásl
vepře.

16. I žádal naplniti břicho své

pokrmem, jejž vepři jedli: ale žáný mu nedával.
17. Tedy přišed sámksobě, řekl:

Jak mnoho nájemníků v doměotce
mého má. hojnost chleba, já pak
zde hynu hladem!

18. Vstanu, a půjdu k otci svému,
a dím jemu: Otče, zhřešil jsem
proti nebi a před tebou:

19. již nejsem hoden slouti tvým
synem: učiň mne jako jednoho z
svých nájemníků.

20. A vstav, šel k otci svému.
Když ak byl ještě odál, uzřel ho
otec je o, a milosr enstvím hnut
'sa, příběh padl na šíji jeho, apo
íbil ho.

21. I řekl jemu syn: Otče, zhře
šil jsem proti nebi a před tebou:
jižt nejsem hoden slouti tvým sy
nem.

22. I řekl otec služebníkům svým:
Rychle přineste roucho první, a
oblecte ho, a dejte prsten na ruku
jeho, a obuv na nohy jeho:

23. & přiveďte tele tučné, a za
bite, a. jezme, & hodujme:

24. nebo tento můj syn byl mrtev,
a zase ožil: byl ztracen, a nalezen
jest. I počali hodovati.

25. Byl pak syn jeho starší na
poli: a kd ž přicházel a přibližo
val se k omu, uslyšel zpívání a
tanec.

26. I povolav jednoho z služeb
níků otázal se, coby to bylo.

27. A on řekl jemu: Bratr tvůj
přišel: a zabil otec tvůj tučné tele,
že ho zase zdravého přijal.

28. I rozhněval se, a nechtěl ve
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jíti. Tedy vyšed otec jeho počal ho
prositi.

29. Ale on odpověděv, řekl svému
otci: Aj tolik let sloužím tobě, &
nikdy jsem řikázaní tvého nepře
stoupil, a ni dy jsi mi nedal [anil
kozelce*, abych s přátely svými
hodoval:

30. ale když tento syn tvůj, kte
rýž prožral statek svůj s nevěstkami,
přišel, zabils mu tučné tele.

31. A on řekl jemu: Synu, ty
vždycky se mnou jsi, a všecky věci
mé jsou tvé:

32. hodovati pak a radovati se
náleželo; nebo bratr tvůj tento byl
mrtev, a zase ožil; byl ztracen, a
nalezen jest.

Kapitola 16.
Podobenství o nevěrném vladaři; 13. o

službě dvěma pánům; 19. o Lazarovi abo
batci.

1.Pravil pak i k učenníkům svým:Byl jeden bohatý člověk,kte
rýž měl vladaře; a ten obžalován
jest před ním, jakoby byl rozmrhal
statek jeho.

2. I povolav ho řekl jemu: Což
to slyším o tobě? vydej počet z
vladařství svého; neb již nebudeš
moci vládnouti.

3. I dí vladař sám u sebe: 00
učim'm, nebo Pán můj odjímá ode
mne vladařství? Kopati nemohu,
žebrati se stydím.

4. Vím, co učinim, aby, když
budu složen z vladařství, přijali
mne do domů svých.

5. Zavolav tedy jednohokaždého
dlužníka pána svého, řekl prvnimu:
J aks mnoho dlužen pánu mému?

6. A on řekl: Sto tun oleje. I
řekl mu: Vezmi listinu svou, a_
sedna rychle napiš padesát.

7. Potom druhému řekl: Ty pak
jaks mnoho dlužen? Kterýž řekl:
Sto korců pšenice. Dí jemu: Vezmi
zápis svůj, a napiš osmdesáte.

8. I pochválil pán nepravého vla

29) t. ani kozlátka, tím méně krmné tele —



104 Evangelium

daře, že opatrně učinil'*; nebo sy
nové tohoto světa opatrnější jsou
v pokolení svém**, nežli synové
světla.

9. I ját pravím vám: Čiňte sobě
řátely z_mamony nepravosti*; aby

Edyžbyste zhynuli, přijali vás do
stanů věčných.

10. Kdo v nejmenším jest věrný,
iv větším věrný jest: a kdo v
mále jest nepravý, i v větším ne—
pravý jest.

11. Jestliže tedy v mamoně ne.
pravé Věrni jste nebyli, co pravého
jest, kdo vám svěří?

12. A jestliže v cizím* věrni jste
nebyli; kdo vám dá, co vašeho
jest**?

13. Žádný služebník nemůže dvě
ma pánům sloužiti; nebt zajisté
jednoho nenáviděti bude, a druhého
milovati: aneb jednoho se přidrží,
a druhým pohrdne: nemůžete Bohu
sloužiti & mamoně. (Mat. 6, 24.)

14. Slyšeli pak to všecko Fari
seové, kteříž byli lakomí, a posmí
vali se jemu.

15. I dí jim: Vy jste, ješto se
spravedlivými činíte před lidmi:
ale Bůh zná srdce vaše; nebo co

jpst u lidí vysokéhď', jest před Boem ohavnost.
16. Zákon a Proroci až do Jana:

od té chvíle zvěstuje se království
Boží, a každý mu činí násilí.

(Mat. 11, 12.)
17. Snázet pak jest nebi i zemi

pominouti, nežli jednomu tytlíku
z Zákona adnouti. (Mat. 5, 18.)

18. Kaž , kdo propouští man
želku svou, i jinou pojímá, cizo
loží: a kdo pojímá. propuštěnou odmuže, cizoloží .

8) t. pochválil jeho opatrnost a ne zlý
skutek, dávaje nam naučení, že bychom
my ve věcech dobrých neméně opatrní
býti měli, než onen ve zlých. - ** 15.
v způsobu svém, aneb časných věcech
svých —
t. z vedlejšího pomíjejícího zboží, mi
losrdnými skutky. Nazývá se pak to
zboží mamonou nepravou, proto že ho
lidé na mnoze neprávě dobývají i zle
užívají.

sv. Lukáše 16.

19. Byl jeden bohatý člověk,
kterýž se obláčelv šarlat a v kment:
a bodoval na každý den stkvostně.

20. A byl jeden žebrák jmenem
Lazar, kterýžto ležel u vrat jeho
pln vředů,

21. žáda'e nasycen býti z drobtů,
kteříž pa ali s stolu bohatce, a
žádný mu nedával: avšak psi při
cházejíce, lizali vředy jeho.

22. Stalo pak se, že umřel žebrák,
a nesen jest od andělů do lůna
Abrahamova. Umřel pak ibohatec,
a pohřben jest v pekle.
.23. Pozdvih pak očí svých, jsa

v mukách, uzřelAbrahama zdaleka,
& Lazara v lůnu jeho,

24. a zvolav řekl: Otče Abra—
hame, smiluj se nade mnou, a pošli
Lazara, at omočí konec prstu svého
v vodě, a ochladí jazyk můj: neb
se mučím V tomto plameni.

25. I řekl mu Abraham: Synu,
rozpomeň ,se, že jsi přijal dobré
věci v životě svém, a Lazar též
zlé; nyní pak tento se těší, ale ty
se mučíš.

26. A nadto nade všecko jest
mezi námi zavámi veliká propast
utvrzena, aby ti, kteříž chtějí od
sud k vám jíti, nemohli: ani od
onud sem přejíti.

27. I řekl: Tedy prosím tebe,
otče, abys ho poslal do domu otce
mého;

28. nebot mám ět bratrů, at
jim svědčí, aby take oni do tohoto
místa muk nepřišli.

29. I řekl jemu Abraham: Majít
Mojžíše a Proroky; těch at poslou
chají.

30. A on řekl: Ne, otče Abra
hame; ale kdyby kdo z mrtvých
k nim přišel, budou pokání činiti.

31. I řekl mu: Jestliže Mojžíše
a Proroků ne oslouchají, ani, byt
kdo z mrtvýc vstal, uvěří.

12) t. v tom pomíjejícím, vam toliko na
čas svěřeném zboží — " či co dědič
ného, vám na věčnosti připraveného
jest.

15) t. co se samo povyšujeaospravedlňnje.
18) Viz Mat. 5, 32,
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Kapitola 17.
Výstraha od pohoršení. 3. 0 odpuštění

bližnímu, 6. o moci viry, 7. o lidské ne—
hodnosti. 12. Očištění desíti malomocných.
20. O zkáze města. Jerusaléma.

1. I řekl k učennikům svým: Nenímožné, aby nepřišla pohoršení:
ale běda tomu, skrze kohož při
cházejí. ,

2. Užitečněji bylob 'emu, kd b
kámen mlýnský vložešilbylna hšdlš
jeho, a on uvržen byl do moře, než
aby pohoršil jednoho z těchto ma
]ičkých*

3. Hleďte se! Zhřešil-liby proti
tobě “bratr tvůj, potresci ho: a bu
de-li toho želetí. odpust mu.
. (Mat. 18, 15. 22.)

4. A byt pak sedmkrát za den
zhřešil proti tobě, a sedmkrát za
den obrátil se k tobě, řka: Želim
toho ; odpust mu.

'5. I ,řekli apoštolégPánu: Přidej“
nam Vll'y.

6. I řeklPán: Budete-li míti viru
jako zrno horčičné, dite této mo
ruši: Vykořeň se, a. přesaď se do
moře ; a uposlechne vás. (Mat. 17, 19.)

7. Kdo pak jest z vás maje slu
žebníka, ješto oře, aneb pase, aby
mu, kdyžby se s pole navrátil, řekl:
Pojď hned, a sedmi za stůl:

8. a neřeklby jemu: Připrav, co
bych povečeřel, a opásav se služ &
mi, až se najím a napiji, a potom

' ty budeš jisti a pití?
9. Zdali děkuje služebníka tomu,

že učinil, co mu byl rozkázal?
10. Nezdá mi se. Takivy, když

učiníte všecko, co vám přikázáno
jest, rcete: Služebníci neužiteční
jsme; což jsme povinni byli uči
niti, učinili jsme.

11. I stalo se, když se bral do
Jerusaléma, že šel prostředkem Sa.—
mařska & Galilee.

12. A když vcházel do jednoho
městečka, potkalo se s ním deset

2) Viz Mat. 18, 5. atd.
5) či přimnož — Mar. 9, 23, a t. 13.

mužů malomocných, kteřížto stáli
zdaleka,

13. a pozdvihše hlasu řekli: Je
žíši, mistře, smiluj se nad námi!

14. Kteréžto když uzřel, řekl:
Jděte, ukažte se kněžím. I stalo
se, když šli, že očistěni jsou.

16. Jeden pak z nich, když u
zřel, že očistěn jest, navrátil se,
hlasem velikým velebě Boha,

16. a padl na tvář k nohám
jeho, diky čině: a ten byl Sama
ritán.

17. Odpověděv pak Ježíš, řekl:
Zdaliž jich neni deset očistěno? a
kdež jest jich devět?

18. Neni nalezen, jenžby se byl
navrátil, a vzdal chválu Bohu, je
diné cizozemec tento.

19. I řekl jemu: Vstaň, a jdi;
nebo víra tvá tě uzdravila.

20. Otázán pak jsa od Fariseů:
'Kdy příjde království Boží? odpo
věděl jim, a řekl: Nepřijdet krá
lovství Boží patrně;

21. aniž řeknou: Aj tuto, aneb
aj tamto. Nebo hle kralovstvi Boží
jestit mezi vámi*.

22. I řekl k učennikům svým:
Přijdou dnové, kdyžto žádati bu
dete jeden den Syna člověka vi
děti*, a neuvidíte.

23. Ařeknou vám: Hle zde [jest]
a hle tamto. Nechoďte, ani násle
u'te.
%4.Nebo jako blesk blýskající

se pod nebem, na ty věci, kteréž
jsou pod nebem svítí: tak bude Syn
člověka ve dni svém.

(Mat. 24, 23. a t. d.)
25. Ale prvé musi mnoho trpěti,

a zavržen byti od národu tohoto.
26. A jakož se stalo za dnů Noe,

tak bude i za dnů Syna člověka.
727. Jedli a pili, ženili se avdá

valy, až do dne, v kterémžto Noe
všel do korábu: i přišla potopa, a
zahladila všecky.

28. Podobně jako se stalo ve

21) či: již jest tu., ale nepoznáváte ho,
proto že ne vnitř ale zevnitř ho hle
dáte.

22) t. den příchodu Measiášova —
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dnech Lotovšvch: jedli a pili, ku
polvali a pro avali, štěpovali asta—vě i:

29. ale toho dne, když vyšel Lot
z Sodomy, pršel oheň asira s nebe,
a zahladil všecky. (1. Moj. 19, 25.)

30. Takt bude v den ten, když
se Syn člověka zjeví.

31. V tu hodinu kdo bude na
střeše, a nádobí jeho v domě, ne
sstupuj, aby je pobral: a kdo na.
poli, též se nevracuj nazpět.

32. Pomněte na ženu Lotovu.
33. Kdožkoli bude hledat život

svůj zachovati, ztratit jej : a kdož
koli jej ztrati, obživít jej.

(Mat. 10, 39.)
34. Pravímt vám: V tu noc bu

dou dva na loži jednom. jeden bude
vzat, a druhý zanechán;

35. dvě budou spolu mléti, 'edna
bude vzata, a druhá. zanec ana ;
dva [budou] na poli, jeden bude
vzat, a druhý zanechán.

(Mat. 24, 40. 41.)
36. Odpověděvšeřekli jemu: Kde

ane?
37. A on řekl jim: Kdežkoli bude

tělo, tamt se shromáždí i orlová.

Kapitola 18.
Napomenutí ]: modlitbě příkladem ne

pravého soudce. 9. O dvou modlících se v
chrámě. 15. Přijímání dítek. 18. O cestě k
pravému blahoslavenství, jehož překážka
bohatství. 31. Předpovídá Pán své utrpení
a svou smrt. 35. Slepému zrak navracnje.

1. Pověděl pak jim také i podobenstvi, že potřebí jest vždy
cky se modliti a neustávati,

2. řka: Byl v jednom městějeden
soudce, kterýž se Boha nebál, a
člověka nestyděl.

3. Byla. pak v tom městě 'edna
vdova, apřicházelakněmu, ř ouc:
Pomsti mne nad protivníkem mým*.

4. I nechtěl za mnohý čas. Potom
pak řekl sám u sebe: Ač se Boha
nebojím, a člověka se nestydím:

5. však že mi ta vdova obtižna

Evangelium sv.

3) t. zastuň mne proti němu.

Lukáše 17. 18.

jest, pomstím jí, aby naposledy
přijdouc nezhaněla mne.

6. I řekl Pán: Slyšte, co di ne
pravý soudce.

7. Což pak Bůh nepomsti vy
volených svých, kteříž k němu
dnem i nocí volají, abude-liž pro
dlévati jim*?

8. Pravímt vám, že jich brzo
pomstí. Ale když přijde Syn člo
věka,vzdali nalezne viru na zemi?

9. Rekl pak i k některým, kte
říž v sebe doufali, jako [by byh]
spravedlivi, a jinými pohrdali, po—
dobenství toto:

10. Dva muži vstoupili do chra
mu, aby se modlili: jeden Fari
seus, a druhý publikán.

11. Fariseus stoje, takto sám u
sebe se modlil: Bože, děkuji tobě,
že nejsem jako jiní-lidé, dračí, ne
spravedlivi, cizoložníci, jako itento
publikán.

12. Postim se dvakrát za týden
desátky davam ze všech věci, kte

' ' vládnu.
13. Ale publikan stoje zdaleka,

nechtěl ani očiknebi pozdvihnouti,
ale bil se v prsy své, řka: Bože,
buď milostiv mně hříšnému!

14. Pravimt vám, tento sstoupil
do domu sveho ospravedlněn nad
onoho*; nebo každý, kdo se povy
šuje, bude ponížen: &.kdo se po-.
nižuje, bude povýšen.

15. Přinášeli pak k němu i ne
mluvňátka, aby se jich dotýkal.
Což když uzřeli učenníci, domlou
vali jim*.

16. Ale Ježiš svolav je, řekl:
Nechte dítek, at jdou ke mně, a.
nebraňte jim, neb takových jest
království Boží.

17. Amen pravím vám: Kdož
koli nepřijme kralovstvi Božího
jako dítě, nevejde do něho.

18. I otázalo se ho jedno kníže*,

7) t. jim pomoci: jinak: ačkoli prodleva.
14) t. více než onen; neb jinak: ne pak

onen hrdý Fariseus.
16) t. odháněli je, že Mistra obtěžují. Mar.

10, 13.
18) t. představený školy. Mar. 10, 17. atd.
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řka: Mistře dobrý, co číně život
věčný obdržím?

19. Rekl pakjemuJežíš: Comne
nazýváš dobrým? Nižadný není
dobrý, jediné sám Bůh.

20. Přikázaní znáš: Nezabiješ;
nezcizoložíš; nepokradeš; nepro
mluvíš křivého svědectví; cti otce
svého i matku.

21. Kterýžto řekl: Toho všeho
ostříhal jsem od své mladosti.

22. To uslyšev Ježíš, řekl mu:
Ještě se ti jednoho nedostává.: Pro
dej všecko, co máš, a rozdej chu
dým, a budeš míti poklad v nebi;
&.pojď, nasleduj mne.

23. Uslyšev to on, zarmoutíl se:
nebo byl bohatý velmi.

24. A vida ho Ježíš zarmouce
ného, řekl: Jak nesnadně, kdož

eníze mají, vejdou do království
ožího!
25. Snáze jest zajisté velbloudu

skrze jehelní ucho projití, nežli
bohatému 'íti do království Božího.

26. Iře i, kteří to slyšeli: Kdož
tedy může spasen býti?

27. Řekl jim: Co jest u lidí ne
možné, možné jest u Boha.

28. I řekl Petr: Aj my jsme o
pustili všecko, a šli jsme za tebou.

29. Aon řekl jim: Amen pravím
vám, že není žádného, kterýžby
opustil dům, neb rodiče, neb bra
tří, aneb manželku, aneb syny pro
kralovstvi Boží, '

30. a nevzalby v tomto času
mnohem více, a v budoucím věku
života věčného.

31. Tedy pojav Ježíš dvanácte,
řekl jim: Aj vstupujeme do Jeru—
saléma, a dokoná. se [tam] všecko,
co psano jest skrze proroky o Synu
člověka.

32. Nebo vydán bude pohanům,
a bude posmíván, a bičovan, i u
plván;

33. &.kd ž jej ubičuji, zabijí ho,
a třetího e vstane z mrtvých.

34. A oni tomu nic nesrozuměli,
a bylo slovo to skryto před nimi,
a nesrozuměli, co se pravilo.

35. Stalo pak se, když se při

bližoval k Jerichu, že slepý jeden
seděl vedlé cesty, žebře.

Mat. 20, 29. atd.)
36. A když uslyšel zástup mimo

jdoucí, otázal se, coby to bylo.
37. I řekli jemu, že Ježíš Naza

retský tudy jde.
38. I zvolal, řka: Ježíši, synu

Davidův, smiluj se nade mnou!
39. A kteří napřed šli, domlou

vali mu, aby mlčel. Ale on mno
hem více volal: Synu Davidův,
smiluj se nade mnou!

40. Tedy zastaviv se Ježiš, roz—
kázal ho k sobě přivesti. A když
se přiblížil, otázal se ho,

41. řka: Co chceš, at tobě učinim ?
On pak řekl: Pane, at vidim.

42. A řekl jemu J ežíš : Prohlédni,
víra tva tě uzdravila!

43. A ihned viděl, a šel za ním
velebě Boha. A všecken lid, když
to uzřel, vzdal chvalu Bohu.

\

Kapitola 19.
O Zacheoví. 11. O desíti hřivnách. 29.

0 jetí do Jerusaléma, 41.0 pláči Páně nad
ním. 45. O vyčistění chrámu.

1. A, všed bral se skrze Jericho.
2. A aj muž jmenem Zacheus: a

ten byl vrchní nad celnými, a byl
bohatý.

3. I žádal viděti Ježíše, kdoby
byl: a nemohl pro zástup, neb byl
maličké postavy.

4. A předběh vstoupil na strom
planého ňku, aby jej viděl; neb
tudy měl jíti.

5. A když přišel Ježíš k tomu
místu, pohleděv vzhůru uzřel jej,
a řekl k němu: Zachee, sstup spěšně
dolů; nebo dnes v domu tvém
musim zůstati.

6. I sstoupil spěšně, a přijal ho,
raduje se.

7. A kd ž to viděli všickni, reptali,
řkouce: % člověku hříšnému se
obrátil!

8. Stoje pak Zacheus, řekl ku
Panu: Aj polovici statku svého,
Pane, dám chudým: a oklamal-li
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jsem koho v čem, navratím čtver
násob.

9. Di jemu Ježíš: Dnes stalo se
spasení domu tomuto; protože ion
jest syn Abrahamův.

10. Nebo přišel Syn člověka, aby
hledal a spasil, co bylo zahynulo.

11. To když oni slyšeli, pověděl
'im dale podobenství, protože byl
].ízko od Jerusaléma; a že se do

mnívali, žeby se hned mělo zjeviti
království Boží*.

12. Protož řekl: Jeden urozený
člověk odešel do daleké krajiny,
aby přijal království, a zase se
navrátil.

13. I povolav desíti služebníků
svých, dal jim deset hřiven, ařekl
jim: Kupčete, dokud nepřijdu*.

(Mat. 25, 14.)
14. Měšťané pak jeho nenáviděli

ho; a poslali poselství za ním,
řkouce: Nechcemet, aby tento kra
loval nad námi.

15. I stalo se, že se navrátil
přijav království: i rozkázal zavo
latí služebníků, kterýmž byl dal
peníze, aby zvěděl, jak mnoho kdo
vytěžil.

16. I přišel první, řka: Pane,
hřivna tvá. deset hřiven získala.

17. I řekl jemu: Dobře, služeb
níče dobrý; žes nad malem byl
věrný, budeš míti moc nad desíti
městy.

18. A druhý přišel, řka: Pane,
hřivna tvá. získala pět hřiven.

19. I tomu řekl: I ty budiž nad
pěti městy.

20. A jiný přišel, řka: Pane, hle
hřivna tvá., kterouž jsem měl slo
ženou v šátku;

21. nebo jsem se bál tebe, pro
tože jsi člověk přísný: béřeš, čehož
jsi nepoložil, a žneš, čehož jsi ne
rozsíval.

22. Dí jemu: Zúst tvých soudím

11) t. Messiášovo, &.to podlé jejich smyslu,
světské jako bylo Davidovo.

13) Rozuméjí se tu věřící, kteréž Pán roz
ličnými dary nadělil, z nichžto někdy
počet klásti a dle toho i odplatu bráti
budou.

tebe, služebníče nepravý. Věděl jsi?
že jsem já. člověk přísný, bera če
hož jsem nepoložil, &.žna, čehož
jsem nerozsíval:

23. i proč jsi nedal peněz mých
do peněžny, abych já. přijda vzal
je i s užitky?

24. I řekl těm, kteříž tu stali:
Vezměte od něho hřivnu, a dejte
tomu, který má. deset hřiven.

'25. Iřekli jemu: Pane, mat deset
hřiven.

26. Jistě pravím vám, že kaž
dému, kdo má, bude dano, a bude
hojně míti: ale tomu, kdo nemá.,
bude i to, co ma, odjato.

(Mat. 25, 14—29.)
27. Ale však ty nepřátely mé,

kteříž nechtěli, abych nad nimi
kraloval, přiveďte sem, a usmrtte
přede mnou.

28. A to pověděv, šel napřed,
vstupu'e k Jerusalému.

29. stalo se, když se přiblížil
k Betfagi a k Betham'i, k hoře,
kteráž slove Olivetské, poslal dva
učenníky své, (Mark. 11, 1. atd.)

30. řka: Jděte do městečka, kteréž
naproti jest; do kteréhož vejdouce,
naleznete oslatko přivázané, na
němžto ještě žádný z lidí neseděl:
odvažte je, a přiveďte.

31. A etáže-li se vás kdo: Proč
[je] odvazujete? takto jemu dite:
Pán ho potřebuje.

32. Tedy odešli, kteří byli po
slani, & nalezli, jakož jim byl řekl,
oslatko, ano tu stojí.

33. A když oni odvazovali oslátko,
řekli páni jeho knim: Proč odva
zujete oslatko?

34. A oni řekli: Pán ho potřebuje.
35. I vedli je kJežíšovi: a vho

divše roucha své. na oslatko, vsa
dili na ně Ježíše. '

36. Když pak onjel, stlali roucha
svá. na cestu.

37. A když se již přibližoval k
důlu hory Olivetské, počali všickm'
zastupové učenníků, radujíce se,
chvaliti Boha hlasem velikým ze
všech divů, kteréž byli viděli,

38. řkouce: Požehuaný kral, jenž
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se béře ve jmenu Páně; pokoj na

nebi, &.slava na vřsostech!39. Ale někteří ariseové v zá.
stupu, řekli k němu: Mistře, po
tresci učenníků svých.

40. Jimž on řekl: Pravimt vám,
že budou-li tito mlčeti, kameni
bude volati.

41. A když se přiblížil, vida
město lakal nad mm, rka:

kd bys bylo i ty poznalo,
a to [aspoň v tento den tvůj, co
tobě jest k pokoji: ale nyní jest
to skryté před očima tvyma.

43. Neb přijdou na tebe dnové, '
a obklíčí tě nepřátelé tvoji náspem,
& oblehnou tě, a souží tě se všech
stran;

44. a porazí tě na zem, i syny
tvé, kteříž v tobě jsou, & neostaví
v tobě kamene na kameni: protože
jsi nepoznalo času navštívení svého.

Mar. 13, 2.)
45. A všed do chrámu, počal

vymítati prodávající &.kupující v
nem,

46. řka 'im: Psáno jest: Dům
můj jest ům modlitby, vy pak
jste jej učinili peleší lotrovskou.

(Mar. 11, 15.)
47. Iučil na každý den v chrámě.

Knížata pak kněžská a zákonníci
i předni lidu hledali ho zahubiti:

48. a nenalezli, coby jemu uči
nili; neb všecken lid se ho držel,
poslouchaje ho.

Kapitola 20.
Dotazování se kněží &.zákonníků na moc

Páně a. odpověď jeho. 9. Podobenstvío pro
najaté vinici. 20. Odani císaři.27. O vzkří
šení z mrtvých. 41. 0 Messiáši, číby syn
byl. 45. Výstraha Páně před zákonníky.

1. I stalo se v jeden den, kdyžon učil lid v chrámě a kázal
evangelium, že se sešla knížata.
kněžské., a zákonníci s staršími,

(Mat. 21, 22.)
2. a řekli jemu: Pověz nam. ja

kou mocí ty věci činiš? aneb, kdo
jest, kte ž dal tobě tu moc?

3. I 0 pověděv Ježíš, řekl jim:

Otažit i já se vás na jednu věc.
Odpovězte mi:

4. Křest Janův s nebe-li byl,
čili z lidí? (Mar. 11, 27.)

5. Ale oni mysh'li sami u sebe,
řkouce: Dime-li s -nebe, řekne:
Proč jste mu tedy neuvěřili?

. pakli dime, z lidí, ukamenuje
nás všecken lid, neb za jisto drží,
že Jan jest prorok.

7. I odpověděli mu, že nevědí,
odkud byl.

8. I řekl jim Ježíš: Aniž já. vám
povím, jakou mocí to činím.

9. Počal pak lidu raviti podo
benství toto: Člověk jeden] štípil
vinici, a pronajal ji vinařům: a
sám byl přes pole po mnohé časy.

(Mat. 21, 33.)
10. A v čas poslal k vinařům

služebníka, aby z užitku vinice
dali jemu*. Kteřížto zmrskavše ho
pustili prázdného. _

11. Iposlal opět druhého služeb
níka. Oni pak 1 toho zmrskavše a
zhaněvše, pustili prázdného.

12. A poslal opět třetího: a oni
také toho zranivše vyvrhli ven.

13. Tedy řekl Pan vinice: Co
učiním? Pošlu svého milého syna:
snad když toho uzří, ustydí se.

14. Kteréhožto když uzřeli vi—
naři, myslili sami u sebe, řkouce:
Tento jest dědic, zabíme jej, aby
dědictví bylo naše.

15. Avystrčivše jej ven z vinice,
zabili [ho]. Protož, co jim učiní
Pan vinice?

16. Přijde a zahubí vinaře ty,
a dá. vinici jiným. To uslyševše ře
kli jemu: Odstup to!

17. A on pohleděv na ně, řekl:
00 jest pak to, co napsano jest:
Kamen, kterýž zavrhli stavitele, ten
učiněn jest v hlavu úhelní?

(ž. 117, 22.)
18. Každý, kdo na ten kamen

padne, rozrazí se; na kohož pak
by on padl, potřet jej. (Is. 28, 16.)

19. I hledala knížata kněžska &.
zákonníci, aby naň vztahli ruce v

10) t. náležitý díl. Mar. 12, 1. atd.
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tu hodinu: ale báli se lidu; nebo
porozuměli, že na ně mluvil to
podobenství.

20. A pozorujíce [ho], poslali
vyzvědače, kteřížby se spravedli
vými dělali, aby ho polapilivřeči,
a aby jej vydali vrchnosti a moci
vladařově.

21. I otázali se ho, řkouce: Mi
stře, víme, že právě mluvíš i učíš:
a nepřijímáš osoby, ale v pravdě
cestě Boží učíš: (Mat. 22, 15.3

22. Sluší-li nám dávati daň cí
saři, čili ne?

23. A znamenaje lest jejich, řekl
nim: Co mne pokoušíte?
24. Ukažte mi eniz. Čí má obraz

a nápis? Odpově ěvše, řeklijemu:
Císařův.

25. I řekl jim: Dávejtež tedy co

jíst císařovo císaři, a co jest Božío, Bohu.
26. I nemohli slova jeho stíhati

před lidem: a divice se odpovědi
jeho. mlčeli.

27.Přistoupili pak někteří z Sadu
cejských, kteříž zapírají býti z mrt
vých vstání, a otázali se ho,

(Mt. 22, 23)
28. řkouce: Mistře, Mojžíš napsal

nám: Kdyby bratr něčíumřel maje
manželku, a tenby byl bez děti,
aby ji pojal bratr jeho za manželku,
a vzbudil símě bratru svému*.

29. Bylo pak sedmbratří : a první
pojav ženu, umřel bez dětí.

30. I pojal ji druhý, a umřel i
ten bez syna.

31. A pojal ji třetí; též i všech
sedm, a nezůstavivše semene, ze
mřeli.

2. Nejposléze ze všech umřela
i žena.

33. Protož při vzkříšení, či z
nich bude manželkou? poněvadž
sedm 'ich mělo ji za manželku.

34. l řekl jim Ježíš: Synové [a
dcery] tohoto světa žení a vdávají
se.

35. ale ti, kteříž hodni jminibu

28) t. aby zplodil dědice bratru svému. 5.
Mojž. 25, 6.

dou onoho věku, a vzkříšení z mrt
vých, nebudou se ani vdávati, ani
ženiti:

36. nebo nebudou moci ani více
umírati: andělům zajisté rovni jsou,
a jsou synové Boží, poněvadž jsou
synové vzkříšení.

37. Že pak mrtví vstanou, iMoj

žíš ukázal vedlé kře, když nazšve'.Pána, Bohem Abrahamovym, a
hem*Isakovým, a Bohem J akobom' .

38. Bůh pak není [Bůh] mrtvých,
ale živých: nebo všickni jsoujemu
živi. Mat. 22, 23—32)

39. Tedy odpověděvše někteří z
zákonníků řeklijemu: Mistře,dobře
jsi pověděl!

40. A neosmělili se více na něco
se ho tázati.

41. Řekl pak jim: Kterak praví,
že Kristus jest syn Davidův? .

42. A sám David praví v kni
hách žalmových: Rekl Pán Pánu
mému, seď na pravici mé,

43. dokavádž nepoložím nepřátel
tvych za podnoží noh tvých.

(ž. 109, 1.)
44. David tedy ho Pánem nazývá. : '

i kterakž jest jeho synem?
45. A když poslouchal veškeren

lid, řekl učennikům svým:
46. Varujte se zákonm'ků, kteříž

chtějí v krásném rouše choditi, a
milují pozdravování na trhu, a
první stolice ve školách, a první
sedání na hodech:

47. kteříž sžírají domy vdov pod
zámyslem dlouhého modleni. Tit
vezmou větší odsouzeni.

(Mat. 23, 14.)

Kapitola 21.
Maličký dar chudé vdovy. 6. Předpově

dění zkázy Jerusaléma, i vši správy ži
dovské. 34. Výstraha před ožralstvím a o
pilstvím.

1. ohleděv pak uzřel ty bohaté,
kteříž metali dary své do

pokladnice. (Mar. 12, 41.)

37) t. v 2. Mojž. 3, s.



Evangelium sv. Lukáše 21. 111

2. Uzřel pak i jednu vdovu chudi
čkou, ana vrhla dva penízky.

3. A řekl: V pravdě pravím vám,
že tato chudá vdova více uvrhla,
nežli všickni.

4. Nebo všickní tito z toho, což
jim zbývalo, dali dary Bohu: tato
pak z nedostatku svého,všecku živ
nost svou, kterouž měla, uvrhla.

5. A když někteří ravili o chrá
mu, žeby kamením obrým a dary
ozdoben byl, řekl:

6. To co vidíte, přijdout dnové,
v nichžto nebude zůstáven kámen
na kameni, kterýžby nebyl zbořen.

(Mar. 13,-1.)
7. I otázali se ho, řkouce: Mi

stře, kdy to bude, a které bude
znamení, když se to počne díti?

8. On pak řekl: Viztež, abyste
nebyli svedení; nebo mnozí přijdou
ve jmenu mém, řkouce: Já jsem*,
a čas se přiblížil**; protož nená—
sledujte jich.

9. Když pak uslyšíte o válkách
& různicích, nestrachujte se: musít
se to prvé díti, aleneihned konec.

(Mat. 24, 6.)
10. Tehdy pravil jim: Povstanet

národ proti národu, a království
proti království:

11. a země třesení veliká budou
po místech, a morové, a hladové,
a hrůzy s nebo, a znamení veliká
budou.

12. Ale přede vším tím vztáhnou
ruce své na vás. a pronásledovati
vás budou, vydávajíce do škol a
žalářů, vodice k králům a k vlada
řům, pro jmeno mé;

13. přihodit pak se vám to na
svědectví*. (Mat. 10, 18.)

14. Protož složte to v srdcích
svých, abyste na řed nemyslili,
kterákbyste odpov1 ali.

15. Ját zajisté vám dám ústa a
moudrost, kteréžto nebudou moci
odolátiam'odmlouvativšickniprotiv
nici vaši.

8) t. Messiáš — " t. království Messiá
vo a —

13) t. abyste byli moji svědkové přede,
všemi národy.

16. Budete pak vydávániodrodi—
čů, & od bratři, a od příbuzných,
i od přátel: a usmrtí některé z
vás:

17. a budete v nenávisti všech
něm pro jmeno má:

18. ale [ani] vlas s hlav-Šý vašínezahyne. Výš 1 , 7.)
19. V trpělivosti své vládnouti

budete dušemi svými*.
20. Když pak uzříte J erusalém

od vojska obležený, tehdy vězte,
žet se přiblížilo jeho zpuštění.

Mar. 13, 14.)
21. A tehdáž, kdož jsou v Jůd

sku, utíkejte na. hory: a kdo u
prostřed něho*,vyjděte ven: a kteří
v krajích, nevcházejte do něho;

22. nebo dnové pomsty jsou to,
aby se naplnilo všecko, co psáno
jest*.

23. Běda pak těhotným a těm,
kteréž kojí v těch dnech; nebot
bude soužení veliké na zemi, a hněv
nad lidem tímto.

24. I padati budou od meče, a
zjímaní vedení budou mezi všecky
národy, a J erusalém bude pošlapán
od národů : dokudž se nenaplní časo
vé národů*.

25. A budou znamení na slunci,
a. na měsíci, i na hvězdách, a na.
zemi souženínárodů pro bouřihluku
mořského a vlnobití:

(Mar. 13, 24.)
26. tak že schnouti budou lidé

pro strach, a. pro očekávání těch
věcí, kteréž přijdou na. všecken
svět; nebo moci nebeské hýbati se
budou:

27. a. tehdáž uzří Syna člověka.,
an se béře v oblace s mocí velikou
a velebností.

28. Když pak se to očne díti,
pohleďte, a. pozdvihněte lav svých:
neb se přibližuje vykou ení vaše.

29. I pověděl jim po obenství:

19) t. stálosti &.setrvalostí ostojíte proti
všelikému nebezpečenství, & zachováte
duše své k životu věčnému.

21) t. města. Jerusaléma —
22) t. čím hrazeno od proroků Jeruaa lému.
24) t. dokudžby národové nebyli na víru

obrácení. Řím. 11, 22.
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Patřte na fíkový strom, a na vše—
cka stromoví:

30. když již vydávají z sebepu—
pence, víte, že blizko jest léto.

31. Tak i vy, když uzříte, ano
se tyto věci dě'í,věztež, že blizko
jest království oží.

32. Amen pravím vám, že nepo
mine pokolení toto, až se všecky
ty věci stanou.

33. Nebe a země pominou: ale
slova má nepominou.

(Mat. 24, 34—35)
34. Hleďte pak se, aby snad ne

byla obtížena srdcevaše obžerstvim,
a opilstvím, a pečováním tohoto
života: a aby nepřišel na vás ten
den náhle;

35. nebo jako osidlo přijde na
všecky, kteříž obývají na svrchu
vší země.

36. Protož bděte, každého času
se modlíce, ab ste hodnijmíni byli
ujíti všech těc věcí, kteréž se diti
budou. a státi před Synem člověka.

37. I býval ve dne v chrámě,
uče: ale v noci vycházeje, přebý—
val na hoře, kteráž slove Olivetské..

38. A všecken lid přicházel ráno
k němu, aby ho v chrámě poslouchal.

Kapitola 22.
O svátku Přesnic. 3. O zrádě Jidášově,

7. O velikonočním beránka a. o poslední
večeři Páně. 24. O nesnází vzniklé mezi

;Žeěnníky o přednost. 31. Začátek utrpenín .

1.Přibližoval se pak den svátečníPřesnic*, kterýž sloveVelika
noc; —

2. i hledali knížata kněžská, a
zákonníci, kterakby Ježíše zabili;
ale báli se lidu. _

8. Všel pak satanáš do Jidáše,
kterýž sloul Iskariotsky, jednoho
ze dvanácti:

4. i odšel, a mluvil s knížaty
kněžským, a s představenými[chrá
mu]*, kterakby jim ho zradil.

1) či, nekvašených chlebů. Mar. 14, 1.
a .

4) t. chrámové stráže, jižto byli levítové —
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5. I zradovali se, a smluvili s
ním, že mu chtí dáti eníze.

6. A slíbil [jim]. Iphledal pří
hodného času, aby ho zradil bez
zástupů. '

7. Tedy přišel den Přesm'c, v kte—
rémžto potřebí bylo zabiti beránka.

8. I poslal Petra a Jana, řka:
J douce připravte nám beránka, aby
chom jedli.

9. A oni řekli: Kde chceš, at
připravíme?

10. I řekl k nim: Aj když bu
dete vcházeti do města, potká vás
člověk jeden, nesa džban vody;
jdětež za ním do domu, do které
hož vejde,

11. a rcete hospodáři domu: Di
tobě Mistr: Kde jest síň, kdežbych
jedl beránka s učenníky svými?,

12. A on ukáže vám večeřadlo
veliké prostřené, a tam připravte.

13. Tedy šedše nalezli, jakž jim
pověděl, a připravili beránka.

14. A když přišla hodina, sedl
za stůl, a dvanácte apoštolůsním.

15. I řekl jim: S toužebností
žádal jsem tohoto beránka jisti s
vámi, prvé nežbych trpěl.

16. Nebo pravím vám, že od
této doby nebudu ho jisti, až se na
plní v království Božím.

17. A vzav kalich*, díky činil,
a řekl: Vezměte, a rozdělte mezi
sebou;

18. nebot pravím vám, že ne
budu píti z plodu vinného kořene,
až přijde království Boží.

19. A vzav chléb, díky činil, a
lámal, adával jim, řka: Totot jest
tělo mé, kteréž se za vás vydává;
to čiňte na mou památku.

(Mar. 14, 22.)
20. Takikalich, když povečeřel,

řka: Tentot 'est kalich, nová ú
mluva v mé rvi, kteráž bude za
vás vylita.

21. Ale hle ruka zrádce [mého
se mnou jest při stole.

17) t. kalich, z něhož prvé pívali. nežli
velikonočního beránka jedli; nebo o
kalichu nové úmluvy pokládá se níž
v. 20
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22. Avšak Syn člověka jde, tak
jakž uloženo jest: ale běda člověku
tomu, skrze něhož zrazen bude.

23. A oni počali se mezi sebou
tázati, kdoby z nich byl, kterýžby
to měl učimti.

24. Stala se pak i hádka mezi
nimi, kdoby z nich zdál se býti
větší.

25. I řekl jim: Králové národů
panují nad nimi: a kteříž moc mají
nad nimi, dobrodincové slovou.

(Mat. 20, 25. atd.)
26. Ale vy ne tak: nýbrž kdo

větší jest mezi vámi, budiž jako
menší: a kdo předchází, [budiž]
jako sloužící.

27. Nebo kdo jest větší, ten-li,
kterýž sedí, čili ten, kterýž slouží?
zdali ne ten, kterýž sedí? Ale já
jsem mezi vámi jako ten, kterýž
slouží.

28. Vy pak jste, jenž jste se
mnou v mých pokušeních setrvali:

29. aíljá vám způsobují, jakož mizpůsob Otec můj, království,
30. abyste jedli a pílí za stolem

mým v království mém*: a seděli
na stolicích, soudíce dvanáctero po
kolení israelské.

31. I řekl Pán: Šimone, Šimone,
aj satan žádal o vás, aby [vás]
tříbil jako pšenici*:

32. ale já jsem prosil za tebe,
aby nezhynula víra tvá, a ty někdy
obrátě se, potvrzuj bratří svých.

33. Kterýžto řekl 'emu: Pane,
hotov_jsem s tebou i o žaláře i na
smrt jíti.

34. Ale on řekl: Pravím tobě,
Petře, že nezazpívá dnes kohout,
až třikrát zapřeš, že mne znáš. I
řekl jim: .

35. Když jsem vás oslal bez
měšce, a bez mošny, a ez obuvi,
zdaliž jste v čem nedostatek měli?

36. A oni řekli: V ničemž. Tedy
řekl jim: Ale nyní kdo má měšec,

30) t. abyste byli
mého. Mat. 8, .

31) t. na řešetě; aby vás směl pokoušeti,
byste propadli.

Nový Zákon.

účastni blahoslavenství
1
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vezmi [jej] a též i mošnu: a kdo
nemá, prodej sukni svou, a kup meč.

. Nebot pravím vám, že ještě
to, co jest psáno, musí se naplniti
na mně: A s nepra ' očten
jest. Nebo ty věci, kteréž psány]
jsou o mně, konec mají. (Is. 53, 12.)

38. Tedy om' řekli: Pane, hle
zde dva meče. A on řekl jim:
Dostit 'est*.

39. šed podle obyčeje, šel
na horu livetskou. Šli pak zamm 1 ucenmci.

40. A když přišel na místo, řekl
jim: Modlete se, abyste nevešli v
pokušení.

41. A sám vzdálil se od nich,
coby mohl kamenem dohoditi: &.
poklek na kolena modlil se,

42. řka: Otče, chceš-li, přenes
kalich tento ode mne: avšak ne
má vůle, ale tvá buď. (Mat. 26, 39.)

43. I ukázal se jemu anděl s nebe
posiluje ho. A postaven jsa v úz
kosti smrtedlné, déle se modlil.

44. I učiněn jest pot jeho jako
krůpěje krve tekoucí na zem.

45. A když Vstal od modlitby, a
přišel k učenníkům svým, nalezl
je, ani spí pro zármutek. '

46. I řekl jim: Co spíte? vstaňte,
modlete se, abyste nevešli v po
kušení.

47. A když ještě mluvil, ajj zá—stup; a ten, kterýž sloul idáš,
jeden ze dvanácti, šel před nimi:
a přiblížil 'se k Ježíšovi, aby jej
políbil.

48. J ežíš pak řekl jemu: Jidáši,
políbením zrazuješ Syna člověka?

49. Tedy vidouce ti, kteří při
něm b li, co se mělo díti, řekli
jemu: ane, máme-liž bíti mečem?

50. I udeřil jeden z nich služeb
níka knížete kněžského,a utal pravé
ucho jeho. "

51. J ežíš pak odpověděv, řekl:
Nechtež, až potud. A když se do
tekl ucha jeho, uzdravil jej.

52. I řekl J ežiš k těm, kteříž
byli přišli k němu, knížatům kněž

88) t. dosti o tom mluveno; nerozumíte mi
s. všecky řečim6 příliš tělesně vkládáte. .

8
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ským a představeným chrámu, a
starším: Jako na lotra vyšli jste
s meči a s kyjmi?

53. Když jsem na každý den
býval s vámi v chrámě, nevztáhli
'ste rukou na mne: ale tatot jest
odina vaše, a moc temnosti.
54. Tedy javše ho, vedli ho do

domu knížete kněžského: Petr pak
šel za ním zdaleka.

55. A když zanítili oheň u pro
střed síně, a seděli vůkol, byl Petr
mez1 1111111.

56. Kteréhožto když uzřela jedna
děvečka, an sedí u světla, a naň
byla pohleděla, řekla: I tento byl
s m.

57. Ale on zapřel ho, řka: Ženo,
neznám ho.

58. A po malé chvíli uzřev ho
jiný, řekl: I ty jsi z nich. Ale Petr
řekl: Č) člověče, nejsem. '

69. A po chvíli, jako po jedné
hodině, kdos jiný potvrzoval, řka:
V pravdě i tento s ním byl: neb
i Galilejský jest.

60. I řekl Petr: Člověče, nevím,
co pravíš. A hned, když on ještě
mluvil, zazpíval kohout.

61. A obrátiv se Pán, pohleděl
na Petra. I rozpomenul se Petr na
slovo Páně, jakž byl řekl: Prvé
než kohout zazpívá., třikrát mne
zapřeš.

62. I vyšed Petr -ven, plakal
hořce.

63. A muži, kteříž jej drželi*,
posmívali se jemu, te ouce ho].

64. A zakrývajíce o, b" tvář
jeho, a tázali se ho, řkouce: Pro
rokuj, kdo jest, kterýž tebe udeřil?

65. I mnoho jiného rouhajice se
mluvili proti němu.

66. A když byl den, sešli se
starší lidu, a knížata kněžské., a
zákonníci, a vedli ho do rady své,
řkouce: J si-li ty Kristus, pověz nám.

67. I řekl jim: Povím-livám, ne
uvěříte mi:

68. a pakli se vás otáži,neodpo
vite mi, aniž [mne] propustite.

68) t. Ježíše svázaného —

69. Od této pak chvíle bude Syn
člověka seděti na pravici moci Boží.

70. I řekli všickni: Ty jsi tedy
Syn Boží? A on řekl: Vy pravite,
já. jsem.

71. A oni řekli: Což ještě potře—
bujeme svědectví? Však jsme sami
slyšeli z úst jeho.

Kapitola 23.
Ježíš ku Pilátovi veden; 7. odtud k He

ródesovi poslán; 24. potom od Piláta. od
souzen, 26. na popravu veden, 33. ukřižo
ván, 36. umřel, 53. i pohřben jest.

1. I vedli jej k Pilátovi.
(Mr. 15, l.)

2. A počali naň žalovati,řkouce:
Tohoto jsme nalezli, an převrací
národ náš, a brání daně dávati cí
saři, a praví sebýti Kristem králem.

3. Pilát pak otázal se ho, řka:
Ty-li jsi král židovský?Aon odpo
věděv, řekl: Ty pravíš*.

4. I řekl Pilát k knížatům kněž—_
ským, a k zástupům: Zádné viny
nenalezám na tomto člověku.

5. Ale oni více se [vkřiku]silili,
řkouce: Bouřít lid uče po všem
Jůdsku, počav od Galileo až sem.

6. Tedy Pilát uslyšev o Galilei,
otázal se, byl-liby člověkgalilejský.

7. A když zvěděl, žeby byl z
moci Heródesovy, poslaljej kHeró
desovi, kterýž také byl v J erusalémě

povstavši všecko množství jich,

v ty dm.
8.Heródes pak uzřevJežíše, zrado

val se velmi; nebo od mnohého
času žádal viděti jej, proto že byl
mnoho o něm slyšel, a nadál se,
že nějaký div od něho učiněný uzří.

9. I tázal se ho mnohými řečmi:
ale on jemu ničeho neodpovídal.

10. Knížata pak kněžské.a zákon
nici stáli ustavičněžalujíce na něho.

11. Heródes pak se svým vojskem

pohrdl jim: a oblék jej v rouchoílé, posmíval se jemu, a odeslal
[ho] zase k Pilátovi.

12. I učinění jsou Heródes sPilá—

3) Viz Mat. 27, 11. Jan. 13, 33—37.
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tem přátelé v ten den: neb před
tím byli vespolek nepřátelé.

13. Pilát pak svolavknížata kněž
ská, a představené, a lid,

14. řekl k nim: Dali jste mi
tohoto člověka,jakoby odvracel lid,
a hle já před vámi vyptávaje se,
žádné viny jsem nenalezl na tomto
člověku, z toho, co na něj žalujete.

15. A však ani Heródeszneb 'sem
vás k němu poslal; a hle, nic od
ného smrti nestalo se jemu.

16. Protož potrestám ho, a pro
pustím.

17._,Musíval pak propouštěti jim
na den slavný jednoho [vězně].

18. Tedy zvolal spolu veškeren
zástup, řka: Vezmiž tohoto, &.pro
pust nám Barabáše.

19. Ten byl pro zbouření nějaké,
v městě učiněné, a pro vraždu vsa
zen do žaláře.

20. Tedy Pilát opět mluvil k nim,
chtěje propustiti Ježíše.

21. Ale oni volali naproti, řkou—
ce: Ukřižuj, ukřižuj ho!

22. On pak potřetí řekl k nim:
I což jest zléhoučinil tento? žádné
viny smrti na němnenalezám1pro
tož potrestám ho &.propustím.

23. Oni pak přece [naň] dotirali
velikými hlasy, žádajíce, aby byl
ukřižován: &.rozmáhali se hlasové
jejich.

24. I přisoudil Pilát, aby senapl
nila žádost jejích.

25. Propustil pak jim toho, kte
rýž pro vraždu a pro zbouřenívsa
zen byl do žaláře, za něhož prosili:
ale Ježíše vydal vůli jejích.

26. A když jej vedli, “chytili ně
jakého Šimona cyrénského, jdou
cího ze vsi: a vložili na něj kříž,
aby [jej] nesl za Ježíšem.

27. Šel pak za ním velikýzástup
lidu i žen: kteréžto plakaly & kví
lily ho.

28. A obrátiv se k nim Ježíš.
řekl: Dcery jerusalémské, neplačtež
nade mnou, ale samy nad sebou
plačte, a nad svými syny.

29. Neb aj ři'dou dnové, vnichž
to řeknou: šla'hoslavené neplodné

a životy, kteréž nerodily, a prsy,
kteréž nekrmilý. (Mat. 24, 19.)

30. Tehdyt počnou říkati horám:
Padněte na nás; &.pahrbkům: Při
krejte nás. (Os. 10, S.)

31. Neb poněvadž na zeleném
dřevětoto činí, cožbude na suchém* ?

32. Vedení pak byli s nim ijiní
dva zločinci, aby byli usmrcení.

33. A když přišli na místo, kte
réž slove popravné, tu jej ukřižo
vali: i lotry, jednoho na pravici,
a druhého na levici.

34. Tedy řekl J ežíš: Otče, odpust
jim; nebot nevědí, co činí. A roz
dělivše roucho jeho, metali [o ně]
p_osy.

36. I stál lid dívaje se, a posmi
vali se mu s nimi knížata, řkouce:
Jiným pomáhal, at pomůže sám so

lšě,jestliže on jest Kristus vyvolenýoží.
36. Posmívali pak se muivojáci

přistupujíce, a podávajíce mu octa,
37. & řkouce: J si-li ty král židov

ský, pomoziž sobě.
38. Byl pak i nápis napsanýnad

ním literami řeckými, latinskými,
a židovskými: Tentot jest král
židovský!

39. Jeden pak z těch lotrů, kte
říž viseli, rouhal sejemu, řka: J si-lí
ty Kristus, pomoziž sobě i nám.

40. Odpověděv pak druhý trestal
ho, řka: Ani ty se Boha nebojíš,
ješto v témž odsouzeni jsi?

4.1. A my zajisté spravedlivě, neb
co náleží na skutky [naše] béřeme:
ale tento nic zlého neučinil.

42. I řekl k Ježíšovi: Pane, roz
omeň se na mne, když přijdeš do
álovství svého. _
43. I řekl mu Ježíš: Anlen pra

vím tobě: Dnes budeš se mnou v
ra 1.

J44. Bylo pak to okolo hodiny
šesté, a stala. se tma po vší zemi,
až do hodiny deváté.

(Mat. 27, 45.)

31) t. co se bude někdy při zkáze Jerusa
léma díti :: bezbožnýmí, když se teď se
spravedlivým tak nakládá?
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45. A zatmělo se slunce: a opona
chrámová. roztrhla se na dvě.

46. A zvolav J ežiš hlasem veli—
k , řekl: Otče, v ruce tvé porou
čim ducha svého. A to pověděv,
vypustil duši.

47. Vida ak setník, co se bylo
stalo, velebil Boha, řka: Jistě člo
věk tento byl spravedlivý.

43. A veškeren zastu těch, kte
říž tu spolu byli u to o divadla,
& viděli co se dalo, tepouce se v
prsy své, navracovali se.

49. Stáli pak všickni znami jeho
zdaleka, i ženy, kteréž byl přišly
za nim z Galileo, vidouce o.

50. A a' muž jmenem Josef, kte—
rýž byl desátnik*, muž dobrý a
spravedlivý:

51. ten neb l přivolil k radě a
skutkůrn jejic , z Arimathie města
'ůdského, kterýž sám také očekával

alovstvi Božího.
52. Ten přistoupil k Pilátovi, a

žádal o tělo Ježíšovo:
53. a složiv je [s kříže], obvinul

v tenké plátno, a položil je do hro
bu vytesaného [v skale], vkterémž
ještě nikdo položen nebyl.

54. A byl den připravování, a
sobota zasvitala.

55. ly pak za ním ženy, kteréž
s nim byly přišly z Galileo,ashlé
dly hrob, i kterak položeno bylo
tělo jeho.

56. A navrátivše se, připravily
vonné věci a masti: ale v sobotu
odpočinuly podlé přikázani.

Kapitola 24.
Z mrtvých vstáni Páně. 13. Ukázal se

dvěma učenníkům jdoucím do Emaus, 36.
i jiným. 50. O jeho slavném na nebe vstou
pení.

1. První pak den po sobotě Velmirano přišly k hrobu, nesouce
vonné věci, kteréž byly při ravily:

2. a nalezly kamen o hrobu
odvalený. (Mar. 16, 2. a t. d.)

3. A všedše [do hrobu] nenalezly
těla Pana Ježíše.

50) Viz poznamenán! 11 Mar. 15, 43.

4. I stalo se, když byl pro to
na mysli zkormouceny, aj va muži
stali vedlé nich v rouše stkvoucim.

6. Když ak se baly, &.tváři k
zemi schý 'fy, řekli k nim: Co hle
dáte živého mezi mrtvými?

6. Nenit ho tu, ale vstalt jest :“
rozpomeňte se, kterak mluvil vam,
když byl ještě v Galilei,

7. řka: Syn člověka musí býti

Edain v ruce hříšných lidi, a býtiřižovan, a třetího dne vstáti z
mrtvých.

8. I rozpomenuly se na slova
jeho.

9. A navrátivše se od hrobu,
zvěstovaly to všecko těm jedenácti,
i jiným všechněm.

10. Byla pak to Maria Magda-
léna, a Joanna, a Maria Jakobova,
a jiné, jenž s nimi byly, kteréž to
apoštolům vypravovaly.

11. I zdala se býti slova ta před
nimi jako bláznovství: &.nevěřili
jim.

12. Tedy Petr vstav běžel k
hrobu, a schýliv se, uzřel prostě
radla, ana sama leží, i odšel, divě
se sám u sebe, co se to stalo.

13. A aj, dva z nich šli toho
dne doměstečka, kteréž bylo vzdali
od J erusaléma honů šedesáte*, jme
nem Emaus.

14. A ti rozmlouvali vespolek
o těch všech věcech, kteréž se byly
u .

15? I stalo se, když rozmlouvali,
a sebe se dotazovali: že i Ježiš
přibliživ se, šel s nimi:

16. ale oči jejich byly- držany,
aby ho nepoznali.

17. I řekl k nim: Které jsou to
řeči,jež rozmlouvate vespolek j dou
ce, a jste smutní?

18. A odpověděv jeden, které
muž jmeno Kleofáš, řekljemu: Ty
sam jsi příchozí do Jerusaléma, a
nepoznal jsi, které věci staly se v
něm těchto dnů?

19. Jimžto on řekl: Které? I
řekli: O Ježíšovi Na zaretském,

13) t. as dvě hodiny cesty —
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jenž byl muž prorok, mocný v
skutkui v řeči, před Bohem ipřede
vším lidem:

20. a kterak jej vydali nejvyšší
kněží &. knížata naše na odsou
zení k smrti, a ukřižovali jej.

21. My pak jsme se nadáli, žeby
on měl vykoupiti lid israelský: ale
nyní tomu všemu třetí den jest
dnes, jakž se to stalo.

22. Ale i ženy některé z našich
zastrašily nás, které přede dnem
byly u hrobu,

23. a nenalezše těla jeho, řišly,
pravice, že také zjevení andělské
viděly, kteřížto praví, že jest živ.

24. I odešli někteří z našich k
hrobu, a nalezli tak, jak ženy pra
vily, ale jeho nenalezli.

25. A on řekl k ním: ó blázni,
a zpozdilí srdcem k věření všemu,
co mluvili proroci!

26. Zdalíž nemusel Kristus těch
věcí trpěti, a tak vjíti do slávy
své? .

27. A počav od Mojžíše, avšech
proroků, vykládal jim všecka písma,
kteráž o něm byla.

28. I přiblížili se k městečku,
do kterého šli, aon dělal se, jako
by chtěl dále jíti.

29. I přinutili ho, řkouce: Zů
staň s námi, neb se připozdívá, a
den se již nachýlil. I všel s nimi.

30. A stalo se, když sedělsnimí
za stolem, že vzal chléb, a dobro
řečil, &.lámal, a odával jim.

31. I otevříny jsou oči jejich, a
poznali ho, a on zmizel od očí
jejích.

32. Iřekli vespolek: Zdaliž srdce
naše nehořelo v nás, když mluvil
na cestě, a otvíral nám písma.?

33. A vstavše v touž hodinu,
vrátili se do J erusaléma: a nalezli
shromážděnýchjedenácte, ity, kte
říž s nimi by ',

34. ani praví: Vstalt Pán právě,
a ukázal se imonovi. .

35. I vypravovali [také] oni, co
se stalo na cestě, a kterak ho po
znali v lámání chleba.

36. A když o tom mluvili, stál

Ježíš u prostřed nich, a řekl jim:
Pokoj vám! Ját jsem. nebojte se.

37. Oni pak zděšení a přestra
šení jsouce domnívali se, žeby du
cha viděli.

38. I řekl jim: Co se děsíte? &
proč vstupují [taková] myšlení na
srdce vaše?

39. Vizte ruce mě, i nohy, žet
já jsem to: dotýkejte se a vizte;
nebo duch nemá. těla a kostí, jako
mne míti vidíte.

40._ A pověděv to, ukázal jimruce 1 no .

41. Když pak oni pro radost
ještě nevěřili, a se divili, řekl:
Máte-li tu něco, ještoby se pojedlo ?

42. A oni podali jemu kus pečené
ryby, a plást medu.

43. A když pojedl před ními,vzav ostatky da jim.
44. A řekl k nim: Tatot jsou

slova, kteráž jsem k vám mluv1l,
byv ještě s vámi, že se musí na
plniti všecko, co o mně psáno jest
v zákoně Mojžíšově, av prorocich,
i v žalmích.

45. Tehdy otevřel jim smysl,
aby rozuměli Písmům,

46. a řekl jim: Tak jest psáno,
a tak musel Kristus trpěti, a tře
tího dne z mrtvých vstáti:

47. a kázáno býti ve jmenu jeho
pokání a. odpuštění hříchů mezi
všemi národy, poěnouc od Jerusa
1 ma.

48. Vy pak jste svědkové těch
věcí.

49. A já pošlu zaslíbení Otce
svého na vás*: vy pak zůstaňte v
městě, dokudž nebudete oblečeni
mocí s Výsosti.

50. Vyvedl pak je ven do Be
thanie, a pozdvih rukou svych dal
jim požehnání.

51. I stalo se. když je žehnal, bral
se od nich, a nesen jest do nebe.

52. A oni poklonívše se,navrátili
se do J erusaléma s radostí velikou:

53. a byli vždycky v chrámě,
chválíce a dobrořečíceBoha. Amen.

49) t. Ducha svatého, od Otce zaslíbeuého —
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Svaté Ježíše Krista evangelium
podlé sepsání sv. Jana.

Sv. Jan evangelista, syn Zebedeův a Salomin z Betsaidy, města galilejského,
u jezera či moře genesaretského, byl prvé rybářem. Jsa také učenníkem Jana Křtitele
a uslyšev spolu s Ondřejem jeho svědectví o Ježíšovi, že jest „Beránek Boží, kterýž
snímá hříchy světa,“ šel hned za Ježíšem (Jan 1, 37.). Za ustavičného uěenníka po
volán jest i se starším bratrem Jakobem při lovení ryb (Mat. 4, 21.). Oba bratři na
zváni jsou potom od Ježíše Boanerges, synové hromovi (Mark. 3, W.), nepochybně
pro jejich prudkou horlivost, a byli spolu s Petrem jeho nejdůvěrnější učennici, jež
toliko samy tři s sebou vzal, když se na hoře proměnil, ikdyž v zahradě getse
manské v úzkosti smrtelné postaven jsa krví se potil. Jan pak byl zvláště miláčkem
Páně, na jehožtó prsech při poslední večeři odpočíval, a jehož máti pod křížem sobě
poručenu za svou přijal. — Po vylití Ducha sv. pracoval Jan spolu s Petrem v kázaní
evangelium nejvíce v Jerusalěmě a vůkolních krajích; posléze odešel také do vzdále
nějších zemí, a přišed do Malé Asie řídil církve té krajiny, zvláště po smrti Petrově
a Pavlově (v Římě r. 66—67), bydle v hlavním městě Efesu. Vypovězen odtud od cí
saře Néra neb Domiciana na ostrov Pathmos měl a sepsal tu své zjevení. Potom za
císařovám' Nervy navrátil se zase do Efesu. Tu sepsal na výslovnou žádost biskupů
Asie své evangelium, nejposlednější mezi ostatními evangelisty, jejichžto vypravování
také některými okoličnostmi, ale nejvíce většími řečmi P. J. doplňuje, hledě zvláště ns.
scestné učení tehdejších sektářů, božství Kristovo zapírajících, a maje hlavní účel utvrdit—i
víru, že „Ježíš jest Kristus, Syn Boží“. Dosáhl věku víc než 90 let, a přečkal tedy vyhlazení
Jerusaléma od Krista předpověděně, i viděl spolu rozšíření církve Boží po všem světě.
Umřel tiše, jakž mu i předpověděl Pán (Jan 21, 23.), na konec prvního století po
Kristu v Efesu, kdež jeho hrob dlouhé časy okazován a ve cti byl. Přidáno mu z vi
dění Ezecbielove (1, 10.) znamení orla, poněvadž, jak dí sv. Augustin, v svém poznání
a psání nade všecky se vznesl, tak že své blahověsti s výše, přímo od božství Ježíše
Krista začíná.

Kapitola 1. !
0 pravém božství i člověčenství Kristovu.

15. Svědectví Jana Křtitele o Kristu. 37.
Povolání některých učenuíků.

1. Na počátku bylo Slovo*, aSlovo bylo u Boha., a, Bůh byl
Slovo**.

2. To bylo na počátku 11Boha,.
3. Všecky věci skrze ně učiněny

jsou: a. bez něho nic není učiněno,
co učiněno jest.

6. Byl člověk poslaný od Boha,
jemuž jmeno bylo Jan.

Ten přišel na. svědectví, aby
svědectví vydal o světle, aby vši
ckni věřili skrze něho*.

8. Nebyl on světlo, ale aby svě
dectví vydal o světle.

9. Bylo světlo pravé, kteréž o
svěcuje každého člověka- přicháze
jícího na. tento svět.

10. Na. světě byl, a svět skrze

4. V něm byl život*, aživot byl
světlo lidí:

5. a. světlo ve tmě svíti*, &tma.
ho neobsáhla**.

1) t. prvé, než co býti počalo, od věčnosti
byl Syn Boží. — “' či, to Slovo bylo
Bůh, bylo božské bytnosti a přirozenosti,
božská osoba.
t. byl působitel pravého, blaženého, na
póznání pravdy Boží se zakládajícího
života. —
či, svítilo t. světu, nevědomostí jako
nějakou tmou přikrytěmu, zvláště Židům

0!v

něho učiněn jest, a. svět ho ne
poznal.

11. Do vlastního
ho nepřijali.

12. Kolikož pak koli přijali ho,

přišel, a svoji

slepotou myslí i srdce poraženým. —
' t. zaslepený svět nechápal sv. učení,

kterýmž jej chtěl Syn Boží osvítiti &
oblažiti.

7) t. skrze Jana v to světlo světa, ježto
bylo Syn Boží.

12) t. vyvolenými, ctiteli Božími i dědici
království Božího —
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dal jim moc býti syny Božími*,
těm, kteříž věří ve jmenu jeho:

13. kteřížto ne z krve, ani z
vůle těla, ani z vůle muže, ale z
vůle Boha rozem' jsou*.

14. A Slovo tělem učiněno jest,
& přebývalo mezi námi: ividěli
jsme slávu jeho, slávujakožto jedno
rozeného od Otce, plného milosti
a pravdy.

15. Jan vydal svědectví o něm,
& volal, řka: Tentot byl, o němž
jsem pravil: Kterýž po mně přijde,
přede mnou učiněnjest; nebo prv
nější byl nežli já..

16. A z plnosti jeho my všickni
vzali jsme, a milost nad milost*:

17. nebo zákon skrze Mojžíše dán
jest, milost a pravda skrze Ježíše
Krista se stala.

18. Boha nikdy žádný neviděl:
jednorozený Syn, kterýž jest v lůnu
Otce, ten vypravil*.

19. A totot jest svědectví Ja
novo, když k němu poslali idé z
Jerusaléma kněží &.levíty, aby se
ho tázali: Ty kdo jsi?

20. I vyznal, a neza řel; & vy
znal [řkajz Já nejsem IlJŠristus. '

21. I otázali se ho: Což tedy?
Eliáš jsi ty? I řekl: Nejsem. Pro
rok jsi ty? A odpověděl: Ne.

22. Tedy řekli jemu: Kdož jsi?
at odpověď dáme těm, kteříž nás
poslali' co pravíš sám 'o sobě?

23. Řekl: Já [jsem] hlas volají
cího na poušti: Spravte cestu Páně,
jakož pověděl Isaiáš prorok.

(Is. 40, B.)
24. A ti, kteříž byli posláni, z

Fariseů byli.
, 25. I otázali se ho, ařekli jemu:
Proč tedy křtíš, když nejel Kri
stus, ani Eliáš, ani prorok*?

13) t. vyvolení a. k dědictví království Bo
žího povoláni jsou dle duchovního skrze
milost Boží zrození, & ne dle tělesné
krevní posloupnosti, jakáž byla Židů
od Abrahama —
t. či hojnost milosti.
či pověděl nám o něm všecko, čehož
třeba věděti, bychom ho náležitě znali.
Fnrieeově se domnívali, žeby ti toliko
měli moc křtíti & ne jiní.

16)
18)

25v

26. Odpověděl jim Jan, řka: Já
křtím vodou: ale u prostřed vás
stojí. kteréhož vy neznáte.

27. Tent jest, kterýž po mně
přijde, kterýž přede mnou učiněn
jest: kterémuž já nejsem hoden“
rozvázati řeménka u obuvi jeho.

(Mark. 1, 7.)
28. Toto se stalo v Bethanii* za.

J ordánem, kdežto Jan křtil.
29. Druhého dne uzřel Jan Je

žíše, an jde k němu, i řekl: Hle
Beránek Boží, hle kterýž sm'má
hřích světa*.

30. Tentot jest, o němž jsem
pravil: Po mně přichází muž, kte
rýž přede mnou učiněn jest: nebo
prvnější byl nežli já.

31. A já ho neznal*; ale aby
oznámen byl v Israeli, proto jsem
já přišel křtít vodou.

32. A svědectví vydal'Jan, řka:
Viděl jsem Ducha sstupujícího jako
holubicí s nebe, a zůstal na něm.

33. A já ho neznal: ale kterýž
mne poslal křtít vodou, ten mi
řekl: Nad kýmž uzříš Ducha sstu
pujícího a na něm zůstávajícího,
tent jest, kterýž křtí Duchem sva—
tým. Mat. 3, II.)

34. A já viděl, a svědectví jsem
vydal, že tento jest Syn Boží.

35. Druhého dne opět stál Jan,
a dva. z učenníků jeho.

36. A vida Ježíše an jde, řekl:
Hle, Beránek Boží.

37. I slyšeli ho ti dva. učenm'oi
mluvícího, & šli za Ježíšem.

38. Obrátiv pak se Ježíš, auzřev
je, ani jdou za, ním, díjim: Co
hledáte ? Kteřížto řeklijemu : Rabbi,
(jenž se vykládá Mistře)kde bydlíš ?

39. Dí jim: Pojďteavizte. Přišli
& viděli, kde bydlil, &. zůstali u
něho ten den: bylo pak okolo ho
diny desáté*.

40. Byl pak Ondřej, bratr Ši

28) jinak v Bethabaře —
29) t. kterýž bude jako beránek obětován

na vykoupení světa.
31) t. nevěděl jsem, žeby on ten zaslíbený

Messiáě býti měl —
39) t. okolo čtvrté odpoledne.
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mona Petra, jeden ze dvou, kteří

$ byli slyšeli od Jana, a šli zam
41. Ten nalezl nejprv bratra své

ho Šimona, a di jemu: Nalezli jsme
Messiaše, (jenž se vykládá. Kristus).

42. I přivedl ho k Ježíšovi. A
Dohleděv naň Ježíš, řekl: Ty jsi

imon, syn J onášův ; ty budeš slouti
Kéfas, jenž se vykládá. Petr.

43. Na zejtří chtěl vyjíti do Ga
lilee, a nalezl Filipa: i dí jemu
Ježiš: Pojď za mnou.

44. Byl pak Filip z Betsajdy,
města Ondřejova a. Petrova.

46. Fili nalezl Nathanaele*, a
dí jemu: 8 kterémž psal Mojžíš v
zákoně, aproroci, nalezli jsme, Je
žíše, Syna Josefova z Nazareta.

46. I řekl jemu Nathanael: Z
Nazareta může co dobrého býti?

ekl jemu Filip: Pojď, a viz.
47. Viděl Ježíš Nathanaele, an

'de k němu, i dí o něm: Aj právě
raelský, v němžto není lsti*.
48. Di jemu Nathanael: Odkud

mne znáš? OdpovědělJežíš, ařekl
jemu: Prvé, nežli tě Filip zavolal,

když jsi byl pod fíkem, viděl jsemte e
49. Odpověděl jemu Nathanael,

& řekl: Mistře, ty jsi Syn Boží, ty
jsi kral israelsk *.

50. Odpověděl Ježiš, &.řekl je
mu: 0 jsem tobě řekl: Viděl jsem
tě pod fíkem, věříš: větši věci nad
to uzříš.

51. Adíjemu: Amen, amen ra
vim vám: uzříte nebe otevřen , a
anděly Boží vstupující, a sstupující
na Syna člověka*.

Kapitola 2.
Svatba v Káni galilejské. 13. Vyhnání

prodavačů a penězoměncú z chrámu. 19.
Předpovědění Páně o smrti a vzkříšení svém.
1. třetího dne stala se svatba

v Kani galilejské: a byla
tam matka Ježíšova.

46) jinak Bartholoměje. — Mat. 10, 3.
47) t. pravý, bezelstný Israelita. Ž. 31, 2.
49) t. Messiaš, lidu israelskému zaslíbený.
51) t. uzříte vždy jemu přítomnou moc
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2. Pozvan pak jest na svatbu
také Ježíš, i učenníci jeho.

3. A kd ž se nedostalo vína,
řekla matka Ježíšova kněmu: Ne
ma'í vína.

. I dí jí Ježíš: Co mně &.tobě
ženo*? ještě nepřišla hodina má..

5. Dí matka jeho k služebníkům:
Cožkoli vam řekne, učiňte.

6. Bylo pak tu šest kamenných
stoudvi postaveno, podle očistování
židovskéh0*, beroucích v sebe je
dnakaždá. miry dvě neb tři**.

7. Dí jim Ježíš: Naplňtež stou
dve vodou. I naplnili je až do
vrchu.

8. A dí jim Ježíš: Nalévejtejiž,
a. neste vrchnímu spravci svatby.
I nesli.

9. Když pak vrchní spravce
svatby okusil vody vínem učiněné,
a nevěděl odkudby bylo, ale slu
žebníci věděli, kteříž vážili vodu:
zavolal vrchní správce svatby že—
nicha,

10. a řekl jemu: Každý člověk
nejprvé dobré víno staví: a když
se podnapili, tehd to, které horší
jest: ale ty jsi zac oval víno dobré
až dosavad.

11. Ten učinilJežíš počátek divů
v Káni galilejské: &.zjevil slávu
svou, i uvěřili v něj učenm'cijeho.

12. Potom sstoupil do Kafar
naum on, i matka jeho, i bratří
jeho, i učenníci jeho: apobyli tam
nemnoho dní.

13. A byla blízko Velikonoc ži
dovská., i vstoupil J ežíš do J eru
saléma: '

14. a nalezl v chrámě, an [tu]
prodavaji voly, a ovce, a holuby,
i penězoměnce se'dící. '

15. A udělav jako bič z pro
vazků, vyhnal všecky z chrámu,
ovce také, ivoly, a penězoměncům
rozsypal peníze, astoly zpřevracel.

vyšší božskou. Ukazuje tím na své bu
doucí zázraky. 1. Mojž. 28, 12.

4) či, co se nás to týká.?
6) t. k umývání před jídlem a po jídle,

jakž Židé obyčej měli. — *. jedna
míra držela as 18 pinet.
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16. A těm, kteříž holuby pro
dávali, řekl: Odnestež to odsud, a
nečiňte domu Otce mého domem
kupeckým.

17. Rozpomenuli ak se učenníci
jeho, že psano jest: orlivost domu
tvého strávila mne. (Ž. 68, 10.)

18. Tedy odpověděli Židé, a řekli
jemu: Jaké znamení ukazuješ nám,
že tyto věci činíš*?

19. Od ověděl Ježíš, a řekl jim:
Zrušte 0 am tento, a ve třech
dnech jej zase vzdělam.

20. Tedy řekli Židé: Čtyřiceti a
šest let staven jest chram tento,
a ty ve třech dnech jej zase vzděláš?

21. Ale on to pravil o chrámu
těla svého*.

22. Protož když z mrtvých vstal,
rozpomenuli se učenníci jeho, že
to pověděl, i uvěřili Písmu, a řeči,
kterouž mluvil J ežíš.

23. A když byl na den svatečni
velikonoční v Jerusalémě, uvěřili
mnozí ve jmeno jeho, vidouce jeho
divy, které činil.

24. Sám pak J ežíš nesvěřil jim
sebe, protože on znal všecky,

25. a že mu nebylo otřebí, aby
kdo svědectví vydal o č ověku: neb
sam věděl, coby bylo v člověku.

Kapitola 3.
Rozmlouvůní Páně s Níkoděmem o novo

zrození. 23. Jan křtě v Enon, slavné svě
dectví o Kristu vydává..

1.Byl pak člověkzFariseů, jmenemNikodém, kníže židovské*.
2. Ten přišel k Ježíšovi v noci*,

a řekl jemu: Mistře, víme, že 'si
od Boha přišel [jako] učitel: ne o
žádný nemůže těch divů činiti,
kteréž ty činíš, lečby Bůh byl s ním.

3. Odpověděl Ježíš, a řekl jemu:
Amen, amen pravím tobě: Nena

18) t. jakým zázrakem se nám vykážeš, že
máš od Boha moc to činiti? 

21) t. narážel na své budoucí z mrtvých
vstání.

[) t. jeden z vysoké rady židovské, syne
drium nazvan .

2) Poněvadž se ostýchal veřejně se k Je
žíšovi přiznávati.
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rodi-li se kdo znova, nemůže viděti
království Božího*.

4. Dí jemu Nikodém: Kterak se
může člověk naroditi, jsa starý?
Zdali může zase v život matky své
vjíti, a opět se naroditi*?

5. Odpověděl Ježíš: Amen, amen
pravím tobě, nenarodí-li se kdo
znova z vody a z Ducha svatého*,
nemůže vjíti do království Božího.

Co se narodilo z těla, tělo
jest: a co se narodilo z ducha, duch
jest*.

7. Nediv se, že jsem řekl tobě:
Musíte se znova zroditi.

8. Vítr kde chce věje, a'zvuk
jeho slyšíš, ale nevíš, odkud při
chází, aneb kam jde: takt jest
každý, kdož se z ducha narodil*.

9. Odpověděl Nikodém, a řekl
jemu: Kterak to může býti?

10. Odpověděl J ežiš, a řekl jemu :
Ty jsi mistr v Israeli, &toho nevíš?

. Amen, amen pravím tobě, že
co víme, mluvíme, a co jsme viděli,
[o tom] svědčíme, a svědectví na
šeho nepřijímate.

12. Jestliže zemské věci mluvil
jsem vám, anevěříte: kterakž uvě
říte, budu-li vam o nebeských vy
pravovati?

13.A nižádný nevstoupil na nebe,
jediné ten, kterýž sstoupil s nebe,
Syn člověka, kterýž jest v nebi.

14. A jako Mojžíš povýšil hada
na poušti, takt musí povýšen býti
Syn člověka;

15. aby žadný, kdo v něho věří,
nezahynul, ale měl život věčný.

3) Jakoby řekl: By kdo byl hodným ůdem
království mého, k tomu není dosti,
aby vida zázraky mé, jim se divil a. u
nich víry ve mne nabyl: jestit nad to
něčeho více potřebí t. nového zrození.
Níž 5.
Nikodém myslil na novozrození tělesné,
ježto Pán mluvil o novozrozeni du
chovním.
t. vnitřně, působením Ducha sv., skrze
křest a přijetí víry ivnitřní proměnění,_
tak aby byl celý nový duchovní člověk -—
t. jiné jest tělesné, jiné duchovní zro
zení.
či duchovně, ježto se to vnitřně, nevi
ditedlně děje.
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16. Nebo tak Bůh miloval svět,
že Syna svého jednorozeného dal,
ab žádný, kdo v něho věří, ne
za ynul, ale měl život věčný.

17. Nebot neposlal Bůh syna
svého na svět, aby soudil svět*,
ale aby s asen byl svět skrze něho.

1 . K 0 věří v něho, nebude
souzen: ale kdo nevěří, již jest
odsouzen*; neb nevěří v jmeno
jednorozeného Syna Božího.

19. Tentot pak jest soud*: že
světlo přišlo na svět, a milovali
lidé více tmu, nežli světlo; nebo
skutkové jejich byli zlí.

20. Každý zajisté, kdo činí zle,
nenávidí světla, a nejde k světlu,
aby nebyli trestáni skutkové jeho:

21_. ale kdo činí pravdu, jde k
světlu, aby zjevení byli skutkové
jeho, protože vBohu* učinění jsou.

22. Potom přišel J ežíš a učenníci
jeho do země jůdské*, a tu přebý—
val s nimi a křtil**.

23. Křtil pak také Jan v Enon
u Sálim: neb tam bylo mnoho vody,
i přicházeli tam, a dali se křtít.

24. Neb ještě nebyl Jan vsazen
do žaláře.

25. Vznikla pak otázka mezi
[některými] z učenníků Janových
a idy o očistovaní*.

26. I přišli k Janovi, a řekli
jemu: Mistře, ten, kterýž byl u
tebe za Jordanem, jemuž jsi ty
vydal svědectví, hle on křtí, a
všickni jdou k němu.

27. Odpověděl Jan, a řekl: Ne
může člověk vzíti ničehož, lečby
jemu dáno bylo s nebe.

28. Vy sami svědectví mi dá
váte, že jsem řekl: Já. nejsem Kri—
stus, ale poslán jsem před ním.

Kdo má.nevěstu, ženich jest:
přítel pak ženicha, kterýž sto'í a
slyší ho, radostí se raduje pro las

17) t. pro hříchy ho odsoudil s trestal
(Sv. Au .)

-18) 1.. sám sebou, a neujde trestu —
19) t. příčina odsouzení a trestu světa —»
21) t. dle vůle a ke cti Boží —
22) l:. : Jerusaléma ven do.kraje. — *. t.

skrze své učenníky. Níž 4, 2.
25) t. o křtění, zvláště o Kristovu.

ženicha*. Protož tato radost má.
naplněna jest.

30. Ont musí růsti, já. pak se
menšiti*.

3l. Kdo shůry přišel, nade vše
cky jest: kdož jest zzemě, zzemě
jest, a o zemi mluví. Kdo s nebe
přišel, nade všecky jest.

32. A co viděl a slyšel, o tom
svědčí, a žádný svědectví jeho ne
přijímá,.

33. Kdo [pak] svědectví jeho
přijal, zpečetil*, že “Bůh pravdoe
mluvný jest**.

34. Neb koho poslal Bůh, slova
Boží mluví: neb ne na míru dava
Bůh ducha*.

35. Otec miluje Syna, a všecko
dal v ruku jeho.

36. Kdo věří v Syna, má, život
věčný: ale kdo jest nevěřící Synu,
neuzří života, nýbrž hněv Boží
zůstává. na něm.

Kapitola 4.
Rozmlouvání Páně s Samariténkou, 31.

i s učenníky. 46. Uzdravení syna králov
ského úředníka.

1. Tedy jakž poznal Ježíš, že slyšeli Fariseové, žeby J ežíš více
učenníků činil a křtil, nežli Jan,

2. ačkoli Ježíš nekřtíl, ale jeho
učennici,

3. o ustil Jůdsko, a odšel opět
do Ga ilee.

4. Musil pak jíti skrze Samařsko.
5. I přišel k městu samařskému,

kteréž slove Sichar: vedlé popluží*,'
kteréž dal Jakob Josefovi synu
svému.

6. Byla pak tu studnice Jako
bova. Protož ustav na cestě J ežíš,

29) t. an slyší hlas ženicha. Nazývá. Jan
Ježíše Krista ženichem, kterýž strojí
svatbu, sebe pak jen přítelem ženicha.
Dotud mluví Jan: následují slova evan
gelistova.

33) t. vyznal & potvrdil — " poněvadž
uvěřil, že Ježíš jest Messiáš, kterého
Bůh seslati zaslíbíl.
t. bez míry dal Synu svému.
t. vedlé pole či statku u Sichem. !.
Mž. 48, 22.

30)

34)
5)



Evangelium sv. Jana 4.

posadil se tak na studnici. Bylo
okolo šesté hodiny*.

7. Přišla žena Samaritánka vážit
vody. Dí jí Ježíš: Dej mi píti.

8. (Neb učenníci jeho byli odešli
do města, aby nakoupili pokrmů)

9. I řekla jemu žena ta Sama
ritánka: Kterak ty jsa. Žid, žadáš
ode mne piti, ježto jsem žena Sa
maritánka? nebo neobcují Zidé s
Samaritany*.

10. Odpověděl Ježíš, a řekl jí:
Kdybys znala dar Boží, a kdo jest
ten, kterýž praví tobě: Dej mi píti;
tybys snad byla prosila jej, a dalby
tobě vody živéf.

11. Di jemu žena: Pane, ani ne
máš, čímbys navažil, &. studnice
jest hluboká: odkudž tedy maš
vodu živou? .

12. Zdali ty jsi větší, nežli otec
naš_Jakob, kte ž nám dal tu stud
nim, a sám zm pil, i synové jeho,
i dobytek jeho?

13. Odpověděl Ježíš, a řekl jí:
Každý, kdo pije z vody této, žíz
niti bude opět: ale kdo se napije
vody, kterouž já. dám jemu, ne
bude žízniti na věky;

14. ale voda, kterouž já. dám jemu,
bude v něm studnicí vody skáka
jící do života. věčného.

15. Di jemu žena: Pane, dej mi
té vody, abych nežíznila., ani cho
dila sem vážit.

16. Di jí Ježíš: Jdi, zavolej
svého muže, a přijď sem.

17. Odpověděla žena, a řekla.:
Nemam muže. Di jí Ježíš: Dobřes
řekla, nemám muže;

18. nebo pět mužů jsi měla, a
kterého nyní maš, není tvůj muž:
to jsi právě pověděla.

19. Di jemu žena: Pane, vidím,
že jsi ty prorok!

20. Otcové naši se na této hoře

6) t. o pravém polední.
9) t. štítí se jich jako kacířů a nepřátel

národu.
10) t. čerstvé, od pramene. Mluví Pán v

smyslu duchovním a rozumí své sv.
učení, ježto vede k životu věčnému:
ale žena. to rozuměla. tělesně, myslíc
pořád na vodu skutečnou, pramenitou.
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klaněli* &.vy [Židé] pravite, že v
Jerusalémě jest to místo, kdežto
náleží se klaněti**.

21. Di jí Ježíš: Ženo, věř mi,
že přichází hodina, kdyžto ani na.
této hoře, ani v Jerusalémě nebu
dete se klaněti Otci.

22. Vy se klaníte, čemuž ne
víte*: my se klaníme, čemuž vime,
nebo spasení z Židů jest**.

23. Ale přichází hodina, anynít
jest, kdyžto praví ctitelé klaněti
se budou Otci v duchu &.vpravdě*;
nebo i Otec hleda těch, kteřížby
se mu [takl klaněli.

24. Bůh jest duch; a ti, kteříž
se jemu klanějí, v duchu a v pravdě
mají se klaněti*.

25. Di jemu žena: Vím, že Mes
siaš přijde, (kterýž slove Kristus).
Ten když přijde, oznámí nám vše
cko*

26. Dí jí Ježíš: Já. jsem [to],
kterýž mluvím s tebou.

27. Avtom přišli učenníci jeho,
a divili se, žeby s [tou] ženou
mluvil. Ale žadný neřekl: Nač se
ptáš, aneb co s ní mluvíš?

28. Tedy nechala žena svého
vědra, a odešla do města, a řekla.
těm lidem:

29. Pojďte avizte člověka, kterýž
mi pověděl všecko, co jsem koli
činila; není-liž on Kristus?

30. Tedy vyšli z města, a přišli
k němu.

20) t. na hoře Gsrizim konalis'"užby Boží,
o kteréž Samaritáně tvrdili, že by na.
tě a ne na hoře jerussléms ké měly
platně se konati, odvolávajíce se na 6.
Mojž. 27, 12. — " Věřilo se, že by
tuto rozepři, jako jiné mnohé v nábo
ženství jen nějaký budoucí prorok měl
rozbodnoutí, a proto ji žena. i předlo
žila Pánu, pozusvší, že by více byl,
než obyčejný člověk.
t. vaše bohoslužba nemá. pravého směru
a cíle — ** z Židů má. vyjití Spasitel
všeho světa, k čemuž jerusalémsků
bohoslužba směřuje & připravuje.
t. pravou, vnitřní, duchovní úctou, &
ne pouze zevnitřními obřady a. hmot
nými obětmi —
t. pravá pocta Boží v duchovní či
vnitřní, srdečné pobožnosti záleží.

25) t. co se týká pravé pocty Boží.
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31. Mezitím prosili ho učenníci,
řkouce: Mistře, pojez.

On pak dí jim: Já, mam po
krm jisti, o němž vy nevíte.

33. Tedy pravili učenníci ve
spolek: Zdali mu kdo přinesl jisti?

34. Di jim Ježíš: Můj
jest, abych činil vůli toho, kterýž
mne poslal. bych dokonal dílo jeho.

35. Zdaliž vy nepravíte, že jsou
ještě čtyři měsíce, a žeň přijde?
Aj pravím vam: Pozdvihněte očí
svých, a patřte na krajiny, žet
jsou již bílé ke žni*.

36. A kdo žne, odplatu béře, a
shromažďuje užitek k životu věč
nému: abyiten, kdo rozsíva, spolu
se radoval, i kdo žne.

37. Vtom zajisté pravé jest slovo,
že jinývjest, kterýž rozsíva, ajiný,

ery zne.
38. Ját jsem vás poslal žít, o

čemž jste vy nepracovali: jinít
pracovali*, a vy jste vjejich prace
vešli.

39. Z města pak toho mnozí z
Samaritánů uvěřili vněho pro řeč
ženy, kteráž svědectví vydávala,
[řkouc]: Pověděl mi všecko, co jsem
koli činila. <

40. Tedy když přišli Samaritani
kněmu, prosili ho, aby tam zůstal.
I pobyl tam dva dni.

41. A. mnohem jich více uvěřilo
v něj, pro řeč jeho.

42. A ženě pravili: Již ne pro
tvou řeč věříme: neb jsme sami
slyšeli, a víme, že tento jest pravě
Spasitel světa.

43. Po dvou pak dnech vyšel
odtud a šel do Galilee*.

44. Sám zajisté J ežíš svědectví
vydal, že prorok v své vlasti ve
vážnosti není. (Mat. 13, 57.)

45. Když tedy přišel do Galilee,
přijali jej Galilejšti, viděvše všecko,
co byl činil v Jerusalémě na den

35) t. ke žni duchovní, k shromáždění lidu
do království Božího. Luk. 10, 2.

39) t. Mojžíš a proroci pracovali, připra
vují_celid na příští Messiaěe 

43) t. ne do Nazareta, nýbrž do Káně
galilejské —

pokrm f

sváteční: neb i oni byli přišli ke
dni svátečnímu.

46. Tedy přišel opět do Káně
galilejské, kdežto byl z vody víno
učinil. [ byl jeden královský [úřed
ník], jehož syn nemocen byl vKa
arnaum.

47. Ten uslyšev, žeby J ežíš při—
cházel z Jůdska do Galileo, šel k
němu, a prosil ho, aby sstoupil &.
uzdravil syna jeho: neb počínal
umirati.

48. Tedy řeklkněmu Ježíš: Ne
uzříte'li divů azázraků, neuvěříte.

49. Dí jemu královský [úředník]:
Pane, sstup prvé, nežli umřesyn můj.

Dí jemu J ežíš: Jdi, syn tvůj
jest živ. Uvěřil člověk řeči, kterouž
mluvil jemu Ježíš, &.šel.

61. Když pak on již sstupoval,
potkali se s ním služebníci, a zvě
stovali [mu] řkouce, že syn jeho
živ jest.

52. Tedy otázal se jich na ho
dinu, v kterouby se byl lépe měl.
I řekli jemu: Včera v hodinu sed
mou ostala ho zimnice.

53. Tedy poznal otec, že to byla
ta hodina, v kterouž jemu řekl
Ježíš : Syn tvůj živ 'est: a uvěřil
on i všecken dům je o.

54. Tento druhýr div* učinil zase
Ježíš, když byl přišel z Jůdska
do Galilee.

Kapitola 5.
O uadravení člověka třiceti osm let těžce

nemocného, 16. a o nesnází, kterouž Pán
pro ten dobrý skutek s Židy měl.

1. Potom byl svatek židovský: ivstoupil J ežíš do J erusaléma.
2. Jest pak v J erusaléměrybník

bravný*, kterýž slove židovsky Bet
sajda**, patero podloubí maje.

2. V těch leželo veliké DhDOŽSthine uži ch, sle ch, ku! avyc ,
schnoučích, očekžvajícich hnutí
vody.

54) t. v Kani galilejské -—
2) t. rybník ovčí u brány ovčí, kdež se

ovce k obětím chované napájely a myly.
— *' jinak Bethesda či dům lasky,
jelikož byla vůkol stavba pro nemocné.
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4. Nebo anděl Páně sstupoval
jistým časem do rybníka: a h bala
se voda. A kdo první po nutí
vody do r bníka sstoupil, uzdraven
býval, o kterékoli nemoci trá—
pen byl.

_5. I byl tu jeden člověk, maje
osm a třiceti let nemoci své.

6. Toho uzřev Ježíš ležeti, a po
znav, žeby již čas mnohý měl, dí
jemu: Chceš—libýti zdráv?

7. Odpověděl jemu nemocný:
Pane, nemá-m člověka, aby, když
se kormoutí voda, vpustil mne do
rybníka, neb když já jdu, sstupuje
jiný řede mnou.

8. i jemu Ježíš: Vstaň, vezmi
lože své, a choď.

hned učiněn jest zdráv
člověk ten: a vzal lože své, icho
dil. Byla pak v ten den sobota.

10. Tedy řekli žide tomu, kterýž
byl uzdraven: Sobota jest, nesluší
tobě nositi lože své.

11. Odpověděl jim: Který mne
uzdravil, ten mi řekl: Vezmi lože
své, a choď.

12. Tedy otázali se ho: Kdo jest
ten člověk,kterýž tobě řekl: Vezmi
lože své, a choď?

13. Ten pak, kterýž byl uzdra
ven, nevěděl kdoby byl; nebo
Ježíš se uchýlil od zástupu na tom
místě shromážděného.

14. Potom ho nalezl Ježíš v
chrámě, a řekl jemu: H]e, učiněn
jsi zdráv; již nehřeš, aby se ti
něco horšího nepřihodilo.

15. Odšel ten člověk, a pověděl
Židům, žeby Ježíš to byl, kterýž
ho zdravého učinil.

16; Proto protivenství činili Židé
Ježíšovi, že to učinil v sobotu.

17. Ježíš pak odpověděl jim:
Otec můj až dosavád dělá, 1 ját
dělám*. '

18. Tedy Židé tím více hledali
ho zabiti: že netoliko rušil sobotu,
ale že iOtcem svým nazýval Boha,

17) či dělati musím; t. já činím dobře po
řád, bez rozdílu, v den všední i svá
teční, jako Otec můj nebeský.

rovného se číně Bohu. Tedy od—
pověděl Ježíš, a řekl jim:

19. Amen, amen pravím vám:
Nemůžet Syn ničehož'sám od sebe
činiti, jediné co uzří, že činí Otec;
neb cožkoli on činí, to činí podobně
i Syn.

20. Otec zajisté miluje Syna, a
ukazuje mu všecko, co sám činí:
a větší skutk nad to ukáže jemu,
tak že se bu ete diviti.

21. Neb jako Otec mrtvé křísí,
a obživuje: tak iSyn, kteréž chce,
obživuje.

22. Aniž pak Otec soudí koho:
ale veškeren soud dal Synu,

23. aby všíckni ctíli Syna, jako
ctí Otce: kdo nectí Syna, nectí
Otce, jenž ho poslal.

24. Amen, amen pravím vám,
že kdo slyší slovo mé, avěří tomu,
kterýž mne poslal, má život věčný,
a nepřijde na soud*: ale přešel ze
smrti do života.

25. Amen, amen pravím Vám, že
přicházíhodina, a nynít jest, kdyžto
mrtví uslyší hlas Syna Božího: a
kteří uslyší, živi budou.

26. Nebo jako Otec má život
sám v sobě*: tak dal i Synu, aby
měl život v samém sobě**;

27. a dal jemu moc činiti soud,
nebo Syn člověka jest*.

28. Nedivtež se tomu, nebot pří
chází hodina. v kteroužto všickni,
kteříž v hrobích jsou, uslyší hlas
Syna Božího;

29. i půjdou, kteříž dobře činili,
na vzkříšení života: kteří pak zle
činili, na vzkříšení soudu.

30. Nemohut já sám od sebe ni—
čehož činiti. Jak slyším, [tak] sou—
dím, a soud můj jest spravedlivý:
nebo nehledám vůle své, ale vůle
toho, kterýž mne poslal.

31. Vydávám—lijá svědectví sám
o sobě, svědectví mě není pravé*.

24) t. nepřijde k odsouzení, jež eobě za
sluhují, kteříž učení mé zavrhují ——

26) tak že všecko obživuje — '* t. aby
i jiným dal život — duchovní.

27) a tedy právě se hodí ]: souzení lid.
_ekého pokolení znaje lidskou mdlobu
a křehkost.
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32. Jinýt jest, kterýž svědectví
vydává o mně: a vím, že pravé
jest [to] svědectví, kteréž o mně
vydává. .

33. Vy jste poslali k Janovi; a
on vydal svědectví pravdě.

34. Ale já nepříjímám svědectví
od člověka*: než toto pravím, aby
ste vy spasení byli.

35. Ont jest byl svíce hořící a
svítící: vy pak jste se chtěli v
světle jeho na hodinu radovati.

36. Já pak mám větší svědectví
nežli Janovo; nebo skutkové, kte
réž mi dal Otec, abych je vykonal,
tí skutkové, kteréž já činím. svě
dectví o mně vydávají, že mne
Otec poslal;

37. i sám Otec, kterýž mne po
slal, vydal svědectví o mně: vy
[pak] jste ani hlasu jeho nikdy ne
slyšeli, aní tváří jeho neviděli. ,

38. A nemáte slova jeho v sobě
zůstávajícího: nebo kteréhož on
poslal. tomu vy nevěříte.

39. Zpytujte Písma, nebo vy se
domníváte život věčný v nich míti:
a tat jsou. ježto svědectví vydávají
o mne:

40. ale [vy] nechcete přijítí ke
mně, abyste život měli.

41. Zvelebování od lidí nepřijí
mám:

42. ale vás jsem poznal. žemilo
vání Božího nemáte v sobě.

43. Ját jsem přišel ve jmenu
Otce mého, a nepříjímáte mne:
přijde-lí jiný ve jmenu svém, toho
přijmete.

44. Kterak vy můžete věřití.
jenžto jedni od druhých chválu
přijímáte; a slávy, kteráž jest od
samého Boha, nehledáte?

45. Nedomnívejtež se, že já na
vás před Otcem žalovati budu:
'estit, kdo na vás žaluje, Mojžíš, v
terémž vy nadějí máte.
46. Nebo kdybyste věřili Mojží

šovi, věřílibyste snad i mně: neb
on jest psal o mně.
31) t. mohlo by se zdátí podezřelé, kdyby

ještě jiných svědků nebylo.
34) t. nepotřebuji ho, maje svědectví od

Boha —

47. Ale poněvadž jeho písmům
nevěříte, kterakž slovům mým uvě
říte ?

Kapitola 6.
O rozmnožení pěti chlebů a nasycení

zástupu. 15. Ušel Pán před těmi, jenž ho
chtěli králem učiniti. 19. Chodil po moři.
32. O chlebu nebeském u. zhoršení se nad
Lou řečí některých z učenníků. 68. Petrovo
dobré vyznání.

1. Potom odšel Ježíš za moře galílejské,jenž jest tiberiadské:
2. i šel za ním zástup veliký;

nebo viděli divy, jež činil nad tě
mi, kteří nemocní byli.

3. Tedy vstoupil Ježíš na horu,
a seděl tam s učenníky svými.

4. Byla pak blízko Velikonoc,
den sváteční židovský.

5. Když tedy Ježíš pozdvihl očí,
a viděl, že zástup veliký jdek ně
mu, řekl k Filipovi: Odkudnakou
píme chlebů, aby pojedli tito?

6. To pak řekl zkoušeje ho: neb
sám věděl, co chtěl učiniti.

7. Odpověděljemu Filip: Za dvě
stě peněz* chlebů nestačí jim, aby
jedenkaždý něco málo vzal.

8. Dí jemu jeden z učenníkůje
ho, Ondřej, bratr imona Petra:

9. J estít zde jeden pacholík, kte
rýž má pět chlebů ječných a dvě
ryby, ale což jest to mezi tak
mnohé?

10. Tedy řekl Ježíš: Rozkažte
lidu posadití se. Bylo pak mnoho
trávy na místě. I posadilo se mužů
v počtu okolo pěti tisíců.

1_1.Tedy vzal Ježíš chleby, a
učiniv díky, rozdával* sedícím : též
i z ryb, jak mnoho chtěli.

12. A když byli nasycení, řekl
učenníkům svým: Sebeřte drobty,
kteříž pozůstalí, at nezhynou.

13. Tedy sebrali, a naplnili dva
nácté košů drobtů z pěti chlebů
ječn ch, jenž ozůstaly po těch,
kteříž byli jedlrí.

7) t. římských denárů či desetníků, Mrk.

ll) t., uěénnikům, nčenníci pak —
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14. Tedy ti lidé, uzřevše div,
kterýž byl učinil J ežíš, pravili:
Tentot jest jistě Prorok, kterýž má
přijiti na svět.

15. Tedy Ježíš, když poznal, že
chtěli přijíti, aby je“ chytili, a učí
nili jej králem, ušel opět na horu
sám jediný.

16. Když pak byl večer, sstou
pili učenníci jeho k moři.

17. A vstoupivše na lodí,plav1'li
se přes moře do Kafamaum: i
bylo již tma, ,a Ježíš [ještě] nepří
šel k nim.

18. Moře pak se zdvihalo dutím
velikého větru.

19. Tedy odplavivše se as pětme
cítma nebo třiceti honů, uzřeli J eži
še,'an jde po moři, a přibližuje se
k lodi, i báli se.

20. On pak řekl jim: Ját jsem,
nebojte se!

21. Tedy chtěli ho vzíti na lodi:
a hned byla lodí u země, ku kte
réž se plavi|i*.

22. Druhého dne [když uzřelJzá
stup, kterýž stál za mořem, [a byl]
viděl, že jiné lodičky tu nebylo,
než ta jedna, a že Ježíš nebyl všel
s učenniky svými na lodí, ale učen
m'ci jeho sami se byli plavili:

23. jiné pak lodi připlouly od
Tiberiady, blízko místa, kdež byli
jedli chléb, když díky učinil Pán:

24. protož když uzřel zástup, že
tu není "Ježíše, ani jeho učenníků,
vstoupili [také] na lodí,apři lavili
se do Kafarnaum, hledajíce šežíše.

25. A nalezše ho za mořem, řekli
jemu: Mistře, kdy jsi sem přišel?

26. Odpověděl jim Ježíš, & řekl:
Amen, amen pravím vám: hledáte
mne, ne proto že jste viděli divy,
ale že jste jedli z chlebů &.nasy
cení jste.

27. Pracujte o pokrm, ne [o ten]
kterýž hyne ale kterýž zůstává k
životu věčnému*, jejž Syn člověka
dá vám; nebot toho zpečetil Bůh
Otec*"ň

21) t. ku krajině, v níž bylo město Ka.
farnanm.

27) t. o pokrm nehynoucí, jenž dává život

28. Tedy řekli jemu: Cobudeme
činiti, abychom dělali dilo Boží*?

29. Odpověděl Ježiš, a řekl jim:
Totot jest dílo Boží, abyste věřili
v toho, kteréhož on poslal.

30. Protož řekli jemu: J akéž pak
ty znameni činíš, abychom viděli,
a tobě věřili? Co děláš*? '

3l. Otcové naši jedlí mannu na
poušti, jakož psáno jest: Chléb s
nebe dal jim 'isti. (Z. 77, 24.)

32. Tedy ře l jim Ježíš: Amen,
amen ravím vám: Ne Mojžíš dal
vám c éb s nebe*, ale Otec můj
dává vám chléb s nebe pravý.

33. Nebo chléb Boží jest ten,
kterýž s nebe sstoupil, a dává ži
vot světu*.

34. Tedy řekli k němu: Pane,
dávejž nám vždycky chléb ten.

35. I řekl jim Ježíš: Ját jsem
chléb života* ; kdo přichází ke
mně, nebude lačněti, a kdo věří
ve mne, nebude žízniti nikdy.

36. Ale řekl jsem vám, že jste
i viděli mne, a nevěříte.

37. Všecko, co mi dává Otec*,
přijde ke mně: a toho, kdož ke
mně přichází, nevyvrhnu ven;

38. nebo jsem sstoupil s nebe,
ne abych činil vůli svou, ale vůli
toho, kterýž mne poslal.

39. Tatot pak jest vůle toho,
kterýž mne poslal, Otce: abych z
toho, co mi dal, ničehož neztratil,
ale vzkřísil to v den nej oslednější.

40. A tato jest vůle IC))tcemého,
kterýž mne poslal, aby každý, kdo
vidí Syna a věřívněho, měl život
věčný, a já ho vzkřísím vden nej
poslednější.

věčný ——** t. zjevně zázraky jako
pečeti osvědčil ho býti dárcem toho
nehynouciho pokrmu.
a získali onen nehynoucí pokrm.
t. vykaž se nějakým znamením s nebe,
abychom uvěřili, že poslán jsi nas
zázračně krmit, jako tam Mojžíš na
poušti.
t. manna, ačkoli s oblak padala, ne
byla pravý chléb nebeský —

_Rozumí tu Kristus sám sebe, jelikož
skutečně : nebe sstoupiv, na svět při
šel k spasení lidu.

35) t. chléb živý a obživujicí na věky —
37) t. koho Otec svou milostí vede —

30)

32)

33)
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41. Reptali tedy Židé na to, že
řekl: Já jsem chléb živý, kterýž
jsem s nebe sstoupil,

42. & pravili: Zdaliž tento není
Ježíš, syn Josefův, jehož otcei
matku my známe? Kterakž on tedy
praví: S nebo jsem sstoupil?

43. Tedy odpověděl Ježíš, &řekl
jim : Nlereptej te vespolek* !

44. Zádný nemůže přijiti ke mně,
leč Otec, kterýž mne poslal, ři—
táhne je': &.'é. ho vzkřísim v en
nejposle nějši.

45. Psáno jest v rorocich: Ibu
dou všickni učenio Boha*. Každý,
kdo slyšel od Otce, a. naučil se,
'de ke mně**.

46. Ne žeby kdo viděl Otce, leč
ten, kterýž jest od Boha, tent vi—
děl Otce.

47. Amen, amen pravím vém:
Kdo věří ve mne, má,život věčný.

48. J át jsem chléb života.
49. Otcové vaši jedli na poušti

mannu, & zemřeli.
60. Tentot jest chléb s nebe sstu

pujici: aby bude-li kdo z něho
jisti, neumřel*.

51. Jét jsem chléb živý, jenž
jsem s nebe sstoupil.

52. Bude-li kdo jisti z chleba.
tohoto, živ bude na.věk : a.chléb,
kterýž já, dám, tělo m jest, [iež
vydám] za život světa*.

53. Tedy hádali se Židé vespo
lek, řkouce: Kterak nám může
tento dáti tělo své k 'edeni*?

54. Protož řekljim ežiš: Amen,
amen pravím vam: Nebudete-li

43) t. abyste snad tim samému Bohu se ne
protivili; nebo —
Is. 54, 13. — ** Vy pak se zpěčujete
ke mně přijíti, proto že Boha nepo
sloucháte.
t. smrtí věčnou ; či pravý chléb s nebo
musí dávati nesmrtsdlnost.
t. na smrt. Tu již Pán déle přistupuje
k vysvětlení, kterakby on byl také po
krmem, a di zřejmé, že jeho tělo ma
jíc býti k vykoupení světa na smrt
vydáno, bude tím živým pokrmem.
t. hned nyní za. živa. Židé totiž my
slili na jeho přítomné, hmotné tělo, že
by se snad'ffza živa rozděliti a jisti
mělo.

45)

50)

52)

53)

jisti těla Syna člověka.,a pití jeho
krve, nebudete míti vsobě života.*.

55. Kdo jí mé tělo, a. pije mou
krev, ma'. život věčný: a já. ho
vzkřísím v den nejposlednější.

56. Nebo tělo mé, právě jest po
krm: a. krev má., právě jest nápoj.

57. Kdo jí mé tělo, & pije mou
krev, ve mně přebývá, ajévněm.

58. Jako mne poslal živý Otec,
a já. živ jsem pro Otce: tak i ten,
kdo jí mne, živ bude pro mne*.

59. Tot jest chléb, který s nebe
sstoupil: ne jako otcové vaši jedli
menu, a. zemřeli. Kdo ji chléb
tento, živ bude na, věky.

60. To mluvil uče ve škole, v
Kafamaum.

61. Tedy mnozí z učenniků jeho
slyševše to, řekli: Tvrdá. jest tato
řeč, i kdož ji může slyšeti*?

62. Věda pak Ježiš sám u sebe,
žeby učennici jeho proto re tali,
řekl j'un: To-li vás pohoršuje

63. Což pak, když uzřite Syna

Šlověka, an vstupuje, kdež prvéyl*?
64. Duch jest, kterýž obživuje:

tělo nic neprospívá.: slova, kteráž
jsem já. mluvil vém, duch jsou a
život*.

65. Ale jsout někteří z vás, jenž
to nevěří. Věděl zajisté Ježíš od

54) Osvědčuje Pén opět, že tělo jeho jest
pokrm, a krev jeho napoj, ovšem tak,
jakž to „ípotom při poslední večeři u
stanovil.
Ukazuje se tu účinek hodného přijí
méní P. Ježíše (v nejsvětější Svátosti),
kterýžto jest úplné spojení v jedno s
Kristem, ježto se na jevo dává. mysli,
srdcem, vůli a celým životem.
či rozuměti a snésti. Měli totiž jako
tsm idé, na mysli jedení hmotného
těla Kristova, jakž ho právě před se
bou viděli.
Budete-liž i potom, po mém na nebe
vstoupení, ještě o možnosti a pravdě
toho pochybovati, co jsem vám teď o
svém těle s. krví, jakožto pokrmu a
nápoji, pověděl?
t. slova má, ne o těle hmotném, nýbrž
duchovně, o těle živém, tajemném, jakž
teprv někdy (výš v. 63.) lépe poznáte,
o pokrmu pro duši k životu věčnému
rozuměti se mají.

68)
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počátku, kdoby byli nevěřící, a
' kdoby ho měl zradíti.

66. I pravil: Protot jsem vám
řekl, že žádný nemůže přijíti ke
mně, lečby jemu dáno bylo od Otce
mého.

67. Od toho času mnozí z učen
niků jeho odešli zpět a již s ním
necho ' '.

68. Tedy řekl J ežíš ke dvanácti:
Zdaliž i vy chcete odjiti?

69. I od ověděljemu Šimon Petr:
Pane, k omu pů'deme? tyt máš
slova života. věčn ho!

70. a my jsme uvěřili, a poznali,
že jsi t Kristus, Syn Boži.

71. dpověděl jim Ježišz. Zdali
jsem já vás dvanácte nevyvolil? a
jeden z vás jest ďábel.

12. To pak řekl o Jidášovi, [sy
nu] Šimona Iskariotského: neb ten
ho měl zraditi, jsa jeden ze dva
nácti.

Kapitola 7.
Pán přišed tajně k svátkům Stánků, 14.

učil zjevně v chrámě. 26. Rozdílné obecného
lidu o něm smýšlení s. mluvení. 44. Marná
proti němu usilování.

1. Potom pak chodil Ježíš po Galilei, nebo nechtěl chodíti v
Jůdsku, protože ho hledali Židé
zabiti.

2. Byl
ský, Stán

3. I řekli jemu bratří 'eho: Vy
jdí odsud, a jdi do Jů ska, at i
učenníci tvoji vidí skutky tvé, kte
réž činíš.

4. Nižádný zajisté, kdo chce na
jevě býti, nedělá nic v skrytě: či
níš-li tyto věci', zjev se světu.

5. Nebo ani jeho bratři nevěřili
v něho.

6. Tedy dí jim Ježíš: Čas můj
ještě nepřišel: ale čas váš vždycky
jest tu.

7. Vás nemůže svět nenáviděti:
ale mne nenávidí, nebo já svěde

pgk blízko svátek židov

2) Slavnost Stánků, na památku, že Židé
po vyjití : Egypta pod širým nebem
ve staních zůstávali, trvala 8 dní.

4) t. takové věci, zázraky —

Nový Zákon.

ctví vydávám o něm, že skutkové
jeho jsou zlí.

8. Jděte vy ke dni svátečnímu
tomuto: já nepůjdu ke dni sváteč
nímu tomuto ; nebo čas můj se
ještě nenaplnil.

9. To pověděv, zůstal sám v Ga
lilei*.

10. Když pak odešli bratří jeho,
tehdy i on šel ke dni svátečnímu,
ne zjevně, ale jako tajně*.

11. Tedy Židé hledali ho na den
sváteční*, a pravili: Kde jest on?

12. A bylo mnoho hluku o něm
v zástupu. Nebo někteří pravili:
Dobrý jest; a jiní pravili: Ne, ale
svádí lid.

13. Žádný však nemluvil o něm
zjevně, pro bázeň před idy*.

14. Když pak se již olovice
svátků vykonala, vstoupil ežíš do
chrámu, a učil.

15. Idi 'lí se Židé, řkouce: Kte
rak umí tento Písmo, neučiv se*?

16. Odpověděl jim Ježiš, a řekl:
Mé učem není me, ale toho, kterýž
mne poslal.

17. Bude-li kdo chtíti vůli jeho
činiti: pozná o učení [mém], zdali
z Boha jest, čili já sám ze sebe
mluvím.

18.Kdo sám ze sebe mluví,;chvály
vlastní hledá: ale kdo hledá chvály
toho, kterýž ho poslal, ten jest
pravdomluvný, a nespravedlnost?v nem nem.

19. Zdaliž vám nedal Mojžíš zá
kon, a žádný z vás zákona ne

1ní*?
20. Proč mne hledáte zabiti? Od

pověděl zástup, a řekl: Zlého ducha
máš*; kdož tě hledá zabiti?

8) t. hned k prvnímu dni svátku —
9) t. ještě jeden neb dva dni; nešel tam

s obyčejným nástupem.
10) t. samotné, bez zástupu.
11) t. na první dny té slavnosti —
13) t. jerusalémskými, zvláště před Farisey,

zákonníky s. židovskou radou.
16) t. nechodiv do škol k zákonníkům?
18) či lži a. klamu —
19) v němž mezi jinými hlavními přiká—

zaními také i to se nalezá: Nuabijeél
tedy —

20) kterýž ti ujímá rozumu —
9
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21. Odpověděl Ježíš, &.řekl jim:
Jeden skutek učinil jsem, a všickni
se divíte*.

22. Avšak Mojžíš dal vam obříz
ku; (ne žeby z Mojžíše byla, ale
z otců*) & v sobotu obřezujete člo
vě a.

23. Jestliže přijímá. člověk ob
řezování v sobotu, aby nebyl rušen
zakon Mojžišův: na mne-liž se hně
vate, že jsem celého člověka v so
botu uzdravil?

24. Nesuďtež odlé tvářnosti, ale
spravedlivý sou suďte.

25. Tedy někteří z Jerusaléma

pravili: Zdaliž to není ten, kteréož hledají zabiti?
26. a hle zjevně mluví, a nic mu

neříkají. Zdaž pravě poznala kni
žata, 'že tento jest Kristus?

27. Ale o tomto víme, odkud jest:
o Kristu pak, když přijde, neví
žadný, odkudby b 1. 

28. Tehdy volal ežíš uče v chra
mě, a řka: I mne znate, i odkud
jsem, víte: a [však] sám od sebe
'sem nepřišel, ale pravdivý* jest,
terýž mne poslal, jehož vy ne—

znate**.
29. Já. ho znam: nebo od něho

jsem, a on mne poslal.
30. Protož hledali ho jíti: ale

žádný nevztáhl na něho ruky; nebo
ještě nebyla přišla hodina jeho*.

31. Z zástupu pak mnozí uvěřili
v něho, a pravili: Zdali Kristus,
když přijde, více divů činiti bude,
než které tento činí?

32. Slyšeli Fariseové zástup o
něm toto potají rozmlouvati: i po
slali knížata a Fariseové služebníky,
aby ho jali.

33. Tedy řekl jim Ježíš: Ještě

21) hněvajíce se spolu na, mne jako bych
byl sobotu zrušil. Výš 5, 6. atd.

22) t. již dávno před Mojžíšem zavedl
Abraham z rozkazu Božího obřízku 1.
Mž. W, 10.
t. pravdomluvný, Bůh — " Bv. Chry
sostom vykládá ta slova, jakoby Pan
řekl, že jest pravě, jistě, opravdu někdo,
který ho poslal, jehož neznají, a tedy
nevědí, odkud by byl.

30) t. čas jeho utrpení a smrti.

28
v

'stus !
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maličký čas jsem s vámi, a odejdu
k tomu, kterýž mne oslal.

34. Budete mne edati*, a ne
naleznete: a kde já. jsem**, vy
nemůžete přijíti.

35. Protož řekli Židé k sobě
vespolek: Kam půjde tento, že ho
nenaleznem? zdali v rozptýlení po
hanů* ůide, abude pohany učiti?

36. aká. jest to řeč, kterouž
mluvil: Hledati mne budete, a ne
naleznete: a kde ja jsem, vy ne
můžete přijíti? .

37. V poslední pak den veliký
svátku*, stal J ežíš, a volal, řka:

ízní-li kdo, pojď ke mně, a napí se!
38. Kdož věří ve mne, tomu,

jakož dí Písmo, poplynou z těla
řeky vody živé.

39. A to řekl o Duchu [svatém]"*,
kteréhož měli věřící v něho při
jíti: neb ještě nebyl dan Duch,
protože J ežíš ještě nebyl oslaven**.

40. Tedy [mnozí] z toho zástupu,
uslyševše tyto jeho řeči, pravili:
Tentot jest pravě prorok!

41. Jiní pravili: Tentot jest Kri
Někteří pak pravili: Což z

Galileo přijde Kristus?
42. Zdaliž nedi Písmo, že z se

mene Davidova, a z městečka
Betléma, kdež byl David, má. při
jíti Kristus? (Mich. 5, 2.)

_43. A tak se stala pro něho růz
mce v zástupu.

44. Někteří
ho jíti: ale žá
na něho.

45. Tehdy přišli služebníci k nej
vyšším kněžím a Fariseům. I řekli
jim oni: Proč jste ho nepřivedli?

46. Odpověděli služebníci: Nikdy
[žadný] člověk tak nemluvil; jako
člověk tento.

ak z nich chtěli
ý nevztahl ruky

34) t. budete se toužebně po Messiáěovi
ohlédati — ** či přebývám a budu, t.
na pravici Boží —
t. k rozptýleným po světě pohanům—
t. v den osmý té slavnosti, kdežto se
voda slavně v Siloe vážila a se zpěvem
do chrámu přinášela —
či o datech Ducha sv. ** t. ne
vstoupil na nebesa, odkud Ducha sv.
poslati slíbil i poslal.

35)
37)

39)
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47. Tedy odpověděli 'im Fari
seové: Což i vy jste sve ení?

48. Zdali kdo z knížat v něho
uvěřil, aneb z Fariseů?

49. než jen zástup tento, kterýž
nezná zákona, zlořečenít jsou!

50. ekl jim Nikodém, ten, jenž
byl k němu přišel v noci, kterýž
byl jeden z nich: (Výš 3, 2.)

51. Zdali zákon náš soudí* člo
věka, lečby prvé uslyšel od něho,
a poznal, co činí?

52. Odpověděli, a řekli jemu:
Což i ty jsi Galilejský*? Zpytuj
Písma, a viz, že nepovs'tává prorok
z Galilee**.

53. I navrátili se jedenkaždý do
domu svého.

Kapitola 8. .
0 ženě dopadené v cizoložství. 12. Svě

dectví Páně o sobě, a idů s ním se há
dání. 69. Chtějí jej ukamenovatí.

1. Ježíš pak šel na horu Olivetskou:
2. a na úsvitě přišel zase doJ

chrámu, & všecken lid přišel kně
mu, a on posadiv se, učil je.

3. I přivedli k němu zákonníci
a Fariseové ženu v cizoložství do
padenou: a postavili [ji] do pro—
střed,

4. a řekli jemu: Mistře, tato žena
jest nyní v cizoložství dopadena.

5. A v zákoně nám Mojžíš při
kázal takove kamenovati. Protož
ty co pravíš?

6. To pak řekli pokoušejíce ho*,
aby jej mohli obžalovati**. J ežíš
pak skloniv se dolů, psal prstem
na zemi.

7. A když nepřestávali jeho se
otazovati, zdvihl se, a řekl jim:

51) či odsuzuje -—
52) t. následovník Ježíše galilejského? —

** žádný prorok; tím méně ten veliký
prorok, Messině. Výš v. 41.

6) či úklady mu strojíce —-"' a sice,
kdyžby ji dle zákona Mojžíšova na

' smrt odsoudil, jako zbůjnika, u vlády
římské, kterážto vzala idúm právo
na hrdle trestati: aneb, kdyžby ji bez
trestu propustil, jako ručitele zákona
u shromážděného lidu.
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Kdo z vás bez hříchu jest, vrz na
ni první kamenem.

8._ A opět schy'liv se, psal na
zemi.

9. Uslyševše pak to, odcházeli
jeden po druhém, počavše od star
ších: a zůstal Ježíš sám, a žena
stojecí u prostřed.

10. I ozdvih se Ježíš, řekl jí:
Ženo, k e jsou ti, kteříž na tebe
žalovali? žádný-liž tě neodsoudil?

11. Kterážto řekla.: ádný, Pane.
I řekl Ježíš: Aniž já tebe odsou
dím. Jdi, a již více nehřeš*.

12. Tedy opět jim mluvil Ježiš,
řka: Já jsem světlo světa; kde
mne následuje, nechodí ve tmě, ale
bude míti světlo života.

13. I řekli jemu Fariseové: Ty
sám o sobě svědectví vydáváš, svě—
dectví tvé není pravé*.

14. Odpověděl J ežíš, a řekl jim:
Ačkoli já svědectví vydávám sám
o sobě, pravé 'est svědectví má,
nebo vím, odku jsem řišel, akam
'du: ale vy nevite, o kud přichá
zím, aneb kam jdu.

15. Vy podlé těla soudíte, já ne
soudím nižádného:

16. a.bych pak já i soudil, soud
můi jest pravý; nebo nejsem sám,
ale já, a kterýž mne poslal, Otec.

17. szákoně vašempsáno jest,
že dvou člověků svědectví pravé
'est*.

18. Ját jsem, jenž svědectví vy
dávám sám o sobě: a svědectví
vydává o mně ten, kterýž mne
poslal, Otec.

19. Tedy řekli jemu: Kde jest
tvůj Otec? Odpověděl Ježiš: Ani
mne neznáte, ani Otce mého; kd 
byste mne znali, snadbyste imé o
Otce znali.

20. Tato slova mluvil Ježišu o
kladnice, uče v chrámě: a žá ý
ho nejel, nebo ještě nepřišla ho
dina jeho.

11) Neodsoudil Pán tě ženy, protože si
neosobovsl světského práva, i že ne
přišel soudit, nýbrž spasit.
či víry hodné.
viz 5. Mojž. 19, 15.

3)
7)

!
1
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21. Tedy řekl jim o ět Ježiš:
Já jdu, a budete mne edati, ale

zemřete v hříchu svém.VýKa7mjá'du, nemůžete řijíti. ( š ,34.)
J 22ÝyProtož prgvili Židé: Zdali
se sám zabije, že pravil: Kam já
jdu, vy nemůžete řijíti?

23. I řekl jím: y z dola jste,
já jsem s hůry: vy 'ste z tohoto
světa, já nejsem z to oto světa.

24. Protož řekl jsem vám, že ze
mřete v hříších svých; nebo ne
budete—lí věříti, že já jsem*, ze“
mřete v hříchu svém.

25. Protož řekli jemu: Kdo jsi
ty? Řekl jim Ježíš: Počátek*,kterýž
i mluvím vám.

26. Mnohot mám o vás mluvíti,
a souditi, ale kterýž mne poslal,
pravdomluvný jest: a já, což jsem
od něho slyšel, to mluvím na světě*.

27.A neporozuměli, že Otce svého
pravil býti Boha.

28. Protož řekl jím Ježíš: Když
povýšíte Syna člověka*, tehdáž po
znáte, že já jsem, a sám od sebe
níc nečiním, ale jako mne naučil
Otec, tak mluvím;

29. a kterýž mne poslal, ten se
mnou jest, a neopustil mne samého,
neb co libého jemu jest, to já čí
ním vžd cky.

30. Když ty věci mluvil, uvěřili
mnozí v něho.

31. Tedy pravil Ježíš těm Židům,
kteříž mu uvěřili: Zůstanete-li vy
v řeči mé, právě učenníci m0ji
budete:

32. a poznáte pravdu, a pravda
osvobodí vás*.

33. Odpovědělijemu: Símě Abra
hamovo jsme, a nikdy jsme žád
nému nesloužili ; kterakž ty praviš:
Svobodní budete*?

24) t. vám s hůry seslaný vykupitel —
25) Nazývá se Pán počátkem, nebot od

věků od Otce zplozen jest, a.skrze něj
vzaly všecky věci počátek svůj. Řecky
do slova: „Jsemt, co na počátku mluvil
jsem vám,“ totiž světlo světa, v. 12.

26) s to tedy jest božská pravda.
28) t. na kříž —
32) t. z otroctví hříchu & ďábla.
33) idé tu myslili na svobodu světskou,

& Pán mluvil o svobodě duchovní.
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34. Odpověděl jim Ježiš: Amen,
amen pravím vám, žekaždý, kdo činí
hřích, služebník jest hřicha.

35. Služebník pak nezůstává v
domě na věky: ale syn zůstává
na věky.

36. Protož osvobodí-li vás Syn,
právě svobodní budete*.

37. Vím, že jste synové Abra—
hamoví: ale hledáte mne zabiti,
nebo má řeč nechápá se vás*.

38. Já, co jsem viděl u Otce.
svého, mluvim: a vy, co jste ví
dělí u otce svého, činíte.

39. Odpověděli, a řekli jemu:
Otec náš jest Abraham. Dí jím.
Ježíš: Jste-lí synové Abrahamovi,
skutky Abrahamovy číňte.

40. Ale nyní hledáte mne zabiti,
člověka, kterýž jsem pravdu mluvil
vám, kterouž jsem slyšel odBoha:
tohot Abraham nečinil.

41. Vy činíte skutky otce svého.
I řekli jemu: M nejsme ze smil
ství zrození; je ohot otce máme,
Boha.

42. Tedy řekl jím Ježíš: Kdyby
ůh byl otec váš, milovalibyste

mne zajisté; nebo já zBoha pošel,
&přišel jsem*: aniž pak jsem sám
od sebe přišel, ale on mne poslal.

43. Proč mluvy mé nepoznává
te*? Protože nemůžete slyšeti ře
čí mé**.

44. Vy z otce ďábla jste, a žá
dosti otce svého chcete činiti. Ten
byl vražedlníkem od počátku, a ne
stál v pravdě; neb pravdy v něm
není: když mluví lež, z vlastního
mluvi, neb jest lhář, &.otec lží.

45. Když pak já pravdu pravím,
nevěříte mi.

36) t. syn to může služebníku \: otce vy—
jednati, aby nebyl více za služebníka,
ale za syna; a tu milost já vám pro
káží, abyste byli synové Otce mého &
tak právě svobodní.
t. nemá místa u vás.
t. na svět —
t. odkud to, že řeči mé, jenžto jsem
od Boha poěel, nerozumíte, ač sami
také pravíte, že Bůh jest otec váš —
*' t. že nechcete rozuměti, zaslepeni
jsouce bludným domněním okrálovstvi
Messiáěově světském, jakéhož Bůh ne—
uložil dáti.

37)
42)
43)
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46. Kdo z vás bude mne trestati
z hříchu? Jestliže pravdu mluvím
vám, roč mi nevěříte?

47. do z Boha _jest, slova Boží
slyší: protož vy neslyšíte, že z Boha
nejste. v

48. Tedy odpověděli Zidé, a řekli
jemu: Zdaliž my dobřenepravíme,
že jsi ty Samaritán, a zlého ducha
máš*?

49. Odpověděl Ježíš: Já zlého
ducha nemám, ale ctím Otce svého,
a vy jste mne zneuctili.

50. Ale já nehledám slávy své:
jestit, kdo [jí] hledá a soudí.

51. Amen, amen pravím vám:
Bude-li kdo zachovávati řeč mou,
neuzří smrti na věky.

52. Tedy řekli Židé: Nyní jsme

poznali, že zlého ducha máš*. Araham umřel, i proroci, a ty pravíš :
Bude—li kdo zachovávati řeč mou,
neokusí smrti na věky.

53. Zdaliž jsi ty větší, nežli otec
náš Abraham, kterýž umřel? ipro
roci zemřeli. Kým sebe samého
činiš?

54. Odpověděl Ježíš: Oslavuji-li
já sebe sám, sláva má nic není:
jestit Otec můj, kterýž mne osla
vuje, o němž vy pravíte, že Bůh
váš jest,

55. a nepoznali jste ho*, ale já
jej znám: & řeknu-li, že ho ne
znám, budu podobný vám lhář.
Ale'známt jej, a řečjeho zachovavam.

56. Abraham otec váš radoval
se, aby viděl den můj: i viděl, a
radoval se.

57. Tehdy řekli jemu Židé: Pa—
desáti let ještě nemáš, &.Abrahama
jsi viděl*?

58. Řekl jim Ježíš: Amen, amen

pravím vám, prvé nežli Abrahamyl, já 'sem.
59. 'Íledy chápali kamení, aby

48) t. nepřítel národu, kacíř & posedlý.
52) t. že ti zlý duch odjímá rozumu a

blázníš, níž 10, 20.
55) t. neznáte Boha, jakž byste ho znáti

_udělal ze sliny b

měli, ač pravíte, že ho znáte —
57) který již před mnoha sty lety zemřel?

házeli na něho: Ježíš pak se skryl,
a vyšel z chrámu.

Kapitola 9.
Slepý od narození uzdraven od Pána,

13. veliká o to nesnáz s Farisey.

1. A pomí'eje Ježíš, uzřel člověkaslepé 0 od narození;
2. i otázali se ho učenníci jeho:

Mistře, kdo jest zhřešil, tento-li,

čilá-jeho rodičové, že se slepý naro ' *?
3. Od ověděl J ežíš: Ani tento

nezhřeš', ani jeho rodičové: ale
aby zjevení byli skutkové Boží
na něm*.

4. Ját musím dělati dílo toho,
kterýž mne poslal, dokudž jest den:
přicházít noc, kdežto žádný ne
může dělati*.

5. Dokudž jsem na světě, jsem
světlo světa.

6. To pověděv, plinul na zem, &áto, a pomazal
[tím] blátem jeho oči,

7. ařekl mu: Jdi, umej sev ryb
níku Siloe, což se vykládá Poslaný.
I odšel a umyl se, a přišel vida.

8. Tedy sousedé, akteří jej rvé
vídali, že byl žebrák, řekli: ení
liž to ten, kterýž sedával ažebral?
Někteří pravili: Ten jest to;

9. jiní pak: Nikoli, ale jest mu
podoben. On však pravil: Já
jsem ten.

10. Tedy řekli jemu: Kterak jsou
otevříny oči tvé?

11. Odpověděl: Ten člověk, kte
rýž slove Ježíš, udělal bláto a po
mazal očí mých, a řekl mi: Jdi
k rybníku Siloe, a umej se. I šel
jsem, a. umyl jsem se,“a vidím.

12. I řekli jemu: Kde jest ten
[člověk]? ekl: Nevím.

13. [Tedy] přivedli toho, jenž
býval slepý, k Fariseům.

14. Byla. pak sobota, když udělal
Ježíš bláto a otevřel oči jeho.

'2) Židé měli zato, že každé neštěstí jest
trest za nějaký hřích, bud' vlastní, neb
za hřích předků.

3) dolož: proto se tento narodil slepý.
4) Rozumí 'Pán svou smrt.
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15. Tedy se ho Fariseové opět
tazali, kterak byl prozřel. On pak
řekl jim: Blato mi položil na oči,
a umyl 'sem se, a Vidím.

16. Te y pravili někteří z Fariseů:
Není tento člověk od Boha, kterýž
neostříha soboty. Jiní pak pravili:
Kterak může člověkhříšník ty divy
činiti? Ibylo rozdvo'ení mezi nimi.

17. Tedy opět řekli slepému: Co
ty pravíš o tom, kterýž otevřel
oči tvé? A on řekl: Jest prorok.

18. Tedy nevěřili Židé o něm,
že slepý byl, aprozřel, až povolali
rodičů toho, jenž byl prozřel.

19. I otázali se jich, řkouce:
Tento—li jest vaš syn, o kterémž
vy pravíte, že se slepý narodil?
Kterakž pak nyní vidí?

20. Odpověděli jim rodičové jeho, a ře i: Vímet, že tento jest
syn náš, a že se slepý narodil:

21. ale kterak nyní vidí, nevíme,
aneb kdo otevřel oči jeho, my ne
vime: ptejte se jeho; mat léta,
necht sám za sebe mluvi. '

22. To řekli rodičové jeho, proto
že se báli Židů: nebo již se byli

idé spikli, aby vyznal-liby ho
kdo býti Kristem, vyobcován byl
ze školy.

23. Proto řekli rodičové jeho:
Má léta, tejte se ho.

24. Tedy zavolali opět člověka,
kterýž byl [prvé] slepý, a řekli
mu: Vzdej chvalu Bohu! My víme,
že člověk ten jest hříšník.

25. Tedy on řekl 'im: Jest-li
hříšník, nevím: to je ' é vím, že
byv slepý, nyní vidím.

26. Tedy řekli jemu: Co tobě
učinil? kterak ti otevřel oči?

27. Odpověděl 'im: Pověděl jsem
vám již, & slyšeli jste; proč chcete

op?t slyšeti? zdaliž i vy chceteje o učenníky býti?
28. Protož zlořečih'jemu, a řekli:

Ty buď jeho'učenníkem, my pak
jsme učenníci Mojžíšovi.

29. My víme, že Mojžíšovi mlu
vil Bůh: ale o_tomto nevíme, od
kud jest.

30. Odpověděl ten člověk, a řekl

jim: Tot jest zajisté divna věc, že
vy nevíte, odkud jest, a otevřel
oči mé!

31. Víme pak, že Bůh hříšníků
neslyší: ale jest-li kdo ctitel Boží,
a vůli jeho činí, toho vyslyší.

32. Od věku nem' slýchano, aby
kdo otevřel oči slepého narozeného.

33. Kdyby tento nebyl od Boha,
nemohlby nic učiniti.

34. Odpověděli a řekli jemu:
Všecken jsi se v hříších narodil,
a ty nás učíš? I vyvrhli jej ven*.

35. Usl šel Ježíš, že ho vyvrhli
ven: a k yž jej nalezl, řekl jemu:
Věříš-li ty v Syna Božího?

36. 011 [pak] odpověděl, a řekl:
Kdo jest, Pane, abych v něho
věřil?

37. A řekl mu Ježíš: I viděl jsi
ho, a kterýž mluví s tebou, ten
es .

38. A on řekl: Věřím, Pane! a
padna klaněl se jemu.

39. I řekl Ježíš: Na soud jsem
já přišel na tento svět, aby ti,
kteříž nevidí, viděli: akteříž vidí,
slepí byli.

40. I uslyšeli to někteří z Fari
seů, kteříž s ním byli, a řekli je'
mu: Zdaliž jsme my sle i?

41. Řekl 'im Ježíš: pKdybyste
slepí byli*, říchu byste neměli:
ale nyní pravíte: Vidíme! hřích
váš zůstává..

Kapitola 10.
Podobenství o dobrém pastýři, 12. aná

jemníku. 19. Různice proto mezi ídy. 24.
Židé se tm Ježíše, byl-li by on Messiáě,
81. chtěji ho kamenovati.

1. men, amen pravím vam: kdo
nevchazí dveřmi do ovčince,

ale jinudy vstupuje, ten jest zloděj
a lotr.

2. Ale kdo vchází dveřmi, jest
pastýř ovcí.

3. Tomut vratný otvírá., a ovce
hlas jeho slyší, &.[on] vlastní ovce
volá. zejmena, a vyvádí je.

34) či vyobcovali ho.
41) t. nevědomí byli —
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4. A když vlastní ovce vypustí,
jde před nimi: a ovce ho násleo
dují, nebo znají hlas jeho.

5. Cizího pak nenásledují, ale
utíkají od něho: nebo neznají hlasu
cizích.

6. To podobenství pověděl jim
Ježíš: ale oni nesrozuměli, coby
jim mluvil.

7. Tedy opět řekl jim Ježíš:
Amen, amen pravím vám, že já
jsem dvéře ovcí.

8. Všickm', kolikož jich koli při
šlo*, zloději jsou a lotři, a nesly
šely jich ovce.

9. Já jsem dvéře. Skrze mne
vejde-li kdo, spasen bude: avejde,
1 vyjde, a pastvy nalezne.

10. Zloděj nepřichází, než aby
kradl, a zabíjel, a hubil. Ját jsem
přišel, aby život měli, a hojněji
měli.

11. Já jsem pastýř dobrý. Dob
pastýř dává život svůj za ovce sv .

12. Ale nájemník, a kterýž není
pastýř, jehož nejsou ovce vlastní,
vida vlka, an jde, opouští ovce, a
utíká: a vlk lapá, a rozhám' ovce.

13. Nájemník pak utíká, nebo
nájemník jest, a nemá péče o ovce.

14. Já jsem pastýř dobrý: a
známt své, a znajít mne mé.

15. Jako mne zná Otec, ijá
známt Otce, a život svůj dávámza ovce sve.

16. Mámt i jiné ovce, kteréž ne—
jsou z tohoto ovčince: i ty musím
přivésti, &.hlas můj slyšetí budou,
a bude jeden ovčinec, a jeden
pastýř.

17. Proto mne Otec miluje, že
já život svůj dávám, abych jej
zase vzal.

18. Žádný ho nebéře ode mne:
ale já jej dávám sám od sebe: a
mám moc jej dáti, a mám moc jej
zase vzítí*. To přikázaní vzal jsem
od Otce svého.

19. Stala se opět různice mezi
Židy pro ty řeči.

8) t. nejsouce od Boha posláni —
18) Narážl zde Pán na svou dobrovolnou

smrt i na své vzkříšení.
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20. I pravili mnozí z nich: Zlé
ho ducha má, a blázni; co ho po
sloucháte?

21. Jiní pravili: Tato slova ne
jsou zlého ducha majícího: zdali
může zlý duch oči slepých otvírati?

22. I bylo Posvícení v Jerusa
lémě*: a byla zima.

23.VA Ježíš chodil v chrámě, v
síni Salomounově. V

24. Tedy obstoupili ho Zidé, a.
řekli jemu: Dokudž duší naši
držíš*? J si-li ty Kristus, pověz nám
zjevně. .

25. Odpověděl jim Ježíš: Mlu
vím vám, a nevěříte. Skutkové,
kteréž já činím ve jmenu Otce
svého, ti vydávají svědectví o mně:

26. ale vy nevěříte, nebo nejste
z mých ovcí.

27. Ovce mé slyší hlas můj, a já
znám je, a následují mne;

28. a já život věčný dávám jim,
a nezhynou na věky, aniž je kdo
vytrhne z ruky mé.

29. Otec můj což mi dal, většít
jest nade všecko*: a žádný [jich]
nemůže vytrhnouti z ruky Otce
mého.

30. Já a Otec jsmevjedno.
31. Tedy zchápalí Zídé kamení,

aby jej kamenovali.
32. Odpověděljim Ježíš: Mnohé

dobré skutky ukázal jsem vám z
Otce svého, pro který z těch skutků
mne kamenujete?

33. Odpověděli jemu Židé: Pro
dobrý skutek tebe nekamenujeme,
ale pro rouhání: a že ty jsa člo
věk, děláš se Bohem.

34. Odpověděl jim Ježíš: Zdaliž
není v Zákoně vašem psáno: Já
jsem řekl, bohové jste?

(Žalm 81, G.)
35. Jestliže ty nazval bohy, k

nimžto řeč Boží se stala, a nemůže
zrušeno býti Písmo:

22) t. osmidenní slavnost posvěcení chrámu.
24) t. dokud nás držlš v nejistotě —
29) Dle ř.: Otec můj, kterýž mi je, t. ty

ovce dal, větší , mocnější jest nade
všecko, t. coby jim škoditi mohlo neb
chtělo —
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36. [kterakž] vy o mně, jehož
posvětilOtecaposlal na svět, pra
víte: Rouháš se! že jsem řekl:
Syn Boží jsem?

37. Nečiním-li skutků Otce své
ho, nevěřte mi:

38. pakli činím, a nechcete-li
věřiti mně, skutkům věřte, abyste
poznali, a věřili, že Otec ve mně
jest, a já. v Otci.

39. Protož hledali ho jíti, ale
[on] ušel z rukou jejich.

40. A odšel opět za Jordán, na
to místo, kdež nejprv Jan křtil,
a zůstal tam.

41. I řišli k němu mnozí, a
pravili: an sice žádného znamení
neučinil;

42. ale všecko, cožkoli mluvil
Jan o tomto, pravé bylo. Amnozí
uvěřili v něho.

Kapitola 11.
Vzkříšení Lazara z mrtvých. 47. Nejvyšší

kněží a Fariseové drží radu.

1. Byl pak 'eden nemocný, Lazar,z Bet anie, z městečka Ma
rie, a Marty, sestry její.

2. Maria pak byla ta, kteráž po
mazala Pana mastí, avytřela nohy
'eho svými vlasy, jejížto bratr

azar byl nemocen.
3. Tedy poslaly sestry jeho k

němu, řkouce: Pane, aj kterého
miluješ, nemocen jest.

4. Slyše pak [to] Ježíš, řekl jim:
Nemoc ta není k smrti, ale k alá.—
vě Boží, aby oslaven byl Syn Boží
skrze ni.

5. Miloval pak Ježíš Martu,ise
stru její Marii, i Lazara.

6. Jakž tedy uslyšel, žebynemo
cen byl, zůstal tehdáž [ještě] dva
dni na témž místě.

7. Potom pak řekl učenníkům
svým: Pojďme zase do Jůdska.

8. Dí jemu učenníci: Mistře,nyni
tě hledali Židé kamenovati, a zase
tam jdeš?

9. Odpověděl Ježíš: Zdaliž není
dvanácte hodin za den? Chodí-li
kdo ve dne, neurazí se, nebo svě
tlo tohoto světa vidi:

10. pakli choditi bude v noci,
urazí se, nebot není při něm světla.

11. To pověděl, a potom řekl
jim: Lazar přítel naš s i: ale jdu,
abych jej ze sna probu ' .

12. Tedy řekli učenníoijeho: Pa
ne, spí-li, zdrav bude.

13. Ale Ježíš to řekl o smrti je
ho: oni pak domnívali se, žeby o
spaní sna mluvil.

14. Tedy řekl jim Ježíš zjevně:
Lazar umřel; _

15. i radu'i se pro vás, že jsem
tam nebyl, a yste věřili.Ale pojďme
k němu.

16. Tedy řekl Tomaš, jenž slove
Blíženec*,k spoluučenníkům: Pojď
me i my, abychom zemřeli s nim.

17. Tedy přišel Ježíš, a nalezl

hghjiž čtyři dny v hrobě pochovan o.
18. (Byla pak Bethanie blizko od

Jerusaléma, okolo honů patnácte*.)
19. Mnozí pak z idů byli přišli

k Martě a Marii, aby je těšili pro
bratra jejích.

20. Tedy Marta jakž uslyšela, že
J ežíš jde, vyšla proti němu: ale
Maria seděla doma.

21. I řekla Martak Ježíšovi: Pa
ne, kdybys byl ty zde byl, bratr
můj nebylby umřel:

22. ale i n í vím, že cožkoli
požádaš od Boha, dá. tobě Bůh.

23. Dí jí Ježíš: Vstanet zase
bratr tvůj.

24. Rekla jemu Marta: Vím, že
vstane při vzkříšení v den nejposled—
nější. V

25. Rekl jí Ježíš : Já.jsem vzkří
šení, i život*: kdo věří ve mne,
byt také umřel, živ bude:

26. a každý, kdo jest živ, a věří
ve mne, neumře na věky. Věříš—li
tomu? _

27. Řekla jemu: Ovšem Pane, já.
jsem uvěřila, že jsityKristus, Syn
Boha živého, kterýž jsi na tento
svět přišel.

16) Tomáš, slovo hebr., vykládá. se řecky
Didymus, česky blíženec, či dvojče —

18) as hodinu od Jerusaléma.
26) t původ vzkříšení í života —
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28. A když to pověděla, odešla,

a zavolala Marii, sestru svou tiše,
řkouc: Mistr jest zde, a volá. tebe.

29. Ona 'akž to uslyšela, vstala
rychle, a š a k němu;

30. neb byl Ježíš ještě nepřišel
do městečka: ale byl potud na tom
místě, kdež byla Marta proti němu
vy a.

31. Tedy Židé, kteříž s ní byli
v domě, a jí těšili, když uzřeli Ma
rii, že rychle vstala a vyšla, šli za
ní, řkouce: Jde k hrobu, aby tam
plakala.

32. Maria pak, když přišla, kdež
byl Ježíš, uzřevši jej, padla k no
ham jeho, a řekla.jemu: Pane, kdy
bys byl ty zde byl, bratr můj ne
bylby umřel.

33. Tedy Ježíš, když uzřel, ana
plače, i Židy, kteříž byli s ní při—
šli, ani pláči, pohnul se v duchu,
a zkormoutil sebe samého,
. 34. a řekl: Kde jste jej položili?

Řkou jemu: Pane, pojď a pohled.
35. I zaplakal Ježíš.
36. Tedy řekli Židé: Hle, kterak

ho miloval.
37. Někteří pak z nich řekli:

Nemohl-liž on, jenž otevřel oči sle
pého narozeného, učiniti, aby byl
tento neumřel ?

38. Tedy Ježíš opět pohnut sám
v sobě, přišel k hrobu; byla pak
to jeskyně, 'a kámen byl svrchu
položen na ní.

39. Dí Ježíš: Zdvihněte kámen.
ekla jemu Marta, sestra toho, kte

rýž byl umřel: Pane, jižt zapáchá,
nebo čtyři dni jest v hrobě.

40. Di jí Ježíš : Zdaliž jsem tobě
neřekl, že budeš-li věřiti, uzříš sla—
vu Boží?

41. Tedy zdvihli kamen: Ježíš
pak pozdvih očí vzhůru, řekl: Otče,
děkuji tobě, že jsi mne vyslyšel.

42. Jat jsem věděl,že mne vždy
cky slyšíš, ale pro zástup, kterýž
okolo stojí, jsem to řekl, aby uvě
řili, žes ty mne poslal.

43. To pověděv, zvolal hlasem
velikým: Lazaře, pojď ven!

44. A hned vyšel, kterýž byl
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umřel, maje ruce a nohy svázané
rouchami, a „tvář jeho byla obva
zaná. šatem. Rekl jim Ježíš: Roz
važtež jej, a nechte, at odejde.

45. Tedy mnozí z Židů, kteříž
byli přišli k Marii a. Martě, vidě
vše co učinil Ježíš, uvěřili vněho.

46. Někteří pak z nich odešli k
Fariseům, a pověděli jim, co učinil
J ežíš.

47. Tedy sešli se nejvyšší kněží
a Fariseové v radu, a pravili: Co
učim'me, neb tento člověk činí mno
hé di ?vy

48. Necháme-li ho tak, všickni
uvěří v něho: i příjdou Rímané, a
odejmou naše místo, i lid.

49. Jeden ak z nich, jmenem
Kaifáš, jenž yl toho léta nejvyš
ším knězem, řekl jim: Vy nic
nevíte,

50. aniž [na to] myslíte, že uži
tečné jest vám, aby jeden člověk
umřel za lid, a ne aby všecken
narod zahynul.

51. Toho pak neřekl sám ze sebe:
ale jsa toho léta nejv šším knězem,
prorokoval*, že J ež1š měl umříti
za ,

52. a netoliko za lid*, ale aby
s ny Boží**, kteříž rozptýleni byli,
shromáždil v jedno.

53. Protož od toho dne myslili,
aby jej zabili.

54. J ežíš tedy 'iž nechodil zjevně
u Židů, ale odšel do krajiny vedlé
pouště, do města, jenž slove Efrem,
a tu se zdržovals učenníky svými.

55. Byla pak blízko Velikonoc
židovská„ a šli mnozí do J erusaléma
z krajiny [té] před Velikonocí, aby
se posvětili*.

56. Tedy hledali Ježíše, a rozmlou
vali vespolek, v chrámě stojíce:

51) Věřilo se, že nejvyšší kněží někdy pro
rokují. Tebdáž dle sv. evangelisty pro
rokoval ten nejvyšší kněz skutečně ;
neb Božím řízením se stalo, že to, co
(ač v jiném smyslu) promluvil, smrtí
J. Kr. naplněno bylo.

52) t. židovský -— " t. všecky ctitele
Bo _

55) t. šli tam záhy, aby se očistili a k
slavností připravili.
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Co se vam zdá, že nepřišel ke dni
svátečnímu? Vydali pak nejvyšší
kněží a Fariseové rozkaz, jestižeby
kdo zvěděl, kdeby byl, aby [to]
oznámil, aby jej jali.

Kapitola 12.
O pomazání drahou mastí nohou Páně.

12. O příjezdu jeho do Jerusaléma. 20. O
žádosti některých Řeků viděti Pána, 23.
Kázaní jeho o budoucím oslavení svém. 37.
Zetvrzelost :: zaslepenost Židů.

1. Tedy šest dní před Velikonocí mlpřišel J ežíš do Bethanie, kdež
byl Lazar umřel, jehož vzkřísil
Ježíš.

2. I připravili mu tam večeři:
'a Marta posluhovala, Lazar pak byl
jeden z těch, kteříž s ním seděli
za stolem.

3. Maria tedy vzala libru masti
z nardu pravého, drahého, apoma
zala noh Ježíšových, a vytřela nohy
jeho svými vlasy: a dům naplněn
jest vůní té masti.

4. Tedy řekl jeden z učenníků
jeho, Jidáš Iskariotský, kterýž jej
měl zraditi:

5. Proč nebyla tato mast prodána
za tři sta peněz, a nebylo dáno
chudým?

6. To pak řekl, ne že měl péči
o chudé, ale že zloděj byl,aměšec
maje, to, co [do něho]kladeno bylo,
nosi .

7. Tedy řeklJ ežíš: Nechtežjí. aby
ke dni pochováni mého učinila to.

8. Nebo chudé vždyck máte s
sebou: ale mne nevždycky máte.

9. Zvěděl pak zástup mnohý z
Židů, žeby tu byl, i přišli, ne pro
Ježíše toliko, ale aby Lazara vi
děli, kteréhož vzkřísil z mrtvých.

10. Myslila pak knížata kněžské..
aby i Lazara zabili:

11. nebo mnozí z Židů pro něho
odcházeli, a uvěřili v Ježíše.

12. Potom na zejtří mnohý zá.
stup, kterýž byl přišelke dni sváteč
nímu, když uslyšeli, že Ježíš jde
do J erusaléma,

13.-nabrali ratolestí palmových,
a vyšli proti němu, a volali: Ho
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sauna, požehnaný, jenž se béře ve
jmenu Páně, kral israelský!

14. I nalezl Ježíš oslatko, avsedl
na ně, jakož psano jest:

(Zach. 9, 9.)
15. Neboj se dcero sionska: aj

kral tvůj se béře, sedě na oslátku .
oslice.

16. Tomu nesrozuměli učenníci
jeho zprvu: ale když oslaven byl
Ježíš, tehdy se rozpomenuli, že to
psano bylo o něm, a že mu to uči—

1.

17. Tedy vydával svědectví zá.
stup, kterýž byl s ním, kdežto La
zara povolal z hrobu, a vzkřísil jej
z mrtvých.

18. Protož i v cestu vyšel jemu
zástup; nebo slyšeli, že ten div
učinil.

19, Tedy pravili mezi sebou Fari
seové : Vidíte, že nic neprospívame ?
Aj, všecken svět postoupil po něm.

20. Byli pak [tu] někteří pohané*
z těch, kteříž byli přišli, aby se
modlili na den sváteční. .

21. Ti tedy přistoupili k Filipovi,
kterýž byl z Betsajdy galilejské,

&(prosili ho, řkouce: Pane, chcemevi ěti Ježíše.
22. Přišel Filip, a pověděl to

Ondřejovi: Ondřej pak a Filip
pověděli Ježíšovi.

23. Ježíš pak odpověděljim, řka:
Přišlat hodina, aby oslaven byl
Syn člověka*.

24.Amen, amen pravím vam :Zrno
pšeničné, padši v zem, neumře-li,

25. samotné zůstane: pakli umře,
mnoho užitku přinese. Kdo miluje
život svůj, ztratí ho: a kdo nena
vidí života svého na tomto světě,
k životu věčnému ostříhá. ho.

26. Slouží-li mi kdo, nasledujž
mne: a kdež jsem já., tuti můj
služebník bude. Bude-li mi kdo
sloužiti, poctí ho Otec můj.

27. Nyní duše ma zkormoucena

20) či cizozemci, z cizích národů, obrácení
k víře a poctě pravého Boha —

23) t. obecným ode všeho světa uznáním
za pravého Messíaše, ale dříve musí
umříti neb —
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jest. A co dím? Otče, vysvoboď
mne z té hodiny. Ale proto jsem
přišel k hodině té*.

98. Otče, oslaviž jmeno své*.
Tedy přišel hlas s nebe: I oslavil
jsem, a ještě oslavím.

29. Tedy zástup, kterýž [tu] stál,
a to slyšel, pravil, že zahřmělo.
Jiní pravili: Anděl k němu mluvil.

30. Odpověděl Ježíš, a řekl: Ne
pro mne přišel ten hlas, ale provas.

31. Nynit jest soud světa: nyní
bude kníže tohoto světa vyvrženo
ven*.

32. A já, když budu povýšen od
země*, všecko potáhnu k sobě**.

33. (To pak pověděl, znamenaje,
kterouby smrtí měl umříti.)

34. Odpověděl 'emu zastup: My
jsme slyšeli z Zá ona, že Kristus
zůstává, na věky; a kterakž ty pra—
víš: Musí povýšen býti Syn člo
věka? Kdo jest ten S 11člověka?

35. Tedy řekl jim ežíš: Ještě
na malý čas jest mezi vámi svě—
tlo*. Choďte, dokud mate světlo, at
vás nezachvatí tma: neb kdo chodí
ve tmě, neví kam jde.

36. Dokud světla mate, věřte v
světlo, abyste byli synové světla.
Toto pověděl Ježíš, a odšed, skryl
se před nimi.

37. A ačkoli tak veliké. znamení
činil před nimi, neuvěřili v něho:

38. aby se naplnila řeč Isaiaše j
proroka, kterouž pověděl: Pane,
kdo uvěřil slyšení našemu*? a rá.
mě Páně komu jest zjeveno?

39. Proto nemohli věřiti, neb
opět řekl Isaiaš:

40. Osle il oči jejich, a zatvrdil
srdce jejic : aby neviděli očima,

27) t. abych pro spasení lidské smrt pod—
s upil.

28) t. (_)tče, učiň, co vůle tvé, & k tvé slů
v jest.

31) t. nyní odjsts bude ďáblu všelika moc
na světě.

32) t. nu. kříž — " t. přiveduksobě ce
svět, kterýž posavůde ďáblu slouži .

35) t. js, jenž jsem světlo světa.
38) t. hlásání našemu — Isai. 63, 1.

a srdcem nerozuměli, a neobratili
se, abych jich neuzdravil.

(Isai. 6, 9—10.)
41. To řekl Isaiaš, když viděl

slávu jeho, &.mluvil o něm.
42. Ale však i mnozí z knížat

uvěřili v něho: ale pro Farisey
nevyznavali [toho]*, aby nebyli ze
školy vyvržení;

43. nebo milovali slávu lidskou
více, než slávu Boží.

44. Ježíš pak zvolal, ařekl: Kdo
věří ve mne, ne ve mne věří, ale
v toho, kterýž mne poslal.

45. A kdo vidí mne, vidí toho,
kterýž mne poslal.

46. Já. .[jako] světlo přišel jsem
na svět: aby žádný., kdo věří ve
mne, nezůstal ve tmě.

47. A uslyší li kdo slova má, a
neostříha-li jich: já. ho nesoudín;
nebo nepřišel jsem, abych svět sou
dil, ale abych svět spasil.

48. Kdo mnou pohrdá, a nepři
jíma slov mých: mat, kdoby jej
soudil. eč, kterouž jsem mluvil,
tat jej bude souditi v den nejposled
nější.

49. Nebo já. jsem sám od sebe
nemluvil: ale kterýž mne poslal,
Otec, ten mi dal přikázaní, cobych
pravil, a cobych mluvil.

50. A vím, že jeho přikazaní jest
život věčný. Protož co já. mluvím,
akož mi pověděl Otec, takmluvím.

Kapitola 13.
Kristus Pán umyv nohy učenníků svých,

18. oznámil jim zrádce svého, 34. a. vydal
přikázaní své nové o společném svatém
milování.

1. Přede dnem slavn m velikonočním věda Ježiš, že přišla
hodina jeho, aby šel z tohoto světa
k Otci: když miloval své, kteříž
byli na světě, až do konce je
miloval.

2. A po večeři, když byl ďábel
již vnukl v srdce Jldaše, Šimona
Iskariot—ského,aby jej zradil,

3. věda [Ježíš], že všecky věci

42) či nepřiznávali se k němu veřejně 
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dal jemu Otec v ruce, aže od Boha
vyšel, a k Bohu 'de*:

4. vstal od večeře, a složil rou
cho své, a vzav šat, přepasal se.

5. Potom nalil vody do měděm'ce,
a počal umývati nohy učenníkům,
a utírati šatem, kterýmž byl pře
pasan.

6. Tedy přišel k Šimonovi Petro
vi. I řekl jemu Petr: Pane, ty mi
nohy myješ?

7. Odpověděl Ježíš, a řekljemu:
00 já. činím, ty nevíš nyní, ale
zvíš potom.

8. Dí jemu Petr: Nebudeš mi
noh mytí na věky. Odpověděljemu
Ježíš: Neumyji-li tebe, nebudeš
míti dílu se mnou.

9. Dí jemu Šimon Petr: Pane,
netoliko nohy mé, ale i ruce i
hlavu.

10. Dí jemu Ježíš: Kdo jest
umyt, nepotřebuje, než aby nohy
umyl, ale jest číst všecken. I vy
čistí jste, ale ne všickni.

11. Nebo věděl, kdoby byl, jenž
ho měl zraditi, protož řekl: Nejste
čistí všickni.

12. Když tedy umyl nohy jejich,
a vzal roucho své, posadil se opět
za stůl, a řekl 'im: Víte-liž, co
jsem učinil vamg

13. Vy mne nazýváte Mistrem
a Pánem a dobře pravíte: jsemt
zajisté.

14. Poněvadž tedy já., PanaMi
str, um 1 jsem nohy vaše: i vy
máte je en druhého nohy umývati*.

15. Příklad zajisté dal jsemvém,
abyste jakož jsem já. učmil vám,
tak i vy činili.

16. Amen, amen pravím vam:
Není služebník větší nad pána své
ho, aniž posel větší jest nad toho,
kdo jej poslal*.

3) t. ačkoliv sobě své božské moci adů
stojnosti svědom byl, přece se tolik
snížil, že —

14) či pozorně a úslužně jeden !: druhé
mu se míti.

16) t. protož ani vy, služebníci aposlanci
moji, nastavte se nade mne, nýbrž po
nižnjte se jako ja.

17. To když víte, blahoslavení
budete, jestli to budete činiti.

18. Ne o všech vás to pravím;
jat vím, které jsem vyvolil: ale
aby se naplnilo Písmo: Kdo jí se
mnou chléb, pozdvihne proti mně
paty své*.

19. Již nyní vám [o tom] pra
vím, rvé než se [to] stane: aby—
ste, k yž se stane, uvěřili, že já.
'sem*.

20. Amen, amen pravím vam:
Kdo přijímá,toho, kohož bych poslal,
mne přijímá.: a kdo mne přijímá„
přijímá toho, kterýž mne poslal.

21. To pověděv J ežíš zkormoutil
se v duchu a osvědčil,řka: Amen,
amen pravím vám: Jeden z vas
mne zradí.

22. Tedy vzhlédali učenníci na
sebe vespolek, pochybujíce*o kom
by mluvil.

23. Byl pak jeden z učenníků
jeho, kterýž ležel v klíně J ežíšovu*,
jehož miloval Ježíš.

24. Tomu tedy pokcynul ŠimonPetr, a řekl jemu*: ojest [ten],
o němž praví?

25. Protož kd ž on zpolehna na
prsy Ježíšovy, i jemu: Pane, kdo
jest [ten]?

26. Odpověděl Ježíš: Ten jest,
komuž já. podám [skývu] omoče
ného chleba. A omočiv chléb, po
dal ho Jidášovi, Šimona Iskariot
ského.

27. A po té skývě všel do něho
ďábel. I řekl jemu Ježíš: Co činíš,
učin s ěšně.

28. e žádný z přísedících ne
věděl, k čemuby mu to řekl.

29. Nebo někteří se domnívali,
poněvadž měl Jidáš měšec, žeby
mu řekl Ježíš: Nakup těch věcí,
kterýchž jest nam potřebí ke dni

18) t. jeden z vás se mnou stolujícich jest,
o kterémž mohu říci, co dí Žalmista o
Acbitofelovi (40, 10.).

19) t. Messiaě, Syn Boží.
22) t. nevědouce, aniž mohouceuhodnouti —
23) Byl to sám Jan, jenž dle tehdejšího
' způsobu ležel při stole nejblíže u

Ježíše, tak že hlavou k jeho prsům
dosahoval —

24) t. aby se zeptal 
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svatečm'mu;
chudým.

30. Když tedy on vzal skývu,
hned vyšel. I byla noc.

31. Protož když vyšel, řekl Je
žíš: Nynít oslaven jest Syn člo
věka, a Bůh oslaven jest v něm*.

32. A když Bůh oslaven bude
v něm, i Bůh oslaví jej sám v
sobě*, a hned oslaví jej.

33. Synáčkove, ještě maličko
jsem s vámi. Hledati mne budete:
a jakož jsem řekl Židům: Kam já.
jdu, lvy nemůžetepřijiti: taki vam
nym pravím.

34. Přikázani nové davam vám:
ab ste se milovali ves olek, 'akož
[jáš jsem miloval vás, tak] ahyste
i vy se vespolek milovali.

35. Po tomt všickni oznají, že

jste moji učennici, bu ete-li mítiasku jedni k druhým.
36. Di jemu Šimon Petr: Pane,

kam jdeš? Odpověděl Ježíš: Kam
já. jdu, nemůžeš nyní za mnoujíti,
ale půjdeš potom.

37. Di jemu Petr: Proč nemohu
nyní za tebou jíti? Život svůj za
tebe položím.

38. Odpověděl jemu Ježiš: Život
svůj za mne položíš? Amen, amen
pravím tobě: Nezazpivat kohout*,
až třikrát mne zapřeš.

anebo, aby dal něco

Kapitola 14.
Poslední potěšítedlué řeči Páně !! učen-

níkům. 16. O seslaní Ducha svatého na ně.

1. Nermutiž se srdce vaše. Věřítev Boha, i ve mne věřte*.
2. V domě Otce méhojsou mnozí

příbytkové. Kdyby nebylo tak, b 1ych pověděl vam; nebot j u,
abych vam připravil místo.

3. Ale když odejdu, apřipravim
vam misto: zase přijdu, a vezmu

31) t. skrze něho, skrze jeho smrt.
32) t. skrze slavné vzkříšení, nauebe vatou

pení —
38) t. podruhé (Mar. 14, 80.), nebude se

rozeduívatí —
1) t. důvěřujte i mně, nedejte se ničím

u víře ve mne zmýliti.

vás k sobě samému, abyste, kde

jsem ga, i vy byli.4. kam já jdu, vite, i cestu
víte.

5. Di jemu Tomaš: Pane, nevi
me, kam jdeš: a kterak můžeme
cestu věděti?

6. Di jemu Ježiš: Ja jsem cesta,
a ravda, i život. adný nepři—
ch zi k Otci, než skrze mne.

7. Kdybyste mne znali, zajistéb ste i Otce mého byli pozna i: a
o této chvíle poznate jej, aviděli
jste jej.

8. Di jemu Filip: Pane, ukaž
nam Otce, a dosti jest nám.

9. Di jemu Ježíš: Tak dlouhý
čas jsem s vámi, a nepoznali jste
mne? Filipe, kdo vid1 mne, vidi
i Otce. Kterakž ty praviš: Ukaž
nam Otce ?

10. Nevěřite-liž, že já. [jsem] v
Otci, a [že] Otec ve mně jest?
Slova, kteráž ja mluvim vam,
sám od sebe nemluvím: ale Otec
ve mně zůstávaje, ont činí skutky.

11. Což nevěříte, že já [jsem] v
Otci, & [že] Otec ve mně jest?

12. “Aspoňpro samy skutky věřte.
Amen, amen pravím vam, kdo věří
ve mne, skutk , kteréž já. činim,
i on činiti bu e, a větší nad ty
činiti bude: nebo já. jdu k Otci.

13. A začkoli budete prositi Otce
ve jmenu mém, to učiním: aby
oslaven b 1 Otec v Synu. '

14. Bu ete-li zač prositi mne ve
jmenu mém, to učimm.

15. Milujete-li mne, přikazaní má.
zachovavejte.

16. A já. prositi budu Otce, a
jiného utěšitele da vam, aby s
vámi zůstával na věky,

17. Ducha pravdy, jehož svět
nemůže přijitl, nebo nevidí ho,
aniž ho zná,: ale vy jej poznáte;
nebt u vas zůstane a v vás bude.

18. Nenechám vas sirotků: při
jdut [zase] k vám.

19. J eště maličko, a svět mne
již neuzří: alevymne uzříte, nebo
já. jsem živ. i vy živi budete.

20. V ten den vy poznáte, že já.
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jsem v Otci svém, a vy ve mně,
a já. v vas*.

21. Kdo má. přikazaní ma'., aza
chovavá. je, tent jest, kterýž mne
miluje. Akdo miluje mne, milovan _0
bude od Otce mého: i jat budu
jej milovati, azjevím jemu samého
sebe.

22. Dí jemu Jůdas, ne onenIska
riotský: Pane, co se stalo, že zje
víš sebe samého nám, a ne světu?

23. Odpověděl Ježíš, a řekljemu:
Miluje-li kdo mne, řeč mouzacho
vavati bude, & Otec můj bude jej
milovati, a k němu přijdeme, a
příbytek u něho učiníme*:

24. kde mne nemiluje, řečímých
nezachovava. A řeč, kterouž jste
slyšeli, nenít ma, ale toho, kterýž
mne poslal, Otce.

25. Toto mluvil jsem vám, uvás
přebývaje.

26. Utěšitel pak, Duch svatý,
kteréhož pošle Otec ve jmenu mém,
tent vas naučí všem věcem; a při
pomene vam všecko, cožkoli jsem
mluvil Vám.

27. Pokoj zůstavuji vam, pokoj
svůj davam vam: ne jako svět dá,
va, já. davam vam*. Nermutiž se
srdce vaše, ani se strachuj.

28. Slyšeli jste, že já. řekl jsem
vám: Jdu, a [zase] přijdu k vám.
Kdybyste mne milovali, radovali
byste se ovšem, že jdu k Otci:
nebo Otec větší mne jest*.

29. A nyní pověděl jsem vám,
prvé nežliby se stalo: abyste, když
se stane, uvěřili.

30. Již nebudu s vámi mnoho

20) t. tehdáž tomu vnitřnímu spojení mému
s Otcem a vašemu se mnou, i mému
s vámi dokonale porozumíte.
Odpovídá Ježíš, že se zjeví všem, kte
říby ho milovali, & přikázaní jeho za
chovávali, ale více vnitřně, duchovně —
Smysl jest: Již se s vámi loučím!
Staří říkali při loučení: Pokoj váml
A však z úst Kristových k apoštolům
nebyla. to prázdná slova, nýbrž co jim
přál, to jim také dal.
t. nade mne jest, pokud jsem člověk.
a může mně, a. potom i vám, všecky
práce hojně odměniti.

23v

2qv

28)
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mluviti; nebo přichází kníže tohoto
světa*, a na mně nema ničehož**.

Bl. Ale* aby poznal svět, že mi
luji Otce, a jakož mi přikazaní dal

tec. tak činím. Vstaňte, pojďme
odtud.

Kapitola 15.
Připodobnívá se Pán k vinuému kmenu.

9. Napomenutí učenníků k společnému mi
lování, 18. a. k trpělivosti vprotivenstvích.

1. Já jsem vinný kmen pravý, aOtec můj jest vinař.
2. Každou ratolest, kteráž ve

mně nenese ovoce, odejme: a ka
ždou, kteráž nese ovoce, očistí,
aby více ovoce nesla.

3. Již vy čísti jste, pro řeč, kte
rouž jsem mluvil vam.

4. Zůstaňtež ve mně, a javvas.
Jako ratolest nemůže nésti ovoce
sama od sebe, nezůstane-li při
kmenu: tak ani vy, leč zůstanete
ve mne.

6. Jat jsem vinný kmen, vy
[jste] ratolesti: kdo zůstává. ve
mně, a já v něm, ten nese ovoce
mnohé: nebo beze mne nemůžete
ničeho učiniti.

6. Jestliže kdo ve mně nezů
stane. vyvržen bude ven jako ra
tolest, i uschne, a seberou jej, a
uvrhnou na oheň, & hoří*.

7. Zůstanete-li ve mně, a slova
ma zůstanou-li v vas: cožkoli bu
dete chtíti, budete prositi, a stane
se vám.

8. V tomt oslaven jest Otec můj,
abyste velmi mnoho užitku při
nesli, a byli mými učenníky.

9. Jakož mne miloval Otec, ija'.
miloval jsem vás. Zůstaňtež vmi
lovani mém.

10. Budete-li zachovávati při
kázam' má., zůstanete v mém milo
vání: jakož i já. jsem přikazaní

30) t. ďábel, kterýž skrze své nástroje,
Jidáše &Židy, chtěl Kristaijeho ústav
zkaziti — " t. nic tím nevyřídí proti
mně.

31) Dolož'. proto se to, co na mne čeká,
stane -—

6) či, aby hořel.
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Otce svého zachoval, a zůstávám
v jeho milování.

11. Toto mluvil jsem vám, aby
radost má byla v vás, a radost
vaše [aby] byla plná.

12. Totot jest přikázani mé,
abyste se vespolek milovali, jakož
[i já] jsem miloval vás.

13.Většíhot milování nemá žádný
nad to, by kdo život svůj položil
za přátely své.

14. Vy jste moji přátelé, učiní
te-li, co já přikazu'i vám. .

15. Již vás nebudu nazývati slu
žebníky; neb služebník neví, co
činí Pán jeho: ale nazval jsem vás

přátely; nebo všecko, což jsem_oli slyšel od Otce svého, oznámil
jsem vám.

16. Ne vy jste mne vyvolili, ale
já jsem vyvolil vás, a postavil
jsem vás, abyste šli, a užitek při
nesli, &.užitek váš aby zůstal: aby
začkoli byste prosili Otce vejmenu
mém, dal vám.

17. Toto přikazuji vám, abyste
se vespolek milovali.

18. Jestliže vás svět nenávidí,
vězte, žet mne prvé nežvásv nená
visti měl. '

19. Kdybyste byli ze světa, mi
lovalby svět, co jeho jest: ale že
nejste ze světa, nýbrž já ze světa
vyvolil jsem vás, proto vás svět
nenávidi. .

20. Pamatujte na mou řeč, kte—
rouž jsem já mluvil vám: Neni
služebník větší, nežli Pán jeho.
Jestliže se mně protivili, i vámt
se rotiviti budou: jestliže řečmou
zac ovali, ivaši zachovávati budou.

21. Ale toto všecko učiní vám,
ro jmeno mé: neb neznají toho,
terýž mne poslal.
22. Kdybych byl nepřišel, a jim

nemluvil, víchub neměli: ale
nyni nemají výmluvy z hříchu
svého.

23. Kdo mne nenávidí, iOtce
mého nenávidí.

24. Kdybych byl nečinil mezi
nimi skutků, jichžto žádný jiný

24) t. skutky mé —
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nečinil. neměliby hříchu: ale nyní
i vidě1i*, i nenáviděli i mne i
Otce mého.

25. Ale aby se naplnila řeč*,
kteráž v zákoně jejich napsánajest:
V nenávisti měli mne darmo.

( . 68, č.)
26. Když pak přijde Utěšitel,

kteréhož já pošlu vám od Otce,
ducha pravdy, kterýž od Otce po
chází, tent bude o mně svědectví
vydávati: '

27. takéi vy svědectví vydávati
budete, nebo od počátku semnoujste.

Kapitola 16.
Předpovídá. svým Pán budoucí protivsn

ství, 6. těší je, 23. & napomíná k modleni.

1. Toto mluvil jsem vám, abystese nehoršili.
2. Ven ze škol vyženou vás: ano

přichází hodina, že každý, kdo vás
zabije, domnívati se bude, žeby
tím Bohu sloužil.

&. A to učiní vám, protože ne
znají Otce, ani mne.

4. Ale toto mluvil jsem vám:
abyste, když přijde hodina, rozpo—
menuli se na to, že já jsem to po
věděl vám.

5. Ale s počátku jsem vám toho
nepověděl, nebo jsem byl s vámi:
a nyni jdu k tomu, kterýž mne
poslal, a žádný z vás neptá se mne,
kam jdeš?

6. ale že jsem ty věci mluvil
vám, naplnil zármutek srdce vaše.

7. Ale já pravdu pravím vám:
Užitečné 'est vám, abych já odšel;
nebo neo ejdu-li, nepřijde k vám
Utěšitel: paklit odejdu, pošlu ho
k vám.

8. Aon přijdu., trestati bude svět
z hříchu, a z spravedlnosti, a z
soudu*.

9. Z hříchu zajistě*, že nevěřili
ve nme:

25) či, tak se naplnila —
8) Smysl: Tím, co po mně Duch sv. skrze

mé apoštoly a. následovníky vyřídí,
přesvědčen bude svět azvláště idé -—

9) t. jak velice pobloudili, a.jak hrozného
hříchu se na mně dopustili —
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10. z spravedlnosti pak, že jdu
k Otci, &.již neuzříte mne*:

11. z soudu pak, že kníže tohoto
světa již jest odsouzeno*.

12. Ještě mnoho mam mluviti
vám: ale nemůžete snésti nyní.

13. Když ak přijde ten Duch
pravdy, naučit vas všeliké pravdě;
nebo nebude mluviti sám od sebe,
ale cožkoli uslyší, bude mluvíti, a
co přijíti má, zvěstuje vam.

14. Ont mne oslaví: nebo z mého
vezme, a zvěstuje vam.

15. Všecko. cožkoli má. Otec, mé
jest; protož jsem řekl, že z mého
vezme, a zvěstuje vam.

16. Maličko, a již neuzříte mne,
a opět maličko, a uzříte mne; neb
jdu k Otci*.

17. Tedy řekli někteří z učenníků
jeho k sobě vespolek: Co jest to,
že nám praví: Maličko, a neuzřite
mne; aopět maličko, auzříte mne,
a: Jdu k Otci?

18. Proto pravili: Co jest to, že
dí: Maličko? nevíme, co praví.

19. I poznal Ježíš, že se ho chtěli
tazati, a řekl jim: O tom se tažete
mezi sebou, že jsem řekl: Maličko,
a neuzříte mne; a opět maličko, a
uzříte mne.

20. Amen, amen pravím vám,
že vy budete kvíliti, ale svět se
bude radovati: vy pak se budete
rmoutiti, ale zármutek vaš se obrátí
v radost.

21. Žena když rodi, zármutek
má., nebo řišla hodina její: ale
když poro a dítě, již nepamatuje

10) t. patrně se také ukáže pravdivost toho,
že jsem od Boha vyšel a zase k němu
se navracuji; i že spravedlivě a zcela
dle vůle Boží se to stalo, abych dílo
své dokonav k němu se navrátil, a ne
dále s vámi zde zůstával a nějak ví
ditedlně kraloval, jakž ten národ omylně
očekává. -—
Toto odsouzení ukázalo se potom zvlůo
ště poražením podvodného modlařství,
jímž ďábel všecken svět ve své moci
držel.
Jakoby řekl: Umm, ale mrtev nezů
stanu, nýbrž z mrtvých vstane oklcži

se Vám, až se pak !! Otci do nebe odecm.

11
V
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V

na bolest pro radost, že se narodil
člověk na svět.

22. Protož i vy nyní sice za
rmutek mate, ale opět vas uzřim,
a radovati se bude srdce vaše, a
radosti vaší žádný neode'me odvás.

23. A v ten den nebu ete seme
o ničem tazati. Amen, amen pra
vím vam: Budete-li zač prositi
Otce ve jmenu mém, dat vam.

24. Až dosavad jste za nic ne
prosili ve jmenu mém: roste, a
vezmete, aby radost vaše okonala
byla.

25. Toto jsem vám mluvíval v

podobenstvích: přicházít hodina,dyž ne již v podobenstvích mlu
viti budu vám, ale zjevně vám budu
zvěstovati o Otci.

26. V ten den budete ve jmenu
mém rositi: a nepravímt vám, že
já bu 11za vás Otce prositi;

27. nebo Otec sam miluje vas,
proto že vy jste mne milovali, a
uvěřili jste, že jsem já od Boha
vyšel. 

28. Vyšel jsem od Otce, a přišel
jsem na svět: opět opouštim svět,
a jdu k Otci.

29. Řkou jemu učenníci 'eho:
Aj nyni mluvíš zjevně, [a žá. eho
podobenství nepravíš;

30. nyní víme, že víš všecko, a
není tobě potřebí, aby se kdo tebe
tazal: proto věříme, že jsi od Boha
vyše .

31. Odpověděl jim Ježíš: Nyní
Věříte?

32. Aj přichází hodina, a již
přišla, že se rozprchnete jedenkaždý
k svému*, a mne samého opustíte:
ale nejsem sám, nebo Otec se mnou
est. .

J 33. Tyto věci mluvil jsem vám,
abyste ve mně pokoj měli*. Na
světě budete míti natisk: ale dou
fejtež, jat jsem přemohl svět**.

32) t. obchodu, a do svého domu —
33) t. abyste, když se to stane, nebyli ane—

pokojeni, nýbrž důvěřujice útěchu měli.
— ** a tak i vy, stále ve mne věříce
přemůžete svět.
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Kapitola 17.
Modlitba Krista Pána o své oslavení, 9

za své učenníky, 20. i za ty, kteřížvněho
budouoně uvěří.

1. To pověděv Ježíš, pozdvihl očík nebi, a řekl: Otče, přišlat
jest hodina, oslaviž Syna svého,
aby Syn tvůj oslavil tebe:

2. jakož jsi dal jemu moc nade
vším tělem*, aby všechněm, kteréž
jsi dal jemu, dal život věčný.

3. Tentot jest pak život věčný,
aby poznali tebe samého pravého
Boha, a kteréhož jsi poslal, Ježíše
Krista.

4. Jat jsem tě oslavil na zemi:
dokonal jsem dílo, kteréž jsi mi
dal, abych [je] činil.

5. A nyní oslaviž mne ty, Otče,
u sebe samého, slávou, kterouž
jsem měl u tebe, prvé nežli byl
svět.

6. Oznámil 'semjmeno tvé lidem,
které jsi mi al ze světa. Tvojit
byli, a mně jsi je dal, a řeč tvou
zachovali.

7. Nyní poznali, že všecky věci,
kteréž jsi mi dal, od tebe jsou:

8. nebo slova, kteráž jsi mi dal',
dal jsem jim: a. oni [je] přijali, a
poznali pravě, že jsem od tebe vy
šel, a uvěřili, žes ty mne poslal.

9. Já, za ně prosím: ne za svět
prosím, ale za ty, které jsi mi dal,
nebo tvoji jsou.

10. A všecky věci mé jsou tvé,
a tvé jsou mé, a ja jsem oslaven
v nich.

11. A již nejsem na světě, ale
oni jsou na světě, a já jdu k tobě.
Otče svatý, zachovej je, kteréž jsi
mi dal, ve jmenu svém, aby byli
jedno, jako i my.

12. Když jsem byl s nimi, já.
'sem je zachovával ve jmenu tvém.

teréž jsi mi dal, zachoval jsem:
a žádný z nich nezahynul, než syn
zatraceni, aby se naplnilo Písmo.

13. Ale nyní jdu k tobě: a toto
mluvím na světě, aby měli radost
mou naplněnou v sobě.

2) t. nade všemi smrtedlnými lidmi —
Nový Zákon.

14. Já. jsem jim dal řeč tvou, 'a
svět je měl v nenavisti, neb nejsou
ze světa, jakož ani já. nejsem ze
světa.

15. Neprosímt, ab s je vzal ze
světa, ale abys je zac oval od zlého.

16. Nejsout ze světa, jakož ani
já. nejsem ze světa.
., 17. Posvětiž jich v pravdě [své].
Reč tva jest ravda.

18. Jakož jsi ty mne poslal na
svět, i já. jsem je poslal na svět.

19. A já. osvěcuji* sebe samého
za ně: aby 1 om' posvěcení byli v
pravdě**.

20. Neprosím ak toliko za ně,
ale i za ty, kteřižskrzeslovojejich
uvěří ve mne:

21. aby všickni jedno byli, jako
ty Otče ve mně, a já. v tobě, aby
i oni v nás jedno byli: aby uvěřil
svět, že jsi ty mne poslal.

22. A já. slávu, kterouž jsimi dal,
dal jsem jim: aby byli jedno, jakož
i my jsme jedno.

23. Já. v nich, a ty ve mnězaby
dokonani byli v jedno: a aby po
znal svět, že jsi ty mne poslal, a
žes miloval j e,jakož 'si i mne miloval.

24. Otče, chci, a. y kde jsem já.,
i oni, které jsi mi dal, se mnou
byli: aby viděli slávu mou, kterou
jsi mi dal; neb jsi mne miloval
před ustanovením světa.

25. Otče spravedlivý, svět tebe
nepoznal: ale já. jsem tebe poznal,
i t1to poznali, žes ty mne poslal.

26. A známo jsem jim učinil
jmeno tvé, a známo učiním: ab
milování, kterýmž jsi mne milov ,
bylo v nich, i já. v nich.“

Kapitola 18.

Ježíš od Jidáše zrazen, 12. jat a veden
k Annašovi, potom k Kaifašovi, 17. kdež
ho Petr zapřel, a. 28. odtud k Pilátovi.

1. To když ověděl J ežíš, vyšel8 učen y svými přespotok

19) či obětují — "' st. aby i- oni cele se
oddali poznání a musm pravdy, a

- hotovi byli někdy “pro ní i smrt pod
stoupiti.

10
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Cedron, kdež byla zahrada, do kte
réžto všel on, i učenníci jeho.

2. Věděl pak i Jidáš, kterýž ho
zrazoval, o tom místě; neb se tam
Ježíš často scházíval s učenníky
svy-nn.

3. Protož pojav Jidáš [s sebou]
stráž a služebníky od nejvyšších
kněží a Faríseů, přišel tam s lucer
nami, a ochodněmi, a zbraní.

4. J ežíg
něj přijíti mělo, šel proti mm, a
řekl jim: Koho hledáte?

5. Odpovědělijemu: Ježíše Naza
retského. Řekl jim Ježíš: J át jsem.
Stál pak s nimi i Jidáš, kterýž
ho zrazoval.

6. A 'akž jim řekl: Já jsem!
postoupilli z ět, a padli na zem.

7. I otáz se jich opět: Koho
hledáte? Oni pak řekli: Ježíše
Nazaretského.

8. Odpověděl J ežíš : Pověděl jsem
vám, že já jsem: jestliže tedy mne
hledáte, nechtež těchto, at odejdou;

9. aby se naplnila řeč, kterouž
byl pověděl: Z těch, které jsi mi
dal, neztratil jsem žádného.

(Výš 17, 12.)
10. Tedy Šimon Petr maje meč,

vytrhl jej, &.udeřil služebníka nej
vyššího kněze, a. utal ucho jeho
pravé. Bylo pak jmeno služebníka
toho Malchus.

11. Tedy řekl Ježíš Petrovi:
Schovej meč svůj do pošvy. Což

gemáPm píti kalich, kterýž mi dalto0

12. Tedy stráž, a tisícník &.služeb
níci židovští jali Ježíše, &.svázali
je :

JIB. i přivedli ho nej rvékAnná—
šovi; nebo byl test ifáše, jenž
byl toho léta nejvyšším knězem.

14. Kaifáš pak byl ten, kterýž
dal radu Židům: že užitečné jest,
aby člověk jeden umřel za lid.

15. Šel pak za Ježíšem Šimon
Petr, a jiný učenník.Tenpak učen
nik byl znám nejvyššímu knězi, &
všel s Ježíšem do síně nejvyššího
kněze.

16. Ale Petr stál u dveřívenku.

pak věda všecko, co na 
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I vyšel druhý učenník, kte ž byl
znam nejvyššímu knězi, aře vrát—
ně, a uvedl [tam] Petra.

l7. Tedy řekla. Petrovi děvečka
vratná: Nejsi-liž i ty z učenníků
tohoto člověka? On řekl: Nejsem.

' 1_8.Stáli pak [tu] pacholci a služeb
11101u_ ohně, a. zhřívali se, nebo
bylo Zíma, a byl s nimi i Petrsto
je, a zhřívaje se. '

I?. Tedy otázal se ne'vyšší kněz
Ježiše o jeho učennícící., a o jeho
učení.

.20.v0dpověděl jemu Ježíš: Já.
Zjevne mluvil jsem světu; já vždy
cky uč1val ve škole a v chrámě,
kdežto se všickni Židé scházejí, a.
tajne jsem nic nemluvil:

21'. co se mne ptáš? Ptej .se těch,
kteříž sl 'chali, co jsem jim mluvil;
aj t1 vě í, co jsem já mluvil.
. 22. A když to pověděl, stoje tu
jeden z služebníků, dal Ježíšovi
poliček, řka: Tak-liž odpovídáš
nejvyššímu knězi?

23_. (_)dpověděljemu Ježíš: Mlu
v1l-l1 jsem zlé, vydej svědectví o

zlém; Ipákli dobře,proč mne tepeš?24._ poslal jej Annáš svázaného
k Kaifášovi, nejvyššímu knězi.

25. Stál ak Šimon Petr, azhří—
val se. Te dy řekli jemu: Nejsi
llž ity z učenníků jeho? On zapřel,
a řekl: Nejsem.

26. Dí jemu jeden z služebníků
nej ššího kněze, příbuzný toho,
kter muž Petr uťal ucho: Zdaljž

Éra já tebe neviděl s ním v zae
27. Tedy Petr opět zapřel: a hned

kohout zazpíval.
28. I vedli Ježíše od Kaifáše do

radního domu*. Bylo pak ráno: a.
oni nevešli do radního domu, aby
se neposkvrnjli**, ale aby jedli 1
velikonočního beránka.

29. Tedy vyšel k nim Pilát ven,
a řekl: Jakou žalobu vedete proti
člověku tomuto?

28) t. k Pilátovi. — ** t. obcováním spo
hany, jakýž byl sám Pilát & vojsko
jeho — 1' či aby směli jisti —
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30. Odpověděli, & řekli jemu:
Kdyby tento nebyl zločinec,nevy
dali b chom ho tobě.

31. řekl 'ím Pilát: Vezměte
vy jej, a po é zákona svého suďte
jej. I řekli jemu idé: Námt ne
sluší zabiti žádného;

32. aby se naplnila řečJežíšova,
kterouž řekl, znamenaje, kterouby
smrtí měl umřiti*.

33. Tedy všel Pilát opět do rad—
ního domu, a. povolal Ježíše, ařekl
jemu: T —lijsi král židovský?

84. Odpověděl J ežiš: Sám-li od
sebe to pravíš, čili jiní tobě pově
děli o mně ?

35. Odpověděl Pilát: Zdaliž jsem
já Žid? Národ tvůj,anejvyšší kně—
ží vydali mi tebe; co 'a učinil?

36. Odpověděl Ježiš: álovstvi
mé není z tohoto světa. Kdyby z
tohoto světa bylo království mé,
služebníci moji zajisté brániliby,
abych nebyl vydán Židům: ale nyní,
království mé není odsud.

37. I řekl jemu Pilát: Tedy král
jsi ty? Odpověděl Ježiš: Ty pra
viš*, já jsem král. Já jsem se k
tomu narodil, a. proto jsem na svět

řišel,abych svědectví dál pravdě :
aždy, kdojest z prag ,slyší hlas

mů'**.
38. Di jemu Pilát: Co jest prav

da? A když to řekl, vyšel opět k
židům, &di jim: Já žádné viny
na něm nenalezám.

39. Ale jest obyčej váš, abych
vám propustil jednoho [vězně] na
Velikonoc : Chcete-li, tedy propustím
vám krále židovského?

40. I zkřikli opět všickni, řkouce:
Ne toho, ale Barabáše. Byl pak
Barabáš lotr.

Kapitola 19.
Ježiš nbičován & korunován, 8. posmí

ván, 16. na smrt odsouzen, 18. ukřižován,

32) t. že bude od pohanů ukřižován. Mt.
20 19

31) t. ,jakopraviš — "' t. poslouchá mne
a jest mí poddán.

Jana 18. 19. 147

'30. vypustil duši. 38. Od Josefa. & Niko
déma pohřben.

1. Tedy vzal Pilát Ježíše, & zbičoval [ho].
2. A vojáci spletše korunu z trní,

vstavili na. hlavu 'eho, a. rouchem
šarlatovým přioděli jej.

3. A přicházeli k němu, a říkali:
Zdráv buď, králi židovský! &.dá—
vali jemu poličky.

4. I vyšel Pilát opět ven, a řekl
jim: Hle vedu vám jej ven, abyste
poznali, že na něm žádné viny ne
nalezám.

5. (Tedy vyšel J ežíš nesa tmovou
korunu, a. roucho šarlatová) I di
jim [Pilát : Ejhle člověk!

6. A já žjej uzřelinejvyšší kněží
&služebníci, zvolali, řkouce: Ukři
žuj, ukřižuj ho! Di jim Pilát: Vez
měte vyjej, a. ukřižujte; neb já
na něm viny nenalezám.

7. Odpověděli jemu Židé: My
zákon máme, a podlé zákona má
umříti, nebo Synem Božím se činil.

8. Tedy když uslyšel Pilát tuto
řeč, více se obával.

9. I všel zase do radního domu,
a.řekl Ježíšovi: Odkud 'si ty? Ale
Ježiš mu nedal odpově '.

10. Tedy řekl jemu Pilát: Se
mnou nemluviš? Neviš-liž, že mám
moc tebe ukřižovati a. mám moc
tebe pro ustiti?

11. O pověděl Ježiš: Nemělbys
žádné moci proti mně, kdyby ne
bylo tobě dáno s hůry; protož kdo
mne tobě dál, větší hřích má.

12. A od ; chvilehledalho Pilát
propustiti. Ale Židé volali, řkouce:
Propustiš-li tohoto, nejsi přítel cí
sařův; neb každý, kdo se činí
králem, rotiví se císaři.

13. Tedy uslyšev Pilát$() řeči,vyvedl Ježíše ven: a pos ' se na
soudné stolici, na. místě, kteréž
slove Lithostrotos, ažidovsky Gab
batha*.

14. Byl pak pátek před Veliko

13) t. vyšší, kamením dlažené místovrsd
nim domě.
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nocí, okolo hodiny šesté: i dí Ži
dům: Ejhle král váš!

15. Ale oni křičeli: Vezmi, vez—
mi, ukřižuiho! Díjim Pilát: Krále
vašeho ukřižuji? Odpověděli nej
vyšší kněží: Nemámet krále, než

cmaře' & dal h b b 116.Tey 'im o,ay y
ukřižován. Jypojalli Ježíše, a vy
vedli.

17. A nesa sobě kříž vyšel nato
místo, kteréž slove popravné, aži—
dovsky Golgotha:

18. kdežto ukřižovali ho, asnim
jiné dva s obou stran, a v pro
středku Ježíše.

19. I na sal Pilát také nápis, a
vstavil Def na kříž. A bylo na
psáno: Ježíš Nazaretský, král ži
dovský.

20. Ten pak nápis ětli mnozí
z Židů: nebo blízko města bylo
místo, kdež ukřižován byl J ežíš.
A bylo napsáno židovsky, řecky
a latině.

21. Tedy řekli nejvyšší kněží
židovští Pilátovi: Nepiš, Král ži
dovský ; ale že on pravil: Král jsem
židovsk '.

22. gdpověděl Pilát: Co jsem
psal, psal jsem.

23. Vojáci pak, když jej ukřižo
vali, vzali roucho jeho, (a učinili
čtyry díly, každému vojáku díl) a
sukni*. Byla pak sukně nesšívaná,
od vrchu všecka veskrze'“setkaná.

24. Protož řekli mezi sebou: Ne—
roztrhujme jí, ale losu'me o ni, čí
bude; aby se naplnilo ísmo, kteréž
dí: Rozdělili sobě roucho mé, &.o
můj oděv metali los*. A vojáci to
zajisté učinili.

25. Stály pak blízko kříže Ježí—
šova matka. 'eho, a sestra matky
jeho, Maria. eofášova, a. Maria
Magdaléna.

26. Tedy uzřev Ježiš matku, a
učeníka tu stojícího, kteréhož mi
loval, di matce své: Zeno, hle syn
tvůj!

23) t. vzali plášt jeho, jejž sobě rozdělili,
& mimo to zbyla sukně.

24) Viz Žalm 21, 19.

27. Potom dí učennikovi: H]e
matka tvá! A od té hodiny, přijal
ji učennik k sobě.

28. Potom vida J ežíš, že všecky
věci dokonány jsou, aby se naplnilo
Písmo, řekl: Žizním. ( . 68, 22).

29. Byla pak tu postavena ná
doba plná octa. Oni pak vloživše
houbu plnou octa na yzop, podali
ústům jeho. ,

30. A když přijal J ežíš ocet, řekl:
Dokonáno jest! a nakloniv hlavy,.
vypustil duši.

31. Tedy Židé, (poněvadž byl
den připravováni*,) aby nezůstala
těla na kříži v sobotu (byl zajisté
veliký ten den sobotní), prosili
Piláta, aby zlámáni byli hnátové
jejich, & byli složeni**.

32. Protož přišli vojáci, a zlámali
sice hnáty prvnimu i hému,
kterýž byl s nim ukřižován.

33. Když pak přišli k Ježíšovi,
jakž uzřeli ho již mrtvého, nezlá
mali hnátů jeho:

34. ale jeden z vojáků otevřel
bok jeho kopím, a hned vyšla.krev
a voda.

35. A ten, kterýž [to] viděl, svě
dectví vydal, a pravé jest svědectví
jeho; a on ví, že pravé věci praví,
abyste i vy věřili.

36. Stalot se to zajisté, aby se
naplnilo Písmo: Kosti v něm ne
zlámete*.

37. A opět jiné Písmo di: Uzři,
v koho bodli. (Zach. 12, 10.)

38. Potom pak prosil Piláta Josef
z Arimathie (protože byl učenník
J ežišův, ale tajný pro strach před
Židy), aby mohl sniti [s křiže] tělo
Ježíšovo. I dopustil Pilát. Přišel
tedy, 8. sňal tělo J ežišovo.

39. Přišel pakiNikodém, kterýž
byl prvé přišel_k Ježíšovi v noci,
nesa smišeninu myrhy a aloe, okolo
sta liber.

40. Tedy vzali tělo Ježíšovo, a
obvinuli je prostěradly s vonnými

31) t. k slavnosti velikonoční, kteráž na.
stávala; veliký pátek — ** t. : kříže,
a pohřbeni.

36) Viz 2. Mojž. 12, 46.
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věcmi, jakž obyčej jest Židům se
pochovávati.

41. Byla. pak na místě, kde ukři
žován byl, zahrada, a v zahradě
hrob nový, v němžto ještě žádný
nebyl pochován.

42. Tu tedy pro den při ravování
židovský, že blízko byl ob, po
ložili Ježíše.

Kapitola 20.
Kristovo z mrtvých vstání, 16. auházaní

se Marii, 19. i apoštolům všechněm. 26.
Jimž se po osmi dnech opět ukázav, To
máše z nevěry trestal & obrátil.

1. První pak den po sobotě, přišlarano Maria Magdaléna k hro-_
bu, když ještě tma bylo, a. uzřela
kámen od hrobu odvalený.

2. 1 běžela, a přišla k Šimonovi
Petrovi, a.k jinému učenníku, jehož
miloval Ježíš, i dí jim: Vzali Pana.
z hrobu, a. nevíme, kde ho položili.

3. Tedy vyšel Petr, i ten druhý
učenm'k, &.šli k hrobu.

4. I běželi obadva s olu: a. ten
druhý učenník předbě spíše Petra,
a přišel první k hrobu.

5. A nachýliv se uzřel prostě
radla položená., ale nevešel.

6. Tedy přišel Šimon Petr, jde.
za. ním, a všel do hrobu, iuzřel
prostěradla položená.,

7. a rouchu, kteráž byla na.hlavě
jeho, ne s prostěradly položenou,
ale obzvláštně na. jednom místě
svinutou.

8. Potom tedy vyšel tam i ten
učennik, kterýž byl první přišel
k hrobu, a uzřel, a uvěřil*:

9. nebo ještě neznali Písma, že
měl z mrtvých vstati*.

10. I odešli učennici zase, kdež
prvé byli.

11. Maria pak stála venku u

8) Bud slovům Marie Magdalény (sv. Aug.),
aneb počal se v tom utvrzovati, že Pán
z mrtvých vstal (ev. Cyrill).
t. dokud lépe do hrobu nenuhlédli &
se nepřesvědčili, že nemohl býti od
nepřátel kradmo odnešen, kteřížby se
s rozvinováním těla nebyli udržovali.

9)

hrobu, plačíc. A kd' ž plakala, na
klonila se, &.nahlé &.do hrobu:

12. i uzřela dva anděly v bílém
rouše, sedící, jednoho u hlavy, a
druhého u nohou, kdež bylo polo
ženo tělo Ježíšovo.

13. Ti jí řekli: Ženo, co pláčeš?
Dí jim: Vzali Pána mého, &nevím,
kde ho položili.

14. To když řekla, obrátila se
zpatkem, &.uzřela Ježíše, an stojí,
ale nevěděla., žeby Vto byl Ježíš.

15. Di 'í Ježíš: Zeno, co pláčeš?
koho hl aš? Ona domnívajíc se,
žeby to byl zahradník, řekla.jemu:
Pane, vzal-lis ty jej, pověz mi,
kdes ho položil, &.já. jej vezmu.

16. Dí jí Ježíš: Maria! Obrá
tivši se ona, řekla.jemu: Rabbóni
(jenž se vykládá„ mistře).

17. Dí jí Ježíš: Nedotýkej se
mne*, neb jsem ještě nevstoupil
Otci svému: ale jdi k bratřím mým,
a povězjim: Vstupuji k Otci svému,
a k Otci vašemu, k Bohu svému,
a k Bohu vašemu**.

18. Přišla Maria Magdaléna zvě
stujíc učenníkům :Vidělaj semPana,
a. toto mi pověděl.

19. Když pak byl večer toho
dne, kterýž jest první po sobotě,
a dveře byly zavřeny, kdež byli
učenníci shromážděni pro strach
před Židy: přišel Ježíš, a. stá.1_v
prostřed, a řekl jim: Pokoj vám!

20. A to pověděv, ukázal jim
ruce, i bok. I zradovali se učenníci
vidouce Pana.

21. Tedy jim opět řekl: Pokoj
vám! Jako mne poslal Otec, i já.
posílám vás*.

22. To pověděv, dechl [na ně],
a.řekl jim : Přijměte Ducha svatého :

23. kterýmž odpustíte hříchy, od
pouštějít se jim: &.kterýmž zadr
žíte, zadržam' jsou.

24. Ale Tomaš, jeden ze dvanácti,

17) t. nezdržuj se zevnítřním lásky spocty
dokazováním, k tomu budeš ještě dosti
času míti — "' Nazývá. tu Boha, &
Otce svým rovně tak jako jejich, dle
svého člověčenství.

21) t. s tou! moci, i k témuž cili.
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kterýž slove Blíženec, nebyl s nimi,
když řišel Ježíš.

25. edy řekli jemu ostatní učen
nici: Viděli jsme Pana. On pak
řekl jim: Leč uzřím v rukou jeho
bodení hřebů, a vpustím prst svůj
vmísto hřebů, a ruku svou vložím
v bok jeho, neuvěřím.

26. A po osmi dnech, byli učen
níci jeho opět vnitř, a Tomáš s
nimi. Přišel J ežiš zavřenými dveř
mi, a stal v prostřed, a řekl: Po
koj vém.

27. Potom dí Tomášovi: Vlož
prst svůj sem, a viz ruce mé, a
vztahni ruku svou, a v ust v bok
můj; anebudiž nevěřím, ale věřící.

28. Odpověděl Tomáš, a řekl
jemu: Pán můj, a Bůh můj!

29. ekl jemu Ježíš: Že jsi mne
viděl, Tomáši, uvěřil jsi: blahosla
vení, kteříž neviděli, &.uvěřili.

30. Mnohé zajisté i jiné divy
činil J ežiš před obličejem učenníků

zych, kteříž nejsou psani vknizeto:
31. ale tyto jsou napsány, abyste

věřili, že Ježíš jest Kristus, Syn
Boží, a abyste věříce, život měli
ve jmenu jeho.

Kapitola 21.
Zjeviv se Kristus učenníkům při lovení

ryb, poručil Petrovi své stádo, & způsob
jeho smrti mu předpovídal.

1. Potom se opět zjevil Ježiš učennikům u moře tiberiad
ského. Zjevil pak se takto:

2. Byli s olu Šimon Petr, aTo—
máš, jenž s ove Blíženec, aNatha—
nael, jenž byl z Káně galilejské,
a synové Zebedeovi, a jiní dva z
učenniků jeho.

3. Di jim ŠimonPetr: Jdu lovit
ryb. kou jemu: Půjdeme i my s
tebou. I vyšli, a vstoupili na lodi,
a té noci nic ne o adli.

4. Když pak by 0 již rano, stal
Ježiš na břehu: ale učennici ne
poznali, žeby to byl Ježiš.

5. Tedy řekl 'im Ježíš: Dítky,
mate-liž co k jdlu? Odpověděli
jemu: Ne.
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6. Di jim: Vrztež sít na pravou
stranu lodí, analeznete. I vrhli; &—
již jí nemohli utahnouti pro množ—
ství ryb.

7..Ted řekl učenník ten, kte
réhož mi oval Ježíš, Petrovi: Pan
jest to! Šimon Petr, jakž uslyšel,
že Pan jest to, obestřel se sukni,
nebo byl nah*, a pustil se do moře.

8. Ostatní pak učenníci připlavili
se na lodi, (nebo nedaleko byli od
země, jen as dvě stě loket,) tah
nouce sít s rybami.

9. A jakž vystoupili na zem, u
zřeli řeřavé uhlí položené. a rybu
svrchu položenou, & chléb.

10. D1 jim Ježíš: Přinestez ryb,
kteréž jste ulovili nyní.

11. Vstoupil Šimon Petr, a vy
táhl sít na zem, plnou ryb velikých
sto padesáte a tři; a ačkoli jich
tak mnoho bylo, neztrhala se sit.

12. Di jim Ježíš: Pojďte, obě
dujte. A žádný z těch, kteříž obě
dvali, neosmělil se ho otázati: Ty
kdo jsi? vědouce, že Pan jest to.

13. I přišel Ježíš, a vzal chléb,
a dával jim, též i bu.

14. To již potřetí se zjevil Ježiš
učenníkům svym, když byl vstal
z mrtvých.

15. Tedy když poobědvali, řekl
Ježíš Šimonovi Petrovi: imone
Janův*, miluješ—limne více, nežli
tito? Di jemu: Ovšem, Pane, ty
víš, že tě miluji. Řekl jemu: Pasiž
beránky mé. '

16.Řekl jemu podruhé: Šimone
Janův, miluješ—limne? Di jemu:
Ovšem, Pane, ty víš, že tě miluji.
Řekl jemu: Pasiž beranky mé.

17. ekl jemu potřetí: Šimone
Janův, miluješ-li mne? Zarmoutil
se Petr, protože mu řekl potřetí:
Miluješ-limne? iřekl jemu: Pane,
ty víš všecko; ty víš, že tě mi
luji. Rekl jemu: Pasiž ovce mé.

18. Amen. amen pravím tobě:
Když jsi byl mladší, opasoval jsi
se, a chodívals, kam jsi chtěl, ale
když se sstaréš, vztáhneš ruce své,

7) t. bez svrchního roucha —
15) či Jonášův —
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a jiný tě opáše, a povede, kam ty
nechceš.

19. To pak pověděl, znamenaje,
kterouby smrti měl oslaviti Boha.
A to pověděv, řekl jemu: Pojď
za mnou.

20. Obrátiv se Petr, uzřel toho
učenníka, kteréhož miloval J ežíš,
an jde za ním, kterýž i odpočíval
při večeřina prsech jeho, a byl řekl:
Pane, kdo jest, kterýž tebe zradí?

21. Toho tedy, když uzřel Petr,
řekl Ježíšovi: Pane, co pak tento?

22. Dí jemu Ježíš: Chci, aby on
tak zůstal, dokudž nepřijdu, co tobě
po tom? ty pojď za mnou.
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23. Vyšla tedy řeč ta mezi bra
třími, že učenník ten neumře. A
neřekl jemu Ježíš: Neumře; ale:
Chci, aby on tak zůstal, dokudž
nepřijdu, co tobě po tom?

24. Tot jest učenník ten, kterýž
svědectví vydává. o těchto věcech.,
a napsal tyto věci: a víme, že
pravé jest svědectví jeho.

25. Jestit pak i mnoho jiných
věcí, které učinil Ježíš; kteréž
kdyby měly každá.obzvláštně psány
býti, mám za. to, žeby ani svět
nemohl obsáhnouti těch knih, kte
réžby měly psány býti.

Skutkové svatých apoštolů.
Kniha skutků apoštolských vypravuje o počátku & vzrůstu církve prací sv

apoštolů a učenníkú; a sice nejprvé mezi Židy, zvláště vJerusalémě a vsemi židovské
i vdkolních krajích, pak i mezi pohany. Skrze Petra stalo se první povolání pohanů'
do církve (Sk. 10, 48.), potom ale nejvíce Pavel mezi pohany působil, jehožtó snažné'
práce a cesty po všem světě se tuto obšírně vypisují. — Obsahuje ts kniha děje as
80 let, počínajíc od nanebevstoupení Páně a vylití Ducha sv. až do prvního uvěznění
apoštola Pavla v Římě, okolo roku 63. Sepsána jest jazykem řeckým od sv. Lukáše,
kterýž byl společníkem cest a prací sv. Pavla, a na mnoze očitým svědkem toho, co
vypravuje.

Kapitola 1.
O vstoupení Krista Pána na nebe. 23.

O lvyvolení sv. Matěje na Jidášova místo.

1. První zajisté řeč učinil jsem,6 Theoíile, o všem, co začal
Ježíš činiti &.učiti,

2. až do dne, v kterémž dávaje
skrze Ducha svatého přikázaní
apoštolům,jež byl vyvolil, vzat jest:

3. jimžtoisebe samého zjevoval,

živého po svém umučení ve mnohých & vodích, ukazuje se jim po
čtyřicet dní, & mluvě o království
Božím.

4. A pojed s nimi přikázal jim,
aby neodcházeli z Jerusaléma, ale
očekávali zaslíbení Otcova, kteréž
jste (p ) slyšeli skrze ústa má:

5. ne 0 Jan zajisté křtil vodou,
ale vy pokřtěni budete Duchem

|svatým, ne po mnohých těchto
|dnech.

6. Pročež kteříž se byli sešli,
zali se ho, řkouce: Pane, v

tomto—li času nevrátíš království
israelské?

7. I řekl jim: Nenít vaše věc
znáti časy neb chvíle, kteréž Otec
položil v moci své:

8. ale řijmete moc Ducha sva
tého přic ázejícího na. vás, & bu
dete mi svědkové v J erusalémě,
& ve všem Jůdsku, i Samařsku, a.
až do posledních končin země.

9. A to pověděv, ani natohledí,
vyzdvižen jest, a oblak vzal jej z
očí jejich.

10. A kd ž za ním do nebe
jdoucím hleděli, aj dva muži v
rouše bílém, stáli vedlé nich,

11. kteřížto i řekli: Muži gali.
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lejští, co stojíte hledíce do nebe?
Tento Ježíš, kterýž vzat jest od
vás do nebe, tak přijde, jakž jste
ho viděli jdoucího do nebo.

12. Tedy navrátili se do Jeru
saléma s hory, jenž slove Olivet
ské, kteráž jest blízkoJerusaléma,
vzdálí cesty dne sobotního.

13. A když vešli, vstoupili do
večeřadla, kdež řebývali Petr a
Jan, Jakob a On řej, Filip a To
máš, Bartholoměj aMatouš, Jakob
[syn] Alfeův, a imon Zelotes, a
Jůdas [bratr] Jakobův.

14. Ti všickni byli trvajíce je
dnomyslně na modlitbě s ženami,
i s Marií matkou Ježíšovou, abra
třími jeho.

15. V těch dnech povstav Petr
11prostřed bratří řekl: (byl ak
zástup lidí spolu okolo sta a va
citi).

16. Muži bratří, musí se naplniti
Písmo*, kteréž předpověděl Duch
svatý skrze ústa Davidova oJidá
šovi, jenž byl vůdce těch, kteříž
jali Ježíše:

17. jenž byl řičten k nám, a
došel podílu pos uhovám' tohoto*.

18. A ten zajisté obdržel pole ze
mzdy nepravosti, a oběsiv se, roz
pukl se na dvě, i vykydla se vše
cka střeva jeho.

19. A známo jest to učiněno
všechněm přebývajícím v Jerusa
lémě, tak že jest nazváno pole to,
jazykem jejich, Hakeldama, to jest,
pole krve.

20. Nebo psáno jest v knihách
Žalmů: Budiž příb tek jejich u
stý, a nebuď, kdo y řebýva v
něm; a: Biskupství jeho vezmim .

21. Protož z těch mužů, kteříž
s námi jsou shromážděni po vše—
oken čas, v němž vcházel i vy
cházel mezi námi Pán J ežíš,

22. počav od křtu Janova, až

15) Viz Žalm 40, 10.
17) t. účastenství v apoštolském úřadě.
20) Může se tu v pravdě o Jidášoví říci,

co tam v al. 68, 26. a 108, 8. psáno
jest.

do dne, v kterémžto vzat jest od
nás, jeden z těch musí býti s ná—
mi svědkem vzkříšení jeho.

23. I postavili dva, Josefa, jenž
sloul Barsabáš, kterýž měl příjmí
Spravedlivý, a Matěje.

24. A modlíce se. řekli: Ty Pa.
ne, kterýž znáš srdce všech, ukaž,
kterého z těchto dvou jsi vyvolil,

25. aby přijal místo posluhování
tohoto, a apoštolství, z něhož jest

vypadl Jidáš, aby odšel na místosv
26. 1 dal jim losy, a padl los na

Matěje. i přičten jest k jedenácti
apoštolům.

Kapitola 2.
O seslání Ducha svatého na apoštoly,

kteříž rozličnými jazyky mluví. 24. O Pe
trovu kázaní, & získání Pánu Židů okolo
tří tisíců.

1. A když se naplnilo dní adesáte*, byli všickni spo u na.
jednom místě:

2. i stal se rychle zvuk s nebe,
jako přicházejícího rudkého větru,
a naplnil všecken ům, kdež byli
sedíce. '

3. I ukázali se jim rozděleni
jazykové, jako oheň, a posadil se
na každém z nich:

4. a naplnění jsou všickni Du
chem svatým, apočali mluviti roz—
ličnými jazyky, jakž Duch svatý
dával jim vymlouvati.

5. Byli pak v Jerusalémě pře
bývajici Židé*, muži nábožni ze
všelikého národu, kterýž pod nebem

L-c

est.
6. A když se stal ten hlas, se

šlo se množství, a na m sli zmá
meno "est, že je slyšel je enkaždý,
ani m uví jazykem jeho.

7. I děsili se všickni, a divili
se, řkouce: Aj zdaliž nejsou tito
všickni, kteříž mluví, Galilejští,

8. a kterak jsme my [od nich]
slyšeli jedenkaždý jazyk svůj, v
kterémž jsme se zrodili?

1) t. po Velikonoci, či na den Letnic —
6) t. přičedše na svátky '—
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9. Partští, a Médští. aElamitští,
& kteříž přebývají v Mesopotamii, b
v Jůdsku, a v Kapadocii, v Pontu,
a v Asii,

10. ve Frygii, a Pamfylii, v E
gyptě, av krajinách Libye, kteráž
jest vedlé Cyrény, a příchozí í
mané,

11. Židé také. i vnově na.víru*
obrácení, Kretští, iArabští. slyšeli
jsme 's, ani mluví jazyky našimi
velik skutky Boží.

12. Děsili pak se všickni, a di
vili se jeden k druhému řkouce:
I co to má. býti?

13. Jiní pak posmívajíce se, pra—
vili: Mstu plní jsou tito*!

14. I stoje Petr s jedenácti, po
zdvihl hlasu svého, a mluvil
nim: Muži Zidé a všickni, kteříž
bydlíte v Jerusalémě, toto vám
buď známo, a ušima pozorujte slov
mých.

15. Nejsou zajisté tito, jakož vy
se domníváte, opilí, neb jest třetí
hodina na den*:

16. ale tot jest, což povědíno jest
skrze proroka Joele:

(Joel. 2, 28—32)
17. A budet vposledních dnech

v-(pravíPán): Vyleji zDucha svého
na všeliké tělo; a prorokovati bu
dou synové vaši, i dce vaše, a
mládenci vaši vidění vi ětibudou,
a starcové vaši sny míti budou.

18. A sice na služebníky své, a
na služebnice své, leji v těch
dnech z Ducha své o, a budou
prorokovati :

19. a dám zázraky na nebi svr
chu, a znamení na zemi dole, krev,
a oheň, a páru dýmovou.

20. Slunce obrátí se v tmu, a
měsíc v krev, prvé než přijde den
Páně veliký a zjevný.

21. A budet: Každý kdožkoli

11) t. v jednoho Boha, z pohanstva od
Židů _

13) t. jsou ópilí sladkým vínem.
16) t. hodina ranní devátá. Dle starého

obyčeje nejedlo a. nepilo se, zvláště o
svátcích, nic před polednem.
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vzývati bude jmeno Páně, spasen
ude.
22. Muži israelští, slyšte slova

tato: Ježíše Nazaretského, muže
osvědčeného od Boha mezi vámi,
mocmi, a zázraky, a znameními,
které skrze něho činil Bůh 11pro
střed vás, jakož i vy víte:

23. toho z uložené rady, apřed
zvědění Božího, vydaného skrze
ruce nepravých ukřižovavše, usmr
tili jste:

24. jehožto Bůh vzkřísil, zpro
stiv [ho] bolestí pekla, jakož ne—
možno bylo, aby držán byl od
něho*.

25. Nebo David praví o něm:
Spatřoval jsem Pána před obliče—

k jem svým vždycky: neb jest mi
po pravici, abych se nepohnul:

26. protož veselilo se srdce mě,
a zplesal jazyk můj nad to i tělo
mé odpočine v naději;

27. nebo nenecháš duše mé v
hrobě, ani dáš Svatému svému
viděti porušení. _

28. Známé jsi mi učinil ce'sty
života: a naplniš mne utěšenim s
tváří svou. ( . 15, 8—10.)

29. Muži bratří, nechat směle
mluvím k vám o Patriarchovi Da
vidovi, že umřel, a pochován jest:
a hrob jeho jest u nás až do dneš—
ního dne.

30. Ale že byl prorok, a věděl,
že přísahou zavázal se jemu Bůh,
že z plodu ledví jeho, posadí na
stolici jeho:

31. ředzvěděv mluvil o vzkří
šení 'stovu, nebo ani v pekle
není zanechán, aniž tělo jeho vi
dělo porušení.

32. Toho Ježíše vzkřísil Bůh,
čehož my všickni svědkové jsme.

33. Protož pravicí Boží jsa po
šen, a vzav zaslíbení Ducha sva

ho od Otce, v lil ho, jakž vy
[nyní] vidíte, a s yšíte.

34. Neboť.David nevstoupil na
nebe, ale on pověděl: Rekl Pán
.Pánu mému, seď na pravici mé,

24) t. od pekla, aby nevstal z mrtvých.
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35. dokavádž nepoložím nepřátel
tvých za podnoží noh tvých.

(Z. 109, 1.)
36. Protož věz 'istě všecken dům

israelský, že Bů i Pánem ho u
činil, i 'stem, toho Ježíše, kte
réhož jste vy ukřižovalí.

37. To pak slyševše, zkroušeni
jsou v srdci, a řekli ku Petrovi,
a kjiným apoštolům: Cožučiníme,
muži bratří?

38. Tedy Petr řekl km'm: Čiňte
pokání, a pokřtěn buď jedenkaždý
z vás ve jmenu Ježíše Krista na
odpuštění hříchů svých: a přijmete
dar Ducha svataho.

39. Vámt zajisté zaslíbení stalo
se, a synům vašim, i všem, kteříž
daleko jsou, kterýchžkoli povolá
Pán Bůh náš.

40. Jinými také slovy mnohými
svědčil, a napomínal jich, řka:
Zbavte se pokolení tohoto zlého.

41. Tedy ti, kteříž [ochotně] pří—
jali řeč jeho, pokřtěni jsou: apří
pojilo se* duší v ten den okolo
tří tisíců.

42. Trvalí pak v učení apoštol
ském, a v sdílností lámání chleba,
a na modlitbách.

43. I přicházela na všelikou duši
bázeň: mnozí také divové a zá
zrakové se dáli skrze apoštoly v
J emsalémě, a strach veliký byl
mezi všemi. '

44. Všickni také, kteříž věřili,
byli pospolu, a měli všecky věcí
obecné'.

45. Prodávali majetky a statky,
a dělili je mezi všecky, jakž komu
potřebí bylo.

46. A na každý den trvajíce
jednomyslně v chrámě, alámajíce
po domích chléb, přijímali pokrm
s veselím, a sprostností srdce,

47. chválíce Boha, a majíce mi
lost a všeho lidu. Pán pak nad to
rozmnožova-l na každý den ty,
kteří měli spasení býti.

41) t. ]: apoštoldm' a věřícím -—
44) či společné.

Kapitola 3.
Petr uzdraviv od narození chromého, 12.

mnohým slouží k víře v Pána Ježíše, ja
kožto pravého Messiáše a Syna Božího.

1. Petr pak a Jan vstupovali dochrámu, v hodinu modlitby
devátou*.

2. _Amuž nějaký, jenž byl chro
mý z života matky své, byl nesen:
kteréhož kladli na každý den u
dveří chrámových, kteréž slovou
Krásné, aby prosil za almužnu
těch, kteříž vcházeli do chrámu.

3. Ten uzřev Petra a Jana, ani
vcházeli do chrámu, prosil aby
dostal almužnu.

4. I ohleděv naň Petrs Janem,
řekl: eď na nás.

5. A on pilně hleděl na ně, na—
děje se, že něco od nich dostane.

6. Tedy řekl Petr: Zlata a stří
bra nemám, ale co mám, to tobě
dám: Ve jmenu Ježíše Krista Na
zaretského vstaň, a choď!

7. A ujali-jejl za ruku jeho pravou, oz ' o, a hned utvrzeni
jsou Eloubové jeho, i nohy.

8. A vyskočiv stál, a chodil: i
vešel s nimi do chrámu, chodě, a
poskakuje, a chvále Boha.

9. I viděl jej všecken lid, an
chodí, a chválí Boha.

10. Poznali pak ho, že jest to
ten, kterýž na almužně sedával u
dveří Krásných chrámových: i na
plnění jsou úžasem, a divením nad
tím, což se s ním stalo.

11. A když se přidržel Petra a
Jana, sběhl se k nim všecken lid
do síně, kteráž slove Šalomouno
va, předěšen jsa.

12. Vida pak to Petr, promluvil
k lidu: Muži israelští, co se di
víte tomuto, anebo co na nás hle
díte, jakobychom svou silou aneb

Ěnpgí byli učinili, aby tento cho1

1) Židé se třikráte za den k modlitbě sché
zeli, o hodině 3., 6. a 9., totiž ráno o
naší hodině 9., 12. a 3. odpoledne.
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13. Bůh Abrahamův, aBůh Isa
kův, a Bůh Jakobův, Bůh otců
našich, oslavil Syna svého Ježíše,
kteréhož vy jste zajisté vydali. &

zapřeli Břed tvaří Pilátovou, když
on1soud žeby měl býti propuštěnypak jste svaté o aspra
vedlivého zapřeli, a prosili jste za
muže vražedlníka, aby vám byl
darován:

15. ale původce života jste za
bili, kteréhož Bůh vzkřísil z mrt

výcěi, čehož my svědkové jsme.A u víře ve jmenu jeho,u
tvrdilo tohoto, jehož vy vidíte a
znate, jmeno jeho*: a víra, kteráž
jest skrze něho, dala célé toto
zdravi před obličejem všech vas.

17. A 11 ní bratří vím, že jste
to z nevě omi učinili, jakoži kní
žata vaše.

18. Bůh pak, co předzvěstoval
skrze ústa všech proroků, že měl
Kristus jeho trpěti, tak naplnil.

19.Protož čiňte pokání, aobratte
se, aby shlazeni byli hříchové vaši:

20. když přijdou časové obvla
žení od obličeje Paně, a on pošle
toho, kterýž vam kazan jest, J e
žíše Krista,

21. kteréhož zajisté musí při
jmouti nebe až do časů na ravení
všeho, o čemž mluvil o věků
Bůh skrze ůsta svých svatých proro.ků

22. Mojžíš zajisté řekl: Prorokavzbudí vam Pan Bůh vaš z bratří
vašich, jako mne; toho budete po—
slouchati ve všem, což mluviti bude
vám.

23. I stanet se, že každá, duše,
kteražby neposlouchala toho pro—
roka, vyhlazena bude z liduu.

(5. Mž 18,15.19.)
24. A všickni proroci od Sa

muele, apotom, kteřížkoli mluvili,
zvěstovali o těchto dnech.

25. Vy jste synové proroků, a
smlouvy, kterouž učinil Bůh s otci
našimi, řka k Abrahamovi: A v

16) t. moc jeho; Ježíš sám svou mocí —
21) t. do obnovení všeho světa. 2. Petr.

,
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semeni tvém požehnány budou
všecky čeledi země*.

26. Vam nejprvé Bůh vzbudiv
Syna svého, poslal jej dobrořečí
cího vam: aby se odvrátil jeden
každý od nepravosti své.

Kapitola 4.
Petr a Jan zjíméni, 6. směle Pána Krista

vyznávají. 23. Propuštění vypravují, co se
stalo. 24. Společné chválení z toho Bóba.'
32. Jednota srdci & obecnost statků v církvi.

- 1. dyž pak oni k lidu mluvili,
přišli kněží, a úředníci chra

mu, a Saduceové,
2. těžce nesouce, že učili lid, a

zvěstovali v Ježíšovi vzkříšení z
mrtvýcczh

3. i vztéhli na ně ruce, a vsa
dili je do žalaře na zejtra, neb byl
již večer.

4. Mnozí pak z těch, kteříž byli
slyšeli slovo*, uvěřili: iučiněnjest
počet mužů [věřících] pět tisíc.

5. Stalo pak se nazejtří, že se
shromáždila knížata jejich, a starší,
a zákonníci v Jerusalémě:

6. a Annéš, kníže kněžské, &
Kaifáš, a Jan, a Alexander, a ko
lik-koli jich bylo z pokolení kněž—
ského.

7. I postavivše je u prostřed,
tézali se: Jakou mocí, aneb v9kterém jmenu učinili jsté to

8. Tedy Petr naplněn jsa?Du—chem svatým, řeklk nim: Knížata
lidu, a starší slyšte!

9. Poněvadž my dnes souzeni
jsme to dobrodiní na člověkune
mocn m, skrze koho tento zdrav
učiněn jest.

10. známo buď všechněm vám,
i všemulidu israelskému: Ve jmenu
Pana našeho Ježíše Krista Naza
retského, kteréhož jste vy ukřižo
vali, jehož Bůh vzkřísil z mrtvých,
skrze toho stojí tento před vámi
zdráv.

11. Tot jest ten kámen, kterýž

26) Viz 1. Mojž.1
4) t. kéaaní Petro2vo, výš 8, 12. atd.
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zavržen jest od vás stavitelů, kte
rýž učiněn jest v hlavu úhelni:

(Mat. 21, 42.)
12. a není v žádném jiném spa

sení; nebot neni jiného jmena pod
nebem daného lidem, skrze kte
réžbychom měli spaseni býti.

13. Vidouce tedy stálost Petrovu
a Janovu, a shledavše, žejsou lidé
neučeni a sprostní, divili se, apo
znali je, že s Ježíšem bývali:

14. vidouce také člověka, kterýž
byl uzdraven, an stoji s nimi, ne
mohli nic odmlouvati.

15.Tedy rozkázali jim ven z rady
vyjití: a rozmlouvali vespolek,

16. řkouce: Co učiníme těmto
lidem? neb zajisté známý zázrak
učiněn jest skrze ně všem přebý
vajícím v Jerusalémě: zjevné jest
to, aniž můžeme zapříti.

17. Ale aby se to více neroz
hlašovalo v lidu, s pohrůžkou při
kažme jim, aby v tomjmenu* žád
nému z lidi více nemluvili.

18. A povolavše jich přikázali,
aby nikoh nemluvili, ani učili ve
jmenu Ježíšovu.

19. Tedy Petr a Jan odpovída
jíce, řekli jim: Zdali to s rave—
dlivé jest před obličejem ožím,
abychom vás vice poslouchali než
Boha, suďte:

20. neb nemůžeme nemluviti to
ho, co jsme viděli a slyšeli.

21. A oni pohrozivše [jim], pro
pustili je: nenalezše, kterakby je
trestali, pro lid, nebo všickni vele
bili to, co se bylo stalo, v tom, co
se přihodilo*.

22. Byl zajisté více než v čt i
citi letech člověk ten, na kteremž
se byl stal ten zázrak uzdravení.

23. Jsouce pak propuštěni, přišli
k svým, a pověděli jim, cožkoli
byli knížata kněžské. a starší k
nim mluvili.

24. Kteřížto uslyševše, jednomy
slně pozdvihli hlasu k Bohu,
řekli: Pane, ty jsi, kterýž jsi uči

P

17) t. ve jmenu Ježíše či o Ježíšovi —
21) Ř. velebili Boha : toho, co se bylo

stalo.

nil nebe, i zemi, moře, 1 všecko,
což v nich jest;

25. kterýž jsi Duchem svatým
skrze ústa otce našeho Davida,
služebníka svého, řekl: Proč se
zbouřili národové, & lidé [proč]
smyslili marné věci?

26. postavili se králové země, a
knížata sešla se vespolek, proti Pá—
nu, a proti Pomazanému jeho* ?

27. Nebo právě v tomto městě
sešli se proti svatému Synu tvému
Ježíšovi, kteréhož j si pomazal, Héró
des, a Pontský Pilát s pohany, a
lidem israelským,

28. aby učinili, což ruka tvá, a
rada tvá uložila, aby se stalo.

29. A nyní, Pane, pohleď na po
hrůžky jejich, a dej služebnikům
svým mluviti slovo tvé se vší
doufánlivosti*,

30. tak abys vztahoval ruku svou
k uzdravování, a k činění divů a
zázraků skrze jmeno svatého Syna
tvého Ježíše.

31. A když se modlili, zatřáslo
se místo, na kterémž byli shromáž
děni: a naplnění jsou “všickni Du
chem svatým, a mluvili slovo Boží
s doufánlivostí.

32. [Všeho] pak množství věři
cích bylo jedno srdce, a jedna du
še: aniž kdo něco z toho, co měl,
pravil býti svým, ale všecky věci
jim byly společné.

33. A moci velikou vydávali apo
štolé svědectví o vzkříšení Ježíše
Krista, Pána našeho: a milost veli—
ká byla v nich ve všech. .

34. Aniž pak byl mezi nimi kdo
nuzný. Nebo kolikkoli bylo těch,
kteříž měli pole nebo domy, proda
vajíce přinášeli peníze za ty věci,
kteréž prodávali,

35. a kladli [je] k nohám apo
štolů. I rozdělovalo se jednomu
každému, jakž komu potřebí bylo.

36. Tak Josef. kterýž měl od
apoštolů přijmí Barnabáš (což se
vykládá Syn utěšení), z pokolení
levítského, rodem z Cypru,

26) Viz Žalm 2, 1—2.
29) Ř. směle & svobodně
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37. maje pole, prodal je, a při

nesllůpemze, a položil k nohám apo—'što .

Kapitola 5.
O smrti lživého Ananiáše i manželky jeho.

12. Čínění zázraků'skrze apoštoly. 18. Ža—
lařování, vyproštění : odpovědí jejích. 34.
Řeč Gamalíelova v radě.

1. Muž pak jeden, jmenem Ananiáš, s Safírou manželkou
svou, prodal pole,

2. a ujal lstivě něco peněz za
pole, s vědomím manželky své: a
přines nějaky díl, položil [jej] k
nohám apoštolů.

3. I řekl Petr: Ananiáši, proč
pokoušel* ďábel srdce tvého, abys
ty lhal Duchu svatému, a lstivě
ujal z peněz za pole?

4. Zdaliž zůstávaje [neprodané]
tobě nezůstávalo, a zdali byvši pro
dáno, v moci tvé nebylo? Proč jsi
tuto věc uložil v srdci svém? Ne
selhal jsi lidem, ale Bohu.

5. Uslyšev pak Anam'áš ta slova,
padl a skonal. I při adla bázeň
veliká na všecky, kteříž [to]slyšeli.

6. Vstavše tedy mládenci vzali
jej, & vynesše pochovali.

7. I stalo se po chvíli. asi po
třech hodinách, že i manželka jeho,
nevědouc “co se bylo stalo, vešla.

8. I řekl jí Petr: Pověz mi že
no, za toliko-li jste pole rodali?
A ona řekla: Ano, za tolik.

9. A Petr k ní : I cojste sesmlu
vili, abyste okoušeli Ducha Páně?
Aj nohy těc , kteříž ochovalimu
že tvého, jsou u dveřiavynesou tě.

10. I padla hned před nohy je
ho, a skonala. Všedše pak mládenci,
nalezli 'i mrtvou, a vynesše pocho
vali [jíl] vedlé muže jejího.

11. I stala se bázeň veliká ve
vší církvi, i mezi všemi, kteří to
slyšeli. ,

12. Skrze ruce paka oštolů dáli
se divové a zázrakov mnozí v
lidu. A bývali všickm'jednomyslně
v síni Šalomounově.

3) t. svým pokušením zavedl —

13. Jiný pak žádný neosměloval

se připojiti se k ním: ale lid jevelebí .
14. A více se rozmáhalo množ

ství věřících v Pána, mužů i žen,
15. tak že na ulice vynášeli ne

mocné, a kladli na ložcích., &.na
nosidlách, aby kdyžby šel Petr,
aspoň stín jeho zastínil někoho z
nich, a aby byli vysvobození od
nemocí svých.

16. Scházelo pak se do Jerusa—
léma i množství z blízkých měst,
přinášejíce nemocné, a od duchů
nečistých trápené: kteříž všickni
uzdravování byli.

17. Tedy povstavši kníže kněž
ské, &.všickm', kteříž s ním byli
(jenžto jest sekta saducejská), na
plněni jsou horlením:

18. a vztáhli ruce na apoštoly,
&.vsadili je do obecného žaláře.

19. Ale anděl Páně otevřel v

noůi dvéře žaláře, a vyvedl je a"!e :

20. Jděte, &.stojíce mluvte lidu
v chrámě všecka slova života to
hoto*.

21. Kteříž uslyševše to, vešli na
úsvitě do chrámu, aučili. Přišedši
pak kníže kněžské, a kteříž sním
byli, svolali radu, i všecky starší
synů israelských: a poslali do ža
láře, aby b li přivedeni.

22. A k yž přišli služebníci, a
otevřevše žalář nenalezli jich, na
vrátivše se vypravovali,

23. řkouce: Žalář jsme sice na
lezli se vší pilností zavřený, a
strážné stojící řede dveřmi: ale
otevřevše žádné 0 jsme vnitř ne
nalezli.

24. A když uslyšeli ty řeči úřed—
ník chrámu aknížata kněžská, neo
věděli, co se to s nimi stalo.

25. Přišed pak kdosi pověděl
jim: Aj muži, kteréž jste vsadili
do žaláře, jsou v chrámě stojíce,
a učíce lid.

26. Tedy šel úředník se služeb
níky, a přivedl je bez násilí: neb

20) t. slova sv. evangelium, kteréž vede
k životu věčnému.
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se báli lidu, aby nebyli kamenovam.
27. A přivedše je, postavili [je]

v radě. I otázalo se jich kníže
kněžské,

28. řka: Přikazujice* řikázali
jsme vám, abyste neuči ' v tom

jmenu: a aj naplnili jste Jerusaém učením svým: a chcete na
nás uvesti krev toho člověka.

29. Odpověděv pak Petr, a apo
štole, řekli: Více sluší poslouchati
Boha, než lidí.
' 30. Bůh otců našich vzkřísil Je
žíše, kteréhož jste vyusmrtili, po
věsivše na dřevě.

31. Toho, knížeteaspasitele, po
výšil Bůh'pravici svou, aby bylo
dáno lidu israelskému pokání, a
odpuštění hříchů.

32. A my jsme svědkové těchto
slov, i Duch svatý, kteréhož dal
Bůh všem, kteříž jsou poslušni
jeho.

33. Uslyševše to, pukali se hně
vem, a myslili je zabiti.

34. Tedy povstav v radě 'eden
Fariseus, jmenem Gamaliel, zakona
učitel, vzácný u všeho lidu, roz
kázal, aby na malou chvíli ven
vyvedli ty lidí.

35. I řekl knim: Muži israelští,
pilně se rozmyslete při těchto li
dech, co máte činiti.

36. Nebo před těmito dny byl
Theodas, pravě se býti něčím, je
hož se přidržel počet mužů okolo
čtyr set: kterýžto zabit jest, avši—
ckni, kteříž mu věřili, byli roz
ptýleni, a v nic obráceni.
. 37. Po něm byl Jůdas Galilej
ský, za dnů přiznáváni*, a obrátil
lid po sobě: i ten zahynul, a vši
ckni, kteřížkoli mu přivolili, byli
rozptýleni.

38. A protož nyni ravim vám,
odstupte od těchto li ', a nechte
jich: nebo jestližet z lidí jest ta
rada, aneb to dílo, rozpadnet se:

28) t. přísně & bez výminky
37) t. popsáni lidu země & přiznávání se

k dani od vlády římské vypsané, proti
které Jůdas lid bouřil —

39. paklit zBoha jest, nebudete
ho mocizrušiti, abyste snad nebyli
nalezeni i Bohu odporní. I přivo
lili jemu.

40. A povolavše apoštolů, azmr
skavše je, přikázali, aby nikoli
více nemluvili ve jmenu Ježíše, a
propustili je.

41. Oni pak šli z toho "shromá
žděni radujíce se, že hodni učinění
jsou trpěti pohanění pro jmeno
Ježíše.

42. A nepřestávali na.každý den
v chrámě i po domich učiti, a zvě
stovati Krista Ježíše.

Kapitola 6.
Sedm diakonů k přisluhování vyvoleno,

8. z nichž Štěpán obžalován byv, 12. stál
před nejvyšší radon.

1. těch dnech, když se rozmno
žoval počet učenníků, stalo

se reptání Řeků roti Židům*,pro
to žeby při vez ejším podělováni
vdovy jejich zanedbávány byly.

2. Tedy dvanácte [apoštolů] svo
lavše množství učenniků, řekli:
Není slušné, abychom my opouště
jíce slovo Boží, přisluhovali k sto
lům*.

3. Protož, bratří, vybeřte z sebe
mužů dobré pověsti sedm, plných
Ducha svatého, a moudrosti, kte
réžbychom ustanovili nad tou praci :

4. my pak pilní budeme modlitby, .
a posluhováni slova*.

5. I líbila se ta řeč všemu množ
ství: a vyvolili Štěpána, muže
plného viry a Ducha svatého, a
Filipa, a Prochora, a Nikánora, &.
Timóna, a Parmena, a Mikoláše
příchozího antiochenského.

6. Ty postavili řed obliče'em
apoštolů: a [oni] mo 'ce se, vz á
dali na ně ruce.

7. A slovo Páně rostlo, a roz
máhal se počet učenníků v Jeru

1) t. věřících z pohanstva proti věřícím
z idovstva —

2) pečovali o zaopatřováníchudýoh jídlem.
4) t. služeb Božích &.házení.
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salémě velmi: také veliké množství
kněží poslouchalo víry*.

8. Štěpán pak, jsa pln milosti a
sil , činil veliké divy a zázraky
\? dm

9. I povstali někteří ze školy,
kteráž slove Libertinských., & Cy
rénských, a Alexandnjských, a
těch, kteříž byli z Cilicie, a Asie,
hádajíce se s Štěpánem: 

10. ale nemohli odolati moudro
sti, a Duchu, kterýž mluvil*.

11. Tedy nastrojili muže, kteříž
by řekli, že jej slyšeli mluviti rou
havá slova proti Mojžíšovi, a proti
Bohu.

12. Zbouřili tedy lid a starší, i
zákonníky: a sběhše se chytili jej,
a přivedli do rady,

13. a postavili falešné svědky,
kteřížby řekli: lověk tento ne
přestává mluviti slov proti svatému
místu, a zákonu;

14.nebo jsme ho slyšeli, an praví :
že ten Ježíš Nazaretský zkazí mí—
sto toto, a změm'ustanoveni, která
nám vydal Mojžíš.

15. A atříce na něj všickni,
kteříž se ěli v radě, viděli tvář
jeho, jako tvář anděla.

Kapitola 7.
Řeč sv. Štěpána před nejvyšší radou. 67.

Ukamenováni jeho.

1. Tedy řeklokníže kněžské: Jestliž tomu tak?
2. A on řekl: Muži bratři a ot

cové*, slyšte: Bůh slávy ukázal se
otci našemu Abrahamovi, když byl
v Mesopotamíi, prvé než bydlil v

háran,
3. a řekl k němu: Vyjdi ze země

své, a zpříbuzenstva svého, a pojď
do země, kterouž ukáží tobě.

4. Tedy vyšelz země chaldejské,
a bydlil v Cháran. A odtud, když
umřel otec jeho, přivedl jej [Bůh]

7) t. přijímalo víru.
10) t. z něho. Mat. 10, 20.

]) Bratry nazývá přítomný lid, a otci pří
sedící údy té rady. '

do země této, v kteréž vy nyní
bydlíte.

5. A nedal jemu dědictví v m',
ani na kročej nohy: ale zaslíbil
mu ji dáti k vládnutí, i semeni
jeho po něm, když [ještě] neměl
syna.

6. Mluvil pak jemu Bůh: Že
bude símě jeho ohostinu v zemi
cizí, a že v služ u je podrobí, a
zle s nimi nakládati budou po čtyři
sta let:

7. ale národ, 'emuž sloužiti bu
dou, soudíti bu u já, pravil Pán:
a potom vyjdou, a sloužiti mi bu
dou na tomto místě.

8. I dal 'emu zákon obřezování:
a tak zplo il Isáka, a. obřezal 'ej
osmého dne: a Isák Jakoba: a a
kob dvanácte Patriarchů.

9. A Patriarchové v nenávisti
majíce Josefa, prodali jej do Egypta.
Ale Bůh byl s ním:

10. a vysvobodil ho ze všech
úzkosti jeho: a dal jemu milost a
moudrost před obliče'em Faraona,
krále e tského, a []ten] ho usta
novil úře níkem nad Egyptem, a
nade vším domem svým. "'

11. Přišel pak hlad na všecka
zemi egyptskou, a chananejskou,
a soužem veliké: a nenacházeli po
krmů otcové naši.

12. Uslyšev pak Jakob, žeby
obilí bylo v Egyptě, poslal [tam]
otce naše ponej rv:

13. a podruhe poznán jest Josef
od bratří svých, a zjeven jest rod
jeho Faraonovi.

14. Poslav ak Josef povolal Ja
koba..otce svého, i všecko své při
buzenstvo, z duší sedmdesáti a pěti.

15. I sstoupil Jakob do Egypta,
a umřel .-[tam] on, i otcové naši.

16. A přineseni jsou do Sichem
a položení v hrobě, kterýž byi
koupil Abraham za stříbro od synů
Hemorových, syna Sichemova.

17. Když pak se přibližoval čas
zaslíbení, kteréž byl učinil Bůh
Abrahamovi, rostl lid, a množil se
v Egyptě,
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18. až povstal jiný král v E
gyptě, kterýž neznal Josefa.

19. Ten nakladaje lstivě spoko
lením našim, tra il otce naše, tak
že vykládali ne uvňatka sva, aby
nebyla živena.

20. V témž času narodil se Moj
žíš, a _byl milý Bohu, ichovan 'est
po tři měsíce v domu otce sv ho.

21. A když vyložen byl, vzala
jej dcera Faraonova, a vychovala
jej sobě za syna.

22. I vyučen jest Mojžíš vší
moudrosti e ptské, a byl mocný
v slovích, i v skutcích svých.

23. Když pak se mu naplnil čas
čtyřiceti let, vstoupilo na srdce
jeho, aby navštívil bratří své, syny
israelské.

24. Auzřev jednoho, an bezpráví
trpí, zastal se ho: a pomstil toho,
kterýž bezpráví trpěl, zabiv Egypt
ského.

25. Domníval se pak, že bratří
rozumějí, že skrze ruku jeho chce
jim dáti Bůh vysvobození: ale oni
nesrozuměli.

26. Druhého pak dne ukázal se
jim, když se vadili: a mířil je v
pokoji řka: Muži, jste bratří, i proč
škodíte jeden druhému?

27. Ten pak, kterýž činil bez
práví bližnímu, odehnal ho, řka:
Kdo tě ustanovil knížetem asoud—
cem nad námi?

28. Zdali ty mne chceš zabiti,

33. Rekl pak jemu Pan: Zujl
obuv s nohou svých: nebo místo,.
na kterém stojíš, země svatá jest.

34. Vida viděl jsem* trápení.
lidu svého, kterýž jest v Egyptě,.
a vzdychání jejich uslyšel jsem, i
sstoupil jsem, abych je vysvobodil.
A nyní pojď, a pošlu tě do E—
gypta.

36. Toho Mojžíše, kteréhož za
přeli, řkouce: Kdo tě ustanovil
knížetem a soudcem? toho oslal
Bůh, za kníže a vysvobo 'tele,
skrze ruku anděla, kterýž se mu
ukazal ve kři.

36. Ten je vyvedl, číně divy a
zazraky vzemi egyptské, av moři
červeném, i na poušti za čtyři
ceti let.

37. Tot jest ten Mojžíš, kterýž
řekl synům israelským: Proroka
vzbudí vam Bůh z bratří vašich,
jako mne; tohobudete poslouchati.

(5. Mojž. 18, 15.)
38. 01115jest, kterýž bývalvshro

maždění na pouštis andělem, jenž
mluvil k němu na hoře Sinaj, is
otci našimi, kterýž přijal slova ži
vota, aby je dal nám,

39. 'ehož nechtěli poslouchati
otcové naši: ale zavrhli [jej] aod
vrátili se srdci svými do Egypta,

40. řkouce k onovi: Učiňnam
bohy, kteřižby šli přednámi; nebo
tomuMojžíšovi, kterýž násvyvedl
zzemě egyptské, nevíme, co se při—

jako jsi včera zabil Egyptského? hodilo
29. I utekl Mojžíš pro to slovo:

a učiněn jest příchozím v zemi
madianské, kdežto zplodil dva
syny. (2. Mojž. 2, 21. a t. d.)

30. A když se vyplnilo let čty
řiceti, ukázal se mu anděl na pou
šti hory Sinaj v ohni plamenném

křive .
31. A Mojžíš uzřev divil se [to

mu] vidění, a když řistupoval,
aby to spatřil, stal se kněmu hlas
Páně, ka:

32. Jat jsem Bůh otců tvých,
Bůh Abrahamův, Bůh Isakův, a
Bůh Jakobův. I zhroziv se Mojžíš,
neosměloval se [na to] patřiti.

41. A udělali v těch dnech tele,
a obětovali obět modle, a veselili
se v díle rukou svých.

42. Ale odvrátil se Bůh, a dal
je, “aby sloužili vojsku nebesk mu,
jakož napsano jest v knihách pro
rockých: Zdalíž jste mi obětovali
oběti zbité a jiné po čtyřiceti “let
na poušti, dome israelský?

(Amos 5, 25.)
43. A přijali jste stanek Molo

chův, a hvězdu boha svého Rem
fam, podobenství, kteráž jste zdě

34) t. dobře jsem viděl —
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lali, abyste se jim klaněli ; i pře—
nesu vas za Babylon. .

44. Stanek svědectví byl s otci
našimi na poušti, jakož jim byl
nařídil Bůh, mluvě k Mojžíšovi,
aby jej udělal podlé způsoby, kte
rouž byl viděl.

45. Kterýž také přijavše otcové
naši, vnesli s J cena do vladařství
pohanů*, jež Bůh vyhnal před tváří
otců našich, aniž do dnů Davida,

46. kterýž nalezl milost předBo
hem, a prosil, aby nalezl stanek
Bohu Jakobovu.

47. alomoun pak ustavěl jemu
dům

48. Ale Nej šší nebydlí v do
mich rukou lil-iyělaných,jakož dí
prorok:

49. Nebe jest mi stolicí: země
pak podnoží noh mých. Který dům
mi ustavíte? praví Pán; aneb které
jest místo odpočivaní mého?

60. Zdaliž ruka má. toho všeho
neučinila? (Is. 66, 1—2.)

51. Tvrdé šíje, a neobřezaných
srdci a uši, vy se vždycky Duchu
svatému protivíte; jakož otcové va
ši, takž i .

52. Kterému z roroků se otcové
vaši neprotivili? zabili ty, kteříž
předzvěstovali příchod Spravedli
vého, jehož jste vy nyní zrádci a
vražedlníci byli;

53. kteříž jste vzali zakon zříze
ním andělů, ale neostříhali jste ho.

54. Slyšíce pak to, pukali se v
srdcích svých, a skřipěli zuby na
něho.

55. On pak, jsa pln Ducha sva—
tého, pohleděv do nebe, uzřel slávu
Boží, a Ježíše sedícího na pravici
Boží. I řekl: Aj vidím nebesa ote
vřena, a Syna člověka stojícího na
pravici Boží.

56. Zkřikše tedy hlasem velikým,
zacpali uši své, a obořili se jedno
myslně na ně'.

57. A vyvr še hozměsta,kame
novali [jej]: a svědkové složili rou—
cha sva u noh mládence, kterýž
sloul avel.

45) t. do země chananejské —

Nový Zákon.
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58. I kamenovali Štěpána, modlí
cího se a řkoucího: Pane J ežíší.,
přijmi ducha mého!

59. A poklek na kolena, zvolal
hlasem velikým, řka: Pane, nepo
kláde' jim toho za hřích! A topak
pově ěv usnul v Panu. Šavel pak
přivolil k usmrcení jeho.

Kapitola 8;
Protívenatví proti věřícím v Jerusalémě

& pohřeb sv. Štěpána. 6. Filipovo kázani
v Samaří. 18. imonovo svatokupectví. 27.
Komorníka královny Kandace pokřtěni.

1. I stalo se v ten čas veliké protivenství v církvi,která.žbyla
v J erusalémě, a všickni se rozprchli

0 krajinachjůdských a samařských,
omě apoštolů.
2. Pochovali tedy muži bohabojni

Štěpána, a učinili pláč veliký nadmm.
3. Šavel pak hubil církev, vchá

zeje do domů, a jímaje mužeiženy,
daval je do žaláře.

4. Tedy ti, kteříž se byli roz
prchli, chodili kažíce slovo Boží.

5. A Filip sstoupiv do města Sa
maří, kazal jim Krista.

6. I pozorovali zastupové na to,
co se pravilo od Filipa, jednomyslně
poslouchajíce, a vidouce divy, kte
r činil.

7. Nebo duchové nečistí z mno
hých, kteříž je měli,křičícehlasem
velikým cházeli.

8. Mnozí pak šlakem poraženi a
kulhavi uzdravení jsou.

9. Protož stala se radost veliká.
v tom městě. Muž pak nějaký jme
nem Šimon, kterýž byl rvé v mě
stě čarodějníkem, svá, ěje národ
samařský, pravě se býti čímsiveli

10. kteréhož poslouchali všickni,
od nejmenšího až do největšího,
říkajíce: Tentot jest mocBoží,kte
raž slove velika.

11. Pozorovali pak na něho, pro

tožpníjlepo mnohý čas svými čárym .
12.Ale když uvěřiliFilipovi hlásat

jícímu o kralovstvi Božím, křtili
11
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se ve jmenu Ježíše Krista, muži i
ženy.

13. Tehdy i ten Šimon uvěřil:
a pokřtěn byv, držel se Filipa. Vi
da také znameni a mociveliké, ani
se dějí. zděšen jsa, divil se.

14. Uslyševše pak apoštolé, kte
říž byli v J erusalémě, že Samaří

přijala slovo Boží, poslali k nimetra a Jana.
15. Kteříž přišedše modlili se za

ně, aby přijali Ducha svatého;
16. nebo ještě byl na žádného z

nich nepřišel, ale byli toliko ve
jmenu Pána Ježíše okřtěni.

17. Tedy Vzklád ' na ně ruce,
a oni řijali Ducha svatého.

18. zřev pak imon, že skrze
vzkládání rukou apoštolů dává se
Duch svatý, podával jim peníze,

19. řka: Dejte i mně tu moc,
aby každý, na kohožbych vložil
ruce, přijal Ducha svatého. I řekl

němu Petr: 
20. Peníze tvé buďtež s tebou

na zatraceni: rotože jsi se do
mnival, žeby ar Bož1 mohl za
peníze kou en býti.

21. Nemaš dilu ani losu v této
věci*: nebo srdce tvé není upřimé
před Bohem.

22. Protož ěiň pokání z té svá
nešlechetnosti: a pros Boha, zdali
by snad tobě odpuštěno bylo to
myšlení srdce tvého;

23. nebo v žluči hořkosti, a v
vazbě nepravosti vidím tebe býti.

24. Odpověděv pak Šimon, řekl:
Modletež vy se za mne Pánu, aby
na mne nepřišlo něco z toho, co
jste pravili.

25. A oni zajisté osvědčovavše
a mluvivše slovo Páně, navrátili
se do Jerusaléma, a mnohým krap
jinám Samaritánů kázali evan
ge 'um.

26. Tedy mluvil anděl Páně k
Filipovi, řka: Vstaň, a jdi ku po
ledni straně, na cestu, kteráž vede

21) t. nemůžeš míti podílu na té svaté
službě —
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od Jerusaléma do Gazy: tat jest
ustá*.
27. I vstav šel. A aj muž mou

řenin, komorník, mocný [dvořem'n]
královny mouřeninské Kandace,
kterýž byl nade všemi oklady je
jími, [a] byl přijel do erusaléma,
aby se [tam] modlil:

28. a navracoval se, sedě na voze
svém, a čta Isaiáše proroka.

29. I řekl Duch Filipovi: Při—
stup, a přidrž se vozu tohoto.

30. A příběh Filip, slyšel jej, an
čte Isaiáše proroka, i řekl: My
slíš-li, že rozumíš, co čteš?

31. Kterýž řekl: I kterak mohu,
nevyloži-li mi někdo? a rosil Fi
lipa, aby vstoupil, a sedě s nim.

32. Místo ak Písma, kteréž četl,
bylo toto: ako ovce k zabiti ve
den jest: a jako beránek bez hlasu
před tím, kdo jej střiže, tak ne
otevřel úst svých._

33. V oniženi soud jeho odjat
jest*. Rod)jeho“ kdo vypraví? neb
vyňat bude z země život jeho.

(Is. 53, 7—8.)
34. I promluvil komorník k Fi

lipovi, a řekl: Prosím tebe, 0 kom
to mluv- rorok? o sobě-li, čio
někom jin m?

85. Tedy otevřev Filip ústa svá,
&.počav od toho Písma, zvěstoval
jemu Ježíše.

36. A když jeli cestou, přijeli k
jedné vodě: i řekl komorník: Aj
tot voda, což zbraňuje, abych ne
byl pokřtěn?

37. ekl pak Filip: Věříš-li ce
lým srdcem, může to b '. A on
Odpověděv řekl: Věřím, že Ježíš
jest Kristus, Syn Boží.

38. I rozkázal státi vozu: a sstou
pili oba do vody, iFilip i komor
nik, a okřtil ho.

39. dyž ak vystoupili z vody,
uchopil Duch Páně Filipa, a ne
viděl ho více komorník. I jel cestou
svou, raduje se,

26) t. do města nyni pustého.
33) t. v čas největšího ponížení přestane

jeho odsouzeni a nestane oslaveni. —
** či potomstvo jeho, t. duchovní —
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40. Filip pak nalezen jest v Azotu,
a chodě kázal evangelium všem
městům, až přišel do Cesaree.

Kapitola 9.
O divném Šavla na víru obrácení. 28.

Protivenství proti němu vzniklé. 34. Eneáše
od Petra uzdravení, 37. aTabithy vzkříšení.

1. avel pak ještě (1 chtě o 0
S brůžkácb, a vršždě pšotipu

čenníkům Páně, přistoupil k kní
žeti kněžskému,

2. a žádal od něho listů do Da—
mašku do škol: nalezl-liby které
muže a ženy té cesty*, aby [je]
svázané řivedl do J erusaléma.

3. A k yž byl na cestě, přihodilo
se, že se přibližoval k Damašku:
a rychle obklíčilo jej světlo s nebe.

4. A pad na zem uslyšel hlas
řkoucí k sobě: Šavle, Šavle, proč
se mi protivíš?

5. Kterýž řekl: Kdo jsi, Pane?
A on: Já jsem Ježíš, jemuž ty se
protivíš. Tvrdot' bude tobě proti
ostnu se zpěčovati*.

6. A [on] třesa se, & žasna řekl:
Pane, co chceš, abych činil?

7. A Pán k němu: Vstaň, a jdi
do města, a tam gbude tobě pově
dJ'no, co činiti máš. Ti pak muži,
kteříž šli s ním, stáli ohromeni,
hlas zajisté slyšíce, ale žádného ne
vidouce.

8. Vstal pak Šavel z země, a
otevřev oči, nic neviděl. Tedy po
javše ho za ruce, uvedli [jej] do
Damašku.

9. I byl tu tři dni nevida, a ne
jedl ani nepil.

10. Byl pak v Damašku jeden
učenník jmenem Ananiáš; i řekl
k němu Pán u vidění: Ananiáši!
a on řekl: A' já, Pane.

11. APán němu: Vstaň, a jdi
do ulice, kteráž slove Přímá, a
hledej v domě Jůdově [muže] jme
nem avla, Tarsenského; nebo aj
modlí se.

2) t. učení a náboženství křesťanského —
5) Přísloví, tolik co: Těžko ti bude proti

mně bojovati.

12. (A viděl* muže jmenem Ana
niáše, an vchází a vzkládá naň
ruce, aby přijal zrak.)

13. I odpověděl Ananiáš: Pane,
slyšel 'sem od mnohých o tom

' erak mnoho zlého činil
svatým tvým v Jerusalémě:

14. i zde má moc od knížat kněž
ských, aby zjímal všecky, kteříž
vzývají jmeno tvé.

15. I řekl jemu Pán: Jdi, nebt
nádobou vyvolenou jestmion, aby
nesl jmeno mé před pohany, i krále,
i syny israelské.

16. Já zajisté ukáží jemu, jak
mnoho on musí pro jmeno mé trpěti.

17. I šel Ananiáš, a všel do domu,
a. vloživ naň ruce řekl: avle
bratře, Pán J ežiš, jenž se tobě u
kázal na cestě, kterouž jsi šel, po
slal mne, abys prohlédl, a naplněn

byl Duchem svatšvm.18. A hned s a ly sočí jeho jako
lupiny, a přija zrak: i vstav po
křtěn jest.

19. A vzav pokrm, posilnil se.
Byl pak s učenníky, kteříž byli v
Damašku, po několik dní.

20. A hned kázal ve školách J e
žíše, že on jest Syn Boží.

21. I divili se náramně všickni,
kteříž [jej] slyšeli, a pravili: Zdaliž
to nem ten, kterýž hubil v Jem
salémě ty, jenž vzývali to jmeno,
a sem proto přišel, aby je svázané
vedl k knížatům kněžským?

22. Šavel pak mnohem více se
zmocňoval, a zahanboval Židy*,
kteříž bydleli v Damašku, dovo
zuje, že ten jest Kristus.

23. Když pak se naplnilo mnoho
dnů, učinili Židé mez1 sebou radu,
aby jej zabili.

24. Ale známi učinění jsou Šav
lovi ukladové jejich. Ostřihali pak
ibran ve dne i v noci, aby jej
zabili. _

25. Ale učennici vzavše jej v nom.,
ustili jej přes zeď, spustivše

či? v koši.
ETL Šav-el—v tom modlenl ; měl vidění 
22) t. přemáhal je řečí, tak že s hanbou

mlčeti musili —
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26. Přišed pak do Jerusale'ma,
pokoušel se připojiti k učenm'kům:
ale všickni se ho báli, nevěřice, že
by byl učennlkem.

27. Pojav ho tedy Barnabáš vedl
[jej] k apoštolům*: a vypravoval
jim, kterak na cestě viděl Pána a
a že mluvil jemu, a kterak v Da
mašku důvěrně činil ve jmenu
Ježíše.

28. I byl s nimi vcházeje a vy-'
cházeje v J erusalémě, a důvěrně
číně ve jmenu Páně.

29. Mluvil také pohanům, a hádal
se s Řeky*: oni. pak jej hledali
zabiti.

30. Zvěděvše to bratří, dovedli
ho do Cesaree, a propustili do Tarsu.

31. Církev pak měla po všem
Jůdsku, a Galilei, a Samařsku, po
koj, a vzdělávala se, chodíc v bázní
Páně, a na lňovala se potěšením
Ducha svateho.

32. Stalo se pak, že Petr, když
procházel všecky [církve], přišel

[takég k svatým, kteříž bydleli vLyd '.e
33. I nalezl tu člověka jednoho

jmenem Eneáše, od osmi let na.
loži ležícího, kterýž byl šlakem
poražený.

34. I řekl mu Petr: Eneáši, u
zdravuje tebe Pán Ježíš Kristus;
vstaň, & ustel sobě. A hned vstal.

35. I viděli jej všickni, kteříž
bydlili v Lyddě, a v Saroně: a o
brátili se ku Pánu.

36. V Joppe pak byla jedna u
čennice, jmenem Tabitha, což se
vykládá Dorkas*. Ta byla plná
dobrých skutků, a almužen, kteréž
č' ' a.

37. I stalo se v těch dnech, že
roznemohši se umřela. Kteroužto
umyvše položili ji na vrchní síň.

vas. Že pak Lydda blízko byla
od Joppe, uslyševše učennici, žeby
tam byl Petr, poslali k němu dva
muže, prosíce: Nemeškej přijíti až
k nám.

27) t. k Petrovi a. Jakobovi. Gal. l, 18.
29) t. s řeckými Židy.

86) t. řecky dorkss, česky srna —
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39. Tedy vstav Petr, šel s nimi.
A když přišel, vedli jej na vrchní:
síň: a obstoupily ho všecky vdovy
plačice, &.ukazujíce jemu sukně &
šat . kteréž jim udělala Dorkas.

O.Rozkázav tedy Petr všechněm
vyjití ven, poklek na kolena modlil
se: a obrátiv se k tělu, řekl: Ta—
bitho, vstaň. Ona pak otevřela oči
své: a uzřevši Petra, osadila se.

41. A podav jí ruky pozdvihl
ji. A povolav svatých*, a vdov, u
kázal 'im ji živou.

42. rozhlášeno jest to po všem
[městě] Joppe: a uvěřili mnozí v
Pána.

43. I stalo se, že zůstal mnoho
dní v Joppe, u nějakého imona,
koželuha.

Kapitola 10.
Přijetí Kornelie v společenství křestanů,

a pokřtění ho i :; příbuznými a přátely jeho.

1. l ak nějak muž v Cesareiv
Byjmlěnem Korýiielius,setník zá

stupu, kterýž slove Vlaský,
2. nábožný a bohabojný se vším

domem svým, čině mnohé almužny
lidu, a modle se Bohu vždycky*.

3. Ten viděl u vidění zřetedlně,
asi vhodinu denní devátou anděla
Božího, a všel k němu, a řekl
jemu: Korneli!

4. A' on popatřiv naň, pojat
bázní řekl: Co jest, Pane? I řekl
jemu: Modlitby tvé, a almužny

thé, vstoupily na pamět před tváříoží
5. A 11 ' ošli [některé] muže

do Jop Gym; šovolej nějakého Ši—
mona, Eterýž má přijmí Petr.

6. Ten jest hospodou unějakého
Šimona, koželuha, jehož dům jest
u moře: ten tobě poví, cobys měl.
činiti.

7. A když odšel anděl, kterýž
mluvil 'emu, povolal dvou domá—
cích [služebníků] svých, a boha—

41) Svatými míní tu sv. Luk. věřící vesměs.
2) Byl to bývalý poban, od Židů na víru

obrácený. Výš 2, 11.
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hojného vojaka z těch., kteříž mu
sloužili.

8. Jimžto vypraviv všecko, po
slal je do Joppe.

9. Druhého pak dne, když oni
byli na cestě a přibližovali se k
městu, vstoupil Petr okolo hodiny
šesté nahoru*, aby se modlil.

10.A zlačněv, chtěl poiísti. Když
pak oni strojili, připadlo naň vy
tržení mysli:

11. iuzřel nebe otevřené, asstu
pujici jakous nádobu, jako veliké
prostěradlo, ano se spouští za čtyry
rohy s nebo na zem,

12. v němž byla všelika'. zvířata
čtvemoha, a zeměplazové,i ptactvo
nebesk *.

13. Istal se hlas kněmu: Vstaň,
Petře, bij a jez.

14. I řekl Petr: Odstup to, Pane,
neb 'sem nikdy nic obecnéhoane
čisté o nejedl.

15. A hlas opět podruhé kněmu:
Co Bůh očistil, ty neprav býti o
becný-m.

16. A. to se stalo otřikrat: a
hned vzata jest zase nó. oba do nebe.

27. A když Petr sam u sebe po
chyboval, coby to bylo za vidění,
kteréž viděl: aj muži, kteříž po
slani byli od Kornelia, stali přede
dveřmi, ptaiice se na dům Šimonův.

18. A zavolavše, tazali se, byl
liby tu hospodou imon, kterýž
má. pří'mí Petr.

19. když Petr přemýšlel ovi
děni, řekl jemu Duch: Aj tři muži
hledají tebe.

20. Protož vstaň, sejdi dolů, a
jdi snimi, nic nepochybuje: nebot
já. jsem je poslal.

21. Tedy sšed Petr k mužům,
řekl: Aj, jat jsem, kteréhož hledate:
jaka_ jest příčina, pro niž jste
přišli?

22. Kteřížto řekli: Kornelius set
ník, muž spravedlivý, a bohabojný,
a mající svědectví ode všeho na
rodu židovského, dostal napomenutí

9) t. na vrchní ponebí domu. Jos. 2, 16.
12) t. samí takoví živočichové, které Židé

za nečisté měli a jich nejedli.
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od anděla svatého, aby tě povolal
do domu svého, a slyšel od tebe
slova.

23. Tedy uvedl je, a přijal ho
spodou. Druhého ak dne vstav,
šelsnimi: a někteří bratří zJoppe
provázeli ho. »

24. A nazejtří přišel do Cesar'ee.
Kornelius pak očekával jich, svolav
své příbuzné, a blízké přátely.

25. Istalo se, když vcházel Petr,
vyšel proti němu Kornelius, a pad
k nohám jeho klaněl se.

26. Ale Petr pozdvihl ho, řka:
Vstaň, i já. také jsem člověk.

27. A uvě s ním, vešel, a na
lezl mnoho těch, kteříž se byli
sešli:

28. a řekl k nim: Vy víte, jak
ohavné jest muži Židu připojiti se

aneb přistou iti k cizozemci: alemně u azal ůh, abych žádného
člověka nepravil býti obecným neb
nečistým.

29. Proto povolán byv přišel
jsem bez pochybovani. Ptám se
tedy, pro kterou příčinu jste mne
povolali?

30 A Kornelius řekl: Přede
čtyrmi dny [postil jsem se] až do
této hodiny, a modlil jsem se v“
hodinu devátou vdomu svém, aaj
stal přede mnou muž v rouše bi—
lém, a řekl:

31. Korneli, uslyšana jest mod

litba tva, a almužny tvé [jsou připomenuty před tváří Bož .
32. Protož pošli do Jo pe, a po

volej Šimona, kterýž s ove Petr:
ten jest hospodou v domě Šimona
koželuha u moře.

33. Hned tedy oslal jsemktobě,
atys dobře učiní žes přišel. Pro
tož nyní my všickni předobličejem
tvým stojíme, abychom slyšeli vše
cko, což koli přikazano jest tobě
od Pana.

34. Tedy otevřev Petr ústa sva,
řekl: V pravdě jsem shledal, že
Bůh neni přijímač osob:

35. ale že v každém národu, kdož
se ho bojí, a činí spravedlnost, při—
jemn 'est jemu.

36. ůh poslal slovo synům isra
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elským, zvěstuje pokoj skrze Ježíše
Krista. Tent jest Panem všech.

37. Vy víte, které slovo se stalo
po všem Jůdsku: a sice počínajíc
od Galilee po křtu, kterýž kázal Jan,

38. kterak pomazal Bůh Ježíše
z Nazareta Duchem svatým &mocí,
kterýžto chodil dobře číně, auzdra

vujje všecky poražené od ďábla,ne o Bůh byl s ním.
39. A my jsme svědkové všeho,

co činil v krajině jůdské, a v Je
rusalémě, kteréhožto usmrtili po
věsivše na dřevě.

40. Toho Bůh vzkřísil třetího
dne, a způsobil, aby zjeven byl,

41. ne všemu lidu, ale mám svěd
kům od Boha předzřízeným, kteříž
jsme s ním jedli a pili, když byl
z mrtvých vstal.

42. A přikázal nam kazati lidu,
asvědčiti, že on jest, kterýž usta
noven jest od Boha, soudce živých
i mrtvých.

43. J emut všickni proroci svě—
dectví vydávají, že odpuštění hříchů
vezmou skrze jmeno jeho všickni,
kteříž věří v něho.

44. A když Petr ještě mluvil
slova ta,' připadl Duch svatý na
všecky, kteříž poslouchali slova.

'45. I užasli se věřící z obřízky,
kteříž byli přišli sPetrem, že i na

pohany milost Ducha svatého vy'ta jest;
46. nebo slyšeli je, ani mluví

.jazyky, a velebí- Boha.
47. Tehdy odpovědělPetr: Zdali

může kdo zabranití vody, aby ne
byli pokřtěni tito, kteříž Ducha
svatého přijali, jako i my?

I rozkázal 'e pokřtíti ve
jmenu Pana Ježíše 'sta. Tehdy

rosili ho, aby pobyl u nich ně
olik dni.

Kapitola 11.
Petr očistuje se bratřím v Jerusalémě, že

): pohanům vešel. 29. Kristus v Antiochii
ronhlásén. 28. Předpověděni hladu od pro
roka Ageha.

1. Uslyšeli pak apoštolé, a bratři,kteříž yli v Jůdsku: že i po
hané přijali slovo Boží.

2. A když vstoupil Petr do Je
rusaléma, hádali se s ním, kteří
byli z obřízky,

3. řkouce: Proč jsi vešel k mu
žům neobřezaným, &jedl jsi s nimi ?

4. Ted začav Petr, vypravoval
jim pořa , řka:

5. Já. byl v městě Joppe modle
se, a viděl jsem u žení mysli
vidění, nádobu něja ou sstupující
jako veliké prostěradlo, ano se za.
čtyry rohy spouští s nebe, a přišlo
až ke mně.

6. V kteréž pilně pohleděv, spa
třiljsem, ividěl jsem hovada čtver
noha'., a zvířata, a zeměplazy, a
ptactvo nebeské.

7. Slyšel jsem také ihlas řkoucí
ke mně: Vstaň, Petře, bij a jez.

8. I řekl jsem: Nikoli, Pane,
nebo nikdy nic obecného aneb ne
čistého nevešlo v ústa má.

9. I od ověděl hlas podruhé s
nebe: Co ůh očistil, ty neprav
býti obecným.

10. A to se stalo potřikrat. I
vzato jest všecko zase do nebe.

11. A aj hned tři muži stáli u
domu, vkterémž jsem byl, posláni
jsouce ke mně z Cesaree.

12. I řekl mi Duch, abych šel
s nimi, nic nepochybuje. A šlo se
mnou i těchto šest bratří, a vešli
jsme do domu toho muže.

13. V ravoval pak nám, kterak
viděl an ěla v domě svém sto'ícího
a řkoucího jemu: Pošli do oppe,
a povolej Šimona, kterýž má při-
LJ
mi Petr,

14. kterýž ti bude mluviti slova,
skrze něž spasen budeš ty, i vše
cken dům tvů'.

15. Když a jsem počal mluviti,
připadl Duc svatý na ně, jako i
na nás na počátku.

16. I rozpomenul jsem se na
slovo Páně, jakož řekl: Jan zajisté
křtil vodou, ale vy pokřtěni budete
Duchem svatým.

17. Poněvadž tedy touž milost
dal jim Bůh, jako inam, kteříž
jsme uvěřili v Pana Ježíše Krista:
kdož jsem byl jé, abych mohl za—
brániti Bohu?
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18.-To uslyševše, mlčeli: a osla
vovali Boha, řkouce: Tedy i po
hanům dal Bůh pokání k životu.

19. Ti pak, kteříž se byli roz—

prchli před soužením, kteréž seylo stalo pro Štěpána, řišlí až
do Fenicie, a Cypru, a o Anti—
ochie, žádnému nemluvíce slova,
než samým Židům.

20. Byli pak někteří z nich muži
cyprští, a cyrénští, kteříž když
vešli do Antiochie, mluvili ik po
hanům, zvěstujíce Pána Ježíše.

21. A byla ruka Páně s nimi:
a veliký počet věřících obrátil se
ku Pánu.

22. I přišla pověst o tom kušímcírkve, teráž byla v Jerusalémě:
a poslali Barnabáše až do Antiochie.

23. Kterýž přišed auzřev milost
Boží, zradoval se: a napomínal
všech, aby v úmyslu srdce trvali
v Pánu;

24. nebo b 1 muž dobrý, a plný
Ducha svaté o, a víry. I přibyl
mnohý zástup Pánu.

25. Šel pak Barnabáš do Tarsu,
aby hledal Šavla: a když ho na
lezl, přivedl jej do Antiochie.

26. I byli tu přes celý rok v
církvi: a učili zástup mnohý, tak
že učenníci nejprv vAntiochii na
zváni jsou Křesťané.

27. V těch pak dnech přišli z
Jerusaléma proroci do Antiochie:

28. a povstav jeden znich, jme—
nem Agabus, oznamoval skrze Du
cha, že bude hlad velký po všem
okršlku země, kterýžto se stal za
[císaře] Klaudia.

29. Tedy učenníci, jedenkaždý
odlé možnosti své, umínilí poslati
u pomoci bratřím přebývajícím

v Jůdsku:
30. což i učinili, poslavše to k

starším skrze ruce Barnabáše a
vla.

Kapitola 12.
Stětí apoštola Jakoba. 4. Vazba i vysvo

bození Petrovo. 24. Pomsta Boží na He
ródesa.

1. Téhož pak času vztáhl Heródeskrál ruce, aby sužoval ně
které z církve.

2. I zabilJakoba, bratraJanova,
mečem.

3. Vida pak, že se líbilo Židům,
umínil jíti i Petra. A byli dnové
Přesnic.

4. Kteréhož jav, vsadil do ža
láře, vydav jej čtyřem čtverníkům
vojáků k ostříhání, chtěje po Ve
likonocí vyvesti je' lidu*.

5. A Petr zajist ostříhán byl v
žaláři. Motlitba pak se dala bez
přestání od církve k Bohu za něj.

6. A když ho měl Heródes vy
vesti, té nocí s al Petr mezi dvě
ma vojáky, svazán jsa dvěma ře
tězy: a strážní přede dveřmi ostří
hali žaláře.

7. A aj anděl Páně postavil se,
a světlo se zastkvělo v příbytku:
a udeřiv Petra v bok, zbudil ho,
řka: Vstaň rychle! A spadli řetě
zové z rukou jeho.

8. I řekl k němu anděl: Opaš
se, a podvaž obuv svou. A [on]
učinil tak. I řekl jemu: Oděj se
pláštěm svým, a pojď za mnou.

9. I vyšed šel za ním, a nevě
děl že pravda jest, co se dálo skrze
anděla: ale domníval se, žeby vi
dění viděl.

10. A prošedše skrze prvníidru
hou stráž, přišli k bráně železné,
kteráž vede do města: a ta se jim
sama“ otevřela. A vyšedše, přešli
ulici jednu: a hned odšel od něho
anděl.

11. A Petr přišed sám k sobě,
řekl: Nyní v1m v pravdě, že po
slal Pán anděla svého, a vytrhl
mne z ruk Heródesovy, a zvšeho
očekávání idu židovského.

12. A rozvažuje to, přišel k do
mu Marie matky Jana, kterýž měl
příjmí Marek, kdež se byli mnozí
shromáždili, a modlili se.

13. A když on tloukl na dvéře,
vyšla děvečka jmenem Róde, aby
poslechla. _

14. A jakž poznala hlas Petrův,
pro radost neotevřela dveří, ale
vběhši zvěstovala, že Petr stojí u
dveří.

4) t. veřejně na smrt.
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15. Ale oni jí řekli: Blázniš.
Ona pak tvrdila, že tak jest. Tedy
oni řekli: Jeho anděl 'est to.

16. Ale Petr trval tluka. Když
pak otevřeli, uzřeli jej, a užasli se.

17. A pokynuv jim rukou, aby
mlčeli, vypravoval, kterak jej Pán
vyvedl z žaláře, &.řekl: Povězte
to Jakobovi*, i bratřím. A vyšed,
odšel na jiné místo.

18. Když pak nastal den, byl
nemalý rozbroj mezi vojáky, co se
bylo stalo s Petrem.

19. Ale Heródes, když se na něj
ptal, a ho nenalezl, vyslechnuv
strážné, kázal je vésti*: a odebrav
se z Jůdska do Cesaree, přebýval
tam.

20. Hněval pak se tehdáž na
Tyrské a Sidonské. Ale oni jedno—
myslně přišli k němu, a namluvi
vše Blasta, kterýž byl královským
komorníkem, žádali 0 pokoj, proto
že jejich krajiny měly od něho

otravu.
21. V uložený pak den, posadil

se Heródes, oblečen v královské
roucho, na soudně stolici, & činil
k nim řeč.

22. Lid pak přikřikoval: Hlas
Boží [to], a ne lidský.

23. A hned jej ranil anděl Páně,
protože nedal cti Bohu: aod červů
sežrán, zdechl.

24. Slovo Páně pak rostlo, aroz
máhalo se.

25. Tedy Barnabáš a Šavel na
vrátili se z J erusaléma, vykonavše
službu, a vzavše s sebou Jana,
kterýž měl příjmí Marek.

. Kapitola 13.
O vyvolení a poslání Šavle a Barnabáše

mezi pohany. 6.Elym'asa falešného proroka
zahanbeni a Sergia Pavla získání. 16. Ká
zam' Pavlovo v Antiochii.

1. Bylri

17) t. menšímu, synu Alfeovu, jinak bratru
Páně, kterýž byl ibiskupem církve je
rusalémské —

19) t. na smrt. Strážní vojáci, pakli vězně

ujílti nechali, obyčejně sami jeho trestudo li.

Kuk v církvi, kteráž bylatiochii, proroci a učí

telé, mezi nimiž bylvBarnabáš, a
imon, kterýž sloul Cerný, a Lu

cius Cyrénský, aManahen, kterýž
byl spolu vychován s Heródesem
tetrarchou, &. avel.

2. A když oni sloužili Pánu, a
postili se, řekl jim Duch svatý:
Oddělte mi Šavle a Barnabáše k
dilu, ku kterémuž jsem je pojal.

3. Tedy postíce, a modlice se, a
vzkládajíce na ně ruce* propu
stili je.

4. A oni posláni jsouce od Du
cha svatého, odešli do Seleucie, a
odtud se plavíli do Cypru.

5. A přišedše do Salaminy, ká
zali slovo Boží ve školách židov
ských. Měli pak i Jana kslužbě*.

6. A když zahodili veškeren o
strov až do Pafu, nalezli 'ednoho
muže čarodějnika, falešné 0 pro
roka, Žida, jemuž jmeno bylo
Barjesu,

7. kterýž byl u vladaře* Sergia
Pavla, muže o atrného. Tento o
volav Barnab še a Šavla, ž' al
slyšetí slovo Boží.

8. Ale protivil se jim Elymas
čarodějnik (neb se tak vykládá
jmeno jeho) chtěje vladaře odvrá
titi od víry.

9. Tedy Šavel, kterýž [slove] i
Pavel*, na lněn jsa Duchem sva
tým, pohle ěv na něj,

10. řekl: plný vší lsti, a vší
chytrosti, synu ďáblův, nepříteli
vší spravedlnosti, nepřestáváš pře
vraceti cest Páně přímých.

11. A hle nyní ruka Páně nad
tebou, a budeš slepý, nevida slunce
až do času. A hned připadla na
něho mrákota a tma. a jda vůkol,
hledal, kdoby mu podal ruky.

12. Tedy uzřev vladař, co se
stalo, uvěřil, divě se učení Páně.

13. A plavivše se Pavel, a kte
říž s ním byli od Pafu, přišli do

3) t. ukládáním rukou zasvětili je !: úřadu
apoštolskému, & —

5) t. k pomoci jako diakona.
7) t. u římského vladaře ostrova Cypru ——
9) přijav bez pochyby od té chvíle to

jmeno od vladaře na víru obráceného —
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[města] Perge v Pamfylii. Jan pak
odšed od nich, vrátil se do Jeru
saléma.

14. Ale oni prošedše Perge, přišli
do Antiochie v Pisidii, a všedše
do školy vden sobotní, posadili se.

15. Po čteni pak Zákona aPro
roků, poslali k nim knížata školy,
řkouce: Muži bratří. mate-li jaké
slovo na omenutí k lidu, mluvte.

16. Te y povstav Pavel, apoky
nuv rukou, aby mlčeli, řekl: Muži
israelští, a kteříž se bojíte Boha*,
slyšte:

17. Bůh lidu israelského vyvolil
otce naše, a povýšil lidu, když o
bývali v zemi egyptské, a v ra
meni vyvýšeném* vyvedl je z ní,

18. a za čas čtyřiceti let snášel
jejich obyčeje* na poušti.

19. A zahladiv sedm národů v
zemi Chanaan, rozdělil mezi ně
zem jejich losem,

20. asi po čtyrech stech a ade
sáti letech: a potom dal soudréeaž
do Samuele proroka.

21. A potomžádaliokrale: idal
jim Bůh Saule syna Cis, muže z
pokolení Benjaminova, čtyřiceti let.

22. A když toho zavrhl, vzbudil
jim Davida krale: kterémužto svě
dectví davaje, řekl: Nalezl jsem
Davida, syna Jesse, muže podle
srdce svého, kterýž bude činiti
všecku vůli mou.

23. Z jeho semene vyvedl Bůh

podlé zaslíbení Israelovi spasiteleežíše,
24. před jehožto příštím kázal

J an křest pokání všemu lidu israel
skému.

25. A když Jan dokonal běh
svůj, pravil: Já. nejsem, kteréhož
se domníváte mne býti: ale jdet
po mně, kterémuž nejsem hoden
rozvázati obuvi noh.

26. Muži bratři, synové rodu
Abrahamova, & kteříž mezi vámi

16) t. kteří jste z pohanstva na víru v jed
noho Boha obrácení —

17) t. mocně; velikou patrnými zázraky
dokázanou mocí —

18) t. obyčeje zlé, jejich tvrdošíjnost —
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se bojí Boha, vam slovo spasení
tohoto oslano jest.

27. ebo kteří přebývají v Je
rusalémě, a knížata jejich nepo
znavše a. odsoudivše ho, naplnili
hlas proroků, kteříž se čtou na
kaž ou sobotu.

28. A žadné příčiny smrti na
něm nenalezše, prosili Pilata, aby
jej usmrtili. .

29. A když dokonali všecko, což
o něm psáno bylo, složivše ho s
dřeva, položili jej do hrobu.

30. Bůh pak vzkřísil jej z mrt
vých třetího dne: a viděn jest po
mnohé dní, od těch,

31. kteříž byli s olu s ním z
Galilee do Jerusalema vstoupili:
kteříž až dosavad jsou jeho svěd
kové k lidu.

32. A my vám zvěstujemeto za
slíbení, kteréž se stalo otcům našim:

33. že je Bůh naplnil synům na
šim, vzkřísiv Ježíše, jakož v žal
mu druhém napsano jest: Syn můj

jsi ty, já. dnes zplodil jsem tebe.(Ža m 2, 7.)
34. A že jej vzkřísil z mrtvých,

aby se nenavracoval více k poru
šem', takto řekl: Dam vam svaté
věci Davidovy věrné*. (Is. 55, B.)

35. A protož i jindy raví: Ne
daš Svatému svému viděti porušeni*.

36. David zajisté za svého věku,
když posloužil vůli Boží, zesnul, &

řiložen jest k otcům svým, a vi
ěl porušení: '
37. ale ten, kteréhož Bůh vzkří

sil z mrtvých, neviděl porušení.
38. Protož známo vam buď, mu

ži bratří, že skrze toho zvěstuje se
vám odpuštění hříchů, a ode vše
ho, od čehož jste nemohli skrze zá.:
kon Mojžišův ospravedlnění býti,

39. skrze toho každý, kdo věří,
ospravedlněn býva.

34) t. stálé a pevné království, Davidovi
evatě zaslíbené. A to mini Pavel, ne
byloby se naplnilo, kdyby byl Ježíš z
mrtvých nevstal; pročež to proroctví
(Ie. 55, 3.) také i vzkříšení Ježíše Krista.
v sobě zavírá.

35) Viz Žalm 15, 10.
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40. Protož vizte, at na vás nepři
jde, což povědíno jest v prorocích:

41. Vizte potupníci, a divte se,
a zahyňte; nebo já dělám dilo za
dnů vašich, dílo, o kterémž neu
věříte, kdyby vám kdo vypravoval.

(Hab. 1, 5.)
42. Když pak vycházeli, prosili

[jich někteří],aby v druhou sobotu
mluvili jim slova ta.

43. A když bylo rozpuštěno shro—
máždění, šlo mnoho idů, i nábož
ných na víru obrácených, za Pav
lem a Barnabášem: kteříž mluvíce
napomínalijich, aby trvali v milo
sti oží.

44. V druhou pak sobotu sešlo
se téměř všecko město k slyšení
slova Božíhoo

45. Tedy Zidé, vidouce zástupy,
naplnění jsou závistí, a odporovali
tomu, co bylo praveno od Pavla,
rouhajíce se.

46. Tedy Pavel a Barnabáš stále
pravili: Vámt mělo slovo Boží nej
prvé mluveno býti: ale poněvadž
je zamítáte a sebe za nehodné sou
dite věčného života, aj obracíme
se k pohanům*:

47. nebot tak nám přikázalPán:
Položil jsem tebe za světlo náro—
dům, abys [jim] byl k spasení až
do konce země. (Isai. 49, 6.)

48. Slyšíce pak to pohané zrado
vali se, a velebili slovo Páně: a
uvěřili, což jich koli bylo předzří
zeno k životu věčnému.

49. I rozsívalo se slovo Páně po
vši krajině.

50. Zidé pak zbouřili ženy ná.
božné a vzácné, a přední měšťany,
a vzbudili protivenství proti Pav
lovi a Barnabášovi: i vyhnali je
z končin svých.

51. A oni vyrazivše prach z no
hou svých na ně*, přišli do [města]
Ikonium.

52. Učenníci pak se naplňovali
radostí, a Duchem svatým.

46) Viz Mat. 10, s. 21, 43.
61) Viz Mat 10, 14.

Kapitola 14.
Pavlovo a Barnabášovo dílo a utrpení v

Ikoninm, 6. v Lystře &v Derbe atd. a potom
navrácení se jejich do Antiochie syrské.

1. I stalo se v Ikonii, že vešlispolu do školy židovskéh a
mluvili, tak že uvěřilo Židů i Re
ků veliké množství.

2. Ale kteří z Židů nevěřícíbyli,
ti zbouřili a popudili k hněvu my
sli pohanů proti bratřím.

3. Byli pak tu dlouhý čas, dů
věrně sobě počínajíce v Pánu, kte
rýž svědectví vydával slovu milosti
své, číně, aby se dali divové a
zázrakové skrze ruce jejich.

4. I rozdělilo se množství města:
a sice někteří byli s Zidy, a ně
kteří s apoštoly.

5. Když vpak se [na ně] obořili
pohané, iZidé s knížaty svými,
aby je zhaněh', a kamenovali,

6. srozuměvše [tomu] utekli do
měst Lykaonských, do Lystry &
Derbe, i do vší okolní krajiny, a
kázali tn evangelium.

7. I sedávaleystře mužnějaký
nemocný na nohy, chromý z života
matky své, kterýž byl nikdy ne
chodil.

8. Ten poslouchal Pavla mluví
cího. Kterýžto pohleděv naň, a
vida žeby víru měl, aby uzdraven

y 1
9. řekl velikým hlasem: Postav

se přímě na nohy své! I zchopil
se, a chodil.

10. Zástupové ak uzřevše, co
učinil Pavel, poz vihli hlasu své
ho, řkouce lykaonsky: Bohové, uči
něni podobní lidem*, sstoupili k
nám.

11. I nazvali Bamabáše Jupite
rem, a Pavla Merkuriem: nebo on
byl vůdce slova*.

12. Kněz také [madly] Jupitera,
kteráž byla před městem, přived

lO) t. v podobě lidské —
11) Jupiter byl nejvyšší bůh pohanů a vládce

nebes: Merkurius pak byl jeho průvod
čím a. mluvčím. Odtud ten pošetilý náa
pad obyvatelů Lystry o Barnabůšoú a.
Pavlovi.
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býky s věnci před bránu, chtěl s
lidem obětovati.

13.To když uslyšeli apoštolé, Bar
nabáš a Pavel. roztrhše sukně své,
vyběhli mezi zástupy, křičíce,

14. a řkouce: Muži, co to činíte?
i my jsme smrtedlni, vám podobní
lidé, kteříž zvěstujeme vám, abyste
se obrátili od [bohů] těchto mar
ných k Bohu živému, kterýž uči
nil nebe i zemi, i moře, i všecko,
což v nich jest;

15. kterýžto za předešl chivěků
nechával všech národů, c oditi po
cestách svých*;

16. a však nenechal sebe bez
osvědčení, dobře čině s nebe, dá,-

vaje deště a úrodné časy, nsáplňuje pokrmem a utěšením sr ce
e.

17. A to mluvíce sotva spokojili
zástupy, aby jim neobětovali.

18. Na to pak přišli z Antiochie
a Ikonie někteří Židé: a navedše
zástupy kamenovali Pavla, a vy
táhli jej za město, domnívajíce se,
že umřel.

19. Když pak jej učenníci obstou
ili, vstav vešel do města,adruhé
0 dne šel s Barnabášem do Derbe.
20. A kázavše evangelium tomu

městu, a naučivše mnohé, navrátili
se do Lystry, a do Ikonium, a do
Antiochie*, '

21. potvrzujíce 'myslí učenniků,
a napomínajíce, aby trvali u víře:
a že musíme skrze mnohá souženi
vcházeti do království Božího.

22. A zřidivšejimstarší* v jedné
každé církvi, a pomodlivše se s
postem, poručili je Pánu, v něhož
uvěřili.

23. A prošedše Pisidií, přišli do
Pamfylie;

24. a mluvivše slovoPáněv Per
ge, sstoupili do [města] Attalie:

25. a odtud se plavili do Antio
chie, odkudž poručení byli milosti
Bož1 k dílu, kteréž vykonali.

(Výš 13, 1.)

15) t. jak chtěli dle libosti —
20) t. v Pisidíi _
22) t. kněží, či presbytery, prostřední to

stupeň kněží mezi diakony s biskupy.

26. Když pak přišli a shromáž
dili církev, vypravovali, jak veliké
věci Bůh skrze ně učinil: a že
otevřel národům dvéře víry.

27. I pobyli tu s učenníky čas
nemalý.

Kapitola 15.
První sněm apoštolský příčinou nesnáre

o obřízku. 22. Odpověď strany té věci An
tiochenským dána. 36. Odchod Pavlův se
Sílou, a. Barnabášův s Markem k církvím
v nově zřízeným.

1. A přišedše někteří z Jůdska,učili bratří: Nebudete-li se
obřezovati podlé obyčeje Mojžíšova,
nemůžete býti spasení.

2. A když Pavel a Barnabáš ne
malou různici měli s nimi, zůstali
na tom, aby Pavel a Barnabáš, a
někteří jiní z ostatních, šli o tu
otázku k apoštolům a starším do
J erusaléma.

3. Tedy oni jsouce vyprovozeni
od církve, šli skrze Fenicii &.Samař
sko, vypravujice o obrácení pohanů:
i způsobili radost velikou všem
bratřím.

4. A když přišli do Jerusaléma,
přijati 'sou od církve,aoda oštolů,
i staršich, zvěstujice, ktera é věci
činil Bůh s nimi.

5. I ovstali někteří z sekty
farisejsk , kteříž byli uvěřili, pra
vice: Že musejí obřezováni býti,
a že se také má. přikázati, aby
zachovávali zákon Mojžíšův.

6. Tedy sešli se apoštolé a starší,
aby to rozvážili*.

7. A když mnohé vyhledávání
bylo, povstav Petr řekl k nim:
Muži bratří, vy víte, že Bůh od
dávných dnů mezi námi vyvolil,
aby skrze ústa. má slyšeli pohané
slovo evangelium, a uvěřili.

8. A Bůh, jenž zná srdce, vydal
jim svědectví, dav jim Ducha sva
tého, jako i nám,

9. a neučinil žádného rozdílu
mezi námi a nimi, věrou očistiv
srdce jejich.

6) Ejhle, první sněm svaté katolické církve!
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10. Protož nyní proč okoušíte
Boha, vzkládajíco na hr o učen
niků jho, kteréhož ani otcové naši,
ani my nésti jsme nemohli?

11. ale skrze milost Pána Je
žíše Krista věříme, že spasení bu
deme, 'akož i oni.
. 12. mlčelo všecko množství:

a poslouchali Barnabáše a Pavla
vypravujících kteraké divy a zá

zraílky činil Bůh skrze ně mezian .Y
polB. A když umlkli, odpověděl
Jakob, řka: Muži bratři, slyšte mne.

14. Šimon vypravoval, kterak
Bůh nejprvé shlédl na pohany,
aby z nich přijal lid jmenu svému.

]5. s tím se srovnávají slova
prorocká, jakož psáno jest:

16. Potom se navrátím, a vzdě
lám zase stánek Davidův, kterýž
byl klesl: a zbořeniny jeho zase
vzdělám, a vyzdvihnu jej:

17. aby i ostatní lidé hledali
Pána, i všickni národové, nad kte
rýmiž vzýváno jest jmeno mé,
praví Pán, jenž činí ty věci.

Amos 9, 11. atd.)
18. Známot jest Pánu od věku

dílo jeho*.
19. Protož já soudím, aby nebyli

znepokojovám ti, kteříž se z po
hanů obracejí k Bohu,

20. ale aby jim bylo psáno, by
se zdržovali o poskvm modl*, a
smilství**, a od toho, což jestudá
veného, a od krve .

21. NeboMojžíš od dávných časů
má po všech městech, kdoby jej
kázal ve školách, kdežto na každou
sobotu čítán bývá.

18) t. ví, coby učiniti měl, a teď již vyko
nává, co uložil.
či od toho, co jest modlami poskvrně
ného, zvláště od pokrmu z jejich obětí';
níž v. 26. —" Smílství bylo křesťanům
bez toho vůbec a bez výminky zapo
vězeno : ale křesťané: pohanstva na víru
obrácení byli prvé navyklí nejen smilství
za nic nedovolenéhonepokládati, nýbrž je
dle“modlářského obyčeje i ke cti bohům
páchsti; a proto se jim tu zdržen
livost od smilství ještě zvláště na
srdce klade. —1' jakož před Mojžíšem
přikázáno bylo. 1. Mojž. 9, 4.

20)

Skutkové apoštolští 15.

22. Tehdy libilo se a oštolům, i
starším se vší církví, a y vyvolili
z sebe muže, a poslali do Antio
chie sPavlem aBarnabášem, Jůdu,
kterýž mělpříjmí Barsabas, aSílu,
muže předni mezi bratřími,

23. napsavše skrze ruce jejich:
Apoštolě, astars'z' [i]bratřz', těm, kte
říž jsou v Antiochii. a v Syrii, &.
v Cilicii bratřím, jenž jsou z po
hanů, pozdraveni.

24. Poněvadž jsme slyšeli, že
někteří vyšedše od nás znepokojili
vás slovy, vyvracujíce duše vaše*,
jimž jsme toho neporučili:

25. líbilo se nám v jedno shro
mážděným, abychom vyvolili [ně—
které] muže, a poslali k vám,- s
nejmilejšími našimi, Barnabášem
&.Pavlem,

26. lidmi, kteřížto životy své
vydali pro jmeno Pána. našeho
Ježíše Krista.

27. Protož poslali jsme Jůdu a
Sílu, kteříž i sami vám vypravo
vati budou slovy tytéž věci.

28. Vidělo se zajisté Duchu sva
tému, i nám, žádného více na vás
břemenenevzkládati, kromě těchto
potřebných věcí:

29. Abyste se zdržovali od věci
obětovaných modlám, a od krve,
a od udáveného, a od smilství; od
kterýchžto věcí budete-li se ostří
hati, dobře učiníte. Mějte se' dobře.

30. Tedy oni propuštěni jsouce,
šli do Antiochie; a shromaždivše
množství, odedeali list.

31. Kterýžto přečetše, radovali
se z [toho] potěšenř.

32. Jůdas pak a Silas, isouce i
oni proroci, mnohou řečí napomí
nali bratři, a potvrzovali.

33. A pobyvše tu některý čas,
propuštěni jsou od bratří v pokoji
k těm, kteříž je byli oslali.

34. Ale Sílovi se ví ělo, ab tu
zůstal: tedy Jůdas sám odše do
J erusaléma.

21) či matonce mysli vaše; mýlíce vás;
pravice (dokládá .), že se musíte ob
řezávati & zákon zachovávati -

31) či naučení a napomenutí.
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35. Pavel pak a Barnabáš po
byli v Antiochii, učice a kažice s
mnohými jinými slovo Páně.

36. Po několika pak dnech, řekl
Pavel k Bamabášovi: Vratíce se
navštěvme bratří po všech městech,
v kterýchž jsme kazali slovoPáně,
kterak se ma'í.

37. Tedy arnabaš chtěls sebou
vziti i Jana, kterýž měl příjmi
Marek:

38. al.; Pavel prosil, že by on
(kte ' totiž byl odšel od mch z

Pam ylie, a nešels nimi ku praci)nemě vzat býti.
39. I stala se nesvomost, tak že

se od sebe rozešli; a sice Barna
báš pojav Marka, plavil se do
ypru,
40. Pavel pak zvoliv Sílu, od

šel, poručen jsa od bratří milosti
ž'1.

41. I chodil po Syrii, a Cilicii,
a potvrzoval církví, a přikazoval

ostšíhati přikazaní apoštolů a staršic .

Kapitola 16.
Tímotheus od Pavla obřezán. 9. Pavlovo

vidění vTroadě. 14. Lydia získána. 16. Dě
večka věští uzdravena. 22. Pavel a Silas
zmrskůní, potom z žaláře propuštěni.

1. Přišel pak do Derbe, a do Lystry. A aj tu byl jeden u
čennik jmenem Timotheus, syn
ženy Židovky věřící, z otce po
hana.

2. Tomu davali dobré svědectví
bratří, jenž byli v Lystře, a v
Ikonium.

3. Toho si Pavel oblíbil, aby šel
s nim: i pojav ho obřezal jej, pro
Židy, kteříž byli v těch místech;
nebo věděli všickni, že otec jeho
byl pohan.

4. A když chodili po městech,
odevzdávali jim k ost ání usta
noveni, kteráž byla zřízena od apo
štolů, a od starších, kteříž byli v
Jerusalémě.

41) Viz výš v. 28. Čtení ř. nemá. posled—
nich slov: Přikamval atd.

5. A. tak se církve utvrzovaly u
víře, a rozmáhaly se počtem na
každý den.

6. A když šli skrze Frýgii, &
krajinu galatskou, zabráněno jim
od Ducha svatého mluviti v Asii
slovo Boží.

7. Tedy přišedše do Mysie, po—
koušeli se jíti do Bithynie: ale
nedal jim Duch Ježíšův.

8. Když obešli Mysii, sstoupili
do [města] Troady.

I ukázalo se Pavlovi v noci
vidění: Muž nějaký macedonský
stůl, a prosil ho, i-ka: Přijď do Ma
cedonie, a pomoz nám.

10. A jakž to vidění viděl, hned
jsme hledali, abychom šli do Ma—
cedonie*, ujištění jsouce, že nás
povolal Bůh, abychom jim kazali
evangelium.

11. Protož plavivše se z Troady,
přišli jsme přímým během na [o
strov] Samotracii, a druhého dne
do [města] Nea ole:

12. a odtud o Filip i, kteréžto
jest první té části Macešonie město,
obyvateli cizími obsazené. I byli
jsme v tom městě několik dní,
rozmlouvajice*.

13. V den pak sobotní, vyšli jsme
ven za bránu k řece, kdež se zdálo
býti modlení: a sedíce mluvili jsme
ženám, kteréž se byly sešly.

14. A jedna žena jmenem Lydia,
prodavačka šarlatu z města Thya
tirských, ctitelkyně Boží, poslou
chala: jejižto srdce otevřel Pan,
že pozoma byla na to, co se od
Pavla pravilo. _

15. Když pak pokřtěna byla, 1
dům jeji, prosila řkouc: Poněvadž
jste mne soudili věrnou býti Panu,
vejdětež do domu meho, a zůsta
vejte tu. I přinutila nás. _ , _

16. Stalo pak se, když jsme šli
k modlitbě, že ně'aka děvečka, ma
jící věštího duc a, potkala se s

10) t. s Pavlem i 551mm, spisovatel této
knihy. Od této doby byl tedy Lukáš
při Pavlovi a. očitým svědkem toho, co

am o něm napsal.n
12) jinak: přebývajíco tu.
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námi, kteráž veliký užitek přiná—
šela pánům svým, předpovídáním
budoucich věcí.

17.Ta jdouc za Pavlem a za námi
volala, řkouc: Tito lidé jsou slu
žebníci Boha nejvyššího, kteříž zvě
stují vám cestu spasení.

18. A to činila po mnoho dni.
Pavel ak těžce to nesa, a obrátiv
se, ře duchu: Přikazuji tobě ve
jmenu Ježíše Krista, abys vyšel od
ní. I vyšel v tu hodinu.

19. A vidouce páni její, že ode—
šla naděje zisku jejich, chytivše
Pavla & Sílu, vedli [je] na náměstí
ke knížatům,

20. a postavivše je před úřed
níky, řekli: Tito lidé jsouce Židé,
bouří naše město,

21. a. zvěstuji obyčej, kteréhož

nám nesluší (pšijmouti,ani zachovávati, poněva jsme Římané.
22. [ sběhla se proti nim obec:

a úředníci strhše sukně jejich, ká
zali je metlami mrskati.

23. A mnoho ran 'imdavše, vsa
dili je do žaláře, ři ázavše stráž
nému, ab jich p' ně ostříhal.

24. Te y on, maje takové přiká—
zaní, vsadil je do hlubšího žaláře,
&.sevřel nohy jejich kládou.

25. Tedy o půl noci, Pavel a Sí
las modlíce se, chválili Boha: i
slyšeli je ti, kteříž byli v žaláři.

26. Na jednou pak se stalo veliké
zemětřesení,tak že se pohnuli zákla
dové žaláře ; a hned se všecky dvéře
otevřely, a všech okovy spadly.

27. Tedy procítiv strážný žaláře,
a vida dvéře žaláře otevřené, vy
ta'h meč chtěl se zabiti, domnívaje
se, že vězňové utekli.

I zkřikl Pavel hlasem veli
kým, řka: Nečiň sobě nic zlého:
však jsme tu všickni.

29. A požádav světla vešel tam,
a třesa se padl Pavlovi a Sílovi k
nohám:

30. a vyved je ven, řekl: Páni,
co mám činiti, abych byl spasen?

31. A oni řekli: Věř v Pána Je
žíše, a budeš spasen ty,idům tvůj.

32. I mluvili jemu slovo Páně,

a všechněm, kteříž byli ,v domu
jeho.

33. A pojav je tu hodinu v noci,
umyl rány jejich: a pokřtěn jest
hned on, i všecka čeleď jeho.

34. A když je uvedl do domu
svého, připravil jim stůl, a veselil
se se vším domems mvěře Bohu.

35. A když byl den, poslali úřed

nicil_Ělužebniky, řkouce : Propust1 1.

ty36. I oznámil strážný žaláře slo
va ta Pavlovi: Úředníci poslali

abyste byli propuštěni; protož nymvyjdouce, j ěte v pokoji.
37. Ale Pavel řekl jim: Zmrska

vše nás veřejně, neodsouzené, vsa
dili [nás] lidi Římany do žaláře, a
nyní nás tajně vyhánějí? Ne tak:
ale nechat přijdou,

38. a sami nás propusti. Tedy
pověděli služebníci úředníkům slo
va ta. I báli se, uslyševše, žeby
Římané byli:

39. a přišedše odprosili jich, a
vyvedše [je], žádali, aby vyšli z
města.

40. I vyšedše z žaláře, vešli k
Lydii: a uzřevše bratry potěšili
jich, a odešli.

Kapitola 17.
Pavlovo kázání v Thessalonice, 10.v Berei,

15. a potom v Athénách.

I. & ž ak zchodili Amiipoli a
K K ollonii, přišli do Thessalo

niky, k ež byla židovská škola.
2. Tedy Pavel podlé obyčeje všel

k nim, a po tři soboty kázal jim
z Pisem,

3. otvíraje a předkládaje, že Kri
stus* měl trpěti, a z mrtvých vstáti:
a že Ježíš jest ten Kristus, které
hož já zvěstuji vám.

A uvěřili někteří z nich, a
připojili se k Pavlovi a Sílovi, i
z nábožných* a pohanů množství
veliké, i žen znamenitých nemálo.

3) č. Measiáš, Židům zaslíbený —
4) t. ntěch pohanů, kteří již od Židů obrá

cení byli k víře v jednoho Boha..
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5. Ale rozhorlivše se Židé, a ři
vzavše [k sobě] z obecného 'du
některé zlé muže, & shlukše se
zbouřili město: a stojíce u domu
Jásonova* hledali, aby je vyvedli
před lid.

6. A nenalezše jich, táhliJásona,
a některé bratři kknížatům města,
křičíce: Tito [jsou to], kteříž bouři
město, a přišli sem,

7. a Jáson je přijal: a ti všickni
činí proti ustanovením císařským,
pravice býti králem jiného, Ježíše.

8. I zbouřili obec, aknížata mě
sta, kteříž to slyšeli.

9. Ale [oni] přijavše rukojemství
od Jásona, i odjin 'ch, propustili je.

10. Bratři pak ed v noci vy
pustili Pavla a Silu do Beree. A
oni přišedše [tam], vešli do školy
židovské.

11. Ale tito byli šlechetnější nad
ony, kteříž jsou v Thessalonice,

jenžto gřijali slovo se vší chtivostí,na kaž ý den rozvažujíce Písma,
tak-liby ty věci byly.

12. A tak mnozí z nich uvěřili,
i nemálo pohanských šlechetných
žen i mužů. ,

13. A když Zidé v TheSsalonice
zvěděli, žeb iv Berei kázáno bylo
od Pavla s ovo Boží, přišli také
tam pozdvihujíce a bouříce množ
t .s W.

14. Ale bratři vypustili hned
Pavla, aby šel až k moři: Silas
pak a Timotheus zůstali tam.

15. Ti pak, kteří rovázeli Pavla,
dovedli ho až do Ethen, a vzavše
od něho poručení k Sílovi a. Ti
motheovi, aby přišli k němu co

nejsfpíše, odešli.1 . A když jich Pavel v Athé
nách čekal, rozněcoval se v něm
duch jeho, vida město modloslužbě
oddané. '

17. I hádal se s Židy a s ná
božnými ve škole, i na náměstí, i
po všecky dní s těmi, kteříž pří
tomni byli.

5) kdež Pavel a společníci jeho nepochybně
bydleli — Pavel nazývá toho Jásona
svým příbuzným. Řím. 16, 21.
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18. Tedy někteří mudrci e iku
rejští a stoičti hádali se s , a
někteří řekli: I co chce tento plí
skač povědíti? Jiní pak: Zdá se
býti zvěstovatel nových bohů; nebo
jim vypravoval o Ježíšovi, a o
z mrtvých vstám'.

19. I popadše ho vedli [jej] do
Areopágu*, řkouce : Můžeme-liž vě
děti, jaké jest to nové učení, kte

réž vypíravuješ?20. ebo nové jakési věci vklá
dáš v uši naše: rotož chceme vě
děti, coby to by o.

21. Athénští ak všickni, i při
chozí hosté, niče ožjiného_tak pilní
nebyli, jako aby něco nového po
vídali, aneb slyšeli.

22. Tedy Pavel stoje u prostřed
Areopágu, řekl: Muži athénští, ví
dím vás býti ve všem téměř
pověrečnějšimi*.

23. Nebo procházeje se, & vida
modly vaše, nalezl jsem také oltář,
na kterémž napsáno jest: Nezná
mému Bohu*.Protož co vy ctíte ne
znajíce, to já zvěstuji vám.

24. Bůh, kterýž učinil svět, i
všecko, což jest na něm, ten jsa
pánem nebei země, nebydlív chrá
mech rukou udělaných*.

25. Aniž bývá ctěn lidskýma ru
kama, jakoby něčeho potřeboval,
ješto on dává všechněm život, 1
dýchání, i všecko:

26. a učinil z jednoho všecko
pokolení lidské, aby přebývalo na
vší tváři země, ěřiv uložené
časy, a meze přebývání jejich,

27. ab hledali Boha, zdaby snad
se ho omakali, neb ho nalezli,
ačkoli není daleko od jednoho kaž
dého z nás.

19) t. před athénekou nejvyšší radu —-:
22) či vidím, že jste nad miru pobožm. ,
28) t. jest tento oltář zasvěcený. Athénští

byli totiž tak bedliví ctitelé bohů, že
vystavěli také oltář bohům neznámým,
aby tím způsobem žádného jakkoli ne
povědomého ctlti neopominuli.
t. v smyslu pohanském, jakoby tu za.
vřen & na to místo vázán byl.
t. člověk —- . z jedné krve, či jedno
rodé, jedné přirozenosti.

24)

26)
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28. Nebo v něm živi jsme, a
hybame se, i trváme; jakož i ně
kteří z vašich básníků pravili: Jeho
zajisté i pokolení jsme.

29. Jsouce tedy pokolení Boží,
nemamet se domnívati, žeby bož
ství zlatu, neb stříbru, neb ka
meni, řemeslem anebo důmyslem
lidským vyrytému podobné bylo.

30. A zajisté časy té nevědo
mosti prohlídaje Bůh, nyní zvěstuje
lidem, aby všickni všudy pokání
činili,

31. proto že uložil den, v kte
rémž souditi bude svět v sprave
dlnosti, skrze muže, kteréhož [k
tomu] zřídil, davaje víru všem,
vzkřísiv ho z mrtvých.

32. Uslyševše pak 0 vzkříšení
z mrtvých, někteří se posmívali,a
někteří řekli: Budeme tě o tom
podruhé slyšeti.

33. A tak vyšel Pavel z pro
středku jejích.

34. Někteří pak muži přidržíce
se ho, uvěřili: mezi kterýmiži
Dionysius Areopagita*, a žena j me
nem Damaris, a jiní s nimi.

Kapitola 18.
0 Pavlova kézaní v Korinthn, 19. a po

tom v Efesu. 24. 0 Apollovi.

1. ' otom šed z Athén, řišel
P do Kéršnthu: P
2. & nalezna jednoho Žida, jme

nem Akvilu, rodem z Pontu, kte
rýž nedavno byl přišel z Vlach, a
Priscillu manželku jeho, (proto že
byl rozkázal Klaudius, aby všickni
Židé z Říma odešli) přistoupil k
mm.

3. A že byl téhož řemesla, zů—
stával u nich, a dělal: byli pak
řemesla těch, kteříž dělají stany*.

4. I hadal se ve škole židovské
každou sobotu, vkladaje mezi to
jmeno Pana Ježíše, apřesvědčoval
Židy, i Řeky.

34) t. jeden z athénské nejvyšší rady —
3) t. koberce vůbec, a zvláště na stany;

byli kobereěníci, čalouníci.

5. A když přišli z Macedonie
Silas a Timotheus, dotíral Pavel
horlivěji slovem, i osvědčoval i
dům, že Ježíš jest Kristus.

6. Když pak oni odporovali, a
se rouhali, vytřésaje roucho své
řekl k nim: Krev vaše [budiž] na
hlavu vaši: já. číst jsa* půjdu od
této chvíle k pohanům.

. A jda odtud, všel do domu
nějakého člověka, jmenem Tita
Justa, ctitele Božího, jehož dům
byl u samé židovské školy. _

8. Ale Krišpus kníže školy 11
věřil v Pana se vším domem svym:
a mnozí z Korintských slyšice u
věřili, a byli okřtěni.

9. I řekl Pan v noci u vidění
Pavlovi: Neboj se, ale mluv a ne
mlč;

10. neb já. jsem stebou, a žádný
nesahne na tebe, aby uškodil tobě,
nebo mnoho mam lidu v tomto
městě. 

11. Byl pak tam rok a šest mě
síců, uče je slovu Božímu.

12. Kd ž pak byl Gallio vla
dařem všcháji, povstali Židé jed—
nomyslně proti Pavlovi, a přivedli
jej před soudnou stolici,

13. řkouce: Tento navádí lidi,
aby proti zakonu ctili Boha.

14. A když Pavel počal otvírati
ústa, řekl Gallie k Zidům: muži
Židé, kdyby něco bylo nepravého,

nebo nějaký zločin; slušněbych vasvyslyše
15. že ale jsou to hádkyo slovu,

a o jmenech, a o zákonu vašem,
vy sami vizte: já nechci toho soud

cem byti.16. Odehnalje od soudně stolice.
17. Tedy uchopivše všickni [Ře—

kové] Sosthena, kníže školy ži
dovské, bili jej před soudnou sto
licí: a Gallio nic na to nedbal.

18. Pavel pak pobyv tu ještě
mnoho dní, a rozžehnav se s bra
třími plavil se do Syrie, a s nim
Priscilla, a Akvila, oholiv soběv
Cenchreachhlavu* ;nebo mělslib“.

6) t. vší viny, i odpovídání z vas —
18) Cenchree bylo město a přístav u Ko—

.
o
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19. l přišel do Efesu, & nechal
'ich tu. Sám pak všed do školy,
ádal se s Židy.
20. Kd ž pak oni prosili, aby

déle poby, nesvolil:
21. ale rozžehnav se a řka: Na

vrátim se k vám zase, bude-li vůle
Boží, bral se z Efesu.

22. A přišed do Cesaree, vstoupil
[do J erusaléma] a pozdravil církve,
a sstoupil do Antiochie.

23. A pobyv tu některý čas, od
šel, a procházeje pořad krajinu ga
latskou, a Frýgii, potvrzoval všech
učemiiků.

24. Žid pak nějaký, jmenem A
pollo, rodem z Alexandrie, muž
výmluvný, učený v Písmě, přišel
do Efesu.

25. Ten byl naučen cestě Páně:
& vroucl'm duchem mluvil, &.učil
pilně těm věcem, kteréž jsou J eží—
šovy, znaje toliko křest Janův.

26. Ten tedy počal důvěrně mlu
viti v židovské škole. A když ho
uslyšeli Priscilla a Akvila, ří'ali
ho [k sobě], a pilněji mu vykll ali
cestu Páně.

27. Když pak chtěl jíti do Achaje,
psali bratři učenní napomina
jíce, aby ho přijali. A když přišel,
prospěl mnoho těm, kteříž uvěřili;

28. nebo náramně přemahal Židy,
zjevně dokazuje z Písem, že Ježíš
jest Kristus.

Kapitola 19.
O Pavlova v Efesu kázaní : velikých

divech. 13. Potrestání zaklínačů, 23. a zbou
ření obce efesskě proti Pavlovi.

1. I stalo se, když byl Apollo vKorinthu, že Pavel rošed
vrchni krajiny, řišel do E esu, &
nalezl tu někter učenniky;

2. i řekl k nim: Zdaliž uvěřivše
přijali jste Ducha svatého? A oni
řekli k němu: Ba, ani jsme nesly
šeli, že jest Duch svatý.

3. On ak řekl: V kom tedy jste
pokřtěni; A oni řekli: Křtem Ja.
novým.

rinthu. — " t. Nazarejský. 4. Mojž.
6, 2. atd.

Nový Zákon.

4. I řekl Pavel: Jant křtil lid
křtem pokání, řka, aby v toho,
kterýž měl po něm přijíti, věřili,
to jest v Ježíše*.

5. To uslyševše, pokřtěni jsou ve
jmenu Pana Ježíše.

6. A když Pavel na ně vzkladal
ruce, přišel na ně Duch svatý, a
mluvili jazyky, a prorokovali.'

7.ŠBylopak všech okolo dvanáctimuž .
8. Tedy všed do židovské školy,

s důvěrnosti mluvil po tři měsíce,
hadaje se, a přesvědčuje o kralov
ství Božím.

9. Když pak se někteří zatvrdili,
a nevěřili, mluvice zle o cestě
Páně před množstvím, odstoupiv
od nich, oddělil učenníky, hádaje
se na každý den ve škole nějakého
Tyrana.

10. A to se dalo po dvě léta,
tak že všickni, kteříž přebývali v
Asii, slyšeli slovo Páně, Židé i
pohané.

11. I nemalé divy činil Bůh
skrze ruce Pavlovy:

12. tak žei šátky, a.pasky s 'eho
těla na nemocné nosívali, a o stu
povaly od nich nemocí, a zlí du
chové vycházeli.

13. Tedy pokusili se někteří z
Židů tuláků, kteříž se s zaklínanim
obírali, vzývati jmeno Pana Ježíše
nad těmi, kteříž zlé duchy měli,
říkajice: Zaklínam vas skrze Ježíše,
kteréhož káže Pavel.

14. A bylo to nějakých sedm
synů, Žida Scevy, knížete kněž—
ského, kteříž to činili.

15. Odpověděv pak zlý duch,
řekl jim: Ježíše znam, aoPavlovi
vim: ale kdo jste vy?

16. A vskočiv na ně člověk, v
kteremž byl duch velmi zlý, a
zmocniv se obou, přemohl je, tak
že nazí a zraněni z toho domu utekli.

17. Známo pak učiněno jest to
všem Židům i pohanům, kteříž
bydleli v Efesu: a připadla bázeň

4) t. jeho křest byl toliko připravující k
příští Kristovu.

12
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na ně na všecky, a bylo jmeno
Pána Ježíše velebeno.

18. A mnozí z věřících přichá
zeli, vyznávajíce a vypravujíce
skutky své.

19. Mnozí pakz těch, kteříž byli
všetečných věci* hleděli, snesli
knihy, a spálili [je] přede všemi:
a s očetše cenu jejich, shledali pa—
d te tisíců peněz**.

20. Tak jest silně rostlo slovo
Boží, a zmocňovalo se!

21. A když se to dokonalo, umínil
Pavel v duchu, aby prošed Mace
donii a Acháji, šel do Jerusaléma,
řka: Když pobudu tam, musím také
Řím viděti.

22. I slav do Macedonie dva
z těch, teří mu přisluhovali, Ti
mothea a Erasta, sám zůstal vAsii
do času.

23. Stalo se pak v ten čas ne
malé zbouření pro cestu Páně.

24. Nebo zlatník jeden, jmenem
Demetrius, kterýž dělal stříbrné
chrámy [bohyně] Diany, dával ne
malý zisk řemeslnikům.

25. Ten svolav je, i ty, kteříž
byli podobného řemesla, řekl: Muži,
víte, že tímto řemeslem zisku na
býváme:

26. a vidite, i slyšíte, že tento
Pavel netoliko v Efesu, ale téměř
po vši Asii, přemlouvaje odvrátil
mnohý zástup, pravě: Že to nejsou

žárové, kteříž bývají rukama uam.
27. A protož nebezpečenství jest,

netoliko aby nám tato naše částka
[živnosti] v pohrdání nepřišla, ale
také chrám veliké Diany za nic
nebude jmin, ano i ku zkáze přijde
důstojenství její, kterouž ctí všecka
Asie, i okršlek světa.

28. Uslyševše to, naplnění jsou
hněvem, a zkřikli řkouce: Veliká
[jest] Diana Efesských!

29. I na lněno jest město roz—
brojem, a ali se úprkem jedno
myslně do divadla*, uchopivše Gaja

19) t. čarodějnictví. — "' t. stříbrných
drachem po 15 kr.

29) Bylo to obtažené místo, kde se nejen

aAristarcha, Macedonske',tovaryše
cesty Pavlovy. _ _

30. Když pak chtěl Pavel jíti
mezi lid, nedopustiíi učenm'ci. _

31. Ano i někteří z knížat Asie,
kteříž byli přátelé jeho, poslali k
němu, prosice, aby se nevydával
do divadla. __

32. A jedni křičeli tak, jiní ji
nak, nebo byla obec zbouřená: a
mnozí nevěděli, proč jsou se sběhli.

33. I vytáhli“ ze zástupu Ale
xandra, kteréhož i Židé dohánělň
Alexander pak požádav rukou ky:
nutím mlčení, 'chtěl zprávu dáti
lidu.

34. Kteréhož když oznali, že
jest id*, stal se jeden las všech,
as dvě hodiny volajících: Veliká
[jest] Diana Efesských!

35. A když písař. upokojil zá.
stupy, řekl: Muži efesští, ikdož
z lidí jest, ještoby nevěděl, že mě
sto Efesských ctí velikou Dianu,
a Jupiterovo plémě**?

36. Poněvadž tedy tomu odpíráno
býti nemůže, máte se upokojiti, a
nic nepovážlivě nečiniti.

37. Přivedli jste zajisté tyto lidi,
kteříž nejsou ani svatokrádcové,
ani ruhači bohyně vaší.

38. Jestliže pak Demetrius, a
kteříž jsou s ním řemeslníci, mají
proti někomu při, bývát obecný
soud, a jsou vladařové, nechat na
se vespolek žalují.

39. Pakli čeho jiného hledáte:
bude to moci v pořádném shro
mážděni skoncováno býti.

40. Neb jsme i v nebezpečenství,
abychom nebyli viněni z dnešního
zbouření: poněvadž žádný není, (o
kterémžbychom mohli očet dáti,)
že jest vinen tímto sbě nutím. A
to pověděv rozpustil lid.

veřejně hry ale i obecní schůzky drží
v y.

33) t. aby mluvil !: lidu.
34) nechtěli ho slyšeti a — '—
36) městský neb vladařňv. — ** Diana

byla dcera Jupiterova, : o jejím efes—
ském obrazu se věřilo, že snebe spadl.
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Kapitola 20.
Pavlova cesta do Troady. 7. Jeho kázani,

& jednoho mládence vzkříšení. 15. Svolav
do Milétu starší efesské, učinil knim řeč a
rozžehnal se s nimi.

1. d ž ak řestalo zbouřeni. po
K šolšv ngel učenniků,a učí

niv k nim napomenutí, rozžehnal se,
a vyšel, aby šel do Macedonia.

2. A když prošel ty krajiny, a
napomínal je mnohými řečmi, při—
šel do země řecké.

3. Když pak tu pobyl tři měsíce
činili mu Židé úklady, když se měl
plaviti do Syrie: i uminil navrátiti
se skrze Macedonii. '

4. el pak s nim Sópator [syn]
Pyrha Beréenského, a z Thessalo
nických Aristarchus, a Sekundus,
a Gajus Derbenský, a Timotheus:

gsijskýchpak Tychikus,a Trous
5. Ti šedše napřed čekali na nás

v Troadě:
6. my ak 'sme se lavili 0

dnech Přeřénich Filippi? a přišli
jsme k ním do Troad v ěti dnech,
a tu jsme pobyli se m dni.

7. Tedy první den po sobotě*,
když jsme se byli sešli k lámání
chleba**, mluvil k nim Pavel, maje
nazejtři jíti pryč, i prodlil řečí až
do půlnoci.

8. A bylo mnoho světel na síni,
kdež 'sme byli shromážděni.

9. eden pak mládenec, jmenem
Eutichus, sedě na okně, pohřížil
se, když Pavel dlouho kázal, v hlu
boké spani, &.přemožen snem spadl
s třetího ponebí dolů, a zdvižen
jest mrtvý.

10. K němuž Pavel dolů sstoupiv
spolehl na něj, a objav ho, řekl:
Nermuttež se, však jest duše jeho
v něm.

11. A vstoupiv a lámav chléb, a
okusiv, a dosti jim kázav až do sví—
tání, tak odšel.

7) t. v neděli. Viděti, že křesťané již za
časů apoštolských ten den službami
Božími světili. — " t. k večeři Páně,
jež se koná při mši svaté.
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12. I přivedli mládence živého,
a byli nemálo potěšeni.

13. My pak vstoupivše na lodi,
plavili jsme se do [města] Assonu,
majíce odtud vzíti Pavla, neb tak
byl nařídil, chtěje sám jíti po zemi.

14. A když se s námi v Assonu
sešel, pojavše jej, přišli jsme do
Mitylény.

15. Aplavice se odtud, přišli 'sme
druhého dne proti [ostrovu] 0 'os,
a třetího dne jsme přistali k [ostro
vu] Sámos*, & nazejtří jsme přišli
do města] Milétu:

1 . neb byl Pavel uminil mi
nouti Efes, aby se nemeškal v Asii;
nebo pospíchal, bylo-]iby jemu
možno, aby byl o Letnicích v J e
rusalémě.

17. Tedy poslav z Milétu do Efesu,
povolal starších církve.

18. Kteřížto když k němu přišli,
a byli pospolu, řekl jim: Vy víte,
od prvního dne, v kterýžto jsem
přišel do Asie, kterak jsem po vše
cken čas s vámi byl,

19. slouže Pánu se vší pokorou,
a s [mnohými] slzami, a pokuše
nimi, kteráž mi se přiházela z ů
kladů židovských;

20. kterak jsem ničehož nepo
minul z užitečných věcí, abych
vám neoznámil, a vás neučil zjevně,
i po domích,

21. svědectví vydávaje Židům i
pohanům o obrácení se k Bohu., a
o víře v Pána našeho Ježíše Krista.

22. A aj nyni já. vázán jsa du
chem*, jdu do J emsaléma, nevěda
co se mi v něm má přihoditi:

23. ač že mi Duch svatý po
všech městech osvědčuje, řka: že
okovy a souženi očekávají mne v
J erusalémě.

24. Ale nic se toho neštítím:
aniž činím život svůj dražší než
sebe*, jen abych dokonal běh svůj,
&.posluhováni slovem, kteréž jsem
přijal od Pána Ježíše, k osvědčo
váni evangelium milosti Boží.
15) & přenocovali jsme (tak přidej z ř.) na

(předhořl') Trogillium —
22) či puzen od ducha —
24) t. než spasení duše své —
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25. A aj nyni já. vím, že ne
uzřite více tváři mé všíckm,
mezi kterýmiž jsem cho ' káže o
kralovstvi Božím.

26. Protož osvědčují vam dneš
ního dne, že číst jsem odkrve všech.*

27. Nebt jsem nepominul zvěsto
vati vam všelikou radu Boží.

28. Buďtež bedlivi sebe, ivšeho
stáda, v němžto Duch svatý usta—
novil vás biskupy, abyste spravo
vali církev Boží, kteréž dobyl svou

29. Já. vím, že po mém odchodu
vejdou mezi vas vlci hltavi, kteříž
nebudou šetřiti stáda.

30. A z vas samých povstanou
muži,*j enžbudou mluviti převrácené
věci, aby obrátili učenníky po sobě.

31. Protož bděte majíce v paměti,
že jsem po tři léta nepřestával dnem
i nocí, s pláčem napomínati jedno
hokaždého z vás.

32. A nyní [bratři], poroučím
vás Bohu, & slovu milosti jeho,
kterýžto mocen jest vzdělati, a děti
dědictví mezi všemi posvěcenýmí*.

33. Stříbra, a zlata, neb roucha
nežádal jsem od žádného, jakož

34. sami víte; neb na to, čehož
potřebí bylo mně, i těm, kteříž se
mnou jsou, podávaly ruce tyto.

35. Všecko ukazal jsem vám, že
tak pracuj ice,musíme přijímatí mdlě,

a pamatovatí na slovoPana Ježíše,ne t on řekl: Blahoslavenějí jest
dáti, nežli bráti.

36. A to ověděv,klekl na kolena n
své., a mo lil se s nimi se všemi.

37. I stal se pláč veliký ode všech:
&. padajice Pavlovi na hrdlo lí
bali jej,

38. rmoutíce se nejvíce nad tim
slovem, kteréž byl řekl, žeby ne
měli více tváři jeho viděti. I pro
vodili jej k lOdl.

26) t._zahyne-li kdo z vás, nebude to mouinou.
30) bludaří, viz 1. Tím. 4, 1.
82) či svatýmí; t. se všemi věřícími, svého

posvěcování bedlivými křesťany.

Skutkove' apoštolští 20. 21'.

Kapitola 21.
Cesta Pavlova z Milétu do Jerusaléma,

27. proti němuž lid v chrámě zbouřen.

1.A když nastalo, abychom se plavili, odtrhše se odnich, přímým
během přišli jsme na [ostrov] Kós,
a druhý den na Bhódus, a odtud
do Patary.

2. I nalezše lodí, kteráž měla
ploutí do Fenicie, a vstoupivše pla
vili jsme se.

3. A když se nam počal ukazo
vati Cyprus, nechavše ho na levé
straně, plavílí jsme se do Syrie, a
příplavili jsme se do Týru; nebo
tu měli složiti naklad z lodí.

4. A nalezše učenníky, pobyli
jsme tam sedm dní: a ti pravili
Pavlovi skrze Ducha, aby nevstu
poval do Jerusaléma.

5. A po vyplnění těch dnů, vy
šedše odebrali jsme se, a sprovodilí
nás všickni s manželkami i dětmi
až ven za město: a oklekše na
kolena na břehu, pomodlili jsme se.

6. A když jsme se vespolek roz
žehnali, vstoupili jsme na lodi: a
oni se vrátili domů.

7. My pak přeplavivše se od
Tyru, sstoupili jsme do Ptolemaidy:
a pozdravivše bratří, zůstali jsme
u nich jeden den.

8. A druhý den vyšedše, řišlí

%Ée do Cesaree: avšedše do ocinu' 'pa evangelist , kterýž byl je en

zělsledmi [diakonde zůstali jsme u0.
9. A ten měl čtyry dcery panny

prorokyně.
10. A když jsme tu pobyli za

několik dní, přišel nějaký prorok
z Jůdska, jmenem Agabus.

11. Ten když k nam přišel, vzal
Pavlův pás, &.svazav sobě ruce
i nohy, řekl: Totot praví Duch
svatý: Muže, jehož jest tento pas,
tak svaží Židé v Jerusalémě, a vy

_dají v ruce pohanů.
12. To když jsme uslyšeli, pro

sílí jsme my, i kteří v tom místě
byli, aby nechodil do J erusaléma.

13. Tedy odpověděl Pavel, a řekl:
Co činíte plačíce, a trapíce srdce
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mé? Však já. netoliko svázán býti,
ale i umříti hotov jsem v J erusalémě,
pro jmeno Pána Ježíše.
,;,-14. A když jsme jemu odradíti
nemohli, spokojili jsme se, řkouce:
Staň se vůle Páně!

15. Po těch pak dnech při ra
vivše se, brali jsme se doJ erusal ma.

16. A šli s nami také někteří z
učenníků z Cesaree, vedouce s se—
bou nějakého Mnasona Cyprského,
starého učenníka, u něhožbychom
měli hospodu.

17. A když jsme přišli do Jeru
saléma, rádi nás bratři přijali.

18. Druhého pak dne, všel Pavel
s nami k Jakobovi, a sešli se vší
ckni starší.

19. Jichžto pozdraviv, vypravo
val všecko, co Bůh skrze službu
jeho činil mezi pohany.

20. A oni uslyševše, velebili Boha,
a řekli jemu: Vidíš, bratře, kolik
jest tisíců mezi Židy, kteříž uvě
řili: a všickni jsou horliví milov
níci zákona.;

21. O tobě pak slyšeli, žebys učil
odstoupení odMojžíše ty Židy, kteříž
jsou mezi národy: řka, že nemají
obřezovati s il svých, ani podlé
obyčeje [židovského] chodíti.

22. Což tedy jest [činiti]? musít
se zajisté sjiti množství; nebot
uslyší, že jsi přišel.

23. Učiniž tedy to, co tobě po
víme. Máme čtyři muže, kteříž
mají na sobě slib.

24. Pojma je, posvět se s nimi:
a učiň náklad za ně, aby oholili
hlavy [své]*: a zvědi všickm', že
křivé jest, což o tobě slyšeli, ale
že i sám chodíš ostříhaie zákona.

25. S strany pak těch, kteříž z
pohanů uvěřili, my jsme psali, u
soudivše, aby se varovali obětova
ného modlám, akrve, audaveného,
a smilství.

26. Tedy Pavel, pojav muže, na
druhý den, posvětiv se s nimi,

24) Tím se dokonéval slib nazarejský, při
čemž se daly rozličné inakladné oběti,
kteréž kdo na sebe vzal, učinil se slibu
& posvěcení účastným.

všel do chrámu, oznamiv vyplnění
dnů očistovéní, ažby obětována byla
obět za jednohokaždého z nich.

(4. Mojž. 6, 13.)
27. A když se dokonávalo sedm

dní, Židé ti, kteříž byli z Asie,
uzřevše jej v chrámě, zbouřili vše
cken lid, a vztéhli naň ruce, křičíce:

28. Muži israelšti, pomozte: tot
jest ten člověk, kterýž proti lidu,
i zakonu, i tomuto místu všecky
všudy učí, nad to i pohany do
chrámu uvedl, a poskvrnil svatého
místa tohoto.

29. Nebo byli viděli Trofima
Efesského sním v městě, kteréhož

domdiíívalise, že byl Pavel do chrámuuve .
30. A zbouřilo se všecko město,

a sběhli se lidé. Auchopivše Pavla,
téhli jej ven z chrámu: a hned za
vříny jsou dvéře.

31. A když jej chtěli zabiti, po
vědíno jest tismníku vojska, že se
bouří všecken J erusalém.

32. Kterýžto hned pojav vojáky
a setníky, sběhl k nim. oni u
zřevše tisícnika & vojaky, přestali
bití Pavla.

33. Tedy přistoupiv tisícník u
chopil jej, a rozkázal jej svázati
dvěma řetězy, a ptal se, kdo jest,
a co učinil.

34. Vzastupu pak jedni tak, jiní
jinak křičeli. Anemoha nic jistého
zvěděti pro hluk, rozkázal jej vésti
do ležení.

35. A když přišel k stupňům,
přihodilo se, že nesen byl od vo
'aků pro násilí lidu;

36. nebo šlo za ním množství lidu
křičíce: Zahlaď jej !

37. Akdyž měl Pavel již uveden
býti do ležení, řekl tisícníkovi:
Smím—li co promluviti k tobě?
Kterýž řekl: Umíš řecky?

38. Nejsi-liž ty ten Egyptský,
kterýž jsi před těmito dny učinil

zbouření, a vyvedls na poušt čtyřitisíce mužů vražedlníků
39. I řekl k němu Pavel: Ját

jsem člověk id z Tarsu cilického,
ne neznámého města obyvatel. 1
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rosím tebe, dopust mí promluviti
li u.
40. A když on dopustil, stoje

Pavel na stupních, pokynul rukou
na lid, a když se veliké mlčení
stalo, mluvil jazykem židovským,
řka:

Kapitola 22.
Řeč Pavlova k Židům. 22. Zbouření je

jich pro zmínku o pohanech. 24. Maje býti
mrskán, na to, že jest římský měštěnín, se
odvolává.

1. Muži bratři, a otcové. poslechněte omluvy [mé], kterouž
vám nyní předložím.

2. Uslyševše pak, žeby k nim
mluvil jazykem židovským, raději
mlčeli.

3. I řekl: Ját jsem muž Žid,
narozen v Tarsu cilickém, ale vy
chován jsem vtomto městě, 11noh
Gamalielových, vyučen jsa podlé
pravdy otcovského zákona, horlivý
milovník zákona, jakož ivyvšickni
podnes jste;

4. kterýž jsem se té cestě* pro
tivil až k smrti, svazuje a dávaje
do žaláře muže i ženy,

5. jakož kníže kněžské svědectví
mi vydá, i všickni starší věkem,
od nichž i listy vzav jel jsem do
Damašku k bratřím, abych odtud

přivedl svázané do J erusaléma, abyyli trestáni.
6. I stalo se, když jsem se bral

cestou, a přibližoval k Damašku o
poledni, že najednou rychle snebe
obklíčilo mne světlo veliké;

7. a padnuv na zem, slyšel jsem
hlas, an mí dí: avle, Šavle, proč
se mi protivíš?

8. A já od věděl jsem: Kdo jsi,
Pane? Iřekl emně: Ját'jsemJežíš
Nazaretský, kterémuž ty se protiviš.

9. A kteří se mnou byli, viděli
sice světlo, ale neslyšeli hlasu toho,

do se mnou mluvil.
10. I řekl jsem: Pane, což uči

ním? A Pán řekl ke mně: Vstaň,

4) či tomu náboženství, t. víře v J. K.

a jdi do Damašku, a tut bude tobě
povědino všecko, což činiti máš.

11. A když jsem neviděl pro
jasnost toho světla, veden jsa za
ruce od tovaryšů, přišel jsem do
Damašku.

12. Ananiáš pak nějaký, muž
podlé zákona, svědectví maje ode
všech tam řebývajících Židů,

13. přišeg ke mně, a stoje řekl
mi: Šavle, bratře, rohlédni! A já,
v tu hodinu pohle ěl jsem na ně'.

14. A on řekl: Bůh otců našic
předzřídíl tebe, abys oznal vůli

jsho, a viděl Spravedliveho, a slyšelas z úst jeh .
15. Nebo budeš jemu u všech

lidí svědkem těch věcí, kteréž jsi
viděl a slyšel.

16. Anyni, co prodléváš? Vstaň
a dej se pokřtíti, a obmej hříchy
své. vzývaje jmeno jeho.

17. Stalo se pak, když jsem se
navrátil do J erusaléma, a modlil
jsem se v chrámě, že jsem byl u
vytržení mysli,

18. a viděl jsem jej, an dí ke
mně: Pospěš, a vyjdi rychle z Je
rusaléma, nebot nepřijmou svěde—
ctví tvého o mně.

19. A já. řekl jsem: Pane, onit
vědí, že já. zavíral 'sem do žaláře,
a bil jsem ve školách ty, kteříž
uvěřili v tebe.

20. A když vylévali krev Ště
pána, svědka tvého, já. 'sem tu
stál, apřivolil jsem, aostřihal jsem
roucha těch, kteříž jej zabíjeli.

21. I řekl ke mně: Jdi! nebot
já daleko mezi pohany pošlu tebe.

22. I poslouchali ho až do toho
slova, a [tu] ozdvihli hlasu svého,
řkouce: Za aď z země takového,
nebot nesluší mu živu býti! '

23. A když oni křičeli, a. metalí
[s sebe] roucha svá*, a prachem
házeli do ovětří**:

24. rozkazal ho tisícník do ležení
uvesti, a biči ho mrskati, a mučiti,

23) t. chystajíce se kamenovatí jej — *.
t. dávajíce tím všechněm jiným znu
mení k pozdvižení proti Pavlovi —
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aby zvěděl, pro kterou příčinu na
něj tak křiči.

25. A když jej svázali řemením,
řekl Pavel setníkovi, kterýž při
něm stal: Sluší-liž vam člověka

ímana a. to neodsouzeného mr
skati?

26. Uslyšev to setník, přistoupil
k tisícnikovi, a. pověděl mu, řka:
Co chceš činiti? nebo ten člověk
jest římský měštěnín. J

27. Přistoupiv tedy tisícník, řekl
jemu: Pověz mi, jsi-li ty Říman?
A on řekl: Ano.

28. I odpověděltisícník: Já.jsem
za velikou summu toho měšťanstvi
dosáhl. A Pavel řekl: Já pak jsem
se i íman] narodil.

29. Tedy hned odstoupili od něho,
kteří jej měli mučiti: i tisícnik se
bál, když zvěděl, že jest římský
měštěnin, a že jej byl svázal.

30. Druhého pak dne chtěje ji
stě'i zvěděti, pro kterouby příčinu
Ži é naň žalovali, rozvázal jej, a
přikázal, aby se sešli kněží, i vše
cka rada, a vyved Pavla postavil
ho mezi nimi.

Kapitola 23.
Řeč Pavlova před nejvyšší radou. 6. Při

znání se jeho !: Fariseům & z toho pošlé
rozdvojení mezi ídy. 14. klad lstivý
proti Pavlovi. 23. Zaslání jeho do Cesaree
!: vladaři.

1. y Pavel, pohleděv ilně na
Tego shromáždění, řeklli Muži

bratří, já. se vším dobrým svědo
mím obcoval 'sem před Bohem až
do dnešního ne.

2. Kníže pak kněžské Ananiáš,
kázal těm, kteříž u něho stáli, aby
jej bili v ústa*.

3. Tedy řekl jemu Pavel: Budet
tebe bít1 Bůh, stěno zbílená*. A
ty sedíš, abys mne soudil podlé

Šakgna, a proti zakonu velíš mneiti
4. A kteříž tu stáli. řekli: Nej

vyššímu knězi Božímu zlořečiš?

2) t. jakoby byl něco nepravého pověděl.
3) t. ty pokrytčel licoměrníčel

5. I řekl Pavel: Nevědělt jsem
bratři, žeby knížetem kněžským
byl. Psánot jest zajisté: Knižeti
lidu svého nebudeš zlořečiti.

(2. Mojž. 22, 28.)
6. Věda pak Pavel, žeby jedna

strana byla Saduceů, a druhá. Fari
seů, zvolal v radě: Muži bratři, já.
jsem Fariseus, syn Fariseův: pro
naději & vzkříšení z mrtvých* jsem
'a souzen. _

7. A když to pověděl, stal se
rozbroj mezi Farisey a Saducey, a
rozdvojilo se množství.

8. Nebo Saduceové praví, že není
vzkříšení, ani anděla, ani ducha:
Fariseové pak obé vyznávají.

9. I stal se křik veliký. A povsta
vše někteří z Fariseů, zastávali ho,
řkouce: Nic jsme nenalezli zlého
na tomto člověku; a co kdyby byl
jemu mluvil duch, neb anděl?

10. A když se rozbroj veliký stal,
boje se tisicník, aby nebyl Pavel
od nich roztrhán, rozkázal vojákům
siíti dolů, a vytrhnouti jej z pro
středku jejich, a vésti do ležení.

11. V druhou pak noc, stoje u
něho Pan, řekl: Budiž stálý; neb
jako jsi svědčilo mně v J erusalémě,
tak musíš svědčiti i v ímě.

12. A když byl den, sebrali se
někteří z Židů,azapřisá.hli seřkou—
ce, že nebudou jisti, ani piti, až
zabijí Pavla.

13. Bylo pak jich více než čtyři
ceti mužů, kteříž se byli tak spikli;

14. kteřížto přistoupivše k kní
žatům kněžsk m, a starším, řekli:
Zakletím zak eli jsme se, že neo
kusíme ničehož, dokudž nezabijeme
Pavla.

15. Protož nyní vy oznamte s
radou tisícnikovi, aby jej k vám
přivedl, jakobyste něco jistějšího
chtěli o něm zvěděti: mypak prvé,
nežli se přiblíží, hotovi jsme jej
zabiti.

16. O kterýchžto ůkladech usly
šev syn sestry Pavlovy, přišel a

6) t. pro učení o z mrtvých vstání Kri
stovu a z toho jdoucí naději budou—
cího obecného všechněch vzkříšení —
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vešel do ležem', a pověděl to Pav
ov1.

17. Tedy zavolav k sobě Pavel
jednoho z setníků, řekl: Doveď mlá—
dence tohoto k tisícníkovi, neb má
jemu něco oznámiti.

18. A on pojav ho, vedl ktisícní
kovi, a řekl: Vězeň Pavel prosil
mne, abych tohoto mládence při
vedl k tobě, žeby měl s tebou ně
co mluviti.

19. I vzav jej tisícník za ruku
jeho, odstoupil s ním soukromí, a
otázal se ho: Co jest to, ježto mi
máš oznámiti?

20. On pak řekl: Židé uložili pro
siti tebe, abys zítra uvedl Pavla
do rady, jakoby se něco jistějšího
chtěli o něm vyptati:

21. ale ty nevěř jim, nebot činí
jemu úklady víc než čtyřiceti mužů
z nich, kteříž se zařklí, že nebu
dou jísti, ani píti, až jej zabijí: a
jižtI jsou hotovi, čekajíce na pří
pověď tvou.

22. Tedy propustil tisícm'k mlá
dence, přikázav,aby žádnému nepra
vil, žeby mu to byl oznámil.

23. A zavolav dvou setníků řekl
jim: Připravte dvě stě vojáků, aby
šli až do Cesaree, a sedmdesáte
jezdců, a dvě stě kopiuníků, od
třetí hodiny noční*;

24. i hovada připravte, aby vsa-_
dice [na ně] Pavla, ve zdraví jej
dovedli k vladaři Felixovi;

25. (nebo se bál, aby ho snad
nevydřeli idé, a nezabili, a on
potom netrpěl pohanění,jakoby byl
peníze od nich vzal ;)

26. napsav list tohoto obsahu:
Klaudius Lysiáš výbornému vla
daří Felixovi ozdravení!

27. Muže to oto, kteréhož javše
Židé počali zabíjeti, ['á] přišed k
tomu s vojskem vytrhl jsem, zvě
děv, že jest íman:

28. a chtěje zvěděti, z čehožby
jej vinili, uvedl jsem ho do rady
jejích.

29. I shledal jsem, že na něj
žalují o otázky svého zákona, a

29) t. okEi—naši deváté večerní —
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že nemá žádného zločinu, hodného
smrti neb vězení.

30. A když mi povědíno o úkla
dech, kteréž mu byli strojili, poslal
jsem ho k tobě přikázav i žalob
m'kům, aby pověděli před tebou*.
Měj se dobře!

31. Tedy vojáci, jakž jim bylo
poručeno, pojavše Pavla, vedli jej
v noci do Antipatridy.

32. A druhého dne, nechavše jízd
ných, aby s ním jeli, vrátili se do
ležení.

33. Kteříž když přijeli do Cesa
ree, a odevzdali list vladaři, posta
vili před něj i Pavla

34. Když pak byl přečetl, a. se
otázal, z kteréby krajiny byl, a
zvěděv, že z Cilicie,

35. řekl: Budu tě slyšeti, když
řijdou tvoji žalobníci. I rozkázal
o ostříhati v radním domě Heró

desově.

Kapitola 24.
Pavel odpovídá před vladařem nažalobu

Židů, 23. Polehčené mu vězení a. protah
učiněn.

1. o ěti ak dnech sstoupilo
P kiiíže Ikněžské, Ananiáš, s

některými staršími, & s nějakým
Tertullem, řečníkem [do Cesaree],

kteřížto přišli k vladaři proti Pavon.
2. A když povolán byl Pavel,

počal Tertullus žalovati, řka: Poně
vadž ve mnohém pokoji živi jsme
skrze tebe, a mnohé věci se napra
vuií tvou opatrností,

3. přijímáme to vždycky a všu
dy se vším děkováním, výborný
Felixe!

4. Ale abych tě déle nezdržoval,

grosím, vyslyš nás krátce podlé svéobrotivosti.
5. Nalezli jsme člověka tohoto

jedovatého, a vzbuzujícího různice
mezi všemi Židy po všem světě,
a původce zbouření sekty Nazaret
ských*:

30) či aby žalovali, co proti němu mají.
5) Tak nazývali potupně křesťany.
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6. kterýž i chrámu poskvrniti
usiloval, a kterého javše chtělijsme
podlé zákona našeho souditi.

7. Ale přišed tisícník Lysiáš s
mocí velikou, vytrhl jej z rukou
naši

šli k tobě; od něhož budeš moci,
soudě, sám zvěděti o všem tom, z
čeho my jej viníme.

9. Přidali pak i Židé, řkouce, že
tomu tak jest.

10. Tedy od ovědělPavel, (když
mu pokynul v adař, aby mluvil):
Věda tě býti od mnohých let soud
cem tohoto národu, s dobrou myslí
za sebe dosti učiním.

11. Můžeš zajisté zvěděti, že není
tomu více než dvanácte dní, jakž
jsem přišel do J erusaléma, abych
se modlil.

12. A nenalezli mne ani v chrá
mě s někým se hádajícího, aneb
činícího roty v zástupu, ani ve
školách,

13. ani v městě: aniž mohou
před tebou dokázati, co na mne nyní

žalují.1 . Ale toto před tebou vyzná
vám, že podlé cesty, kterouž na—
zývají kac1řstvím, tak sloužím Otci
a Bohu svému*, věře všemu, co
psáno jest v Zákoně a Prorocích,

15. maje naději vBohu. že bude
vzkříšení spravedlivých i nespra
vedlivých, kteréhožto i oni sami
očekávají.

16. Protož i_sám hledím, abych
měl vžd cky svědomí bez úrazu
před Bohem, i před lidmi.

17. Po mnohých pak letech při
šel jsem, abych přinesl almužny

nlÉŠodusvému, a vykonal oběti, i8 y.
18. A při tomto mne nalezli o

čisťujícího se v chrámě, ne s zá
stupem, ani s hlukem.

19. Někteří pak Židé z Asie,
kteřížby měli před tebou státi, a
žalovati, měli-liby co proti mně:

20. aneb tito sami at povědí,

14) Ř. Bohu otců svých, t. tomu, jehož
ctili předkové naši.

0 J
8. rézkázav, aby žalobníci jeho

zdali jsou na mně nějakou nepra
vost nalezli, když jsem stál v radě,

21. leč jen to jediné slovo, že
jsem zavolal stoje mezi nimi: Pro
vzkříšení z mrtvých souzen jsem
'á dnes od vás.

22. Tedy Felix odložil jim, jistě
věda o té cestě*, řka: Až tisícnik
Lysiáš přijde, budu vás slyšeti.

23. I přikázal setníkovi, aby ho

ostříhal, i aby měl pokoj, a abynebránil žádnému z jeho přáte,
posluhovati jemu.

24. Po několika pak dnech, při
šed Felix s Drusillou, manželkou
svou, kteráž byla Židovka, povolal
Pavla, a slyšel od něho víru, kte
ráž jest v Krista Ježíše.

25. A když on mluvil o s ra
vedlnosti, a o čistotě, a o bu ou
cím soudu, zatřesa se Felix odpo—
věděl: Co se této chvíle týče,
odejdi, &v čas příhodný zavolám tě.

26. Nadál se také, že mudáPa
vel peníze; pročež i často povolá
vaje ho, mluvíval s ním.

27. Když pak se naplnila dvě
léta, měl Felix po sobě nástupce
Porcia Festa. A chtěje Felix i
dům učiniti milost, nechal Pavla
ve vězení.

Kapitola 25.
Sv. Pavel před Festem a králem Agrip

on.

1. od Festus, řišed do krajiny,
T šijel po třgch dnech z Ce—

saree go Jerusaléma.
2. I předstoupili před něj kní

žata kněžská & řednízŽidů proti
Pavlovi, a prosí ' ho,

3. žádajíce proti němu té milo
sti, aby jej kázal řivesti do Je
rusaléma, strojíce ů ady, aby ho
na cestě zabili.

4. Ale Festus odpověděl, že má
Pavel ostříhán býti v Cesarei: sám
pak že časněji pojede.

5. Protož (řekl), kteří z vás mo:
hou, at sstoupí se mnou, a jest-11

22) t. o víře křesťanské —
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jaká vina na tom muži, at na něj
žalují.

6. A pobyv mezi nimi, nic více
než osm, aneb deset dní, jel do
Cesaree, a druhého dne posadiv se
na soudné stolici, kázal Pavla při
vesti.

7. Kterýžto když byl přiveden,
obstoupili jej Zidé, jenž byli řišli
z Jerusaléma, mnohé a těžk ža
loby vedouce, kterýchž nemohli
dokázati,

8. ješto Pavel zprávu dával: Ani
proti zákonu židovskému, ani proti
chrámu, ani proti císaři nic jsem
ne rovim'l. „

. Ale Festus chtěje Zidům mi—
lost prokázati, od ovídaje Pavlovi,
řekl: Chceš-li jíti do J erusaléma,
a tam přede mnou o to souzen
býti?

10. I řekl Pavel: Před stolicí
císařovou stojím, tam mám souzen
býti. Zidům jsem neublížil, jakož
[ty] dobře víš.

11. Nebo jestližet jsem ublížil,
aneb něco smrti hodného učinil,
neodpírám umříti: paklit nic toho
není, což tito na mne žalují, žád—
nýt mne jim nemůže darovati. K
císaři se odvolávám!

12. Tehdy Festus. promluviv s
radou, od ověděl: K císařis seod
volal, k elsaři půjdeš!

13. A když minulo několik dní,
přijeli král Agrippa a Bernice do
Cesaree, aby pozdravili Festa.

14. A když tu mnoho dní po
byli, oznámil Festus králio Pavlo
v1, řka: Muž nějaký zanechán jest
od Felixa v vězení,

15. o kteréhož, když jsem byl
v Jerusalémě, přistoupili ke mně
knížata kněžská a starší židovští,
žádajíce proti němu odsouzení. „

16. Kterýmž jsem odpověděl: Ze
není obyčej ímanů odsouditi ně—
kterého člověka, prvé nežliby ten,
kterýž žalován jest, přítomné měl
žalobm'ky, a dáno mu bylo místo
k obraně, aby se očistil z toho, z
čehož byl obviněn.

17. A protož, když se tu byli

sešli, posadiv se [hned] beze všeho
meškání druhý den na soudně sto
lici, rozkázal jsem toho muže při
vesti.

18. Proti němuž žalobnící, sto
jíce, žádné příčiny nepřednášeli, o
kteréž jsem já se domýšlel, žeby
byla zlá:

19. ale měli proti němu jakés
otázky, 8 strany své pověry, a o
jakémsi Ježíšovi mrtvém, o kte
rémž Pavel jistil, že jest živ.

20. Já pak nevěda, co o takové

při souditi, řekljsem, chtěl-liby jítio Jerusaléma, a tam o ty věci
souzen býti.

21. A když se Pavel odvolal„
aby byl chován krozeznáni augu
stovu*, kázal jsem jej chovati, až
bych jej poslal k císaři.

22. Tedy řekl Agrip &.k Festo
vi: Chtělbych i já toho člověka
slyšeti. [A on] řekl: Zítra ho u
slyšfš.

23. Druhého ak dne, když ři
šel Agrippa, a IlJŠernice, s veli ou
nádherností, a vešli na síň stisíc
níky, a předními muži města, při
veden jest k rozkázam' Festovu
Pavel.

24. I řeklFestus: KráliAgrippo,
i všickni muži, kteříž zde s námi
jste, [tu] vidíte toho, za nějž vše
cko množství idů prosili mne v
Jerusalémě, žádajice a křičíce, že
on nemá více živ b' i.

25. Ale já jsem s edal, že nic
hodného smrti neučinil Když pak
se sám kaugustovi odvolal, umínil
jsem jej [k němu] poslati.

26. O němž nemám, cobych ji
stého Pánu [svému]napsal. Pročež
jsem jej před vás přivedl, “azvláště
před tebe, králi Agrippo, abych
vyptaje se měl co psáti.

27. Nebo zdá mi se býti neroz
umné, poslati vězně, a pře jeho
neoznámiti.

21) t. Néronovu, jenž byl toho času císa
řem či auguatem.
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Kapitola 26.
O témž dále.

1. Tedy řekl Agri pa Pavlovi:Dopoušti se to e, abys sam
za sebe mluvil. Ted
ruku, počal zprávu

Pavel vztáh
ávati.

2. Proti všem věcem, zkterýchž
mne viní Židé, králi Agrippa), za
šťastného se počítám, že se dnes
před tebou hájiti mám,

3. zvláště proto, že ty všecko
víš, i kteří obyčejové jsou uŽidů,
i [které] otázky: protož prosím,vy
slyš mne trpělivě.

A zajisté o životu mém od
mladosti, jaký byl od počátku v
národu mém v J erusalémě, vědí
všickni Židé,

6. zna'íce mne hned od počátku,
kdyby c těli svědectví vydati, že
podlé nejjistší sekty našeho nábo
ženství, byl jsem živ Fariseus.

6. A nyní pro naději zaslíbení,
kteréž se stalo otcům našim od
Boha, stojím soudu isa oddán:

7. kterehožto [zaslíbem] dvanác
tero pokolení naše, sloužíce dnem
inoc1, naději má, že dojde. A pro
tu naději žalují na mne Židé,králi
[Agnpp01—

8. Což se za věc k víře nepo—
dobnou soudí u vás, že Bůh mrtvé
křísí?

9. I ját jsem se zajisté domní
val, žebych mělproti jmenu Ježíše
Nazaretského mnoho odporného či
niti.

10. Což jsem i činil v Jerusa
lémě, a mnohé ze svatých jájsem
do žalářů sázel, vzav [k tomu] moc
od knížat kněžských: a když byli
usmrcováni, donášel jsem ortel.

11. A po všech školách často—
kráte je trestaje přinucoval jsem,
aby se rouhali: a více rozlítiv se
na ně ronásledoval jsem je, až
do cizíc měst.

12. V kterémžto úmyslu když
jsem šel do Damašku s mocí a do
puštěním knížat kněžských,

13. uzřel jsem o poledni na ce

stě, králi, an světlo s nebe nad
slunce jasnější obklíčilo mne, ity,
kteříž se mnou byli.

14. A. když jsme my všickni na.
zem padli, slyšel jsem hlas, an mí
travi židovským jazykem: avle,
šavle, proč se mi protivíš? tvrdot
tobě bude proti ostnu se z ěčovati.

15. A 'á. jsem řekl: do jsi,
Pane? A án řekl: Já jsem Ježíš,
kterémuž ty se protivíš.

16. Ale vstaň, a stůj na nohách
svých; nebo proto jsem se tobě
ukázal, abych tě učinil služebníkem
a svědkem těch věcí,“ kteréž jsi
viděl, i těch, v kterýchž se budu
ukazovati tobě,

17. vysvobozuje tebe z lidu a z
národů*, mezi kteréž já nyní po
sílám tebe,
-18. abys otvíral oči jejich, aby

se obrátili od temnosti k světlu,
a z moci satanovy k Bohu, aby
vzali odpuštění hříchů, a los mezi
svatými skrze víru, kteráž jest ve
mne.

19. A protož, králi Agrippo, ne
byl jsem nevěřící nebeskému V1

em.
20. ale [hned] nejprv těm, kteříž

jsou v Damašku, a v Jerusalémě,
i po vší krajině jůdské, inárodům
zvěstoval jsem, aby činili pokání,
a obrátili sekBohu, hodné skutky
pokání činíce. „

21. Pro tu příčinu Zidé, javše
mne, když jsem byl vchrámě, po
koušeli se mne zabit-i;

22. ale s pomocí Boží stojim až
do dnešního dne, v dávaje svěde
ctví malému ivelik mu, nic jiného
nemluvě, než to, což mluvili Pro
roci a Mojžíš, že se má státi;

23. že měl Kristus trpěti, že měl
první z mrt 'ch vstáti a zvěsto
vati světlo li u, i národům*.

24. To když on mluvil a počet
vydával, řekl Festus hlasem veli

17) t. z ůkladů & moci lidu židovského i
národů pohanských —

23) t. světlo pravé víry nejen lidu židov
skému ale i ostatním pohanským ná
rodům.
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kým: Blázníš, Pavle; mnohé umění
tě k bláznovství přivádí.

25. A Pavel řekl: Neblázním,
výborný Feste, ale mluvím slova
pravdy a střídmosti*.

26. Vít zajisté o těch věcech král,
]: němuž i svobodně mluvím; neb
mám za to, že ho nicztěchto věci
tajno není: nebo nic z tohoto ne
dálo se pokoutně.

27 Věříš-li, králi Agrippo, pro—
rokům? Vím, že věříš.

28. Tehdy řeklAgrippa Pavlovi:
Poněkud mne nakloňuješ, abych
byl křesťanem.

29. A Pavel: Žádám od Boha,
abyste i poněkud i zcela, netoliko
ty, ale také všickni, kteříž mne
slyší, byli dnes takoví, jakýž i já
jsem, kromě okovů těchto.

30. I vstal král, i vladař, i Ber
nice, i kteří s nimi seděli.

31. Aodševše na stranu, mluvili
spolu, řkouce: Nic hodného smrti,
neb vězení neučinil člověk tento.

32. Agrippa pak řekl Festovi:
Mohl propuštěn býti člověk tento,
kdyby se byl neodvolal k císaři.

Kapitola 27.
Pavlova plavení se po moři do Říma..

18. Bouře mořská, 22. a utvrzení přítom
ných v naději.

1. A když bylo usouzeno, aby sePavel plavil do Vlach, a
[když] vydán byl s jinými vězni
setníku, jmenem Juliovi, kterýž
byl nad houfem augustovým,

2. vstoupivše na lodi adí-umet—
skou, počavše se plaviti okolo mist
Asie, pustili jsme se [na mořel, a
byl s námi Aristarchus, Macedon
ský z Thessaloniky.

3. Druhého ak dne přišli jsme
k Sidonu. Te y Julius přívětivě
se maje kPavlovi, dopustil mu jíti
k přátelům, a péči o sebe míti.

4. A pustivše se odtud, podjeli
jsme Cypr, protože byli odporrí
větrové.

25) či zdravého rozumu.
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5. A přeplavivše se řes moře
cilické a pamfylské, přiš i jsme do
Lystry, kteráž jest v Lyci1:

6. a_tu našed setník lodí alexan
drinskou plavící se do Vlach, pře
vedl nás na ní.

7. A když jsme se mnoho dní
zdlouha plavili, a sotva proti Gnidu
připlouli, protože nám vítr bránil,
plavilí 'sme se vedlé [ostrova] Kréty
podlé almony:

8. a sotva se odlé ní plavíce,
přijeli jsme na jedno místo, kteréž
slove Bonjportus*, od kteréhož ne—
daleko bylo město Thalassa.

9. Když pak drahný čas řešel,
a plavení již nebylo bezpečne, neb
již byl i půst mínul*, napomínal
je Pavel,

10. řka jím: Muži, vidím, že s
ublížením a s mnohou škodou, ne
toliko nákladu a lodí, ale i životů
našich, počíná býti plavení.

11. Ale setník více věřil správci
a pánu lodí, nežli tomu, co pravil

avel.
12. A když nebylo příhodného

přístavu k přezimování, uradili se
mnozí, aby se odtud plavili, zdaž
by mohli nějak do Feniky přijíti,
a v tom přístavu [ostrova] Kréty,
k straně jiho- a severozápadní
ležícím, přes zimu zůstati.

13. A když počal váti vítr od
poledne, majíce za to, že se budou
umíněnou cestou držeti, pustivše
se z Assonu, jeli blízko Kréty.

14. Ale nedlouho potom zdvihl
se proti ní* vítr bouřlivý, kterýž
slove Euroakvilo**.

15. Akdyž byla lodí zachvácena,
a nemohla proti větru odolati, pu
stivše lodí po větru, tak jsme se
vezli*.

16. A přiběhše k j ednomu ostrovu,

8) t. Dobrý přístav —
9) t. židovský, v měsíci říjnu: byl již

podzim —
14) i:. proti (ostrovu) Krétě— "* t. severo

východní, kterýž je od Kréty odháněl —
15) t. kam nás vítr hnal.
16) či Klauda ——** t. vtáhnouti jej do

lodi. U velké lodí pluje také malé. lo—
díčka k vstupování do lodi i vystu
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ktešyž slove Kauda"l sotva jsmemo i obdržeti člun**.
17. Kterýžto zdvihše, užívali po

moci, podpásavše lodí, bojíce se,
aby neuhodili na místo mělké a
písčité, spustivše žezlo tak se plavili.

18. A když nami vichrova'. bouře
velmi zmítala, metali druhého dne
ven naklad:

vžil a třĚtího dniáiz lodní nádobís a ru ama eli.
20. Když pakvše mnoho dní ani

slunce neukázalo, ani hvězdy, a
bouře nemalá. nastávala, byla již
všecka naděje o našem vysvobození
odjata.

21. A když jsme se již bylimnoho post' i, ted stoje Pavel 11
prostřed nich, řekř: Měli jste za—
jisté, 6 muži, uposlechnouce mne,
nehýbati se od Kréty, a uspořiti
sobě této těžkosti a škody.

22. A nyní napomínam vas, aby
ste dobré mysli byli; nebot nebude
ztrata žadné duše z vas, leč jen lodí.

23. Nebo této noci stál u mne
anděl [toho] Boha, jehožto já. jsem,
a kterémuž sloužím, si. -:-—+

24. řka: Neboj se, Pavle, před
císařem máš stati; a aj daroval
tobě Bůh všecky, kteříž se s tebou
plaví.

25. Protož dobré mysli buďte,
muži; nebot věřím Bohu, že se
tak stane, jakž jest mi povědíno.

26. Mamet se pak dostati na ně—
jaký ostrov.

27. Když tedy přišla čtrnácté
noc, a my o půlnoci se plavili po
mořiAdriatském, domnívali se plav
ci, _žeby se jim okazovala nějaká.
krajina.

28. Kteřížto is ustivše olovnici,
nalezli [hlubokost dvaceti loktů:
a odjevše odtud maličko, nalezli
patnacti loktů. 

29. A bojíce se, abychom na skal
natě. místa neuhodili, spustivše s

lodí čtyry kotve, přáli, ab byl den.30. když plavci hledyali z lodí

pování, k přiváženi & odváženi na;
kladu, itaké aby se na ní lidé na
chovali, kdyžby se loď velka rozkotala.

\)

uteci, pustivše člun do moře, d
zamyslem, j akoby počínali odpředlku
kotve vyhazovati,

31. řekl Pavel setníkovi a voja
kům: Nezůstanou—li tito na lodi,
vy nemůžete zachovani býti.

32. Tedy zutínali vojaci rovatzlřučlunu, a pustili jej, abyo plyn .
33. A když se počalo svítati,

prosil Pavel všech, aby pojedli, řka:
Již jest tomu dnes čtrnáctý den,
jakž očekávajíce trvate lační, a
nic nejíte. _

34. Protož prosim vas, abyste po
jedli pro své zdraví: nebo žádneho
z vás vlas s hlavy nezahyne.

35. A to pověděv, vzal chléb, a
díky vzdával Bohu přede všemi: a
rozlomiv, počal jisti.

36. Tedy potěšeni byvše všickni,
pojedli i oni.

37. Bylo pak nás na lodi všech
duší dvě stě sedmdesáte a šest.

38. A nasycení jsouce pokrmem,
oblehčovali lodí, metajíce pšenici
do moře.

39. Když pak' byl den, nepozná.
vali země,než okřídlí nějaké zname
nali, ano ma břeh, k němuž my
slili, kdyby mohli přivezti lodí. ,

40. A vytahše kotvy, pustili se
po moři, rozpustivše také provazy
hlavních vesel: a zdvihše menší
Větrník podlé vání větru, brali se
ku břehu.

41. A když jsme uhodili na to
místo, kde se dvoje moře schází
uvazli s lodí: a přední konec lodi
stal uvazl ', nehýbaje se, zadní pak
konec se amal násilím moře. . _

42. Vojaků pak rada byla zabiti
vězně: aby některý vyplynuv ne
utekl. _

43. Ale setník, chtěje zachovati
Pavla, nedal toho učiniti, arozkázal
těm, kteříž mohli plovati, aby se
nejprvé pustili [do moře],avyvazh,
a vyšli na zem:

44. z ostatních pak některé na
dskach vynesli, některé na těch
kusech, kteříž zbyli z lodí: a tak
se stalo, že. všecky osoby na zem
vyšly.
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Kapitola 28.
Pavlovo divů činění na ostrově Melitě.

11. Cesta do íma. 16. Příchod jeho tam
& kázani sv. evangelium.

I.A
Melita

když jsme vyšli. tedy jsme
poznali, že ostrov ten sloul
. Lidé pak toho ostrova ne

malou přívětivost k nám ukázali. R
2. Nebo zapálivše hranici drev,

učinili nám všem pohodlí, pro déšť.,
kterýž v tu chvíli byl, a pro zimu.

3. A když sebral Pavel nějaké
množství roždí, a vložil na oheň,
had jedovatý, utikaje předhorkem,
připjal se k jeho ruce.

4. A když uzřeli lidé toho ostro
va, ano had visí u ruky jeho, řekli
jedni k druhým: Jistě člověktento
jest vražedlník, neb ač zmoře vy
šel, však pomsta [Boží] nedá jemu
živu býti.

5. A on vyraziv hada do ohně,
nic zlého neutrpěl.

6. Ale oni se domnívali, že oteěe,
a padna najednou umře. Když pak
dlouho čekali, a viděli, že se mu
nic zlého nestalo, změnivše se, pra
vili, že jest bůh.

7. Na těch pak mistech byly
statky knížete ostrova.jmenem Pu
blia, kterýžto přijav nás, po tři dni
přátelsky [nás] choval.

8. I přihodilo se, že otec [toho]
Publia ležel, trápen zimnicí aúpla—
vici. K němuž všel Pavel: a po
modliv se, a vloživ na něj ruce,
uzdravil 'e'.

9. Což když se stalo, přistupo
vali všickni, kteříž na ostrově ne
moci měli, a byli uzdravování:

10. kteříž také mnohou čest nám
prokázali, a když jsme se měli pla

šitli, nakladli [nám], čeho potřebío.
11. A po třech měsících, plavili

jsme se na lodí alexandrinské, kte
ráž byla na ostrově přeszimu, ma
jic znameni Blíženců*.

12. A když jsme přijeli do [mě

1) Nyní slovo Malta.
11) t. hvězd bratři Kastora a Polluxa.

Étaj Syrakusy, zůstali jsme tu třim
13. A odtud plavíce se okolo,

přišli jsme do Regium: a po jed
nom dni, když vál vítrod poledne,
druhý den přijeli jsme do Puteol:

14. kdežto nalezše bratří*, byli
jsme žádání, abychomunich sedm
dní pobyli: &. tak jsme přišli kimu.

15. A když odtud uslyšeli bratří,
vyšli proti nám, až nanáměsti Ap
piovo, a ke třem Hospodám.* Kte
réžto uzřev Pavel, a poděkovav
Bohu, nabyl doufánlivosti.

16. A když jsme přišli-do Rima,
dopuštěno jest Pavlovi, aby sám zů
stával s vojákem, kterýž ho ostříhal.

17. Po třech pak dnech svolal
přední z Židů. A když se sešli,
řekl jim: Muži bratři, já. nic neu
činiv proti lidu, ani proti obyčeji
otcovskému, vydán jsem svázán, z
Jerusaléma v ruce ímanů;

18. kteřížto když mne vyslechli,
chtěli mne propustiti, protože žádné
příčiny smrti na mně nebylo.

19. Ale když Židé odpírali, při
nucen jsem odvolati se k císaři:
ne jakobych měl co na svůj národ
žalovati.

20. Pro tu tedy příčinu žádal
jsem vás viděti, a s vámi promlu
viti; nebo pro naději lidu israel
skéh0*, obklíčen j sem řetězem tímto.

21. A oni řekli jemu: Myt jsme
ani žádného psaní o tobě z Jůdska
nedostali, aniž kdo z bratří přišed
vypravoval, aneb mluvil co zlého
o tobě.

22. Žádámet pak od tebe slyšeti,
co smýšlíš; nebo známo jest nám
o té sektě, že se jí všudy odpirá.

23. Když pak mu uložili den.,
přišlo jich mnoho k němu do ho
spody, jimžto kládal, vydávaje
svědectví o ovství Božím, a
přiváděje jim důkazy o Ježíšovi z
zákona Mojžíšova a z Proroků, od
jitra až do večera.

14) t. věřící, křesťany —
16) „Forum Appii“ a „Tres Taber-mm.“
20) I:. v Messiáše — výši 26, 7. 8.
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24. A někteří věřili tomu, co
bylo praveno, někteří pak nevěřili.

25. A že nebyli mezi sebou svor
ni, rozešli se, když Pavel jedno
slovo promluvil: Dobřet Duch sva.
tý k otcům našim mluvil skrze
proroka. Isaiáše,

26. řka: Jdi k lidu tomuto, a.
rci jim: Uchem budete slyšeti, a.
nesrozumite: a. hledíce budete hle—
děti, & nespatříte:

27. nebo zhrublo srdce lidu toho—
to, a. ušima těžce slyšeli, a. oči své
zamhouřili: aby snad neviděli oči—

27) Viz Is. 6, 9—10.

ma, & ušima neslyšeli, & srdcem
nerozuměli, a neobrátili se, abych
jich neuzdravil*.

28. Budiž vám tedy známo, že
pohanům posláno jest toto spasení
Boží, &.tit budou slyšeti.

29. Akdyž to pověděl, odešli od
něho Židé, majíce mezi sebou mnohé
hádky. ,

30. [Pavel pak trval po celé dvě
léta v hos o ě své: &.přijímal vše
cky, kteřlž k němu phcházeli,

31. hlásaje o kralovstvi Božím,
a uče věcem, kteréž jsou o Pánu
Ježíši Kristu, se vší doufánlivostí
bez překážky.

Epištola sv. apoštola Pavla k Římanům.
Po spisech sv. evangelistů o životu, učení a činech Ježíše Krista, i o skut

cích apoštolských následují listy či epištoly, jež byli někteří sv. apoštolé k jednotli
vým církvím neb osobám aneb k větší části věřících napsali a nám pozůstavilí. Všech
těch epištol jest 21 a mezi nimi 14 Pavlových.

Pavel (také Saul či Šavel), z příležitosti na víru obrácení Sergia Pavla, vla
daře ostrova Cypru, tak nazván, byl rodem Žid z pokolení Benjaminova, z města ře—
čeného Tarsus, krajiny Cilicie v Malé Asii. Obyvatelé tarsenští měli právo římských
měšťanů, na kteréž se i Pavel nejednou s prospěchem odvolával. Za prvního mládí
veden jest k liternímu umění doma jazykem řeckým, tak že i řecké poety znal a jich
se příhodně dokládal (Sk. 17, 28. Tit. 1, 12.); ale úplného národního a náboženského
vzdělání a vycvičení došel potom v Jerusalěmě, vedením slovůtného Gamaliele (Sk. 22,
3.). Jsa horlivý Fariseus a prudké povahy protivil se zprvu víře v Ježíše Krista, i
zuřil téměř proti jejím kazatelům a vyznavačům (Sk. 7, 57. 59.): ale brzo na to na
cestě do Damašku zázračně na víru obrácen., počal směle vyznávati a zřejmě svědčiti,
že Ježíš jest Kristus Syn Boží (Sk. 9, 1. atd.). Potom !: vnuknutí Ducha sv. za apo
štola národů (pohanských) zvolen procházel krajiny Malé Asie a východní Evropy, za
kládaje všudež po městech křesťanské sbory či církve (Sk. 13, 1. atd.). K některým
těch církví, jakož i k některým zvláštním osobám psal Pavel ze vzdálí epištoly. Když
byl dvakráte do I'ma přišel (ponejprv vězeň z Jerusaléma, po druhé svoboden :
Korinthu), oslavil tu Ježíše Krista mučennickou smrtí, byv jakožto římský měštěnín
mečem odpraven. Což se stalo roku 67—68. po Kr., když byl nkrutný Néro na konec
svého císařování křestany pronásledovati počal.

První ze všech epištol klade se ona k Římanům. Jestit to obzvláště jedna z
těch, 0 kterýchž již sv. Petr v druhém listu svém (3, te.) poznamenal — že jsou v
nich některé věci nesnadné k srozumění, tak že neuměli a nentvrzení lidé je převra
cnjí, jakož i jiná Písma, k svému vlastnímu zahynuti. I dala jest skutečně ta epištola,
zvláštně za novější doby, příčinu k nejednomu nedorozumění a poblouzení, tak že se
myslilo i uvěřilo, jako by dobré skutky vůbec zavrhovala, a protož jest třeba, aby se
opatrně & s střídmým srdcem k jejímu čtení přistupovala. Klade pak se na místě
prvním, ne žeby nejprvněji ze všech psána byla (jsout některé jiné, jako k Korint
ským, Galatům, k Thessaloniokým mnohem starší): nýbrž že jednajíc o víře, základu
všeho ostatního učení a náboženství, svým obsahem nad jiné důležitější jest, i také
že církev římská, jížto se týká, vždycky před ostatními církvemi přednost měla. —
Příčinu k listu tomu udává sv. apoštol sám dosti zřejmě. Jsa sobě vědom, že přijal
milost a úřad apoštolský pro všecky národy (l, 5. B.), častokrát již si předsevzal, při—
jíti i k Římanům, aby také jim udělil nějakou částku duchovní milosti k potvrzení ve
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víře (l, 11. 13.); posaváde však udržován byl prácemi jinde, nyní ale nemaje více
místa v jiných krajinách a vykonav svůj úřad na východě, chce s radostí přijítiknim
v, hojnosti požehnání (15, 19—29) evangelia Kristova, aby i on sám s nimi pookřál.
Účel tohoto listu jest: připraviti ímany na příchod apoštolův; a za tou příčinouvy
volil sobě sv. Pavel předmět, tehdejším zvláštním poměrům církve římské (věřících »
židovstva a z pohanstva) právě nejpřiměřenější, a sice: že evangelium jest moc Boží
k spasení každému věřícímu, idu nejprvé, pak i eku (1, 16—17.). Sestává pak
list tento z úvodu (1, 1—17.) s pozdravením apoštolským, projevením žádosti sv. apo—
štola přijíti k Římanům, pak s udáním hlavního účelu a obsahu celé této epištoly.
První hlavní část (1, 18—11. 36.) ukazuje (věrouku), v čem pravá zbožnost a sprave
dlnost záleží, jaké účinky jeví a líčí poměr židovstva ku křestanství. Druhá hlavní
část (12, 1—15. 13,) obsahuje (mravouku) rozličná mravní naučení anspomeuutí kve
spolné lásce, k poslušnosti a shovívavosti. V doslovu (16, 14—16. 27.) omlouvá se sv.
apoštol, proč poněkud směleji Římanům psal, slibuje přijíti k nim; pozdravuje někte
rých; napomíná k varování se lidi nepokojných a poroučí je Pánu Bohu.

_ Psána jest ta epištola v Korinthu as r. 69. jazykem řeckým, jehož římští i
jiní rozptýlení Židé vůbec užívali i také znamenitější Římané mocní byli. Poslánajest
u příležitosti po Fébě, diakonce církve v Ceuchreách, v městě a přístavu k Korinthu
náležejícím.

Kapitola 1.
0 docházení milosti Boží jediné skrze

víru v Ježíše Krista, již Židé i pohané dn
jíti mohou. 18. O trestu ua bezbožné od
půrce pravdy Boží, a sice nejprvé na po
hany, pro jich nesmyslnost a mravní zka—
ženost.

1. Pavel, služebník Ježíše Krista,povolaný apoštol, oddělený*
k Božímu evangelium,

2. kteréž [Bůh] prvé byl zaslíbil

Žýkrzeproroky své v Písmích sva.c ,
3. o Synu svém, jenž mu učiněn

jest z semene Davi ova podlé těla,
4. jenž předzřízenjest SynBoží*

v moci“ podlé ducha posvěcení-l
skrze zmrtvých vstání Ježíše Krista
Pana našeho—H:

5. skrze něhož jsme přijali mi
1) či zvláště obraný a zvolený. Skutk.

ap. 13, 2.
t. předzřízen jest ten potomek Davi—
dův od věčnosti, aby se v něm Syn
Boží vtělil. Aneb dle řeckého čtení:
osvědčen jest jako Syn Boží (Zlat.)—
“ či osvědčen jest mocně a patrně,
mocnými skutky a patrnými zázraky,
zvláště svým vzkříšením — 1' či skrze
Ducha svatosti neb svatého, působitele
mocných skutků a zázraků. Aneb o
svědčen jest podlé své vnitřní božské
přirozenosti, naproti oné (v. B.) lidské
podlé těla — 'H- Na z mrtvých vstání
Páně zakládají sv. apoštolé vesměs
své kázaní o Kristu, Synu Božím —
Poslední slova: E. P. n. vztahují se
dle ř. čt. zpět na ona: „o synu svém“
— totiž, Ježíši Kr. P. našem.

4)

lost &.apoštolstvi, ku poslušenství
viry mezi všemi narody* pro jme—
no jeho,

6. z nichžto i vy jste povolaní
Ježíše Krista:

7. všechněm, kteříž jsou vŘímě,
miláčkům Božím, povolaným sva
tým* [ ozdraveni]. Milost vám a

pokoj od)Boha, Otce našeho, a Panaežiše Krista.
8. Nejprve zajisté díky činím

Bohu svému skrze Ježíše Krista
za vás za všecky, že víra vaše roz
hlašuje se po všem světě.

9. Svědek mi jest zajisté Bůh,
kterémuž sloužím duchem svým*
v evangelium Syna jeho, že bez
přestání zmínku o vás činím,

10. vždycky na. svých modlit
bách žádaje, abych aspoň někdy
mohl z Boží vůle šťastně k vám
mm.

11. Nebot žádám viděti vás, a
bych vám udělil nějakou částku
duchovní milosti k vašemu potvr
zení;

12. to jest, abych s 0111s vámi
potěšen byl skrze spo ečnou víru,
vaši i mou*.

18. Nechcit pak, bratří, ab ste
nevěděli, že jsem častokrát ožil

5) t. aby všiekni národové víru přijali a
jí poslu ni by '

7) či věřícím, křesťanům —
9) či z celé duše, upřímně a ochotně —

12) t. já vaší věrou a vy mou.
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při'íti k vám, (ale překážky jsem
mě až dosavade*), abych nějaký
užitek i mezi vámi měl, jakož i
mezi jinými národy.

14. Řekůmibarbarům, moudrým
i nemoudrým dlužník jsem*:

15. a tak co na mně jest, hotov
„jsem i vám, kteříž v ímě jste,
evangelium zvěstovati.

16. Nebot se nest dim za evan
gelium; moc zajist Boží jest k
spasení každému věřícimu, Židu
předně, i Řeku*.

17. Nebo spravedlnost Boží zje
vu'e se vněm, zví kvíře, jakož
ps no jest: Sprave 'vý pak živ
jest z viry*.

18. Zvěstuje se zajisté hněv Boží
s nebe proti každé bezbožnosti a
nes ravedlnosti těch lidí, kteříprav
du oží nespravedlnosti zadržu'i*.

19. Nebo co známéhojestoBo u,
zjevné jest jim; Bůh zajisté jim
to zjevil*.

20. Nebo nevidítedlné vlastnosti
jeho, ze stvoření světa, skrze ty
věci, kteréž jsou učiněny, rozumem
pochopené spatříny bývají, totiž
jeho věčná. moc, & božství; tak že
nemohou míti výmluvy.

13) t. jinde pracemi zdržován, níž 15, 12.
14) t. pšrodům vzdělaným neméně než ne

vzdělaným, a lidem učeným, tak jako
neučeným povinen jsem kazati. Řekové,
nejvzdělanější národ starého světa, měli
se sami spolu s ímany za jediné vzdě—
lané na světě ; všickni ostatní národové
i Židé byli & slouli jim nevzdělanými
surovci či barbary.
či pohanu, t. neméně pohanu; oběma
skrze víru. Těmito slovy se vyrčuje
hlavní předmět celé té epištoly, t. že
skrze víru přichází spasení.
Habakuk 2, 4. Rozumí se tu sprave
dlnost ne ona vlastní, nýbrž &Boha,
Bohem udělení (níž 10, 3.). počínajíc
: víry, a rostouc víc a víc ve víru
živou, oplývající dobrými skutky.
t. kteří ji svým bezbožným smyslema
hříšným životem jako v zajetí drží,
aby neměla vzniku a svobodného prd

1 05v

1 <.
V

1 a:v

cho u —
19) t. dosti důkazů své bytnosti jim po

skytnuv ve věcech stvořenýoh.
21) Vztahuje se to na marnost jejich mo

dloslužby, níž v 23. 25. — " Rozumí
se zkaženost jejich mravů a slepota
srdce, níž v 21—27.

Nosy' Zákon.

21. Protože poznavše Boha, ne
oslavovali [ho] jako Boha, ani [mu]
děkovali: ale mami učinění jsou
vmyěleních svých*, a zatmíno jest
nemoudré srdce jejich“ ;

22. nebo pravice se býti moud
rými, učinění jsou blázny.

23. A změnili slávu ne oruěite
dlného Boha v podobenstv1 obrazu
porušitedlného člověka, i ptactva,
1 čtvernohých hovad, i zeměplazů.

24. Pročež vydal je Bůh v žá.
dostí srdce jejich, v nečistota, tak
že těla svá.na.sobě samých hanobili;

25. jenžto změnili pravdu Boží
v lež, a klaněli se, i sloužili stvo
ření radě'i nežli Stvořiteli*, kterýž
jest pože naný na věky. Amen.

26. Protož vydal je Bůh v žá.
dosti ohavné*. Nebo ženské jejich
změnily přirozenésebe užívaní v uži
vani to, kteréž jest proti přirození.

27. A odobně i muži, opustivše
přirozen užívaní ženy, roz alíli se
v žádostech svých sami sobě,
mužští s mužskými mrzkost ašice,
a [tak] mzdy, kteráž na jejic blud
náležela, sami na sobě docházejíce.

28. A jakož nedbali míti Boha
v známosti: [tak] vydal je Bůh v
převrácený smysl, aby činili, co
nesluší,

29.jsouce naplnění vši nepravosti,
zlosti, smilstvem, lakomstvím, ne
šlechetností, plní závisti, vraždy,
sváru, lsti, šibalství, [jsouce] na
dymači,

30. utrhači, Boha nenávidící, han
liví, pyšní, naduti, nalezači zlých
věci, rodičů neposlušní,

31. nemoudři, rozpustilí, bez pří
větivosti, nedrželíví smluv, bez mí
losrdenstvi:

32.kteřižto poznavše spravedlnost
Boží, nerozuměli, že kdo takové
věci činí, hodní jsou smrti: a ne

25) či, místo stvořitele: tvorům a. ne
tvorci —

26) také za. trest, aby sami na sobě zku
sili následky nesmyslnosti své a sle
poty.

32) či jim prohlížejí. Ě. čtení: Kteřížto
znajíce spravedlnost Boží (že kdo ta
kové věci činí, hodni jsou smrti) ne

13
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toliko kdo je činí, ale také kdo
čim'cím povolují*.

Kapitola 2.
O témž déle; týkaje se zvláště Židů.

1. ročež nemůžeš se vymlouvati,
ó člověče, žádný, kterýž sou

ůň nebo tím, že jiného soudíš,
sám sebe odsuzuješ, poněvadž totéž
činíš, co [na jiném] soudíš.

2. Vímet za'isté, že soud Boží
jest podlé pravdy proti těm, kteříž
takové věci činí.

3. Zdali pak se domnívéš, ó člo
věče, jenž soudíš ty, kdo takové
věci činí, a [sám] je činíš, že ty
soudu Božího ujdeš?

4. ili bohatstvím jeho dobroti
vosti, a trpělivosti, a dlouhočekaní

ohrdáš? Nevíš-liž, že dobrotivost
oží ku pokání tě vede? .
5. A ty podlé zatvrzelosti sv ,

& nekajícího srdce, shromažďuješ
sobě hněv ke dni hněvu, a zjevení
spravedlivého soudu Božího,

6. jenžto od latí, 'ednomukaždé
mu podlé skut je o;

7. těm zajisté, kteříž s trpělivost?
v dobrém skutku, slávy a cti a
neporušenosti hledají, životem věč
ným,

8. těm pak, kteříž jsou svarliví,
a kteříž nepovolují pravdě, ale věří
nepravosti, hněvem a nemilosti. *=.

9. Soužení a úzkost [při'de] na
každou duši člověka činíc ho zlé,
Žida předně i eka*;

10. ale slava a čest, a pokoj [bude]

toliko je [sami] činí, ale ičinícím při
volují, t. schvalují, když jiní též činí.
t. ani ty, Žide, když posuzuje! a za
vrhuješ jiného, pohaua —
či s trvanlivostí, stale setrvajíce —
či pohaua, t. j. na všecky lidi, kteříž
„16 činí; předně sice na Židy, kteříž
byli vinnější, majíce poznání pravého
Boha, a potom ina ostatní národy,
jižto byli všichni pohané, mezi nimiž
tehdáž Řeko vé nejznamenitějšíatéméř
jako idé po všem světě rozptýleni
byli, a tedy tuto za. všecky vůbec se
kladou.

|..v

7)
9)

každému, kdo činí dobře, Židu
předně i Řeku;

11. nebot uBoha není přijímání
_osbo .

12. Kteřížkoli zajisté bez zá.
kona zhřešili*, bez zákona zahy
nou; a kteřížkoli pod zakonem zhře
šili**, zakonem souzeni budou;

13. nebo ne posluchači zákona
spravedliví jsou u Boha, ale čini
telé zákona spravedliví [nalezeni]
budou*. '

14. Nebo když pohané, kteříž ne
mají [psaného] zákona, od přirozeno
sti činí to, cojest_zá.kona,takoví ne
mající zákona, "sami sobě jsou zá.
konem,

15. jenžto ukazují dílo zákona
napsané v srdcích svých, když jim
svědectví vydává. svědomí jejich,
i myšlení, kteráž se vespolek ob
viňují, aneb také zastávají*,

16. v ten den*, kdyžto Bůh sou
ditibude tajné věci lidské, podlé mé
ho evangelium skrze Ježíše Krista.

17. Když pak ty sloveš id', a
s oléhéš na zákon, a chlubíš se

ohem,
18. a znáš vůli jeho, a rozezná.

vaš, co užitečnějšího jest, naučen
jsa [tomu] ze zákona,

19. a máš za to, že 'si vůdcem
slepých, světlem těch, teříž jsou
v temnosti,

20. učitelem nemoudrých, mi
strem nemluvňat, maje způsobu
umění a pravdy v zákoně:

21. kterýž tedy jiného učíš, sám
sebe neučíš; kte ž kážeš, že se
nemá. krasti, [sam kradeš;

22. kterýž pravíš, že 'se nemá.
cizoložiti, cizoložíš; kte ž vohav
nosti maš modly, svato eže se
do ouštíš;

3. kterýž zakonem se chlubíš,

12) jako pohané, nemajíce od Boha psa
ného zákona — " jako Židé —

13) t. budou na soudu, (výš v. 12.) bel
vm .

15) či sžhvalují, podlé toho, jak dobře aneb
zle íněno.

16) t. budou souzeni oni — výš v. 12.
17) t. ctitel pravého Boha —
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přestupovám'm zákona Boha zne
uctíváš.

24. (Nebo jmeno Boží pro vás
v porouhání jest mezi pohany, ja—
kož psáno jest.) (Is. 52, 5.)

25. Obřezání zajisté prospěje, za
chováváš-li zákon: pakli jsupřestu
pitelem zákona, učiněno jest obře—
záni tvé neobřízkou*.

26. Jestli tedy neobřezaný při
kázání zákona ostříhá: zdaliž ne
bude jeho neobřizka počtena za
obřízku?

27. &.[zdaliž] ten, kterýž od přiro
zenosti jest neobřezaný,plně zákon,
nebude souditi tebe, jenž pod lite
rou* a obřízkou přestupník jsi zá
kona?

28. Nebo ne ten jest [ ravý] Žid,
kterýž _'est zevnitř [Židbmk aniž

to jest Ěpravéjobřezání, kteréž jestzevnitř na tě e:

29. ale ten jest [(pravý]Žid, kterýž vnitř jest [Ži em]: a [pravé
obřezáni,] jest obřezám' srdce v
duchu, a ne podlé litery, jehožto
chvála ne z hdi ale z Boha jest.

Kapitola 3.
O témž dále. 0 přednosti Židů ovšem

nějaké před pohany, 9. a však ospravedl
nění jich nemožném, leč věrou v Krista,
jako jiných všechněcb.

1. až tedy má více Žid*? aneb

1\ijaký jest užitek obřezován ?no 0 [má] na všecken způsob.
Předně za'isté, že jsoujim svěřeny
výpovědi Boží. ".

3. Ale což, jestliže někteřiznich
nevěřili? zdaliž nevěra jejich věr
nost Boži vyprázdní*? Odstup to**.

4. Nebot jest Bůh pravdomluvný,
ale každý člověk lhář-*,jakož psáno

25) t. nejsi před Bohem nic vzácnější než
pohan, jenž nemá ani obřízky ani psa
ného zákona.

27) t. pod zákonem psaným —
1) t. než k a jiný pohan?
3) či zmaří, zničí. —" či nikoli, nezmaří

se zaslíbení Boží, Židům daná, protože
někteří z nich neuvěřili, nýbrž věrně
se naplní!

4) Viz z. 115, 2. — " ž. 50, 6.
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jest: Abys spravedliv shledán byl
v řečech svých, a zvítězil, když
souzen býváš**.

5. Jestližet tedy nepravost naše
s ravedlnost Boží vychvaluje*, což
dlíme?Zdali nespravedlivý jest Bůh,
kterýž uvádí hněv“ ? '

6. (po lidskut to pravím) Odstup
to: sic jinak kterakž bude souditi
Bůh tento svět?

7. Nebo*, jestliže pravda Boží
mou lži rozmohla se. k slávě jeho:
roč ještě já jako hříšník souzen

bývám?
8. a neříkáme [raději] (jak se

o nás zle mluví, a jakož raví ně
kteří, žebychom mu říkah): Čiňme
zlé věci, aby přišly dobré; jichžto
odsouzení jest spravedlivé.

9. Což tedy? převyšujem-liž je*?
Nikoli. Nebo jsme dokáza ' že jsou
Židé iŘekové všickni pod chem,

10. jakož psáno jest: Není spraf
vedlivého žádného,

11. není rozumného, není, kdoby
hledal Boha. _

12. Všickni se uchýlili, vesměs
neužitečni učinění jsou, nem' kdoby
činil dobré, není ani jednoho.

(ž. 13, 1—3.)
13. Hrob otevřený jest hrdlo je

jich, jazyky svými lstivě činili*:
jed litých hadů pode rty jejich“;

14. jejichž ústa jsou lná zloře—
čení a „hořkosti, ( . 10, 7.)

15. nohy jejich [jsou] chlé k
vylévání krve; (Př. 1, 16.)

16. setření a neštěstí [jest] na
cestách jejich., (Is. 59, 7—8.

17. a cesty pokoje nepoznali:
18. není bázně Boží před očima

'ejich.
19. Víme pak, že cožkoli zákon

mluvi, těm, kteříž jsou pod záko
nem, mluvi: aby všeliká ústa za
cpána b la, apoddán byl veškeren
svět Bo u*.

5) či více zjevnu činí -— ** či trest pro
nepravosti?

7) namítá kdosi dále, zvláště pohan —
9) t. my Židé pohany?

13) Via ž. 5, 11. _ " Žalm 139, 4.
19) či, nalezen byl vinen před ním.
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20. Protož z skutků zákonů ne—
bude ospravedlněno řednim žádné dun
tělo; nebo skrze za on [přichází]
poznání hřícha“.

21. Ale nyní bez zakona* zjevena
jest spravedlnost Boží**, osvědčena
Zákonem i Proroky.

22. Spravedlnost pak Boží [při
chází] skrze víru Ježíše Krista, ke
všem a na. všecky, kteříž věří v
něho; nebot není rozdílu.

23. Všickni zajisté zhřešili, apo
třebují slávy Boží*.

24. Ospravedlněni [pak] bývajídarmo skrze milost je 0, pro vy
koupení, kteréž jest skrze Krista
Ježíše,

25. jehož Bůh vydal za smírce
skrze víru v krvi jeho, k ukázam'
spravedlnosti své, pro odpuštění
předešlých hříchů,

26. v [čas] shovívání Božího*,
kukazaní spravedlnosti své v času
tomto: aby sám spravedlivý byl, i
ospravedlňující toho,kdož jest z víry
Ježíše Krista.

27. Kdež jest tedy chlouba tvá.
[Žide]? Vyvržena jest. Skrze který
zakon? skutků-li? Nikoli, nýbrž řk
skrze zakon víry.

28. Neb máme za to, že člověk
ospravedlněn b á. skrze víru bez
skutků zakona .

29. Zdali Bůh je toliko Bůh
Židů? Není-liž i pohanů? Jistě i
pohanů;

30. nebo zajisté jeden jest Bůh,
kterýž ospravedlňuje obřízkuzviry,
a. neobřízku skrze víru.

31. Což tedy zákon rušíme skrze

20) t. z pouhých zevnitřních skutků bez
víry — " ale nikoli milost k ospra
vedlnění.
t. mimo zákon —' " t. ta, kteráž od
Boha přichází, kterouž on nés ospra
vedlňuje a jemu líbezné činí —

21
V

23) či nedostává. se jim té slávy; nemají
se před Bohem čím chlubiti.

26) t. když Bůh za předešlých časů lidem
shovíval a s hříšnou jejich slepotou
strpení měl —

28) t. Mojžíšova.
31) či stanovíme — jakž se v následující

kap. dokazuje.

viru? Odstup to: ale zakon tvre'.

Kapitola 4.
Důvod toho, co výš praveno, a na Abra

hamovi ukázáno, že ne ze skutků zakona,

gie zěkmilosti skrze víru ospravedlněn bývá,ov .

1. Což tedy díme, že našel Abraham, otec naš, podlé těla??
2. Nebo byl-li Abraham ze skutků

spravedliv učiněn, mat slávu, ale
ne u Boha..

3. 00 pak praví Písmo? Uvěřil
Abraham Bohu, ipočteno jest jemu
k spravedlnosti*.

4. Tomu zajisté, kdo dělá.*, ne
bývá. od lata počtena. z milosti,
ale z dluhu.

5. Tomu pak, kdož nedělé.*, ale
věří v toho, kterýž ospravedlňuje
bezbožného, býva počtena víra jeho

spravedlnosti, [podlé uložení mi-
losti Boží**.

6. Jakož iDavid vypravuje bla
hoslavenství člověka, jemuž Bůh
přičítá. spravedlnost, bez skutků,a.

7. Blahoslavem',jichžto odpuštěny
jsou nepravosti, a jichžto hříchové

jsou %řikryti.8. lahoslavený muž, kterémuž
Pan nepřičetl hříchu. (Zem—z.)

9. Blahoslavenství tedy toto v
obřízce-lí toliko zůstáva, čili také
v neobřízce*? Nebo pravíme, že
Abrahamovi počtena jest víra k
spravedlnosti. 

1) t. že získal, zvláště tělesnou obřízkou?
Počína Pavel na otázku druhou (výš
3, l.) „k čemu obřízka ?“ odpovídati,
o kteréž se Židé domnívali, že byla
dána Abrahamovi a potomstvu jeho k
ospravedlnění před Bohem, a že bez
ní nelze ani věřícím v Krista Bohu se
líbiti a spasenu býti. Sk. ap. 15, 1.
či za spravedlnost. l. Mojž. 15, 6.
t. pouhému dělníkovi —
či opominul dělati. a nemůže se žad
nými skutky vykázati, ano snad sobě
imnohé viny svědom jest — " t.

4)
5)

jakž to Bůh milostivě uložiti ráčil.
t. k idům-li se vztahuje, čili také k
pohanům?

9)



K Římanům 4. 5. 197

10. Kterakž tedy 'est počtena?
v obřízce-li, čili před obřezáním?
Ne v obřízce, ale řed obřezáním.

11. Aznamení o řízky přijal za
známku spravedlnosti z víry, kteráž
jest v neobřízce*: aby byl otcem
všech věřících skrze neobřízku**,
aby i jim to počteno bylo k spravedlnosti:

12. a aby byl otcem obřízky, a
netoliko těch, kteříž jsou z obřízky,
.ale i těch, kteříž následují šlépějí
víry, kteráž jest v neobřízce otce
našeho Abrahama*.

13. Nebo ne skrze zákon [stalo
se] zaslíbení Abrahamovi, aneb se
meni jeho, aby byl dědicem světa:
ale skrze spravedlnost víry.

14. Nebo jestliže [toliko], kteříž
jsou z zákona, jsou dědicové: vy
prázdněna* jest víra, zmařeno jestzaslíbení.

15. Zákon zajisté působí hněv"';
nebo kde není zákona, tu ani pře—
stoupení.

16. Protož zvíry [jde zaslíbení],
aby z milosti pevné bylo zaslíbení
všemu semeni, netoliko tomu, kte
réž z zákona jest, ale itomu, kte
réž jest z vír Abrahamovy, jenž
jest otec všec nás,

17. (jakož sáno jest*: Otcem
mnoh ch náro ů postavil jsem tebe)
před Bohem, kterémuž uvěřil, kte
rýž obživuje mrtvé, a povolává toho,
co není, jakoby bylo**.

Kterýžto v naději proti na- '
ději* uvěřil, že bude otcem mnohých
národů, podlé toho, jakož jest ře
čeno jemu: Tak bude símě tvé**.

19. A nezemdlel uvíře, ani hle

l1) t. kterouž měl před obřezáním — "
t. věřících bez obřízky, či z pohan
stva —

12) Smysl dle ř. netoliko' pokud jsou ob
řezáni, ale pokud mají také účinlívou
víru jako Abraham před obřezáním.

14) či marná —
15) či vede za sebou trest na přestoupení—
17) t. 1. Mž. 17, 5. — " Vykládá se níže

v 19.
18) t. maje důvěru v zaslíbení Boží ve

věci málo víře podobně — '" 1.Mojž.
15, .

19) již staré, sešlé -—

děl na své tělo umrtvené*, ješto
již téměř ve stu letech byl, ani na
život Sáry umrtvený.

22. bO zaslíbení také Božím nel-1c ovalznedově , ale osiln'
Sá)věyrou, dav chválilinohu,p

21. dokonale věda,že cožkoli slíbil,
mocen jest i učiniti.

22. Aprotož počteno jest to jemu
k spravedlosti.

23. Nenít pak to napsáno toliko
pro něho, že jest to jemu počteno
k spravedlnosti,

24. alei ro nás, kterýmžto [též]
očteno bu e kspravedlnosti, když

budeme věřiti v toho, kterýž vzkří
sil Ježíše Krista, Pána našeho, z
mrtvyc ,

25. jenž vydán jest pro hříchy
naše, a vstal z mrtvých pro ospra
vedlnění naše*.

Kapitola 5.
O ovoci spravedlnosti, kteréhož se z víry

dochází. 12. O moci hříchu Adamova, a
milosti skrze Krista dobyté.

1. Ospravedlněni tedy jsouce zvíry, pokoj mějme* sBohem
skrze Pána našeho Ježíše Krista:

2. skrze něhož i přístup máme
skrze víru k milosti té, v kteréž
stojíme, a chlubíme se nadějí slávy
synů Božích.

3. A netoliko to, ale chlubíme
se také souženími, vědouce, že sou
žení trpělivost působí:

4. a trpělivost zkušení, zkušení
pak naději,

5. a nadějet nezahanbuje*: nebo
láska Boží rozlita jest v srdcích
našich, skrze Ducha svatého, kte
rýž dán jest nám“.

6. Nebo proč Kristus, když jsme
'eště mdlí byli, podlé času za bez—
hožné umřel?

25) Víra se zakládá na vzkříšení Páně,
tedy i ospravedlnění, jež z víry při
chází. Kolos. 2, 12. 1. Petr. 1, 21.
Ř. máme, či smíření jsme —
či neklame — "* Rozumí se láska
Boží k nám dokázaná udělením Ducha
itaké láska naše k Bohu, zaníceuá
Duchem svatým. Obojí dává naději
pevnou, neklamnou.

1)
5)
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7. Neb' sotva kdo za spravedli
vého umírá,; ale snad za dobrého
odvážilby se někdo umříti*.

8. Dokazujet ak Bůh lásky své
k nám; nebo k yž jsme ještě hříš
níci byli, odlé času

9. umře Kristus za nás: mno
hem tedy více nyní, ospravedlnění
jsouce krví jeho, osvobozeni bude
me od hněvu skrze něho.

10. Nebo oněvadž nepřátelé
byvše, smířem jsme s Bohem skrze
smrt Syna jeho: mnohem více smí
ření jsouce, spasení budeme skrze
život jeho*.

11. A netoliko to: ale i chlubí
me se v Bohu skrze Pána našeho
Ježíše Krista, skrze něhož jsme
nyní smíření došli.

12. Protož jako skrze jednoho
člověka hřích na tento svět všel,
a skrze hřích smrt, a tak na vše
cky lidi smrt přišla, v němž všickni
zhřešili*.

13. Nebo až do zákona* byl hřích
na světě: -ale hřích se nepřičítal,
když zakona "nebylo.

14. Ale smrt panovala od Ada
ma až do Mojžíše také nad těmi,
kteříž nehřešili ku podobenství
přestou ení Adamova*, jenž jest
předpo obněni budoucího**.

15. Ale ne jako hřích taki dar*.
Nebo jestliže pro hřích jednoho
mnoho jich zemřelo: mnohem více
se milost Boží, a dar zmilostijed
noho člověka, Ježíše Krista, na
mnohé rozhojnil.

16. A ne jako skrze 'ednoho
hřích, tak i dar. Nebo sou zajisté
z jednoho [hříchu]kodsouzení: ale

7) nikoli pak za bezbožného.
10) t. jelikož vstav z mrtvých živ jest.
12) Dolož: nejinak přišla ispravedlnost

skrze jednoho, t. Krista. Niž v. 18.
18) t. i před zákonem, od počátku až do

zákona dání —
či jako Adam ne proti výslovnému
přikazaní Božímu, ač jsou proti přiro
zenému zákonu Božímu hřešili — "
t. Adama, jenž jest sam Kristus.
t. nejsou stejné míry, nýbrž obdaro
vání převládá hřích zrušením všech
jeho následků, a nadto i přídavkem
hojných milostí.

14)

15\;

milost z mnohých hříchů [přivádí]
k ospravedlnění.

17. Nebo jestliže pro hřích jed
noho panovala smrt skrze jednoho:
mnohem více ti, kteříž hojnost
milosti, a obdarování, a spravedl
nosti přijímají, kralovati budou v
životě skrze jednoho Ježíše Krista.

18. Protož jako skrze hříchjed
noho [přišla] na všecky lidi [vina]
k odsouzení: tak [přišla] skrze
spravedlnost jednoho, na všec
lidi milost k ospravedlnění života .

19. Neb jako skrze neposlušen—
ství jednoho člověka učiněno jest
mnoho hříšn'ch: tak i skrze po
slušenství je noho, mnoho sprave
dlivých učiněno bude.

20. Zákon pak přistoupil, aby
se rozhojnil hřích*. A kde se roz
hojnil hřích, tu se více rozhojnila
milost.

21. Aby jakož panoval* hřích k
smrti, tak panovala i milost skrze
spravedlnost k životu věčnému,
skrze Ježíše Krista Pana našeho.

Kapitola 6.
Apoštol učí, že pokřtěným nesluší v hří

chu trvati, 13. ale že máme poctivě a. bo
babojně živí býti.

l. Což tedy díme? zůstaneme-ližv hříchu, aby se milost roz
hojnila?

2. Odstup to. Nebo kteříž jsme
hříchu zemřeli*, kterakž v něm
ještě živi budeme?

3. Zdaliž nevíte, že kteřížkoli
pokřtěni jsme v Krista Ježíše, v
smrt 'eho pokřtěni jsme*?

4. ebo pohřbeni jsme spolu s
ním skrze křestvsmrt*: abychom

18) či k životu, ospravedlnění žívotodár
nemu.

20) t. nepřinesl shlazení hříchu, nýbrž
zmnožení a zvětšení, pokud totiž pře
stupovaní těžším a patrnějším se stalo.
17.svou moc provozoval —
t. skrze křest: jako křesťané —
t. k tomu cílí, abychom jakož on ži
votu časnému zemřel, tak i my všem
hříchům, víře jeho odporným, zemřeli
a. jim navždy výhost dali.

4) Křest se za starodávna uděloval po

21)
2)
3)
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jako Kristus vstal z mrtvých skrze posloucháte, buďto služebníci hří
slávu Otce,_ tak i my“ v novotě cha k smrti, aneb služebníci po
života chodili.

5. Nebo poněvadž spolu vštípeni
jsme ku odobenství smrti jeho:
spolu i vz říšení [účastni] budeme*.

6. To vědouce, že starý člověk
náš ukřižován jest, aby bylo zka
ženo tělo hřicha, a abychom více
nesloužili hříchu;

7. nebo, kdo umřel, ospravedl
něn jest od hří.chu*.

8. J estližet pak jsme zemřeli s
Kristem, věříme, že spolu s Kri
stem také živi budeme;

9. vědouce, že Kristus vstav z
mrtvých, již neumírá„ smrt nad
ním nebude více panovati.

10. Nebo že umřel hříchu*, umřel

Ědnou: že pak jest živ, živ jestchu"
11. Tak i vy za to mějte, že

zajisté zemřeli jste hříchu, ale živi
jste Bohu, v Kristu Ježíši Pánu
našem.

12. Nepanujž tedy [více] hřích
v vašem smrtedlnem těle, tak že
byste poslouchali žádostí jeho;

13. aniž také vydávejte údů
svych hříchu za nástroj nepravosti;
ale oddávejte se Bohu, jakožto z
mrtv 'ch oživli, a údy své [vydá
vejteř za nástroj spravedlnosti

o u.
14. Nebo hřích nebude panovati

nad vámi: neb nejste pod zákonem
ale pod milosti.

ýš 5, 20—21.)(V
15. Což tedy? budeme-liž proto

hřešiti, že nejsme pod zákonem,
ale od milostí? Odstup to.

1 . Zdaliž nevíte, že když se
dáváte za služební k poslu—

šenství, toho jste služebníci, kohož

hroužením či potopením, & jako po
hřbením pod vodou — ** t. po křtu—

5) či býti máme, tak abychom již jiný,
nový život vedli — výš v. 4.

7) či osvobozen, očistěn jest od něho
(Basil); hříoh nemá více na něm mocí;
a tak nemá po křtu ani na nás míti!

10) či pro hřích, k shlazení hříchu — *"
či pro Boha, ke cti Boží na věky.

16) a tudy ]: životu.

slušenstvi k s ravedlnosti*?
17. Díky pa Bohu, že jste byli

[sice] služebníci hřicha, ale upo
slechli jste z srdce způsobu učení
[tohoto], v kteréž uvedeni jste.

18. Vysvobszem' pak jsouce od
hřícha*, učinění jste služebníci
spravedlnosti**.

19. Lidskou věc pravím*, ro
mdlobu těla vašeho; nebo jakojste
vydávali údy své v službu, neči—
stotě a nepravosti k nepravosti:
tak nyní vydávejte údy své v
službufspravedlnosti ku posvěcení**.

20. Nebo když jste byli služeb
níci hřicha, zbaveni jste byli spra
vedlnosti.

21. J akýž jste pak měli tehdáž
užitek z toho, zač se nyní stydíte?
Nebo konec těch věcí jest smrt.

22. Nyní pak vysvobození od
hřícha a služebníky Božími uči
nění jsouce, máte užitek svůj ku
posvěcení, konec pak život věčný.

23. Nebo odplata za hřích [jest]
smrt: ale milost Boží, [jest] život
věčný, skrze Krista Ježíše Pána
našeho.

Kapitola 7.
O osvobození věřících od zákona Mojží

šova, a o rozdílných účincíoh jeho a mi
losti Boží. 14. O sporu těla & ducha.

1. Zdaliž nevíte, bratří, (nebo povědomým zákona mluvím, že
zákon panuje nad člověkem, do
kudž živ jest?

2. Nebo žena, kteráž za muže
[vdaná] jest, dokud muž živ "est,
přivázána jest k zákonu*: pa iby
umřel muž její, rozvázána jest od
zákona muže".

toho ukrutného panovníka — " jako
nějaké dobrotivé paní, jejížto jho jest
libé a lehké.
t. po lidsku mluvím, jakž to u lidí se
službou tělesnou a služebníky způsob
jest; aneb prostě a každému sroz
umitedlně opět to pravim— " t. svemu,
svého života.
15.manželskému; aneb zákonem krouží
- ** či manželského.

18)

19v

2)



200 K Římanům 7.

3. Protož, dokud živ jest muž,
slouti bude cizoložnice, bude-li s
jiným mužem: pakli muž její u
mře, svobodna.jest od zakOna muže,
tak že nebude cizoložnící, bude-li

s jinám mužem.4. ak, bratří moji, i vy umrtveni
jste zákonu skrze tělo Kristovo*:
abyste byli jiného, kterýž z mrt

výclzlhvstal, abychom ovoce neslio u.
5. Nebo když jsme byli v těle*,

žádosti hříchů, kteréž byly skrze
zákon, provozovaly moc svou v
údech našich, aby ovoce nesly
smrti.

6. Nyní pak jsme osvobozeni od
zakona smrti, v němž jsme držani
byli, tak abychom již sloužili v
novotě ducha, a ne v vetchosti
1itery*.

7. Což tedy díme? Zákon-l_ižjest
hříchem? Nikoli! ale hříchu jsem
ne oznal, leč skrze zákon; nebo o
ž osti bych nevěděl, by zakon
neříkal: Ne ožádáš.

8. Ale přičinu vzav hřích skrze
řikázaní, způsobil ve mně všeli
ou žádost; nebo bez zákona byl

hřích mrtev.
9. Jat pak jsem byl živ někdy

bez zékona*: ale když přišlo při
kézaní, ožil hřích**.

10. Já pak jsem umřel* a. shle

dano jest, že to přikázaní, kteréž

gřikézaní svaté, i spravedlivé, &obré [jest].
13. Tedy co dobrého jest, uči

něno jest mi smrti? Nikoli. Ale
hřích, aby se ukázal hříchem, u"
činil mi skrze to dobré smrt: aby
nad míru hřešícím byl hřích skrze
přikázaní*.

14. Víme zajisté, že zákon jest
duchovní: ale á.jsem tělesný, pro
daný od hříc em*.

15. ebo co činím nerozumím*;
nebo ne co dobrého chci, to činím:
ale činím to zlé, kteréž mam v
nenavisti.

16. Jestližet pak co nechci, to
činím, přisvědčuji zakonu, že jest
dobrý.

17. Nyní pak ne [vlastně] já. to
činím, ale hřích*, kterýž přebývá
ve mně.

18. Vím zajisté, že ve mně, to
jest v mém těle, nepřebýva dobré;
nebo chtění se mne přídrží: ale
činění dobrého nenalezam.

19. Nebo ne co dobrého chci, to
činím: ale činím to zlé, kteréhož
nechci.

20. Pakli čehožnechci, točiním:
již ne já. to činím, ale hřích, kte
rýž přeb vá. ve mně. (Výš v. 17.)

21. Na ezém ted [vsobě]zakon,
že když chci činiti dobré, přidrží
se mne zlé; '

22. nebo libuji sobě [sice] v zá.—
[dán9 bylo k životu, jest mi k koně Božím, podlé vnitřního člo
smrtl. _ Věka:

11. Nebo hřích vzav říčmu 23, ale vidím jiný zákonvúdech
skrze to přikázaní, podve mne, svych, kterýž odporuje zákonu
a zabil mne skrze ně.

12. A tak zakon zajisté svatý a

4) t. svobodní jste od zákona od té doby,
co Kristus dle těla umřel a vy vsmrt
jeho pokřtěni jste —

5) či ještě tělesní lidé, pod zákonem —
6) či, nikoli pak předešlým, pouze ze

vnitřním způsobem.
9) t. k. p. prvé než dán byl zákon, jeli

kož mi volno bylo tak neb jinak či
niti, aniž se mi za hřích pokládalo zá
konem, kterýž ještě nebyl — " či
vyšel na jevo a mocně, odporem zé
kona.

10) t. stal jsem se bídným, smrti hodným
hřišníkem.

mysli mé, a jímá. mne od zakon
hřícha, jenž jest v údec mých.

24. Neštastný já. člověk! kdož
mne vysvobodí z těla smrti této?

25. Milost Boží skrze Ježíše Kri
sta Pana našeho. Protož já sám

13) t. aby se ukázala jeho zlost, ipřevaha
naší hříčuosti.

14) či otrok břicha.
15) či nepochopuji, co se se mnou t. dle

mé přirozenosti děje; děje se tótiž na.
opak, nežby mělo býti —

17) či mé přirozená. hříšnost mne přeméhů..
25) Ukázal posud apoštol sám na sobě boj

těla s duchem », převahu zlého nad
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sloužím myslí zakonu Božímu, tě
lem pak zakonu hřícha*.

Kapitola 8.
0 užitcích a účincích, i o přednosti kře

sťanského obcování &.Nového zákona před
zákonem Mojžíšovým. 18. O odměně věčné
vezdejší trpělivosti.

1. Protož nenít již žádného zatra—cení těm, kteřížjsou v Kristu
Ježíši, kteříž nechodi podlé těla.

(Níž v. 4.)
2. Nebo zakon ducha života* v

Kristu Ježíši vysvobodil mne od
zakona hřícha a smrti.

(Výš 7, 23. 24.)
3. Nebo co nemožné bylo zá.—

konu, v čem b 1 mdlý pro tělo*:
to [způsobil] ůh poslav Syna

svého v podobenství těla hříchu*',a z hříc u odsoudil hřích na těle +,
4. aby spravedlnost zákonů vy—

plněna byla v nás, kteříž necho'me podlé těla, ale podlé ducha.
5. Ti zajisté, kteříž jsou podlé

tě1a*, oblibují, což jest těla: ale
kteříž jsou podlé ducha, oblibují,
co jest ducha.

6. Nebo opatrnost těla jest smrt*:
opatrnost pak ducha, život apokoj.

7. Protože moudrost těla* jest
nepřítelkyní Boží: nebo není zá.
konu Božímu poddána: aniž pak
býti může.

8. Protož, kteříž jsou v těle,
nemohou se Bohu líbiti.

dobrým v přirozeném stavu člověka,
tak že téměř nechtě člověk tělesné
křehkosti své podléhá., v čemž toliko
milost Boží vítězství nad tělem dáti
m e.
ducha obživnjícího, jenž dava život —
t. pro převahu těla a jeho žádostí —

** t. těla lidského — 1- t. odňal hří
chu moc nad tělem, zrušil přídavkem
milosti převahu tělesné hříšnosti, &
jako vzal hříchu moc k hřešení.
t. ta, kterouž měl. ale nemohl zákon
způsobiti; aneb vůbec přikázaní zá.
kona, kteréž prvé pro mdlobu těla ne—
mohlo naplněno býti —

5) kteří se tělem řídí —
6) či smýšlení dle těla, tělesné, jest při

činou smrti, bídy časné i věčné —
7) či, tělesné, tělesné smýšlení člověka —

2)
3)

9. Vy ak nejste v těle, ale v
duchu: jestliže však Duch Boží

přebývá. v vas. Pakli kdo nemá.ucha Kristova, ten není jeho.
10. Jestliže pak Kristus v vas

jest: [tedy] tělo sice mrtvé jest*
pro hřích, ale duch jest živ pro
ospravedlněníH. *

11. Jestliže pak duch toho, kte
rýž vzkřísil J ežíšez mrtvých, pře
bývá. v vás: [tedy] který vzkřísil
Ježíše Krista z mrtvých, tent ob
živí* i smrtedlná. těla vaše, ro
přebývajícího v vas Ducha je o.

12. Protož bratří, dlužníci jsme*,

ne 11tělu, abychom podlé těla živi'i

13. Nebo budete-li podlé těla
živi, zemřete: pakli duchem skutky
těla mrtviti budete, “živi budete.

14. Nebo kteřížkoli duchem Bo
žím vedeni bývají, tit jsou synové
Boží.

15. Nepřijali jste zajisté ducha
služebnosti* opět k bazni, ale při
jali jste ducha vyvolení syn **, v
němžto voláme: Abba (Otče).

16. Ten zajisté Duch svědectví
vydava duchu našemu, že jsme
synové Boží.

17. A jestliže synové, [tedy] i
dědicové, dědicové zajisté Boží, a
spolu dědicové Kristovi: jestliže
však spolu [sním] tr íme, abychom
i spolu oslaveni byE.

Nebo mám za to, že utrpení
tohoto času nejsou rovna budouci
slávě, kteráž se zjeví na nás.

19. Nebo očekávaní [všeho] stvo
ření, očekává. zjevení synů Božích.

20. Marnosti* zajisté poddano
jest stvoření nechtě, ale [poddano
jestj pro toho, kterýž je poddal
v naději:

21. že to stvoření vysvobozeno

10) t. k dobrému — *. t. Kristem dobyté.
11) k plnění dobrého probudí a posilní —
12) povinni jsme sloužiti — "* dolož: ný

brž duchu atd.
15) či otroctví; nejste více otroci — **

či zvolení za syny, ducha synovství 
20) t. pornšitedlnosti; aneb mai-nému uží

vání lidskému, až i k modloslužebnosti —
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bude od služebnosti porušení, v
svobodu slávy synů Božích.

22. Víme zajisté, že všecko stvo
ření lké, a. [jako] ku porodu pra
cuje až posavad.

23. A netoliko to, ale i my,
prvotiny ducha majíce, i my sami
v sobě lkáme, očekávajíce vyvo
lení synů Božích, vykoupení těla
našeho.

24. Nebo v naději spasení jsme.
Naděje pak, kteráž se vidí*, není
naděje; nebo co kdo vidí, kterak
má toho naději?

25. Pakli čehož nevidíme, toho
se nadějeme: [tedy] toho s trpěli
vostí očekáváme. '

26. Též také i Duch nápomocen
jest mdlobě naší; nebo začbychom
se měli modliti, jak sluší, nevíme:
ale sám Duch prosí za nás lkáními
nevypravitedlnými*. .

Ten pak, kterýž zpytuje
srdce, ví, čeho Duch žádá,: protože
podlé Boha prosí za svaté*.

28. Vímet pak, že milujícím Boha J
všecky věci napomáhají kdobrému
těm, kteříž podlé uložení [jeho]
povolani jsou svatí*.

29. Nebo kteréž předzvěděl*, [ty]
i předzřídil**,aby byli připodobněni
obrazu Syna jeho-r, aby on byl
prvorozený mezi mnohými bratřími.

30. Kteréž pak předzřídil, těch

24) či toho, co se vidía již přítomno, usku
tečněno jest —
Duch sv., jehožto darů účastni jsme,
vzbuzuje v srdcích našich pobožné hnutí
a vzdychéní a vnuka nám, začbychom
k svému spasení prositi měli.
t. dle vůle Boží, ovéci bohulibé prosí
za pravé křesťany.
či k víře křestanské.
t. o kterých napřed vědél, že milostí
jeho nepohrdnou., nýbrž jí se dobro
volně uchopí a s ní spolu působiti bu
dou. Bůh zajisté napřed, od věčnosti
ví, kteří opravdu jeho vérní jsou a
spasení budou: nicméně však tím jeho
předvédéním nikoli se nečiní ujme
svobodné vůli člověka; tenf. může o
své vůli milosti Boží buďk svému spa—
sení užíti, aneb jí pohrdnouti a tak v
zahynutí upadnouti — " či ustanovil
k tomu — 1- t. zde vírou a svatým
obcováním, na véčnostipak oslavením.

26)

27)

28)
29)

í povolal*: a kterýchž povolal, ty
i ospravedlnil: kteréž pak ospra
vedlnil, ty i oslavil**.

31. Což tedyktomu díme ? J est-li
Bůh s námi, kdo proti nám?

32. Kterýž ani vlastního Syna
svého neušetřil, ale za nás za vše
cky ho vydal: kterakž něm také
s ním všeho nedá.?

33. Kdo bude žalovati na vyvo
lené Boží? Bůh [jest], kterýž je
os ravedlňuje.

34. Kdo jest, ještoby [je] odsou
dil? Kristus Ježíš [jest], kterýž za
nás umřel,ano kterýž i z mrtvých
vstal, kterýž jest na pravici Boží,
kterýž se také přimlouvá. za nás*.

35. A protož, kdo nás odloučí od
lásky Kristovy*? zdali soužení?
aneb úzkost? nebo hlad? zdali na—
hota? čili nebezpečenství? zdali
protivenství? čili meč?

36. (jakož psano jest*: Pro tebe
mrtveni býváme celý den, jmíni
'sme jako ovce k zabití.)

37. Ale v tom ve všem premá
háme pro toho,kterýž nás zamiloval.

88. Jíst jsem zajisté, že ani smrt,
ani život, ani andělé, ani knížet—
stvo, ani mocnosti* ani věci pří
tomné, ani budoucí, ani síla**,

39. ani vysokost, ani hlubokost,
ani jiné stvoření*,nebude moci nás
odloučiti od lásky Boží, kteráž jest
v Kristu Ježíši Panu našem.

Kapitola 9.
Ne Bůh, ale Židé sami jsou příčina svého

od Boha navržení.

1. Pravdut pravím v Kristu, neklamémt, neb mi svědectví

30) t. k poznání sv. evangelium — " a
jistě oslaví.
t. jest naším u Boha prostředníkem a
zastupitelem, ovšem dle svého člově
čenství.
čí, kdo může činiti, aby Kristus aBůh
skrze Krista, přestal nás a my jeho
milovati —
t. děje se nám, jak dí Ž. 43, 22.
t. knížetstvo temnosti, a zlé moci —
"' t. ani jakékolivěk síla světská -

_ Toho slova: síla. není ve čtení ř.
39) t. ani nic na nebi, ani nic v propasti,

35)

as)
38)
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gdává svědomí mě v Duchu sva—m:
2. žet mám veliký zármutek, a.

ustavičnou bolest v srdci svém.
3. Nebo žádal j sem*já,sám zavrže

ným býti od Krista“ pro své bra.

třií, kteříž jsou moji příbuzní podlétě a.,
4. kteřížto jsou Israelští, j ejichžto

jest přijetí za syny, i slavař, '
smlouva, i zákona dání, i služba
Boží, i zaslíben1'**,

5. jejichž [jsou] otcové,aznichž
to jest Kristus podlé těla, kterýž
jest nade všecko Bůh požehnaný
na věky. Amen*.

6. Ne pak žeby zmařeno bylo
slovo Boží*. Nebo ne všíckni, kte—
říž jsou z Israele, ti jsou Israelští:

7. ani kteříž 'sou símě Abraha—
movo, jsou všic ní synové: nýbrž
v Isákovi nazváno bude tobě símě*:

8. to jest, ne kteříž [jsou] synové
těla, ti jsou [také] synové Boží*:
ale kteříž jsou synové zaslíbení, ti
se počítají za. símě**.

..a

v pekle; slovem, žádná stvořená, ani
dobrá ani zlá. moc —
a žádalbych ještě pokudby možně bylo
(Zlat.) - ' či od pravého poznání
Božího.
t. že Bůh slávy byl Bohem jejich aje
sobě za vlastní národ zvolil, jim zvlášt
ně přítomen byl — '* t. Messiaěe ——

'Vyznáva tu Pavel zřejmě božství Kri
stovo —
či, žeby nemělo vyplněno býti zaslí
bení B. daně Abrahamovi (l. Mž. W,
7.) a Jakobovi či Israelovi, týkajíc se
potomstva jejich, a sice pravého,
ne dle těla toliko, ale i dle smyslu a

CDv

0
V

srdce.
dí Písmo (l. Mž. 21, 12.), a ne v Is
maelovi, ne pouze dle tělesného zplo

_! v

ze —
t. dědicové zaslíbení Božích — *. či,
za pravé potomstvo a dědictvo Abra
hamovo. Smysl jde na tehdejší ídy:
Jako ondy, tak i nyní nezáleží pravé
synovství a práva na dědictví zaslíbe
ného království Kristova na tělesném
zplození a potomství od Abrahama &
Jakoba či Israele, nýbrž na zplození
dle zaslíbení, na synovství Božím či
na vyšším zBoha zrození (Jan 1, 13.);
a protož není divu, jestliže ne všichni
rození Židé &.tělenní potomci Abraha
movi do království Kristova přijatijsou.

9. Nebo toto jest slovozaslíbení:
O týž čas [přes] rok příjdu,a.Sá.ra
bude míti syna. (1. Mž. 18, 10.)

10. A netoliko ona: aleíRebeka
majíc z jednoho sjití s Isákem otcem
naším?

11. Nebo když se byli ještě
nenarodili, ani co dobrého neb zlé
ho učinili, (aby podlé vyvolení
pevně bylo uložení Boží),

12. ne z skutků, ale z milosti toho,
kterýž povolává., řečeno jest jí:

o větší sloužiti bude men
šímu: jakož psáno jest: Jakoba
jsem miloval, Esaua pak v nena
visti jsem měl*.

14. Což tedy díme? zdali nespra
vedlnost jest u Boha.? Nikoli.

15. Nebo dí Mojžíšovi: Smiluji
se, nad kým se smiluji: &milosrden
ství prokáži, nad kým se slituji*.

16. Protož není na tom kdo chce,
ani na tom kdo běží, ale na Bohu,
kterýž se smilovává.*.

17. Nebo dí Písmo Faraonovi:
K tomu samému jsem tě vzbudil*,
abych na. tobě ukázal svou moc, a
aby rozhlášeno bylo jmeno mě po
vší zemi.

18. A tak nad k mž chce, smi
luje se, a koho c ce, zatvrzuje*.

19. Tedy díš mi: Proč ještě na.

10) t. dva syny, na kterýchž se též patrně
vidí rozdíl potomstva pouze tělesného
a potomstva dle B. zaslíbenía zvolení,
či duchovního.
]. Mž. 25, 21—23. Mal. !, 2—3.
t. není Bůh nikomu dlužníkem, aby si
kdo na milost jeho nějaké právo dě
lati směl: nýbrž on prokazuje svě mi
losrdenství dle neskončeně moudrosti
a moci, i svatosti a dobrotivosti své
docela svobodně.

16) t. pouhé usilování lidské, bez mi
losti Boží, nic neprospěje k spasení
(Zlat.). Aneb: Nikoli na usilování lid
ském, nýbrž na milosti Boží zakládá
se zvolení do království Kristova: tak
že nemůže a nemá. se nikdo na pouhé
své vlastní aneb zděděné zásluhy sta
větí, jakž to dělali Židé.
či nechal jsem tě ostáti v tvé zatvr
zelostí, moha ti jinak mocí konec 11
činiti. (Zlat.).
či nechává. se zatvrditi, nechtěje mocí
svobody lidské rušiti, uměje i to zlé
]: dobrému vyvolených obrátiti, níž v 23.

13)
15)

..a &'V

CD V
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říká? nebo kdož se může vůli jeho kteříž nenásledovali spravedlnosti,
zepříti*? dosáhli spravedlnosti, spravedlnosti

20. Č) člověče, kdo jsi ty, že od
mlouváš Bohu*? Zdali hrnec dí
tomu, kdož jej udělal:Proč jsi mne
tak udělal?

21. Zdaliž hrnčíř nemá moci nad
hlínou, aby z jednostejného truple
udělal jednu nádobu ke cti, a jinou
ku potupě*?

22. Jestliže Bůh chtěje ukázati
hněv, a známou učiniti moc svou,
snášel ve mnohé trpělivosti, nádoby
hněvu k zahynutí způsobné,

23. aby ukázal bohatství slávy
své při nádobách milosrdenství,
kteréž připravil k slávě*.

24. Kterýchžto i povolal, [totiž]
nás, netoliko z Židů, ale také i z
pohanů,

26. jakož skrze Oseáše dí: Na—
zovu ne lid můj, lidem mým: a
nemilou, milou: a kteráž nedošla
milosrdenství, milosrdenství došlou.

(Os. 1, 8—10.)
26. A bude: na místě kdež ře

čeno jest jim: Vy nejste lid můj ;
tut nazváni budou syny Boha ži
vého. (Os. 2, 23—24)

27. Isaiáš pak volá o Israelovi:

Bf pak bylpočetsynů israelských'a o pisek mořský, ostatkové [toli
o] spasení budou.
28. Nebo slovo dokonávající a

ukracující v spravedlnosti: nebo
slovo ukrácené učiní Pán na zemi*.

29. A jakož předpověděl Isaiáš:
By Pán zástupů nám nebyl pozů
stavil semene, bylibychom učinění
jako Sodoma,aGomoře bylíbychom
podobní. (Is. 1, 9.)

30. Cožtedy díme? To, že pohané,

19) či odolsti. Smysl: Jestliže ani zatvr
zelost není bez jeho vůle, proč tedy
neříká Bůh na. nás Židy, že jsme za
tvrzelí? Proto, že ač se nic neděje bez
vůle Boží, přece každý má svobodno
činiti dobré neb zlé.
t. že se proti němu stavíš, a.chceš mu
ukládati, jakby měl své moci užívati?

21) Viz: Moudr. 15, 7. Sir. 33, 13.
23) Dolož: Jekáž jest v tom nespravedl

nost
28) T. j. brzce a. rychle bude ta. pohrůžka

Boží naplněna — u Is. 10, 22—23.

20v

pak té, kteráž jest z víry.
31. Israel pak následovav zákona

spravedlnosti, k zákonu spravedl
nosti* nepřišel.

32. Proč? Že ne z víry, ale jako
ze skutků*; zavadili zajisté o ká
men urážky**,

33. jakož psáno jest: Aj kladu
na Sionu kamen urážk , a skálu
pohoršení, a žádný, k ož v něj
uvěří, nebude zahanben.

(Is. 28, 16.)

Kapitola 10.
0 témž dále, zvláště o příčinách zavr

žení Židů, a o prostředcích k dojití milosti.

1. Bratří, vůle zajisté srdce mého,i modlitba k Bohu děje se
za ně k spasení.

2. Nebot jim svědectví vydávám,
že horlivost Boží mají, ale ne po
dlé umění.

3. Nebo neznajíce Božíspravedl
ností, a svou [vlastní]hledíce stano
viti, spravedlnosti Boží nejsou pod

áni*.
4. Nebo konec zákona jest Kri

stus*, k spravedlnosti každému věřícimu.
5. Neb ['iž] Mojžíš napsal, že

který člově bude činiti spravedl
nost, kterážjest z zákona.,živ bude
v ní*.

6. Spravedlnost ak, kteráž jest
z víry, takto pravíp:Neříkej vsrdci
svém: Kdo vstoupí na nebe? to
jest, Krista dolů svésti;

7. aneb kdo sstoupí do propasti?
to jest, Krista z mrtvých vzbuditi.

8. Ale co dí Písmo? Blízko [te

31) t. spravedlnosti té, kteráž jest z víry
J K
t. té spravedlnosti hledal — ** t. na
Kristu a.jeho nízkém s poníženém stavu
se uráželi —
či zpěčují se proti ní, odporujíce Bo
žímu zřízení, jenž chce svět skrze víru
v J. K. ospravedlniti, výš 1, 17.
t. Zákon byl toliko příprava k evan

32)

a)

4)
gelium J. K.

6) či šťastný bude skrze ní. 3. Mž.18, 5.
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be] jest slovo v ústech tvých, a
v srdci tvém*. Tot jest slovo víry,
kteréž kážeme.

9. Nebo budeš-li vyznávati ústy
svými Pána. Ježíše, a, v srdci svém
Věřiti, že ho Bůh vzkřísil z mrt
VÝCh; spasen budeš.

10- Srdcem se zajisté věří k spra
vedlnosti: ale ústy se děje vyznání
]! spasení*.

11. Nebo praví Písmo: Žádný,
kdož v něho věří,nebude zahanben.

12. Není zajisté rozdílu mezi i—
dem a ekem; nebo tentýž Pán
jest všech, bohatý ke všem, kteříž
ho vzývají.

13. Každý zajisté, kdožkoli vzý
vati bude jmeno Páně, spasen bude,

14. Ale kterak budou vzývatí

[toholllv kteréhož neuvěřili? anektera uvěří v toho, o němž nesly
šeli? a kterak uslyší bez kazatele?

15. a kterak budou kázati, ne—
budou-li posláni? Jakož psáno jest:
Jak krásné [jsou]nohy zvěstujících
pokoj, zvěstujících dobré věci!

(Is. 52, 7.)
16. Ale ne všickni 'sou poslušni

evangelium; nebo saiáš praví:
Pane, kdo uvěřil slyšení našemu*

17. Tedy víra [jde] ze slyšení,
slyšení pak skrze slovo Kristovo.

18. Ale pravímt: Zdaliž nesly
šeli? A zajisté po vší zemi rozešel
se zvuk jejich, ado končin okršlku
země slova jejich. (Ž. 18, 5.)

19. Ale pravím: Zdaliž Israel
nepoznal? První Mojžíš dí: Já k
závisti vás přivedu skrze národ,
kterýž není národ; skrze národ
nemoudrý vás k hněvu opudím*.

20. Isaiáš pak se osměluje a dí:
Nalezen jsem od těch, kteříž mne
nehledali, zjevně jsem se ukázal
těm, kteříž se na mne neptali.

21. K Israelovi pak dí: Přes celý

8) Viz 5. Mojž. 30, 12—14.
10) t. víra vnitř & vyznání zevnitř; víra

v mysli, srdci i vůli, avyz vslovu
i skutku přivádí ]: spasení.

16) t. tomu, co nás slyšel kázatí. Is.53, 1.
19) t. zvoliv sobě místo vás národ po

hunský. &. Mž. 32, 21.
21) Čti Isai. 65, 1—2.

jich hříchem z ůsobeno

den roztahoval jsem ruce své k
lidu nevěřícímu, a odmlouvajícímu*.

Kapitola 11.
O vyvolení věřících mezi Židy.

1 Protož ravím: Zdaliž Bůh za
_ vrhl 'd svůj*? Nikoli. Nebo
1já.jsem Israelský, z semene Abraha
mova. z pokolení Benjaminova.

2. Nezavrhlt Bůh lidu svého, kte—
rýž předzvěděl*. Zdali nevíte, co
praví Písmo o Eliášovi, kterak se
modlí Bohu protilidu israelskému**?

3. Pane, proroky tvé povraždili,
oltáře tvé podko ali: ajá zanechán
jsem sám, a i m duše hledají.

4. Ale co _jemu praví odpověd
Boží? Pozůstavil jsem sobě sedm
tisíc mužů, kteříž neskláněli kolen
před Bálem.

5. Tak ted i v tomto času
ostatkové po é zvolení milosti*,
spasení jsou.

6. A poněvadž z milosti, již ne
z skutků: sic jinak milost již není
milost.

7. Což tedy? Čeho Israel hledal,
toho nedošel: ale vyvolení došlo:
ostatní pak jsou zaslepeni;

8. jakož psáno jestzDal 'im Bůh
ducha zkormoucení*; oči a y nevi
děli, a uši aby neslyšeli, až do
dnešního dne.

9. A David dí: Budiž stůl jejich
za osidlo, a k polapení, a ku pohor
šení, i k odplacem jim.

10. At se zatmí oči 'ejich, aby
neviděli: & hřbet jejic vždycky
shýbej*.

11. Protož pravím: Zdali tak za
vadili, aby padli*? Nikoli.—Ale je—asem na
rodům, aby jic [Židé] následovali.

1) t. vesměs bez rozdílu navždycky?
2) t. nezavrhl z něho těch, 0 kterýchž

věděl, že milosti jeho nepohrdnou, ale
dobrovolně ji přijmouce opravdu jeho
lidem budou. — " 3. Král. 19, 10—18.

5) také někteří dle milostívého zvolení—
8) či, tupostí, ospalosti. 5. Mž. 29, 4.

6 10B. .

10) Viz 'žalm ss, 23—24.
11) a více vstáti nemohli?
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12. Jestliže hříchj ejichj est bohat
ství světa a zmenšení jejich jest
bohatství národů: čím více plnost
jejich*?

13. Vám ak pravím [ostatním]
národům: ak dlouho zajisté 'á.
"sem apoštolem národů, velebiti
udu posluhovani své*,
14.zdalibych kterak k [horlivému]

následování popudil tělo mé*, a k
spasení přivedl některé z nich.

15. Nebo když ztrata jich jest
smířenim světa: což [bude] jich

zasehpřijetí, než [jako] životzmrtc ?
16. Jestliže prvotiny svaté jsou,

[tedy] i těsto*: a jestli kořen jest
svatý, [tedy] i ratolesti.

17. et jsouněkteré ratolesti ulo
meny, a ty, byv planá oliva,štípen
jsi v ně, a učiněn jsi účastníkem
kořene i tučnosti olivy,

18. nechlub se proti ratolestem:

pakli se chlubíš, [věz, že] ne tyořen neseš, ale kořen tebe.
19. Řekneš ak: Ulomeny jsou

ratolesti, abyc já byl vštipen.
20; Dobře! pro nevěru jsou ulo

meny, ale ty věrou stojíš: nesmý
šlej vysoce, ale boj se;

21. nebo jestliže Bůh přirozených
ratolestí neušetřil, aby snad ani
tebe neušetřil.

22. Protož viz dobrotivost apří
snost Boží; k těm zajisté, kteříž
padli, přísnost: ale k tobě dobroti

vosthoží, budeš-li tá'vativdobrotě;'ina i ty t bu eš.
J 23. Ano ivšíaí, 'estliže nezůstanou
v nevěře, [zase]J vštípeni budou;
mocent jest zajisté Bůh zase vští
piti je.

24. Nebo poněvadž ty vytat jsi
zpřirozené plané olivy, a proti—při
rozenosti vštípen jsi v olivu dobrou :
čímž více ti, kteříž [jsou] podlé

řirozenosti*, vštípeni budou v o
ivu svou?

12) či, úplné jejich obrácení prospěje světu?
13) či, velmi si dám na něm zaležeti. Sk.

ap. 1 .
14) t. bratří m6 podlé těla _ výš 9, 3.
16) : prvotin obilí udělané —
24) t. z dobré olivy —

K Římanům 11. 12.

25. Nebot nechci, bratří, abyste
nevěděli toho tajemství, (abyste
nebyli sami u sebe moudři,) že
slepota s částky se přihodila Israe
lov1, dokudžby plnost pohanů ne
vešla,

26. a tak všecken Israel spasen
nebyl, jakož psano jest: Přijde z
Siona, kterýž vysvobodi*,a odvrátí
bezbožnost od Jakoba.

27. A totot bude smlouva má. s
nimi, když zhladím hříchy jejich.

(Is. 59, 21.)
28. Podle' evangelium* jsou sice

nepřátelé [Boží] pro vas: ale podlé
vyvolení [jsou] nejmilejší pro svaté
otce.

29. Nebo bez želení jsou darové
a povolání Boží*.

30. Nebo jakož i vy někdy 'ste
nevěřili Bohu. ale nyní milosr en
ství jste došli pro jejich nevěru:

31. tak i oni nyni neuvěřili ro
vaše milosrdenství, aby i oni ně
kdy zase] milosrdenství došli.

32. Zavřel zajisté Bůh všecko v
nevěře, aby se nade všemi smi
loval.

33. Č)hlubokosti bohatství* mou—
drosti, i vědomosti Boží! jak jsou
nezpytatedlní soudovéjeho, a nevy
stižitedlné cesty jeho!

34.Nebo kdo poznal smysl Páně?
aneb kdo byl jeho rádcem?

Isai. 40, 13—14)
35. Aneb kdo prvé dal jemu, a

bude mu zase odplaceno ?
36. Nebo z něho, a skrze něho,

a v něm jsou všecky věci; jemu
slava na věky. Amen.

Kapitola 12.
Obecné napomenutí k šlechetnosti života

a k některým zvláštním ctnostem.

1. Protož prosim vas, bratří, skrzemilosrdenství Boží, abyste

26) t. vysvoboditel, spasitel. Is. 59,20—21.
28) t. tykaje se evangelium, jež byli zavrbh —
29) t. Bůh nelituje, aniž béře nazpět, co

jednou slíbil, : tedy i na Žídech, co
slíbil, vyplní.

35) či, 6 nevyužitelné hojnosti —
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vydávali těla svá* v obět živou,
svatou, Bohu libou, rozumnou služ
bu svou**.

2. A nepřipodobňujte se tomuto
.světu: ale opravte se v novotě
smyslu svého, abyste zkusili, která
jest vůle Boží dobrá a líbezná, a
dokonalé-.

3. Nebot ravím skrze milost,
kteráž mi ana 'est, všechněm,
kteříž jsou mezi v mi: ab ne více
[O sobě] myslili, než sluš1 mysliti,
ale aby myslili kstřídmosti, ajakž
Bůh jednomukaždému udělil míru

4. Nebo jako v jednom těle
mnohé údy máme, ale nemají vši
ckni údové jednostejného díla:

5. tak jsme mnozí jedno tělo v
Kristu, a každý zvláštně jeden
druhého [spolu] údem.

6. Majíce pak dary rozdílné,
podlé milosti, kteráž dána jest
nám: buďto proroctví, kteréž [se
děj] odlé pravidla ' ;

7. uďto úřad, [kterýž se konej]
v posluhování, buďto že kdo učí
[pracuj] v učení;

8. kdo napomíná [trvej] v napo
mínáni, kdo uděluje [uděluj] v
sprostnosti, kdo jest představeným
[budiž 'ím] s pečlivostí, kdo činí

milosil'u1elnství, [číň je] s veselím.9. 'ování [buď] bez pokryt
ství: nenávidíce [což] zlého, pří
držíce se [co] dobrého jest;

10. láskou bratrskou se vespolek
milujíce, uctivostí se vespolek před
cházejíce;

11. v pečování jsouce] neleníví,
duchem vroucí, Pánu sloužící;

12. v naději se radující, v sou—
žení trpěliví, na modlitbě ustaviční;

13. v potřebách se svatými se
sdělujíce, hostinství ochotně pro
kazujice.

14. Dobrořečte těm, kteříž vám
protivenství činí; dobrořečte ane

zlořečteŘad15. ujte se 's radu'ic '
plačte s plačícími; J imi,

1) či sami sebe. — l," t. rozdílnou od
obětí & bohoslužby pohanů i Židů.
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16.rovnomyslní vespolek j souce*;
ne vysoko myslíce, ale k nízkým
se myslí sklánějíce. Nebuďte opa
trní sami u sebe;

17. žádnému zlého za zlé neod
placujíce: o atrujíce* dobré, ne
toliko řed ohem, ale také přede
všemi idmi.

18. Může-li to býti, což na vás
jest, se všemi lidmi pokoj majíce:

19. ne sami se zastávajice, nej
milejší, ale dejte místo hněvu;
nebo psáno jest: Mně pomsta, jat
odplatím, praví Pán*.

20. Ale lační-li nepřítel tvůj,
nakrm jej, žízní-li, dej mu píti;
nebo to číně, uhlí řeřavé shrneš
na hlavu jeho*.

21. Nedej se přemoci zlému, ale
přemáhej zlé dobrým.

Kapitola 13.
Napomenutí ku poslušenství vrchnosti od

Boha zřízených, 8. k milování bližního &
vystříhání se nepravostí.

1. aždá duše mocnostem vyšším
poddána buď; nebot neni

mocnosti, leč od Boha, a kteréž
jsou., [ty] od Boha zřízeny jsou.

2. otož kdo se mocnosti pro
tiví, zřízení Božímu se protiv1: a
kteříž se protiví, odsouzení sobě
dobývají.

3. Nebo knížata nejsou kstrachu
dobře činícím, ale zle činícím. Pro
tož chceš-li se nebáti mocnosti?
Čiň dobře, a budeš míti od ní
chválu;

4. Boží zajisté služebník jest, tobě
k dobrému. Pakli zle činiti budeš,
boj se, nebot ne nadarmo nosí meč;
Boží zajisté služebník jest, mstitel
zuřivý nad tím, kdož zle činí.

5. Protož z potřeby poddání buď

16) t. nikdo se nevypíuej nad druhého,
jsmet sobě v Kristu rovni (Zlat.).

17) či, opatrně konajíce -—
19) Smysl: Nemstěte se sami, ale zůstavte

pomstu Bohu. 5. Mojž. 32, 35.
20) Smysl: Přivedeš ho k zur-dění & 1: po

znání sebe (Jeron.).
5) či potřebí jest, abyste poddání byli. —

" či, ze strachu před trestem —
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te*; netoliko pro hněv“, ale také
pro svědomí.

6. Nebo roto i daně dáváte: slu
žebníci zajisté Boží jsou, pro to
samo sloužíce*.

7. Dávejte ted všem, což jste
ovinní: komu aň, [tomu] daň;
omu clo, [tomu] clo; komu bázeň,

[tomu] bázeň; komu čest, [tomu]
e .
8. Žádnému nezůstávejte nic

dlužní, než abyste se vespolek mi
lovali*; nebo kdož miluje bližního,
zákon naplnil.

9. Nebo: Nezcizoložíš, nezabiješ,
nepokradeš, nepromluvíš křivého
svědectví, nepožádáš, a jest-li které
jiné přikázaní, v tomto slově se
zavírá: Milovati budeš bližního své
ho, jako sebe samého.

10. Mílování bližního neučiní
zlého; a protož plnost zákona jest
milování*.

11. A to, znajíce ten čas, že ho
dina jest, abychom již ze sna po
vstali. Nyní zajisté bližší jest naše
spasení, nežli když jsme uvěřili.

12. Noc předešla, den pak se při
blížil. Odvrzmež tedy skutky tem

_nosti, a oblecme se v odění světla*.
13. Jako ve dne poctivě choďme;

ne v hodování a v opilství, ne v
smilstvích a nestydatostech, ne v
sváru a závisti:

14. ale oblecte se v Pána Ježíše
Krista, a nemějte péče 0 tělo podlé
žádostí.

Kapitola 14.
Ve věcech případných jak se chovati,

aby dobré svědomí bylo zachováno, 18. a

6) či k tomu samému, t. k službě své,
pilně hledíce.
Mílování bližního jest naše stálá po
vinnost, a jako věčný dluh, kterýž se
nikdy nedá zplatiti.
t. milováním naplňuje se celý zákon.
či, ve zbroj světla, což netoliko jsou
dobří skutkové, ale zvláště nezhrozená
víra, silná kavítězení nad temností to—
hoto světa.r Ef. 6, 11. 16.

8)

10)
12)

K Římanům 13. 14.

nebylo bližnímu příčin kúrazu & pohoršení
dáváno.

1. dlého ak ve víře přijímejte,
ne v ádkách myšlení'.

2. Neboněkdo věří, že může jisti
všecko*: kde pak mdlý jest, jez

elí**.
3. Ten, kdož jí, ne ohrde' tím,

kdo ne'i: a kdo ne', neo suzuj
toho, k oji; nebo B přijal jej**.

4. Ty kdo jsi, kterýž soudíš ci
ziho služebníka? Pánu svému stoji,
neb padá*: budet pak státi; nebo
mocen jest Bůh postaviti jej. _

5. Někdo pak rozeznává mezi
dnem a dnem, a jiný soudí každý
den*; jedenkaždý v svém smyslu
se rozhojňuj**.

6. Kdo šetří dne, Pánu ho šetří;
a kdo ji, Pánu jí, nebo děkuje
Bohu: a kdo nejí, Pánu nejí, a
děkuje Bohu.

7. Žádný zajisté z nás není sobě
živ, a žádný sobě neumírá;

8. nebo buď že jsme živi, Pánu
jsme živi: buď že umíráme, Pánu
umíráme. Protož buď že jsme živi-,
buď že umíráme, Páně jsme.

9. Na tot zajisté Kristus umřel,
i z mrtvých vstal, aby i nad mrt
vými i nad živými panoval.

1) t. přívětivě se mějte k těm, kteříž
ještě neumějí věcí podstatných & pří—
padných rozeznávati a křesťanské svo
body strany starozákonních obyčejů a
nařízení užívati, nehádajíce se s nimi
o jejich zvláštní mínění, ani je proto
odsuzujíce. _
t. bez rozdílu, i to, co se Židům ja
kožto nečisté zakazuje. — " dle ř.;
jí zelí, či zeliny a vařivo, kteréž vzá
koně bez výminky dovoleno jest, azdr
žuje se raději všeho masa, jen aby se
nikterak jídlem neposkvrnil. Není tu
řeč o nějakém postu aneb zdrželivosti
v smyslu církevním, nýbrž o varování
se pokrmů nečistých v smyslu židov
sk m.

t. za svého duhu,! neukládaje mu žádnéinky stran jdla.
Éstojí neb ypropadne před ním na.
soudu; tebe se to netýče.
t. že každý jest stejný, & netřeba se
více vázati sobotou, novměsíčními a
jinými svátky Starého Zákona. — "
čidle svého přesvědčení svobodně v

N

toV

tom jednej.
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10. Ty pak co soudíš bratra
svého? aneb ty proč pohrdéš bra—
trem svým? všickni zajisté budeme
státi před soudnou stolicí Kristovou.

11. Psáno pak jest: ivt jsem
já., praví Pan, žet přede mnou
bude klekati všeliké koleno, a
každý jazyk vyznavati bude Boha.

(Is. 4'5, 23—24„)
12. Protož jedenkažd znas bude

[sám] za sebe počet vy avati Bohu.
13. Nesuďmež tedy více jedni

: ale toto raději posuďte,
abyc om nekladli úrazu, nebo po
horšení bratru.

14. Vím a za jistou věc mam v
Panu Ježíši, že nic samo ze sebe
není obecné*: než tomu, kdo se
domnívá, žeby něco obecné bylo,
tomu jest to obecné.

15. Avšak zarmucuje-li se bratr
tvůj pro pokrm, již nechodíš podlé
lásky'ň—Nepřivozujž pokrmem svým
k zahynuti toho, za kteréhož Kri—
stus umřel.

16. Nebudiž tedy v porouhání
dano dobré naše*.

17. Království zajisté Boží není
pokrm a napoj, ale spravedlnost a
pokoj, a radost v Duchu svatém;

18. nebo kdovtom sloužíKristu,
líbí se Bohu, a chvalu má. u lidí.

19. Protož následujme toho, co

jest ku pokoji: a co slouží kvzděléni, [to o] vespolek ostříhejme„
20. Nekaz pro pokrm dila Božího.

Všecko zajisté čisté jest: ale zlé
jest to člověku, kterýž jí s pohor
šením [bližnih0].
' 21. Lépe jest nejisti masa, ane
piti vína, ani [čehokoli] toho, na
čemž se bratr tvůj uráží, aneb
horší, aneb zemdlíva.

22. Ty máš víru*? Mějž ji sam
u sebe před Bohem. Blahoslavený,

14) či nečisté —
16) pakli ho jemu navzdor & k pohoršení

žívélpo .
16) t. dobro křesťanské svobody, které. nás

sice neváže na starozákonní rozdíljídla
čistého aneb nečistého, ale zapovídlt
dávati pohoršení.

22) či pevné přesvědčení, žev těch věcech
nezáleží podstata náboženství?

Nový Zákon.

kdo neodsuzuj e sebe samého v tom,
co za dobr má..

23. Ale kdo činí rozdil, zatracen
jest, bude-li jisti; nebo ne z víry*.
Všecko pak, co není z víry, jest
hřích.

Kapitola 15.
O témž déle. Napomíné k snášení mdlých.

8. 0 povolání idů i pohanů k nábožen
ství křesťanskému. 16. Zmínka činí o svém
apoštolství. 23. Obnovuje přípovéd svou 0
navštívení jich.

1. Mame pak my silnější snášetimdloby slabých a ne sami
sobě se líbiti.

2. Jedenkaždý z vás zalibuj se
bližnímu svému k dobrému, ku
vzdělaní.

3. Nebo i Kristus ne sám sobě
se líbil: ale jakož psano jest: Ha
nění hanějících tebe připadla na
mne*.

4. Nebo cožkoli napsáno jest, k
našemu naučení napsáno jest: aby
chom skrze trpělivost a potěšení
Písem, naději měli.

5. Bůh pak [dárce] trpělivosti a
potěšeni, dejž vám jednostejně smý
šleti vespolek, odlé Ježíše Krista:

6. abyste je nom slně, jedněmi
ústy ctili Boha, a tce Pana na
šeho Ježíše Krista.

7. Pročež přijímejte se ves olek,
'akož i Kristus přijal vás e cti

oží.
8. Pravím totiž, že Kristus Ježíš

byl služebníkem obřízkypro pravdu
Boží, k potvrzení slibů otcům [uči
něných]:

9. [pohanští] pak národové, že
mají z [prokázaného jim] milosr
denství oslavovati Boha,jakož psáno
jest: Protož vyznavati budu tebe,
Pane, mezi národy, a jmenu tvému
budu zpívati*.

23) t. že nečiní jak věří, ale jedné proti
svědomí & přesvědčení.

3) t. nehledal, coby jemu pohodlné bylo,
nýbrž coby věřícím prospělo, tak že
proto i pohanční snéšeti musel.

9) Viz Žalm 17, 50.
14
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10. A opět di: Veselte se náro
dové s lidem jeho. . 6, .

11. A opět: Chvalte Hospodinavšickm' narodové: a velebte ho
všickni lidé. (ž. 116, .)

12. A opět Isaiáš: Bude kořen
Jesse, a kterýž povstane, aby s ra
voval národy: v něho náro ové
doufati budou*.

13. Bůh ak naděje naplniž vás
všelikou radosti, a pokojem u víře,
abyste se rozhojnili v naději, a v
moci Ducha svatého.

14. Jist pak jsemi já samo vás,
bratři mo'i, že vy jste plni milo
vání, nap nění jsouce všelikým u
měním, tak že můžete jeden dru
hého napomínati:i

15. ale však psal .jsem vám,
bratří, poněkud směleji, 'ako ku

ptaměti vám přiváděje, odl milosti,eráž mi jest dána od Boha,
(Vy'š 12, B.)

16. abych byl služebníkem Krista
Ježíše mezi národy, posvěcuje* ev
angelium Božího, aby učiněna bylaobět národů vzácna skrze Ducha
svatého.

17. Mám se ted čím chlubiti v
Kristu Ježíši, pře Bohem.

18. Nebo neosměluji se mluviti
něco toho, čehož skrze mne nečiní
Kristus, ku oslušenství národů,
slovem i skutky,

19. moci divů a zázraků, mocí
Ducha svatého, tak že jsem od J e
rusaléma, kolem až k zemi illyr
skě všecko naplnil Kristovým ev
angelium.

20. A tak jsem kázal evangelium
toto, ne tu, kde [již] byl Kristus
jmenován, abych na cizí základ
nestavěl, ale jakož psáno jest:

21. Kterýmž není o něm zvěsto
váno, uzří, a kteříž neslýchali, sroz
umějí*.

22. A tím jest mi i mnohokrát
překáženo přijíti k vám, a zbráněno
mi až dosaváde.

12) Is. 11, 10.
16) I:. jako úřad kněžský s. svatou službu

konsje hlásáním svatého —
21) U Isai. 52, 15.

23. Nyni pak nemaje vicefmísta
v těchto krajinách, a žádost maje

při'íti k vám od mnoha ]íž minuýc let, _
24. naději mám, že když půjdu

do Hispánie, jda veskrz, uzřím
vás, a od vás tam budu doveden,
ažbych vás prvé poněkud užil.

25. Nyní pak půjdu do Jerusa
léma, abych posloužil svat m.

26. Nebo za dobré se vi ělo Ma- 
cedons a Achajským sbírku ně
jakou drčýildlitina chudé svaté, kteříž
jsou v Jerusalémě. _

27. Neb se jim [tak] líbilo, i jsou

'ejich dlužníci; nebo poněvadž poaně učiněni jsou učastníci u
chovnich věcí jejich, majít jim také
sloužiti tělesnými.

28. A protož když to vykonám,
a odvedu jím ten užitek, půjdut
skrze vás do Hispánie.

29. A vím, že přijda k vám, v
hojnosti ožehnání evangelium Kn
stova přijdu. (Výš 1, II.)

30. Protož prosím vás, bratři,
skrze Pána našeho Ježíše Krista,
a skrze lásku Ducha svatého abyste
mi pomáhali na svých mo 'tbách
za mne k Bohu,

31. abych vysvobozen byl od ne
věřících, kteřlž jsou v Jůdsku, a
aby obět služby mé příjemná byla
svatým v J erusalémě,

32. abych dle vůle Boží sradostí
přišel k vám, a s vámi pookřál.

33. Bůh pak pokoje budiž se
všemi vámi. Amen.

Kapitola 16.
Závírks toho psaní. Poručení Rimanům

jedné křestsnky jmenem Fěbe. 3. Pozdra—
veni některým. 17. Napomíná bratří 1:vs
rování se nepokojných, 20. a poroučí je
Pánu Bohu.

1.Poroučimt pak vám Fébu, sestrunaši*, kteráž jest v službě u
cirkve, jenž jest v Cenchreách“ :

2. abyste ji přijali v Pánu, jakž
sluší na svaté, a abyste ji pomocní

1) t. v Kristu, podlé víry spolukřestanku
** v městě a přístavu korintskěm.
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byli, v čembykoli potřebovala vás;
nebo i ona posluhovala mnohým,
i také mně.

3. Pozdravte Prisky & Akvily,
pomocníků mých v Kristu J ežiši,

4. (kteříž pro můj život svých
hrdel nasadili, jimž ne já sám dě
kuji, ale i všecky církve národů,)

5. i domácího jejich shromáždění*.
Pozdravte mého milého Epeneta,
kterýž jest prvotiny Asie v Kristu**.

6. Pozdravte Marie, kteréž mnoho
pracovala mezi vámi.

7. Pozdravte Andronika a Junia,

příbuzných a spoluvězňů mých,teříž isou znameniti mezi apoštoly,
a kteříž řede mnou byli vKristu.

8. Poz avte Ampliata, mně v
Panu nejmilejšiho.

9. Pozdravte Urbana, pomocníka
našeho vKristu Ježíši, a Stachysa,
mého milého.

10. Pozdravte Apellesa zkušeného
v Kristu.

11. Pozdravte těch, kteříž jsou
z domu Aristobolova. Pozdravte
Herodiona, mého příbuzného. Po
zdravte těch, kteříž jsou z domu
Narcissova, kteříž jsou v Pánu*.

12. Pozdravte Tryfény aTrifósy,
kteréž pracují v Panu. Pozdravte
Persidy nejmilejší, kteráž mnoho
pracovala v Panu.

13. Pozdravte Rufa, vyvoleného
v Panu, a matky jeho i mé.

14. Pozdravte Asynkrita, Fle
gonta, Herma, Patroby, Hermesa,
i bratří, kteříž jsou s nimi.

15. Pozdravte Filolo a i Julie,
Nérea a sestry jeho, i lympiady,
i všech svatých., kteříž jsou snimi.

5) i sboru křesťanů pozdravte, kteříž se
v domě jejich k službám Božím schů
zejí — ** jenž byl první, kterého jsem
Kristu získal v Asii.

11) t. ve víře a církvi Páně.
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16. Pozdravte sebe vespolek po
líbením svatým. Pozdravují vás
všecky církve Kristovy.

17. Prosím ak vas, bratří, abyste
se hleděli těc , kteříž činí různice
a pohoršení na odpor učení, kte
rémuž jste vy se naučili, avarujte
se jich.

18. Nebo takoví neslouží Kristu
Pánu našemu, ale svému břichu;
a.skrze lahodné řečiapochlebovaní
svozují srdce sprostných.

19. Nebo vaše poslušenství na
každém místě jest rozhlášeno. A
protož se raduji z vás. Než chci,
abyste byli moudří k dobrému, a
sprostí ke zlému.

20. Bůh pak pokoje potřiž sata
náše pod noh vaše brzo*. Milost
Pana našeho ežiše Krista s vámi!

21. Pozdravují vas Timotheus
pomocník můj, a Lucius, & Jason,
a Sosipater, příbuzní moji.

22. Pozdravují vás v Pánu ja
Tercius, kterýž jsem psal [tento] list.

23. Pozdravuje vás Kájus, ho
spodář můj, i celá. církev. Pozdra
vuje vas Erastus, úředník nad dů
chody města, a Kvartus bratr.

24. Milost Pana našeho Ježíše
Krista budiž se všemi vámi, Amen.

25. Tomu pak, kterýž mocen jest
potvrditi vas podléevangelium mého
&.kézaní Ježíše Krista, podlé zje
vení tajemství od časů věčných
skrytého; _

26. (kteréž nyní zjeveno Jest
skrze písma prorocké., podlé roz
kazu věčného Boha, ku poslušen
ství víry) všechněm národům ozna
meného,

27. samému moudrému Bohu,
skrze Ježíše Krista, jemuž čest a
sláva na věky věků. Amen.

2? kterýž chce mezi vámi růanice rozsi
vati, výš v. 17.



Prvni epištola sv. apoštola Pavla k Korintským.
Korint bylo hlavní město krajiny Acháje v zemi řecké. Ležíc na úžině mezi

dvěma moři, mělo dva přístavy (z nichžto jeden byl v Cenchreách), a veliké kupeotví
i bohatství. Pěstovalo také mnoho umění, zvláště řečnictví: ale hovělo nemálo nád—
heře, skvostnosti i prostopášnosti, nejvíce pak všelikému smilství, ježto bylo sídlem ne
čisté služby bohyně Venuše. Do tohoto města přišel apoštol Pavel z Athén (Sk. 18, !.
atd.) se r. 62. neb 54. a pobyv tu rok a šest měsíců získal mnoho duší Kristu, tak že
tu i vlastní obec (církev) křesťanskou založil. Po jeho odchodu do Asie přišel do Ko
rintu výmluvný Apollo, obrácený z židovstva, a kázal v té církvi s nemalým pro
spěchem (Sk. 18, 26.). Povstali pak tam i někteří jiní učitelé z obřízky, přišedše ne—
pochybuě :: Palestiny. Tito horlili ještě o zachovávání starého zákona a odporovali v
té částce učení Pavlovu, odvolávajíce se na apoštola Petra a zlehčujíce Pavla. Z toho
povstaly mezi korintskými křesťany spory i roztržky, ježto se jedni k straně Petrově,
druzí k straně Pavlově a jiní zas k Apollově stavěli, a. ještě jiní toliko Kristovi býti
chtěli. Mimo to vznikly tam také otázky a pochybnosti o některém křesťanskémučení
a obyčeji, dopouštělo se zneuctívání večeře Páně, i navracelo se z částky také k po—
hanským neřestem. O tom všem dostal apoštol zprávu, sedě v Efesu, dílem ústně od
pocestných z Korintu (1. Kor. 1, II.), dílem i písemně, od schválně za ten příčinou k
němu poslaných mužů církve kor. (1. Kor. 16, W.). Odtud vzal Pavel příležitost k
napsání listu k Korintským nazvaného prvního, kterýž ale není v skutku první, neb
byl již apoštol dříve jednou Korintským psal (l. Kor. 6, 9.), ale to psaní se na nás
nedostalo. Nejprvé tedy dotýká se ve svém listu (1—4. kp.) Pavel oněch sporů mezi
Korintskými vzniklých, i poráží pýchu a nadutcst lidské moudrosti a výmluvnosti, a
staví naproti skromnost apoštolského kálaní a vnitřní mocnost moudrosti Boží. Potom
(6-6. kp.) tresce Korintské pro smilství, vyobcováním krveprzniče, a.haní jejich soudy
před pohanskými úřady. Dále (7—18. kp.) odpovídá na rozličné otázky — o manžel
ství a panenství, o jedení obětovaného modlám, o večeři Páně, o ceně a užívání du—
chovních darů, jicbžto vyšší jest láska, o vzkříšení z mrtvých. —-_Posléze vzbuzuje k
sbírání almužny pro chudé jerusalémské, a dokonává po některém napomenutí pozdra
vením vlastní rukou psaným. Dána jest ta epištola v Efesu se r. 58. (na jaře), když
se Pavel již strojil přes Macedouii do Korintu přijíti (Sk. 19. 21.); a poslána jest po
svrchu dotčených poslancích církve korintské záhy z jara., tak že se mělakVelikonoci
do Korintu dostati. Poslal pak za. nimi apoštol i Tita k sbírání pro chudé jerusalém
ské, i také aby dostal brzkou zprávu o účinku své epištoly s, o stavu té církve, ježto
tam byl prvé již i Timothea přes Macedouii předeslal (Sk. 19, 22.).

Kapitola 1.
Za nápisem a pozdravením napomíná Ko

rintských k jednomyslnosti, a vystříhání
se od různic a vysokomyslnosti, při čemž
i svého úřadu apoštolského proti některým
svým odpůrcům nastává.

1. avel povolanýr apoštol Ježíše
P Křista, skrze vůli Boží, a

3. Milost vám a pokoj od Boha
Otce našeho, a. Pána Ježíše Krista.

4. Děkuji Bohu svému vždycky
z vás za milost Boží, kteráž dána
jest vám v Kristu Ježíši,

5. že ve všem učinění jste bo—
hatí v něm, v každém slovu, ave
všelikém umění,

6. jakož svědectví Kristovo utvrSosthenes, bratr,
2. církvi Boží, kteráž jest v Ko

rintu, posvěceným v Kristu Ježíši,
povolaným svatým, se všemi, kteříž
vzývají jmeno Pána našeho Ježíše
Krista, po všem místě jejich, i
našem*.

2) dolož: vzkazuje pozdraveníl

zeno jest mezi vámi:
7. tak že nemáte žádného nedo

statku v žádné milosti, očekávajíce
zjevení Pana našeho Ježíše Krista,

8. kterýžto i utvrdí vás až do
konce bez úhon , ke dni příští
Pana našeho Jež še Krista.

9. Věmýt [jest] Bůh, skrze něhož
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povoláni jste k účastenství Syna
jeho Ježíše Krista, Pana našeho.

10. Prosím pak vas, bratři, pro
jmeno Pana našeho Ježíše Krista,
abyste jednostejně všickni mluvili,
a aby nebylo mezi vámi roztržekt
ale [abyste] byli dokonalí vjedno
stejném smyslu, a v jednostejném
mínění.

11. Nebo oznámeno jest mi o
vás, bratří moji, od těch, kteříž
jsou z čeledi Chloe, že jsou mezi
vámi různice.

12. Míním pak toto, že jeden
každý z vas říká.: Já. jsem Pavlův,
já. Apollův, já. Petrův, já, pak Kri
stův.

13. Což rozdělen jest Kristus?
Zdali Pavel ukřižován jest za vás?
aneb zdali ve jmenu Pavlova po
křtěni jste byli?

14. Děkuji Bohu, že jsem žád
ného z vas nekřtil, než Krispa a
Kaja:

15. aby neřekl někdo, že ve jmenu
mém pokřtěni jste'.

16. Křtil jsem pak i Štěpánovu
čeleď, více nevím, abych byl koho
jiného křtil.

17. Nebo neposlal mne Kristus
křtíti, ale evangelium kázati: ne
v moudrosti'slova, aby nebyl vy
prázdněn* kříž Kristův.

18. Nebo slovo křiže* jest sice
těm, kteříž hynou, bláznovstvím:
ale těm, kteříž dosahu'í spasení,
to jest nám, jest mocí oží.

19. Nebo psano jest: Zničím
moudrost moudrých, a opatrnost
opatrných zavrhnu. (Is. 29, 14.)

20. Kde [jest] moudrý? kde zá.
konnik? kde zpytatel tohoto světa*?
Zdaliž neučinil Bůh moudrost to
hoto světa bláznivou“ ?

21. Nebo poněvadž v Boží mou
drosti* nepoznal svět skrze mou

17) či zlehčen ve své moci —
18) t. učení o Kristu ukřižovaném —
20) t. kam se a moudrosti svou a učenosti

podělí? co vyřídili? — '* či nedoka
zal-liž býti ji hloupou?

21) t. patrné ve veškerém stvoření světa
— "' při vší své moudrosti — 1" či
na pohled nemoudré kázaní -—
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drost“ Boha: zalíbilo se Bohu skrze
blaznovství kazaní-l-spaseny učiniti
věřící.

22. Poněvadž iŽidé zázraků žá.
dají, i Řekové hledají moudrosti:

23. my p_ak kažeme Krista ukři
žovaného, Zidům zajisté ohoršem',
národům pak blaznovstvi:

24. ale týmž povolaným, Židům
i Rekům, Krista Boží moc a Boží
moudrost;

25. nebo což jest bláznivéhoÉBo
žího*, moudřejší jest než lidé; a
co jest mdlého Božího, silnější jest
než lidé**.

26. Nebo vizte povolání své*
bratří, že nemnozí [jsou] moudří
podlé těla, nemnozí mocní, nemnoz1urozem:

27. ale co jest u světa bláznivé,
vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré,
a co jest u světa mdlé, vyvolil
Bůh, aby zahanbil silné,

28. a neurozené světa, a potu
pené vyvolil Bůh, a to, co není,
aby to, co jest, zkazil*,

29. aby se nechlubilo žadné tělo*
před obličejem 'eho.

30. Skrze ně 0* pak vy jste v
Kristu Ježíši, kterýž jest nam uči
něn od Boha moudrosti, i sprave
dlností, i posvěcením, i vykoupením,

31. aby [bylo], jakož napsano jest:
Kdo se chlubí, v Panu se chlub*.

s—

_

Kapitola 2.
Rozdíl mezi moudrostí Boží a světskou,

14. mezi člověkem duchovním a tělesným.

1. A já. přišed k vám, bratří, neřišel sem s vyvýšeností
řeči ne mou osti, zvěstuje vam
svědectví Kristovo.

26) t. věc Boží, na pohled bláznivá — *'
Bylo totiž moudrým a mocným tohoto
světa kázaní sv. evangelium věcí jako
nemoudrou i chan-nou, o kteréž se do
mnívali, že zase sama časem zahyne
a žádného dalšího vzniku míti nebude.
či pohleďte na sebe a na ty, kteří s
vámi ]: víře povolani jsou.

28) či aby ukázal, že to všecko nic není.
29) či žadný smnedlný člověk —
30) t. z Boží milosti —
31) Viz Jer. 9, 23—24.

26v
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2. Nebo nesoudil jsem, že bych
co jiného mezi vámi uměl, než J e
žíše Krista, a to ukřižovaného.

3. A já. v mdlobě, a v bázni, i
v strachu mnohém byl jsem u vás.

4. A řeč má. .i kazaní mé, ne
bylo v důvodných slovech lidské

a nemůže [jim] rozuměti, protože
mají duchovně posuzovány býti:

15. duchovní [člověk] soudí
všecko, sam pak od žádné 0 ne
bývá. posouzen*.

16. Nebo kdo poznal smysl Páně,
aby jej učil*? My pak mame smysl

'stův.moudrosti, ale v dokazaní ducha Km
& moci;

5. aby víra vaše nebyla založena
na. moudrosti lidské, ale na moci
Boží.

6. Moudrost pak mluvíme mezi
dokonalými, ale ne moudrost to
hoto světa, ani knížat tohoto světa,
kteříž hynou:

7. ale mluvíme moudrost Boží v
tajemství, kteráž jest s ta, kte
rouž Bůh před věky k s évě naší
[zjeviti] uložil;

8. jížto žádný z knížat tohoto
světa nepoznal; nebo kdyby [ji]

byli ]ploznali,nikdyby Pana slávyneby ' ukřižovali.
9. Ale [kažeme], jakož psano jest:

Ceho oko nevídalo, ani ucho ne
slýchalo, ani na srdce lidské ne
vstoupilo, co připravil Bůh těm,
kteříž jej milují*.

10. Nam paktoBůh zjevil skrze
Ducha svého; nebo Duch zpytuje
všecky věci, také i hlubokosti
božské.

11. Nebo kdo z lidí ví, co jest
v člověku, leč jen duch člověka,
kterýž jest v něm? Tak ani těch
věcí, kteréž jsou Boží, žadný ne
poznal, leč jen Duch Boží.

12. My pak jsme nepřijali ducha
tohoto světa, ale Ducha, kterýž
jest z Boha, ab chom věděli,"které
věcí od Boha dhrovény jsou nám:

13. o nichž i mluvíme, nikoli
učenými slovy moudrosti lidské,
ale skrze učení Ducha [svatého],
duchovní věci 5 duchovními srov
névajíce*.

14. Tělesný pak člověk nechapé
těch věcí, kteréž jsou Ducha Bo
žího; nebo blaznovstvím jsou mu,

9) Viz Is. 64, 4.
13) t. o věcech duchovních slovy duchu

přiměřenými mluvíce.

Kapitola 3.
O nedostatku duchovního aneb v nábo

ženství křesťanském dokonalého smyslu při
Korintských. 6. Napravení jeho některými
naučeními; o Bohu, jediném dárci všeho
prospěchu, a o Kristu, jediném základu kře—
sťanského náboženství.

1. A já, bratří, nemohl jsem vámmluviti jako duchovním, ale
jako tělesným. Jako maličkým [pa
cholatům v Kristu,

2. mlé o dal jsem vám ku pití,
ne [silný] pokrm; nebo jste [ho]
ještě nemohli [snésti]: avšak ani
nyní ještě nemůžete, neb jste ještě
tělesní. .

3. Nebo poněvadž jest mezi vámi
závist a svár: zdaliž nejste tělesní,
a nechodíte—li podlé člověka [tě
lesného]?

4. Nebo když někdo říka: J a
jsem Pavlův; jiný pak: Já. Apol
lův; zdaliž nejste [tělesní] lidé?
Nebo co jest Apollo? a co Pavel?

5. Služebníci [jsou] toho, jemuž
jste uvěřili, a jakž jednomukaždému
dal Pán.

6. Já. jsem sázel, Apollo zaléval:
ale Bůh dal zrůst. _

7. Protož “aniten, kdož sazí, jest
něco, ani ten, kdo zalévá.: ale Bůh,
jenž dava zrůst.

8. Ten ak, kdo sazí, aten, kdož
zalévá, 'egno jsou. Ale jedenkaždý
vezme [Jsvou]vlastní odplatu podlé
své práce. _ _

9. Boží zajisté dělníci jsme,: [vy
pak] jste Boží roli, jste BOŽIsta

ení.

15) & pochopen t. od žádného pouze těles
ného člověka, jenž věcem duchovním
dokonce nerozumí.

16) Is. 40, 13.
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10. [Já.] podlé milosti Boží, kte
réž mi dana jest, jako moudrý sta—
vitel položil jsem zaklad: jiný pak
na něm staví; avšak jedenkaždý
viz, jak na něm stavi.

11. Nebo žadný nemůže 'iného
zakladu položiti, mimo ten, terýž
položenjest, jenž jest Kristus J ežíš.

12. Staví—li pak kdo na ten zá.
klad, zlato, stříbro, drahé kamení,
[aneb] dříví, seno, strniště*,

13. zjeveno bude na díle 'edno
hokaždého : den Páně zajisté o á.že*;
nebo v ohni se [to] zjeví, a jed
nohokaždého dílo, jakéby bylo,
oheň zkusí.

14. Zůstane-li či dílo, kteréž na
něm vystavěl, vezme odplatu:

15. pakli či dílo shoří, vezme
škodu; ale sám bude spasen, avšak
tak, jako skrze oheň*.

16. Nevíte-liž, že chrám Boží

jste,?a. [že] Duch Boží přebývá. vvas
17. Jestliže pak kdo chram Boží

poskvrm', toho zatratí Bůh; nebo
chram Božíjest svatý, kterýž jste .

18. ádný sám sebe nesvo ;
zdá-li se komu z vás, že jest mou

dbý ng,Íomto světě, budiž bláznem,a y y moudrým .
19. Moudrost zajisté tohoto světa,

blaznovstvím 'est u Boha; nebo
psáno jest: Poiapím moudrév chy
trosti jejich. (Job 5, 13.)

20. A opět: Pan zná. myšlení
moudrých, že jsou marná.

(Z. 93, 11.)
21. Protož žádný se nechlub

.d ._m1
22.,nebo všecko jest vaše, buď

Pavel, aneb Apollo, aneb Petr,

12) Týká se to napomenutí učitelůvcírkvi
ustanovených. aby totiž důkladně a
věrně svěřený sobě lid pravdě Boží
vyučovali & žádných cizích, & víře ne
náležejících věcí nepřiměšovali —

13) t. čas to ukáže, když přijde protiven
ství jako oheň — Ř. nema „Péně“

15) t. sotva že tak sám ujde, ježto co
svým učením vystavěl, bude zničeno.

18) t. buď bláznem podlé soudu světa, abys
byl opravdově moudrým podlé Boha.

22) t. světští mudrcové —
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aneb svět*, buď život, aneb smrt,
buď přítomné věci, aneb budoucí;
všeckot jest vaše:

23. vy pak [jste] Kristovi, aKri
stus Boží.

Kapitola 4.
0 témž dale, zvlášt o všetečnosti v po

suzování slnžebníků církevních, a 0 ne
vážnosti, již Korintští kPavloví dokazovali.

1. Tak o nás smýšle' člověk,jakoo služebnicích risto ch, &
rozdavačích tajemství Božíc .

2. Tu se již při rozdavačích vy
hledává, aby každý věrným na
lezen byl.

3. Mně pak to za nejmenší Šest,abych od vás souzen byl, ane od
lidského soudu: a však aniž sám
sebe nesoudím.

4. Nebo ničeho sobě povědom
nejsem*: ale tím ještě nejsem o
spravedlněn, neb kdo mne soudí,
Pan jest.

5. Protož nesuďte před časem,
dokudž nepřijde Pan, kterýž i skryté
věci temnosti osvítí, a zjeví rady
srdcí*; a tehdáž bude míti jeden
každý chvalu od Boha.

6. To pak jsem, bratří, obrátil
v podobenství na sebe a na Apolla,
pro vás: abyste se na nás naučili,
nic se nad to, co psano jest, jeden

groti druhému pro někoho nenaýmat1.
7. Nebo kdo tobě dává. před

nost? A co máš, čehoby's nebyl
od jinud] vzal? Pakli jsi vzal,

proč se chlubíš, jakobys byl ne—
vzal?

8. Již jste nasycení, již jste bo
hatí učinění, bez nás panujete: a
kéž byste panovali, abychomi my
s vámi panovali.

9. Ale mám za to, že Bůh nás
apoštoly [jako] oslední ukázal,
jako k smrti od ané; nebo uči
nění jsme divadlem světu, i andě
lům, i lidem.

:—

4) t. coby bylo proti věraému konaní úřadu
apoštolského

6) či vnitřní úmysly člověka —
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10. My [jsme] blázni* pro Kri
sta, vy pak [jste]opatrní vKristu:
my mdlí, vy pak silní: vy slavní,
ale my opovržení.

11. Až do této hodinyilačníme,
i žízníme, i nazí jsme, i políčko
vani bývame, am' jistého místa ne—
mame,

12. a pracujeme dělajíce rukama
svýma: zlořečí nám, a my dobro
řečíme; protivenstvi trpíme, a [mile
je] snášíme;

13. rouhají se nám, a my se mo
íme; jako smetí tohoto světa 11

činění jsme, a [jako] povrhel u
všech až posavad.

14. Ne proto, abych vas zahan
bil, píši to, ale jako synů svých
nejmilejších [vás] na omínam.

15. Nebo aťbyste eset tisíc pě
stounů měli v Kristu, však ne
mnoho mate otců. Nebo v Kristu
Ježíši skrze evangelium já. jsem
vás zplodil.

16. Protož prosím vás, buďtež
následovníci moji, jako i ja jsem
Kristův.

17. Pro tu příčinu poslal jsemk
vam Timothea, kterýžto jest syn
můj nejmilejší, a věrný v Panu,
kterýž vam ři omene cesty mě v
Kristu Ježíš1*, jak “všudyv každé
církvi učím.

18. J akobych neměl* k vám při
jíti, tak se naduli někteří**.

19. Ale přijdut k vám brzo,
bude-li Pan chtíti, a poznam, ne
řeč* těch, kteříž jsou nadutí, ale
moc**.

20. Neboť kralovstvi Boží není
v řeči, ale v moci.

21. Co chcete? smetlou-li abych
k vám přišel, ěíli s láskou, a v
duchu tichosti?

10) t. mají nás za blázny —
17) t. způsob i učení iobcovauí mého kře

sťanského — _
18) či nesměl, nedůvěřovsl si — " či,

pyšně si proti mně počínají.
19) t. nebudu se ohlédati na. výřečnost

— " či na skutky, t. co svými řečmi
vyřídili.

Kapitola 5.
Odsouzení hsnebného smilníka. 9. Vy

světlení toho, což jim byl o vystříbání se
bezbožných křesťanů napsal.

1. aprosto se sl ši, že 'est mezi
N vami smilstZí, jaké ož není

ani mezi pohany, totiž aby měl
někdo manželku svého otce.

2. A vy jste nadutí, a nermou
títe se raději, aby vyvržen byl z
prostřed vás, kdož takový skutek
zpáchal.

3. Já za'isté vzdálen tělem, ale
přítomen uchem, již jsem usoudíl
jako přítomný, aby kdo tak učinil,

4. ve jmenu Pana našeho Ježíše
Krista, když vy budete shroma
žděni s duchem mým, s mocí Pana
našeho Ježíše,

5. vydán byl takový satanu k
zahubení těla, aby duch spasen
byl v den Pana našeho Ježíše
Kri 'sta.

6. Neníť dobrá, vaše chlouba.
Zdaliž nevíte, že malo kvasu vše
cko těsto porušuje?

7. Vyčistte kvas starý, abyste
byli nové skropení, jakož jste ne—
kvašení". Nebo beránek náš veli
konoční obětován jest Kristus.

8. A protož hodujme, ne vkvasu
starém, ani v kvasu zlosti a ne—
šlechetnosti: ale v přesm'cích* u
přímosti a pravdy.

9. Psal jsem vám v listu*, aby—
ste se nesměšovali se smilníky.

10. Ne však se smilníky tohoto
světa, neb s lakomci, nebo s dračí,
aneb s modlaři; sic byste musili
z tohoto světa vyjití;

11. ale nyní jsem vám psal, aby
ste se [s nimi] nesměšovali, jestli
že ten, kterýž se 'menuje bratť,
jest smilník, neb la omec, neb mo
dlář, neb zlola'ce, neb opilec, neb
dráě; s takovým ani nejezte.

12. Nebo co já. mám souditi ty,
kteříž jsou vně*? Zdaliž i vy sou

7) či přesní, slavice pravou Velikonoc —
8) či v cblebě nekvašeném, t. j. v smyslu —
9) t. v předešlém, nem ztraceném.

11) t. bratr křesťanský, křesťan —
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dite [někoho krom] těch, kteříž
jsou vnitř?

13. Ty pak, kteříž jsou vně, Bůh
souditi bude. Vyvrztež zlého* sami
ze sebe.

Kapitola 6.
Potrestůní Kurintskýcb, že se před po

hanskou vrchnost k soudu poháněli. 9. 0
nezpůsobnosti bezbožných, zvlášt smilníků,
ku království Božímu.

1. akž jen smí někdo z vás, maje
při s druhým, souditi se před

nepravými* a ne před svatými**?
2. Zdaliž nevíte, že svatí tento

svět souditi budou? A jestliže od
vás souzen bude svět, nehodni-liž
jste nejmenších věcí rozsuzovati?

3. Nevíte-liž, že anděly souditi
budeme? čímž více světské věci?

4. Protož budete-li míti soudy
o věci světské, kteříž jsou v církvi
potupení, ty ustanovte k souzení.

K vašemu zahanbení to pra
vím. Tak-liž není mezi vámi žád
ného moudrého, kterýžby mohl
souditi mezi bratrem [a bratrem]
s m?

6. Ale bratr s bratrem se soudí,
a to před nevěřícími?

7. Již zajisté na prosto hřích
jest mezi vámi, že máte soudy
mezi sebou. Proč raději křivdy ne
snášíte? proč raději škody netr
íte*?
8. Nýbrž vy [samí] křivdu či

níte a škodíte, a to bratřím.
9. Zdaliž nevíte, že nespravedliví

nebudou královstvím Božím vlad
nouti? Nemylte se: ani smilníci,
ani modláři, ani cizoložníci,

10. ani měkcí*, ani samcoložní
ci**, am“ zloději, ani lakomci, ani
Opilci, ani zlolajci, ani dračí-r, ne
budou královstvím Božím vlad
nouti.

12) t. kromě církve. nevěřící —
13) t. onoho smilníka a hanebnébo krvo

pnuitele; aneb vůbec všecko zlé —
1) či nevěřícími. před soudem pohanským —

** či věřícími, křestany?
7) t. než abyste se (před pohany) soudili?

10) t. či měkkouni, kteří sami s sebou
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11. A takoví jste někteří byli:
ale obmyti jste, ale posvěceníjste,
ale ospravedlnění jste ve jmenu
Pána našeho Ježíše Krista, a v
Duchu Boha našeho.

12. Všecko jest mi dovoleno*,
ale ne všecko prospívá.; všecko jest
mi dovoleno, ale já nemám pod
žádné věci moc poddán býti**.

13. Pokrm břichu, a břicho po
krmům, Bůh pak i tyto i ono
zruší: ale tělo není pro smilství,
nýbrž pro Pana, a Pan pro tělo.

14. Bůh pak i Pana vzkřísil, i
nás vzkřísí mocí svou.

15. Nevíte-liž, že vaše těla jsou
údové Kristovi? Což tedy vezma
údy Kristovy, učiním [je] údy ne
věstky? Odstup to.

16. Zdaliž nevíte, že kdo sepři
drží nevěstky, jest [sní] jedno tělo
učiněn? Nebo budou dva v jednom
těle*.

11. Ale kdo se přidrží Pana, jest
[s nim] jeden duch.

18. Utíkejte před smilstvím. Vše
liký hřích, kterýkoli učiní člověk,
kromě těla jest: ale kdo smilní,
hřeší proti svému tělu.

19. Zdaliž nevíte, že údové vaši
jsou chram Ducha svatého, jenž
jest v vás, jejž máte od Boha, a.
nejste svoji?

20. Neb koupení jste za.velikou
mzdu. Oslavujtež & noste Boha v
těle svém.

Kapitola 7.
O stavu manželském, a jeho povinnostech,

". a že každý má. v svém povolání státi.
25. O panenství a. stavu svobodném.

1. O čemž jste mi pak psali*:Dobře jest člověku ženy se
nedotýkati:

chlípnost provozují. — *. či samečníci,
stejné pohlavi se stejným nečistotu pá.
chající _- Řím. 1, 25—27. — 1- čiodě
rači, lupiči —
t. jisti, i pokrmy modlám obětované —
"* tak žeby mne opanovala &já ne
mohl bez ní býti.
dí Písmo: !. Moji. 2, 24.
a mne se tázali, na to vám toto odpoví
dám -

y. NJv

16)



218 1. k Korintským 7.
2. ale pro uvarování se smilstvi

měj jedenkaždý svou manželku, a.
jednakaždá měj svého muže.

3. Muž čiň manželce, cojest po
vinen : a podobně i manželka muži.

ena nemá. moci nad svým
tělem, ale muž: podobně ani muž
nemá, moci nad tělem svým, ale
žena.

5. Neoklamávejte se vespolek*,
leč ze společného svolení na čas,
abyste se uprázdnili k modlitbě:
a zase k témuž se navraťte, aby
vás nepokoušel satan pro nezdržo
livost vaši.

6. Ale to pravím podlé dopu
štění, ne podlé rozkazu.

7. Nebo chci*, abystevyvšickni

b li, jako já.**: ale jedenkaždý má.o Boha v astní dar; jeden tak, a
jiný jinak.

8. Pravím pak neženatýmavdo—
vám: Dobře jest jim, zůstanou-li
tak, jako i já.

9. Paklít se nemohou zdržeti, at
vstoupí v stav manželský; nebo
lépe jest v stav manželský vstou
piti, nežli se paliti*.

10. Těm pak, kteříž jsouvman
želství, přikazuji ne já„ ale Pán,
aby žena od muže neodcházela:

11. pakliby odešla, at zůstane
nevdana, aneb at se zase smíří s
mužem svým. A muž nepropouštěj
manželky.

12. Jiným pak pravím já., ne
Pán: Má—likterý bratr manželku
nevěřící*, a ta svoluje s ním by
dliti, nepropouštějž jí.

13. A má.-li která, žena .věřící
muže nevěřícího, a ten svolujesní
bydliti, nepropouštěj muže;

14. nebo posvěcen jest muž ne

6) t. neodpírejto sobě manželské povin
nosti —

) či chtělbych, pokud to možné. — " t.
svobodní, nežena .
t. prudkými žádostmi těla zmítánu, a
tak reztržitým a nespokojeným,kzastů
vání svých povinností nezpůsobný'm
býti, i také pro pokušení a nezdrželi
vost v nebezpečenství hříchu zůstávati.
totiž zůstala-li ona při jeho obracení
na víru v nevěře —

q

9
V

12v

věřící skrze ženu věřící, a žena
nevěřící jest posvěcena skrze muže
věřícího; sic jinak by děti vaše
nečisté byly, ale nyní jsou svaté.

15. Paklit chce nevěřící odejíti,
nech at odejde; nenít bratr neb
sestra v takové věci poddán službě*:
ale ku pokoji povolal nás Bůh.

16. Nebo odkud víš ženo, spasiš
li muže*? aneb odkud víš muži,
spasíš-li ženu?

17. Než jak jednomukažděmu
odměřil Pán, jak jednohokaždého
povolal Bůh, tak choď*: atak učím
ve všech církvích.

18. Obřezaný-lí někdo povolan*
jest? nedělej si neobřízky**. Vne
obřízce-li někdo povolán jest? ne
obřezu' se.

19. břízka nic není, a neobřízka.
nic není: ale zachovávání přikazaní
Božích.

20. Jedenkaždý v kterém povo
lání povolán jest, v tom zůstávejt

21. Jako služebník* povolán jsi?
nedbej na to: ale můžeš-li býti
svobodným, raději toho uží.

22. Nebo kdo jest jako služebník
v Panu povolán, ten jest svobodník
Páně: podobně kdo svobodný jest
povolán, ten jest služebník Kristův.

23. Draze koupení jste, nebuďte
služebníky lidi*.

24. Jedenkaždý v čemž povolán
jest, bratří. v tom zůstávej před
Bohem.

25. O pannach pak nemam'při
kázaní Paně*: ale dávám radu,
jako milosrdenství došlý u Pana,
abych byl věrný**.

15) t. neniv tomvázán, ale jest svoboden —
16) t. přivedeě-li ho svým příkladem k

"obrácení se na víru —
v tom setrvej, netřeba svého povolání
a života způsobu měniti, pokud Boží
mu přikázaní neodporuje —
či na. víru obi-been -— "' t. jako oni,
v l. Machsb. [, 16.
i také dále jako křesťan.
či jako otrok, v otroctví —
t. nedávejte se lidem zase v otroctví,
i tak, žebyste jim slepě ke všemu, i
ke zlému přivolovali.
t. o tom, aby měly v stavu svobodném
zůstavati; Kristus o tom ničeho nepři
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26. Mám tedy za to, že jest to
dobré pro nastávající potřebu, že
jest dobře člověku tak býti.

27. Jsi-li přivázán k ženě? ne
hledej rozvázání, J si-li prost ženy?
nehledej ženy.

28. Pakli pojmeš manželku, ne
zhřešiš, a vdá-li se panna, nezhřeší:
ale trápení těla budou míti takoví.
Já pak vás chci ušetřiti.

29. Toto pak pravím, bratří:
Čas krátký jest*, nepozůstává, než
ab i kteří mají ženy, byli, jakoby
jic neměli,

30. a kteří pláči, jakoby nepla—
kali, & kteříž se radují, jakoby se
neradovali, & kteří kupují, jakoby
nevládli,

31. a kteří tohoto světa užívají,
jakoby neužívali; nebot pomiji
způsoba tohoto světa.

32. Chcit pak, abyste vy bez
pečováni byli. Kdo nemá ženy,

ečuje o to, což jest Páně, kterak
gy se libil Bohu:

33. ale kdo jest se ženou, pečuje
o to, což jest světa, kterakby se
líbil ženě, a jest rozdělen.

34. A žena nevdaná a panna
myslí na to, co jest Páně, aby byla
svatá tělem i duchem: ale která
jest vdaná, myslí na to, co jest
světa, kterakby se líbila muži.

35. To pak k vašemu užitku
pravím, ne abych na vás osidlo
uvrhl*, ale k tomu [radim], co po
čestného jest, &.coby dalo svobodu
bez překážky Pánu sloužiti.

36. Ale jestliže se někdo domní—
vá, žeby měl hanbu pro svou pannu,
proto žeby [jí] minul čas k vdání,
a [jestli] tak musí býti, necht u
činí co chce; nehřeší, vdává-li ji.

37. Pakli kdo pevně ustanovil

kázal, nýbrž toliko radil. — “ t. svému
apoštolskému povolání, a abych ani
víc ani míň neukládsl, než jak mám
ustanoveno: '
t. čas pokojného bytu na. světě; nasta
nont brzy změny a protivenství —
či k něčemu v té věci vás zavazoval,
cožby vám i nebezpečné a příčinou k
neudrženlivosti býti mohlo.
t. nemaje potřebí nač se oblédati, ale
moha svobodně dle své vůle jednati —

29)

35v

37v

v srdci svém, nemaje potřeby, ale
maje v moci vůli svou*, a to usou
dil v srdci svém, aby zachoval
pannu svou, dobře činí.

38. A tak i kdo vdává pannu
svou, dobře činí: ale kdo nevdává,
lépe činí.

39. ena vázána jest zákonem,
dokud muž její živ jest: pakliby
umřel muž j e'í, svobodná jest, necht
se vdá za oho chce, toliko v
Pánu*.

40. Ale blahoslavenější bude,
zůstane-li tak, podle mě rady;
nebo mám za to, že i já mám Du
cha Božího.

Kapitola 8.
O užívání věci modlám obětovaných, což

samo z sebe není hříšné, ale dává-li se tim
pohoršení bližnímu, není bez hříchu.

1. O těch pak věcech, kteréž mo—dlám obětovány jsou, víme,
nebo všickni máme vědomost*: ale
vědomost nadýmá**, láska pak
vzdělává 'I'.

2. Jestliže pak seněkdo domnívá,
že něco ví, ten ještě nepoznal, jak
by měl věděti*;

3. ale jestliže kdo miluje Boha,
ten jest poznán od něho*.

4. O pokrmích pak, kteří jsou
modlám obětováni,víme, že modla
na. světě nic není, a že není žád
ného Boha, než jednoho.

5. Nebo ačkoli jsou, jenžto slo
vou bohové, buďto na nebi, aneb
na zemi, (poněvadž pohanům jsou
mnozí bohové, a mnozí pániz)

6. ale my máme toliko jednoho
Boha, Otce, od něhož všecko [jest],
a my v něm: ajednoho Pána, J eží
še Krista, skrze něhož všecko [jest],
i my skrze něho.

7. Ale ne u všech jest ta vědo

39) t. způsobem křestanským, a za muže
křes na..

1) t. toho, co modla jest, jak o tom v. 4.
praví. — ** t. sama o sobě, bez lásky.
-— 1' t. vědomost s láskou spojená.

2) t. žeby se měl přisvé vědomostí láskou
říditi a nedávati pohoršení.

3) či ten jest mu líbezný.
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most* ; nebo někteří až dosaváde
jedí s vědomím o modle**,jedí [ně
oo], 'ako modlám obětované,asvě
domí jejich, jsoucí mdlé, poskvrňuje
se

8. Pokrm pak nečiní nás vzác—
ných Bohu; nebo ani. budeme-li
jisti, budeme míti hojnost, ani,
nebudeme-li jisti, budeme míti
nedostatek*.

9. Ale vizte, aby snad tato vaše
svoboda nebyla k urážce mdlým.

10. Nebo uzří-li kdo toho, kte
rýž má tu vědomost, an sedi za
stolem v chrámě modlářském: zda
liž svědomí jeho, jsouc mdlé, ne
bude přivedeno, aby jedl modlám
obětované?

11. A nezahyne-liž pro tvou vědo
most mdlý bratr, za kteréhož Kri
stus umřel?

12. A tak hřeěíce proti bratřím,
a urážejíce svědomí jejich mdlé,
hřešíte proti Kristu.

13. Protož pohoršuje-li pokrm
bratra mého, nebudu jisti masa na

věky, abych bratra svého nepohorši .

Kapitola 9.
Potvrzuje vlastním příkladem—předešlých

naučení, že'i dovolené věci opouštěti sluší,
byly-liby k urážce mdlým.

1. daliž [i já] nejsem svobodný?Zdaliž nejsem apoštol? Z a—
liž jsem Krista Ježíše Pána našeho
neviděl? Zdaliž nejste vy dílo mé
v Pánu?

2. Bycht pak jiným nebyl apo
štolem, ale vám jsem; nebo pečet
mého apoštolství jste vy v Pánu.

3. Tat jest obrana má předtěmi,
kteříž se mne táží*.

4. Zdaliž nemáme moci jisti a
Íti*?
5. Zdaliž nemáme moci ženy se

7) t. že madly nio nejsou, a tedy i obě
tování jim pokrmů jest ničím. — ** t.
jakoby modla něco byla —

8) t. ani tak ani jinak nic před Bohem
nezískáme, ani neztratíme.

1. k Korintským 8. 9.

stry* & sebou voditi, jako i jiní
apoštolé, i bratří Páně, i Petr?

6. Zdaliž jedin já, a Barnabáš,
nemáme moci to o činiti?

7. Kdo bojuje kdy na svůj plat?
Kdo zakládá vinici, a nejí z ovoce

jejího? Kdo pase stádo,anepožíváo stáda mléka?
8. Zdali podlé člověka* to pra

vím? Nepraví-liž toho i zákon?
9. Nebo psáno jest v zákoně

Mojžíšově:Nezavážeš ust Volumlátí
címu*. Zdaliž Bůh o voly [tak]
pečuje?

10. Aneb více pro nás topraví?
Pro nás zajisté to napsáno jest.
Nebo kdo oře.,v naději má orati,
a kdo mlátí, v naději [to činí], že
vezme užitek.

11. Poněvadž myj sme vám ducho- ,
vní věci rozsívali, veliká-lit věc
jest, žneme-li my vaše tělesné?

12. Když jiní toho práva u vás
účastni jsou*, proč ne raději my?
A však neužívali jsme toho práva,
ale všecko snášíme, abychom žád
ného ůrazu nedali Kristovu evan
gelium**.

13. Zdaliž nevíte, že kteříž v
svatyni pracu'í, z toho, co ze sva
tyně jest, jedi? a kteří oltáři slou
ží, z oltáře díl mají?

14. Takt i Pán nařídil těm, kte
říž evangelium zvěstují, aby z evan
gelium živi byli. (Mat. 10, 10.)

15. Já pak jsem ničeho toho
neužíval: aniž jsem toto psal, aby

se to při mně tak dálo; nebo lépemi jest umříti,nežli aby'kdo chvá u
mou vyprázdnil*.

16. Nebo budu-li [toliko] evan—
gelium kázati, nemám se čím chlu

3) a mne posuzují, jsem-li pravý apoštol.
4) t. na útraty věřících, jako každý jiný

apoštol?
6) t. !: posloužem' —
8) 15.dle lidského úsudku a domuění —
9) Cti 5. Mojž. 25, 4.

12) t. práva živenu býti. — ** t. aby se
snad nezdálo., jakobychom v kázaní sv.
evangelium jen svého zisku hledali.
či zlehčil, zničil, mne jí zbavil, ježto
jsem já, ničehož nepřijímaje, zdarma
evangelium kázal.

15)
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bití, poněvadž jsem to povinen ;
nebo běda mně, kdybych nekázal.

17. Jestli to dobrovolně činím,
mam odplatu, pakh' bezděky, úřad
jest mi svěřen*.

18. Jaké. tedy jest má. odplata?
[Ta zajisté,] abych když kůži evan
gelium, bez platu evangelium zvě
stoval, abych neužíval svého práva
při evangelium. (Výš v. 12.)

19. Nebo jsa ode všech svoboden,
učinil jsem se všech služebníkem,
abych jich více získal.
„ 20. I učiněn jsem Židům," jako
Zid, abych idy získal;

21. těm, kteříž jsou pod zakonem*,
[učiněn 'sem]jakobych pod zákonem
byl, (ač Oli sam nejsem pod zako
nem**,) abych získal ty, kteříž byli
pod zakonem: těm [pak,] kteříž bez
zakona byli, [učiněnjsem]jakobych
byl bez zákona, (ač nejsem bez zá.—
kona Božího, ale jsem v zákoně
Kristově,) abych získal ty, kteříž
bez zakona byli.

22. Učiněn jsem mdlým jako]
mdlý, abych mdlé získal. Všec něm
všecko učiněn jsem, abych všecky
]: spasení přivedl.

23. A to všecko činím pro evan
gelium, abych ho byl účasten*.

24. Zdaliž nevíte, že kteříž v
zavod běží, všickni sice běží, ale
jeden béře zaklad*? Tak běžte,
abyste dosáhli.

25. A každý, kdo o závod bojuje*,
ode všech věcí se zdržuje**; a oni
zajisté [to ěiní], aby porušitedlnou
korunu obdrželi, my pak nepom
šitedlnou.

26. Protož já. tak běžím, nejako

17) či musím to přec z povinnosti konati.
21) t. Mojžíšovým, idům. — ** t. dobře

věda, že mi, jakožto křestanu, netřeba
zákonem Mojžíšovým se říditi —

23) t. všech duchovních užitku z něho vy
plývajícícb.
t. ustanovenou odměnu, o kterou se za
ložili, a sice ten, který ze všech nej
prvé cíle doběhl.
t. o naklad, jakž to u Římanů a Řeků
obyčejno bylo; a ten základ byla ko
runa : bobkovéholistí. - "' ježto by
mu v boji překažely, aneb Joj k boji
zemdlívaly —

24)

25)

v nejisto; tak bojuji, ne jako po
větří rozražeje*:

27. ale tresci tělo své. a v službu
[je] podrobují, abych snad, an ji
ným kaži, sám nebyl zavržen.

Kapitola 10.
Příkladem lidu israelského vystříhá Ko

rintských od přiúčastňovaní se pohanům a
modloslužbě jejich, i ukazuje, pokud věci
modlňm obětované jísti sluší.

1. Nechcit zajisté, abyste nevěděli,bratří, že otcovénašivšickni
pod oblakem byli, a všickni moře
přešli,

2. a všickni v Mojžíše* pokřtěni
jsou, v oblace a v moři,

_ dl a všickni týž pokrm duchovníe 1,
J 4. a všickni týž napoj duchovní
pili*, (pili zajisté z duchovní skály,
kteráž jich následovala**,skala pak
byl Kristus :)

5. ale ve mnohýchznich nezalí
bilo se Bohu; nebo poraženi jsou
na poušti.

6. A to se jim stalovobraze pro
nás, abychom nebyli žádostivi zlých
věcí, jakož i oni žádali*.

7. [Protož] ani modlaři nebuďte
jako někteří z nich, jakož psano
jest: Posadil se lid, aby jedlapil,
a vstali, aby hrali;

8. aniž smilněme, jakož někteří
z nich smilnili, a adlo jich jeden
den třímecítma tis ců;

9. aniž pokoušejme Krista, jako
někteří z nich pokoušeli, a od ha
dů zhynuli;

10. ani repcete, jako někteří z
nich re tali, azhynuli od záhubceh

11. oto pak všecko dalo se jim
v obraze, &napsáno jestkvýstraze
naší, na. kteréž koncové věků došli.

26) t. naprázdno do větru máchaje —
2) t. k přijetí a zachovávání zakona Moj

žíšova -—
4) na poušti mannu a vodu ze skály; ježto

vypodobnívely pokrm anůpoj duchovní
N. Z. — " či provázela —

6) ohlédajíce se zvláčtěpo hrncích, plných
egyptského masa. či po starých zvycích.

10) t. od moru. Viz 2. Hojž. 82, G.; 4.
Mojž. 25, 1. 21, s. 16, 41.
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12. A rotož, kdo se domnívá, že
stojí, blogiž ab nepadl. ,

13. Pokušem vás nezachvacuj,
než lidské*: věrnýt pak jest Bůh,
kterýž nedopustí vás pokoušeti, nad
to, což můžete [snésti], ale učiní s
pokušenim také prospěch, abyste
mohli snésti.

14. Pročež moji nejmilejší, utí—
kejte před modloslužebností*!

15. Jakožto k moudrým mluvím,
vy sami osuďte, co pravím.

16. K 'ch požehnání, kterýž že
hnáme, zdaliž není společenství krve
Kristovy? a chléb, kterýž lámeme,
zdaliž není účastenství těla Páně?

17. Nebo jeden chléb, jedno tělo
mnozí jsme, všickni, kteřížjednoho
chleba účastni jsme.

18. Pohleďte na Israele podlé tě
la: zdaliž ti, kteříž jedí oběti, ne
jsou účastní oltáře*?

19. Což tedy? zdaliž pravím, že
modiám obětovanéjest něco? anebo
že modla jest něco? [Nikoli].

20. Ale [toto pravím, že] coobě
tují pohané, zlým duchům obětují,
a ne Bohu. Nechci pak, abyste byli
společníci zlých duchů; nemůžete
kalicha Páně piti, a kalicha zlých
duchů;

21. nemůžete býti účastníci stolu
Páně, i stolu zlých duchů.

22. Zdali chceme Pána k hněvu
popouzeti ? Zdali silnější jsme nežli
on? Všecko jest mi dovoleno, ale
ne všecko jest užitečné:

23. všecko 'est mi dovoleno, ale
ne všecko vz ělává.

24. ádný nehledej co jest jeho*,
ale co 'est druhého.

25. ecko co sevmasných krá

13) či nezasáhla vás posud, než od lidí,
snesitedlné: a pro budoucnost —
t. modlářských obyčejů se pilně vystří
hejte, zvláště pak bodování, jež se dě
je ke cti modlám, ačkoli modly nic
nejsou —
a spolu i služby Boží na. něm konané?
A tak i ti, kteřijedí modlám obětované,
tedy z oltáře modlařského, súčastňují
se modloslužby.
t. co jemu se líbí, jemu prospívá —

aběnebylo-líby to snad : modlářskýcho

14
V

18v

24)
25)

mech prodává, jezte, nic se nevy
ptávajíce pro svědomí*;

26. Hospodinovat jest země i
plnost její. ( . 23, l.)

27. Pozve-li vás kdo z nevěří
cích, a chcete jíti, všecko, co vám
bude předloženo, ]ezte, nic se nevy
ptávajíce pro svědomí.

28. Paklibykdo řekl: Toto jest
obětované modlám; [jíž] nejezte,
pro toho, kterýž [vám to] oznámil,
a pro svědomí.

29. Pro svědomí pak pravím ne
tvé ale druhého; nebo pročby měla
svoboda má souzena býti odsvědomí
cizího.

30. Když já s vděčností požívám,
co mám hyzděn býti pro to, z če
hož já díky činím?

31. Buďto tedy že jíte, nebo pi
jete, neb cožkoli jiného činíte,
všecko k slávě Boží čiiíte.

32. Bez úrazu buďte Židům, i
pohanům, i církvi Boží:

33. jakož i já ve všem líbiti se
snažím všechněm, nehledaje comně
užitečné jest, ale co mnohým., aby
spasení byli.

Kapitola 11.
O tom, jakby se poctivě a slušnévspoleč

ných shromážděních míti měli. 17. 0 ne
způsobnosti Korintských při večeři Páně.
23. O důstojnosti té velebné svátostiasluě
ném při ní řádu.

1. Následovníci moji buďte*, jakoi já Kristův.
2. Chválímt pak vás, bratří, že

mne ve všem v paměti máte, a
jakž jsem vydal vám, přikázam'
má zachováváte.

3. Chcit pak, abyste věděli, že
každého muže hlava jest Kristus:
hlava pak ženy, muž: hlava pak
Kristova, Bůh.

4. Každ' muž, modlí-li se aneb
prorokuje—'* s přikrytou hlavou,
ohyzďuje hlavu svou“.

1) ve všem tom, co prvé pověděno. Nále
ží tento verš ještě k předešlé kap.

4) viz níž 12, 10. —- " Odkryté hlava
byla znamením svobody, přikryté, za
helena, poddanosti. Židé pak . podda
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5. Každá. pak žena modleci se
neb prorokujíc s nepříkrytou hla
vou, ohyzďuje hlavu svou; nebo
jedno jest to, jakoby se oholi1a*.

(Níž v. 6.)
6. Nebo nepřikrýva-li žena hlavy

své, necht se [také] oholí: paklí
jest to mrzká. věc ženě ostříhati
se neb oholiti, necht svou hlavu
p ' ' '. (Is. 3, 17.)

7. už zajisté nemá, své hlavy

%řikrývati; neb jest obraz a slávaoží: žena pak jest slava mužova.
8. Nebo není muž z ženy [stvo

řen], ale žena z muže.
9. Není zajisté muž stvořen pro

ženu, ale žena pro muže.
. Mž. 2, 18. 22.)

10. Protož má.žena míti přikrytí
na hlavě pro anděly*.

11. Ale však ani muž bez ženy,
ani žena bez muže, v Pánu.

12. Nebo jako [jest] ženaz muže,
tak [jest] i muž skrze ženu; vše
cky pak věci z Boha.

13. Vy sami suďte: Sluší—liženě
nezavité Bohu se modliti?

14. Neučí-liž vasisama příroda,
žet jest to muži ohyzda nechati
si dlouhé vlas růsti?

15. Ale ma- ' žena dlouhé vlasy,
jest jí to okrasou; nebo vlasové
jsou jí dani misto závoje.

16. Pakli se komu vidí svarli
vým býti*, myt takového obyčeje
nemáme, am' církev Boží.

17. Toto pak přikazuji, nechvéle,
že ne k lepšímu, ale khoršímu se

schéézítgÍ é1 . ejprv za'isté sl ším, že
když se sejdete do shroymaždění,

nosti k Bohu s zahalenou hlavou se
modlili. _
Veřejným nevěstkam se hlavy ohole
valy: zachovalé ženy nevycházely bez
závoje.
t. přikrytí či závoj, jakožto znamení,
že jest pod mocí (muže):a pro anděly,
buďto : uctivosti k ním v shromáždění
neviditedlně přítomným, aneb rozuměj:
pro představené církve, jimžby žena
tak svou uctivost i poslušnost na jevo

10v

dávala.
16) či o to se hédati —
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jsou mezi vámi roztržky, a s částky
i věřím.

19. Nebot :nusejí [mezi vámi]
i kacířství býti, aby zjevení byli
mezi vámi ti, kteříž jsou zkušení.

20. Když pak se vespolek sché
zíte, jižt [to] není večeři Pénějísti.

21. Nebo jedenkaždý béře nej
prv večeři svou k jedení*: ajeden
zajisté lační, druhý pak jest opilýH.

22. Zdaliž nemate domů k jídlu
a pití? Čili církev Boží potupu
jete, a zahanbujete ty, kteříž ne
mají? Což vam dím? Mam-lí vás
chvaliti? V tom nechválím.

23. Já. zajisté přijal jsem ode
Pana, což i vydal jsem vám, že
Pan Ježíš v tu noc, vkterouž zra
zen byl, vzal chléb,

24. a díky učiniv lámal, ařekl:
Vezměte, a jezte: Toto jest tělo
mé, kteréž za vás vydáno bude;
to čiňte na mou pamatku.

25. Tak [vzal] i kalich, když
povečeřel, řka: Tento kalich jest
nová. smlouva v mé krvi, to čiňte,
kolikratkoli píti budete, na mou
pamatku.

26. Nebo kolikrat koli budete
chléb tento jisti, a kalich piti,
smrt Páně budete zvěstovati, do
kavadž nepřijde.

27. Protož, kdokoli jisti bude
chléb tento, aneb íti kalich Páně
nehodně, vinen bu e tělem akrví
Paně.

28. Zkusiž pak sám sebe člověk,
a tak z toho chleba jez, a z ka
licha pí.

29. Nebo kdo jí a pije nehodně,

21) V církvi prvotní přinášeli věřící sami
k slúžbňm B. chléb a víno i také jiné
pokrmy, a držely se před ' obětováním
hody lasky na památku poslední večeře
Páně. Tu všichni, bohatí i chudí, :
toho, co přineěeno bylo a k obětování
se nepotřebovala. společně jedli. A
však u Korintských se v ten obyčej
brzo nějaké neřády vloudily, z kterýchž
je apoštol kára, a zvláště z toho, že se
při tom na nemající zapo alo. — "
Nikoli ožralý, nýbrž dosti, až hojně
jídlem i pitím nasycený.

29) i'- od obyčejného jídla; požívá. ho, at
jest v svědomí číst aneb nečist.
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odsouzení sobě jí &.pije, jelikož
nerozsuzuje těla Paně*.

30. Proto jsou mezi vámi mnozí
nemocní a mdlí, a mnozí umírají.

31. Ješto kdybychom sami sebe
rozsuzovali, nebylibychom zajisté
souzeni*.

32. Když pak bývame souzeni,
ode Pána bývame trestáni, aby—
chom nebyli s tímto světem za
traceni.

33. A tak bratří moji, když se
scházíte k jedení*, čekejte jedni
na dru . _

34. Pakli kdo lační, jez doma,
abyste se nescházeli k odsouzení.
Jiné pak věci zřídím, když přijdu*.

Kapitola 12.
O dařích Ducha svatého, též o dobrém

& řádném jich užívání.

1. O duchovních pak [dařích] nechci, abyste nevěděli bratří*.
2. Víte, že když jste byli pohané,

k němým modlamjste chodili, jakž
jste bývali vedení.

3. Protož známo vám činím, že
žádný, kdo Duchem Božím mluví,
nezlořečí Panu Ježíši; ažádný ne
může říci: Pan Ježíš*, jediné skrze
Ducha svatého.

4. Rozliční pak jsou darové*,ale tentýž Duc :
5. a rozličná. jsou posluhování*,

ale tentýž Pán:
6. a rozličná. jsou působení', ale

tentýž Bůh, kterýž působí všecko
ve všech.

7. Jednomu ak každému dano
bývá. zjevení* ucha k užitku.

či trestáni od Boha.
t. k bodům lásky, aneb katolu Páně —
Ne všecko tedy napsal apoštol, co
Korintským třeba bylo věděti a činiti.
nýbrž některé věci také ústně předložil
&.přikázal. A tak tedy není všecko
psáno, ale mnoho jest církvi jen ústně
svěřeno a odevzdáno.
t. co o nich mysliti a držeti máte.
t. nemůže jej a vím jeho vyznati —
Ducha svatého —
či duchovní úřadové v církvi —
či moci a účinky těch darů -—
či zjevné, patrné obdarování —

81)
33)
34)

1)
3)
4)
5)

7)

8. Někomu zajisté dana bývá.
skrze Ducha řeč moudrosti*, jiné
mu ak řeč umění“ podlé téhož

no a;
9. jinému víra* skrze téhož Du

cha, jinému dar uzdravování skrze
jednoho Ducha;

10. někomu divů činění, jinému
rorokování*, jinému rozeznání
uchů**, jinému rozličnost jazyků,

jinému vykládání řečí-I':
11. ale vše to ůsobí jeden a

týž Duch. jenž rozdělujejednomu—
každému, jak chce.

12. Nebo jako tělo [jen] jedno
jest, a mnoho údů má„ všicknipak
ůdové těla, ačkoli jich mnoho jest,
přecejen jedno tělo jsou: taki
Kristus*.

13. Nebo zajisté skrze jednoho
Ducha my všickni v jedno tělo
pokřtěni jsme, buďto Židé [byvše],
buďto pohané, buďto služebnícl,
aneb svobodní; a všickni jsme
jedním Duchem napojeni*.

14. Nebo ani tělo není jeden úd,
ale mnoho [údů .

15. Dí-li noha: Poněvadž nejsem
ruka, nejsem z těla; zdaliž proto
není z těla?

16. A dí-li ucho: Když nejsem
oko, nejsem z těla; zdaliž proto
není z těla?

17. Jestliže všecko tělo oko, kde
sluch? Pakli všecko tělo sluch,
kde čich?

18. Nyní pak položil Bůh údy,

jideilikaždý "z nich v těle, jakžc tě .

8) t. že zná. hluboka tajemství a vyšší
věci víry a pobožnosti, a umí o nich
také mluviti. — ** či že umí světle a
rozumně víře uěiti —
t. ta silná., kteráž může i hory přená—
šeti; viz 13, 2.
t. j. předzvědění budoucích věcí, ivy—
kladání tajemství Božích a horlivé ve
jmenu Božím lidu napomínaní, vzbuzo
véní i hárání. — “ t. ěfho ducha kdo
jest, dobrého-li či zlého, pravověrného
či nepravověrněho. —- 1' t. toho, co se
cizími jazyky mluvilo. _
či tak jest to i v církvi, kteráž jest
tělo Kristovo.

9v

13) či hojně obdařeni.
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19. Kdyby všichni byli jeden
úd, kdežby [bylo] tělo?

20. Nyní ak mnoho sice údů,
ale jedno tě o.

21. A nemůže oko říci ruce:
Není mi tebe potřebí: aneb zas
hlava nohám : Není mi vás potřebí.

22. Anobrž údové, kteříž se zdají
v těle mdlejší býti, jsou mnohem
potřebně'ší;

23. a teré máme za méně vzácné
údy v těle, ty vzácněji přiodíváme:
a kteří ůdové naši jsou nepoctiví,
ti hojnější poctivost mají*.

24. Poctiví pak [údové]naši niče
hož toho nepotřebují: ale Bůh tak
způsobil tělo, že kterému se [pocti
vosti] nedostávalo, tomu hojnější
poctivosti udělil,

25. aby nebyla roztržka v těle,
ale aby udové stejně osebe vespolek
pečovali.

26. A trpí—li co úd 'eden, trpí
spolu s ním všickni údové: pakli
jeden úd se oslavuje, radují se spolu
s ním všickni údové.

27. Vy
údové z u

28. A některé zajisté postavil Bůh
v církvi, nejprv apoštoly, druhé
proroky, třetí učitele; potom moci*,
potom [ty,kteříž mají] dary uzdravo
vání, pomáhání**, spravování. a
rozličnost jazyků, a vykládání řečí.

(K Efes. 4, II.)
29. Zdaliž jsou všickm'apoštolé?

zdali všickni proroci? zdali všickni
učitelé?

30. zdali všickni činí divy? zdali
všickni mají dar uzdravování? zdali
všickni mluví jazyky? zdali všickni
vykládají ?

31. Snažtež pak se dojíti darů
lepších. A ještě vyšší cestu vám
ukáži.* '

ak jste tělo Kristovo, a.
Esa

stydlivěji zabýváme.
zvlášť ůdem.

28) t.ty, kteří mají moc zázraky činiti —
"' t. almužnou a obsluhovánim nemoc
ných i věcných, což byl úřad diakonů.

31) t. cestu lásky (kap. IS.)
Nový Zákon.

23) ježto je
27) t. každ

Kapitola 13.
Neužitečnost duchovních darů bez lásky.

1. d b ch 'a k lidskými mlu
K zilyi ariděšky ', a neměl

bych lásky, bylbych jako měďzvu
čicí, anebo zvonec znějící.

2. Kdybych měl proroctví,a.znal
všecka tajemství, i [měl] všeliké
umění; a kdybych měl všecka ví

ru, tak žebych hory přenášel,láskypak kdybych nemě, nic nejsem.
3. A kdybych rozdal na pokrmy

chudých veškeren statek svůj, a
vydal tělo svékspálem', lásky pak
kdybych neměl, nic mi to nepro
spívá.

4. Láska. trpělivá jest, dobrotivá
jest; láska nezávidí, nečiní nic na
chloubu, nenadýmá se,

5. není cti žádostivá, nehledáco
jejího jest, nezpouzí se, nemyslí
zlého,

6. neraduje se z nepravosti, ale
raduje se pravdě;

7. všecko snáší, všemu věří,vše
ho se naděje, všeho trpělivě čeká.

8. Láska nikdy nevygzldá*:buď—to že se proroctví vypráz '**, aneb
že jazykové přestanou, aneb že
umění zkaženo bude.

9. S částky* zajisté poznáváme,
a"s částky prorokujeme.

10. Když pak přijde, což dokona
lého jest, vyprázdní se, což jest s
částky. _

11. Když jsem byl dítě, mluv11
jsem jako dítě, smýšlel jsem jako
dítě, myslil jsem jako dítě: ale
když učiněnjsem mužem, vyprázd
nil jsem., co bylo dětinského.

12. N í vidíme skrze zrcadlo v
podobenství, ale tehdáž tváří v
tvář; nyni poznávám s částky, ale
tehdáž poznám, jakož i poznán
jsem*. _

13. Nyní pak zůstávají, víra,na
děje, láska, tyto tři: ale větší z
nich jest láska.

8) či nepomíjí; přetrvá všecko na světě,
a jde i na věčnost.— " či pomine —

9) z. jen poněkud a nedokonale —
12) t. tak jak mne Bůh sám zná. a za.hod

ného uznává.
15
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Kapitola 14.
Po lasce vyniká. dar proroctví nad jin'é

dary v církvi. 24. 0 řádném jeho užívaní.

1. asledu'tež las ,žadejte horli
N vě ddchovnlírcsh[darů]: více

však, abyste prorokovali*.
2. Nebo kdo mluví [cizím jazy

kem*, nemluví lidem, ale ohu;
nebo žadný neposloucha**: duch
pak mluví tajemství.

3. Ale kdo prorokuje, mluví li:
dem ku vzdělaní, i napomínaní, 1
potěšeni.

4. Kdo mluví jazykem. sám sebe
vzdělává : ale kdo prorokuj e, vzděla
vá. církev Boží. co

5. Chtěltbych pak, abyste všickni
jazyky mluvili, ale raději abyste
prorokovali; nebo větší jest kdo
prorokuje, než kdo mluví jazyk ,
lečby to také vykládal, aby bra a
církev vzdělaní.

6. A nyní, bratří, přišel-libych
k vám mluvě jazyky, co vám pro
spějí, lečbych vam mluvil buďtov
zjevení, aneb v umění, aneb v
proroctví, anebo v učem'*?

Však i bezdušné věci, které
vydávají zvuk, buďto píštala, aneb
harfa, nevydají-li zvuku rozezna
tedlného, jak bude věděno, co se
píská, anebo na harfu hraje?

8. Podobně vydá.-litrouba nejistý
hlas, kdo se bude strojiti k boji?

9. Tak i ,nevydate-li jazykem
srozumitedln řeči, kterak bude
věděno, co se praví? Budete jen
u vítr mluviti. .

10. Tak mnoho totiž jest rozlič
ných jazyků na tomto světě, a nic
není bez [vlastního] hlasu.

11. Protož nebudu—li znáti vý
znamu hlasu, budu tomu, kterémuž
mluvím, cizozemcem, a ten kterýž
[mně] mluví, bude mně cizozemcem.

12. Tak i vy, poněvadžjste horli

1) t. horlivě kazali, níž v. 24.
2) t. u veřejnémshromtždění —" a jemu

nerozumí.
6 t. lečbych světle a srozumitelně před

kládal cjevenou pravdu Boží, tak že bych
uměle ji dokazoval, aneb horlivě ji ka
'al aneb prostě jí učil.

V
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ví milovníci duchovních darů, toho
hledejte, abyste seku vzdělaní církve
rozhojni]i*.

13. A protož kdo mluví jazykem,
modli se, aby vykládal*.

14. Nebo budu-li se modlitijazy
kem, duch můj se modlí, ale mysl
má. jest bez užitku*.'

15. Cožjest tedy [činiti]? Modliti
se budu duchem, modliti se budu
i myslí; zpívati budu duchem, zpí
vati budu i m sli.

16. Sice jestlibys dobrořeěil du
chem, kterakž ten, kterýž jest na '
místě neučeněho, řekne k tvému
dobrořeěem', Amen? poněvadž neví

prav1š.
17. Nebo ač ty dobře díky ěiníš:

ale druhý se nevzdělava'..
18. Děkuji Bohu svému, že všech

vas jazykem mluvím*:
19. ale v církvi chci radě'i pět

slov ze smyslu svého* pro uviti,
abych také jiných poučil, než de—
set tisíců slov jazykem**.

20. Bratří, nebuďte dětmi roz
umem, ale zlosti buďte děti: roz
umem pak buďte dokonalí.

21. V zákoně jest psano: Jinými
'azyky, a jinými rty mluviti budu
'du tomuto, a ani tak mne nebu—

dou slyšeti, praví Pan.
(Is. 28, 11. atd.)

22. A tak jazykové nejsou za
znameni věřícím, ale nevěřicím:
prorokovaní pak na nevěřícím, ale
věřícím.

23. Kdyby se tedy všecka církev
spolu sešla, a všickm'by mluvili
jazyky, a vešliby tam neučení, ne
bo nevěřící zdaliž neřeknou, že
blazníte?

24. Ale kdyby všickm' proroko

12) t. vtěch církvi užitečných darech, aneb
hojně jich ku vzdělání církve užívali.

13) t. tak se modlí, žeby spolu sam vy
kládal; aneb, modlí se ze dar, aby
mohl vykládati, co sev nadšení modlil.
jelikož sám nerozuměje co mluvím, to
liko pouhý temný cit vzdělávám a na
také mysl, jež dodava pobožnosti světla.
dle ř. že umím »: daru Ducha svatého
mluviti jazyky nade všecky vás —

19) t. prostě a srozumitedlně. -- " t. a
nadšení a nesrozumitelně.
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vali*, a všelby [tam] někdo nevě
řící, nebo neučený, ode všech bude
přesvědčen, ode všech k poznání
přiveden;

25. tajnosti srdce jeho budou zje
veny, ». tak padna na tvář klaněti
se bude Bohu, vyznavaje, že jistě
Bůh jest v Vás.

26. Což jest tedy [činiti],bratří?
Když se sejdete, ma jedenkaždý z
vas [buďto] žalm, [aneb] má. učení,

[aneb] má. zjevení, [aneb] má.jazyk,[aneb] má. [ ar] kladení: všecko
at se děje ku vz ělaní.

27. Jestliže kdo mluví jazykem,
at se to děje skrze dva, aneb nej
více tři, a jeden at vykládá..

28. Pakliby nebylo vykladače, at
[raději] mlčí v shromáždění, ale sám
sobě necht mluví, a Bohu.

29. Proroci pak dva, nebo tři at
mluví, a ostatní necht rozsuzují*.

30. Paklitby jinému [tu] sedícímu
zjeveno bylo*, první at mlčí.

31. Nebo můžete všickni jeden
po druhém prorokovati, aby všickni
se učili, a všickni se napomínali.

32. I duchové proročtí prorokům
poddání jsou* ;

33. nebot Bůh není milovník
různice ale pokoje, jakož i ve všech
církvích svatých učím.

34. eny at v shromážděních
mlčí', nebo nedopouští se jim mlu—
viti, ale aby byly poddany, jakož
i Zákon praví*.

35. Pakli se chtějí něčemu na
učiti, at se ptají doma svých mužů.
Nebo mrzká. věc jest ženě mluviti
v shromáždění.

86. Zdaliž od vás pošlo slovo
Boží? aneb k samým vam přišlo*?

24) t. srozumitedlně apohnutedlně bezbož
noet & hříchy kárali, a k ctnosti a na
božnosti vzbuzovalí —

29) ;. řeč mluvícího, zdravě-li &příhodné-liest
30) t. něco příhodnějěího, důležitějšího —
82) či býti mají, tak žeby ee uměli v mlu

vení zdržovati a také jinýchkslovu ne
chat přijíti.
že má.totiž podděna býti. 1. Mojž. 3, 16.
t. vy Korintětí, že chcetev církvi nové
věci saěínati a i ženám v shromáždění
mluvit dopouštěti.

34)
as)

37. Zda-li se kdo sobě prorokem
býti, nebo duchovním, poznej, že
co vám píše, jsou přikazaní Páně.

38. Paklí toho kdo nepoznává,
nebude poznán.

39. A tak, bratří, snažte se o to,
abyste prorokovali: a jazyky mlu
viti nezbraňujte.

40. Všecko pak slušně a podlé
řádu se děj.

Kapitola 15.
O smí-tvých vzkříšení.

1. 'pomínam pak vám, bratří,
evan elíum, kteréž jsem vám

kázal, kter ž jste i přijali, v němž
i stojíte,

2. skrze něž i spasení béřete, ač
držíte—li,jak jsem vám kázal, leč
byste byh nadarmo uvěřili.

3. Vydal jsem zajisté vam nej
prve, což jsem i přijal: že Kristus
umřel za hříchy naše, podle Pisem;

4. a že jest ohřben, &.že vstal
z mrtvých třet' 0 dne, podle Písem;

5. a že vidín jest od Petra, a
potom od jedenácti.

6. Potom vidín jest více než od
pěti set bratří spolu, z nichžto
mnozí až dosavade živi jsou, a ně
kteří zesnulí.

7. Potom vidín jest od Jakoba,
potom ode všech apoštolů.

8. Ne'posléze pak ze všech, ja
kožto o nedochůdčete, vidín jest
i ode mne.

9. Nebo já. jsem nejmenší z apo
štolů, kterýž nejsem hoden slouti
apoštolem, protože jsem se protivil
cirkvi Boží.

10. Milostlím-pak Boží jsem to,což jsem, a 'ost jeho nebyla ve
mně marné„ nýbrž hojněji než oni
všickní jsem pracoval: avšak ne já,
ale milost Boží se mnou.

11. Buď pak že já, aneb oni',
tak kážeme, a tak jste uvěřili.

(Výš v. 3—4.)
12.Poněvadž pak se káže oKristu,

že z mrtvých vstal, kterakž ně

11) t. ostatní apoštolě ——
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kteří mezi vámi
vzkříšení z mrt

13. Nebo není- ' vzkříšení z mrt
vých, ani Kristus nevstsl z mrt
vých.

praví, že neníc ?

14. A nevstal-li-t Kristus z mrt
vých, tedy't jest marné kézaní naše,
&.marná. jest i víra vaše,

15. &bylibychom shledání i křiví
svědkové Boží; nebo svědectví jsme

ověděli proti Bohu, že vzkřísil
'sta z mrtvých, kteréhož ne

vzkřísil, jestliže mrtví z mrtvých
nevstavaji.

16. Nebojestliže mrtvízmrtvých
nevstavají, ani Kristus nevstal.

17.A nevstal-li Kristus zmrtvých,
marná. jest víra vaše, nebo ještě
jste v hříších vašich*. '

18. Tedyf, i ti, kteříž zesnulí v
Kristu, zahynuli.

19. Jestliže toliko v tomto ži
votě naději máme v Kristu, bíd
nější jsme než všickni lidé.

20 Ale n í Kristus vstal z

mi:-lvých, prvotiny těch, kteříž zesn 1
21. Nebo zajisté skrze člověka

smrt, skrze člověka i vzkříšení z
mrt ch.

22. A jakož v Adamovi všickni
umírají, tak i skrze Krista všickni
obživeni budou.

23. Ale jedenkaždý v svém po
řádku, prvotiny Kristus, potom ti,
kteříž jsou Kristovi, kteříž v příští
jeho uvěřili.

24. Potom bude konec*, když
vzdá. království Bohu a Otci, když
zničí všeliké knížatstvo, i moc, i
sílu**.

25. Nebo musí to býti, aby on
kraloval, dokudž ne oloží všech ne
přátel pod noh je o. (ž. 109, 1.)

26. Nejposlešuější pak zkažena
bude nepřítel ě smrt; nebo vše
cky věci pod al Bůh pod nohy
jeho. Když pak praví:

17) t. nejste skrze Kristovo vzkříšení ospra
vedlněni. . 4, 25.

24) t. světa icírkve, či království Kristova
na zemi. — “ t. zlého nepřítele.

27. že všecky věci poddany jsou
jemu, bez pochyby, že kromě toho,
kterýž mu všecko poddal.

28. Když pak jemu všecko pod
dano bude: tehdy i sám Syn pod
dan bude tomu*, kterýž jemu vše
cko poddal, aby byl Bůh všecko
ve všem.

29. Sic jinak co učiní tí, kteříž
se křtí za mrtvé, jestliže mrtví na
prosto z mrtvých nevstávají ? I proč
se křtí za ně*?

30. Proč i my nebezpečenství
trpíme každé hodiny?

31. Na každý den umírám*, na
vaši slávu [to tvrdím], bratří, kte—
rouž mám v Kristu Ježíši Panu
našem**.

32. Jestližet jsem (podlé člověka)
bojoval proti šelmám v Efesu, co
mi to prospěje, nevstanou—limrtví* ?
J ezme [raději], a pijme, nebo zejtra
zemřeme.

33. Nedejte se svoditi; porušujít
zlá. rozmlouvání dobré mravy.

34. Procíťtež spravedliví*, a ne
hřešte: nebo někteří [mezi vámi)
neznají [ještě]Boha.“; k zahanbení
vašemu to pravím.

35. Ale řekne někdo: Kterak
vstanou mrtví? aneb v jakém těle
přijdou?

36. Nemoudrý, co ty rozsívaš,
nebývá. oživeno, lečby prvé umřelo.

37. A co rozsívéš, nerozsívaš tělo,
kteréž bude, ale holé zrno, buďto
pšenice, neb kteréžkoli jiné.

38. Bůh pak dává.jemu tělo, jakž

28) t. Otci, & to dle svého oslaveného člo
věěenství a. jako hlava spaseného lid
stva —
t. křtem krve autrpení (Luk. 12, 60.),
dobrovolným trýzněním. Viděti tu staro
bylou víru i horlivost v pomahání mrt
vým kajícimi skutky. Bellarmin. Jinak:
byli :prý bludaři. kteříž se za. mrtvé
křtíti dávali. Anselm.
či jsem v nebezpečenstvi smrti. — "
t. i já z vás, jelikož jste skrze mne
uvěřili.
t. není-li vzkříšení z mrtvých, není-li
duše nesmrtedlna & život věčný —
či spravedlivě, jak náleží, úplně ]: do
brému. — " t. jakby ho měli znáti :.
jeho'pOsluěni býti —

9)
.N)

3Nv
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chce, a jednomukaždému semeni
vlastní tělo.

39. Není každé tělo jednostejné
tělo: ale jiné zajisté [jest] lidské,

iinlžípak hovadi, jiné ptačí, a jiné
1740. A [jsou] těla nebeská, a těla
zemská: ale jinát [jest] sláva ne
beských, a jiná zemskýc .

41. Jiné. [jest] jasnost slunce, jiná
jasnost měsíce, ajiná jasnost hvězd.
Nebo hvězda od hvězdy se dělí
jasností.

42. Tak [bude] ivzkříšeni z mrt
ch. Rozsívá se v porušení, vstane

v neporušitedlnosti;
43. rozsívá se v nesličnosti, vstane

v slávě ; rozsívá se v nemoci, vstane
v moci;

44..rozsíva'.se tělo hovadné, vstane
tělo duchovní. J est-li tělo hovadné,
jest i duchovní, jakož psáno jest:

45. Učiněn jest první člověk
Adam v duši živou*, poslední Adam
[Kristus] v ducha obživujícího**.

46. Však ne prvé, kteréž jest
duchovní, ale které hovadné: po
tom kteréž [jest] duchovní.

47. První člověk [byl] z země,
zemský: druhý člověk s nebe, ne
beský.

48. Jaký zemský, takoví i zem
šti*, a jaký nebeský, takoví i ne
beští**.

49. Protož jakož jsme nesli obraz
zemského [A ama], nesmež i obraz
nebeského.

50. Totot pak pravím, bratří: že
tělo a krev královstvím Božím
vládnouti nemohou, ani porušíte—
dlnost vládnouti bude neporušite
dlností.

51. Aj tajemství vám pravím:
Všiclmi zajisté vstaneme z mrtvých,
ale ne všickni budeme proměněni*.

45) či v živou osobu. (l. Mojž. 2, 7.) —
" jenžto nás kživotu duchovnímu ob
živuje.
t. lidé na této zemi podobní jsou Ada—
movi. — ** t. věřící budou po vzkří
šení oslavenemu Kristu podobní.

.: Ne všichni zemřeme, [ježto se mnozí
za. živa. příchodu Páně dočkajq, ale
všickni budeme proměněni, či v jiné
nesmrtedlné. těla oblečení.

48)

51)

52. Hned pojednou, v okamženi,
k poslednímu zatroubeni; nebot
trouba zavzni, a mrtví vstanou ne
porušitedlní, a my* budeme pro
měnění.

63. Musí zajisté toto porušitedlné
[tělo] obléci neporušitedlnost, a toto
smrtedlné obléci nesmrtedlnost.

54. A když toto smrtedlné obleče
nesmrtedlnost, tedy se naplní řeč,
kteráž napsána jest: Pohlcena jest
smrt v vítězství.

55. Kde jest, ó smrti, vítězství
tvé? kde jest; ó smrti, osten tvůj*?

56. Osten pak smrti jest hřích,
a moc hřícha zákon*.

57. Ale díky Bohu, kterýž dal
nám vítězství skrze Pána. našeho
Ježíše Krista.

58. Protož, bratří moji milí, stáli
buďte a nepohnutedlní: rozhojňu
jíce se v díle Páně vždycky, vě
douce, že práce vaše není daremná
v Pánu.

Kapitola 16.
Napomenutí ku pečlivostí o chudé. 10.

Poručeuí jim Timothea, 19. a některých
pozdravení.

1. O sbírkách pak, kteréž se dějína svaté, jakž 'sem nařídil
v církvích galatskýc tak i vy
učiňte.

2. Prvního dne po sobotě* vezmi
jedenkaždý z vás k sobě, a vlož
do pokladnice, co se mu dobře lí
biti bude, aby ne teprv, když při
jdu, sbírky se dály.

3. Když pak přijdu, kterékoli
schválite skrze listy, ty pošlu, aby
donesli dar váš do J erusaléma.

4. Pakli hodno bude, abych ijjá
šel, půjdou se mnou.

5. Přijdu pak k vám, když pro
jdu Macedonii; nebo Macedonii
projdu.
52) t. kteří dotud na živě zůstaneme —
55) t. zvítězeno bude nad smrtí, jež nebude

více míti moci nad těly vzkříšeuými &
oslavenými. Is. 25, 8. 05. 13, 14.

66) Přikázaní dalo příležitoetkpřestoupení
& hříchu; hřích pak zplodil smrt.
5 20.

2) či prvního dne v týdnu, t. 5. v neděli —
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6. Ale u vas snad zůstanu, aneb

i přes zimu budu: abyste vy mne

doprovodili, kamžbych koli šel.. Nechci zajisté vas nyní na
zastaveni viděti, nebo naději se,
že nějaký čas pobudu u vás, do
pustí-li Pan.

8. Zůstanut pak v Efesu až do
Letnic.

9. Nebo otevřiny jsou mi [tu]
veliké a zjevne dvéře*, a protiv—
níků mnoho.

10. Přišel-litby pak [k vám] Ti
motheus, hled'tež, aby bez strachu
byl u vas; nebot dilo Páně dělá„
jako i ja.

11. Protož at jim nikdo nepo
hrdá.: ale v proveďte jej v pokoji,
aby přišel e mně, neb na něj če
kam s bratřími.

12. O Apollovi pak bratru známo
vam činím, že jsem ho velmi pro
sil, aby šel k vám s bratřími, ale
nebyla jeho vůle, aby nym' přišel:
než přijde, když bude míti prázdno.

13. Bděte, stůjte uviře, zmužile
sobě počinejte, a posilňte se.

14. Všecky vaše věci at se dějí
v lásce. (Výš 13, 1. atd.)

15. Prosím pak vás, bratři, znate

9) t. veliké. příležitost khlasaní slova Bo
žího & k získání mnohých —

čeleď Štěpánovu, a Fortunatovu, &
Achaikovu, žejsou rvotiny Acháje
a v službu svatýc sami se za
světili:

16. abysteivy sloužili takovým,
i všelikému pomáhajícímu, a pra
cujicimu*.

17. Raduji se pak z přitomnosti
těpana, a Fortunata, & Achaika;

nebo čehož se vami nedostávalo,
to oni doplnili*:

18. občerstvilit zajisté i mého
ducha, ivašeho. Znejtež tedy, kte
říž jsou takoví.

19. Pozdravují vas církve v Asii.
Pozdravuji vás v Panu velice
Akvila a Priscilla s domaci svou
církvi, u nichž i hospodu mám.

20. Pozdravuji vás všickni bratří.
Pozdravtež sebe vespolek polibenim
svat .

21. Pozdraveni mou rukou, Pav
lovou.

2-2.Nemiluje-li kdo Pana našeho
J ežiše Krista, budiž proklat, ma
ranatha*.

23. Milost Pána našeho Ježíše
Krista [budiž] s vámi.

4. Laska má se všemi vámi v
Kristu Ježíši. Amen.

16) t. k prospěchu křesťanského náboženství.
17) t. vaši nepřítomnost přítomností svou.
22) t. j. přijde Pán náš (s pomstou“



Druha epištola sv."apoštola Pavla
k Korintským.

Sotva že Pavel korintské poslance s listem odbyl, mysle ještě déle v Efesu
se pozdržeti a návěští o účinku svého listu očekávati, musel zatím to město opustit:
(Sk. 20, 1. atd.). Vydav se tedy, jakž sobě byl prvé předevsal (Sk. 19, žl.) i Konnt
ským v předešlé epištole oznámil '(16, b.), na cestu do Macedonie, přišel do Troady,
kdežto již mínil Tita, prvé do Korintu odeslaného, s poselstvím naleznouti, ale ne
nalezl. Nemaje tn stání, jsa pln starosti o Korintské, šel dále přes Macedonii až do
Řek, chtěje nepochybně slovu svému dostati a až do Korintu dojíti. Když pak mu to
bylo překaženo (Sk. 20, 2—3.), vrátil se zpět cestou přes Macedonii. Tu k němu do
razil Titus, potom pak i Timothens, přinesše zprávu o všem, co se dělo v Korintu na
sledkem obdržené epištoly. Ne všickui se polepšili & k apoštolovn naučení a_napome
nutí přivolili: někteří trvali ještě v odporu, nepřestávajíce Pavla zlehčovati, jeho apo
štolství v pochybnost nvéděti, i nestálost a bézlivost, jakoby si ani netronfal do Ko
rintu přijíti, jemu vytýkati. Tedy nemeškal Pavel druhou epištolu Korintským napsati,
v kteréž se hlavně ze všeho, v čemž ho oni odpůrcové vínili a zlehčovali, očištuje a
zvláště také pravott a platnost svého apoštolstvi dokazuje. Mezi tím přijímá na milost
krveprznitele, jejž byl v l. epištole (5, $.) vyobcoval, vzbuzuje opět k sbírání almužny
pro chudé jerusalémské, a konečně napomína odpůrců i s pohrůžkou k polepšení. Dana
jest tato epištola v Macedonii v měsíci září téhož roku, kteréhož epištola první, a po
slána jest po Titovi.

Kapitola 1.
Pozdravení Korintských, a vypravování

těžkých utrpení, kteráž v Asii podstoupil;
12. jeho upřímnost k Korintským a omluva,

k nim nepřišel.

1. avel, apoštol Ježíše Krista
skrze vůli Boží, aTimotheus

bratr, církvi Boží, kteráž jest v
Korintu, se všemi svatymi, kteříž
jsou ve vší Achaji.

2. Milost vám a pokoj od Boha
Otce našeho, a [od] Pana Ježíše
Krista.

3. Požehnan [buď] Bůh, a Otec
Pana našeho Ježíše Krista, Otec
milosrdenství, a Bůh všelikého po
těšeni, 

4. kterýž těší nás ve všelikém
soužení našem. abychom mohli i
my těšiti ty, kteříž ve všelikém
nátisku jsou, potěšením, kterymž
i my potěšovani jsme od Boha.

5. Nebo jakož se na nas rozhoj
ňují utrpení Kristova, tak se skrze
Krista rozhoiňuje i potěšeni naše.

6. Buď pak že souženijsme, pro
vaše napomenutí a spasení [sou
ženi jsme], buď že potěšovani bý
vame, pro vaše potěšeni, buď že
bývame napominani, pro vaše na

dete mo

pomenutí a spasení: kteréžto pů
sobí, abyste snašeli táž utrpení,
kteráž i my trpíme*; _

7. tak že naděje naše pevnajest
o vás, vědouce, žejakož jste účast,—
nici utrpení, tak budete i potěšem.

8. Nechoemet zajisté, abyste ne
věděli, bratří, 0 souženi našem,
kteréž se [nam] přihodilo v Asu,
že 'sme nad míru obtíženi byh,
na možnost, tak že se nam stý
skalo i živu býti*. .

9. Anobrž sami v sobě [již]jsme
usoudili, že nelze než umřiti, aby
chom nedoufali sami v sebe, ale
v Boha, kterýž mrtvé křísí;

10. kterýžz tak velikých nebez
ečenství nás trhl, a rhuje,

£ něhožto doufgnsíe,že igle vy
trhne, _

11. kd ž vy [nam] pomahat1bu
'tbou za nás: abyz daru

toho, příčinou mnohých osob nam
uděleného, od mnohých děkovano
bylo za nás.

6) t. to vzájemné potěšení přichází odtud,
že co já, téživy trpíte, atak potěšlivo
jest, míti v utrpení účastníky.

8) Ř. tak že jsme již byli o svém životu
pochybovali. Sk. 19, 23.
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12. Nebo slava naše tato jest,
svědectví svědomí našeho, že v
sprostnosti srdce, a v upřímnosti
před Bohem, a ne v moudrosti
tělesné, ale v milosti Boží obcovali
jsme na tomto světě: hojněji paku vas.

13. Nebo nepíšeme vám nic ji
ného, nežli co jste [již] čtli a po
znali: & naději mam, že až do
konce poznate,

14. jakož jste nás s častkyi po
znali, že slava vaše jsme, jakož i
vy _naše, v den Pana našeho Ježíšeista.

15. A v tomt doufání chtěl jsem
prvé přijíti k vám, abyste druhoď
milost měli;

16. a skrze vás jíti do Macedo
m'e, &.zase z Macedonie přijiti k
vám, a od vás abych byl dopro
vozen do Jůdska.

17. A rotož když jsem toto
chtěl, zda' jsem lehkomyslnosti
užíval? aneb co myslím, [zdali]
podle těla myslím? tak že bybylo
při mně, Jest & Neni*?

18. Věrnýt pak jest Bůh*, že
řeč naše, kteráž byla kvám, není
v ní Jest a Neni.

19. Nebo Syn Boží, Ježíš Kri
stus, kterýž mezi vámi skrze nás
kazán jest, skrze mne, a Silvana
a Timothea, nebyl Jest a Není, ale
bylo v něm Jest'.

20. Nebo kolikžkoli jest zaslíbení
Božích, v něm jsou Jest*: protož
i skrze něho amen** Bohu kslavě
skrze nás.

21. Ten pak, kterýž potvrzuje
nás s vámi v Kristu, a kterýž po
mazal nas*, [jest] Bůh;

22. kterýž i poznamenal nás*, a

da;][nam]zavdavek Ducha“ v srdcena e.

15) či dvojnásobní, podruhé tu -—
17) Ano & Ne; brzo tak, brzo jinak.
18) či Bůh jest mi svědkem!
19) t. vždy jsme jeduostejsé a též učení o

něm ve i.
20) či skrze něho jsou naplněna — " či

okouána & stvrzena —
21) t. zasvětil k službě své —
22) t. jako pečetí sobě. — " či jistotu mi

losti své —

23. Já. pak Boha za svědka beru
na svou duši, že šetře vás, nepřišel
jsem dále do Korintu: ne žeby
chom panovali nad věrou vaší, ale
pomocníci jsme radosti vaší; nebo
věrou stojíte.

Kapitola 2.
O témž dále. Přijetí vyobcovauého hříš

níka na milost. 13. O prospěchu &rozšíření
svatého evangelium v Macedonii.

1. Toto pak jsem uložil sam u sebe,abych zase k vám nepřišel
v zármutku.

2. Nebo jestliže bych já. vás za
rmoutil, i kdo jest, ještoby mne
obveselil, než ten, kterýž jest ode
mne zarmoucen*?

3. Aproto jsem vám [raději]psal,
abych, kdyžbych přišel, neměl zá.
rmutku nad zármutek, z těch, z
nichžbych se měl radovati, doufaje
o vás všech, že radost má jest i
všech vás [radost .

4. Nebozvelik bolesti aůzkosti
srdce psal jsem vám s mnohými
slzami: ne abyste byli zarmouceni,
ale abyste poznali lásku, kterouž
k vám hojnější mám.

5. Jestliže pak kdo zarmoutil, ne
mne zarmoutil: ale, abych nepři
těžoval, s částky všech vás.

6. Dostit má, kterýž takový jest,
na tom trestáni, kteréž se [mu]
děje od mnohých; (1.Kor. 5, 3—5.)

7. tak abyste [mu] raději zase
odpustili, a potěšili ho, aby snad
přílišnýmzármutkem nebyl straven
ten, kterýž takový jest.

8. Pročež prosim vas, abyste u
tvrdili k němu lasku.

9. Neboiproto jsem psal, abych
zkušením o vás zvěděl, jste-li ve
všem poslušni.

10. Komuž pak jste vy co od
pustili, i ja ; nebo ijá., co jsem od
pustil, jestliže jsem co odpustil, pro
vas [jsem odpusti1] v osobě Kn
stově,

2) t. vy sami; a tak bychom byli všichni
zarmouceui, a neměl bych u vás žád
ného potěšení.



2. !: Korintským 2. 3. 233

11. abychom nebyli oklamáni od
satana; nebo nejsou nám neznámá
myšlení jeho.

12. Když pak jsem přišel do Tro—
ady pro evangelium Kristovo, &
dvéře mi otevříny byly v Pánu,

13.neměljsem upokojení v duchu
svém., protože jsem nenalezl Tita,
bratra svého: ale rozžehnav se s
nimi, šel jsem do Macedonie.

14. Díky pak Bohu, kterýž vždy
cky nám dává vítězství v Kristu
Ježíši, azjevuje vůni známosti své
skrze nás na všelikém místě.

15. Neboť jsme Kristova dobrá
vůně Bohu, mezi těmi, kteříž spa
sení bývají, i mezi těmi, kteříž
hynou.

16. některým zajisté vůně smrti
k smrti, jiným pak vůně života
k životu. A k tomu kdo jest tak
způsobný*?

17. Nebot nejsem jako mnozí,
falšujíce slovo oží, ale z upřím
nosti, ale jakozBoha, před Bohem,
v Kristu mluvíme.

Kapitola 3.
O přednosti nového církevního poslnhování

před starozákonním.

1. ačínáme-liž opět sami sebe
chváliti? aneb zdaliž potřebu

špme (jako někteří) schvalujících'stů k vám, nebo od vás?
2. List náš vy jste, napsaný v

srdcích našich, kterýžto znají a čtou
všickni lidé.

3. Zjevnét [jest], že jste list Kri
stův, zhotovený nás, & psaný,
ne černidlem, ale Duchem Boha
živého, ne na dskách kamenných,
ale na dskách srdce tělesných.

4. Doufáni pak takové máme skr
ze Krista k Bohu:

5. ne žebychom dostatečni byli
mysliti něco sami ze sebe, jakožto
sami ze sebe, ale dostatečnost na.—
še 'est z Boha,

Š).kterýž nás i způsobné učinil
[býti] služebníky nového zákona, 1

16) t. z vašich učitelů, jako já?

ne litery ale ducha*; nebo litera
zabíjí. ale Duch obživuje.

7. J estližet pak posluhování smr
ti*, literami vyryté na kamenich,
bylo v slávě**, tak že nemohli sy
nové israelští patřiti v tvář Mojží
šovu pro slávu jeho obličeje, kte
ráž pomíjí:

8. i kterakž nebude posluhování
Ducha více v slávě?

9. Nebo jestližet posluhováni
odsouzeni jest sláva: mnohemt více
se v slávě rozhojňuje posluhováni
spravedlnosti*.

10. Nebo ani slavné nebylo, co
se stkvělo v té částce, pro vznešenou
slávu*.

11. Nebo jestliže co pomíjí v
slávě jest: mnohem vícecozůstává,
jestit v slávě.

12. Protož majíce takovou na
ději, mnohé důvěrnosti užíváme*:

13. &.nejako Mojžíš kladl zástěru

na tvář svou, aby nepatřili synovéisraelští na tvářjeho, teráž pomíjí.
14. Ale ztupeni jsou smyslové

jejich; nebo až do dnešního dne
zůstává táž zástěra v čítání Starého
Zákona neodkrytá*, neb skrze Kri
sta pomíjí,

15. i až do dnešního dne, když
se čte Mojžíš, položena jest zástěra
na srdce jejich.

16. Ale když se obrátí ku Pánu,
odňata bude ta zástěra,

17. Pán ak jest Duch; a kde
jest Duch áně, tut i svoboda*.

6) t. ne onoho psaného zákona, jenž sou
dem a smrtí hroze pouze zevnitřní skutky
vynucoval, nýbrž duchovního, jehož
hlavní věc jest. vnitřní šlechetné smý
šlení a zevnitřní dobrovolné ctnostné
obcování způsobiti.
či úřad služebnikd Starého Zákona. —
"" či slavné —
či k ospravedlnění, ospravedlňující.
t. u přirovnání !: slávě nového poslu
hování.
t. velmi důvěrně. svobodně, směle sobě
počínáme, s ničímž se neskrývajíce, aniž
se koho ostýchajíce —
a u Židů, kteříž dosaváde Zákon 5 za.
halenou hlavou čítají —
t. osvobození od zástěry, známky to
poddnnosti & slepoty, a dojití světlého
&srozumitedlného poznání zákona Páně
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18. My pak všickni s odkrytou
tváří slávu Páně spatřujíce, v týž
obraz bývame proměněni od svět
losti v světlost, jakožto od Ducha
Páně.

Kapitola 4.
O témž dele. Upřímě &.věrné konání apo

štolského úřadu, světlým učením, 8. a v pro
tivenstvích nenblevováním.

1. Protož majíce to posluhovaní,jakž jsme milosrdenství do—
šli, neustávame, ,_

2. ale odmítáme skryté hanebnosti,
nechodíce v chytrosti, ani falšujice
slova Božího,ale zjevovanim pravdy

příjemné činíce sami sebe u kažého lidského svědomí před Bohem.
3. Pakli ještě zakryto jest evan

gelium naše, před těmi, kteříž hy
nou, zakryto jest:

4. před nevěřícími, jejichžto my
sli bůh tohoto světa oslepil, aby
sejim nezasvítilo světlo evangelium

Šavy Kristovy, kterýž jest obrazoží.
5. Nebot ne sami sebe kažeme,

ale Ježíše Krista, Pána našeho:
sami pak že jsme služebníci vaši,
pro J ežiše.

6. Nebo Bůh, kterýž řekl, aby
se z temností světlo zablesklo. tent
zasvitl v srdcích našichk osvícení
poznani jasnosti Boží, v tváři Kri
sta J ežíše*.

7. Máme pak ten pokladvnado
bach hliněných, aby vznešenost [té
věci] byla z moci Boží, a neznáš.

8. Odevšad trpíme soužení, ale
nestýskame si; bývame v nesna
zech, ale nebýváme opuštění;

9. protivenství trpíme, ale nebý
vame bez pomoci zanechání; bý
vame poraženi, ale neh eme:

10. vždycky mrtvení ežíšovona
těle svém nosíce, aby i život J eží
šův zjeven byl na tělích našich.

6) t. Bůh zanítil světlo v myslech našich,
abychom osvícení byli poznáním jasnosti
Boží skrze zjevení Ježíše Krista a aby
chom také i jiné týmž poznáním osvě
covelí.

2. k Korintským 3. 4. 5.

11. Vždycky zajisté my. kteříž
živi jsme, na smrt vydavani bý
véme pro Ježíše: aby i život Ježí
šův zjeven byl na smrtedlném těle
našem*.

12. Protož smrt provozuje moc
svou v nás, ale život ve vás.

13. Majíce pak téhož ducha ví
ry, jakž psano jest: Uvěřil jsem,
protož jsem mluvil; i m věříme,
pročež i mluvíme, (% 115, l.)

14. vědouce, že kterýž vzkřísil
Ježíše, i nás s Ježíšem vzkřísí, a
postaví s vámi*.

15. Nebo všecko pro vás [se dě
je], aby přeho'na milost skrze díky
mnohých roz ojnila se k slávě
Boží*.

16. Pročež neoblevujeme, a ač
koli se ten člověk naš. kterýž jest
zevnitř, ruší, však ten, kterýž jest
vnitř, obnovuje se den ode dne.

17. Nebo toto nynější kratičké
&.lehké soužem' naše působí v nás
převelmi velikou vahu slávy věčné,

18. j ešto nepatříme na věci, které
se vidí, ale které se nevidí. Nebo
ty věci, kteréž se vidí, jsou časné:
ale které se nevidí, jsou věčné.

Kapitola 5.
O budoucím životu a nesmrtedlnosti, 6. a

z ní pocházející doufánlivosti vkonůní úřadu.
18. O smíření nás s Bohem skrze Krista.

1. Víme zajisté, že bude-li staneknaš pozemský tohoto přebý
vání zbořen,marie [za něj] stavení
od Boha, příbytek ne rukou udě
laný, věčný v nebesích.

2. Nebo i v tomto [stánku] Ika
me, žádajíce oblečeni býti v pří
bytek naš, kterýž jest s nebe;

11) či aby se tak na nás zjevilo již zde
duchovně vzkříšení Páně; ovšemt i v
skutku budoucně.
či skrze Ježíše nás vzkříeí, a spolu s
vámi v témž blahoslavenství před obli
čejem svým postaví.
t. aby to mě předívné, skrze milost
Boží z mnohých nebezpečenství způso
bené vysvobození dalo příčinu k'hoj
nému díků činění Bohu a k oslavení
jmena jeho.

14)

15)
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3. jestliže však oblečení ne nazí
nalezení budeme*.

4. Nebo i kteříž jsme v tomto
stánku, lkame, obtíženi jsouce*:
proto že nechceme svlečení býti,
ale přiodíni**, aby pohlceno bylo,
co smrtedlného jest, od života.

5. Ten ak, kdo nás k tomu
způsobuje, ůhjest, kterýž dal nám
i zavdavek ducha.

6. Protož vždycky doufanlivé my
sli jsme, vědouce, že dokudž jsme
v těle, vzdáleni jsme od Pana;

7. (nebo u v1ře chodíme, a ne
u vidění*)

8. doufanlivé pak mysli jsme, a
dobrou vůli mame raději z těla
vyjití, a přítomni býti Panu.

9. A protož usilujeme, buď že
vzdálení jsme, aneb přítomni, li
biti se jemu.

10. Všickni my zajisté ukázati
se musíme řed soudnou stolicí
Kristovou, a y přijal jedenkaždý
na těle vlastním, _jakž činil, buďto h
dobré, neb zlé.

11. Protož znajíce bázeň Páně,
radíme lidem: Bohu pak jsme zná.
mi*. A mam naději, že i vašemu
svědomí znami jsme.

12. Nechvalíme vam opět sami
sebe, ale davame vam příčinu, aby
ste se nami chlubili, abyste měli
něco proti těm, kteříž se povrch
chlubí, a ne v srdci*.

13. Nebo buď že nesmyslní jsme,
pro Boha [jsme]: buď že jsme roz
umní, ro vas*.

14 ]Éaska zajisté Kristova pudi
nas, jenž takto soudíme, že poně
vadž jeden za všecky umřel, tedyt
všickni [v něm] zemřeli:

3) t. hodni & ne nehodni. Aneb: ještě
živi při budoucím : mrtvých vstáni, &
ne mrtví, výš 1. Kor. 15, 51. 52.

4) t. břemenemtěla. — " t. nesmrtedlnosti,
a za živa proměněni býti —

7) t. zde věříme vPána, ale ještě ho tváří
v tvář nevidíme —

11) t. že to spravedlivě &.snažně činíme.
12) t. nejsouce sobě žadné pravé, vnitřní

přednosti svědomí.
13) |:. naše vychlonbéní děje se ke cti Bohu,

a naše pokořování ): dobrému vašemu.

15. a za všecky umřel Kristus,
aby i kteří živi jsou, již ne sami
sobě živi byli, ale tomu, kterýž za
ně umřel, i z mrtvých vstal.

16. Protož my od nynějška ni
koho nezname podlé těla*. A ačkoli
jsme poznali Krista podlé těla:
ale nyní již neznáme.

17. Protož jest-li kdo v Kristu,
nové stvoření jest: staré věci po
minuly; aj všecko učiněno jest
nové.

18. To pak všecko jest z Boha,
kterýž smířil nás s sebou skrze
[Ježíše] Krista, a dal nam poslu—
hování toho smíření.

19. Nebo zajisté Bůh smířil s
sebou světhristu, nepočítajejim
hříchů jejich, &. složil na nás to
slovo smíření.

20. Protož na místě Kristově
poselství konáme, jakoby Bůh
skrze nás napomínal; na místě
Kristově prosime: Smiřte se sBo

em.
21. Toho, kterýž hříchu neznal,

učinil za nás hříchem*, abychom
m učinění byli spravedlností Bo
ží * skrze něho.

Kapitola 6.
Napomíné. služebníkú Páně ]: věrnému &

snažnému povinností svých konání, 11. lidu
pak !: bedlivému čistých služeb užívání, 14.
a modlářství se varování.

1. Napomahajíce pak* napomínáme [vas], abyste nepřijímali
milosti Boží nadarmo.

2. Nebot pravi*: V čas příjemný
uslyšel jsem tebe, a v dens asení
spomohl jsem tobě. Aj nyn1 [jest]
čas příjemný, aj nyní den spasení!

3. adnému nedávajíce žádného
pohoršení, aby nebyla haněna
služba naše:

16) či dle tělesné posloupnosti (od Abra
hama) & časné důstojnosti.

21) t. obětí za hřích. — "' ci spravedliví
před Bohem —

1) t. k tomu, co Bůh ]: vašemu osprave»
dlnění skrze Krista zřídil — Výš 5,20.
21. Aneb, jakožto pomahači Kristovi —

2) t. Bůh skrze Isaiéše proroka 49, 8.



236 2. k Korintským 6. 7.

4. ale ve všem se prokazujme
jako služebníci Boží, ve mnohé

ělivosti, v souženích, v potře
bach, v ůzkostech,

5. v ranách, v žalařích, v různí
cích, v pracech, v bdění, v postech*,

6. v čistotě, v umění, v dlouho
čekání, v dobrotivosti, v Duchu
svatém, v lásce neošemetné,

7. v slově pravdy, v moci Boží,
skrze odění spravedlnostinapravo
i na levo, '

8. skrze slávu i pohaněni, skrze
zlou i dobrou pověst; jakožto svůd
cové, a [jsouce] pravdomluvní; ja
kožto neznámí, a [jsouce] znamí*;

9. jakožto umírající, a aj živi
jsme; jakožto potrestaní, ale ne
umrtvení;

10. jako smutní, ale vždycky se
radující; jako potřební, mnohé pak
obohacující; jako nic nemající, ale
všemi yěcmi vládnoucí.

11. Usta naše otevřína jsou k
vám, ó Korintští, srdce naše roz
šířeno jest*.

12. Nejste v nás soužení: ale
souženi jste v utrobach svých*:

13. ale touž odplatou se mi od
placujíce*, jakožto synům pravím,
rozšiřte se i vy**.

14. Netahněte jha s nevěřícímí*.
Nebo jaké jest účastenství spra
vedlnosti s nepravosti? Aneb jaké
jest společenství světla s temností?

15. A jaké sblížení Krista sBe
líalem*? Aneb jaký díl věřícího s
nevěřícím?

16. A jaké srovnání chrámu Bo
žího s modlamí? Nebo vy jste
chram Boha živého, jakož praví

5) t. v hladu a žízní —
8) či jako opovržení a světu neznámí, ale

známí Bohu —
11) t. velikou láskou naplněno k vám
12) t. ke mně; nemáte ke mně látky, jako

já. k vám, ježto já. nemám pro vás
srdce zavřené.

13) či láskou na lásku mi splacejte — "
t. srdcem a láskou ke mně.

14) t. nevcházsjte s nimi v blízké tova
ryšství, zvláště pak v svazky man
želské.

15) s besbožníkem, křesťana s neznabo
hem ——

Bůh: Přebývati budu v nich, a ,
procházeti se mezi nimi, a budu
jejich Bohem, a oni budou mým
lidem. (3. Mojž. 26, 11. 12.)

17. Protož vyjděte z prostředku
jejich a oddělte se, praví an, a
nečistého se nedotýkejte:

(Is. 52, II.)
18. a já. přijmu vas, abudu vám

za Otce, a vy mí budete za syny
a za dcery, pravi Pan všemo
houcí*. '

Kapitola 7.
Zavřev to, o čemž výš, a k svatosti ži

vota kratičce napomenuv, 2. o své k nim
lásce a důvěře, 7. i o velikém : nich po
těšení svém vypravuje.

1. Tekova tedy majice zaslíbení,nejmilejší, očistujmež se od
všeliké poskvrny těla i ducha, do
konavajíce posvěcení [své] v bazm'
Boží.

2. Rozumějtež nam. Žádnémut
jsme neublížih', žádného neporušili,
žádného neoklamalí.

3. Ne ]: potupě vaší to pravím,
nebot jsme napřed pověděh, že v
srdcích našich jste, abychom spolu
zemřeli, i s lu živi by *.

4. Mnoh 1! jsem k vám důvěr
nosti, mnoha [jest] mi chlouba z
vas: naplněn jsem potěšením, mam
hojnou radost [z vás] ve všelikém
soužení našem.

5. Nebo i když jsme přišli do
Macedonie, žádného odpočinutí ne—
mělo tělo naše, ale všelíké soužení
trpěli jsme: zevnitř boje, vnitř
strachy.

6. Ale Bůh, kter ž těší ponížené,
potěšil nas přícho em Tita.

7. A netoliko příchodem jeho,
ale také i potěšením, kteréž měl
z vas, ježto nam vypravoval o
vaší žádosti*, ovašem pláči, ovaši
horlivosti pro mne, tak že jsem se
ještě více zradoval.

8. Nebo ačkoli jsem vás [svým]

18) Jer. 31. 1. 9, 33.
3) t. na život i na smrt váš jsem.
7) t. viděti mne, či o tužbě po mně —
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listem zarmoutil, nelituji toho; a
jestli jsem [prvé] litoval, vida že
list ten (ač [jen] na chvíli) vás
zarmoutil,

9. ale nyní se radují: ne žejste
byli zarmoucem', ale že jste se
zarmoutili ku kání; zarmou—
tíli jste se zajisté podléBoha, tak že
jste žádné škody skrze nás nevzali.

10. Nebo zármutek, kterýž jest
podlé Boha, působí stálé pokání
k spasení: ale zármutek světa způ
sobuje smrt.

11. Nebo hle, to samo, že jste
podlé Boha zarmouceni byli, kte
rakou v vás způsobuje pečlivost:
anobrž i obranu, i rozhněváni, i
bázeň, i žádost, i horlivost, i po—
trestání*; všímjste ukázali, že jste
neposkvrnění v té příčině**.

12. Protož, když jsem vám psal,

ne pro toho [jsem psal], kterýž u—čini křivdu, ani pro toho, kterýž
[křivdu] trpěl*, ale aby zjevena
bylapéče naše, kteroužmáme ovás

13. před Bohem*; protož potě
šeni jsme. V potěšeni pak našem
mnohem hojněji zradovali jsme se
z radosti Titovy, že občerstvenjest
duch jeho ode všech vás.

14. A chlubil-li jsem se v čem
vámi řed nim, nejsem zahanben:
ale ja ož všecko, co jsme vám

_ mluvili, pravda bylo, takichlouba
naše, kteráž byla před Titem,
pravdou učiněna jest.

15. A srdce jeho hojnější jest k
vám, když se rozpomíná na poslu
šenství všech vás, kterak jste ho
s bázni & s třesením přijali.

16. Raduji se, že ve všem mám
o vás doufání*.

11) t. způsobilo u nich: pečlivost čisnsž
nost, vytrhlo je z vlažnosti &.lhostej
nosti; obranu či omluvu, uPavla skrze
Tits. učiněnou; rozhněvání na. to,
že takový neřád (l. Kor. 5, 1. atd.)
mezi sebou trpěli; bázeň z utažení
Boha; žádost & toužebnost po Pavlovi,
i horlivost pro jeho věc; potrestání
onoho hříšníka — “' či nevinní, v
příčině onoho smilství.

12) t. jeho otec — .
18) t. to prsVÍm, Bůh jest svědek!
16) či že mohu na vás ve všem spoléhat—í.

Kapitola 8.
Osvědčuje ochotnou čtědrost macedon

ských k chudým. 7. Napomíná Korintských
:: následování, 16. & poroučí lásce jejich
bratří, kteréž k nim posílá.

1. Známut pak vám činíme, bratří,milost Boží, kteráž dánajest
církvím macedonským:

2. že v mnohém zkušení [roz
ličných] souženi byla hojnost rav
dosti jejicb.*, &.že řeveliká chu
doba jejich rozhojni a se v bohat
ství sprostnosti“ jejich;

3. nebo svědectví jim vydávám,
že podlé možnosti, i nad možnost
ochotni byli,

4. s mnohým přimlouvám'm pro
síce nás o milost a podíl v sbírce,
kteráž se činí na svaté.

5. A ne jakž jsme se nadáli,
[učinili], ale [téměř] sami sebe dali
nejprvé Pánu, potom i nám podlé
vůle Boží;

6. tak že jsme prosili Tita, aby
jakož počal, tak také idokonal
mezi vámi milost tu.

7. A jako ve všech věcech jste
hojni, ve víře, i v řeči, i vuměni,
i ve všeliké pečlivostí, nad to i v
lásce vaší k nám hleďte], abyste
i v této milosti h0jni byli.

8. Ne jakobych rozkazoval, to
pravím, ale že při pečlivostí jiných
také vaší lásky dobrou povahu
zkusití chci.

9. Nebo znáte milost Pána na
šeho Ježíše Krista, že jsa bohatý,
učiněn „'estpro vás chudým, abyste
vy chudobou jeho zbohatli.

10. A [toliko] radu v tom dávám;
nebo jest vám to užitečné, jenž
jste to netoliko činiti, ale od_pře
dešlého léta i chtíti začali*:

11. nyní tedy i skutkem [to]
vykonejte, aby jakož hotové jest

2) či měli hojnost radosti, buď z poznání
náboženství křesťanskéhonapořád, aneb
tak, že s velikou radostí chudým kře—
stanům v Jemsalémě pomáhali, ačkoli
sami pro jmeno Kristovo mnohé bídy
podnikati musili. — "' či štědroty 

10) či prvé již rádi učiniti chtěli —
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srdce k chtění, tak bylo i k vy—
konání z toho, což máte*.

12. Nebo 'estliže vůlejest ochot
ná, podlé to o, co [kdo] má, ří
jemná jest, ne podlé toho, če ožnema.

18. Nebo ne [to se míní,] aby
jiným bylo polehčeni, & vám sou
žení, ale aby byla rovno=t*.

14. V nynějším čase spomoziž
vaše hojnost jejich chudobě, aby
i jejich hojnost chudobě vaši byla
ku pomoci, aby byla rovnost, jakož
psáno jest: (2. Mž. 16, IS.)

.15. Kdo mnoho [nasbíral], neměl
hojnosti, &.kdo málo, neměl nedo
statku.

16. Ale díky Bohu, kterýž touž
pečlivost o vás dal vsrdce Titovo,

17. že napomenutí [mé]* přijal,
ale jsa velmi pečlivý, sám ze své
vůle šel k vám.

18. Poslali jsme s ním také bra
tra, kterýž má chválu v evange—
lium po všech církvích:

19. netoliko pak to, ale zřízen
jest také od církví za tovaryše
putování našeho k této milosti*,
kterouž“ posluhujeme ]: slávě
Páně, a k [dokázaní] ochotné vůle
naší,

20. varujíce se toho, aby nehaněl
nás někdo pro tu hojnost, kterouž
my posluhujeme ;

21. nebot opatrujeme* dobré ne

toáíko před Bohem, ale také předm1

22. Poslali jsme pak s nimii
bratra našeho, kteréhož jsme často
kráte ve mnohých věcech zkusili,
že jest pečlivý, ale nyní mnohem

11) či dle vaší možnosti.
13) Ovšem nikoli zcela dokonalé. rovnost

v statku a jmění, kteráž i nemožné
jest, ale aby když jeden má všeho
hojnost & nazbyt, druhý necbřadl nouzi
& hladem. Takové nerovnosti by mezi
pravými křesťany ovšem býti nemělo.
t. nařízení mé, aby se k vám strany
té sbírky vydal —
t. k sbírání almužny pro chudé jeru
salémské — " t. tu almužnu, kterou
sbíráme —

21) t. opatrně konáme —

17)

19)

pečlivější pro velikou důvěru k
vam.

23. buďto pro Tita, kterýž jest
tovaryš můj, a mezi vámi pomoc
ník, buďto pro bratry naše, jenž
jsou poslové cirkvi, sláva Kristova:

24. dejtež jim tedy důkaz lásky
vaší, a chlouby naší o vás, před
obličejem církví.

Kapitola 9.
O témž déle. S jakou myslí almužnu dá.

vati sluší, 10. i jaká. za to naděje odplaty.

1. Nebo o službě, kteráž se děje*na svaté, jest mi zbytečné
psáti vám.

2. Vím zajisté o hotové mysli
vaší, pro kteroužto se vámi chlu—
bím u Macedonských: že také A
chája hotova jest od předešlého
léta, a vaše horlivost vzbudila
mnohé.

3. Poslal jsem pak ty bratry,
aby v čem se vámi chlu'bíme, ne
bylo V té stránce marné, abyste
(jakž jsem řekl) byli hotovi:

4. abychom snad, kdyžby přišli
se mnou Macedonšti, a nalezli vás
nehotové, nemuseli se my (ať ne—
dím vy) v té připadnosti styděti.

6. Protož vidělo mi se za potřeb
né, prositi bratří, aby k vám šli
napřed, a připravili to zaslíbené
požehnání, aby bylo hotové, tak
jako požehnám, a ne jako lakom—
ství*.

6. Toto pak pravím: Kdo skoupě
rozsívá, skoupě i žíti bude: a kdož
rozsívá v požehnání, z požehnání
i žití bude*.

7. J edenkaždý [dej], jakž uložil
v srdci svém, ne se zármutkem,
aneb z mušeni; nebo veselého
dárce miluje Bůh*.

8. Mocent pak jest Bůh všelikou
milost hojnou učiniti v vás: aby
ste ve všem vždycky všeliký dů

1) či o almužně, kteráž se sbírá —
5) t. aby štědře a ne skoupě dáváno bylo.
6) či hojně nažne a naklidí.
7) Viz Sir. 35, ll.
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statek majíce, rozmáhali se ke všeli—
kému dobrému skutku;

9. jakož psáno jest: Rozptýlil,
dal chud , spravedlnost* jeho
zůstává. na věky věků (Ž. 111, 9.)

10. Ten pak, kterýž dává. símě
rozsívajícímu, i chléb k jedení dá.,
a rozmnoží símě vaše, a přispoří
úrody spravedlnosti vaší*:
_ 11. abyste ve všem zbohacení
jsouce, hojnost měli ke všeliké
spravedlnosti*, kterážto působí skr—
ze nás díků činění Bohu.

12._Nebo služba toho dobrodiní
netohko doplňuje to, čeho se nedo
stává. svatým, ale rnzhojňuje se
také skrze mnohá díků činění v
Panu,

13. skrze prokazaní služby této,
když chválí Boha z vašeho posluš
neho vyznání evangeliumKristova,
a _ze_sprostného sdělování se s ni
mi, 1 se všemi,

_, 14. & když1 se zavasmodlí,milu]1ce vas sr ečně ro vyvýšenou
milost Boží v vas. p .

15. Díky Bohu z nevýmluvného
daru jeho.

Kapitola 10.
Obrana Pavlova proti falešným učitelům

aýsšedení s sebe nářků jejich nespravedliv e .

1. am pak já. Pavel rosím vas
S skrze tichost a niírnost Kriz

stovu, kterýž v přítomnosti sice po—
korný jsem mezi vámi, ale nejsa
přitomen jsem k vám smělý*;
_ 2. prosím pak vás, abych přítomen
jsa nemusel býti smělým,tou důvěr
nost1, pro kterouž jsem vdůmnění,
žebych smělý byl proti některým,
kteřiž za to mají, žebychom my
podlé těla chodili.
„3' Nebo v těle chodíce ne podlé

tela bojujeme*.

9) či dobrotivost, štědrost —
10) t. požehná. vám zase hojně za vaši

štědrost —
ll) či upřímné dobročinnosti, štědrosti.

!) t. jakž někteří o mně praví ——
3) t. ne obyčejnou zbraní lži, lstí atd.

proti nepřátelům svým.
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4. Nebo odění našeho bojovéní
není tělesné, ale mocné v Bohu k
zkaženi ohrad, jímžto kazíme rady,

5. i všelikou vysokost,povyšující

se proti umění Božímu, a jímamevše 'ký rozum v službu Kristovu,
6. &.hotovi jsme pomstiti každého

neposlušenství, když naplněno bude
vaše poslušenství.

7. Na to, co řed očima jest,
hleďte. Má—li k o naději o sobě,
žeby Kristův byl, pomysliž zase
sam u sebe na to, že jakož on jest
Kristův, tak i my.

8. Nebo, bycht pak se i něco ví
ce chlubil moci naší, kterouž nam
dal ;Pan k vzdělání a nekzkažení
vašemu, nebudut zahanben.

9. Ale aby se nezdálo, jakobych
vás listy strašil;

10. nebo říkají: Listové zajisté
jsou vážní a mocní, ale přítomnost
osobní [jest] deB'., a řeč potupné;

11. foto nechat myslí, kdož ta
kový jest, že jacíž jsme v slovu
skrze psaní vzdáleni jsouce, takovi
jsme i vskutku přítomni jsouce.

12. Nebot neosmělujeme se při
mísiti aneb přirovnati se k někte
rým, kteříž sami sebe chválí; ale
my sami k sobě se přiměřujeme,
a přirovnávame se sami k sobě*.

13. My pak nebudeme se chlu
biti nadmíru, ale podlé míry pra
vidla, kterouž odměřil něm Bůh,
míru*, abychom dosáhli až kvam.

14. Nebo ne jakobychom nedo
sahovali kvam, rozšiřujeme se přes
míru* : nebo až k vám jsme přišli
v evangelium Kristovu.

15. Nechlubíce se nad míru ci
zími pracemi: ale majíce naději,
když víra vaše růsti bude, že bu
deme zvelebeni mezi vámi podlé
pravidla našeho k hojnosti,

16. že také na těch místech, kte
ráž jsou za vámi, evangelium ka
zati, a. ne v cizím pravidle, vtom,

12) t. na výše a důstojněíi o sobě mluvím,
než jak v pravdě jsem.

13) t. míru práce.
14) t. neséhšm dale, aniž sobě více, než

sluší, osobují, když se za vašeho apo
štola vydévám —
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co spraveno jest, chlubiti se bu
deme.

17. Ale kdo se chlubí, v Panu
se chlub. '

18. Nebo ne, kdo sám se chvalí,
zkušený* jest, ale koho Bůh chválí.

Kapitola 11.
o témž dále.

1. O byste snesli něco maličkonemoudrosti mé*: nobrž i
sneste mne**.

2. Nebot miluji vás Božím mi
lovanim*. Zasnoubilt jsem vás [jako]
čistou pannu oddati jednomu muži,
Kristu.

3. Ale bojím se, aby jakož had
svedl Evu chytrosti svou, nebyli
tak porušení smyslové vaši, a ne
vypadli z sprostnosti, kteráž jest
v Kristu*.

4. Nebo kdyby někdo řijda ji
neho Krista kázal, které ož jsme
nekazali, nebo [kdybyste] jiného
ducha přijali, kteréhož jste nepři—
jali, a. nebo jiné evangelium, kte—
réhož jste od nás nevzali: slušně
byste ho snášeli*.

5. Mám pak za to, že jsem nic
méně neučinil, než velicí apoštolé*.

6. Nebo ač jsem nedospělýv ře
či, však ne v umění“: ale ve všem
zjevení jsme vám“.

7. Aneb zdali jsem zhřešil., že
sám sebe jsem ponižoval, abyste
vy povýšeni byh? že jsem vám
darmo evangelium Boží kázal?

18) či dokonalý, za dokonalého uznaný —
1) či 6 byste měli maličko strpení s ne

moudrostí mou. Nazývá tak apoštol
to spravedlivé sebe zastávání a po—
třebné svými pracemi se chlubení. —
“ dle ř.: ano, již máte strpení, již
mne snášíte.
či horlím o vás Božím horlením; pro

oba —
t. abyste nebyli svedení od prvotního,
sprostného učení Kristova.

4) dolož: ale nikdo vám nemůže nic ji—
ného a lepšího kázati, nežli jsem já.
vám kázal.

5) než oni prvotní apoštolé, Petr atd.
6) t. v známosti svatého evangelium _

"' či snimi učinění.

2)

3)

8. Jiné cirkve jsem oloupil, beta
[od nich] plat k službě vaši.

9. A jsa u vás, a potřeben, žád
nému jsem nebyl těžek; neb čeho
mi se nedostávalo, doplnili bratří,
kteří řišli z Macedonie: ave všech
věcec bez obtížení zachoval jsem
se vám, a zachovam.

10. J estit pravda Kristova ve
mně*,že chlouba ta nebude zmařena
při mně v krajinách achajských“.

11. Proč? Snad že vás nemiluji?
Bůh ví [že vás miluji].

12. Ale co činím, i činiti budu:
abych odňal příčinu těm, kteříž
hledají příležitosti, by v čem se
chlubí, nalezeni byli jako i my*.

13. Nebo takovi falešní apoštolé
jsou lstiví dělníci, proměňujíce se
v apoštoly Kristovy.

14. A není divu, neb i satan se
proměňuje v anděla světla.

15. Nenít tedy veliká, věc, jest
liže služebníci jeho proměňují se,
'akoby byli služebnícispravedlnosti:
terýchžto konec bude podlé skut

ků jejích.
16. Opět pravím, (aby mne ně

kdo neměl za nemoudrého, sic
jinak jako nemoudrého mne při
jměte, at i já. se něco maličko po—
chlubimz)

17. co mluvím, nemluvim podle
Boha, ale jako v nemoudrosti, z
příležitosti té chlouby. , ,

18. Kdyžt se mnozí chlubí podle
těla, i jat se chlubiti budu.

19.Rádi zajisté snášíte nemoudré,
jsouce sami moudří.

20. Nebo snašite, jestliže vás kdo
v službě podrobuje, jestliže kdo
sžíra, jestliže kdo obirá.,jestliže se
kdo pozdvihuje, jestliže vás kdo v
tvář bije.

21. K zahanbeni [svémuto].pra
vím, 'akobychom my v čas
slabí yli*. V čem kdo smí, _(vne—
moudrosti pravím) smímt i já.**.

10) či na svou víru v Krista to jistím —
" t. že jsem tam od žádného nic ne
vzal. Korint bylo hlavní městov Aethi.

12) chtějí se nám u vás vervnati, ano
nás i nastíniti & odstrčiti.

21) t. skorobych se měl na to styděti, že '
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22. Židé jsou, 1ja Israelštijsou,
i ja; símě Abrahamovo jsou, i já.;

23. služebníci Kristovi jsou,(jako
méně moudrý pravím) více já.: v

racech přemnohých*, v žalařích
ojněji, v ranach nad míru, vsmr

tech častokrát.
24. Od Židů pětkrát čtyřicet ran

bez jedné jsem trpěl.
25. Třikrát jsem metlami mrskan

byl, jednou jsem byl kamenovan,
třikrat jsem na moři tonul, diana
noc vhlubokosti mořské jsem byl*,

26. na cestách často, v nebezpe
čenstvích na řekách, v nebezpe
čenstvích od lotrů, v nebezpečen
stvích od [svého] pokolení, v ne
bezpečenstvích od pohanů, v ne—
bezpečenstvích v městě, v nebez
pečenstvích na poušti, v nebezpe
čenstvích na moři, v nebezpečen
stvich mezi falešnými bratřími;

27. v praci a v bídě, v bděních
mnohých, v hladu a v žízní, vpo
stech mnohých, v ziměavnahotě;

28. krom toho, co zevnitř jest,
každodenní mé zaměstnaní, péče
o všecky církve.

29. Kdo jest nemocen*a,bych jan
Ě ním] nebyl nemocen? Kdo seorší**, abych já. se nepalil?

30. Jes tližet se mam chlubiti,
svými nemocmi* se budu chlubiti,

31. Bůh a Otec Pana našeho
Ježíše Krista, kterýž jest požehnaný
na věky, ví, že nelhu.

32. VDamašku vladař lidu krale
Aréty ostříhal města Damascen
ských, aby mne jal;*

3.3 a oknem v koši spuštěn jsem
přes zeď, a tak jsem ušel rukou
jeho.

jsem k podobným věcem u vas ne
m lý byl. — “ t. se chlubiti -—

23) t.nibýval jsem; více'Jsem pracoval, než

25) čik.v širém moři, bez2lidsklépomoci. Viz,.22 14,18.
29) Ši kdo se trapí— '2'3kdlo trpí pohor

iee'n —

30) t. svými bídami,4svým trépením —32) Vis Sk. '.sp

Nový Zákon.

Kapitola 12.
Otémž dale, připomínsje obzvláštně u

činěná. sobě zjevení Boží, anaposledy svou
zvláštní k Korintským upřímnost.

1. Mám—li se chlubiti (nesluší za—
jisté), přnijdupak kviděmma zjevením

2. Znám člověka v Kristu, že
před lety čtrnácti (zdali vtěle ne
vím, čili krom těla, nevím. Bůht
ví) vtržen byl takový až do tře
tího nebo.

3. A znam takového člověka
(zdali v těle, čili krom těla, nevim,
Bůh vi),

4. že vtržen byl do raje, aslyšel
tajna slova, kterýchž nelze člověkumluviti*

5. Takovým se budu chlubiti:
ale [sam] sebou nebudu se nic
chlubiti leč svými nemocmi.

6. Nebo budu-li také chtít se
chlubiti,nebudut nemoudrým,prav
du zajisté povím: ale uskrovňuji,
aby někdo nesmýšlel o mně více,
nežli [co] při mně vidí, aneb co
ode mne slyší*.

07. A aby velikost zjevení mnezdvihla, dan jest miosten těla
me 0, anděl satanův*, aby mne
zašijkoval**.

8. Pročežtřikrat jsem Pana prosil,
aby ode mne odstotoupil:

9. ale řekl mi: Dosti máš na
milosti mé; nebo moc vnemoci se
dokonává.*. Protož rád se chlubiti

budu szými nemocmi, aby ve mněpřebýva moc Kristova.
10. Pročež libují si v svých ne

mocech, v pohaněních, v potřebách,
v protivenstvích, a v ůzkostech
pro Krista; nebo když nemocen
jsem, tehdáž jsem mocen*.

11. Učiněn jsem nemoudrým*:
4) či vysloviti, vypraviti.
6) nežli skutečně na mněj
7) či posel, nástroj satanův, l;nějakétěžké

pokušení, aneb i nějaký neduh—
či pohlavkoval, do hlavy tloukl, když—
bych ji zvedal a se vypínn.al

9) či dokonalou se ukazuje, aneb zdoko
naluje se.

10) t. skrze moc Kristovu, výš v. 9.
11) t. ježto jsem se musel před vámi sém

16
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vy jste mne [k tomu] přinutili. Neb
já od vás měl jsem chválen býti**;
nebot jsem nic méně nebyl, nežli
ti, kteříž jsou velicí apoštolé, ač
koli nic nejsem.

12. Avšak znamení mého apo
štolstvi učiněna jsou mezi vámi
ve vší trpělivosti, vdivech, a vzá
zracích a v mocec .

13. Nebo cojest, čehožb ste méně
měli, nežli jiné cirkve? eč to, že
já sám jsem vás neobtěžoval? Od
pusttež mi tu křivdu.

14. Aj již potřetí hotov jsem při—
jíti k vám, a nebudu vám těžek:
nebo nehledám, co jest vašeho, ale
vás. Aniž pak mají synové rodičům
poklady shromažďovati, ale rodi—
čové synům.

15. Ját pak velmi rád nákladučinim, na to i sám sebe vynalo
žím za duše vaše: ačkoli, an velmi
vás miluji, málo jsem milován.

16. Ale budiž: já jsem vás ne
obtěžoval, ale jsa chytrý, lstí jsem
vás zjímal*.

17. Zdali skrze někoho z těch,
kteréž jsem poslal k vám, oklamal
jsem vás?

18. Poslal jsem Tita, a poslal
jsem s ním bratra. Zdaliž vás Titus
podvedl*? Zdaliž jsme nechodili
jedním duchem? zdali ne jedněmi
šlépějemi**?

19. Zdaliž, jako ode dávna, se
domníváte, že se před vámi omlou
váme? Před Bohem v Kristu* mlu
víme: a to všecko, nejmilejší, pro
vzdělání vaše.

20. Nebot se bojím, abych snad
přijda [k vámj nenalezl vás tako
vých, jakýchž nechci, a já nebyl
nalezen od vás, jakéhož nechcete:
aby snad nebyli mezi vámi svárové,
závisti, hněvové, vády, utrhání, re
ptání, nadýmání, různice,

chváliti -—"" a háien proti urážkám
mých“nepřátel.
t. chytil a o statky připravil? Tak mi
snad někdo řekne. Ale táži se —
a o něco oloupil, něco od vás vzal —
'" t. jednostejně neóbcovali u vás?

19) tl jak Kristus ví a volí, a na křesťanas u
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21. aby mne opět, kdyžbych při
šel, neponížil Bůh u vás, a já ne
musel plakati mnohých, kteříž prvé
hřešili, a nečinili pokání z neči
stoty, & z smilství, az nestydatosti,
kterouž spáchali.

Kapitola 13.
Napomenutí Korintských s pohrůžkou k

nsmyšlení sobě a závírka toho psani.

1. Aj toto potřetí jdu k vám: av ústech dvou neb tří svědků
stanet každé slovo. (Mat. 18, 16.)

2. Předpovědělť jsem, a předpo
vídám, jako ;přítomný a nyní ne
přítomný, těm, kteříž prvé zhřešili,
i jiným všechněm, že přijdu-lit
opět, neodpustím.

3. Zdaliž chcete zkusiti toho,
kterýž skrze mne mluví, Krista,
kterýžto v vás není nemocný, ale
mocný jest v vás.

4. Nebo ačkoli ukřižován jest z
nemoci: ale živ jest z moci Boží.
Nebo i my nemocní jsme v něm:
ale živi budeme sním z moci Boží
na vás?

5. Sami sebe zkušu'te, jste-li u
víře: sami sebe ohle ávejte. Čili
sami sebe neznáte, že Kristus J ežíš
jest vvás? leč jste snad zavržem'*.

6. Ale naději mám, žet poznáte,
že my nejsme zavrženi*.

7. Modlíme pak se Bohu, abyste
nic zlého nečinili; ne abychom my
se zkušenými ukázali*: ale abyste
vy, co dobrého jest, činili, my pak
abychom zavržení b li**.

8. Nebo nic nemůžeme proti prav
dě, ale pro pravdu.

9. Radujeme se zajisté, že my
jsme mdlí, vy pak jste mocní; za
tot se i modlíme, abyste vy byli
dokonalí.

10. Protož toto píši jsa nepří

6) či zavržliví, nepraví křesťané.
6) či nepraví apoštolě.
7) t. pravými apoštoly v očích vašich zů

stali, kdyžbychom trestáním svou apo
štolskou moc dokazovati nemuseli, a
snad nedokázali — ** t. atbychom tře
bas od některých _za pravé apoštoly
uznáni nebyli.
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tomný, abych přítomen jsa nene-|
kladal s vámi tvrdě, podlé moci,

12. Pozdravtež jedni druhých po
líbením svatým. Pozdravují vas

kterouž mi dal Pan k vzdělaní, a'všickni svatí.
ne k zkaženi.

11. Naposledy, bratří, radujte se,
dokonalí buďte, napomínejte se,
jednostejně smýšlejte, pokoj mějte,

13. Milost Pana našeho Ježíše
.Krista, a láska Boží, a účastenství
!Ducha svatého budiž se všemi

a Bůh pokoje a milování bude s' | vami. Amen.vami.

Epištola sv. apoštola Pavla k Galatům.
Galaté byli obyvatelé krajiny Galécie v Malé Asii. Když Pavel svou druhou

apoštolskou cestu konal, přišel také do Galšcie (Sk. 16, G.), a na své třetí oestě (Sk.
18, 23.) prošel opět tu krajinu. Bezpochyby, že tím časem nemalo Galatů na víru obrátil
i některé obce křesťanské (církve) tu založil, neb jsou ho obakráte velmi ochotně i
laskavě přijali (Gal. 4, 13—14). Ale odšed od nich do Efesu, uslyšel, že je učitelové
z obřízky, neosvícení horlivci o udržení zakona Mojžíšova mezi křesťany, a obyčejní
odpůrci apoštola Pavla, od čistého evangelium k obyčejům starozákonním obratiti usi
lovali, a že se jim to poněkud i podařilo. Protož píše Pavel k Galatům zvláštní list,
v němž je vesměs z vrtkavosti kára a k stálému setrvání v učení tom napomíné., ježto
byli od něho prvé přijali. K tomu cílí dokazuje, nejprvé pravost svého apoštolství, déle
neplatnost Starého Zákona, potom povinnost křesťana, vší tělesné prostopášnosti se
varovati, svaté actnostně živu býti. Posléze ještě napomína vystříhati se svůdců. Pséna
jest ta epištola v Efesu r. 67 neb 65 a jest obsahem velmi podobna pozdnější epištole
k Římanům.

Kapitola 1. 7. kteréž není jiné, než jsou ně
Nápis listu a pozdravení Galatských. 6. kteří) jenž Vás nePOkojí! a' Chtěli

Ukazuje jim, v učení čistém pozvrtkaným,'
jistotu svatého evangelium, a divné povo
laní své k němu.

1. Pavel apoštol, ne od lidí, aniskrze člověka, ale skrze Je
žíše Krista, a Boha Otce, kterýž
jej vzkřísil z mrtvých*,

2. ivšickni bratří, kteříž jsou se
mnou, církvím galatským [pozdra
vení].

3. Milost vám a pokoj od Boha
Otce, a Pána našeho Ježíše Krista,

4. kterýžto vydal sebe samého
za hřích naše, aby rhl nás z
přítomn ho věku nešlechetného, po- *
dlé vůle Boha a Otce našeho,

5. jemuž jest sláva na věky vě
kův,

uchylujete od toho, kterýž vás po
volal v milost Kristovu, k jinému
evangelium;

!) t. pokud Kristus byl člověk —

en. v
6. Divím se, že tak rychle se

převrátit evangelium Kristovo.
8. Ale bychom pak my, neb anděl

s nebo kázal vám [něco jiného]
mimo to, co jsme vám kazali, pro—
klat buď!

9. Jakož jsmejiž pověděli,inyni
opět pravím: J estližeby vam kdo
[co jiného] kázal mimo to, což jste
přijali, proklat buď!

10. Nebo nyní k lidem-li vedu,
!čili k Bohu? Zdaliž lidem se líbiti
Žhledam? Kdybych se ještě lidem
!zaliboval, nebyl bych služebníkem
!Kristovým.

11. Známo zajisté činím vam,
bratří, že evangelium, kteréž ká.
zano jesi; ode mne, není podlé člo

ěka;
12. nebo já. jsem ho ani nepřijal,

ani se mu nenaučil od člověka, ale
skrze zjevení Ježíše Krista.

13. Slyšelit jste zajisté o mém
někdejším obcování v židovství: že
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jsem nad míru církvi Boží se pro
tivil, a jí hubil,

14. a rospíval jsem v židovství
nad mno é mně věkem rovné v ná.
rodu mém, velmi horlivý jsa mi
lovník svých otcovskýchustanovení.

15. Ale když se zalíbilo tomu,
kterýž mne byl z života matky
mé [k službě své) oddělil, a povolal
skrze milost svou,

16. aby zjevil Syna svého skrze
mne, bych jej kázal mezi národy:
hned jsem nepovolil tělu a krvi',

17.aniž jsem přišel do J erusaléma
k apoštolům, kteříž byli přede mnou.
ale odšel jsem do Arábie, a navrátil
jsem se zase do Damašku.

18. Potom po třech letech přišel

jsem do J erusaléma, abych uzřeletra, a pobyl jsem u něho pat
nácte dní.

19. Jiného pak z apoštolů ne
viděl jsem žádného, než Jakoba,
bratra Páně. »

20. A co vám píši, hle před Bo
hem, žet neklamam.

21. Potom jsem přišel do krajin
syrských a cilických. (Sk.9,27—30)

22. Byl ak jsem tváří neznámý
církvím židbvským, kteréž byly v
Kristu:

23. než toliko slyšeli: Který se
nam někdy protivil, již sám káže
tu víru, kterouž byl někdy hubil ;

24. a oslavovali ze mne Boha.

Kapitola 2.
O témž dale. Oznámení toho, kterak a

na čem se s apoštoly Páně v Jerusalémě
snesl, 11. i kterak zjevně Petrovi odporo
val. 16. O ospravedlnění ne ze skutků Stac
rého zakona, ale a víry v Krista.

]. Potom po čtrnácti letech, vstoupil jsem opět do Jerusaléma

?PÍBarnabašem, pojav [s sebou] ita.
2. Vstoupil pak jsem [tam] podlé

zjevení, a rozmlouval jsem s nimi
0 evangelium, kteréž kaži mezi
národy, zvláště pak s těmi, kteříž

16) či neobratil jsem se o naučení k li
o

se zdali něco býti*: abych snad
nadarmo nyní neb prvé byl ne
běže1**.

3. Ale ani Titus, kterýž byl se
mnou, jsa [rozený] pohan, nebyl
přinucen obřezati se:

4. ale [ani] pro uvedené tu fa
lešné bratry, kteříž podešli k vy
zvědání svobody naší, kterouž máme
v Kristu Ježíši, aby nás v službu
podrobili*.

5. Kterýmžto jsme ani na hodinu
neustoupili k poddání se [jim], aby
pravda evangelium zůstala u vás*.

6. Od těch pak, kteříž se zdali
něco býti, (jací někdy byli, po tom
mně nic není; Bůht nepřijímá.osoby
člověka,) mně zajisté ti, kteříž se
zdali něco býti, nic nepřidali*:

7. nobrž v opak, když uzřeli, že
jest mi svěřeno evangelium neob
řízky, jako i Petrovi obřízky,

8. (nebo ten, kterýž působil v
Petrovi k apoštolství mezi obřeza—
nými, působil i ve mně mezi po
bany,)

9. a když poznali milost, kteráž
mí dána jest*, Jakob, a Petr, a
Jan, kteříž se zdáli býti sloupové
církve, podali mně a Barnabašovi
pravic k tovaryšství, abychom my
mezi pohany [šli], a oni mezi ídy;

10. toliko abychom pamatovali
na chudé*, čehož jsem také pilen
byl, abych to učinil.

11. Když pak přišel Petr do
Antiochie, zjevně jsem mu odpíral,
protože byl hoden domluvy.

12. Nebo prvé než přišli někteří
od Jakoba*, jídal s [bývalými] po
hany: ale když oni přišli, ucházel
a odděloval se,'boje se těch., kteříž
byli z obřízky**. '

nejpřednějšími apoštoly; níž 2, 9.
"* či bez užitku nepracoval.

4) či opět pod jho Starého Zákona přivedli.
5) t. čistá, nesmíšena židovskými obyčoji.
6) či ničemuž jsem se od nich nepřiučil,

an' mi od nich v učení mém něco

2) t.s

opravováno —
9) t. milost úřadu apoštolského mezi po

hany. Sk. 13, 2.
10) t. v Jůdsku a Jerusalémě —
12) t. bývalí idé z Jerusaléma — " a

kteří ani vkřestanství zůkon Mojžíšův
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1_3.A k jeho pokrytství povolo
vah [také] jiníŽidé*, tak že iBar
nabaš od nich vto pokrytství uve
den byl.

14. Ale uzřev a, že sobě nepo
čínají přímě po lé pravdy evan
gelium, řekl jsem Petrovi přede
všemi: Když ty, jsa [rozený] Žid,

se pohansku živ jsi*, a ne po ži
ovsku, kterakž nutíš .pohany, abypo židovsku živi byli.

15. My jsme od přirozenosti Židé,
a ne hříšníci z pohanů.

16. Avšak vědouce, že nebývá.
člověk ospravedlněn ze skutků zá.—
kona, nýbrž skrze víru v Ježíše
Krista, i my v Krista Ježíše vě
říme, abychom ospravedlnění byli
z víry Kristo , a ne z skutků
zakona, protože nebude ospravedl
něn z skutků zakona žadný člověk.

. (Řím. 3, 20. as.)
17. Jestliže pak my, hledajíce

os ravedlněni _býti skrze Krista,
n ezen_1jsme ještě hříšníci*, zdaliž
est Kristus služebníkem hřícha?
ikoli.
18. Nebo budu-li, co jsem zbořil,

opět zase vzdělávati, činím sebe
přestupníkem*.

19. Nebo já. skrze zakon umřel
jsem zakonu*, abych živ byl Bohu:
s Kristem ukřižován jsem“.

přísně 'zachovávati a dle téhož i po
hanů, ačkoli na víru obrácených, vzda
lovati se nepřestávali.
t. věřící z idú, jednak v soukromí s
bývalými pohany bratrský obcujícei
jídajíce, jednak zas veřejně apřed vě

cími : idovstva od nich po židovsku
se oddělujíce -—
t. nedělsje více rozdílu v lidech a po—
krmech ——čistých a nečistých —
t. jestližebychom i my křesťané, nadě
jíce se dojíti skrze Krista ospravedl
nění a hříchů odpuštění, přece ještě
dále zákona Mojžíšova k svému ospra
vedlnění potřebí měli, jakž to oni ne
osvícení bývalí idé kůží: tedy by z
toho vyplývalo. že nikoli nejsme skrze
Krista ospravedlnění, ale že jsme do
saváde v starých hříších —
či dokazují, že jsem prvé chybil —
t. sam Starý Zákon mne k tomu při
vádí, abych ho více nezachovaval. je
likož mi nemůže ospravedlnění zjednati
— “ a s ním jsem umřel i zákonu
Mojžíšova.

! w V

14)

1 .a
V

18)
19)

20. Živt pak jsem již ne já., ale
živ jest ve mně Kristus. Což pak
nyní živ jsem v těle, živ jsem u
víře v Syna Božího, kterýž zami
loval mne, a vydal sebe samého
za mne.

21. Nezamitám milosti Boží*.
Nebo jestližet jest spravedlnost
skrze zakon, tedy Kristus nadarmo
umřel.

Kapitola 3.
Dále o ospravedlnění j doucím z víry v Kri

sta, a ne z zákona Mojžíšova.

1. O nesmyslní Galaté, i kdo vászmámil. abyste nebyli po
volni pravdě, ješto vám prvé Kristus
před očima vypsán byl [jako] mezi
vámi ukřižovaný?

2. To jedno chci od vás zvěděti:
Z skutků-li zakona přijalijste Ducha,
čili ze slyšení víry?

3. Tak blázniví jste, že počavše
s duchem nyní s tělem dokonaváte?

4.Tak mnoho jste nadarmo trpěli?
avšak nadarmo—li?

5. Ten tedy, kterýž vam dava
Ducha & činí mezi námi divy, z
skutků-li zakona [to činí], čili z
slyšení víry?

6. Jakož psáno jest: Abraham
uvěřil Bohu, a počteno jest mu to
k spravedlnosti. (1. Mž. 15, 6.)

7. Poznejtež tedy, že kteříž jsou
z víry, ti jsou synové Abrahamovi.

8. Předzvěděvši pak Písmo, že
Bůh z víry ospravedlňuje národy,

ředpovědělo Abrahamovi: Pože
nání budou v tobě všickni naro

dové. (1. Mž. 12, B.)
9. A tak, kteříž jsou zvíry, po

žehnani budou s věřícím Abra
hamem.

10. Kteříž pak koli zskutků zá.
kona jsou, pod zlořečenstvím jsou.
Nebo psano jest: Zlořečenýkaždý,
kdož nezůstane ve všem, což jest
psano vkníze zákona, aby to činil.

(5. Mž. 27, 27.)

21) t. skrze Ježíše Krista ném sjednané,
kterýž nás také zprostil tvrdých oby
čejů zakona Mojžíšova.
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11. A že zzákona nebývá žádný
ospravedlněn před Bohem, zjevné
jest * Nebo spravedlivý z víry živ
jest :

12. Zákon pak není zvíry*, ale:
Kdo je bude plníti, živ bude v
nich**.

13. Kristus nás vykoupil z zlo
řečenství zákona, učiněn byv pro
nás zlořečenstvím*;nebo psáno jest:
Zlořečený každý, kdož visí na
dřevě**;

14. ale mezi ;národy požehnání
Abrahamovo stalo se skrze Krista
Ježíše, abychom přijali zaslíbení
Ducha skrze víru.

15.Bratří, (podlé člověka pravím)
však utvrzenou člověka smlouvou
nikdo nepohrdá, ani k ní co při
dává.

16. Abrahamovi vyřčena jsou za
slíbení, i semeni jeho. Nedí: I se
menům, jako o mnohých, ale jako
o jednom: I semeni tvému, jenž
jest Kristus.

17. Toto pak pravím: Zákon,
kterýž o čtyřech stech &po třicíti
letech án jest, neruší smlouvy od
Boha stvrzené, tak aby to zaslí
bení zničil.

18. Nebo jestližet z zákona [při
chází] dědictví, již ne ze zaslíbení.
Ale Abrahamovi je Bůh skrze za
slíbení daroval.

19. Což tedy zákon? Pro pře
stupování, dokudžby nepřišlo s1mě,
jemuž zaslíbil, přidán jest, zřízený
skrze anděly v ruce prostředníka*.

20. Ale prostředník není jednoho :
Bůh pak jest jeden.

21. J est-liž ted zákon proti sli
bům Božím? O stu to! Nebo,
kdyby byl zákon dan, kterýžby
mohl obživiti, jistě by byla z zá
kona spravedlnost.

ll) Dí Habakuk 2, 4.
12) t. nezakládá se na víře a nepůsobí

vnitřní dobro, nýbrž pouhé zevnitřní
skutky a dobro — ** jakož dí Písmo
(3. Mž. 18, č,) o přikázaních zákona —

13) t. jako zlořečeným, k trestu odsouze
ným zločincem. — "' Viz 5. Mojž.
21, 23.

19) či přislubováním andělů skrze Mojžíše.

K Galatům 3. 4.

22. Ale Písmo zavřelo všecko

gold hřích, aby z víry v Ježíše'sta dáno bylo zaslíbení věřícím.
(Rím. 3, 9—20)

23. Prvé pak nežli přišla víra,
byli jsme ostříhání zákonem, za
vříni jsouce k víře té, kteráž měla
zjevena býti.

24. A tak byl zákon naším pěstou
nem v Kristu, abychom z viry
ospravedlnění byli.

25. Ale když přišla víra, již ne
jsme pod pěstounem.

26. Nebo všickni jste synové Bo
ží skrze víru, kteráž jest v Krista
Ježíše.

27. Nebo kteřížkoli jste v Kri
stu pokřtění, Krista jste oblékli*.

28. [Tu již] není id ani pohan,
není služebník ani svobodný, není
muž ani žena*; nebo všickni vy
jedno jste v Kristu Ježíši.

29. Jestliže pakjste vy Kristovi:
ted jste simě Abrahamovo, [a]
po é zaslíbení dědicové.

Kapitola 4.
O témž dále.

1. Pravímt pak: Pokudjest dědicmaličký, nic se neděli od
služebníka, ačkoliv jest [budoucím]
pánem všeho:

2. ale od poručníky a správci
jest, až o času od otce uloženého.

3. Tak i my, když jsme byli
maličcí*, pod počátky světa byli
jsme sloužíce**.

4. Ale když přišla plnost času*,
poslal Bůh Syna svého, učiněného
z ženy, učiněného pod zákonem,

5. aby ty, kteříž pod zákonem

27) jste nyní křesťané a svlékli jste zakon
Mojžíšův.

28) či nic to nepřekáží v víře Kristově,
zdali kdo rodem Žid jest, anebo pohan,
služebný aneb svobodný, muž aneb
žena —
t. nedospélí k dokonalému nábožen
ství -—" t. jako děti aslužebníci pod
přísnou správou počátečního, více se
vnitřního, na čas trvajícího nábožen
ství, t. j. Starého Zákona.

4) či když se naplnil uložený čas —
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byli, vykoupil, abychom zvolení za
syny přija1i*. (Výš 3, 23—26.)

6. Poněvadž pak jste synové, po
slal Bůh Ducha Syna svého v srd
ce vaše volajícího: Abba, Otče.

(Rím. 8, 15. 16.)
7. Protož již [tu] není služebník,

ale syn. Jestližet pak syn: i dědic
skrze Boha*.

8. Ale tehdáž neznajíce Boha,
sloužili j ste těm, kteříž z přirozenosti
nejsou bohové:

9. nyní pak, poněvadž jste po
znali Boha, ano i poznani jste od
Boha, kterakž se zase obracíte k
mdlým &.nuzným počátkům, jimž
znova sloužiti chcete*?

10. etříte dnů, a měsíců, ačasů,
i 1et*.

11. Bojím se za vás, abych snad
byl nadarmo mezi vámi nepracoval.

12. Buďte jako já, nebo i já.
[jsem] jako vy*: bratři, prosimvas:
nic jste mi neublížili**. _

13. Víte pak, že s mdlobou těla
kázal jsem vám již dávno evan
gelium: a pokušením vaším* na
těle. mém

14. ne ohrzeli jste, ani 'ste povr
hli: ale jako anděla Boží o přijali

“ jste mne, jako Krista Ježíše.
15. Kde 'est tedy blahoslavenství

vaše? Svědectví vam zajisté davam,
že kdyby možné bylo, oči své byli
_byste si vyloupali, a mně dali.

16. Což tedy učiněn jsem vaším
nepřítelem, pravdu vém pravě?

17. Milujít vés [někteří] nedobře:
nobrž odstrčiti vas chtějí [odemne],
abyste jich následovali.

18. Dobrého pak horlivě násle
dujte v dobrém vždycky, a. nejen
toliko, když přítomen jsem vám.

5) či synovství Boží obdrželi.
7) Ř. dědic Boží skrze Krista.
9) t. přijsvěe křesťanství obracíte se zas

k počátečnímu náboženství, k židov
ství?

10) t. výročních svátků & sobotních let
židovských.

12) t. nevéžu se více zakonem — ** pro
tož ne jako hněvaje se vém tolik do
mlouvám.

13) ř. naším — tím trápením —

19. Synáčkové moji, kteréž opět
rodím, ažby Kristus utvořen byl
v vás.

20. Chtělbych u vás býti nyní,
a proměniti hlas svůj* ; nebo v
pochybnosti jsem o vás.

21. Povězte mi, kteříž pod záko
nem býti chcete, nečtli-li jste zá.
kona? '

22. nebo psáno jestzže Abraham
měl dva syny: jednoho z děvky,
a druhého z svobodné.

(1. Mž. 16, 15.)
23. Ale ten, kter ž z děvky byl,

podlé těla se nam il: kterýž pak
z svobodné, skrze zaslíbení;

24. což jest duchovně praveno.
Nebo tot jsou dva zákonové*. Je
den totiž na hoře Sinaj, k službě
zplozující: kterýž jest Agar**:

25. Sinaj zajisté 'est horavAra
bii, kteráž spojenajest s tím J eru
salémem, kterýž nyni jest*, aslou
ží s syny svými.

26. Onenno pak Jerusalem, kte
rýž svrchu jest, svobodný jest, kte
rýž jest matka naše*.

27. Nebo psano jest: Vesel se,
neplodná, kteréž nerodíš, vzkřikni
a zvolej, kteráž nepracuješ ku po
rodu; nebo mnoho 'est synů opu
štěné, více nežli té, teréž má,muže.

(Is. 54, 1.)
28. My pak, bratří, podlé Isaka

jsme synové zaslíbení. ím. 9, 8.)
29. Ale jako tehdáž ten, kterýž

se byl podlé těla narodil, protivil
se tomu, kterýž [zplozen byl] po
dlé ducha: tak i nyní.

(1. Mojž. 21, 9.)
30. Ale co dí PísmOPVyvrz děv

ku, i syna jejího; “nebo nebude
dědicem syn děvky s synem svo
bodné. (1. Mž. 21, 10.)

20) t. jako kvočna v hlas mateřský ——
24) t. ty dvě matky vypodobňuií dva zé

kony, starý a nový — ** t. služebná.
gar, matka Ismaelovs, od něhož po

šli Arabové, vypodobnívé. ten starý, na
hoře Sinaj daný —
t. s tímto nynějším, pozemským Jeru
sslémom —
t. onen hořejší, nebeský Jerusalém, či
církev vypodobnívé se Sárou svobod
nou, prvé sice neplodnou.

26v
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31. A tak, bratří, nejsme synové
děvky, ale svobodné: kteroužto
svobodou Kristus nás osvobodil.

Kapitola 5.
Napomínú k zůstávltní v pravé křesťan

ské svobodě, 13 však aby jí neobraceli k
zlému. 17. O b\,ji těla i ducha, jednoho
proti druhému, i o ovoci jejich.

1. Stůjte*, & neuvalujte na sebeopět jha služebnosti**.
(Výš 4, 9.)

2. Aj já. Pavel pravím vam: e
budete—lise obřezovati, Kristus vam
nic neprospěje.

3. A opět osvědčují všelikěmu
člověku, kterýž se obřezuje,že jest
povinen Všecken zakon naplniti.

4. Prázdni jste Krista, kteřižkoli
hledáte skrze zákon ospravedlnění
býti; vypadli jste z milosti.

5. ebo my duchem z víry*
očekáváme naději spravedlnosti.

6. Nebo v Kristu Ježíši ani ob
řízka nic neplatí, ani neobřízka:
ale víra, kteráž skrze lasku působí.

7. Běželi jste dobře: kdo vam
překazil, abyste pravdy neposlou—
chali? 

8. Ten návod není z toho, kte
rýž nás void*.

9. Maličko kvasu všecko těsto
porušu'e.

10. dát mam v Pánu naději o
vás, že nic jiného smýšleti nebu
dete: ale kdo vas kormoutí, ponese
soud, kdožkoli on jest.

11. Já pak, bratří, káži-li ještě
obřízku: i roč posud protivenství
trpim* ? Te y zničeno jest pohor
šení kříže“.

]) t. setrvejte v nabyté svobodě křestan
ské — ** Starého Zákona.
t. spůsobem duchovním skrze víru, a
ne tělesným skrze obřízku atd.

8) a již povolal k víře a životu.
11) Snad někdo nalhal, že iPavel ještě

obřízku přikazuje, poněvadž sam i
Timothea obřezal — *“ t. pohoršlivost
svatého evangelium o Kristu ukřižo
vaném. idé, totiž přestaliby se hor
ěiti a mne proněsledovati, kdybych
chtěl kazati, že obřízka jest potřebné..

5)

12. () by také obřezánř byli,
kteříž vás nepokojí.

13. Nebo vy v svobodu povolani
iste, bratři: toliko at neužívate
svobody k příčině těla*, ale poslu
hujte sobě vespolek skrze lasku
ducha.

14. Nebo všecken zákon v jedné
řeči se naplňuje: Milovati budeš
bližního svého, jako sebe samého.

15. Jestliže pak se Vespolekkou
šete, a žerete: hleďte, abyste ne
byli jedni od druhých zkaženi. _

16. Ale pravím: Duchem choďte*,
a žádostí těla nevykonáte.

Níž v. 19—23)
17. Nebo tělo žádá. proti duchu,

duch pak proti tělu: ty se zajisté
sobě vespolek protiví, abyste ne,
cožbyste chtěli, to činili.

(Řím. 7, 14. atd.)
18. Jestliže pak duchem vedení

býváte, nejste pod zakonem.
19. Zjevnít jsou skutkové těla,

jenž jsou, smilstvi, nečistota, nesty
datost, chlípnost,

20. modloslužba, čarování, nepřá—
telství, svarové, nenávisti,hněvově,
vady, různice, roty,

21. závisti, vraždy, opilství, žra
ní, a těm podobněvěci: okterýchž
vam předpovídám, jakož jsem prvé
pravil, že kdo takové věci činí,
kralovstvi Božího nedojdou.

22. Ovoce pak ducha jest: laska,
radost, pokoj. trpělivost, dobroti
vost, dobročinnost, dlouhočekání,

23. tichost, věrnost, mírnost, zdr
želivost, čistota. Proti takovým vě
cem není zákon'.

24. Kteříž pak jsou Kristovi, tit
ukřižovali tělo své s hříchy a s
žádostmi.

25. Jsme-li duchem živi, duchem
i choďme.

12) t. noien obřezáni, ale iodřezani, pr yč
vyvržení —

13) t. abyste pod záminkou svobody na
pcvolovali žádostem těla &zlým naru
živostem —

16) či duchovně, křesťansky, podlé ducha
a rozumu —

23) t. kde ty ctnosti jsou, nema zákon co
dělat.
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26. Nebývejme marné chvály žá- ,nebo časem svým žíti budeme
dostivi, jedni druhých popouzejíce, neustávajice.

10a jedni druhým závidíce*.

Kapitola 6.
Napomenuti ku křesťanské tichosti, 6. s.

k opatřování učitelů potřebnými věcmi. 11.
Závlrks toho psaní.

1. Bratři, byl-liby člověk i v nějakém hříchu zachvácen, vy, .
kteříž jste duchovní, poučte tako-1
vého v duchu tichosti, prohlédaje
[každý] sám k sobě, abys i ty ne
byl pokoušen*.

2. Jeden druhého břemena neste,
a, tak naplníte zákon Kristův*.

3. Nebo domnívá—li se kdo, že
něco jest, nic nejsa,sámsebe svodí.

4. Ale zkus jedenkaždý dila své
ho, a takt sám v sobětoliko chválu
míti bude, a ne v jiném*.

5. Nebo jedenkaždý své břímě
ponese*.

6. Sdělujž se pak ten, kterýž
naučení přijímá v slovu, s tím, od
kohož naučení béře, vším statkem.

7. Nemylte se: Bůht nebývá po—
smíván*.

8. Nebo co bude člověk síti, to
bude i žíti. Nebo kdo rozsívá v
těle svém, z těla i žíti bude oru
šem': ale kde rozsívá v duc u. z
ducha žíti bude život věčný.

9. Dobré pak činíce, neustávejme;

26) Ctižádost zplozuje závistí a. hněvy.
1) Abys v též nebezpečenstvi neuběhl,

chtěje jineho napraviti.
2) t. o milování bližního jako sebe.
4) t. v přirovnáváni se k iinému, chy

bnému, sebe vynášeje a jej byzdě.
5) či sám za sebe odbývati bude.
7) t. nedá se klamati, aniž hrozi nadarmo.

. Tedy pokud čas máme, číň
me dobře všechněm, zvláště pak
domácím viry.

11. Pohleďte, jaký jsem vám na
psal list svou rukou.

12. Ti zajisté, kteříž se chtějí
libiti v těle, nutí vás, abyste se
obřezovali, toliko aby protivenství
kříže Kristova netrpěli*.

(Výš 5, 11.)
13. Nebo ani ti, kteříž se obře

zují, nezachovávají zákona: ale
chtějí, abyste vy obřezáni byli, by
se vaším tělem chlubili.

14. Ode mne pak odstup to, abych
se chlubil, leč v kříži Pána našeho
Ježíše Krista, skrze něhožmi ukřižo
ván jest svět, a 'á světu.

15. Nebo v ristu Ježíši ani
obřízka nic neplatí, ani neobřizka,
ale nově stvoření*.

16. A kteřižkoli tohoto pravidla
budou následovati, na ty pokoj, a
milosrdenství, i na lid Boží israel

*

17Í Dále mi nikdo nečiň těžkosti:
ca W.

já zajisté nosím jizvy Pána Ježíše
na těle svém*.

18. Milost Pána našeho Ježíše
Krista [budiž] s duchem vašim,
bratří, Amen.

12) t. aby od Židů, jižto o obřízku usilují,
nebyli pronásledováni.
t. nové zrození v Duchu, či nový,du—
chovní život, po odvržení starých tě
lesných obyčejů.
jenž jsou pravý lid israelský, praví
ctitelé Božil
t. rány a šrámy, kteréž jsem pro Kri
sta vytrpěl, imnohá utrpení, kteráž
dossváde snáším.

15)

16
V

17)
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Epištola sv. apoštola Pavla k Efesským.
Efesus bylo hlavní město Malé Asie, sídlo velikého knpectví a však i vše

likých pohanských pověr, zvláště pak úcty bohyně Diany, kteráž tam měla nádherný
chrám, jeden ze známých sedmi divů světa. Svatý Pavel přišel ponejprv do Efesu na
své druhé apoštolské cestě, vraceje se z Korintu do Jerusaléma (Sk. 18, 19.): ale ne
dlouho se pozdržev slíbil opět přijíti. Zatím po jeho odchodu kázal tam Krista vý
mluvný Apollo (Sk. 18, 24.). Na své třetí apoštolské cestě přišel Pavel opět do Efesu
(Sk. 19, l.), a. zůstav tam 8 leta. (r. 54—67.), shromáždil nemalou obec (církev) Pánu,
nejvíce z pohanů, až pak odtud pro zbouření lidu, stříbrníkem Demetriem způsobené,
odejíti musel (Sk. 19, 23. atd.). Prošed potom i Macedonii obrátil se zpět, a minuv
Efesus bral se přes Milet (Sk. 20, 17.) zase do Jerusaléma. Tu byl potom jat, uvězněn
a když se k císaři odvolal, do Říma odeslán. V ímě pak dovědšv se, kterak v Asii
vůbec, jakož zvláštně v Kolossech, scestné mudrácké učení proti víře vznikalo, ježto
při tom Eíesští ve víře trvali a. prospívali, vzal odtud příležitost psáti Kolossenským
i Efesským. Epištola k Efesským zdá se některým býti oběžný list také k vůkolním
církvím, jakož zvláštně k Laodicejským (Kolos. 4, 16.), a obsahuje tedy jen obecná
naučení & napomenutí, nejprvé (1—3. kap.) o věcech víry, a. sice o velikém tajemství
Božím, dle něhož uložil Bůh i pohany svých zaslíbení skrze vírquežíšeKrista účastny
učiniti, potom pak (4—6. kp.) o hodném obcování křestanském. Dána jest v Římě ku
konci roku 63. & odeslána po diakonu Tychikovi.

Kapitola 1.
Pavel pozdravuje EfesskýcbavelebíBoha

z vyvolení věřících v Krista. 15. Z též
věci při Efesských děkuje Bohu, i hojněj
šího osvícení jim žádá.

1. Pavel, apoštol Ježíše Krista zvůle Boží, všem svatým, kte—\
říž jsou v Efesu, a věřícím v Kri
sta Ježíše [pozdravení].

2. Milost vám a okoj od Boha
Otce našeho, a [odj Pána Ježíše
Krista.

3. Požehnán [buď] Bůh, a Otec
Pána našeho Ježíše Krista, kterýž

ožehnal nás všelikým požehnáním
guchovním ve věcech nebeských
v Kristu,

4. jakož nás vyvolíl v něm* před
ustanovením světa, abychom byli
svatí a neposkvrnění před obličejem
jeho v lásce.

5. Kterýžto předzřídil náskzvo
lení sobě za syny skrze JežíšeKri—
sta, podlé uložení vůle své,

6. k chvále slávy milosti své,
kterouž nás dobrotivě obdařil, v
milém Synu svém.

7. V němžto máme vykoupení,
skrze krev jeho, odpuštění hříchů,
podlé bohatství milostí jeho,

4) t. skrze téhož Krista.

8. kteráž se rozhojnila v nás, ve
vší moudrosti a opatrností:

9. takže nám známé učinil tajem
ství vůle své, podle dobrolibosti
své, kterouž předuložil v něm*,

10. aby v plnosti časů zřízených
napravil všecky věciv Kristu, kte
réž jsou na nebi, i které na zemi,
v něm: .

11. skrze něhož také i my* lo
sem povoláni jsme, předzřízenij sou
ce podlé uložení toho, jenž všecko
působí podle rady vůle své,

12. abychom byli k chvále slávy
jeho my, kteříž jsme prvé naději
měli v Krista*;

13. skrze něhož i vy* slyševše
slovo pravdy (evangelium spasení
vašeho), skrze něhož i [vy] uvěři
vše znamenám' jste Duchem zaslí—
bení svatým,

14. kterýž jest závdavek dědictví
našeho na vykoupení dobytého [lid
ského pokolení] k chvále slávy jeho.

15. Protož i já uslyšev o víře
vaší, kteráž jest v Pána Ježíše, a
o lásce ke všem svatým,

9) t. v Kristu vykonsti —
11) jenž jsme z Židovstva —
12) či nadáli se a očekávali Krista.
13) jenž jste z pohanstva —
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16. nepřestávam díků činiti z
vas, připomínaje vás na modlitbách
svych:

17. aby Bůh, Pana našeho Ježíše
Krista Otec slávy. dal vám ducha
moudrosti a zjevení, v poznání jeho,

18. [a] osvícené oči myslí vaší,
abyste věděli, která. jest naděje
povolaní jeho, a jaké bohatství
slávy dědictví jeho v svatých*,

19. a která jest převznešená. ve
likost moci jeho k nám, věřícím
podlé působení mocnosti sily jeho,

20. kteroužto působil* v Kristu,
vzkřísiv jej z mrtvých, a posadiv
ho na pravici své na nebesích,

(Sk. 7, 55.)
21. nade všecko knížatstvo, i

mocnost, i sílu, i panstvo, i [nad]
všeliké jmeno, kteréž se jmenuje,
netoliko v věku tomto, ale iv
budoucím.

22. A všecky věci poddal pod
nohy jeho: a jej dal, aby byl hla
vou nade vší církví,

23. kteráž jest tělo jeho, aplnost
toho, kterýž všecko ve všem na
plňuje*.

Kapitola 2.
O témž déle. Povolání Efesských z pou

hé milosti Boží k novému životu v nabo
ženství křestanském, 14. a k jednotě víry
s věřícími z Židů, jako v jedno stavení,
jehož náklad jest Kristus.

1. I vás [obživil], když jste bylimrtvi v vinách a v hříších
svých,

2. v nichž jste někdy chodili dle
obyčeje tohoto světa, podlé knížete
moci tohoto povětří*, ducha [toho]
kterýž nyní dílo své působí v sy
nech nevěry;

3. mezi nimiž jsme i my* vši
ckni někdy obcovali v žádostech

18) t. jakou naději mají ti, jižto jsou od
něho do církve povolání a. jak pře
slavné dědictví čeká. na svaté, či na
pravé křesťany.

20) či skutkem dokázal, dovedl —
28) Viz Kolos. 2, 9—10.

2) či tohoto světa, t. ďábla —
3) t. někdejší Židé _ u t. zlého myšlení,

těla svého, činíce vůli těla a my
šlem'**; & byli jsme z přirozenosti
synové hněvu, jako i jiní .

4. Bůh pak, kterýž jest bohatý
v milosrdenství, pro převelikou
lasku svou, kterouž zamiloval nás,

5. když imy jsme byli mrtví
v hříších, spolu obživil nás vKri
stu, (jehožto milostí spasení jste),

6. a spolu vzkřísil [nás], a učí
nil, abychom spolu seděli v nebe
sích skrze Krista Ježíše,

7. aby ukazal v budoucích ča—
sích hojné bohatství milosti své
skrze dobrotu k nám v Kristu
Ježíši*.

8. Nebo milostí spasení jste skrze
víru, a to ne sami z sebe: dar za
jisté Boží jest [to];

9. ne z skutků, aby se někdo
nechlubil.

10. Nebo dílo jeho jsme, stvo
řeni jsouce v Kristu J ežíšik skut
kům dobrým, kteréž připravil Bůh,
abychom v nich chodili.

11. Pročež pamatujte, že někdy
vy pohané podlé těla, kteříž se
jmenujete neobřízka od těch, kte
říž se jmenují obřízka na těle,
rukou učiněna,

12. že jste byli za onoho času
bez Krista, odcizení od obecenství
Israe1e*, a hosté strany úmluv, ne
ma'ící naděje zaslíbení**, a bez
Bo & na tomto světě.

13. Nyní pak v Kristu Ježíši
vy, kteříž jste někdy byli daleko,
učinění jste blízko skrze krev Kri
stovu.

14. Nebo ont jest pokoj naš,
kterýž oboje učinil jedno*, zbořiv
stěnu hradby, kteráž byla v pro
středku, nepřátelství** skrze tělo
své;

zlých žádostí — 1-či trestu hodni, jako
i jiní lidé,_jako pohané.
či ném skrze Krista Ježíše prokázanou.
t. lidu Božího vyvoleného — "* t. za
slíbení lidu Božímu učiněného &úmlu—
vami stvrzeněho —

14) t. idovstvo a pohanstvo jedním lidem
— " t. příčinu nepřátelství mezi Židy
& pohany, —

7)
12)
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15. zrušiv zakon přikazaní usta
novenimi*, aby dva vzdelal vsobě
samém v jednoho nového člověka.
číně pokoj,

16. a [aby] smířil oba v jednom
těle“ s Bohem skrze křiž. zabiv
nepřátelství na samém sobě**.

17. A přišed zvěstoval pokoj
vam, kteříž jste daleko byli. ipo
koj těm, kteříž blizko; 

18. nebot skrze něho mame obojí
přístup v jednom Duchu k Otci.

19. Protož již nejste hosté apří
chozi: ale jste [spolu-]měštanésva—
tých*, a domácí Boží,

20. vzděláni na zaklad apoštolů,
a proroků, kdež jest nejhlubší ů
helni kamen sam Kristus Ježiš;

21. na němžto všecko staveni*
[příslušně] vzdělané, roste vchrám
svatý v Pánu**,

22. na kterémž i vy spolu vzdě

láúvate se v příbytek Boží v Duc .u

Kapitola 3.
O apoštolství svém mezi pohany, pro něž

i v ímě vězen jsa, 13. Efesských prosí,
aby sobě tím v stálosti n víře překážeti
nedali, 14. anobrž i za ntvrzení jich Bohu
se modlí.

1. ro tu věc jé.Pavel [jsem] vě
zeň Krista Ježíše pro vás

pohany*,
2. jestliže však jste slyšeli opo

sluhovaní milosti Boží, kteráž mi
_jest dana mezi vámi:

_3.že skrze zjevení známo jest
m1 učiněno tajemství, jakož jsem
prvé psal kratce,

4. jakož můžete čtouce poroz

16) t. ustanoveními novými Zákon Starý—
16) t. spojiv nás v jedno tělo, v jednu

církev — "' t. na těle svém na kříži
umučeném.
či věřících z Židovstva, v jednom mě
stě Božím, jež jest církev —
t. stavení církve — “ či v dům Boží
jedinému Bohu zasvěcený, naproti ono
mu jerusulémskému —
t. skrze Ducha svatého, abyste byli
duchovním příbytkem Božím.
proto, že také vám pohanům jsem kázal.
Sk. 22, 21—22.

19)

21)

22)

1)

uměti známosti mé v tajemstvi
Kristovu,

5. kteréž za jiných věků nebylo
známo synům lidským, jako nyní
zjevenojest svatým apoštolůmjeho,
a prorokům skrze Ducha,

6. že jsou pohané spoludědicové,
a jedno tělo*, i spoluúčastníci za
slíbení jeho v Kristu Ježíši, skrze
evangelium,

7. kteréhož učiněn jsem služeb
níkem z daru milosti Boží, kteráž
dana jest mi podlé působení moci
'eho.
J 8. Mně, nejmenšímu ze všech
svatých, dána jest ta milost, abych
zvěstoval mezi národy [pohanský
mi] to nestihlé bohatství Kristovo*,

9. a[abych] osvítil všecky*, jaký
jest způsob tajemství skrytého od
věků v Bohu, kterýž všecky věci
stvořil;

10. aby [totiž] v známost uve
dena byla knižatstvům, a mocno
stem na nebesích skrze církev roz
lična moudrost Boží,

11. podlé předuložení [od] věků,
jež vykoná, skrze Krista Ježíše
Pana našeho, '

12. skrze něhož mame doufani,
a přístup s důvěrnosti skrze víru
v něho. _

13. Pročež prosím, abyste nebyli
malomyslní pro má. soužení pro
vás: jenž jest slava vaše.

14. Pro tu příčinu klekam na
kolena svá. k Otci Pána našeho
Ježíše Krista,

15. z něhož se všeliké otcovství
na nebi, i na zemi jmenu'e*,

16. aby' vám dal podl bohat
ství slavy své, posilněnu býti skrze
Ducha svého moci na vnitřním
člověku,

17. aby Kristus přebýval skrze

6) t. jedna církev s
stva — Výš 1, l

8) t. bohatství či hojnost milostí & dobro—
diní Božích skrze Ježíše Krista do
bytých —

9) — by poznali. —
15) t. jenž jest prvotním otcem všech a

ostatní otcové, tělesní i duchovní,
jsou jimi toliko skrze něho —

obrácenými z Židov
2.
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víru v srdcích vaších, abyste v
lásce vkořeněni a založení jsouce,

18. mohli pochopiti se všemi
svatými, která. jest širokost, adlou
host, a vysokost, a hlubokost*,

19. i poznati lásku Kristovu,
převyšující všelikou vědomost, aby
ste naplnění byli ve všelikou plnost
Boží*

20. Tomu pak, kterýž mocenjest
všecko učimti mnohem hojněji,
než prosíme, neb rozumíme, podlé
moci, kteráž působí v nás:

21. tomu budiž slava v církvi,
a v Kristu Ježíši, po všecka po
kolení na věky věků. Amen.

Kapitola 4.
Napomenutí k následování křesťanských

ctností, zvlášť jednomysluosti, & k vy
stříhaní se všech nepravostí.

1. Protož prosím vás, 'a vězeň vPanu, abyste ho ně chodili
v povolaní, kterým povolani jste,

2. se vší pokorou a tichosti, s
trpělivostí, snéšejíce se vespolek v
lásce,

3. usilujíce zachovávati jednotu
ducha v svazku pokoje.

(Rím. 12, 10.)
4. Jedno tělo, a. jeden duch, ja

kož povolání jste v jedné naději
povolání svého. ,

5. Jeden Pan, jedna víra, jeden
křest*.

6. Jeden Bůh aOtec všech, kte
ž jest nade všecko, a skrze vše

c o, a ve všech nás.
7. Jednomu pak každému z nás

dana jest milost podlé míry obda
rování Kristova. (Níž v. 11.)

8. Pročež praví [Písmo]: Vstou

giv na sost, jaté vedl vězně,al dary 'dem. (ž. 67, 19.)
9. Že pak vstoupil, cožjest, než

18) t. celý všestranný obsah tajemství Bo
žího o vykoupení lidského pokolení—

19) či obohacení byli plnou známostí Boží
i hojností darů.

6) t. jedno jest křesťanské náboženství., k
němuž všickni zasvěcení, a v němž
všickni jedno jsme.

že i sstoupil prvé do nižších stran
země?

10. Kterýž sstoupiljest ten, kte
rýž i vstoupil nade všecka nebesa,
aby naplnil všecko

11.A on dal některé zajisté apošto
ly, některé pak proroky, jiné pak ev
angelisty*, jiné pak pastýře a'.učitele,

12 dokonání svatých, k dílu
posluhování, ku vzdělaní tělaKri
stova*, '

13. ažbychom se sběhli všickni
v jednotu víry, a poznání Syna
Božího, v dokonalého muže, v míru
plnosti věku Krístova*;

14. abychom již nebyli [jako]
maličká. pacholata, sem a tam se
zmítající, a netočili se každým
větrem učení skrze nešlechetnost
lidskou, skrze chytrost koklamani
bludu*:

15. ale [abychom] pravdu činíce
rostli v lásce všelikterak v tom,
kterýž jest hlava, Kristus;

16. skrze něhož všecko tělo [pří—
slušně] spojené, a svázané ovšech
kloubích osluhovaní*, po lé půso
bení v míře iednohokaždého údu,
béře zrůst těla.“ k vzdělaní svému
v lásce-I'. (Kol. 2, 19.)

17. A protož toto pravím a o
svědčují v Panu, abyste již ne
chodili, jakoipohané chodí vmar
nosti smyslu svého,

18.majíce zatemněný rozum tem
ností, odcizeni jsouce od života
Božího skrze nevědomost, kteráž
jest v nich, pro slepotu srdcejejích,

19. kteřížto zoufavše sobě, vy

11) ty, kteříž s apoštoly kazali evangelium.
12) t. církve, a sice dokonalým vycvičením

věřících a posluhovaním v službě cir
kevní.
t. ažbychom všickni dosáhli úplné do
konalosti v jedné křesťanské víře a
ctností. — Dokonalost muže a plná.
míra věku Krista staví se proti nedo
konalému, nestálému dětinství (níž v.
14.; 1. Kor. 3, 1.
t. ježto nás nešlechetní lidé chytře o
klamati a v blud uvésti chtějí —
t. v Kristu jako v hlavě, víže & pojí
se církev v jedno tělo ze všech věřících
údů sobě vespolek posluhujících, a —
" či, tělo zrůst svůj — 1' či skrze
společnou lasku.

... 3)
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dali se v nestydatost, v páchání
všeliké nečistoty, s lakotností*.

Ale vy ne tak jste se na
učili Krista [znáti],

21. ač jestliže jste ho* slyšeli,
a v něm vyučení jste, jakž jest
pravda v Ježíšovi,

22. že [totiž] složiti máte podlé
prvního obcování starého člověka,
kterýž se porušuje podlé žádostí
bludu.

_23. Obnovte pak se duchem my
slí své,

24. a oblecte člověka nového,
podlé Boha stvořeného v spravedl
nosti, a svatosti pravdy.

25. Pročež složivše lež, mluvte
pravdu j edenkaždý s bližním svým ;
nebo jsme vespolek ůdové.

26. Hněvejte se, „ a nehřešte*:
slunce nezapadej na hněvivost vaši.

27. Nedávejte místa ďáb1u*.
28. Kdo kradl, již nekraď, ale

raději pracuj, dělaje rukama svýma
což dobrého jest, aby měl z čeho
uděliti tomu, jenž nouzi trpí.

29. Žádná řeč zlá nevycházej z
úst vašich: ale jest-li která dobrá
k vzdělání víry, aby dala milost
poslouchajícím*.

30. A nezarmucujte Ducha sva
tého Božího, kterýmžto znamenáni
jste ke dni vykoupení.

31. Všeliká hořkost a hněv, i
rozzlobení se, íkřik, irouhání buď
odjato od vás, se vší zlostí.

32. Ale buďte [k sobě? vespolekdobrotiví, milosrdní, o ouštějíce
jeden druhému, jakož i ůh skrze
Krista odpustil vám.

Kapitola 5.
Napomenutí k laskavému a čistému ob

cování. 22. Naučení manželům, jak se mají
k sobě vespolek chovati.

1. Buďtež tedy následovníciBoží,jakožto synové nejmilejší:
19) či s nenasycenóstí; aneb že při tom

i zisku hleděli.
21) t. jeho učení —
26) t. hněváte-li se, alespoň nehřeěte -—
27) ježto se zvláště hněvem dává.

) či aby jim byla vděk.

K Efesským 4. 5.

2. a choďte v lásce, 'akož i
Kristus miloval nás, a vy al sebe
samého za. nás v obětování a obět
Bohu, k vůni rozkošné.

3. Smilství pak, a všeliká neči
stota, neb lakomství, nebuď ani
jmenováno mezi vámi, jakož sluší
na svaté:

4. aneb mrzkost, neb bláznivé
mluvení, neb šprýmování, kterážto
věc jest nenáležitá, ale raději díků
činění. '

5. Nebo o tom vězte rozumějíce,
_že žádný smilník, aneb nečistý,
aneb lakomec (což jest modloslu
žebnost) nemá dědictví v království
Kristově a Božím.

6. Žádný at vás nesvede mar
nými slovy; nebo pro tyto věci
přichází hněv Boží na syny nevěry.
__7. Nebývejtež tedy účastnici je
ích.

8. Byli jste zajisté někdy tem
nost, nyní pak [jste] světlo v Pánu.
Jakožto synové světla choďte:

9. nebo ovoce světla jest ve vší
dobrotě, a spravedlnosti, a pravdě.

10. Zkušujte, coby se dobře líbilo
Bohu,

11. a nemějte podílu v skutcích
neužitečných temnosti*, ale raději
je trescete. .

12. Nebo co se tajně děje od
nich, mrzko jest i mluviti.

13. Všecko pak, což bývá tre
stáno, od světla bývá zjeveno; nebo
všecko, co se vyjevuje, světlo jest.

14. Pročež se praví: Vstaň, kte
rýž spíš, a povstaň z mrtvých, a
osvítí tebe Kristus. (Is. 60, l.)

15. Viztež tedy, bratří, kterak
byste Opatrně chodili: ne jako ne
moudří,

16. ale jako moudří, vykupujíce
čas*; nebo dnové jsou zh.

17. Protož nebývejte neopatrní,
ale rozumějící, kteráby byla vůle
Boží.

18. A neopíjejte se vínem, v němž

11) t. neosvíceného, slepého pohanstva —
16) t. nemaříce, ale dobře ho vynakláda

] ce -
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jest chlípnost: ale naplnění buďte
Duchem svatým,

19. mluvíce vespolek v žalmích,
a chvalach, a v písničkách duchov
ních, zpívajíce a plesajíce v srdcích
svých v Panu,

20. díky činíce vždycky ze všeho
ve 'menu Pana našehoJežíše Krista
Bo u a Otci.

21. Poddaní buďte jedni druhym
v bazm' Kristově.

22. eny mužům s m oddán
buďte, jako Panu* ; VÝ p y

23. nebo muž jest hlava ženy,
jako jest Kristus hlava církve:
ont [jest] spasitel těla svého*.

Ale jako církev poddana jest
Kristu, tak i ženy mužům svým
[poddany buďte] ve všem'*. .

25. Muži, milujte manželky své,
jakož i Kristus miloval církev, a
vydal sebe samého za ni,

26. aby jí posvětil, očistiv ji ob
mytím vody skrze slovo života,

27. aby sobě učinil církev slav
nou, nemající oskvrny, ani vrasky,
neb cokoli takového, ale aby byla
svatá, a neposkvrněné..

28. Takt i muži mají milovati
manželky své, jako své, těla. Kdo
miluje manželku svou, sebet sa
mého miluje. '

29. Žádný zajisté nikdy těla svého
neměl v nenavisti: ale krmí a chová,
je, jako Kristus církev;

30. nebot jsme údové těla jeho,
z masa jeho a z kostí jeho.

81. Protožt opustí člověk otce i
matku svou, a řidrží se manželky
své: a budou va v jednom těle*.

32. Tajemství toto veliké jest,
ale já. pravím vKristu av církvi*.

33. Avšak ivy jedenkaždý man
želku svou jako sám sebe miluj:
manželka pak at se bojí muže
svého*.

22) t. jako samému Kristu —
23) t. církve, jejížto hlavou jest.
24) co není proti vůli Boží.
31) t. tužší jest svazek manželský, než

svazek mezi rodiči a dětmi. 1. Mojž.
2 2 .

32) t., vypodobněno jest na Kristu acírkvíl
33) či uctivě ho buď poslušna.
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Kapitola 6.'
O povinnosti dítek k rodičům, 4. i ro

dičů k dítkam, 6. služebníků ]: pánům, 9.
a pánů k služebníkům. 10. Napomenutí k
udatnosti křesťanské a stálosti, i závírka
toho psani.

1. ynové [a dcery]*, 'oslouche'te
S rodičů svych v lganu“: n]eb

jest to spravedlivé.
2. Cti otce svého i matku svou;

kteréž jest první přikazaníszaslíbemm '
3. aby dobře bylo tobě, a [abys]

dlouho živ byl na zemi.
(5. Mž. 5, 16.)

4. A vy otcové, ne opouzejte k
hněvu synů [a dcerf svých: ale
vychovavejte je v kázni a v tre
stáni Páně.

5. Služebníci, buďte poslušni pa
nů tělesných*s bazm' a s třesenim
v sprostnosti srdce svého, jako
Krista:

6. ne na oko sloužíce, jako lidem
se líbíce, ale jako služebníci Kri
stovi, činíce vůli Boží ze srdce,

7. s dobrou vůlisloužice, jakožto
Panu, a ne lidem;

8. vědouce, že cožbykoli jeden
každý učinil dobrého, to zas vez
me ode Pána, buď on služebník,
aneb svobodný.

9. A vy páni, též také čiňtejim,
uskrovňujíce pohrůžek: vědouceže
i jejich, i Váš Pan jestvnebesích,
a přijímání osob není u něho.

10. Ostatně, bratří, posilňte se v
Panu, a v moci síly jeho.

11. Oblecte se v celé] oděm' Bo
ží, abyste mohli stati proti úkladům
ďábelským. _

12. Neboť není bojovaní naše
[toliko] proti tělu a krvi* : ale pro
ti knížatům a mocnostem, proti

1) t. dítky vůbec — "* t. jakž to Pán velí
a na křestauy sluší

5) světských, zemských - Sluší věděti,
že tehdáž bylo vůbec tělesné poddan
ství a otroctví.

12) proti pouhým lidem — ** slovem:
proti vyšším zlým mocem.
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správcům světa této temnoty, pro
ti duchovním zlostem v povětří**.

13. Protož vezměte odění Boží,
abyste mohli odolati v den zlý, a
ve všem dokonalí státi.

14. Stůjtež tedy, majíce podpa
saná. bedra svá. pravdou,aoblečeni
jsouce v pancíř spravedlnosti,

15. a obuté majíce nohy přípra
vou* evangelium okoje,

16. přede vším berouce štít víry,
kterýmž byste mohli všecky šípy
ohnivě nešlechetníka uhasiti:

17. &. vezměte lebku [naděje]
s asení, a meč ducha (jenž jest
s ovo Boží),

18. všelikou modlitbou a pros
bou modlíce se každého času v
duchu, a v tom bedlivi jsouce se
vší ustavičností, &. prošením za
všecky svaté,

15) či ochotností, t. ku kazam' —

K Efesským 6.

19. i za mne, aby mi dana byla
řeč v otevření úst mýchsdoufanli
vostí*, abych oznamoval tajemství
evangelium,

20. pro něžto poselství komín v
řetězu, abych tak v něm osmělil
se mluviti, jakž na mne sluší.

21. Abyste pak i vy věděli, co
se se mnou děje, co činím: všecko
vam oznámí Tychikus, „nejmilejší
bratr, &.věrný služebník v Pánu;

22. jehož jsem poslal k vám pro
to samé, abyste věděli, co se s ná.
mi děje, aby potěšil srdcí vašich.

23. Poko' bratřím, a láska s vě—
rou, od Bo a Otce, & Pána Ježíše
Krista.

24. Milost [budiž] se všemi, kte—
říž milují Pana našeho Ježíše Kri
sta v neporušení*. Amen.

19) či smělostí k svobodnému mluvení
24) t. nezrušitedlně, stále.
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Epištola sv. apoštola Pavla k Filippenským.
Filippenští byli obyvatelé znamenitého města řečeného Filippi v krajině Ma—

cedonií v Evropě. Když apoštol Pavel svou druhou cestu po Malé Asii konal, a Du—
chem svatým mu bráněno bylo, dále tam kázati, napomenut jsa viděním vTroadě pře
plavil se do Evropy, poěav tu svou apoštolskou práci v Macedonii u Filippenekých
(Sk. 16, 6—12. . A tak jest přenesl svaté evangelium z Asie do Evropy. Na své třetí
apoštolské ces , přišed z Efesu a procházeje celou Macedonii, zastavil se i v Filippi
(Sk. 20, G.), a nastoupil odtud svou poslední cestu zpět do Jerusaléma, jenž se jeho
zajetím, uvězněním a v okovách do Říma odesláním skončila. Uslyševše o tom Filip
penští vypravili k němu do Říma a poselstvím Epafrodita, přidavše i peněžitou pomoc,
jakž byli zvyklí toho apoštola i jinde, jmenovitě v Thessalonice (Filip. 4, 16.) a v
Korintu (2. Kor. 11, Q.), podobně podporovati. Při této příležitosti dověděl se Pavel
také o stavu tamnější církve, a že v též jako i jinde příčinoužidovsky smýšlejících
učitelů vznikly spory a mýlky ve víře. Protož nemeškal strany těch věcí Filippenským
psáti, a je k svornosti a společné lásce, k vystříhání se zcestného učení, k stálosti ve
víře a k radosti v Pánu napomenouti. Dána jest ta epištola v mě na konec prvního
Pavlova vězení se r. 63—64, a odeslána po Epafroditovi, po přestálé nemoci domů se
navracejícím.

Kapitola 1.
Pozdravení Filippenským a radost Pav

lova z nich, 7. i o lásce jeho k nim. 12.
O užitku vězení svého. 18. Potěšení jeho
z toho, že jest Kristus mezi nimi kázán.
27. Napomenutí jich k stálosti a jednomy—
slnosti.

1. Pavel a Timotheus, služebníciJežíše Krista, všechněm sva—
tým v Kristu Ježíši, kteříž jsou v
[městě] Filippi, s biskupy a s dia.
kony [pozdravení].

2. Milost vám a pokoj od Boha
Otce našeho, a Pána Ježíše Krista.

3. Děkuji Bohu svémuvkaždém
zpomínani na vás,

4. vždycky na všech modlitbách
svých za vás za všecky s radostí
prosbu číně,

5. z vaší společnosti*v evangelium
Kristovu, od prvního dne, až po
savád.

6. Doufaní maje o tom, že kte ž
začal v vas dílo dobré, dokonal,[je]
až do dne Krista Ježíše:

7. jakož mi spravedlivé jest smý
šleti tak o všech vás; roto že vás
mam v srdci i v svyc okovech,
a v obraňování i utvrzovaní evan
gelium, že jste vy všickni účast
níci radosti mě.

5) či náležitého obcování —
Nový Zákon.

8. Svědek jest mi zajisté Bůh,
kterak po všech vas toužím v utro
bách Ježíše Krista*.

9. A za to se modlím, aby laska
vaše víc a víc se rozhojňovala v
umělosti*, a ve všelikém smyslu:

10. abyste zkusili lepších věcí,
byste upřímí a bez úrazu byli ke
dni Kristovu,

11. naplnění jsouce ovocem spra
vedlnost1 skrze Ježíše Krista k slá
vě a chvále Boží.

12. Chcit pak, bratří, abyste vě
děli, že co mne obklíčilo*, k vět

šímu prospěchuevangeliumÉlo:13. tak že vězení má pro 'sta
rozhlášeno jest po všem dvoru*, i
jinde všudy,

14. a mnozí z bratřívPanu dou
fajíce v okovách mých*, ho'nější
smělost mají bez strachu uv1ti
slovo Boží.

15. Někteří sice z závisti a pro
odpor, někteří pak i z dobré vůle
káží Krista;

16. někteří z lásky vědouce, že
jsem k obraně evangelium postaven :

8) t. srdcem, láskou Ježíše Krista.
9) či v poznání svatého náboženství —

12) t. vězení v mě 
13) t. římského císaře — _
14) t. nahývajíce ze mne také zmužilosti —

17
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17. někteří pak ro svár zvěstují',
Krista neupřímě, omnívajíce se,
že k vězení mému soužení přidají.

18. Což pak [jest z toho]? když
jen všelikým způsobem, buď z
příležitosti*, buď v pravdě Kristus
se zvěstuje; i z tohot se raduji &.
ještě radovati budu.

19. Nebot vím, že mi to řijde
k spasení skrze vaši modlit u, a
pomoc Ducha Ježíše Krista,

20. podlé očekávání anaděje mé,
že v ničemž nebudu zahanben: ale
se vším doufaním jako vždycky, i
nyní veleben bude Kristus na těle
mém, buďto skrze život, buďto
skrze smrt.

21. Nebo mně živu býti Kristus
jest*, a umříti zisk.

22. Jestliže živu býti v těle, to
mi 'est užitek prace*, inevím, co
bych vyvolil**.

23. zko mi jest zajisté s obou
stran; žádost maje rozdělen býti,
a býti s Kristem, cožby mnohem
lépe bylo: _

24. ale pozůstati v těle, potřebí
jest pro vas.

25. A o tom naději maje vím,
že zůstanu a s vámi se všemi po
budu, k vašemu prospěchu a k
radosti víry:

26. ab plesání vaše rozhojnilo
se v Knstu Ježíši pro mne, skrze
mé příští opět k vám.

27. Toliko jakž sluší na Kristovo
evangelium, obcujte: abych buďto
přijda viděl vás, aneb vzdálen jsa
slyšel o vás, že stojíte v jednom
duchu, jednomyslně spolu pracujíce
u víře evangelium,

28. a že v ničemž se nestrachu—
jete protivníků, což jest jim pří
činou zahynutí, vam pak spasení,
& to od Boha.

29. Nebo vam jest dano pro
Krista, abyste netoliko v něho vě
řili, ale také pro něj trpěli,

18) t. k dosažení jiných vedlejších věcí —
21) či mé živobytí jest Kristus, pro něho

toliko jsem živ —
22) t. jestliže mi souzeno živu býti, bude

mi to užítečno k další práci s. zásluze
— *. zdali život čili smrt.

K Filippenským 1. 2.

30. týž boj majíce, jakýž jste
při mně i viděli, i nyní o mně
slyšíte.

Kapitola 2.
Další napomenutí k jednomyslnosti &spo

lečné lasce, 3. též ku pokoře příkladem
Kristovým. 19. Schválení jim Timothea &
Epafrodite.

1. otož, jestli jaké napomenutí
v Kristu*, jestli které potě

šení 1á.sky**,jestli které společen
ství ducha -|-, jestli které srdečné
slitování-H:

2. naplňte radost mou [tím],

abdyrstejednostejného smyslu byli,je ostejnou lásku majíce, jedno
myslní jsouce, jednostejně smýšlelce.
J 3. Nic nečiňte skrze svar, ani
pro marnou chválu: ale v pokoře,
jedni druhé za vyšší, nežh sami
sebe držíce,

4. nehledíce jedenkaždý toho, co
jeho jest, ale toho, co jest jiných.

5. To zajisté citte v sobě, což
i v Kristu J ežíši*,

6. kterýž jsa v způsobě Boží,
nepoložil sobě toho za loupež*, že
jest rovný Bohu:

7. ale sebe samého zmařil, při
jav způsobu služebníka, ku podo
benství lidí učiněn, a v způsobu
nalezen jako člověk.

8. Ponížilt sebe samého, učiněn
jsa poslušným až k smrti, a to k
smrti kříže. _

9. Protož i Bůh povýšil ho, a
dal jemu jmeno*, kteréž jest nad
všeliké jmeno,

10. aby ve jmenu Ježíše každé
koleno klekalo, nebeských, zem
ských, i pekelních*,

1) t. u vás něco zmůže — ** či laskavé
od vás očekávati lze — T t. trvá mezi
vámi a. mnou — 1-1- t. máte vy se
mnou — _

5) t. jako mate příklad na Kristu —
6) t. nevynůšel se tím nad jiné, jako ví

těz nějakou kořistí —
9) t. důstojnost a. slávu —

10) t. tvorů; aneb na nebi, na zemi i v
pekle.
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11. a každ jazyk ab zná—
val, že PánýJežíš lirisliůsťjšst v
slávě Boha Otce.

12. Protož, moji nejmilejší, (jakožjste vždycky pos ušní byli) netoliko
jako v přítomnosti mé, ale nyní
mnohem více v mé nepřítomnosti,
s bázní a s třesením spasení své
konejte*.

13. Bůh zajisté jest, kterýž pů
sobí v vás i chtění, i vykonaní,
podlé dobré vůle [své].

14. Všecko pak ěiňte bez reptání,
a bez pochybování,

15. abyste byli bez úhony, a
upřímí synové Boží, bez trestáni
u prostřed národu zlého a převrá
ceného: mezi kterýmižto svítíte
jako světla na světě,

16. zachovávajice slovo životak
slávě mé v den Kristův, že ne na
darmo jsem běžel, ani nadarmo
pracoval.

17. A bycht pak iobětován byl,
pro obět a posloužem' víře vaši,
radují se, a spolu radují se se všemi vami.

18. A též i vy radujte se, a spolu
radujte se se mnou.

19. Mámt pak naději v Pánu
Ježíši, že Timothea brzo pošlu k
vám, abych i já dobré mysli byl,
zvěděv, kterak vy se máte.

20. Nebo žádného nemám tak
jednomyslného, kterýžby s upřím
nou náklonností o vás pečoval*.

21. Všickni zajisté svých věcí
hledají, a ne těch, kteréž jsou Je
žíše Krista.

22. Ale zkušení jeho* poznejte,
že jako syn otci sloužil se mnou
v evangelium.

23. Tohot tedy naději mám, že
pošlu k vám, jakž jen uzřím, co
se děje se mnou.

24. Mámt pak naději v Pánu,
že i sám brzo k vám přijdu.

25. Ale zdálo mi se za potřebné,

Dolož: při čemž se důvěrně pomoci
Boží nadíti můžete.
rozuměj : jako Timotheus.
či že věrnost jeho zkušena jest a
toho -—

12)

20)
22)

Epafrodita, bratra a pomocníka a
spolubojovníka mého, vašeho pak
posla [ke mně] a služebníka vpo
třebě mé, poslati k vám;

26. nebo zajisté toužil po vás
po všech, a smuten byl proto, že
jste o něm slyšeli, žeby byl ne
mocen.

27. I bylt jest zajisté nemocen
až k smrti: ale ůh se nad ním
smiloval, a ne toliko nad ním, ale
i nade mnou, abych neměl zá
rmutku na zármutek.

28. Protož spěšněji poslal jsem
ho, abyste vidouce jej zase, zrado
vali se, a já abych byl bez zá
rmutku.

29. Přijmětež jej tedy se vší ra
dosti v Pánu, a mějte takové v
poctivosti.

30. Nebot pro dílo Kristovo až
k smrti se přiblížil, vydav život
svůj, aby doplnil to, čehož se vám
nedostávalo při posloužení mně*.

Kapitola 3.
Výstraha od falešných učitelů, osprave

dlnění v Starém Zákoně zakládajících 6.
Sebe samého jim za příklad vystavuje, 17.
jehožby následovali.

1. ále ak bratří moji, radujte
D se pv ,Pánu. J ednostejných

věcí vám psáti, mně se zajisté ne
stýská, vám pak [jest to potřebné.

2. Vizte sy, vizte é dělníky,
vizte rozříz u*.

3. Nebo my jsme obřízka*, kte
říž duchem sloužíme Bohu, a chlu
bíme se v Kristu Ježíši, a ne v
těle“ máme doufání:

4. ačkoli já bych mohl i v těle

30) t. aby zastal vás, v čemž jste" vy mi
sami posloužiti nemoh '.
Rozumějí se svůdní učitelé a Židov
stva, kteříž ještě i křesťanům z po
hanstva obráceným obřízkuvnucovali,
a jež tu apoštol psy a rozřízkou, ane
obřízkou nazývá., poněvadž oni též
pohany psy nazývali a svou obřízkou
jen rozřízku ěi roztržku v křestanstvu
dělali.
t. my křesťané jsme prava duchovní
obřízka — "vobřízce pouze tělesné—

2)
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doufání míti. Zdá—litse kdo jiný
míti doufání v těle, já více,

5. obřezán jsa osmého dne,
rodu israelského, z pokolení Ben
jaminova, Žid z Židů, podlé záko
na anseus,

6. podlé horlivosti protivník církve oží, podlé spravedlnosti, kte
ráž v zákoně jest, obcující bez
úhony.

7. Ale co mi bylo zisk*, položil
jsem sobě pro Krista za škodu**.

8. Anobrž všecky věci pokládám
býti škodou,pro vyvýšenou známost
Ježíše Krista, Pána mého, pro nějž
jsem všecko ztratil, a mám jako
za lejno, abych Krista získal,

9. a v něm nalezen b 1, ne ma
jící svou spravedlnost, teráž jest
z zákona, ale tu, kteráž jestzvíry
v Krista Ježíše, kteráž jestz Boha
spravedlnost u víře: (Řím. 4, B.)

10. abych poznal jej, a moc vzkří
šení jeho, a společenství utrpení
jeho, připodobněn jsa k smrti jeho,

11. zdalibych nějakým způsobem
přišel k vzkříšení, kteréž jest z
mrt 'ch.

12. Ne žebych již dosáhl, aneb
dokonalý byl, ale běžím, zdalibych
nějakým způsobem uchvátiP, načež
i uchvácen jsem od Krista Ježíše.

13. Bratří, ját nemám za to, že
bych [již] byl dosáhl: aleto jedno
[činím], že na ty věci, kteréž 'sou
zadu*, zapomínaje, k těm ak, te

réž jsou s předu, ůsilně c vátaje,1 . k uloženému cíli běžím, k od'
platě svrchovaného povolání Bo
žího skrze Krista Ježíše.

15. Protož kteřížkoli jsme doko
nalí, tak smýšlejme: a paklivčem
jinak smýšlite, 1tot vám Bůh zjeví.

16. Ale však k čemuž jsme přišli.,

abdyílchomjednostejně smýšleli, a vje ostejném pravidle zůstávali.
17. Následovníci moji buďte, bra

tří, &spravujte se podlé těch, kteříž
tak chodí, jakož máte způsobu naši.

7) I:. ty přirozené přednosti— " či ztrátu,
za nic, tím jsem povrhl.

12) t. uložený cil věčnéhoblahoslavenství —
13) t. na ty židovské přednosti —

18. Nebot mnozí chodí, o nichž
jsem častokrát pravil vám, (nyní
pak i s láčem ravím), že [jsou]
nepřátel kříže ristova,

19. jichžto konec jest zahynutí,
jichžto Bůh břicho jest, a sláva v
zahanbení jejich*, kteříž o zemské
věci pečují.

20. Ale naše obcování* v nebe—
sich jest: odkudž i s asi-tele oče
káváme, Pána našeho ežíše Krista,

21. kterýž promění tělo ponížení
našeho, aby připodobněno bylo k
tělu jasnosti jeho, podlé působení,
kterýmž také může podmaniti sobě
všecky věci.

Kapitola 4.
Napomenutí k stálosti, 4. i k radosti :

křestanského náboženství, 5. !: tichosti, 6.
k doufénlivosti, 8. ke všemu dobrému. 10.
Prokázání k nim vděčnosti za jejich ště
drou pomoc a závin-ka toho psani.

1. Protož, bratří moji nejmilejšía přežádoucí, radosti má. a
koruno má, tak stůjte v Pánu nej
milejší.

2. Evodie prosím i Syntychy

prosím, aby jednostejně smýšlely vanu.
3. Takét i tebe prosím, tovaryši

věrný*, omáhej jim, kteréž se mnou
pracov y v evangelium s Klemen
tem, a s jinými pomocníky mými,
jejichžto jmena jsou v knize života.

4. Radujte se v Pánu vždycky:
opět pravím, radujte se.

5. Mírnost vaše známa buď všech
něm lidem; Pán blízko jest.

6. 0 nic nebuďte [příliš]pečlivi:
ale ve všeliké modlitbě a rosbě,
s díků činěním, známy bu te žá
dosti vaše Bohu*.

7. A plokoj Boží, kterýž převyšuje vše 'ký smysl, ostříhej srdcí
vašich i myslí vašich v Kristu
Ježíši.

19) jižtío ve věcech hanebných slávy hleda'
20) či naše obec, naše vlast —

3) Rozumí nepochybně biskupa —
6) t. bez přílišné pečlivostí žádosti své

Bohu přednéšejte.
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8. Dále, bratří, kterékoli věci!
ílujíce se se mnou v mém souženi.jsou pravé, kterékoli poctivé, které

koli spravedlivé, kterékoli svaté,
kterékoli milé. kterékoli dobré po iže

14. Avšak dobře jste učinili, sdě

15. Víte pak i vy Filippenští
při počátku evangelium, když

věsti, jest-li která 'ctnost, jest-li jsem šel z Macedonie, žádná církev
která chvála kázně, na ty věci
myslete.

9. Kterýmž jste se inaučili, [je]
i přijali, a slyšeli, i viděli na mně,
ty věcičiňte: a Bůh pokoje budes vami.

10. Zradoval pak jsem se v Pánu
velmi, že zase jednou rozk vetli jste,
abyste na mne myslilř': jakož jste
i [prvé] myslili, ale byli jste za
městnání.

11. Nepravímt toho jako pro
nouzi: nebo já se naučil dosti míti
na tom, co mám.

12. Umímt isnížen býti*, umím
i hojnost míti: (všudy a ve všech
věcech vycvičen jsem) i nasycen
býti, i lačněti; i hojnost míti, i
nouzi trpěti.

13. Všecko mohu skrze toho, kte
rýž mne posiluje.

!0) jako oživěli jste, probudili jste se k
zpomenutí na mne nějakou pomocí —

12) t. nouzi trpěti —

neudělila mi na vydání, rež vy
sami;

16. nebo i do Thessaloniky po
slali jste mi jednou i podruhé, k
potřebě.

17. Ne žebych hledal daru, ale
hledám užitku hojného do vašeho
počtu.

18. Mámt pak všecko, a hojně
mám; naplněnt jsem, řijav od
Epafrodita, což jste poslali, vůni
sladkosti, obět vzácnou, libou Bohu.

19. Bůh pak můj naplniž všecku
žádost vaši, podlé bohatství svého,
v slávě skrze Krista Ježíše.

20. Bohu pak a Otci našemu
sláva na věky věků: Amen.

21. Pozdravtež všech svatých v
Kristu Ježíši.

22. Pozdravují vás bratří, kteříž
jsou se mnou. Pozdravují vás vši
ckni svatí, zvláště pak kteříž jsou
z domu císařova.

23. Milost Pána našeho Ježíše
Krista s duchem vaším. Amen.

Epištola sv. apoštola Pavla k Kolossenským.
Kolossy bylo krom Laodieee :. Heraklee nejznamenitější město krajiny Fry

gie v Malé Asii. Obyvatelé jeho nebyli od apoštola Pavla na víru obrácení, nýbrž od
Epsfra, nepochybně jeho učenníka, ve víře vyučení (1, 7.). Příčinou epištoly k Kolos
senským bylo tak jako oné k Efesským, vtíráuí se zcestného učení do církví Asie a
zvláštně do Kolosské, působením nějakých židovsko-světských mudršků (2, 8.). Jal se
tedy Pavel Kolosských ve víře utvrzovati a před svůdci vystříhati, vykládaje jim ta
jemství Boží v Kristu Ježíši k spasení národů, a napomínaje k setrvání v přijaté víře
i k náležitému křesťanskému obcování. Dána a psána jest tato epištola spolu s onou
k Efesským.

& i l , Krista jehož nejvyšší důstojnost pěkně vy
K P to a 1 psána., 21. Toho smíření s Bohem, že ioni

Přípis toho listu a pozdraven! Kolossen- tak jako všickni pohané jsou účastni, on
ských. 4. Schválení prospěchu jejich vné—
božeuství křesťanském. 9. útlá jim na
Pánu Bobu vždy jasnější známosti a pl
nění vůle jeho. 12. Díky Bohu zvykoupení
a smíření s sebou lidského pokolení skrze

pak služebník věrný.

1. Pavel, apoštol Ježíše Krista zvůle Boží, a Timotheus bratr:
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2. těm, kteříž jsou v [městě] Ko
lossech, svatý-m, a věrným bratřím
v Kristu Ježíši [pozdravení]!

3. Milost vám a poko' od Boha
Otce našeho, a [od] Pana Ježíše
Krista. Díky činíme Bohu, a Otci
Pana našehoJežíše Krista, vždycky
za vás modlíce se,

4. slyševše o vaší víře v Kristu
Ježíši, a o lasce, kterouž máte ke
všem svatým,

6. pro nadějí, kteráž složena jest
vám vnebesích, o kteréž jste [prvé]
slyšeli v slovu pravdy evangelium,

6. kteréž přišlo k vám, jakož i
po všem světě jest, a užitek nese,
a roste, jako mezi vámi, od toho
dne, v kterémž jste slyšeli a po
znali milost Boží v Irravdě*,

7. jakož jste se naučili od Epafra,
nejmilejšího spoluslužebníka na—
šeho, kterýž jest věrný k vám slu
žebník Krista Ježíše, _

8. kterýž také oznámil nam lasku
vaši v duchu*.

9. Protož i my od toho dne, jakž
'sme to uslyšeli, ne řestavame mod
ití se za vás, a ža ati. abyste byli

naplnění známostí vůle 'eho, ve
vší moudrostíarozumnosti uchovní,

10. abyste chodili hodně Bohu
ve všem se [jemu] líbíce, v každém
skutku dobrém ovoce vydávajíce,
a rostouce v známosti Boží,

11. všelikou mocí zmocnění jsou—
ce podlé mocnosti jasnosti jeho, ke
vší trpělivosti, a k dlouhočekaní
s radostí,

12. děkujíce Bohu Otci, kterýž
hodné nas učinil dílu losu svatých
v světle*;

13. kterýž vytrhl nás z moci
temnosti, a přenesl do království
Syna milování svého,

14.vněmž mame vykoupení skrze
krev jeho, a odpuštění hříchů,

6) t. jak v pravdě jest —
8) t. duchovní lásku vaši ke mně, osobou

vam neznámému.
12) či podíl míti v dědictví všech věří

cích, totiž v světlé známosti svatého
evangelia.

15) či přede vším stvořením, níž v 17.

15. kterýžto jest obraz Boha ne
víditedlného, prvorozený všeho stvo
ření*.

16. Nebo skrze něho stvořeny
jsou všecky věci, na nebii na zemi,
viditedlné i neviditedlné. buďto
trůnové, neb panstva, buďto kní
žatstva, neb mocnosti, všecky věci
skrze něho, avněm stvořenyjsou:

17. a on jest přede všemi, a vše
cky věcí jím sto'í.

18. A on jest hlava těla církve,
kterýž jest počátek, prvorozený z
mrtvých: aby on ve všem prvot
nost držel.

19. Neb se zalíbilo [Otci], aby v
něm všecka plnost* přebývala,

20. aby skrze něho smířil s sebou
všecko, v pokoj uvodě skrze krev
kříže jeho, i co na zemi, i co na—
nebi jest.

21. I Vas, když jste byli někdy
odcizeni, a nepřátelé smyslem v
skutcích zlých,

22. nyní již smířil tělem svým
skrze smrt, aby vás postavil svaté,
a neposkvrněné, a bez úhony před

' * .mm ,
23. ač zůstáváte-lí u víře založení

a pevni, anepohnutedlní od naděje
evangelium, kteréž jste slyšeli. kte
réž jest kazano všemu stvořeni,
ježto jest pod nebem, kteréhož ja
Pavel učiněn jsem služebníkem.

24. Kterýž se nyní radují z utr
pení ro vás*, a doplňují to, čehož
se ne ostavázutrpení Kristovýc **,
na těle svém, za jeho tělo, jenž
jest církev;

25. jejímžto služebníkem já. jsem
učiněn podlé zřízení Božího, kteréž
dáno jest mi k vám, abych naplnil
slovo Boží*;

26. to tajemství, kteréž skryto

19) či plnost všeho, všecka moc a mi
lo —

22) t. před Bohem.
24) t. kteréž sušším za všecky pohany. Ef.

3, 1. - " t. Kristus příjímáutrpení
každého věrného křesťana za své k
dobrému celé církve -—

25) t. aříaen jsem, abych mezi vámi roz
síval slovo Boží; jež obsahuje —
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bylo od věků a pokolení, nyni pak
Zjeveno jest svatým jeho,

Efes. 3, 3.)
27. jimžto Bůh chtěl známo uči

niti bohatství sla tajemství toho
mezi národy. kter žto jest Kristus,
mezi vámi naděje slavy*,

28. kteréhož my zvěstujeme, na—
pomínajíce všelikého člověka, a u
číce všelikého člověka ve vší mou
drosti, abychom ostavili všelikého
člověka dokona ého v Kristu Je
žíši*.

29. O čež ipracuji, bojuje podlé
působení jeho, kteréž [on] působí
ve mně mocně.

Kapitola 2.
Oznamuje svou pečlivost o ně. 6. Napo

mína k stálosti v čistém učení, s výstrahou
ode všech klamu a pověr.

1. Chcit zajisté, abyste věděli, jakou starost mám o vás, a o
ty, kteříž jsouv Laodicei, akteříž
koli neviděli tváři mé v těle.

2, aby_potěšena byla srdce jejich,

spojena jsouce láskou, a to ke všeli ému bohatství plnosti rozumu*
ku poznani tajemstvi Boha Otce,
i Krista Ježíše,

3. v kterémžto [tajemství] skrytí
jsou všickni pokladové moudrostia umeni.

4. A toto pravím, aby vás žádný
neoklamal vysokými ř'ečmi'“.

5. Nebo ačkoli vzdálen jsem tě
lem, však duchem jsem s vámi, a
raduji se vida řad vaš, a utvrzeni
víry vaší, kteráž jest v Kristu.

6. Protož, jakož jste přijali Ježíše
Krista Pána, [tak] v něm choďte*,

7. vkořeněm' [v něm] a vzdělání

27) t. obsah toho tajemstvi jest Kristus,
vykupitel, imezi pohany slavná. na
děje, či v němžto i pohané naději sla
vy věčné skládají.
či aby byl dokonalý křestan.
či úplné dokonalé rozumnosti —
Naraží tu apoštol na svůdné učitele z

idovstva & jejich chlubivé mudráctví
ž v. 8. 18.

či přijavše učení Ježíše Krista, podlé
něho i stále živi buďte —

23)
3)
4)

6)

na něm, a utvrzeni ve víře, jakož
i naučení jste, rozhojňujíce se v něm
s díků činěm'm.

8. Hleďtež, at vas žadný ne
oklama moudrostí světskou a mar
ným odvodem, podlé ustanovení
lidské o,podlé začátků učení'světa*,
a ne podlé Krista.

9. Nebo v něm přebývá. všecka
plnost božství tělesně,

10. a v něm jste doplněnť, kte
rýž jest hlava všeho knížatstva, i
mocnosti;

11. skrze něhož i obřezani jste,
obřezáním ne rukou učiněným, ob
loupením masa na těle, nýbrž ob
řezáním Kristovým*,

12.pohřbeni jsouce s ním na křtu,
v kterémž jste i vstali z mrtvých
skrze víru působení Božího, kterýž
vzkřísil jej z mrtvých.

13. A vas, když jste byli mrtvi
v hříších, a v neobřízce těla va—
šeho, spolu obživil s nim, odpustiv
vam všecky hříchy,

14. smazav zapis úsudku*, kterýž
byl proti nám, kterýž nám byl [od
porný, i vzal jej z prostřed**, při
biv jej na kříži,

15. a obloupiv knížatstva, a moc
nosti* vedl [je] směle na odiv,
zjevně slaviv nad nimi vitězství
skrze sebe samého.

16. Protož žádný vas nesuď (propokrm neb napoj, neb s strany ne
svátečm'ho, nebo novměsíce, aneb
sobot,

17. kteréžto věci jsou stín bu
doucich: ale tělo jest Kristovo.

18. ádný vás nesvozuj oblibuje
sobě pokoru a náboženství anděl

8) či podlé prvních začatku náboženství
ještě dětinského, Židům daného. Gal.

, . .
či mate hojnost všeho pravého poznání,
nepotřebujíce jiného, cizího učení —
t. duchovním, umrtvenim celého (hříš
néhó) těla.
t. na smrt pro hřích— “ t. pryč, od
stranil, zrušil jej —
t. pravému náboženství nepřátelské —
Naráží apoštol opět na mudráctví fa
lešných učitelů, kteří mnoho o kůrech
andělských a o svém společenství s
nimi hájili —

10)

u)
14)

15)
18)
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ské*, v tom čehož neviděl chodě,
nadarmo se nadýmeje smyslem těla.
sv 0,

19. & nedrže se hlavy [církve],
od níž všecko tělo, po kloubích a.
svazích [společným] posluhovám'm
spravené a. vzdělané, roste v roz
množení Boží*.

20. Protož, jestliže jste zemřeli
s Kristem začátkům učení tohoto
světa., proč ještě, jakobyste živi
byli na. světě, ustanovujete*?

21. Nedotýkejte se, ani okoušejte,
ani omakávejte*!

22. Kteréžto všecky věci jsou k
zahynutí samým užíváním, podlé
přikázsní a. učení lidských,

23. kteréž mají tvárnost mou
drosti* v pověře, a. v pokořování,
i v nešetření těla., ne ve cti nějaké
k nasycení těla.**.

Kapitola 3.
Napomenutí k vyhledávání nebe-kých

věcí a. vystřihůní se všech nepravosti, 10.
k novotě života, křesťanským ctnostem,
pobožnosti, 18. a. k zachování domácích
povinností.

1. otož jestli jste sKristem po
vstali, těch věci, kteréž svrchu

jsou, hledejte, kdež Kristus jest
sedě na. pravici Boží:

2. o věci, kteréž svrchu jsou,
pečujte, ne [o ty], kteréž jsou na.
zemi.
' 3. Nebo zemřeli jste*a.život váš
sln'yt jest s Kristem v Bohu.

4. Když pak se ukáže Kristus,
život váš, tehdy i vy se ukážete
s ním v slávě.

5. Protož mrtvěte údy své,
kteříž jsou na. zemi: smilství, ne
čistota, chlipnost, zlou žádost, &
lakomství, jenž jest modlám slou
žení;

N'

19) t. roste hojně, chžího požehnání.
20) t. sobě zákon 1: zachovávání, řikajíce: »
21) t. jistých věcí, zákonem Mojžíšovým,

& obyčejem židovským zapovězených
23) t. zdeji se býti moudré — "' t. že se

tělu té pocty nečiní, aby se do sy
tosti najedlo.

3) t. s Kristem duchovně na. křtu sv.,
všeho zlého se odřekše —

6. pro kteréžto věci přichází hněv
Boží na. syny nevěry; '

7. v kterýchžto i vy jste někdy
chodili, když jste živi byli mezimnu.

8. Ale nyní složtež i vy všecko
to: hněv, prchlivost, zlost, zlořečení,
mrzkou řeč z úst svých.

9. Nelžete jedni druhým, svle
kouce s sebe starého člověka. se
skutky jeho,

10. a. oblekouce nového, toho,
kterýž se obnovujekpoznání odlé
obrazu toho, kterýž jej stvoř' ;

11. kdežto není pohan a. i ,
obřízka. & neobřízka, cizozemec &.
Scythe, služebník & svobodný: ale
všecko a. ve všem Kristus.

(Gal. 3, 28)
12. Protož oblecte se jako vyvo

lení Boží, svatí a. milí, v srdečné
milosrdenství &.dobrotivost, pokoru,
mírnost, trpělivost,

13. snášejíce jeden druhého, a od
pouštějíce sobě vespolek, má.-li kdo
proti komu [jakou] žalobu: jakož
1 Pán odpustil vám, tak i vy.

14. Ale nadtonede všecko mějte
lásku, kteráž jest svazek dokona
losti:

15. a. pokoj Kristův vítěziž v
srdcích vašich, kněmuž i povoláni
jste v jedno tělo, ebuďtež vděčni*.

16. Slovo Kristovo řebývejž v
vás hojně. ve vší mou rosti, učice
a. napomínejíce sami sebe žalmy,
zpě , &. písničkami duchovními,
s mi ostí* zpívajíce v srdcích svých
Bohu.

17. Všecko, cožkoli činíte v slovu
neb v skutku, všecko čiňte vejme
nu Pána. Ježíše Krista.“,díky činíce
Bohu &.Otci skrze něho.

]8. eny poddány buďte mužům,
jakž sluší, v Pánu*.

19. Muži, milujte manželky své,
& nemějte se k nim trpce.

15) t. z té milosti Boží, z toho pokoje v
Kristu.

16) či líbezně a. s srdečnou pobožnosti —
17) t. jeho jmenem, &tedy dle jeho smyslu,

učení & příkladu —
18) t. jakž to sluší v křest. cirkvi, na.

křestenky.
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20. Synové [a dcery], poslouchejte
rodičů ve všech věcech; nebo to
jest libé Panu.

21. Otcové, nepo ouzejtekhněvi
vosti synů [a dcer? svých, aby ne
byli malomyslní.

22. Služebníci, oslušni buďte ve
všem pánů [svých] tělesných*, ne
na oko sloužíce, jako lidem se lí—
bíce, ale v sprostnosti srdce, bojíce
se Boha.

23. Cožkoli činíte, ze srdce čiňte,
jako Panu, &.ne lidem,

24. vědouce, že ode Pana vez
mete odplatu [věčného] dědictví.
Pánu Knetu služte*.

25. Nebo kdožby křivdu činil,
vezme za to, což nepravě učinil:
a. nenít přijímáni osob u Boha.

Kapitola 4.
Další napomínaní k domácím povin

noste1:n1k bedlivým modlitbám, & křesťan
ské moudrosti. 7. Zévírka toho psaní.

1. Pani, což jest s ravedlivého aslušného pro azujte služeb
níkům, vědouce, že i vy Pana má.
te na nebi.

2. Na modlitbě trvejte, bdice v
ní* s díků činěním,

3. modlice se spolu i zanas, aby
Bůh otevřel nám dvéře řečikmlu—
veni o_tajemství Kristovu (pro kte
réž také vězněm jsem),

(Efes. 3, B.)
4. abych je zjevoval tak,jakžmi

náleží mluviti. (Efes. 6, 19. 20.)
5. Choďtež v moudrosti před tě

Éwkteříž jsou vně*, vykupujíce
6. Řeč vaše k nevěřícím vždy

22) t. zemských či světských, jimžto tě
lesně náležité —

24) či dle ř.: P. K. sloužíte.
2) či s bedlivostí, pozorností ji konajíce
5) t. mimo církev, před nevěřícími — "

či nemaříce ho, nobrž bedlivě ho k
dobrým skutkům nakládajíce.

6) či milé., příjemná., rozumem kořeněná,
ne nechutná —

oky v milosti budiž solí osolená.*,
abyste věděli,kterak matej ednomu
každému od ovídati.

7. Co se ěje se mnou, všecko
vám oznámí T chikus, nejmilejší
bratr, a věrný slu a,a spoluslužebník
v Panu;

8. kteréhož jsem poslal k vám
naschvál, aby zvěděl, co se děje s
vami, &.potěšil srdci vašich.

(Efes. 6, 22.)
9. s Onésimem, milýmavěrným

bratrem, jenž jest od vás*.Tit vše
cko, co se tu děje, známo vam učiní.

10. Pozdravuje vás Aristarchus,
spoluvězeň můj, a Marek sestřenec
Barnabášův, o kterémž jste [již]
dostali nařízení: přijde-li k vám,

přijměteJjej :11. a esus, kterýž slove Justus,
kteřížto jsou z obřízky: ti toliko
'sou pomocníci moji v království
JBožím*,kteříž mi byli ku potěšení.

12. Pozdravuje vás Epafras, jenž
jest od vás, služebník Krista Ježí
še, vždycky pečlivý ovás na modlit
bach, abyste stali dokonalí & plni
ve vší vůli Boží.

13. Nebo svědectví jemu vydá.
vám, že má. mnoho práce o vás, i
o ty, kteříž jsou v Laodicei,a kteří
v Hierapoli.

14. Pozdravuje vas Lukáš, lékař
nejmilejší, a Démas.

15. Pozdravte bratři, kteříž jsou
v Laodicei, i Nymfa,ic1'rkve, kte
ráž jest v domu jeho.

16. A když bude přečten u vás
tento list, učiňte, aby i v církvi
laodicejské čten byl: a ten, kterýž
jest Laodicejských, i vy přečtěte.

17. A rcete Archippovi: Hleď
služby, kterouž jsi přijal v Panu,
abys ji vy lnil.

18. Pozdrí'aveni mou [vlastni] ru
kou Pavlovou. Pamatujtež na mé
vězení. Milost s vámi. Amen.

6) t. váš krajan. Viz Filém. 10.
11) či v kázani o kralovstvi Božím —



266 1. k Thessalonickým 1. 2.

První epištola sv. apoštola Pavla k Thessalo
nickým.

Na své další cestě z města maced onské ho, Filippi nazvaného (815.17,l.atd.)
dostal se apoštol Pavel také do Thessaloniky, hlavního města krajiny Macedonie: a
ačkoli tu pro odpor bouřlivých Židů dlouho kázati nemohl, zřídil tu přeceznamenitou
církev. Když se odtud odebral a až do Athén přišel, vypravil k Thessalonickým Tí
mothea, maje péči o ně, jelikož je byl právě v nejhorší čas povstalého protivenství
opustiti musel. Po navrácení Timothea jal se apoštol svůj první list kThessalonickým
psátí. V něm připomíná, k jejich utvrzení i většímu povzbuzení, nejprvé, jak ochotně
víru přijali &.v ní navzdor zakučeného protivenství i stále setrvali. Dále nabízí, aby
dle obdrženého navedení a přikázaní bohulibé v čistotě, v neklamavém jednaní sbliž
nim a v pracovitosti živi byli. Potom vykládá způsob vzkříšení z mrtvých a budou
cího soudu Páně, a dokonává list některým zvláštním mravním naučením. Déna jest
tato epištola nepochybně z Korintu okolo r. 53. a jest nejprvnějéí ze všech Pavlo
vých epištol.

Kapitola 1.
Přípis listu a díky Bohu z prospěchu

Thessalonických vnéboženství křzstanském
od Pavla mezi nimi étípeném.

1. Pavel, a Silvan, a Timotheus,církvi Thessalonických, v Bo- “
hu Otci, a Pánu Ježíši Kristu [po
zdravení].

2. Milost vám a pokoj! Díky
činíme Bohu vždycky ze všech vás,
připomínajíce vás na modlitbách
svých bez přestání,

3, pamatujice na skutek víry va
ší, a na práci, a lásku, a na stá
lost naděje v Pána našeho Ježíše
Krista, řed Bohem a Otcem naším:

4. vě ouce bratří, Bohu milí, o
vyvolení vašem;

6. nebo evangelium naše k vám
nebylo toliko \? řeči, ale i v moci,'
i v Duchu svatém, a v plnosti;
mnohé*, jakož vite, jací jsme byli;
mezi vámi pro vás. (Sk. 17, l.),

6. A vy učinění jste následov
níci naši, í Páně, přijavše slovo v
mnohém soužení s radostí Duchaí
svatéh0*: |

7. tak že iste učinění příkladem"
všem věřícím v Macedoníí, a v,
Acháji. '

&) t. s mocnými skutky, zázraky, s udě-I
Iovéním darů Ducha svatého &.s hoj
ným prospěchem kázal jsem u vás.

6) jižto působí Duch svatý.

8. Nebo od vás rozhlásíla se řeč
Páně netoliko v Macedoníi a v
Acháji, ale i po vše]ikém místě ví
ra vaše, kteráž jest v Boha, roz—
nesla se, tak že není nám potřebí
o tom] nic mluviti.

9. Onit zajisté sami onás vypra
vují, jak jsme příchod měli k
vám, a. terak jste se obrátili k
Bohu od modl, abyste sloužili Bo
hu živému a pravému,

10. a očekávali Synajehosnebe
(kteréhož vzkřísil z mrtvých), Ježí
še, kterýž vysvobodil nás od budou
cího hněvu.

r—-1

Kapitola 2.
O své v kázaní svatého evangelium hor

livosti, 4. s. upřímnosti, a svém se při tom
nesobení. 13. O jejich poslušenství a oprav—
dovosti v přijetí téhož evangelium. 17. é.
dost Pavlova viděti je, i potěšení jeho z
nich.

11. Nebo sami víte, bratří, že příchodnáš k vám nebyl daremný:
2. ale prvé trpěvše, i pohanění

snáševše (jakož víte) v [městě]Fi
lippi, měli jsme doufání v Bohu
svém, mluviti vám evangelium Bo
ží s mnohou starostí.

3. Napomínání naše zajisté ne

3) či špinavosti, neupřímnosti 



1. k Thessalonickým 2. 3. 267

bylo z omylu, aniz nečistoty*, ani
ve lsti:

4. ale jakož jsme zkušeni od
Boha, aby nám svěřeno bylo ev—
angelium, tak mluvíme, ne jako
lidem se libíce, ale Bohu, kterýž
zkušuje srdcí našich.

5. Anižt jsme zajisté kdy užívali
řeči pochlebné, jakož víte, ani při
ležitosti k lakomství; Bůht jest
svědek!

6. ani jsme hledali chvály od
lidí, ani od vás ani od jiných.

7. ač jsme vás mohli obtěžovati,
jako Kristovi apoštolé: avšak uči
nění jsme maličcí u prostřed vás,
jako když chůva děti své chová.

8. Tak žádostivi jsouce vás, chtěli
jsme vám s chutí netoliko evan
gelium Boží vydati, ale i životy
své [za vás dáti]: protože jste nám
byli velmi míli.

9. Pamatujete zajisté, bratří, na

práci naši, a_ ustáváni, [nebo] vene 1 v n001 pracujíce, abychom
žádného z vás neobtěžovali, kázali
jsme mezi vámi evangelium Boží.

10. Vy jste svědkové iBůh, kte
rak jsme svatě, a spravedlivě, a
bez úhony byli u vás, kteříž jste
uvěřili:

11. jakož víte, kterak jednoho
každého z vás (jako otec synů
svých

12. prosíce vás a napomínajíce
osvědčovali jsme, abyste chodili
hodně Boha, kterýž povolal vás do
svého království a slávy.

13. Protož imy diky činímeBohu
bez přestání, že řijavše od nás
slovo slyšení Bož1ho*, přijali jste

je, ne (jako slovo lidské, ale (jakžv prav ějest,) [jako] slovo [samého]
Boha, kterýž působí v vás, jenž
jste uvěřili.

14. Vy zajisté, bratři, učinění
jste následovníci církví Božích,
kteréž v Židovsku jsou v Kristu
Ježíši; nebo jste i vy tytéž věci
trpěli od svých spoluobyvatelů, jako
i oni od idů,

13) či slovo Boží, jež jste od nás slyšeli

15. kteříž i Pána Ježíše zabili,
i proroky, i nám se protivili, a
Bohu se nelíbí, a všem lidem jsou
odporní;

16.bránice nám mluviti pohanům,
by spasení byli, tak aby vždy do

lňovali hříchy své*; nebot přišel
něv Boží na ně až do konce**.
17. My pak bratří zbaveni byvše

vás na čas hodiny, tělem, ne srd—
cem: více jsme chvátali viděti tvář
vaši s mnohou žádostí;

18. nebo chtěli jsme přijiti k vám,
zvláště já Pavel, jednou i podruhé,
ale překazil nám [to] satan.

19. Nebo která jest naše naděje,
neb radost, neb koruna slávy? Zdali
to nejste vy před Pánem našim
Ježíšem Kristem v příští jeho?

20. ebo vy jste sláva naše i
radost.

Kapitola 3.
O poslání k nim Timothea ku potvrzení

jich u víře. 6. Jeho potěšení z toho, co od
nich od Timothea zvěděl. lO. Prospěchu
hojnějšího jim, &.sobě brzkého jich vidění

ádá.

1. Pročež nemohše se déle zdržeti,líbilo se nám, abychom sami
zůstali v Athénách,

2. a poslali jsme Timothea, bra
tra našeho, a. služebníka Božího
v evangelium Kristovu, aby po
tvrdil vás, a napomenul u víře vaší,

3. aby se žádný nepohnul v těchto
souženích; neb sami víte, že k tomu
postaveni jsme*.

4. Nebo i když jsme u vás byli,
ředpovídali jsme vám, že budeme

soužení trpěti, jakož se také stalo,
a víte.

5. Protož i já, nemoha se déle
zdržeti, poslal jsem, abych zvěděl
o víře vaší: aby snad nepokoušel
vás ten, kterýž pokouší*, a nebyla
daremná práce naše.

16) či míru svých hříchů — " t. přišel
trest Boží na ně & neodstoupí odnich
až do konečné zkázy.

3) t. abychom trpěli. 1. Petr. 2, 21.
5) t. pokušitel, satan -—



268 1. K Thessalonickým 3. 4.

6. N ní pak, když přišel Timo
theus nám od vás, a zvěstoval
nám víru a lásku vaši. aže nás v
dobré paměti máte vždycky, žá.
dajíce' nás viděti, jakož také i
my vas:

7. protož potěšeni jsme z vás,
bratří, ve vší nouzi &.soužení na
šem, skrze víru vaši;

8. nebo nyní živi jsme, jestliže
vy stojíte v Pánu.

9. Nebo jakým děkováním z vás
můžeme se odměniti Bohu za všecku
radost, kterouž radujeme se pro
vás před Bohem naším,

10. dnem i nocí přesnažně se
modlice, abychom uzřeli tvář vaši,
a doplnili to, čehož se nedostává
víře vaší?

11. Sám pak Bůh a Otec náš, a
Pán náš Ježíš Kristus, zpraviž ce—
stu naši k vám.

12. Vás pak račiž Pán rozmno
žiti, a učiniti, aby se rozhojnila
láska vaše jedněch k druhým, i
ke všechněm, jako i my k vám*:

13. ku potvrzení srdcí vašich
bez úhony v svatosti před Bohem
a Otcem naším, v příchodu Pána
našeho Ježíše Krista, se všemi sva
tými jeho. Amen.

Kapitola 4.
Napomenuti k vystříhání se pohanských

nepravosti, nečistoty & klamu, 9. téžk bra
trské lásce, pokojnosti, & pracovitosti. 12.
0 z mrtvých vstání.

1. Dále pak, bratří, prosíme vás,a žádáme v Pánu Ježíši,
jakož jste přijali od nás, kterakbyste
měli choditi, a líbiti se Bohu, tak
abyste i chodili, abyste se více
rozhojňovali.

2. Víte zajisté, jaká. přikázaní
dal jsem vám skrze Pána Ježíše.

3.Tat jest zajisté vůle Boží, po

12) t. lásku taková, jakouž i my k vám
máme.

3) t. abyste se vždy více posvěcovsli, či
stili, zdokonalovali, a. svaté, zvláště
pak čistotně řivi byli -—

svěcení vaše!: abyste se zdržovali
od smilství,

4. aby jedenkaždý z vás uměl
nádobou svou* vládnouti v svatosti
a ve cti,

5. ne v náruživosti žádosti*, jako
i pohané, kteříž Boha neznají,

6. a aby žádný ne řestíhal, ani
oklamával v jednání bratra svého;
nebo mstitel jest Pán toho všeho,
jakož jsme vám předpověděli a
osvědčili.

7. Nebo nepovolal nás Bůhkne
čistotě, ale ku posvěcení*.

8. A protož kdo tím pohrdá, ne
člověkempohrdá, ale Bohem, kterýž
i dal Ducha svatého v nás.

9. O lásce pak bratrské není po
třebí psáti vám; nebo vy sami jste
se od Boha naučili, abyste se ve
spolek milovali.

lO. Avšak to i činíte ke všech
něm bratřím ve vší Macedonii. Pro
síme pak vás, bratří, abyste se [v
tom] více rozhojňovali,

11. a snažili se pokojní býti, a.
svou práci konati, arukama svýma
pracovati, jakož jsme řikazali vám :
a abyste poctivě chodili před těmi,
kteříž jsou vně, &.cizího nic ne
potřebovali.

12. Nechcemet pak, bratři, abyste
nevěděli o těch, kteříž zesnuli*,
abyste se [nad m'mil nermoutili,
jako i jiní**, kteříž nemají naděje.

13. Nebo jestliže věříme, že J ežíš
umřel, a z mrtvých vstal: tak Bůh
i ty, kteříž skrze Ježíše zesnuli*,
přivede s nim**.

14. Neb toto vám pravime slovem
Páně, že my, kteříž živi jsme, kteří
ostaveni jsme* do příchodu Páně,
nepředejdeme těch, kteří zesnulí**.

4) t. tělem svým —
5) t. s náruživou, nezkrocenou žádosti

vostí —
t. !: čistotě, neposkvrněnosti & svatosti.
či zemřeli — ** t. jako poban —
t. ve víře v J. K. *" t. vzkříšené.
t. kteřížbychom na živě zůstali — **
či nebudeme míti žádné přednosti před
těmi, kteříž před námi zemřeli. Nale
zalit se Thessaloničtí o příští Páně v
nějakém nedorozumění; izdá se, že

7)
12)
13)
14)
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15. Nebo sam Pán s rozkazem,
a s hlasem archanděla., a stroubou
Boží sstoupí s nebe. a mrtví, kteříž
jsou v Knstu, vstanou první.

16, Potom my, kteříž živi jsme,
kteříž pozůstavem' jsme*, spolu s
nimi uchvácení budeme do oblaků
vstříc Kristu vpovětří, atak vždy
cky s Pánem budeme.

17. Protož těšte se vespolek tě
mito slovy.

Kapitola 5.
O témž dále. 23. Závit-ka toho psaní.

1.0
psali,

2. nebo vy sami výborně víte,
že den Páně tak přijde, jako zlodějv noci*.

_3. Nebo když budou říkati: Pokoj
[jest] a bezpečnost! tedy rychle
přijde na ně zahynutí, jako bolest
na ženu těhotnou, a neutekou.

4. Ale vy, bratří, nejste ve tmě*,
aby vas ten den jako zloděj zachvatil:

5. nebo vy všickni jste synové
světla, a synové dne; nejsmet [sy
nové] noci, ani temnosti*.

6. Protož nespěme jako i jiní,
ale bděme, & střízlivi buďme.

7.'Nebo kteříž spi, vnoci spí: a
kteříž opilí jsou, vnoci opilí jsou*.

8. Ale my, kteříž 'sme [synové]
dne, střizhvi buďme, o lečeni jsouce

časích pak, a chvilech*, bratří,
nepotřebujete, abychom vám

ho co nejdříve očekávali, a sice prvé
_ k oslavenf živých, později pak, na ko

nec světa, kn vzkříšení mrtvých. Zto
hoto se tedy mnozí nemálo rmontili, bez.
pochyby nejvíce ti, kteří zemřelé přá
tely měli, aneb sami již blíže smrti
byli, nedělajíce si naděje dočkati se
příští Páně, & s ním i svého i svých
milých brzkého obležení.
t. my na živě pozůstalí —
t. kdy se to má. stati —
t. nenadále.

4) t. v nevědomosti a nepravosti —
5) t. jako Židé a pohané.
7) a ne ve dne; podobně iduchovní ospa

lost &opilost, či nedbalost a necitedlnost
nema místa, leč u těch, kteříž ještě ve
tmě, v nevědomosti a slepotě živi jsou.

16)
1)
2)

269

v pancíř víry a lásky, a v lebkuna ěje spasení; (Efes. 6, 14—18.)
9. nebo nepostavil nas Bůh k

hněvu, ale k nab tí spasení, skrze
Pana našeho Ježíše Krista,

10. kteršž umřel za nás, abychombuďto že díme, buďto že spíme',
spolu s ním živi byli.

11. Pročež napomíne'te se ve
spolek, a vzdělávejte jeden dru—
hého, jakož i činíte.

12. Prosímet pak vas, bratří,
abyste znali ty*. kteříž pracuji mezi
vámi, a jsou vám v Pánu předsta
vení, a napomínají vás,

13. abyste k nim hojnější lásku
měli pro práci jejich: mějte pokoj
s nimi*

14. Prosímet pak vas, bratří,
trestejte nepokojné, potěšujte malo
myslných, přijímejte nemocné, trpě
livě se mějte ke všem.

15. Vizte, aby žadný žádnému
zlého za zlé neodplacoval: ale vždy—
cky, co dobrého jest, čiňte sobě
vespolek, i všechněm.

16. Vždycky se radujte*.
17. Bez přestání se modlete*.
18. Ze všeho díky čiňte; nebo

tot jest vůle Boží v Kristu Ježíši
o všech vás.

19. Ducha neuhašujte*.
20. Proroctvími nepohrdeite.
21. Všeho ak zkušujte: co do

brého jest, to o se držte.
22. Od všeliké zlé tvářnosti se

zdržujte'.
23. Sám pak Bůh pokoje posvě

tiž vas ve všem, aby celý duch vaš,
i duše, i tělo zachováno bylo bez
úhony ku příští Pána našeho Je
žíše Krista.

10) t. buďto žebychom při jeho příchodu
živi byli, aneb již byli zemřelí —
či uznali byli k těm —
t. buďte s nimi v dobré vůli.
či dobré, veselé mysli buďte.
Vždycky se modlíme, když modliteb
svých nikdy nezanedbaváme, a cokoliv
činíme, všecko ke cti Boží činíme a
Bohu obětujeme.
t. Duchu sv. či darům jeho nedávejte
u vas aaniknoutí. l. Kor. 14, l. atd.
t. i zlého stínu a toho, coby se zlému
jen podobalo, se vyatříhejte.

12)
13)
16)
17)

19)

22)
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24. Věrnýt jest, který vás po
volal: kterýž to také učiní.

25. Bratří, modlete se za nás.
26. Pozdravte všech bratří polí

bením svatým.

27. Zavazujit vas skrze Pana,
aby čten byl list tento všechněm
svatým bratřím.

28. Milost Pana našeho Ježíše
Krista [budiž] s vámi. Amen,

Druhá epištola sv. apoštola Pavla
k Thessalonickým.

Hned po první epištole, k Thessalonickým odeslané, dostali se apoštolovi
nové zprávy : Thessaloniky. Nějací nepokojní lidé, odvolávajíce se na list apoštoldv,
straěili Thessalonické příštím soudného dne, jakoby již nastati měl, a následkem toho
počali se snad někteří více na zahálku a nepořádný život oddávati. Protož pospíěil
apoštol Tkessalonickým opět psati, a když je byl zprvu pro stálost ve víře a v pro
tivenstvích pochválil, přikračuje přímo k vyvrácení bludu o brzkém dnu Páně, jelikož
prý dříve jeětě antikríst přijíti musí. Potom napomína dále k stálosti, trpělivosti a
pracovitosti, varuje neřadných a nepokojných zahaleěd, a dává. posléze vlastní rukou
znamení, po němžby se jeho listy budoucně poznati mohly. Psán jest tento druhý list
k Thessalonickým brzo po listu prvním, téhož as roku (neb na začátku roku 64.) a.
na témž místě.

Kapitola _1.
Radost Pavlova a díků činění Bohu ze

stálosti Thessaloníckýcb, & potvrzení jich
vní předložením budoucí odměny podlé za
sloužení jednohokaždého.

1. Pavel, a Silvan, a Timotheuscírkvi Thessalonických, v Bo—
hu Otci našem, a Panu Ježíši Kristu
[pozdravem']!

2. Milost vám &.
Otce našeho, a [o
Krista!

3. Díky činiti máme Bohu vždy
cky z vás, bratří, tak jakž hodno
jest, protože velmi roste víra vaše, a
rozhojňuje se laska jednohokaždého
z vás k sobě vesPolek;

4. tak že my sami chlubíme se
vami v církvích Božích, pro vaši
trpělivost a víru, a ve všech proti
venstvích vašich, i souženích, kte—
raž snašíte,

5. na důkaz spravedlivého soudu
Božího, abyste hodni jmini byli
království Božího, pro něž i trpíte.

6. Poněvadž spravedlivé jest u

okoj od Boha,
S] Pana Ježíše

Boha odplatiti souženim těm, kteříž
vas sužují:

7. a vám, kteříž souženi jste,
[odplatiti] odpočinutím s nami při
zjevení Pana Ježíše s nebe, s an
děly moci jeho,

8. jenž v plameni ohně uvede
pomstu na ty, kteříž neznají Boha,
a kteříž neposlouchají evangelium
Pana našeho Ježíše Krista,

9. kteříž pokuty věčné trpětibudou v zahynutí od tváři P ně,
a od slávy moci jeho,

10. kd ž přijde, aby oslaven byl
v svatých svých, a předivný byl
ve všech, kteříž uvěřili; nebo vě—
řeno jest našemu svědectví od vás
o tom dni.

11. Pročež se také modlíme vždy
cky za vás: aby vás ráčil Bůh naš
hodny učiniti povolaní svého, a
[aby] naplnil [na vás] všecku_vůli
dobroty, i skutek vír v moc1*,

12. aby oslaveno by ojmeno Pana

11) či aby mocně vykonal na vás dobrotivě
uložení své. a dílo vaší víry aby k do
konalosti přivedl.
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našeho Ježíše Krista skrze vás, a
vy skrze něho, podlé milosti Boha
našeho, a Pána Ježíše Krista.

Kapitola 2.
Výstraha Thessalonických, aby falešným

brzkého příchodu Páně předpovídáním ne
dali se kormoutíti, i další naučení o tom.

1. osímet pak vás, bratří, skrze
příští Pána našeho Ježíše

Krista, a naše shromáždění k němu:

2. abyste nedali brzo sebou hnoutiod své o smyslu, ani se [dali] buď
skrze ducha*, nebo skrze řeč**,
aneb skrze list, jako od nás o
slaný, děsiti, jakoby [již] nastával
den Páně.

3. Nesvodíž vás nikdo njžádn m
způsobem; nebot [nenastane en
Páně], leč prvé přijde odstoupení,
a zjeven bude člověk hřícha, syn
zatraceni*,

4. jenž se protíví a ovyšuje nade
všecko, což slove B , aneb čemu
se děje octa*, tak že se posadí v
chrámě ožím, a ukazovati se bude,

jakobč byl Bůh.5. až se nepamatujete, že jsem

vám [to%pravil, když jsem ještě uvas b 1
6. nyní co [ho] mešká víte,

aby zjeven byl časem svým.
7. Nebojiž působí tajemství nepra

vosti*: toliko aby kdo drží nyni,
držel, dokavadž nebude z prostředka
vyvržen**.

8. A tehdáž bude zjeven ten
nešlechetník, kteréhož Pán Ježíš
zabije duchem úst svých*, a zkazí
ho jasností příští svého;

9. kteréhož příští jest podlé pů
sobeni satanova se vší mocí a di
vy, i lživými zazraky,

2) t. prorockého, či nějakým proroctvím. —
“ t. jakoby od nás pocházela —
či prvé nastane obecně odpadnutí od
víry a přijde antikrist — 1. im. 4, 1.
či co u lidí v uctivosti jest a k službě
Boží náleží, jako chrámy, oltáře atd.
či nepravost již provádí tajně moc
svou. — " či až odstraněno bude, co
ho zdržuje, potom přijde antikrist.

8) „t. velmi snadno, pouhým slovem —

3)

4
V

7)

10.a se všelikým podvodem nepra
vosti, při těch, kteříž zhynou : proto
že nepřijali 1áskupravdy*, aby spa—
seni byli. Proto jimpošle Bůh půso
beni bludu, aby věřili lži,

11. aby odsouzení byli všickni,
kteříž neuvěřili pravdě, ale povolili
nepravosti.

12. Myt pak máme co děkovati
Bohu vždycky z vás, bratří od Bo
ha milovaní, že vyvolil vás Bůh

rvotiny* k spasení, v posvěcení
ucha, a u víře pravdy**:
13. ku kterémuž povolal vás skr

ze evangelium naše, k dojití slávy
Pána našeho Ježíše Krista.

14.Protož bratří, stůj te, a zachová.
vejte ustanovení, kterýmž jste se
naučili, buďto skrze [naši] řeč,aneb
skrze naš list.

15. Sám ak Pán náš Ježíš Kri
stus, &. Bů i Otec náš, kterýž
zamiloval nás, a dal [nám] potěšení
věčné, a naději dobrou z milosti,

16. potěšujž srdcí vašich, a utvr
diž [vás] v každém skutku, i řeči
dobré.

Kapitola 3.
Pavel žádá Thessalonických o modlitbu

za sebe, 6. vystříhá od neřádných a nepo
kojných bratří, 11. napomíná k pracovitěmu
životu a zavírá psaní.

1. Dále, bratří, modlete se za nás,aby řeč Boží běh svůj měla,
a oslavena byla*, jako i u vás,

2. a abychom vysvobození byli
od nezbedných a zlých lidí; nebo
ne všech jest víra*.

3. Ale věrnýt jest Bůh, kterýž
vas utvrdí a ostříhati bude od
zlého.

4. Doufáme pak v Panu o vás,

10) či že nezamilovali pravdy 
12) či hned od počátku. — " t. tím, že

davěe se na pokání, posvětili, očistili
jste se v duchu, a že jste uvěřili pravdě

ož —
1) t. všudež jinde a po celém světě -—
2) t. víra není věc každého, nemyslí každý

s vírou upřímně; aneb není každému
co věřiti, kdo se za věřícího vydává.
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že co vám přikazujeme, činíte, i
činiti budete.

5. Pán pak zpravuj srdce vaše _)
v lásce Boží, a v trpělivosti Kri
stově*.

6. Přikazujeme pak vám, bratří,
ve jmenu Pana našeho Ježíše Kri
sta, abyste se oddělovali od každého
bratra, kterýž se chová.nepořádně*,
a ne podle naučení, kteréž přijali
od nás. '

7. Nebo sami víte, kterak máte
nasledovati nás; nebo nebyli jsme
mezi vámi nepokojní,

8. ani jsme darmo jedli chleba
od koho, nýbrž v práci a v uondání,
ve dne i v noci pracujíce, abychom
žádného z vás neobtěžovali.

9. Ne jakobychom [k tomuj ne
byli měli moci, aleabychom sevam

dalli za příklad, abyste nás nasledo—va 1.
10. Nebo i když jsme byli u

6) či křestanskě, dle příkladu Kristova.
6) či nenšležitě, zahšleje a všetečně do

cizích záležitosti se míchaje, i nepokoj
dělaje; níž v. 11.

vás, to jsme vám přikazovali: Že

neclhce-li kdo dělati, aby také nee .

11. Slyšeli jsme zajisté, že ně
kteří mezi vámi chodí nepokojně,
nic, nedělajíce, ale všetečné věci
($(mice.

12. Protož těm, kteříž takoví jsou,

přikazujeme, a prosíme pro Panaežíše Krista, aby pokojně pracujíce
svůj chléb jedli.

13. Vy pak, bratří, neoblevujte
dobře činíce.

14. Pakli kdo neuposlechne slo
va našeho skrze psaní, toho pozname—
nejte, a nesměšujte se s ním, aby
byl zahanben:

16. avšak nemějte [ho] za nepří
tele, ale trescete ho jako bratra.

16. Sám pak Pan pokoje dejž
vám pokoj věčný na všelikém mí
stě. Pan budiž se všemi vami.

17. Pozdravení, mou rukou Pavlo
vou: což jest za znamení vkaždém
listu. Takt píši.

18. Milost Pana našeho Ježíše
Krista budiž se všemi vami. Amen.

První epištola svatého apoštola Pavla
k Timotheovi.

Timotheus, rodem : Lystry, města krajiny Lykaonie v Malé Asii, byl syn
otce pohana a matky židovky, jmenem Evniky, kteráž i s matkou svou zasloužila
chválu nelíčeně víry (2. Tim. 1, 5.). Když apoštol Pavel na druhé cestě svě do Lystry
přišel, byl Timotheus již křesťanem, a že měl dobré svědectví od tamějších věřících,
vzal si jej Pavel za tovaryše a pomocníka v kázaní sv. evangelium (Sk. 16, 1—6.).
Ale prvé ho ještě obřezal, aby se ho idé neštítili, potom pak i na kněžství posvětil
(1. Tím. 4, 14.). Timotheus konal v církevních záležitostech apoštolovi poselství, jako
k. 1). k Thessalonickým (1. Thea. 3, 1—5.) a ku Korintským (Sk. 19, 22. 1. Kor. 4, 17.).
Byl také s apoštolem vŘímě ve vězení (Žid. 13. 28.), a z cesty do paněl konané na
vrátáv se s ním do Malé Asie lanechšn jest vEfesu k řízení té církve, an satím Pavel
dále do Macedonia se odebral. Odtud, a nepochybně z města Filippi nazvaného poslal
mu apoštol tento první list, jenž hlavně velmi moudra naučení a ' ení ]: vedení
pastýřského úřadu obsahuje a proto také spolu se dvěma následujícíma epištolama po
dobného obsahu, listem pastýřským slova.

Kapitola 1.
Potvrzení Timothea v správě církve Efes

ské, la některá k tomu potřebná naučení,
zvlášť o pravém cíli zákona.

1. avel, apoštol Ježíše Kristapo—
dle poručení Boha., spamtele—

našeho, a. Krista Ježíše, naděje
naší.
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2. Timotheovi, milému synu u
víře [pozdravenij. Milost, milosrden
ství, a pokoj [tobě] od Boha Otce,
a Krista Ježíše Pána našeho.

3. Jakož jsem rosil tebe, ab s
zůstal v Efesu, k yž jsem šel o
Macedonie, [tak i nyní dále prosím]
abys přikázal některým, by jinak
neuči1i*, '

4. ani hleděli básní a vypravo
rodů nemajících konce: což

více hádky působí, nežli vzdělání
Boží, kteréž jest u víře*.

5. Konec přikázaní jestit láska
z čistého srdce, a dobrého svědomí,
a neošemetné víry.

6. Od čehož někteří pobloudívše,
obrátili se k marnomluvení,

7. chtíce býti učitelé zákona,
nerozumějice ani co mluví, ani co
tvrdi

8. Víme pak, že dobrý jest zá
kon*, když ho kdo náležitě užívá“*:

9. to zna'e*, že zákon není 1110
žen sprave livému**, ale nespra
vedlivým anepoddaným, bezbožným
a hříšnikům, nešlechetným a. neči
stým, vrahům [svých]otcůamatek,
vražedlník ,

10. smilníkům, samcoložnikům,
těm kteříž lidi kradou*, lhářům a
křivým přísežnikům, a jestli co
jiného jest na odpor zdravému
učení,

3) či žádného nového učení neuváděli,
mimo to, co jsem já kázal —

4) Týká se to učitelů : Židovstva, kte
řížto spolu také dle tehdejšího svět
ského mudráctví, o mnohých rodech &
posloupnostech andělů hájili & to v u
čení křesťanské mísili.
t. zákon starý, Mojžíšem daný — "
t. uměje, co v něm pro všecky časy i
lidi, a tedy i pro křesťany platného
ustanoveno, rozeznávatí od toho, co jen
na čas a pro samy Židy platilo —
a zvláště na mysli maje ten, kdo chce
zákona náležitě užívati aužívání jeho
i jiným schvalovati — " t. že se člo
věka křesťanského ve víře vycvičeného
a dle ní ctně a šlechetně chodícího,
netýče, ižs ho takový nepotřebuje,
jsa daleko těch hrubých nepravostí,jež
Zákon Starý nastavuje. Gal. 8, 19.

10) a pak je v otroctví prodávají —
Nový Zákon.

tov

11. kteréž 'est odlé slavného
evangelium blahos aveného Boha,
ježto mně svěřeno jest.

12. Děkuji tomu, kterýž mne
posilníl, Kristu Ježíši Pánu naše
mu, že mne za věrného soudil, a
postavil v službě,

13. jenžto jsem prvé byl ruhač,
a protivník, a hánce: ale došel
jsem Božího milosrdenství, poně
vadž jsem to z nevědomosti v ne
věře činil*. ,

14. Rozhojnila pak se náramně
milost Pána našeho [ke mě, s
věrou a láskou, kteráž jest v '
stu Ježíši*.

15. Věrné slovo, avšelikého oblí
bení hodno*, že Kristus Ježiš při
šel na tento svět, aby hříšníkyspa
sil, z nichžto já první** jsem.

16.Ale proto jsem došelmilosrden
ství., aby na mně prvnim dokázal
Kristus J ežíš všelikou trpělivost,
k naučení těch, kteříž budoucně
uvěří v něho, k životu věčnému.

17. Králi pak věků nesmrtedl
nému, neviditedlnému, samému Bo
hu, čest a sláva na věky věků.
Amen.

18. Toto přikázaní poroučím to
bě, synu Timothee, podlé přede
šlých o tobě roroctví*, abys bojo
val dle nich obrý boj,

19. maje víru, a dobré svědomí,
kteréžto někteří odvrhše, utonuli
s vírou*:

20. z nichžto jest Hymenéus a
Alexander: kteréž jsem dal sa
tanu, aby se naučili nero ati.

(1. Kor. 5, B.)

13) t. prvé, než jsem v Krista uvěřil.
14) t. potom, když jsem přijal víru, ana

miloval Ježíše Krista.
15) t. jisté a. víry hodné jest to učení, aa—

sluhujíe, aby ochotně přijato a pevně
držáno bylo — " či ten nejpřednější,
největší.

18) či podlé toho, co při svěcení na kněž
ství nad tebou říkéno a tobě uloženo
bylo —

19) či utrpěli ztrátu víry.
18
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Kapitola 2.
Napomenutí k modlitbám, zvlášťza vrch

nost. B. Naučení, jak se mají muži i ženy
při službách Božích chovatí.

1. osím pak přede vším, aby
činěn byly prosby, modlítb ,

žádostí*, dí činění zavšeck lí ',
2. za krále, i za všecky, teřiž

jsou v vysokých úřadechpostaveni,
abychom* pokojný a tichý život
vedli, ve vší pobožnosti a čistotě.

3. Nebo to dobré jest a vzácné
před spasítelem naším, Bohem,

4. kterýž chce, aby všickni lidé

spasheníbyli, a ku poznání pravdyřiš .
p 5. Jedent jest zajisté Bůh, jeden
také prostřede mezi Bohem a
lidmi, člověk Kristus J ežíš*,

6. kterýž dal sebe samého na
vykoupeni_za všecky, na svědectví uč
. S ,

ča? na kteréžto [svědectví] posta
ven jsem já. za kazatele aapoštola,
pravdut pravím, neklamam, za učí
tele národů ve víře a pravdě.

8. Chci tedy, aby se muži mo
dlili na všelikém místě,pozdvihujíce
čistých rukou bez hněvu a sváru.

9. Podobně i ženy voděvu sluš
ném, stydlívostí a střízlivosti se
ozdobujice, a ne kadeřavými vlasy,
neb zlatem neb perlami, aneb dra
hým rouchem:

10. ale jakž sluší na. ženy, kte

ráž1kngazují pobožnost dobrýmis t .
11. Žena at se učímlčíc, se všeli

kou poddaností;
12. nebo ženě nedopouštím učí

1) či přimluvy, orodovůní za jiné —
2) t. pod jejich správou a ochranou —
5) Kristus Ježíš, vstoupiv na nebesa a

sedě na pravici Boží, zůstáva, dle své
ho člověčenství, ustavíčným prostřed
níkem, jednatelem a smircem i oro
dovníkem naším u Boha Otce, obětu
jíc mu za nás své nyní oslavené člo
věčenství. Řím. 8, 34.
t. v obecném shromáždění, při služ
bach Božích -

12)
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ti*, ani panovatí nad mužem, ale
aby byla v mlčení.

(1. Kor. 14, 34—35.)
13. Prvé zajisté Adam jest stvo

řen, potom Eva;
14. a Adam nebyl sveden, ale

žena jsoucí svedena byla v přestou
pem.

15. Ale však spasena bude roze
nim dětí, jestliže setrvá. u víře, a
lásce, a v posvěcení se střízlívostí.

Kapitola 3.
O vlastnóstech biskupů a díakonů Gahnů).

1. ěrné slovo*: Žádá-li kdo bi
skupství, dobré práce žádá,.

2. Musí pak biskup bez úhony
býti, jedné manželky muž*, stříz
livý, opatrný, způsobný, stydlivý,
k hostem přívětivý, schopný kem:

3. ne pijan vína, ne bíjec*, ale
mírný, ne svarlivý, ne lakomý, ale

4. kterýž dům svůj dobře spra
vuje, a. syny má. poddané se vší
počestností.

5. Nebo jestliže kdo domu svého
s ravovati neumí, kterak bude o
mrkev Boží péčí míti?

6. Ne v nově na víru obrácený:
aby se nepozdvíbl v pýchu a neu
padl v soud ďáblův*.

7. A musít také svědectví dobré
míti od těch, kteříž jsou vně [cír
kve], aby neupadl v pohaněni a v
osidlo ďáblovo.

8. Tak podobně díakonové [mu
sejí býtí] stydlívi, ne dvojího jazy
ka*, ne mnohému vínu oddaní, ne
mrzkého zisku žádostiví;

9. mající tajemství víryv svědo
mí čistém.

10. Ti pak at jsou také nejprvé

1)
2)

či jistě. to pravda -—
t. který ne vícekrát než jednou do
stavu manželského byl vstoupil: kdoby
se byl podruhé oženil, nemohl již býti
biskupem —
či rváč, milovník pranic
by nebyl zavržen, jako
či lhaři, obojetnící —

vč!6 pyšný dabei.
8)
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zkušení, & tak at posluhují, žádné
úhony nemajíce.

11. Též i ženy* [musejí býti] sty
dlivé, neutrhevé, střízlivé, ve všem
věrné.
„slz. Diakonovébuďtežjedné msn
želky muži, kteřížby své syny do
bře spravovali, i své domy*.

13. Nebo kteřížby dobře posluho
velí, ti dobrého stupně““ sobě do
budou, a. mnohé doufánlivosti u
víře, kteráž jest v Kristu Ježíši.

14. Toto ti píši, maje naději, že
[sám] brzo ]: tobě přijdu:

15. paklitbych prodlil, ab s vě
děl, kterak máš v domu ožím
obcovati, kterýž jest církev Boha.
živého, sloup a. utvrzení pravdy:

16. & zjevně veliké jest tajem—
ství pobožnosti, kteréž zjeveno jest
v těle"', ospravedlněno jest v du
cha“, ukázalo se andělům, kázáno
jest národům, & uvěřeno jest na
světě, přijato jest v slávě-r.

Kapitola 4.
Předpovědění budoucích bludů.. 6. Někte

rá. naučení Timotheovi daná.

1. Duch pak zjevně reví, že vosledních časíc odstoupí
někteř od víry, poslouchajíce du
chů bludných, a.učení ďábelských*,
..:,2. mluvwích v po tví lež, a.
majících svědomí své [jako zločinci]
znamenané;

3. zbraňujících se ženiti [a. vdá,
vati], přikazujících zdržovati se od
pokrmů*, ježto Bůh stvořil kvděč

11) t. ty, kteréž se k církevní službě vo
lily, nazvané diakonky —'
t. děti i domácí čeládku —
t. lepšího, vyššího v církevním poslu
hovém'. —
t. opravdu veliké tajemství křesťan
ského náboženství jest to, že Syn Boží
zjevil se v těle lidském a t. d. —-"'
či: za pravého dokázán jest mocí Ducha.
sv., skrze zézrskys t. d. —1' či slavně
na nebesa, na. pravici Bo '.
t. bludných, podvodných učitelů., &zlé
ho učení jejich
t. dle způsobu
istých —

12)
13)

16)

a
V

židovského jako od ne6:v

nému užívání věřícím, & těm, kte
říž poznali pravdu.

4. Nebo všeliké stvoření Boží
jest dobré, a. nic nemá, býti zamí
táno*, což se s díků činěním při
jímá.; (Kor. 10, 30.)

5. posvěcuje se to zajisté skrze
slovo Boží, a. modlitbu.

6. Toto předkládsje bratřím, bu
deš dobrý služebník, Krista. Ježíše,
nakrmený slo Viry a. dobrého
učení, kteréhož jsi došel.

7. Ničemných ak & babských
básní varuj se: a.e cvič se v po
božnosti.

8. Nebo tělesné cvičen? malého
jest užitku: ale pobožnost jest ke
všemu užitečná., majíc zaslíbení
nynějšího života, i budoucího.

9. Věrnét to slovo, a. všelikého
oblíbení hodno*.

10. Proto zajisté pracujeme, &.
zlořečem' bývéme, že naději máme
v Bohu živém, kterýž jest spasitel
všech lidí, zvláště věřících.

11. Tý věci přikazuj & [těm] uě.
12. Nižádný at mladosti tvou ne

pobrdé: ale buď příkladem věřících,
v slovu, v obcování, v lásce, ve
víře, v čistotě.

13. Dokudž nepřijdu, buď pilen
čítání, napomínání, a. učení.

14. Nezanedbšvej milosti, kteráž
jest v tobě, kteráž ti dána. jest
skrze proroctví, se ukládáním ru
kou kněžských*.

15. Otom řemýšlej, vtom buď:
aby prospěc tvůj zjevný byl
všechněm.

16. Dej pozor na. sebe, i ne. u
čení: v tom trvej*; nebo to číně,

4) a za. nečisté iposkvrňujícívydávšno —
8) t. pouhé zevní mrtvenítěls bděním,

posty & t. d., bez vnitřního duchovní
ho cvičení, bez mrtvení zlých žédostí,
& sauěování se ctnostem —

9) t. pravdivé a. velmi důležité, zasluhu
jíc věrně uchováváno býti.

14) t. při modlení & vzývání Boha skrze
Ducha. sv. 5 při ukládání na tšrukou
presbyterů, či starších neb kněží.

16) či toho buď ustavičně pilen, abys i
sám ve všeliké ctnosti prospíval i jiné
svým učením ]: dokonalosti vedl —
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isam sebe spasena učiníš, i ty,
kteříž tebe poslouchají.

Kapitola 5.
Další naučení Timotheovidana, kterakby

se k rozličným v církvi ůdům zachovati
měl.

1. Staršího netrestej, ale napomínej [ho] jako otce*: mladých
jako bratří;

2. starých žen jako matek: mla
dic jako sester, ve vší čistotě.

3. Vdovy měj ve oti*, kteréž
pravě vdovy jsou.

4. Pakli která. vdova syny aneb
vnuky má.: at se učí nejprvé dům
svůj spravovati, a rodičům odměn—
nou službu prokazovati*; nebo to
jest vzácné před Bohem.

5. Ale kteráž pravě vdova jest
a osamělá, at má. naději v Bohu,
a trvá. na prosbách a modlitbách
dnem i nocí*.

6. Nebo která. v rozkoších jest,
za živa mrtva jest

ú117.11Ato přikazuj, aby byly bezn.y
8. Jestliže pak kdo o své a ob

zvláště o domácí péče nemá.*, za
přel víru, a jest horší než nevěřící.

9. Vdova buď vyvolenaa, kte
rážby neměla méně šedesáti let,

kgřkrážbybyla jednoho muže manž
10. majíc svědectví v dobrych

skutcích, jestliže syny vychovala,
jestliže pocestné do domu přijímala,
jestliže svatým noh nmývala je—
stliže soužení trpícíšn posluhovala,

1) t. s takovou mírností, slušnosti a věž
nosti, jako syn svého otce napomínavá.—

8) poctě jich také naležiltým od církvezaopatřem'm — Sk. 6,
4) t. at ti synové a vnucli o svou ovdo

vělou mateř pečují a jí potřebnými
věcmi opatřují, níž v.16.

5) a ucel; se Bohu Odda, jako ta Anna.Luk. 2, 37.
8) tak aby je vším potřebným opatřil —
9) k službě vcírkvi, díakonka,jakovýchž

služba byla při křtu ženského pohlaví
pomáhati, mládež ženskou vyučovati,
nemocné a pocestné obsluhovati a t.d.
— " toliko jednou vdaná. — výš 8, 2.

jestliže každého skutku dobrého
následovala.

11. Mladších k vdov se varuj' ;
nebo když v liší-istu zbujněly*,
chtějí se vdávati

12. majíce šodsouzení, protožeprvní víru zrušili
13. jsouce pak s olu i zahalčivé

učí se choditipo dbmíchh; a neto
liko zahálčivé, ale 1štěbetné, ivše
tečné, mluvícé co nesluší.

14.. Protož chci, aby se mladší
[vdovy] vdávaly, děti rodily, ho
spodyněmi byly, a žádné příčiny
protivníku k utrhání nedavaly.

15. Nebo již se některé zpět po
satanášovi obrátily*.

16. Protož má.—li který věřící
vdovy, opatrujž je*, a nebuď obtě
žována církev: aby těm, kteréž
právě vdovy jsou, postačilo.

17. Starší*, kteříž [svůj úřad]
dobře spravují, dvojí cti hodným
jmím' buďte“ : zvláště ti, kteříž
pracují v slovu a učení1-.

18. Nebo praví Písmo: Nezava
žeš úst volu mlátícímu. A: Hodent
jest dělník své mzdy.

(5. Mž. 25, 4. Mat. 10, 10.)
19. Proti knězi nepřijímej žaloby,

leč2(pode dvěma neb třemi svěTy [pak], kteříž hřeší, přede
všemi treste aby 1jiní bazéňměli.

21. Osvě čujit před Bohem a
Kristem Ježíšem, i vyvolenými an
děly, abys těchto věcí ostříhal
bez kvapnosti v soudu, nic nečině
podlé náchylnosti k druhé straně.

22. Nevzkládej rukou rychle na
žádného*, aniž buď cizích hříchů
účasten. Sebe samého ostříhej v
čistotě.

11) t. : dobrého bydla v službě církevní
zbujnnvěše —
t. od služby církevní k pohanství se
navrátily, aby zase muže míti mohly.
potřebnými věcmi je opat ri —
t. presbyteři, kněží— "' i také dvojí—
díl (porci) služného si mají — 1- či
kazatelové a učitelé.
lečby to, co na ně žalovano, dvěma
neb třemi svědky stvrzeno bylo.

:l neposvěcuj nikoho rychle k církevní

15
V

16)
17)

19)

22)
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23. Nepij již více vody, ale užívejlskrovně vína pro svůj žaludek, a
své časté nemoci.

24. Některých lidí hříchové jsou
zjevni, a předcházejí soud*: ně
kterých pak i následují.

25. Atak také i dobří skutkové
'sou při některých prvé zjevni: &
teřížjinak jsou, nemohou se skrýti.

Kapitola 6.
O povinnostech služebníka, 6. a bohatých.

1. Kteřížkoli jsou služebníci podejhem*, at mají své pány za
hodné vší cti, aby jmeno Páně a
učení nebylo rouháno.

2. Kteříž pak mají pány věřící,
at jimi nepohrdají proto, že jsou
bratři: ale tím ochotněji at jim
slouží, protože jsou věřící &.milí,

jIenž[téhož] dobrodiní účastni jsou*.omu vyučuj a na omine'.
3. Jestliže kdo jihak učí, a ne

dává místa zdravým řečem Pána
našeho Ježíše Krista, atomu učení,
kteréž jest podlé pobožnosti:

4. ten jest pyšný, a nic neumí,
ale jest nemocný při otázkách a
hádkách o slova, z kterýchž po
cházejí závist, svár, rouhání, zlá
domnění,

5. hádky lidí na mysli porušených
a pravdy zbavených, domnívajících
"se, žeby pobožnost byla zisk*.

6. Jestit pak zisk veliký, pobož
nost s dostatečností*.

7. Nic jsme zajisté nepřinesli na
tento svět: bez pochyby že také
nic odnesti nemůžeme.

24) t. netřeba jich vyhledávati; tedy kdo
takoví jsou, mohou hned bez zkoušení
od služby církevní odmrštěni býti —
t. v otroctví u pohanů —
t. ač křesťané jako bratří, všickni
stejní a sobě rovní jsou, a nemá se
jeden nad druhého hrdě s. pánovitě
vypínati, & však se tím řád obecní ni
koli neruší, nobrž služebníci povinni
jsou jako křesťané tím více svým kře
sťanským pánům náležitou uctivóst i
poslušnost vprokazovati.

5) t. věc zisku a obchodu.

1)
2)

6) či s myslí na mále přestávající.

8. Ale majíce pokrm, a čímbychom
se odivali, dosti na tom mějme.

9. Nebo kteříž chtějí zbohatnouti,
upadávají v pokušení, a v osidlo
ďáblovo, &.v žádosti mnohé neuži
tečné i škodlivé, kteréž pohřižují
lidi v zahynutí a zatracení.

10. Kořen zajisté všeho zlého
jest žádostivost* : jíž někteří puzení

pobloudili od víry, a uvedli se volesti mnohé.
11. Ale ty, 6 člověče Boží, varuj

se toho: následuj ak spravedlnosti,
pobožnosti, víry, ásky, trpělivosti,
tichosti.

12. Bojuj dob boj víry, do
sáhni života věčn ho, k němuž jsi
povolán, a [pro nějž jsi vyznal dobré
vyznání před mno ými svědky.

13. Přikazujit tobě před Bohem
kterýž všecko obživuje, &. před
Kristem Ježíšem, kte ž svědectví
vydalgpodPontským P' átem, dobré
vyznání*,

14. abys ostříhal přikázaní bez
oskvrny, bez úhony, až do příští
ána našeho Ježíše Krista,
15. kteréžto časy svými ukáže

blahoslavený a sám mocný Král
n králi, & Pán nad pán ,

16. jenž [toliko] sám ma nesmr
tedlnost*, a přebývá v světle ne
přístupném; jehož žádný z lidí
neviděl, aniž také viděti může, kte
rémuž čest a panování věčné. Amen.

17. Bohatým tohoto světa při
kazuj, at nejsou vysokomyslní, ani
doufají v nejistém zboží, ale v Bohu
živém, kterýž nám dává všecky
věci hojně ku požívání;

18. at činí dobře a bohatnou v
dobrých skutcích; at rádi dávají,
a se sdělují;

19. at sobě skládají dobrý základ
k času budoucímu, aby dosáhli pra
vého života.

20. Č) 'Hmothee, ostříhej, což

10) t. zisku, peněz; či lakomost —
13) t. že jest král židovský, Messiáš. ne

šetře svého života — V
16) t. svou vlastní, přirozenou, jiní pak

jen skrze něho —
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tobě svěřeno,varuj se nepobožných 21. ku kteréž někteří se řizna
novot slov, a sporů falešně tak na- vajíce od viry odpadli. 'ost s
zvané vědy, tebou. Amen.

Druhá. epištola svatého apoštola Pavla k Timo
theovL

Tuto druhou epištolu k Timotheovi psal apoštol Pavel, když byl podruhé v
Římě uvězněn a již blízek svéhokonce. aaa viděti Timotheaazpomenuv jeho slzí (snad
při posledním loučení,) a jehó od báby a matky zděděné nelíčené víry, vzbuzuje ho k
obnovení udělené tobě milosti, a dává. mu mnoha napomenutí í naučení k vedení 15
řadu, zvláště také strany odpůrců pravdy a. falešných učitelů i nestalých křestanů.
Konečně předpovídá svou smrt a přikazuje Timotheovi, aby k němu, téměř ode všech,
vyjma Lukáše, opuštěnému i s Markem přijíti pospíšil. Dana jest tedy epištola tato :

íma okolo r. 67 po Kristu, kteréhož Pavel svůj život mučenuickou smrtí dokonal, a
jest nejposlednější ze všech, které byl Pavel napsal.

Kapitola 1. lmilostBoží, kterážjestvtobě skrze
Pozdravení a napomenutí Timothea kivzmádáni rukou mých

účinlivosti, smělostia stálosti u víře. ! ,7' „Nebo ned—Plna? Bůh duch?
|bazne, ale moc1, a milování, a stři

1.Pavel, a oštolJežíše Krista skrze zlivosti.vůli oží, podlé zaslíbení ži- 8. Protož nestyď se za svědectví
vota, kterýž jest v Kristu Ježíši*, Pana našeho, ani za mne, vězně

2. Timotheovi, nejmilejšímu synu, jeho: ale pracuj spolu při evange—[vzkazuje] milost, milosrdenství, po- ium podlé moci Boží*,
koj od Boha Otce, a Krista Ježíše 9. jenžto nas vysvobodil, a po—
Pana našeho. volal povoláním svým svatým, ne

3. Díky činím Bohu, jemuž s]ou- podlé skutků našich, ale podlé ulo
žím od předků* svědomím čistým, žení svého, a [podlé]milosti, kteráž

že bez&přestánímam tebev paměti dana jest nam skrze Krista Ježíšena mo 'tbach svých, ve dne i v před časy věků*,
noci, 10. zjevena pak jest nyní skrze

4. žadaje tebe viděti, zpomínaje zjevné příští Spasitele našeho Je
na tvé slzy, abych radostí byl na- žiše Krista, kterýž zkazil zajisté
lně smrt, vyvedl pak na světlo i ne
5. rozpomínaje se na tu viru, porušitedlnost skrze evangelium,

kteréž jest v tobě bez pokrytství, 11. jehožto ja jsem ustanoven
kteréž i nejprvé v babě tvé Loidě kazatelem, a apoštolem, i učitelem

řebývala, a v matce tvé Evnice, národů.
]ist pak jsem že i v tobě. 12. A pro tu říčinu také toto

6. Pro kteroužto příčinu napo- trpím, ale nesty ímt se [za to];
_ mínam tebe, abys opět vzbudil nebo vím, komu jsem uvěřil,a jsem

1) povolán od Boha k hlásání života věě- .
ného, skrze Ježíše Krista všem věří- 8) t. sobě propůjčené, výš v. 7.; aneb,
cím dobytého — spolu s evangelium trp, snéšej s po

3) t. jako i moji rodičové a předkové; mocí Boží protivenství —
aneb od narození, před svým obráce- 9) t. před časy věčnými, od věčnosti;
ním již i potom — před ustanovením světa —
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jist, že on mocen jest sklad můj
zachovati [až] do onoho dne.

(1. Tím. 6, 19.)
13. Mějž říklad zdravých slov,

kteráž jsi s yšel ode mne u víře,
a. v milování v Kristu Ježíši.

14. Toho dobrého skladu ostříhej
skrze Ducha. svatého, kterýž pře
bývá. v nás.

15. O tom víš, že se odvrátili
ode mne všickni, kteříž jsou v Asii*,
z nichžto jest Figellus, a Hermo

nes.
16. Dejž milosrdenstvíZPén domu

Onesiforovu; nebo často mne ob
čerstvoval, & za okovy mé se ne
styděl:

17. nýbrž přišed do Říma, [velmi]
pilně mne hledal, i nalezl.

18. Dejž jemu Pán nalézti mílo
srdenství u Péna*, v onen den. A
jak mnoho mi posluhoval v Efesu,
ty nejlépe víš. '

Kapitola 2.
Napomenutí k věrnému konání úřadu

učitelského. 16. Výstraha od učitelů blud
ných._

1. y tedy, synu můj, posilní se
v milosti, kteréž jest v Kristu

Ježíši;
2. a co jsi slyšel ode mne před

mnohými svědky, to [zase] svěřuj
věrným lidem, kteří způsobní budou
i jiné učiti.

3. Pracuj* jako dobrý bojovník
Krista Ježíše.

4. Žádný, kdož bojuje Bohu, ne
zapléta se v obchod světské: aby
se líbil tomu, od ko ož jest zvolen.

5. Nebo i ten, kdo o závod bo
juje, nebývá. korunován*, lečby
řádně bojoval.

15) t. pomocníci moji z Asie —
18) t. milosrdenství své, či Boží. — Pravdě

podobne, že ten Onesiforus byl již
mrtev.

3) Ř.: trp, snéěej — podnikej prace &
protivenství —

5) či nedostává vítězného věnce za od
měnu — Podobenství vzato od závod
ních her Řekům & Římanům obyčej

ných.
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6. Pracující oréč musí nejprv
užitky bréti*.

7. Rozuměj, co pravím: dát za.
jisté tobě Pan ke všemu rozum.

8. Pamatuj ž, že Pán J ežíš Kristus
vstal z mrtvých [jenž byl] z se
mene Davidova*, podlé evangelium
mého,

9. v kterémž pracuji* až do vě
zení, jako zle číně: ale slovo Boží
není přivézéno**.

10. Protož všecko snáším pro
vyvolené, aby oni spasení došli,
kteréž jest vKristu Ježíši, s slávou
nebeskou.

11. Věrné slovo: nebo jestliže
jsme s ním zemřeli, spolu s ním i
živi budeme;

12. budeme-li [s ním] trpěti, bu
deme s ním také kralovati: pakli
[ho] zapřeme, i on nás zapře;

13. nevěříme-li*, ont zůstává.
věrný, nemůžet sám sebe zapřiti**.

(Řím. 3, 3. 4.)
14. Ty věci připomínej, a osvěd

čuj před Pánem. Nevaď se slovy*;
neb to k ničemu není užitečné,
než ku podvracení posluchač **.

15. Pilně se snaž vydavati sebe
samého Bohu za příjemného děl
níka, kterýžby se nemusel [za svou
práci] styděti, náležitě se obíraje
s slovem pravdy.

16. Nepobožných pak a marných
řeči se varuj*, nebot velmi prospí
vají k bezbožnosti,

17. a řeč jejich rozjida se jako
rak*: z nichžto jest Hýméneus, &
Filétus,

6) t. jen kdo prvé o roli dělal, má. právo
bráti z ní užitek; aneb, orůč musí prvé
pracovati, než bere z rolí užitek.
t. pravý člověk, a to z rodu králov
ského, jenž nicméně prvé trpěl, než :
mrtvých vstal a. oslaven byl —

. snéším protivenství — " či uko
váno se mnou ve vězení, nýbrž svo
bodně se rozhlašuje & zmáhé.
Ř. znevěrníme-li my, či budeme-li ne
věrni — *. či jest nezměnitedlný.
či aby se nehádali o slova — '
jejich zmatku, škodě & zkáze.
a je zestavuj —
t. řečtakových msrnomluvných učitelů
rozšiřuje se dále & nakazuje i jiných.
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18. kteříž od pravdy od adli ra
více, že se již stalo vzkříšení a
podvrátili víru některých.

19. Ale pevný základ Boží stojí*,
maje znamení toto: Znát Pán ty,
kteříž jsou jeho“ ; a: Odstup od
nepravosti každý, kdo jmenuje jme
no Páně-r.

20. V domu pak velikém* jsou

Kapitola 3.
Výstraha od lidí bezbožuých a svůdců.

10. Napomenutí Timothea k stálosti, trpě
livosti, e. zůstávám v tom, čemuž se od
Pavla a : Písem svatých naučil.

1. to pak věz, že v posledních
dnech nastanou časovénebez

ne'en zlaté a stříbrné nádoby, ale P ční
ta é dřevěné i hliněné, a některé
zajisté ke cti, některé pak ku po
tupě**.

21. Protož jestliže se kdo od těch
věcí očistí*, bude nádobou ke cti
posvěcenou, a užitečnou Pánu, ke
všelikému skutku dobrému příhod
nou.

22. Mládenčích pak žádost? se
varuj: ale následuj spravedlnosti,
viry, lásky, a. pokoje s těmi, kteříž
z čistého srdce vzývají Pána..

23. Bláznivých pak &nekázaných
otázek* se varuj, věda, že plodí
every.

24. Neslušít na služebníka Páně,
vaditi se, ale aby byl tichý ke
všem, způsobný k učení, trpělivý,

26. jenžby s mímostí trestal ty,
kteříž se rotiví pravdě: zdažby
snad něk y dal jim Bůh pokání
ku poznání pravdy,

26. aby usmyslili sobě [a-dobyli
se] z osidel ďábla, od něhož u vě
zení držáni jsou k jeho vůli*.

19) t. nepohnntedlně, co od Boha založeno
:; k spasení povoláno; rozuměj dům
Boží, církev. 1. Tím. 3, 16. — " A
také oni ho znají, přiznávajíce se k
němu slovem i skutkem. — 1' i k
Pénu Kristu se přiznává.
jakýž jest i církev — ** t. některé ]:
počestnému užívání, a některé k věcem
povržlivým, nečistým.

či od těch výše zmíněných bludů ane
pravostí se vystříhá —
t. vášní u mládeže obyčejných, jakož
jsou prudkost, bujnost, marnost, svě
táctví —
či hádek a. řečí bez kázně, o věcech,
ničehož k pravé moudrosti & kázni
křestanské nepřičiňujících —

26) t. k vykonávání vůle jeho.

20)

21)

22)

23)

& ;

2. budout lidé sami sebe mílu'ící,
lakomí, hrdí, pyšní, ruhači, ro ičů
neposlušní, nevděční, bezbožní,

3. nelitostiví, nepokó'ní, utrhaěi,
nezdrželiví, netiší, bez obrotivosti,

4. zrádci, zpurní, naduti, a mi
lovníci více rozkoší nežli Boha,

5. majice sice tvářnost pobožnosti,
ale moc její zapírajíce. A těch se
varuj.

6. Nebo z těch jsou, kteří se
vluzují do domů, a zjímané vodí
ženky obtížené hříchy, jenž puzeny
jsou rozličnými žádostmi,

7. vždycky se učíce, a nikdy ku
poznání pravdy nepřicházejíce.

8. Jako pak J annes &Mambres'
protivili se Mojžíšovi: tak i tito
se protiví pravdě, lidé na mysli
porušení, 8 strany víry zavržení.

8. Ale nebudou dále prospívati;
nebo nesmyslnost jejich zjevná bude
všechněm, jako i oněchno byla.

10. Ty pak jsi došel mého učení,
navedení, úmyslu, víry, dlouhoče
kání, milování, trpělivosti,

11. [mých] protivenství, utrpení,
jakáž se mi přihodila v Antiochii,
v Ikonii, a v Lystře, jakáž proti
venství snášel jsem, a ze všech

rhl mne Pán.
12. A [tak] všickni, kdo chtějí

pobožně živi býti v Kristu J ežíši*,
protivenství tr ěti budou.

13. Zlí pak 'dé a svůdcové &

jldou v horší*, bloudíce, i [jin vlud uvádějíce.

8) již byli egyptští čarodějnici — 2.Mž.
7 11, .

12) či jak na pravé křesťany náleží -—
13) t. dál a dál pořád horší ahorší budou.

— Jestit to zvláštní znamení bludu &
bludařů, že spustivše se jednou ne
omylného pravidla víry v církvi, vždy
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14. Ale ty zůstavej v tom, čemu
jsi se naučil, a co ti svěřeno jest,
věda od kohos se naučil.

15. A že od dětinství Písma svatá.
maš*, kteráž mohou tebe naučiti
k spasení, skrze víru, kteráž jest
v Kristu Ježíši.

16. Všeliké Písmo, od Boha vde
chnuté, užitečné jest k učení, k tre
stání, k napravování, k cvičení v
spravedlnosti,

17. aby dokonalý byl člověk
Boží*,ke všelikému skutku dobrému
způsobný.

Kapitola 4.
Napomenutí Timothea k horlivému úřadu

svého kazatelského konání. 6. O svém brz
kém ze světa odjití. 10. O některých po
mocnících svýchiprotivnicích. 19. Pozdra
vuje některých a zavírá. ten list.

1. Osvědčuji před Bohem a Ježí—šem Kristem, kterýž souditi
bude živé i mrtvé, v příchodu svém
a království svém:

2. kaž slovo, nabízej v čas i ne
v čas*; tresci, pros, žehři ve vší
trpělivosti a učení.

3. Nebo bude čas, kdyžto zdra
vého učení nebudou snášeti, ale

odlé svých žádostí sobě shromaž
ovati budou učitele, majíce svr

blavé uši*:
4. a od pravdy zajisté sluch od

vrátí, &.k basněm se obrátí.
5. Ty pak bdí, ve všem pracuj*,

konej dílo kazatele, vyplňuj službu
svou. Střízlivý buď.

6. Nebo já. již počínám obětován
býti, a čas rozdělení mého* nastává.. '

dále a dále se pouštějí a od pravdy
uchylují, jeden článek po druhém od
hazujíce, až konečně v holé nevěře se
ocitují a tonou.

15) t. Písma Starého Zákona —
17) t. služebník Boží, učitel církevní —
2) t. at jest vhod, aneb není — tobě aneb

i těm, kterýmž kažeš; dotírej na ně,
třebat se zprvu i zpěčovali —

3) t. poněvadž je svrbí uši, tak že jsou
dychtivi nového a nového učení —

6) či buď trpěliv, nevyhýbej se těžkostem.
6) t. duše od těla, čas smr ti ——
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7. Dobrý boj jsem bojoval, běh
jsem dokonal, víru jsem zachoval.

8. Naposledy složena jest mi ko—
runa spravedlnosti*, kterouž mi dá.
v onen den Pan, [ten] spravedlivý
soudce: a netoliko mně, ale i [všem]
těm, kteříž milují příští jeho**. Po
spěš, abys ke mně brzo přišel.

9. Nebo Démas mne opustil, za
milovav tento svět, a odšel do
Thessaloniky :

10. Krescens do Galacie, Titus
do Dalmacie.

11. Samotný Lukáš jest se mnou.
Marka vezmi a přiveď s sebou;
nebo jest mi užitečný k službě.

12. Tychika pak jsem poslal do
Efesu.

13. Plášť-, kteréhož jsem nechal'
v Troadě u Kapra, když půjdeš,
přines s sebou, i knihy, 'a zvláště
pergamen.

14.Alexander, kotlař, mnoho zlého
mi učinil: zaplatit jemu Pan podlé
skutků jeho,

15. kteréhož i ty se varuj; nebo
velmi se protivil slovům našim.

16. Při první mé obraně* nebyl
žádný se mnou. ale všíckni mne
opustili: nebudiž jim to počítano**.

17. Ale Pán byl se mnou, a po
silnil mne, aby skrze mne doplněno
bylo kázaní, a [aby jej slyšeli vši
ckni národové: a vysvobozen jsem
z úst 1va*.

18. Vysvobodil* mne Pan ode
všelikého skutku zlého, a zachová.
k království svému nebeskému,
jemuž sláva na věky věků. Amen.

8) či ctnosti. Báře apoštol podobenství
od veřejných her řeckých, kdežto dá.
vána byla posléze koruna či věnec tomu,
kdo v závodu zvítězil. — '" či s ra
dostí ho očekávají.
či odpovídání před soudem v Římě —
** t. na hřích.
t. z nebezpečenství smrti, snad že bylo
již na. tom, aby odsouzen byl k se
žrání lvúm: ale povoleno mu druhé
odpovídání. Aneb, vysvobozen z moci
lva, t. císaře Nerona; aneb itoho lva,
kterýžto obchází, hledsjekohoby s ežral:
ale na. něm ničehož nenalezl. 1. Petr.

17)

5 8. —

18) Ř. & vysvobodí, t. i budoucně —
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19. Pozdrav Prisky & Akvily, i Pozdravují tebe Evbúlus. &.Pu
Onesiforova domu. ona, a Linus, a Klaudia, ivšickni

Erastus zůstal v Korintu. bratří.
Troíima pak jsem nechal nemocného 22. Pán J ežiš Kristus s duchem
v Milétu. tvým. Milost s vámi. en.

21. Pospěš před zimou příjíti.

Epištola sv. apoštola Pavla hkTitovi,
Titus byl rozený pohan, ale záhy uvěřiv byl již s Pavlem v Jerusalémě,

když se tam jednalo o potřebnost obřízky i bývalým pohanům (Sk. 15, 1. atd.). Mnozí
z bývalých Židů usilovali o to, aby také Titus obřezan byl: ale Pavel nikterak ne
svolil (Galat. ?, 1. atd.), háje křesťanskou svobodu. Titus byl také Pavlovi poslancem
do Korintu, po odeslání prvního listu k Korintským, maje mu přinesli zpravuoúěinku.
téhož listu (2. Kor. 2, 12—13. a 7, 6. 13—15.). Později as té doby, když se Pavel
z římského vězení vracel, a po vykonané do Španěl cestě na ostrově Krétě zastavil,
nechal tam, nemoha se dlouho zdržeti, k řízení tamnější církve Tita, jakož potom v
Efesu Timothea. Na to mu psal tento list, pravdě podobno z Macedonia. kamž ho i k
sobě do města Nikopole zve (8, l2.). Jeko tam Timotheovi, dáva i tuto Titovi potřebná.,
naučení a napomenutí k vedení pastýřského úřadu, bera zvláštní ohled na obyvatele
ostrova Kréty; a tak se i tento list nazývá pastýřským. Titus byl také v časdru
hého vězení 11Pavla v ímě, a odéel odtud do Dalmacie (2. Tím. 4, 10.): ale svůj
život dokonal (jak svědčí historie) stár 94 leta, jako vrchní biskup na Krétě.

Kapitola 1.
Pozdravení a naučení Titao vlastnostech

. povabéch služebníkd církevních, jaké býti
mají, 10. a kterak mé. zlým přimlouvati.

městech kněží, jakož i já. jsem
tobě nařídil:

6. Jest-li kdo bez úhony, jedné
manželky* muž, maje syny věřící,
ne z bujnosti obviňované, aneb ne

1.';;._,avel, služebník Boží, apoštol poddane. „.
pak Ježíše Krista, POdlevíry 7. Neboť. bisku má býti bez.

vyvolených Božích, a poznání prav
dy, kteráž jest podlé pobožnosti*,

2. k naději života věčného, jejž
zaslíbíl, ;který neklama, Bůh před
časy věků*,

3. zjevil pak časy svými slovo
své skrze kázaní, kteréž svěřeno

jest mně podlé poručení spasitelenašeho Bo a:
4. Titovi, milému synu podlé

%)olečné viry, milost a pokoj odoha Otce a Krista Ježíše, Spasitele
našeho.

úhony, jako roz avaě Boží; ne
pyšný, ne hněvivý, ne pijén vina,
ne bijec, ne mrzkého zisku žádo
stivý;

8. ale přívětivýk hostem, dobro
tivý, střízlivý, spravedlivý, svatý,
zdrželivý,

9. pilně se držící věrného slova,
kteréž jest podlé učem'*, aby mohl
zdravým učením napomínati, a ty,
kteříž odpiraji, trestati**.

10. Nebot jsou mnozí také ne
poslušní, marnomluvní, a svůdcové,

5. Z té příčiny zanechal jsem
tebe v Krétě, abys, čehož se ne
dostává., spravil, a ustanovil po

!) t. poslan k tomu, aby kázal víru vy
voleným Božím a sloužil jim k poznání
pravdy, vedoucí kpravé nábožnosti, i —

2) t-. před dávnými věky —

zvláště kteříž jsou z obřizky,
11.jenž maji býti trestán? ;kteříž

6) t. první manželky, ne podruhé ženatý
9) t. apoštolského, obecného, křestanského

._ " či přemabati, přesvědčovati.
11) Ř. jimž mají ústa zacpana býti, aby

museli mlčetí —
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celé domy podvracují, učíce co ne
sluší, pro mrzký zisk

12. klt jeden z nich, vlastní
Krétenští [jsou]jejich prorok*:

zlá. zvěř, břichavždycky lhaři,
. lenivé..

13. Svědectví to pravé jest. A
protož tresci je přísně,at jsou zdraví
11 víře,

14. nehledíce židovských básní,
a přikazaní lidí, jenž se odvracují
od pravdy.

15. Všecky věci [jsou] čisté či
stým: poskvrněným ak a nevěří
cim nic není čistého, a e poskvrněna
jest i mysl jejich, i svědomí.

16. Vyznavají, že Boha znají, ale
skutky zapírají: ohavní jsouce a
nevěřící, a ke všelikému dobrému
skutku nezpůsobní

Kapitola 2.
Naučení, k čemuby křesťané s. křesťanky

každého věku a stavu měli vedeni býti. 11.
Summa všeho křesťanství.

1. y pak mluv, co sluší na zdravéučení:
2. Starci at jsou střízliví, styd

]iví, opatrní, zdraví ve víře, v mi
lování, v trpělivosti;

3. podobně staré ženy at sou v
oděvu svatém*, ne hénliv, ani
mnoho vína pijící, [ale] dobrému
učící**,

4. aby opatrnosti vyučovaly mla—
dice, by muže své milovaly, na
dítky své byly laskaa,vy

6. a[byly] opatrné, čistotné, stří
v,é péči mající 0 dům, dobrotivé,

mužům svým poddané, aby nebylo
davano v porouhaní slovo Boží.

6. Tak imladenců napomínej, at
jsou střízliví.

7. Ve všech věcech sebe samého
vydéNejza priklad dobrých skutků,
v učení, v celosti*, v vážnosti.

8. Slovo [tvé buďj ízdravé, bez

12) či poeta, t. Epimenides —
3) t. jak na svaté, na křestsnky sluší -—

" či způsobné jiným dobrá. naučení
dávati

7) či v zachovalosti & neůhonnosti —

úhony: aby ten, kdožby se proti
vil, styděl se, nemaje co zlého mluviti o nás

9. Služebníciat jsou anům svým
poddaní, ve všem se bíce, neod
mlouvajíce,

10. neokrádajíce, ale ve všem
pravé věrnosti dokazujíce: aby učení
Spasitele našeho, Boha, ozdobovali
ve všech věcech.

11.Ukázala se zajisté milost Boha,
spasitele našeho*, všechněm lidem.

1.2 vyučující nás, abychom od—
řeknouce se bezbožnosti a světských
žádostí, střízlivě, a spravedlivě,a
pobožně živi byli na tomto světě,

13. očekávajíce blahoslavené na
děje*, apříští slávy velikého Boha,
a Spasitele našeho Ježíše Krista,

14. kterýž dal sebe samého za
nás, aby nás vykoupil od všeliké
nepravosti, a očistil [nas] sobě lid
vzácný, následovný dobrých skutků.

15. Toto mluv a napomí
trestejsevším řikazovaním*.ŽŽádný
at tebou nepo da. (1. Tím. 4, 12.)

Kapitola 3.
Povinnosti poddaných k svým vrchno

stem, 2. ijedněch k druhým. 3. Zvláštní
milost Boží skrze křestanství lidskému po
kolení prokázaná. 9. Výstraha od marných
otázek & neustnpných kaclřů. 12. Závirka
toho psaní.

1. Napomínej jich, at jsou knížatů m & mocnostem poddaní,
rozkazů [jejich] poslušni, ke všeli
kému skutku dobrému hotovi:

2. at žadnému nezlořečí, at ne
jsou svárliví, ale mírní, dokazujíce
všeliké tichosti ke všem lidem.

3. Bylit jsme zajistéim někdy
nesmyslm', nevěřící, blou cí, slou—
žíce rozličným žadostem & rozko
šem, živi jsouce v zlosti a závisti,
hodni nenavisti, vespolek se ne
névidíce.

ll) t. milost pravé víry
13) t. zaslíbeného věčnéh_oblahoslavenství

s slavného zjevení —
15) či se vší mocí, t. jako ten, jenž má. k

tomu moc a. smí rozkuovati.
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4. Ale když se ukázala dobrota
a vlídnost Spasitele našeho, Boha,

5. nez skutků s ravedlnosti, kte
réž jsme my učiniE, ale podle svého
milosrdenství spaseny nás učinil
skrze obmytí druhého narození, a
obnovení Ducha svatého*,

6. kteréhož vylil na nás hojně,
skrze Ježíše Krista, Spasitele na—
šeho:

7. abychom ospravedlnění jsouce
milosti jeho, byli dědicové podlé
naděje života věčného.

8. Věrnet jest to slovo, a chci,
abys jich v tom otvrzoval: aby
snažili se v dobrýc skutcích před
čiti, kteříž věří Bohu. Tyto věci
jsou dobré, i lidem užitečné.

9. Bláznivých pak otázek, a vy
čítání rodů, a svárů, a hádání o

5) t. skrze křest. v němžto působením
Ducha sv. znova zrození jsme —

Epištola sv. apoštola

zákon, varuj se, nebt jsou neuži
tečné a marně.

10. Člověka kacíře po jednom i
druhém napomenutí varuj se:

11. věda že jest převrácený, kdož
jest takový, a hřeší, svým vlast
ním soudem jsa odsouzen.

12. Když k tobě pošlu Artema,
neb Tychika, pospěšpřijíti ke mně
do Nikopoli; neb jsem tam uminil
přes zimu zůstati.

13. Zéna nčeného v zákoně, a
Apolla s pilností pošli napřed, at
nemají v ničemž nedostatku.

14. A nechat se také i naši učí
dobrými skutky předčiti k věcem
potřebným*, aby nebyli neužitečni.

15. Pozdravuji tebe všickni, kte
říž jsou se mnou: pozdravuj těch.,
kteříž nás milují uvíře. Milost Bo
ži se všemi vámi. Amen.

14) t. k potřebnému zaopatření jiných —

Pavla k Filémonovi.

Filemon byl nábožnýíbohatý křestan v městě Kolossech, jenž měl také sluhu
či otroka, jmenem Onésima. Ten byl pánu svému utekl, a přišed do

získán jest od něho víře Kristově. Takový odprávě Pavel ponejprvě uvězněný byl,
(mu., když tam

běhlec musel býti svému pánu navrácen a mohl od něho velmi těžce, i na hrdle tre
stán býti. Pavel tedy, odesílaje Onésima nazpět, přimlouvá se za něj u jeho pána pí
semně, by jej dobrotivě, již více jako bratra než sluhu přijal. Jestit to vzor laskavě
přímluvy' a spolu pěkné naučení, jakbychom se měli k svým podřízeným chovati a s
nimi, kdyžby chybili, mírně a dobrotívě nakládati. Dán jest ten list na konec prvního
Pavlova vězení v Římě, ku konci r. 63 po

Kapitola jedna.
Přímlnva k Filemonovi, šlechetnemu muži

& křestanu, za odběhlého služebníka Oné
sima, jehož svatý Pavel k víře získal.

1. Pavel, vězeň Krista Ježíše, aTimotheus bratr, Filemonovi
milému a pomocniku našemu,

2. a Appii, nejmilejší sestře, a
Archippovi, spolubojovnikunašemu,
i církvi, kteráž jest v domě tvém
[pozdraveni].

3. Milost vám a pokoj od Boha,
Otce našeho, a Pána J ežíše Krista.;

4. Díky činím Bohu svému, vždy

Kristu.

cky tebe připomínajena modlitbách
s h,

5. slyše o tvé lásce a víře, kte
rouž máš v PánaJežíše,ake všech
něm svatým*:

6. aby společnost víry tvé* zjev
ná byla v poznání všelikého skut
ku dobrého, kterýž jest v vás skr
ze Krista Ježíše.

7. Radost zajisté velikou i po
těšení měl jsem z lásky tvé: že

5) t. víru v Pána Ježíše, nláskn ke všem
spoluvěřícím —

l 6) či víra tvá, kteráž jest nám společná
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vnitřnosti svatých občerstvenyjsou
skrze tebe*, bratře.

8. Pročež mnohou důvěrnostma
je v Kristu Ježíši rozkazati tobě,
coby náleželo:

9. [však] pro lásku raději prosím,
oněvadž jsi takový, 'ako starý
avel* a nyní vězeň pro] Ježíše

Krista.
10. Prosím [pak] tě za. syna své

ho, kteréhož jsem zplodi1* ve vě
zení, Onésima.,

11.kterýž tibyl někdy neužitečný,
ale nyni i mně i tobě užitečný,

12. jehož jsem zase poslal k to
bě. Ty pak přijmi ho, jako vnitř
nosti me*;

13. kteréhož já. chtěl při sobě
zdržeti, aby mně posluhoval misto
tebe v vězení [pro] evangelium:

14. ale bez rady tvé nechtěl jsem
ničeho učiniti, aby dobré tvé ne
bylo jako bezděky, ale dobrovolně.

15. Nebo snad proto byl na chvíli
od tebe odešel, abys ho na věky
přijal,

16. již ne jako služebníka, ale
místo služebníka nejmilejšího bra

7) či, že skrze tva dobrodiní potěšeno
jest srdce věřících -—
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tra, zvláště mně: a čím více tobě,
i podlé těla, i v Panu*?

17. Protož maš-li mne za tovary

še, gřijmiž jej jako mne.1 . Jestliže pak [ti] v něčem
ublížil, aneb jest-li [ti] co dlužen,
mně to přičti;

19. já. Pavel, psal jsem svou ru
kou, ja zaplatím, at nedim tobě,
žet i ty sám sebe jsi mi dlužen.

20. Tak, bratře! ať jé. tebe v
Panu užijí: občerstviž vnitřnosti
má v Panu.

21. Důvěrnost maje k tvému poslu
šenstvi psal jsem tobě, věda že i.
nad to, což pravím, učiniš.

22. Připrav mi také hos odu;
nebot naději mám,že shze mo litby
vaše budu vam darován.

23. Pozdravuje tebe Epafras spo
luvězeň můj pro Krista J ežiše,

24. Marek, Aristarchus, Démas,
a Lukáš pomocníci moji.

25. Milost Pana našeho Ježíše
Krista s duchem vaším. Amen.

9)
10)
12)
16)

t. oba jsme staří —
t. k víře, na víru obrátil —
t. jako mé srdce, mně srdečně milého.
t. podlé těla, ježto jest tvůj poddaný,
a v Pénu, ježto jest křesťan a tvůj
spolubratr.

Epištola sv. apoštola Pavla k Židům.
Židy se tu rozumějí křesťané z Židovstva na víru obracení, kteříž tehdáž

ještě v zemi židovské bydleli. Tito bývalí Židé, jsouce od mladosti na slavnéistkvostné
služby Boží, jakž se potud ještě v jerusalémském chrámu konaly,

majíce ho i za potřebný k spasení;pořád ještě po tom starém řadu,
ohopovali, kterakže ten řád, byv Kristem zcela naplněn,

dílem, že se jim řad nový,jako stín dokonce zahynouti měl;

navyklí. ohlédali se
dílem že nepo

vší platnosti pozbytí a brzo
Kristem zřízený, jelikož

více na vnitřní dokonalost než na zevnitřní služby hleděl a potud skutečně vší ze
vnější slavnosti prézden byl, méně důstojným býti zdél. Byli tedy tito křesťané země
židovské v nebezpečenství u víře zviklénu býti i zase k starému řédu se nawétiti,
zvláště když od zatvrzelých, neobracených Židů všemi způsoby ntiskovéni i ve víře
mýleni byli. Proto jim tedy apoštol touto zvláštní epištolon k osvícení a utvrzení ve
víře posloužiti chtěl. Dokazuje v ní
Kristem založeného, nad řad starý,
vzbuzuje bývalé

nejprvé a staví před oči,
jenž byl toliko předpodobněním nového; potom

Židy příkladem starých otců k trpělivosti ve všelikém protivenství, &

vyvýšenost řadu nového,

posléze ukazuje. kterakby křesťansky bohabojně živi býti měli. Déna jest ta epištola na
konec prvního Pavlóva vězení v
dle jiných jistějších výrokův jazykem řeckým

ě, a psána jest, dle některých jazykem židovs
a sice rukou as sv. Klementa mln—

ského; kterýžto jazyk řecký palestinští židé'dobře již znali.
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Kapitola 1.
0 důstojnosti a vznešenosti Krista Pána,

jakožto Messiáěe & původa nového nabo
ženství, nade všecky anděly.

1.Mnohokrate a mnohýmizpůsobymluvíval někdy Bůh otcům
skrze proroky: a nejposléze

2. v těchto dnech mluvil ném
skrze Syna, je'ž ustanovil dědicem
všech věcí, s ze něhož i věky
učinil;

3. kterýžto, jsa oblesk slávy, a
obraz podstaty jeho*, a nesa vše

Š? věci slovem moci své, očistěníchů učiniv**, sedí na pravici
velebnosti na výsostech,

(Sk. 7, BB.)
4. tím lepší“ nad anděly učiněn,

čím rozdílnější“ jmeno nad ně
zdědil

5. Nebo kterému kdy z andělů

řekl (Bůh): Syn můj Jsi ty, jadnes zplodil jsem tebe A opět:
Já. budu jemu Otcem,aon mibude
Synem*?

6. A opět, když uvadí prvoroze
ného na okršlek země, dí: A kla
nějte se jemu všickni andělé Boží.

( . 96, 7.)
7. A o andělích zajisté dí: Kte

rýž činí anděly svéduch ,aslužeb
níky své plamen ohně. (%. 103, 4.)

8. K Synu pak: Trůn tvůj, Bo
že, [trvá] na věky věků:berla pra
vosti [jest] berla království tveho.

,

9. Miloval jsi spravedlnost, &
nenáviděl jsi nepravosti: proto po
mazal tebe, Bože, Bůh tvůj olejem
radosti, nad spoluúčastníky tvé.

. , —8.)
10. A: Ty, Pane, na počátku

založil jsi zemi, a dílorukou tvých
jsou nebesa. (ž. 101, 26—28.)

11. Onat zahynou, ty pak zůsta
neš, a všecka.jako roucho zvetšejí:

12. a jako oděv změníš je, a

3) t. Boha neviditelného _ *. ň. do
kladů: skrze sebe samého, t. obětová
ním sebe samého.

4) či důstojnější — "' či vyvýšenější —
5) Viz Žalm 2. 7. e 2. Král. 7, 14.

změněna. budou: ty pak tentýž jsi,
&.léta tvé. nepřestanou.

(ž. 101, 26—28.)
13. A ku kterému kdy z andělů

řekl: Seď na pravici mé, dokudž
nepoložím nepřátel tvých za pod
noží noh tvých*?

14. Zdaliž všickni [andělé] ne
jsou služební duchové, oslani k
službě pro ty, kteříž ob ží dědí
ctví spasení ?

Kapitola 2.
Kterakby nového Kristova zákona mno

llem pilněji poslouchano býti mělo, nežli
onoho starého, a zvláště poněvadž 9. i po
nížení Páně v utrpení a smrti, i oslavení
jeho 11. k našemu převelikému užitku jest
obráceno.

1. otož* musíme my hojněji še
třiti toho, co jsme slyšeli“,

abychom toho snad nepotratílí.
2. Nebo poněvadž řeč skrze an

děly mluvená., byla pevná., a každé
přestou ení a neposlušenství vzalo
sprave 'vou míru odplaty:

3. kterakž my utečeme, zane
dbame—li tak velikého spasení?
Kteréžto začavši nejprvé vypravo
váno býti skrze Pana, stvrzeno jest
na nás od těch, kteříž [je] slyšeli,

4. ješte Bůh spolu svědectví vy- .
daval skrze znamení, & zázraky, a
rozličné moci, i podělování Duchem
svatým, podlé vůle své.

5. Nebo nepoddal Bůh andělům
budoucího okršku země, 0 kterémž
mluvlme*.

6. Osvědčilt pak někdo na jed
nom místě, řka: Co jest člověk, že
jsi naň paměth'v? aneb syn člo
věka, že je' navštěvuješ*?

7. Učinils jej maličko menším
než anděly, slávou a ctí komnoval

13) Viz Žalm 109, 1.
1) či jelikož tak veliké jest důstojnost

Kristova nad anděly, atak ijeho učení
nad zakon Starý, jenž skrze anděly
dan jest — Sk. 7, 53. — " t. učení
Ježíšova —

6) t. neodevzal jim správu nového, na
víru obráceného světa, nýbrž Kristu.

6) či k němu se schyluješ, o něj pečuješ.
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jsi ho, & ustanovils jej nad dílem
rukou svých.

8. Všecko jsi oddal pod nohy
jeho*. Tím zajis , že všecko jemu
poddal, nezanechal ničeho, coby mu
nebylo poddano. Nyní sice ještě
nevidíme, aby mu všecko poddano
bylo**:

9. ale vidíme toho, kterýž malo
menším učiněn jest než andělé,
aby skrze milost Boží za všecky
okusil smrti, [totiž] Ježíše, pro utr
pení smrti slávou a ctí korunova

o.
10. Slušelot zajisté na toho*, ro

něhož [jest] všecko, a skrze ně ož
[jest] všecko, kterýž mnohé syny
přivedl k slávě, aby původa s a
sení jejich**, skrze utrpení do 0—
nalého učinil.

11. Nebo který posvěcuje, i kteří
posvěcení bývají [jsou] všickni z
jednoho*. Pro kteroužto příčinu ne
stydí se jich nazývati bratřími, řka:

12. Zvěstovati budu 'meno tvé
bratřím svým; u prostře shromaž
dění chvaliti budu tebe. (ž. 21, 23.)

13. A opět: Já. v něm doufati
budu*. Aopět: Aj ja, a dítky moje,
kteréž mi dal Bůh**.

14. Poněvadž tedy dítky měly
účastenství těla a krve*, i on též
podobně účasten byl jich**, aby
skrze smrt zkazil toho, kterýž měl b
vládu smrti, to 'est ďábla-I',

15. a vysvobodil ty, kteřížto stra
chem smrti po všecken čas života
podrobeni byli v službu*.

8) či jemu pod moc - Ž. 8, 5—8. -—"
t. dosavade to ještě není zcela napl
něno, aby všecken svět ku Kristu obra
cen a pod jeho mocí byl.
t. na Boha — " t. Krista -—
t. z jednoho člověka — Adama.
t. v Bohu. . 17, 3. — *. t. doufati
budeme v Hospodina. Is. 8, 18. Toto
místo Pavel v smyslu vyšším beta 0
Kristu vykládá..
t. byly z těla akrve, či smrtedlní lidé
- ** t. jich těla a krve; vzal na se
člověěenství — 1-jenž uvedl na svět
hřích a skrze hřích smrt, askrae hřích
i smrt vlědl světem -—

15) či kteří všecken život svůj v otrocké
běžní smrti tráviti museli -

10)
11)
13)

14)
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16. Nebot neujal se andělů, ale
semene Abrahamova se ujal.

17. A protož měl ve všem při
podobněn býti bratřím, aby 111110
srdný byl, a věrný biskup u Boha,
aby vyčistil hříchy lidu.

18. Nebo proto, že sám trpěl a
byl pokoušen, mocen jest i těm,
kteříž pokoušeni bývají, spomahati.

Kapitola 3.
O důstojnosti Krista Pana nesmírně větší,

nežli byla Mojžíšova, 6. a z té příčiny na
pomenntí věřících k upřímnému posluěen
ství hlasu Páně.

1. otož, bratří svatí, účastníci
nebeského povolaní, pozorujte

na apoštola abiskupa vyznání na.
šeho, Ježíše:

2. jenž jest věrný tomu, kterýž
ho učinil*,jako iMojšíš [byl věrný]
ve všem domě jeho .

3. [Tím] větší zajisté slávy ho
den jmín jest tento nad Mojžíše,
čím větší čest nad dům má. ten,
kdož jej vystavěl.

4. Nebo každý dům jest od ně
koho vystavěn: kdo pak všecky
věci stvořil, jest Bůh.

5. A sice Mojžíš byl věrný v ce
lém domě jeho jako služebník, k
osvědčení toho, co mělo praveno

i*:
6. ale Kristus [jest], jakožto Syn,

v domu svém; kterýžto dům jsme
my, jestliže doufanlivost, a chloubu
naděje až do konce pevnou za
chováme*.'

7. Protož jakž praví Duch svatý:
Dnes uslyšíte-li hlas jeho,

8. nezatvrzujte srdcí svých, jako
při [onom] popouzení v den poku
šení na poušti, (4. Mž. 14, 1. atd.)

9. kdežto okoušeli mne otcové
vaši; zkusilit jsou a viděli skutky má

10. o čtyřiceti let: pročež hněviv
jsem yl na pokolení toto, & řekl

2) či ustanovil vyslancem a biskupem —
" l:. v Božím. 4. Mojž. 12, "l.

5) t. ]: osvědčení rozkazů Božích lidu —
6) či jestliže my doufánlivě a s radostí

v naději života věčného setrvůme.
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jsem: Vždycky bloudí [tito] srdcem.
Oni pak nepoznali cest mých,

11. tak že jsem přisšhl v hněvě
svém: e nevejdou do odpočinutí
mého*.

12. Viztež, bratří, aby snad ne
bylo v někom z vas zlé a nevěrné
srdce, kteréžby odstupovalo od Boha
živého:

13. ale na mínejte se vespolek

Bo všecky i, dokudž se říká.:nes*, aby nebyl někdo z vas za—
tvrzen oklamaním hřícha.

14. Učiněnijsme zajisté účastníci
Krista: jestliže však počátek Zár
kladu jeho* až do konce pevný
zachováme.

15. Dokudž se říká.: Dnes usly
šíte-li hlas jeho, nezatvrzujte srdcí
svých, jako při onom opouzení.

16. Nebo někteří s yševše po
pouzeli: ale ne všickni, kteříž vy
šli z Egypta skrze Mojžíše.

17. Na které pak se hněval čty
řiceti let? zdali ne na ty, kteříž
hřešili, j ejichžto těla padla na.poušti ?

(4. Mž. 14, 37.)
18. A kterým za řísahl, že ne

vejdou do odpočinutí)j eho, než těm,
kteříž byli nevěřící?

19. A vidíme, že nemohli vejíti
pro nevěru.

Kapitola 4.
O témž déle, zvlášť o užitku víry a po

slnšenství, t. o věčném odpočinutí, 14. a
to skrze Krista Ježíše, k jehož nejvyššímu
kněžskému úřadu důvěrnost vzbuzuje.

1. Bojmež se tedy, aby snad nevidělo se o někom z vás že
o ustiv zaslíbení o vjití do 0 po
čmutí jeho, opozdil se.

2. Nebo i nám zvěstovšno jest*,
jakožioněmno: ale jim neprospěla
řeč slyšena, nejsouc připojena k
víře toho**, co slyšeli.

3. Nebo vejdeme do odpočinutí,
kteříž jsme uvěřili, jakož řekl:

11) t. do země zaslíbené. Ž. 94, 8—11.
13) či dokud jest čas —
14) t. náklad víry na počátku přijaté —
2) t. to odpočinutí —- '" či nedali tomu

v

Tak že jsem ř'isahlvhněvě svém,
že nevejdou £) odpočinutí mého*;
a sice když dokonána budou díla
od ustanovení světa“.

4. Nebo pověděl na jednom místě
0 dní sedmém takto: I odpočinul
Bůh sedmého dne ode všech skutků
svých'.

5. A na tomto opět: Nevejdou
do odpočinutí mého.

6. Poněvadž tedy ozůstavé, že
někteří vejdou do ně o, a ti,
rýmž prvé zvěstovano jest, nevešli
pro nevěru:

7. ukládá. [tedy] opět jakýsi den:
Dnes, pravě skrze Davida po tak
dlouhém času“, jakož jest prvé o
vědino: Dnes usl šíte-li hlas je o,
nezatvrzujte srdcí svých.

8. Nebo kdyby je byl Josue v
[pravé] odpočinutí uvedl, nikdyb
byl potom ojiném dni [odpočinutí]
nemluvil.

9. Protož zůstává odpočinutí lidu
Božímu*.

10. Nebo kdo vešel v odpočinutí
jeho, ten také odpočinul od skut
ků svých, jako Bůh od svých.

11. Pospěšmež tedy v'íti do toho
odpočinutí, aby neupa někdo v
týž příklad nevěry.

12. Živát jest zajisté řeč Boží
a. mocná.,&pronikavější nad všeliký
meč na obě strany ostrý, a dosa
huje až do rozdělení dušea ducha,
kloubů také i morku v kostech, &.
rozeznává myšlení i mínění srdce.

13.A nenít žádnéhoneviditedlného
stvoření před očima jeho: ale vše
cky věci jsou nahé a odkryté očím
toho, o kterémž jest řeč naše.

14. Protož majíce [tak] velikého
nejvyššího kněze, kterýž prom'kl
nebesa, Ježíše, Syna Božího, drž
mež to vyznání.

3) t. ti nevěřící & neposlušní — " či do
takového odpočinutí, jako když Bůh
odpočinul po stvoření světa, vejdeme
i my věřící; t. do jiného, vyššího, než
bylo ono, do kterého! Jonne lid israel—
ský vedl.

4) Viz 1. Mojž. 2, 2.
7) t. kterýž u lynul ode dnů Jesus.
9) t. ještě jin budoucí v nebi.
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15. Nebo nemame nejvyššího kně
ze, kterýžby nemohlmíti lítost nad
mdlobami našimi, ale zkušeného
ve všem, podobně [nam,] kromě
hříchu. (Výš 2, 18.)

16. Přistupmež ted s doufánim
k trůnu milosti, abyc om došli mi
losrdenství, a nalezli milost k při—
hodné pomoci*.

Kapitola 5.
0 témž nejvyšším kněžství Kristovu déle.

1. šeliký zajisté nej šši kněz, z
V lidí vzatý, pro lidiybývá.usta

noven v těch věcech, kteréž jsou
Boži*, aby obětoval dary, a oběti
za hříchy;

2. kterýžby mohl lítost míti nad
těmi, kteříž nevědí & bloudí; neb
on sám také obklíčen jest mdlobou :

3. a protož má., jako za lid, tak
také i za sebe samého obětovati za
hříchy.

4. Aniž kdo sám sobě osobuje
té cti: ale kdož povolán bývá. od
Boha, jako Áron. (2. Mž. 28, l.)

5. Tak i Kristus ne sám sebe
oslavil, aby byl nejvyšším knězem,
ale ten, kterýž k němu řekl: Syn
můj jsi ty, ja'. dnes zplodil jsem
tebe. (ž. 2, 7.)

6. Jakož i na jiném místě praví:
Ty jsi kněz na věky,v podlé řádu
Melchísedechova. (Z. 109, 4.)

7. Kterýžto za dnů těla svého*
s velikým křikem obětoval modlitby
a ponížené prosby tomu, kterýžby
ho mohl vysvoboditi od smrti, a

vyslyšen jest" pro svou uctivost.8. A ač oli byl Syn Boží, však
z toho co trpěl, naučil se poslušen—
ství:

9. a dokonav, učiněn 'est všech
něm sebe poslušným přičinou věč
ného spasení;

10. nazván od Boha nejvyšším
knězem podlé řáduMelchísedechova.

16) t. v čas příhodný, kdyžbychom pomoci
potřebovali.

1) t. v záležitostech Boha se týkajících —
7) t. Kristus, v čas svého smrtedlného ži

vobytí — " t. v smrtedlné úzkosti
Luk. 22, 48.

Nový Zákon.

11.Okterémžto [kněžství] mnoho
by se mělo mluviti, a to nesnad
ného k vypravení*; poněvadž mdlí
jste k slyšení.

12. Nebo majíce býti mistři, pro
čas*,potřebujete opět prvním začat
kům řeči Božích učení b i, a učí
nění jste [jako] kteřižml ka potře
bují, ne hrubšího pokrmu.

(1. Kor. 3, 2.)
13. Každý zajisté, kdo [ještě]

mléka požívá, nezkušený jest v
řeči spravedlnosti*; nebo dítě jest.

14. Ale pro dokonalé jest hrubý
pokrm, pro ty, kteříž mají pro
navyklost vycvičené smysly kroze
znaní dobrého a zlého.

Kapitola 6.
Probuzení věřících : Židů !: zrůstu &

prospívéní v křesťanské známostí išlechet—
nosti zaslíbením Abrahamovi učiněným.

1. Protož opustivše počáteční řečKristovu*, k dokonalejším
věcem přistupme, nekladouce opět
základu 0 pokání z skutků mrtvých,
a o víře v Boha,

2. učení o křtu, též o vzkladání
rukou* a vzkříšení z mrtvých, i o
soudu věčném.

3. A tot učiníme, do usti-li Bůh*.
4. Nemožné zajist * jest těm,

kteříž jednou osvícení byli, & oku
sili daru nebeského, a učinění jsou
účastní Ducha. svatého,

5. okusili také dobrého slova
Božího, a. sil věku budoucího,

6. a padli*, zase obnoviti se ku
pokání, ješto sobě Syna Božího
znova křižují a v posměch vydá.
vají**.

11) i k vašemu pochopení —
12) t. an již tak dávno na víru obrácení

a v ní vyučení jste —
13) t. v vyšším učení svatého náboženství.
1) či začátky učení křesťanského —
2) t. k udělení Ducha svatého. — Sk. 8,

5—16.
3) t. nechame toho počáteěného učení, a

!: dokonalejšímu s Boží pomocí pří
stoupíme.

4) t. velmi nesnadné —
6) t. v hřích těžký, zvláště odpadnutíln

19



290 K Židům 6. 7.

7. Země zajisté, kteráž často pije
řicházející na sebe déšt, & rodí
ylinu příhodnou těm, od kterýchž

b á vzdělávána, béře požehnání
o Boha:

8. ale kteráž vydává trní a hlo
ží, zavržena.jest, a blízka zlořečení,
jejížto konec [jest] spálení.

9. Nadějemet pak seovás, nejmi
lejší, věcí lepších a bližších k spa
sení, ačkoli tak mluvíme.

10.Nebot Bůh není nespravedlivý,

radili,zapomenul na vaši práci, ana' ování, kteréž jste ukázali pro
jmeno jeho, slouživše svatým, a
[ještě] sloužíce.

11. Žádámet pak, aby jedenkaždý
z vás touž péči dokazoval k vy
plnění naděje až do konce*;

12. abyste nebyli leniví, ale [byli]
následovníci těch, kteříž skrzevíru

:; trpělivost dědičně obdrží zaslíem
13. Abrahamovi zajisté číně Bůh

zaslíbení, poněvadž neměl žádného

většího, skrze kohožbšr přisáhal,přisáhl skrze sebe sam ho,
14. řka: Jistě požehnávaje požeh

nám tobě, a rozmnožuje rozmnožím
tebe*.

15. A tak trpělivě očekávaje, do
sáhl zaslíbení.

16. Lidé zajisté skrze většího,
nežli jsou sami, přisáhají, a. konec
jest všeliké rozepře jejich, když
potvrzena bývá přísahou:

17, tak i Bůh, chtějehojněji uká
zati dědicůmzaslíbení svých nezmě
nitedlnost rady své, vložil mezi to
přísahu*:

18. abychom skrze dvě nepohnu
tedlné věci*, v nichž nemožné jest,
aby Bůh klamal, měli přepevné

od víry — " t.
svý-mi hříchy.

11) t. k nabytí úplné naděje —
12) t. jako je obdrželi otcové.
14) Viz 1. Mojž. 22, 16. atd.
17) t. zaslíbení své, samo sebou jisté, ještě

i přísahou jako nazbyt potvrdil.
18) t. skrze zaslíbení i přísahu — " t.

naděje jistého smíření s Bohem a pak
věčného blahoslavenství ——

pokud na nich jest,

potěšení, 'enž jsme se utekli k dr
žení př ožené naděje**,

19. kteroužto máme jako kotvu
duše bezpečnou i pevnou, a vchá
zející až do vnitřku opony* .

20. kamžto jako předchůdcevšel
ro nás Ježíš, učiněnjsanejvyšším

ězem na věky podlé řádu Mel
chisedechova.

Kapitola 7.
0 důstojnosti & přednosti kněžství Kri

stova před kněžstvím Áronovým a levít
ským.

1. Nebo ten Melchisedech., králSálem*, kněz Boha nej š
šího, kterýž vyšel v cestu Abra a
movi, navracujícímu se od pobiti
králů, a dal jemu požehnání;

(l. Mž. 14, 18.)
2. kterémužto Abraham i desátky

dal ze všeho; kterýž zajisté nej
prvé se vykládá král spravedlnosti,
potom pak i král Salem, to jest
král pokoje;

3. [kterýž by1] bez otce, bez mat
ky, bez rodu, ani počátku dnů, ani
skonání života nemaje*, ale při
podobněn jsa Synu Božímu**, zů
stává knězem na věky.

4. Pohleďtež tedy, kteraký jest
ten, 'emuž i patriarcha* Abraham
dal desátky z předních věcí.

5. A zajisté, kteří ze synů Lé
vi* kněžství přijímají, ti mají při
kázaní, dle zákona [Mojžíšova]brá
ti desátky od lidu, to jest, od bra
tří svých, ačkoli i oni pošli z bedr
Abrahamových: (4. Mž. 18, 21.)

6. tento pak, jehož rod není po
ěten mezi nimi, vzal desátky od

19) či za oponu chrámovou, až do svato—
svatyně, jako vcházíval nejvyšší kněz
židovský jednou v roce, v den obec
ného smíření —
či král pokoje; aneb v Jerusalémě —

s, 3.
t. nic se o jeho otci, matce, rodopisu,
narození a skonání v Písmích neozna—
muje — " či předpodobňoval Syna
Božího, a —

4) t. j. první otec náš -—
6) t. rod Áronův, pokolení levítského 

1)

a)
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Abrahama, a dal požehnání tomu,
kterýž měl zaslíbení.

7. A beze všeho odporu, co men
šího jest, od většíhožehnánob á.

8. A tuto zajisté berou des tky
smrtedlní lidé: ale tamto [hobéře]
ten, o němž se vysvědčuje, že jest
živ*.

9. A (at tak dim) i [sám] Lévi,
kterýž desátek bral, dal skrze Abra
hama' desátek;

10. nebo ještě byl v bedrách
otce [Abrahama], když proti němu
vyšel Melchisedech,

11. A protož, byla-li dokonalost
skrze kněžství levítské* (nebo lid

pod ním vzal zákon), což ještěylo potřebí, aby jiný kněz podlé
řádu Melchi edechova povstal, ane
podlé řadu onova jmenován byl?

. 109, 4.)
12. Poněvadž pak kněžství jest

přenešeno*, potřebí jest, aby se ipřenešem' zá. ona stalo.
13. Nebo ten, oněmž seto ravi,

z jiného jest pokolení, zkteré ožto
žádný při oltáři v službě "neb l.

14. Zjevno zajisté 'est, žezšůdy

pošel Pán náš: při erémžto po—olení Mojžíš nic o kněžích ne
mluvil.

15. A ještě více to zjevno jest
[z toho), že dle podobenství Mel
chisedecha povstává jiný kněz,

16. kterýžto učiněnjest, ne podlé
zákona přikázam' tělesného', ale
dle moci života neporušitedlného**.

17. Nebo svědčí: Ty jsi kněz na
věky, podlé řádu Melchisedechova.

18. A tak se zajisté děje zavr
žení předešlého přikázan'í, pro jeho
mdlobu, a neužitečnost;

8) t. jelikož o jeho konci Písmo ničehož

ngpraví, a jelikož zůstává knězem nav k
či v osobě Abrahama —
t. či to starozákonní, z pokolení Lévi
ustanovené; bylo-li kněžství starozá
konní to pravé, dokonalé, na vždy u
stanovené — .

12) t. na jiný rod s. pokolení —
16) či dle řádu pomíjejícího, na lidech

smrtedlných založeného — '" čidle
řádu věčně trvajícího.

9)
11)

291

19. nebo zakon nepřivedl ničehož
k dokonalosti, ale uvodem [byl] k
lepší naději, skrze niž se přibližu
jeme k Bohu.

20. Apokudto není bez řísahy,
(jiní zajisté bez přísahy Lěžími
učinění bývali,

21. tento pak s přísahou skrze
toho, kterýž řekl k němu: Přisáhl
Pán, a nebudet toho litovati: Ty
jsi kněz na věky)

22. mnohem lepší smlouvy ru
kojmě učiněn jest Ježíš.

23. A jiných zajisté mnoho uči
něno jest kněžími, protože jim smrt
bránila trvati:

24. ale tento, protože zůstává na
věky, má kněžství věčné.

25. A protož ivěčně spasiti může,
kteřížkoli skrze něho řistu ují k

BohrŽSjsavždycky živko ování11za .
26. Takovéhot zajisté potřebí nám

b 10 míti ne'vyššího kněze, sva
tgho, nevinu ho, neposkvrněného,
odděleného od hříšníků, a kterýž
jest vyšší nad nebesa;

27. kterýž nepotřebuje na každý
den, jako kněží, nejprv za své
hřích oběti konati, potom za [hří
chy] 'du: nebot to učinil jednou,
sebe samého obětovav.

28. Zákon zajisté ustanovoval
za kněží lidi, mající nedostatky:
ale slovo přísahy, kteréž se stalo

0 zákonu, ustanovilo Syna na věky
dokonalého.

Kapitola 8.
o témž dále.

1. Hlavní pak obsah toho, co sepraví, jest: Máme takového

nejvyššího kněze, kterýž se posadilna pravici trůnu vele nosti v ne
besích,

2. služebníkem jsa svatyně, a pra
vého stánku, jejž postavil Pán, &
ne člověk.

25) či jest na.vždycky prostředníkem naším
u Boha.
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3. Vše'líý zajisté kněz nej ššík obětov' darů a [konání] 0 ětí
ustanoven býva: a protož potřebí
jest, ab i tento měl něco, coby
obětov .

4. Avšak kdyby byl na zemi,
nebylby knězem, poněvadžby b li
[jiní], kteřížby obětovali dary po lé
zákona,

5. ti, jenž slouží podobenství a
stínu nebeských věcí*,jakož řečeno
jest Mojžíšovi, když dodělával sta—
nek: Hlediž (prý), at uděláš všecko
ku podobenství, kteréž jest tobě
ukázáno na hoře“.

6. Nyní pak tím lepšího poslu
hovaní* došel, čímž i lepší smlouvy
prostředníkem jest, kterážto lepšími
zaslíbeními utvrzena 'est.

7. Nebo kdyby byla ona první
smlouva bez úhony byla, nebyloby
zajisté hledáno místa k druhé.

8. Nebo tupě je* dí: Aj dnové

přijdou, praví Pan, a dokonám nadomein israelským a nad domem
jůdským smlouvu novou;

9. ne podlé smlouvy, kterouž
jsem učiml s otci jejich, v ten den,
v kterýžto jsem je vzal za ruku
jejich, abych je vyvedl ze země
egyptské; nebo oni nezůstali v
smlouvě mě, a já. opustil jsem je,
praví Pan:

10. nebo tato jest smlouva, kte
rouž zřídím s omem israelským
po těch dnech, praví Pan: Dam
zakony své v mysl jejich, a do
srdce jejich napíši je, a budu jim
Bohem, a oni mi budou lidem,

11. a nebude [více] učiti jeden
každý bližního svého, a jedenkaždý
bratra svého, říkaje: Poznej Pana,
poněvadž mne všickni budou znáti,
od nejmenšího až do největšího
z nich;

12. nebo milostiv budu nepra

5) t. kněží starozákonní, jsěto služba je
jich jen předpodobňovalapravou službu
B ' * t. na hoře Sinaj. 2. Mojž.
25, 40. 

6) ěiřdíůstojnějšího kněžství a kněžskéhou a u.
8) t. Židy, kterýmž Starý Zákon dan jest.

01—

K Židům 8. 9.

vostem jejich, a na. hříchy jejich

nezpomenu více. (J er. 31 31—34.)1 . Když tedy mluví o nové
smlouvě, pokládá. první za vetchou,
a co vetší &.stárne, blízko jest za
hynutí.

Kapitola 9.
Přirovnání stánku Zákona Starého a po—

sluhování jeho k nejvyššímu kněžství Mes
siášovu, a ukazůní toho, že ony věci byly
toliko podobenství těchto mnohem důstoj
nějších.

1. ělat zajisté i
ustanovení s

pozemskou.
2. Nebo udělán byl stanek první*,

v kterémž byly svícn , a stůl, &
posvátné chleby, jenž s ove svat ně.

3. Za oponou pak druhou byl]
stének*, jenž' slove svatosvatyně:

4. zlatou maje kadidlnici, a archu
úmluvy, se všech stran obloženou
zlatem, a v ní [byla] zlatá. nádoba—
majíc [v sobě] mannu, a hůl ro
nova, kteráž byla zkvetla, a dsky
záksna.

5. A nad tou [archou] byli che
rubínové slávy, zastiňující slitov
m'ci: o kterýchžto věcech není po
třebí nyní 0 jednékaždé obzvláštně
vypravovati.

6. A když to tak spraveno bylo,
vcházeli sice kněží vždycky do.
prvního stánku vykonávajíce oběti
podlé úřadu:

7. le do druhého [vchází] sam
nej šší kněz jednou v roce ne
bez ve, kterouž obětuje za svou
i za lidu nevědomost;

(3. Mž. 16, 2. a t. d.)
8. čímž Duch svatý oznamuje,

že ještě nebyla zjevena cesta k,
svatyni, dokud první stanek trvali.

9. Což jest podobenství přítom

rvní [smlouva]
ůžby, a svatyni

2) či přední část celého stánky, na dvě
rozděleného — 2. MŽ. 25, 19—22.

3) t. druhá. částka stánku —
8) t. v Starém Zákoně; cesta obecné k

pravé svatyní, či k sídlu Božímu.
9) či na čas, do nynějška, do příští Eri-

sta měly trvati ty výše dotčené před
podobňnjící věci —
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ného času* : podlé něhož se obětují
dary a oběti, kteréž nemohou v svě
domí dokonalým učiniti toho, kdo
[Bohu] slouží toliko v pokrmích a
v nápojích,

10. a v rozličných umýváních,
& v tělesných ospravedlňováních,
uložených až do času napravení*.

11. Ale Kristus přišed [jako]
nejvyšší kněz budoucího dobrého,
skrze větší a dokonalejší stánek,
ne rukou udělaný, to jest, ne to
hoto stavení,

12. ani skrze krev kozlů neb te
lat, ale skrze vlastni krev, všel
jednou do svatyně analezl vykou
pení věčné*.

13. Nebo jestliže krev kozlů a
býků, a popel jalovice, pokro ujíc
poskvrněných, posvěcuje [jich] k
očistění těla:

14. čímžvíce krev Kristova, kte
rýžto skrze Ducha svatého sebe
samého obětoval neposkvrněného
Bohu, vyčistí svědomí naše od
skutků mrtvých, k sloužení Bohu
živému*?

15. A protož nové smlouvy pro—
středníkem jest: aby prostředkem
smrti, [podstoupené] k vyplacení
těch přestoupeni, kteráž byla za
první smlouvy, přijali zaslíbení věč
ného dědictví ti, kteříž jsou po—
volaní*.

16. Nebo kde lišesttestament,'potřebí jest, aby tomu přikročila
smrt toho, kdož testament udělal*.

17. Nebo testament těch, kteříž
zemřeli, pevný jest*: jinak není

10) t. do času napravení všech věcí skrze
Krista. Sk. 3, 21.

12) t. věčné smíření s Bohem, a vždy tr
vající osvobození od pokut za hříchy,
ježto se to smíření v Starém Zákoně
každoročně obnovovati muselo.
t. Bohu, dárci života, a k obživující
jeho službě; od skutků a služeb Star.
Zákona pouze zevnitřních: aneb vůbec
od hříchů, jež jsou příčina smrti.
t. do království jeho.
Slovo testament béře se také za Zá
kon Starý neb Nový a na smlouvu Boží
učiněnou s lidem jeho.
t. platí teprv po smrti toho, kdo tes
tament udělal.

14v

15)
16)

1nl
V

platný, dokud živ jest ten, který
testament udělal.

18. Protož ani onen prvni* nebyl
bez krve posvěcen.

19. Nebo když čtena byla všecka

přikázaní zákona od Mojžíše všemuidu, vzav [on] krev telat a kozlů,
s vodou, a s vlnou šarlatovou, a
s yzopem, pokrOpil spolu i knihu,
i všechen ' ,

20. řka: Tatot jest krev zákona,
jejž vydal vám Bůh*.

21. Také i stánek, ivšechny ná
doby náležející k službě, podobně
k.rV1pokropil.

22. A téměř všecko podlé zákona
krví očistováno bývá, a bez vylití
krve nebývá odpuštění.

23. Protož zajisté bylo potřebí,
aby ta podobenství věcí nebeských
těmi věcmi očistována byla: samy
pak nebeské věci lepšími obětmi,
nežli jsou ty. _

24. Nebo nevšel Ježíš do svatyně
rukou udělané, kterážby byla po—
dobenstvím pravé*: ale v samo
nebe, aby se ukázal nyní před obli
čejem Božím za nás**:

25. ani také aby častokrát obě
toval sebe samého, jako nejvyšší
kněz vchází každý rok do svatyně
s krví cizí;

26. sic jinak bylby musel často
krát od počátku světa trpěti; ale
nyní jednou při skonání věků* u
kázal se na shlazení hříchu skrze
obětování sebe samého.

27. A jakož uloženo jest lidem
jednou umříti, a potom soud:

28. tak i Kristus jednou jest
obětován kshlazení mnohých [lidi]
hříchů; podruhé se ukáže bez hří
chu* těm, kteříž ho čekají k spa
sení.

18) t. Starý testament či Zákon, aneb ona
smlouva Boží s lidem isr. na hoře
Sinaj —

20) či smlouvy Boží s vámi, 2. Mž. 24, 8.
*N) t. nebeské svatyně — " t. k našemu

smíření s Bohem.
26) t. v tomto posledním čase; na konec

času starozákonního 
28) či bez obětování se za hříchy —
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_ 13. očekávaje dale, ažby olo

Kapltola 10- žení bili nepřátelé jeho za po noži0 témž dále. 0 nedostatečnosti obětí 11011Je 0
starozékonních, dostatečnosti pak oběti
Kristovy. 19. Napomenutí k stálému setr
vání v přijatém náboženství křesťanském.

1. akon zajisté, maje stín* budou
cího dobrého, a ne ravý obraz

věcí, nikdy nemůže je nostejnými
obětmi, kteréž se po všecka léta
bez přestání obětují, učiniti přistu
pujících dokonalými.

2. Sic jinak bylyby přestaly'obě
továny býti, protožeby již neměli
žádného vědomí hříchu ti, jenž
obětují, jsouce jednou očistěni:

3. ale skrze ně se děje připomí— [néní hříchů každého roku.
4. Nebot nemožno jest, aby krev

býků &.kozlů shladila hříchy.
5. Protož vcházeje na svět, dí:

Obětí a darů nechtěl jsi; ale tělo
způsobil jsi mi;

6. oběti zápalné, [a oběti] za hřích
nelíbily se tobě.

7. Tehdy řekl jsem: Aj jdu; na
počátku knihy psáno jest o mně:
Abych činil, Bože, vůli tvou.

(ž. 39, 7—9.)
8. Svrchu pověděv: Obětí a darů,

a zápalů a [obětí] za hřích nechtěl
jsi, aniž se tobě líbí, kteréž podlé
zakona obětovány bývají;

9. tehdy řekljsem: Aj jdu, abych
činil, Bože, vůli tvou; [tím] odjíma'.
první, aby ustanovil druhé*.

10. Kteroužto vůlí [Boží]*posvě
cení jsme skrze obětování těla J e
žíše Krista jednou**.

11. A všeliký zajisté kněz stoje
na každý den posluhuje*, a 'edno
stejné oběti často obětuje, teréž
nikdy nemohou odníti hříchů:

12. ale tento jednu obět oběto
vav za hříchy, sedí na věky na
pravici Boží,

1) t. jen podobenství, nástin —
9) t. ruší ustanovení staré, a zakládá nové.

10) t. poslušenstvím Kristovým vyplněnou
— " a — na vždycky.

11) t. nejvyšší kněz St. Zákona stoje u
oltáře koná službu — a sice na zna
mení služebnosti (Jan 3, 29.), ježto
Kristus sedí ——níž v. 12.

14. Nebo jednou obětí učinil na
věky dokonalými ty, kteříž posvě
cení—jsou*.

15. Svědčít pak nám to i Duch
svatý. Nebo když pověděl:

16. Tatot pak [jest] smlouva,
kterouž učiním s nimi po těch dnech,
praví Pán: Dam zakony své do
srdcí jejich, &. na myslech jejich
napíši je:

17. [tedy doložil]: A na hříchy

iínepravosti jejich již nezpomenuv ce.

18. Kdež pak jest odpuštění jich,
tu] již nem oběti za hřích.

19. Majíce tedy, bratří, doufaní
ke vjití do svatyně skrze krev
Kristovu,

20. cestou, kterouž ném začal,
novou aživou, skrze oponu, to jest
[skrze] tělo své,

21. a[majíce] kněze velikého nad
domem Božím*:

22. přistupmež s pravým srdcem
v plnosti víry, skropené majíce
srdce*.od zlého svědomí, a umyté
tělo vodou čistou**,

23. držme nepohnutedlné vyznání
naděje své*, (nebo věrnýt jest ten,
jenž zaslibil)

24. a pozorujme jedni druhých,
vzbuzujíce se k lásce a k dobrým
skutkům

25. neopouštějíce našeho shro
máždění, jakož obyčej mají někteří,
ale napomínajíce se vespolek, atím
více, čím více vidíte, že se den
přibližu'e*.

26. ebo jestliže po přijetí zná.
mosti pravdy dobrovolně hřešíme*,
již ném nezůstává. oběti za hříchy**,

14) či očistění, tak že k tomu žádných
více obětí nepotřebují.

21) jenž jest církev —
22) t. krví Kristovou očistěna — " t.vo

don svatého
23) t. vyznání víry vJežíše Krista, na níž

se zakládá naše pevné. neděje života
věčného —

25) t. den soudu, zvláště nad Jerusalémem.
26) t. odpadnutím od víry — " t. jiné,
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27. ale hrozné nějaké očekávání
soudu, a prudkost ohně, kterýž
stráví protivníky.

28. Přestoupil-liby kdo zákon
Mojžíšův*, beze vší lítosti pode
dvěma neb třemi svědky umírá:

29. což se vám zdá, čim horšího
trestání zasluhuje ten, kdožby Syna
Božího pošlapaval, a krev smlouvy*,
kterouž posvěcen jest, za poskvr
něnou měl, a Duchu milosti potupu
učinil**?

30. Znamet zajisté toho, kterýž
řekl: Mně pomsta, a _ját od latím.
Aopět: Souditi bude Pán li svůj*.

31. Hroznét jest upadnoutí v ruce
Boha živého.

32. Rozpomeňtež se pak na pře
dešlé dny, v nichžto byvše osví
cení, veliký boj utrpení snášelijste:

33. a sice jednak pohaněním a.
soužením činění jsouce za divadlo:
jednak pak učinění tovaryši tak
obcujících*.

34. Nebo i k vězňům lítostivě
jste se ukazovali, a rozchvátání
statků svých s radostí jste trpěli,
vědouce, že lepší atrvánlivé zboží
máte*.

85.Neztracujtež tedy doufánlivosti
své, kterážto velikou má. odplatu.

36. Trpělivosti zajisté vám po
třebí jest, abyste vůli Boží činíce
dosáhli zaslíbení.

37. Nebo ještě něco velmi ma
ličko, a přijde, kterýž přijíti má,
& nebudet meškati.

38. Spravedlivý pak můj z
živ 'est: akliby se odtrhl, nebude
se bití uši mé. (Hab. 2, 3. 4.)

39. My pak nejsme synové od

krom oběti Kristovy, kteroužto zavrh
še, zůstalibychom bez naděje odpuštění
a. jiné pomoci.

28) t. odpadnutím od něho aobráeením se
k modlářstv —

29) t. krev Nového Z. Mat. 26, 8. — "
či vykoupením Kristovým a milostí
Ducha sv. pohrdl

30) Viz o. Mojž. 32 35—36.
38) či podobně trpících. Nejen sami jste

trpěli, ale iůtrpnými pomocníkyjiných
trpících jste byli.

34) t. v nebesích.
39) či k zachování duše kživotu věčnému.

trženi k zahynutí, ale [synové]víry
k získání duše*.

Kapitola 11.
Ddstojnost, moc a užitkové pravé víry

pěknými příklady na starých svatých otcích
se ukazují.

1. Jest ak víra nadějných věcípo stata, důvod neviditedl
ných*.

2. Pro ni zajisté svědectví došli
staří.

3. Věrou rozumíme, že stvořeni
jsou věkové slovem Božím, aby z
neviditedlných věcí učiněny byly
viditedlné.

4. Věrou obětoval Abel lepší obět
Bohu nežli Kain, pro kteroužto
svědectví obdržel, že jest sprave
dlivý, nebo Bůh vydal svědectví
darům jeho, askrze ni umřev,ještě
mluví*.

5. Věrou přenesen jest Enoch,
aby neviděl smrti, a není nalezen,
protože jej Bůh přenesl: prvé za
jisté, nežli jest přenesen, měl svě
dectví, že se líbil Bohu.

(1. Moiž; 5, 24)
6. Bez víry pak nemožno jest

Bohu se líbití. Nebo kdo k Bohu
přistupuje, musí věřiti, že [Bůh]
jest, a že těm, kteříž ho hledají,
od latitelem jest.

. Věrou Noe vzav odpověd o
tom, čehož ještě nebylo viděti, boje
se připravoval koráb k zachování
domu svého, skrze kterýžto odsou
dil svět*, a ustanoven jest dědicem
spravedlnosti**, kteráž jest skrze
<1m.

8. Věrou Abraham volán jsa. u
poslechl, aby odšel na místo, kte

1) t. víra jest zakladem i jistotou naděje,
vírou důvěrně čekáme i jako již při
tomné máme, co nám zaslíbena; vírou
se nám již ukazuje, co jest budouci
a ještě neviditelné. Zlat.
v Písmích sv. a svým příkladem,i
svou krví, volající o pomstu na ka
ždého vražedníka. 1. Mž. 4, 10.
t. vystavený koráb činil svět pozorna
na budou cí záhubu, a poněvadž jeho

dlv

svět nedbal, bylo mu to k odsouzeni
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réž měl vzíti za dědictví: i šel,
nevěda kam jde.

9. Věrou bydlil vzemi zaslíbení
jako v cizí, ve staních přeb 'vaje
s Isakem a Jakobem, spolu ědici
téhož zaslíbení.

10. Nebo očekával města mají
cího základy*, jehožto řemeslník a
stavitel jest Bůh

11. Věrou také i Sára neplodná.
přijala moc ku početí semene, a to
mimo čas věku; nebo věřila, že
věrný jest ten, jenž zaslíbil.

12. Pročež i z jednoho, a to u—
mrtvenéhď, pošli otomcí], jako
jest množství hvěz nebeských, a
jako nesčíslný ísek, kterýž jest
na břehu mořsk m.

13. U víře zemřeli ti všiclmi,
nevzavše zaslíbení, ale z daleka k
nim prohlédajíce a je vítajíce, a
vyznávajíce, že jsoupoutníci a hosté
na zemi.

14. Nebo kteříž tak mluví, ozna
mují, že vlasti hledají.

15. A zajisté, kdyby se byli na
onu [vlast] rozpomínali, z kteréž
vyšli, měli ovšem čas zase se na
vrátiti:

16. ale oni lepší [vlasti] žádají,

to jest nebeské. Protož nestydí seBů slouti jejich Bohem, nebo jim
připravil město.

17. Věrou obětoval Abraham
Isaka, jsa zkoušen, a obětoval
jednorozeného, kterýž byl přijal dm
zaslíbem,

18. k němuž bylo řečeno: V
Isakovi nazváno bude tobě símě;

(1. Mojž. 21, 12.)
19. maje za to, že mocen jest

Bůh i z mrtvých vzkřísiti: pročež
jej i v podobenství přijal*.

20. Věrou také dal Isak o bu
doucích věcech požehnání Jako
bovi &.Esauovi.

(1. Mž. 27, 27. atd.)

& zahynutí — 1. Mojž. 6, 14. — “ t.
té pravé. ím. ], 17.

10) t. pevně ustanoveného (na odpor lehkým
a pohyblivým stanům) —

12) či věkem seělého muže -—
19) t. v přepodohnění Krista.

21. Věrou Jakob, umíraje, dával
každému z synů Josefových po
žehnání: a poklonil se vrchu prutu
jeho*. \

22. Věrou Josef, umíraje, učinil
zmínku o vyjití synů israelských,
a poručil o kostech svých.

(1. Mojž. 50, 24.)
23. Věrou Mojžíš, narodiv se,

ukryt byl po tři měsíce od rodičů
svých, protože viděli krásné ne
mluvňatko, a nebáli se rozkazu
králova.

24. Věrou Mojžíš, dospělý 'sa,
zapřel se býti synem dcery a
raonovy,

25. v oliv raději protivenství s
lidem ožím trpětí, nežli časného
hříchu utěšení míti,

26. za větší zboží nad poklad
Egyptských maje ohanění Kri
stovo* ; nebo prohledal k odplatě.

27. Věrou opustil Egypt, neboje
se hněvu králova; nebo spoléhal
na neviditedlného, tak jakoby ho
viděl.

28. Věrou slavil hod Beránka,
a vylití krve: aby kterýž hubil
prvorozené [Egyptských], nedotekl
se jich [u Israelských].

29. Věrou přešli červené moře,
jako po suché zemi: o čež poku
sivše se Egyptští ztonuli.

30. Věrou padly zdi [města] J e
richa, když je obcházeli za sedm

31. Věrou nezahynula nevěstka
Rahab s nevěřícími, přijavši zvě
dače s pokojem.

32. A což ještě řeknu? Nepo
stačí mi zajisté čas k vypravovaní
o Gedeonovi, Barakovi, Samsonovr,
Jefte, Davidovi, Samuelovi, a pro
rocích:

33. kteříž skrze víru přemahali
kralovstvi, činili spravedlnost, do
cházeli zaslíbení, zaopavali ústa
lvům,

34. uhašovali prudkost ohně, _u
tekli ostrosti meče, povstávali z

21) či podepřen na svou hůl. [. Mž. 47, 31.
26) t. jakéž i Kristus trpěl 
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nemoci, silní učinění jsou v boji,
zaháněli vojska cizozemců,

35. ženy přijímaly mrtvé své
vzkříšcné: jini pak roztahováni
'sou,ne řijimajice svobození ab

jiašli legšiho vzkři7š3éni. , y
36. Jiní zas zkusili posmíváni,

& bití, nad to i vězení, & žaláře:
37. kamenováni jsou, sekáníjsou,

pokoušíni jsou, mečem usmrcováni
„jsou; chodili v kožich ovčícha ko
zelěích, trpice chudobu, jsouce su—
žováni a trápení,

38. -jichžto nebyl svět hoden,
bloudice v pustinách, v horách, a
jeskyních, i v doupatech země.

(3. Král. 18, 13.)
39. A ti všickni svědectvím viry

schválení jsouce, nedošli zaslíbení,
40. protože Bůh něco lepšího pro

nás obmýšlel, aby nepřišli bez nás
k dokonalosti.

Kapitola 12.
Napomenutí Židů příkladem Kristovým

]: udatnému bojování u víře, i k trpělivému
snášení protivenstvi a bíd ode Pána. dopun
ětěných; 12. k snažnému, upřímému a věrné
mu v ctnostiav křesťanském náboženství se
ostříhání, nkázaním důstojnosti a přednosti
jeho před Starým Zákonem.

1. A protož i my, majice vůkolsebe tak veliký oblak svěd
ků, složivše všeliké břímě, i ob
kličujíci nás hřích, v trpělivosti
běžme k uloženému sobě boji:

(1. Kor. 9, 24. atd.)
2. patříce na původce a doko

navatele viry, Ježíše, kterýž misto
předložené sobě radosti* strpěl kříž,
“nedbaje hanby**, a sedí na pra.
vici stolice Boží.

3. Protož rozpomínejte se na
toho, kterýž takové proti sobě od
porováni od hříšníků snášel: aby
.ste neustávali v myslích svých hy
nouce*.

4. Nebo ještě jste neodporovali
až do krve, proti hříchu bojujice:

2) t. kteréžby byl mohl idle člověčenství
hojně na světě míti a požívati — Zlat.
" nehrozil se ohavné smrti —

3) či v malomyslnost upadávajíce.

5. azapomenuli jste na napome
nutí, kteréž k vám jako k synům
mluvi, řka: Synu můj, nezamíte'
kázně Páně, aniž ustávej, když o
něho trestán býváš.

6. Neb koho Pán miluje, toho
tresce: i mrská každého syna, kte
réhož přijímá*.

7. Setrvejtež v kázni*: Bůh se
vám ukazuje jako synům; nebo
který jest syn, jehožby netrestal
otec?

8. Pakli jste bez kázně, kteréžto
všickni [synové]účastni jsou: tedy
jste cizoložňata, &.ne synové*.

9. Nadto měli jsme zajisté otce
těla svého, kteříž nás trestali, i
ctili jsme je: zdaliž nebudeme
mnohem více poslušni Otce duchů,
a živi budeme*?

10. A onino zajisté po nemnohé
dny podlé vůle své trestali nás:
ale tento [vede nás] k tomu, co
jest užitečného, abychom přijali
posvěcení jehož. '

11. Všeliká pak kázeň, když
řítomna jest, nezdá se býti ra—
ostná, ale smutná: ale potom velmi

pokojné* ovoce spravedlnosti při
nese těm, kteříž skrze ni pocvičeni

li.
1.9...Protož pozdvihněte unave

ných rukou a zemdlených kolen,
13. a přímé kroky čiňte noha

ma svýma: aby někdo kulhaje ne
bloudil, ale raději uzdraven byl*.

14. Pokoje následujte se všemi,
a svatosti, bez níž nikdo neuzři
Boha:

15. prohlédajice [k tomu], aby

6) či kterého miluje: na němž si zakládá.
7) či trpělivi buďte v soužem', ježto Bůh

na vás dopouští —
8) t. jelikož se otec cizoložňst neujímá a

jich pod svou kázeň nebéře.
9) t. abychom živi, blaženi byli.

10) či abychom byli účastni jeho svatosti,
ježto onino k časnému toliko dobrému
svou kázni nás vedli.
či pokoje“plně, pokojedárné, štastná —
Smysl: Sebeřte sílu a statečně přímo
podle sv. víry živi buďte, tak aby kde
ve víře zviklán jest, neodtrhl se dále,
nýbrž úplně se v ní utvrdil.
či kořen hořký, jedovatý; t. člověk
svůdný — 6. Mojž. 29, 18.

u)
13)

.— cnv
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nikdo nezanedbával milosti Boží,
a aby nijaký kořen hořkosti* na
horu rosta nepřekážel, skrze nějžby
poskvrněni byli mnozí.

16. Aby nikdo nebyl smilnik*,
aneb pohrdač jako Esau, kterýž za

jegínu krmí prodal své prvorozenst .
17. nebo víte, že i potom, žá

daje dědičně dosáhnouti požehnání,
zavržen jest; nebo nenalezl místa
ku pokání*, ačkoli ho s pláčem
hledal. (1.' Mž. 27, 34. atd.)

18. Nebo nepřistoupili jste* k
hoře hmotné [Smaj], a k hořícímu
ohni, a k vichru, & k mrákotě, a
k bouři,

19. a k zvuku trouby, ak hlasu
slov, jejžto kdo slyšeli vymlouvali
se, aby k nim nebylo mluveno
slovo,

20. nebo nemohli snésti toho, co
bylo raveno: A kdyby se i ho
vado otklo hory, budet ukameno
váno*;

2'1. a tak hrozné to bylo, co vi
děli, že Mojžíš řekl: Lekl jsem se,
a třesu se!

22. ale přistoupili jste k hoře
Sionu, a k městu Boha živého, k
Jerusalému nebeskému, a k zástu
pu mnoha tisíců andělů,

23. a k shromáždění prvoroze

nýchh kteříž zapsáni jsou vnebe- Bůhs ch, a k Bohu, soudci všech, a k
duchům
1ých**.

24. a k rostředníkuNového Zá
kona, k ežíšovi, a k pokro ení
krví, kteráž lépe mluví než be
lova.

25. Vizte, ab ste neodpírali mlu
vícímu [Ki—istu. Nebo poněvadž
onino neušli [pomsty], kteříž od
pírali tomu, jenž na zemi m1uvil*:
tím méně my, kteříž se odvracu

spravedlivých dokona

16) t. Bohu zpronevěřelý odpadlec —
17) či k proměnění toho, co se stalo —
18) t. příjavše zákon Kristův —
20) Čti 2. Mojž. 19, 12. atd.
23) či vyvolených. —'" t. těch spravedli

vých, kteří již běh svůj dokonalí, svého
cíle došli —

25) t. Mojžíšovi —

jeme od toho, jenž nám mluví s
nebe, _

26. jehož hlas tehdáž pohnul
zemí, nyni pak zaslibuje, řka: Je
ště jednou, a já pohnu netoliko
zemi, ale i nebem*.

27. e pak praví: Ještě jednou,
oznamuje přenesení pohnutedlných
věcí, jakožto učiněných, aby zů
staly t , kteréž jsou nepohnutedlné.

28. rotož přijímajíce království
nepohnutedlné, máme milost: skrze
kteroužto s bázm' a s uctivostí
služme libíce se Bohu.

29. Nebot Bůh náš „jest oheň
spalující*. (5. Mž. 4, 24.)

Kapitola 13.
Rozličná napomenutí ]: plnění křesťan

ských povinností a závirka toho psaní.

1. Láska bratrská zůstávejž mezivámi.
2. A na přívětivost k hostem

nezaipomínejte, skrze ni zajisté někteř nevědouce anděly v hospodu
přijali.

3. Pamatujte na vězně,jakobyste
spoluvězňové byli: a na soužené,
jakožto i sami v těle* bydlíce.

4. Manželství [buď] ve všem po
ctivé, a lože neposkvrněné; nebo
smilníky a cizoložniky souditi bude

5. Obcování [vaše buď] bez la
komství: dosti mějte na tom, co
máte; ont zajisté řekl: Nenechám
tebe, ani opustím. (Jos. 1, 5.)

6. Tak abychom doufánlivě ří
kali: Pán [jest] spomocník můj, ne
budu se báti, aby mi co učinil
člověk. (ž. 117, e.)

7. Pamatujte na správce své,
kteříž vám mluvili slovo Boží:
'ejichžto obcování konec spatřu
jíce, následujtež [jejich] víry.

8. Ježíš Kristus včeraidnes ont
i na věky*.

26) Viz Žalm 67, 9. a Aggea 2, 7.
29) t. přísný v soudu a trestu.
3) t. všeliké bídě podrobeném —
8) t. zůstává od počátku až do konce tentýž
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9. Učením rozličným a cizím ne
dejte se sváděti. Nejlépe jest za
jisté upevniti srdce milosti, ne po—
krmy, jenž neprospěly těm, kteříž
v nich chodili*.

10. Mamet oltař*, z něhož ne
mají moci j ísti, kteří stánku slouží'*.

11. Nebo kterýchž hovad krev
vnášína bývá. za hřích do svatyně
skrze nejvyššího kněze, těch spa
lena bývají těla venku za stany*.

12. Protož i Ježíš, aby posvětil

lid ěllírVÍ svou, venku za branou
13. Vyjděmež tedy k němu ven

ze stanů, pohanění jeho nesouce*.
Nebot nemáme zde města

zůstavajícího, ale budoucího* hle
dame.

15. Protož skrze něho obětujme
Bohu obět chvály vždycky, to jest
ovoce rtů vyznávajících jmenojeho.

nezměnitedlně, a tak i učení i všecko
zříze jeho.
t. kteří rozdílu pokrmů čistých a ne
čistých bedlivě ostříhali. Naráží apoštol
na ustanovení Starého Zákona., ježto
od některých učitelů ze Zidovstva po
šlých, také ikřestanům za potřebné
kézéno & k ostříhání ukládáno bylo.
t. obět Kristovu v nejsv. Svátosti. 
" t. idé, & vůbec ti, kteří se ještě
Starého Zákona drží; neb nelze býti
křesťanem a spolu idem.

11) jakožto nečisté, z nichžto nedovoleno
čeho požívati. 3. Mojž. 16, 27.

12) jelikož se dal v ohět za hříchy naše.“ž
13) Nechme Starého Zákona, i jeho obyčejů,

a držme se řádu Kristova, trpíce raději
od idů pohaněuí i ven z města [po
zemského Jerusaléma] vyhnaní.

14) t. nebeského Jerusaléma —

(Dv

10v

16. Na dobročinnost pak a na
sdílnost nezapomínejte; nebo tako—
vými obětmi bývá. získán Bůh*.

17. Poslušni buďte správců
svých, a buďte jim poddaní: onit
zajisté bdějí [nad vami], jako ti,
jenž mají počet vydati za duše
vaše, aby to s radostí činili, a ne
s stýskam'm; neb toby vam nebylo
užitečné.

18. Modlete se za nás: doufáme
zajisté, že dobré svědomí mame,
chtíce se ve všem dobře zacho—
vati.

19. Prosímt
hojněji činili,

vracen bhl vém.20. Bů pak [dárce] pokoje, kte
rýž velikého pastýře ovcí, Pana
našeho Ježíše Krista, skrze krev
smlouvy věčné z mrtvých vzkřísil,

21. učiniž vás ke všemu dobré
mu způsobné, abyste činili vůli
jeho: konaje v vas, cožb se líbilo
před ním, skrze Ježíše 'sta: je
muž jest sléva na věky věků.
Amen.

22. Prosímt pak vás, bratří, aby
ste strpěli* slovo [tohoto] napome
nutí; nebot jsem vám kratce psal.

23. Věztež o bratru našem Ti
motheovi, že jest propuštěn, s kte

rýmžto (přijde-li brzo) uzřím vás.24, Poz ravte všech s ravců
svych, i všech svatých. Poz vují
vas bratří z Vlach.

25. Milost se všemi vami. Amen.

pak vas, byste toa ych tím dříve na

16) či těmi se získá jeho milost, a v ta
kových má. Bůh své zalíbení.

22) či dobře, zavděk přijali —



Obecná epištola sv. Jakoba, apoštola.
Následující epištoly nazývají se obecnými či katolickými, protože nemají na

zřeteli jen některou zvláštní osadu neb osobu, nýbrž větší okres křestanů, nejvíce ze
idovstvs, aneb že jsou vesměs obecnějšího obsahu.

První z nich jest epištola Jakobova ke všem věřícím z Židovstva, po rozlič
ných krajinách mezi národy rozptýleným. Její skladatel jest apoštol Jakob, nazván
menším neb mladším, k rozdílu od apoštola Jakoba staršího, bratra Janova: aneb řbratr
Ježíšův, 'elikož byl syn Alfea či Kleofáše a Marie, sestry mateře Ježíšovy, a bratr
Josefův, imonův a Judův (Mar. 6, $.). Po na nebe vstoupení Páně zůstal biskupem
v Jerusalěmě, od samého Krista k tomu ustanoven. jenž se mu byl po svém vzkříšení
zvláště ukázal (l. Kor. 15, 7.). Byl pro svůj nábožný život také od idů ctěn a
Spravedlivý nazýván. Dějepisec Hegesíp o něm zaznamenal, že masa a vína nepožíval
a tolik se kleče modlil, až i tvrdě mozoly na kolenou měl. Ku psaní své epištoly při
vedly jej potřeby toho času. Jakob naléhá zvláště na účinlivě křesťanství, uče, že víra
bez skutků jest mrtvá, a napomíná veskrz ku všelikým ctnostem. Mnohým se zdálo,
jakoby učení jeho v odporu bylo s učením apoštola Pavla, jenž dokazuje, že ne ze
skutků ale a víry každý člověk dochází ospravedlnění a spasení. Ale Pavel rozumí těž
jen víru živou, pokud celého člověka obnovuje, aby již ne podlé těla, ale dle ducha
živ byl, a zamítá toliko skutky mrtvé bez víry; a tak se tedy učení obou apoštolů
dobře srovnává. Konečně dokonal Jakob svůj spravedlivý život mučennickou smrtí, byv
od Fariseů z přestupování zákona obžalován a od lidu ukamenován. Epištola tato psána
jest kon_cem r. 61., neb na začátku r. 62. 

Kapitola 1. [podoben jest vlnám mořským,jež
O užitku pokušení a protivenství. 5. Na- !Vítr žene a' lJlmlžl zmíířá" _ „

pomeuuti]: důvěrnémužádání moudrostiod; 7. Protož nedomníve se clovek

1113312;ŠŠŠ)kzťirýžlžěflníuát; není ;řlíčíaoujten, by co vzíti měl o Pána.. u 6 O' ' " ' '
brého. l9. Někteíáanavlzdeníkheklřeštšngkýmj 8' Muž [takový] dV0]1 inySh ]GSt
ctnostem. „neustawcný ve všech cestachsvých.

? 9. Chluoiž pakse bratr ponížený
1. akob, Boží a Pána našeho Je- iv povýšeni svém*,

žíše Krista služebník, dvana-l 10. a zase bohatý v poníženosti
cteru pokolení, kteréž jestvrozptý- :své*; nebo jako květ byliny pomine:
lení, pozdravení! i 11. nebo vzešlo slunceshorkostí,

2. Za největší radost mějte, bra-ja usušilo bylinu, a květ její spadl,
tří moji, když “vrozličná. pokušení*'a ušlechtilost jejiho obličeje zhy
upadnete:

3. vědouce, že takové zkoušení
víry vaší působí trpělivost:

4. trpělivost pak skutek dokonalý
má.*: abyste byli dokonalí a celí,
nemajíce v ničemž nedostatku.

5. Jestliže pak kdo z vas potře
buje moudrosti, žadej [ji] od Boha,
kterýž dava všechněm hojně, &
neomlouvá.: a budet jemu dana.

6. Žádejž pak s důvěrnosti, nic
nepochybuje; nebo kdo pochybuje,

2) t. v prótivenství a soužení pro víru,
z kterýchž se i apoštolě radovali (Sk.
5, 41.)

4) či měj, Ř. — vytrvej až do konce —

nula*. takt i bohatý v svých cestách
usvadne.

12. Blahoslavený muž, kterýž
snáší pokušení; nebo když bude
zkušen, vezme korunu života, kte
rouž zaslíbil Bůh těm, jenž ho mi—

jí.
13. Žádný, když bývá. pokoušen,

....t:!

9) t. nízký, chudýůopovržený važ si svého
povýšení před Bohem i před lidmi skrze
víru, jež ho činí vzácného Bohu a
rovného ostatním lidem —
t. bohatý ».vzácný hledej své ctiv po
koře a poníženosti. rád se schyluje k
chudým a sprostým, a nevynášeje se
marným bohatstvím.

11) Viz Is. 40, 6—7.
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neříkej, žeb od Boha pokoušen
byl; nebo ůh nemůže ke zlému
pokoušen býti, sám pak [také] žád
ného nepokouší.

14. Ale jedenkaždý bývá okou
šen, jsa od své žádosti zac vácen
& přilouzen. \ _

15. Potom žádost, když počne,
porodí hřích: hřích pak, když jest
vykonaný, zplozuje smrt.

16. Nebluďtež tedy, bratří moji
nejmilejší!

17. Všeliké dání výborné, akaž
dý dar dokonalý s hůry jest, sstu—
pující od Otce světel*,uněhož není
proměnění, ani z proměnění zastí
nění**.

18. Nebo dobrovolně zplodil nás
slovem pravdy, abychom byli ně
jaký počátek stvoření jeho*.

19. Víte [to], bratří moji nejmi
lejší. Budiž pak každý člověk ry
chlý k slyšení, ale zpozdilýkmlu
vení, a zpozdjlý k hněvu.

20. Nebo hněv muže nekoná spra
vedlnosti Božíř.

21. Protož odvrhouce všelikou
nečistotu a hojnost zlosti,stichostí
přijímejte vsaté slovo,-kteréž může
spasiti duše vaše.

22. Buďtež pak činitelé slova, a
ne posluchači toliko, oklamávajíce
sami sebe.

23. Nebo jest—li kdo posluchač
slova, a ne činitel, ten přirovnán
bude muži spatřujícímu obličej na
rozeni svého v zrcadle:

24. i vzhlédl se, a odšel, a hned
zapomenul, jakýby byl.

25. Ale kdož by se vzhlédl v doko
nalý zákon svobody*, a zůstalby v

17) t. od původce světel nebeských či hvězd;
jenž jest sám světlo neskonalé & mou
drost věčná. — " či ani proměny, ani
jakého stínu, jako u světel časných;
jestit dokonce nezměnitedlný.

18) Takový výborný dar s hůry (v. 17.)
jest také obzvláštněnaše ku Kristu obrá
cení u novoarosení : Boha skrze víru,
i přijetí na syny & dědice království
Božího, tak že jsme jako nějaké prvo
tiny a. nejvzácnější část všeho stvoření.

20) či toho, co před Bohem spravedlivého
Jest.

25) t. v zákon Kristův, jenž vede k pravé
!

něm, nejsa zapomínavý osluchač,
ale činitelskutku:ten bla oslavený
bude v skutku svém.

26. Zdá-lí se pak komu [z vás],
že jest nábožný, a nepojímá vuzdu
jazyka svého, ale svodí srdce své*,
toho marné jest náboženství.

27. Náboženství čisté &.neposkvr
něné u Boha a Otce toto jest:
Navštěvovati sirotky a vdovy v
souženíchjejich, a neposkvrněného
sebe ostříhati od tohoto světa..

Kapitola 2.
O témž dále, zvlášť o víře mrtvé, a o živé,

s dobrými skutky spojené.

1. Bratří moji, nemějte v přijímáníosob víry v Pána našeho
Ježíše Krista sláv *.

2. Nebo kdyby přišel do shro
máždění vašeho muž maje zlatý
prsten*, v krásném rouše, a všel
by také i chudý v chatrném oděvu,

3. a pohledělibyste na toho, kte
rýž jest oblečen v drahé roucho,
a řeklibyste jemu: Ty sedni tuto
dobře*! chudému pak byste řekli:
Ty stůj tamto, aneb sedni [zde] u
podnoží noh mých**;

4. zdali již neseudite sami 11se
be*, a učinění jste soudcové [podlé]
myšlení nepravých“ ?

5. Slyšte, 'bratří moji nejmilejší,
zdaliž Bůh nevyvolil chudých na
tomto světě, bohatých ve víře, a

svobodě, naproti Zákonu Starému. —
Jan 8, 32.
či sám se klame, mysle, žeby holé mlu
vení bene skutků postačovalo —
či oslaveného; t. j. nehledte na Osobu
lidskou při víře Pána našeho Ježíše
Krista, a nedělejte rozdílu mezi bohatým
u. chudým, vzácným a sprostým, ježto
v Kristu všickni sobě rovni jste.
t. muž bohatý a. vzácný
či pěkně, poěestně, na předním místě—
“ na zem —
či zdali neděláte rozdílu? -—" či ne
právě smýšlíte a sondíte, povrhujíce
chudým. U křestsna platí sice staré
přísloví: „Komu čest, tomu čest,“ ale
také ono: „Chudoba cti netratíl“
či aby byli bohatí ve víře a dědicové
království věčného — '
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dědiců království*,jež Bůh zaslibil
těm, kteříž jej milují?

(Mat. 11, 5%6. Ale vy jste zneuctili chudé o.
Zdaliž bohatí neutisku'í vas mocí

[svou?],a netahají-li om vás k soudům
7. Zdaliž oni nerouhají se dobré

mu jmenu, kteréž vzývanojest nad
vám??

8. Jestliže však plníte zakon
královský podlé Pisem: Milovati
budeš bližního svého jako sebe
samého, dobře činíte:

(Mt. 22, 38—39.)
9. pakli osoby přijímáte, činíte

hřích, trestáni jsouce od zakona
jako přestupnici. (5. Mž. 16, 19.

10. Kdoby pak koli celý zakon
zachoval, ale řestoupilby v jedi
ném [přikazama učiněn jest všemi
vinen.

11. Nebo který řekl : Nesesmilniš,
řekl také: Nezabiješ. J estližebys
nesesmilnil, ale zabilbys, učiněn
jsi přestupníkem zakona.

12:2. Tak mltíivte, a tak čiňte,ja ožto očína' ce souzeni b i o
dlé zakoIna svdbody. ýt p

13. Nebo soud' bez milosrdenství
tomu, kdož neučinil milosrdenství:
milosrdenství pak se vyvyšuje nad
soud**.

14. Co pros ěje, bratří moji, pra—
ví-li kdo o se ě,žemavíru, nemá.-li
skutků? Zdaliž jej bude moci víra

asiti?
15. A kdyby bratr a sestra nazí

byli, a potřebovaliby vezdejší živ
nosti,

16. řeklby pak jim někdo zvas:
Jděte v pOkOJÍ,ohřejte se anajezte
se; a však nedalibyste jim, čeho
tělo potřebuje, což to bude platno?

V

7) t. jmenu Ježíš. Rozumějí se boháči ži
dovštíi pohanští, kteříž chudé křesťany
utiskovali a Kristu se rouhali: aneb i
ti křesťanští, kteří své bratry před soudy
pohanské poháněli, a tak příležitost k
rouhání davali, i sami tím svou víru
a jejího zakladatele zneuctívali.
_či odsouzení a trest. — ** Milosrdný
člověk ostojí na soudu. Mt. 26, 34—40.

18v

17. Tak i víra, nema—li skutků,
mrtvá, 'est sama v sobě.

18. e dí někdo: Ty maš víru,
a já. mám skutk ; ukaž mi víru
svou bez skutkg: a já. tobě ukáží
ze skutků víru svou.

19. Ty věříš, že jeden jest Bůh:
dobře činíš; i zlí duchové věří a
třesou se.

20. Ale chceš-li věděti, ó marný
člověče, že víra bez skutků jest
mrtvá,?

21. Abraham otec naš, zdali ne
ze skutků ospravedlněn jest, oběto
vav na svého Isaka na oltář?

22. idíš-li, že víra napomáhala
skutkům jeho, a že ze skutků víra
dokonána jest* ?

23. A naplněno jest Písmo, řkou
cí: Uvěřil Abraham Bohu, a po
čteno jest jemu k spravedlnosti, a
přítelem Božím nazván jest.

(l. Mž. 15, 6.)
24. Vidite-liž, že ze skutků ospra

vedlněn bývá člověk, a ne z víry
toliko* ? __

25. Též podobně i Rehab nevěste
ka, zdali ne ze skutků ospravedl
něna jest, přijavši posly, a jinou
cestou [je] vypustivši?

(Jos. 2, 8—15)
26. Nebo jako tělo bez ducha

mrtvé jest, tak jest i víra. beze
skutků mrtvá.

Kapitola 3.
O škodlivosti mistrovaní jiných, též ja

zyka nezkroceného. 13. O vlastnostech pravé
křesťanské moudrosti.

1. Nebuďte mnozi mistři*, bratřímoji, vědouce, že těžší odsou
zeni vezmete.

22) Skutkové bez pravé víry jsou stavení
bez pevného zakladu, kteréž brzo se roa
puka a sesuje: ale i zaklad bez další
stavby mnoho-li platen? Obét patří
k sobě.
Vysvětluje zde Jakob učení apoštola
Pavla, kteréž někteří nepravé tak vy
kládali, jakoby víra samotná beze skutků
k spasení postačovala.
t. nederte se příliš mnozí k učitelskému
úřadu _vcírkvi. To tak činili dle ži
dovského obyčeje v synagogách zvláště

N) v4

p.. v
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2. Ve mnohém zajisté klesame
všickm': jestliže kdo v slovu ne—
klesá„ tent jest muž dokonalý, &
můžet také všecko tělouzdou spravo
vat1.

3. Hle koňům davame v ústa
udidla, aby nám povolni byli, a
všecko tělo jejich sem i tam obra
ímc e.

4. Hle, i lodí, jakkoli jsou veliké
4).pm ' větry hnané, malým
veslem bývaji sem itam obraceny,
kamžkoli chce tlak toho, kdož je
spravuje*.

5. Tak i jazyk jest sicemalý úd,
a [však] veliké věci provozu'e. Aj
jak malý oheň, [a] jak ve ' les
zapalí'

6. 1 jazyk 'est oheň, veškerost
nepravosti*. azyk jest postaven
mezi našimi údy, kte ž znečištuje
celé tělo, a rozpaluje olo narození
našeho**, rozmcen jsa od ohně
pekelného. *

7. Všelika zajisté přirozenost ho

vad, a pěactva,azeměplazů, ijinýchbývá. z ocena, a jest zkrocena od
přirozenosti lidské:

8. ale jazyka žádný z lidí zkro
titi nemůže: [ont jest] nepokojné
zlé, pln jedu smrtedlného.

9. Jim dobrořeěíme Bohu a Otci,
a 'ím zlořečíme lidem, jenž ku
po obenství Božímu učinění jsou.

10. Z jedněch úst pochazi dobro
řečení i zlořečení. Nemá. to tak
býti, bratři moji.

11. Zdaliž studnice jedním prame
nem vydává.sladkou i hořkou vodu?

12. Zdaliž může, bratři moji,
strom fikový nésti hrozny*, aneb

věřící : obřízky, z čehož v křesťanském
shromáždění mnoho hádek povstávalo.
Aneb, varuje tu apoštol vůbec od vše
tečného mistrovaní a posuzování jiných.
či kamžkoli je tlačí veslem správce.
t. může nesmírně mnoho zlého sobě i
jiným, i celému světu zploditi. — " t.
nejednonťeelý běh našeho života vtré
pení a muky obracuje, a to mnohdy
jediným neo atrným promluvením —
či olivky —- — ** tak kdo zlořečí bliž

nígm, nemůže opravdu Bohu dobroře iti.

kmen vinný fíky? Tak ani slané.
[studnice] nemůže vody sladké vydá.ati“.

13. Kdo [jest] moudrý a umělý
mezi vámi? Ukažiž dobrým obco
váním skutek svůj vtichosti mou
drosti*. 

14. Paklit mate hořkou závist,
a svarové jsou v srdcích vašich,
nechlubte se a nebývejte lhaři pro
ti pravdě*.

15. Nenít zajisté ta moudrost s
hůry sstupující, ale jest zemská.,
hovadná., ďábelské.

16. Nebo kde závist a svarlivost,
tu neustavičnost, i všeliký zlý
skutek.

17. Ale moudrost,ékteraž jgňt sh , ne' rvé za'ist 'est sty 'va,
Šarm pblkojna, Jmírná), povolná., k

Eobrým věcem řivolující, plná.
milosrdenství a obrého ovoce*,
nesoudící, bez pokrytství.

18. Ovoce pak spravedlnosti v
pokoji se rozsívá. těm, kteříž činí
pokoj'.

4

Kapitola 4.
0 témž dále. Původ různic a svárů. 7. O

poddanosti Bohu, 13. a o krátkosti života.

1. Odkud mezi vámi bojovéasvarové? Zdali ne odtud: ze
žádostí vašich, kteréž bojuji v ůdech
vašich ?

2. Žédáte, a nemáte*; zabijite"
i zavidite, a nemůžete dosáhnouti;
vadíte se a bojujete, a nemáte, pro
tože neprosite.

3. Prosíte, a nebéřete, protože
zle prosíte, abyste na své žádosti
vynakládali.

13) t. v tiché moudrostí, aneb moudré ti
chosti.
t. nechlubte se moudrostí a nelžete -—
neoklamévejte se sami.
či dobrých skutků —
ši pro ty, kteříž pokoje, míru mílovni

14)

17)
18)

jsou.
t. při'vší své žédostivosti přece
hož nedosahujete a nemáte.
na smrt nenávidíte; neb kdo nenávidí
bratra svého, jest vražedlník— 1. Jan
3, 15

2) niče
.. či
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4. Cizoložnici*, což nevíte, že
přátelství s tímto světem jest ne

řatelstvi s Bohem**? Protož kdo
oli chce býti přítelem tohoto svě

ta, nepřítelem Božím učiněn b vá..
5. Což mníte, že nadarmo dí ís

mo: K závisti žádá. duch, kterýž
přebývá. v vás?

6. Však větší milost dava*. Pro
čež dí: Bůh se pyšným protiví, ale
pokorným dava milost.

(Přísl. 3, 34.)
7. Buďtež tedy poddaní Bohu,

odpírejte pak ďáblu, i utečet odasv .
8. Přibližte se k Bohu, apřiblíží

se k vám. Umyjte ruce, hříšníci
a očistte srdce, kteříž jste dvojité
mysli*.

9. Bědujte, a kvělte a plačte:
smích vaš obrat se v žalost, a ra
dost v zármutek.

10. Ponižte se před obličejem Pa
ně, a povýší vas.

11. Neutrhejtež jeden druhému,
bratří. Kdo utrhá. bratru, aneb kdo
soudí* bratra svého, utrhá. zákonu,
a soudí zákon. Soudíš-lipakzakon:
nejsi plnitel zákona, ale soudce**.

12. J edent jest zákonodárce i
soudce, kterýž může zkaziti i vysvo
boditi.

13. Ty pak kdo jsi, jenž soudíš
bližního? Aj nyní vy, kteřížříkáte:
Dnes neb zejtra půjdeme do [toho
neb] onoho města, apobudeme tam
celý rok, a budeme kupčiti, & zí
skame:

14. ješto nevíte, co zejtra bude.
15. Nebo co jest život véš?Pá.ra

jest, kteréž se na maličkoukazuje,

4) či nevěrníci -— odpadli od Boha a jeho
slova. — ** či kdo miluje svět, jest
nepřítel Boží?
t. ne k závisti pudí Duch Páně v nás,
nýbrž působí lásku a dává, větší milost.
To učí Písmo vůbec na mnohých mí
stech, aniž se 'tu jedno zvláštní místomim.
t. rozděleného srdce mezi Bohem &
světem, chtíce oběma najednou sloužiti.
t. nelaskavě, kdo Zavrhuje. — " t.
vyvyšuješ se opovážlivě nad zákon, jako
zákonodárce a soudce, ježto se máš
jemu podrobiti.

6)

Ov

1 |— V

a potom zmizí. Místo toho, cobyste
měli říkati: Bude—liPan chtíti, a
budeme—liživi, učiníme to neb ono.

16. Ale nyní se chlubíte v py'še
své. Všeliké takové chlubení jest
N_0—

1'7. Protož kdo umí dobře činiti,
a nečiní, má. hřích.

Kapitola 5.
Výstreha bohatým. 7. Vzbuzení k trpěli—

vosti, 12. kvarovéní se přísahy, 16. k mod
litbě, 16. k obrácení pobloudilých na dobrou
cestu.

1. uže n ', boháčové*, lačte
N kvílígémnad bídami sivými,

kteréž přijdou na vás.
2. Zboží vaše shnilo, a roucha

vaše jsou od molů pokažena*.
3. Zlato astříbro vaše zerzavělo,

a rez jejich bude na svědectvíproti
vám, a žráti bude těla vaše jako
oheň. Shromaždili jste sobě hněv*
ve dnech posledních“.

4. Ai mzda dělníků, kteříž žali
krajiny vaše, kterouž jste jim za
drželi, křičí: a křik jejich* vešel
v uši Pana zastupů.

6. Hodovali jste na zemi, a v
bujnosti vykrmili jste srdce svá.ke
dni zabití.

6. Odsoudili a bili jste sprave
dlivého, a neodpíral vám.

7. Protož trpěliví buďte, bratří,
až do příchodu Páně. Aj, orač o
čekává. drahého užitku zemského,
trpělivě čekaje, ažby přijal déšť
ranní i pozdní.

8. Protož i vy buďte trpěliví, a
potvrzujte srdcí svých; nebot se
přiblížilo příští Páně. . _

9. Nevzdychejte, bratří, _jedm
proti druhým abyste nebyh sou_
zení. Aj, sou co stojí přede dveřmi.

1) t. vy bohatí, nevěřící Židé, utiskovatelé
chudých křesťanů

2) t. nechali jste jich raději shníti & aka:
ziti, než byste se byli slitovali & jinn
chudým posloužili.

3) či poklad -- ň. _" t. blízkýchsoudu
a trestu.

4) t. ženců pro nadrženou mzdu —__
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10. Bratří, zapřiklad zlého skon
čení*, prace a trpělivosti, vezměte

sriápiě-oroky,kteříž mluvili ve jmenu
11. A' blahoslavíme ty, kteříž

'. ótrpělivosti J obověslýchali
jste, a konec Páně viděli jste*,
nebo milosrdnýjest Panalítostivý.

12. Přede všemi pak věcmi,
bratří moji, nepřisahejte, ani skrze
nebe, ani skrze zemi, ani kterou
koli jinou přísahou: ale buď řeč
vaše: Jest, jest: Není, není* ; aby
ste neupadli v odsouzeni.

13. Jest-li kdo z vás v zármut

ku? modliž se*: ,pakh' jest dobrémysli? pro ěvu'* .
14. Stůně-li kdo z vas? uvediž

[k sobě] starších cirkve*, a. at se
nad ním modlí, mažíce jej olejem
ve jmenu Páně:

10) či snášení zlého, a trpělivosti ve zlém
do konce

11) či znáte, jak šťastný konec učinil Pán
Jobovu utrpení —

12) Poctivým lidem, jakovíž mají býti kře
sťané, věří se k pouhému slovu tak,
jako k přísaze; jejich ano neb ne jest
a mé býti každému k víře dostatečné.

18) : utíkej se k Bohu o pomoc. — " t.
chválu Bohu, děkuj mu za to.

14) t. presbyterů, kněží, představených cír
kve. Jako sobě naši předkové oblí—
bili nuyvati duchovní správce církve

(:
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15. a. modlitba víry* uzdraví ne
mocného, a. polehčít jemu Pán, a
jestliže jest v hřiších, budou mu
od uštěni. '

6. Vyznévejtež se tedy jedni

druhým z hříchů svých,)a modltese za sebe vespolek, & yste spa
sení byli; mnohot' zajisté může
modlitba spravedlivého ustavičné'.

17. Eliáš byl člověk nám po
dobný, utrpením poddaný: & mo
dlitbou se modlil, aby nepršelo na
zem, i nepršelo po tři leta a šest
měsíců.

18. A opět se modlil: a vydalo
nebe déšť, a země dala úrodu svou.

19. Bratří moji, jestližeby kdo
z vas pobloudíl od pravdy, a ně
kdoby jej obrátil,

20. mét věděti, že kdo odvrátí
hříšníka od bludu cesty jeho, vy
svobodí duši jeho od smrti, a při
kryje množství hřichů*.

kněžími, tak slevou řeckya latině pres
bytery či staršími.

15) t. plné víry & důvěrnosti v Boha ve
jmenu Ježíše Krista —

16) Ukazuje se tu moc modlitby i přímluvy.
20) tak že Bůh nebude více na ně hleděti

a je trestati. Protož i já, chce říci sv.
Jakob, psal jsem vém, dávaje potřebné
naučení ,i napomenutí, abych vés vy
stříhal a odvrátil od bludů, a zachoval
vás od budoucího trestu.
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První epištola sv. Petra, apoštola.
Šimon, příjmím Petr, byl syn Jana či Jonáše, rybáře, i sám rybář : města

Betsaidy u jezera či moře genezaretského, jinak tiberiadského v krajině Galilei. Od
vlastního bratra Ondřeje s Ježíšem Kristem seznámen (Jan 1, 40.), nazván jest ihned
od něho Petrem (ř. Kéfas) t. j. skalou, jelikož na něm založena býti měla všecka ostatní
stavba, Všecko zřízení církve. O jeho povolání za ustavičného učenníka a průvodce
Páně ři lovení ryb (Mat. 4, IS.), o jeho zvolení za apoštola (Mat. 10, l.), posléze i za
vr 0 správce veškeré církve (Mat. 16, 18., Jan 21, 15.), taktéž o jeho lásce a hor
livosti, i o jeho častém přechvácení, a posléze poklesnutí a pokání, pomíjíme obšírněji
povídati, poněvadž to všecko důstatečně ze čtení sv. evangelium známo jest. Připomínáme
toliko, že po vylití Ducha sv. Petr nejvíce v Jerusalémě a vůkolních krajích působil,
kdežto z vnuknutí Božího i k pohanům vešel & počátek povolání jich v církev Kristovu
učinil (Sk. 10, l.). Později odešel Petr i do cizích krajin a usídlil se nejprvé v Antiochii
syrské, potom pak i v ač ne tak stále a jedině, žeby nebyl i jiná města a kraje
dle svého apoštolského povolání navštěvoval. Z Antiochie přišel nepochybně do krajin
Malé Asie a dále do k, :; ecka pak se dostal ido me, a sice dle obyčejného
mínění hned za panování císaře Klaudia, okolo r. 42. po Kristu. Navrátiv se odtud zas
do krajin východních ido Jerusaléma, kdež na sněmu apoštolském okolo r. 52.ipřítomen
byl i první slovo vedl (Sk. 15, G.), přišel po druhé do Říma spolu s Pavlem z Korin
za císařování Néronova, kdež také usíde se, posléze koruny mučennické došel, násle
dovav mistra a Pána svého, jakž mu (Jan 13, 86.) i předpověděno,smrtí kříže r. 67
68. — Pozůs

bývalé 'dy ve víře a náležitém obcování

talé nám po něm dvě epištoly jsou dané (jakož iprvé Jakobova) kvěřícím
z obřízky, a sice v krajinách Malé Asie rozptýleuě bydlícím. čel první epištoly jest,

křesťanském utvrditi, i v protívenstvích po
těšiti a posilniti. Dokazuje se nejprvé v ní, že víra, ku kteréž ti Židé povoláni byli,
jest ta pravá, skrze proroky napřed oznámené; potom se napomíná, aby se toho svého
převznešeného povolání nevinným životem hodni učinili a svých povinností, obecných
!. zvláštních, bedlivi byli, a konečně aby všecky
Psána jest ta epištola vRímě či Babyloně (6, 18.), jakž tehdáž

Babylonem nazýván byl, a sice za druhého Petrova14., B.) pro podobnost s ohavným
tam přebývání, nikoli však před rokem 64.

Kapitola 1.
Přípis a pozdravení. 3. Onejdůstojnějším

dědictví křesťanům v nebi schovaném, jehož
nadějí 6. v souženích vezdejších těšiti se
sluší. 13. Napomenutí k svatosti života a
hodnému vykoupení Kristova se chování.

1. Petr, apoštol Ježíše Krista, vyvoleným příchozím, rozptý
leným* v Pontu, Galacii, Kappa
docii, Asii a Bithýnií, _

2. podle předzvědění Boha Otce,
ku posvěcení Ducha, ku poslušen—
ství, a skropení krve Ježíše Krista*.
Milost vam apoko' rozmnožen buďl

3. Požehnan ůh a Otec Pána
našeho Ježíše ' ta, kterýž podlé
velikého milosrdenství svéhoznova
zplodil nás k naději živé*, skrze
vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých,

1) t. věřícím Židům, pohostinu a rozptýleně
přebývajícím mezi cizími národy —

své péče důvěrně na Boha skládali.
ím od křestanů (Zjev.

4. k dědictví neporušítelnému a
neposkvrněnému a nevadnoucímu,
kteréž se chová. v nebesích v'

5. kteřížto mocí Boží ostříhání

bš'vatď skrze víru k spasení, kter ž připraveno jest, aby zjeveno
bylo v čas oslední.

6. V kter mžto se radovati bu
dete, maličko se nyní ( okud třeba.)
v rozličných pokuše ch rmoutíce,

7. aby zkušení víry vaší mnohem
dražší nad omíjející] zlato, (kte
réž se v o ni zkušuje) _,nalezeno
bylo k chvále a slávě i ke cti při
ZJGVGDÍJežíše Krista;

2) t. vyvoleným k poslušenství víry, a k
očistění a vykoupení skrze krev Ježíše
Krista, píše a vzkazuje (Petr) pozdra
veníi

3) či života věčného —
6) t. od Boha ve všech nebezpečenstvích,

abyste přišli —
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8. kteréhožto neviděvše milujete,
v kteréhož také nyní nevídouce
věříte, věříce pak radovati se bu
dete?eradostí nevýmluvnou a slav

u 1
9. docházejíce konce viry své,

spasení duší.
10. Kteréhožto spasení vyhledá

vali, a [jež] zpytovali proroci, kte
říž o milosti., jenž se vám státi

měllÍ.,prorokovali: k. zpytujíce na te aneb 'a
čas ukazovalb v nichrýDuch JKEÉ
stův, předpo daje ta, kteráž jsou
vKristu* utrpení, a za nimi jdoucí
slávy**;

12. kterýmžto zjeveno jest, poně
vadž ne samým sobě, ale vám při
sluhovali těmi věcmi,jenž vám jsou
nyní zvěstovány skrze ty, kteříž
vám kázali evangelium Duchem
svat s nebe seslaným, na něhož*
andělé patřiti žádají.

13. Protož přepásavše bedra my
sli své, střízlivi jsouce, dokonale
doufejte v odávanou vám milost
k zjevení ežíše Krista*,

14. jakožto synové poslušenství,
ne s prvními nevědomosti své žá
dostmi se srovnávajíce,

15. nýbrž podlé toho, kterýž vás
povolal, a svatý jest, i vyve všem
obcování svatí buďte,

16. protože psáno jest: Svatí buď
te, nebo já svatý jsem.

3. Mž. 11, 44.)
17. A poněvadž Otcem nazýváte

toho, kterýž bez přijímání osob sou
dí podlé skutku jednohokaždého,
v bázni za času přebývání svého
obcujte,

18. vědouce, že ne porušitedlnými
věcmi, zlatem nebo stříbrem vykou

8) t. slávy plnou, převelikou —
11) či kteráž na Krista přijíti měla. — “

či na to následující jeho veliké osla
vení —

12) dle Ř. na kteréžto vám Duchem svatým
zvěstované věci a udělené milosti —

13) t. k druhému příští, když přijde soudit
&.odplatit —

18) t. jak vám je otcové vali kzachovávání
odevzdali —
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peni jste z svého marného obco
vání dle otcovského ustanovení' :

19. nýbrž drahou krví Krista,
jakožto Beránka nevinného &.ne
poskvrněného,

20. předzvěděného sice před usta
novením svě ale zjevenéhov ča
sech posledníc pro vás,

21. kteříž skrze něho Věříte v
Boha, jenž ho vzkřísil z mrtvých,
a dal mu slávu, aby víra vaše i
naděje byla v Bohu*.

22. Očistivše duše své v poslu
šenství lásky* k milováníbratrstva,
z upřímného srdce snažněji se ve
spolek milujte,

23. znova zrození jsouce, ne z
semene omšitedlného, ale z ne
porušite ého, skrze slovo Boha
živého a zůstávajícího na věky.

24. Nebo všeliké tělo jest 'ako
tráva, a všecka slávajehojako vět

trááYlly:uschla tráva, & květ jejís
P25., ale slovo Páně zůstává na

věky*. To pak jest to slovo, kte
réž zvěstováno jest vám.

Kapitola 2.
Otémž dale; t. o vznešenosti náboženství

křesťanského &.rozličných povinnostech na
takovou jeho důstojnost náležítých.

1. rotož složíce všelikou zlost, 'a
všelikou lest, a pokrytství, a

závisti, i všecka utrhám',
2.jako nyní zrozenánemluvňátka,

rozumného, bezelsti mlékažádejte*,
abyste jím rostli k spasení,

3. jestliže však jste okusili, že
sl 'est Pán.

ef.-lišil kterémužto přistupujíce
'akožto] ku kameni živému, od

lidí zajisté zavrženému, ale od Boha
vyvolenému, a poctěnému,

5. i vy, jako kamení živé, vzdělá
vejte se na něm v dům duchovní',

21) t. pevně založena.
22) Ř. v poslušenství pravdy skrze Ducha

(svatého) —
25) Viz mi. 40, s.
2) t. nezfalšovaného, čistého uěení svatého

evangelium žádostivi buďte —



308

v kněžstvo svaté", k obětování
duchovních obětí-I',příjemných Bo
hu skrze Ježíše Krista-H.

6. Protož praví Písmo: Aj, zakla
dám na Sionu kamen nejpřednější,
ůhelm', vybraný, drahý,. a kdo v

něj uvěří, nebude zahanben*.. Vám tedy věřícím [jest on]
čest, ale nevěřícím kamen, kterýž
navrhli stavitelé, tent učiněn jest
v hlavu úhelní, ' (ž. 117, 22)

8. a kámen úrazu, a skala pohor
šení těm, kteříž se urážejí na slo
vu*, aniž věří, k čemuž 1 položení

jsouííí'Ál 19. e ['ste rod vo en ,
královské Všněžstvbt nár-toldsvatý,
lid dobytý**, abyste zvěstovali ctno
sti toho, kterýž z _temnostivás po
volal v předivné světlo své-j;

10. kteříž jste někdy nebyli li
dem., nyní pak jste lid Boží; kte
říž jste někdy nebyli došli milo
srdenství, nyní pak jste došli milo
srdenství. (Os. 2, 23—24.)

11. Nejmilejší, prosim vas, aby
ste jakožto příchozí a pohostinní*

5) t. na Kristu, jako základním kameni,
v ddm Boží duchovní, živý (l. Kor. 3,
IS.), naproti hmotnému, mrtvému chrámu
jerusalémskému. — ** t. v smyslu du
chovním.Ijakožto praví služebníci a cti
telé Boží v duchu a pravdě, naproti
zékonnimu kněžstvu židovskému.
1- ježto jsou modlitby, ctnostný život
& věeliké dobré skutky —— m. 12, 1.

id. 13, 15. — 11- t. v spojení s obětí
Ježíše Krista jsou ty duchovní oběti
Bohu příjemné, i příjemnější nad oběti
starozáko vol a kozlů atd.
Viz Is. 28, 16. a 8, 14.
t. nazvěstování svatého evangelium, že
Ježíš Nazaretský jest Kristus, Syn Boží,
naslíbený Messi“ a vykupitel světa. —
" t. odložení jsou k trestu pro svou
nevěru.
či králové a kněží, ovšem v smyslu
duchovním: králové, jelikož : milosti
Boží ' jste mocí a silou panovati
nad sebou a hříchem; běž-í vý! v.
5. — " t. lid Boží vlastní, jejž sobě
Bdh dobyl a spůsobil, jako onda lid
israelský. — 1- t. v světlo svatého ev
angelium, by vás jím osvítil iposvětil.
t. jako cizinci a hosté na tomto světě,
nemajíce zde stélého přebývéní, ale
lepšího na onom světě hledajíce —
žid. 13, 14;

6)
3)

11\;
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zdržovali se od tělesných žádosti,
kteréž bojují proti duši.

12. Obcovaní své mezi pohany

majžce dobré: aby v tom, v čemžutr ají vám “ako zločincům, spa
třu'íce vaše obré skutky, velebili
B0 a v den navětívení*.

13.Poddaní tedy buďte všelikému
lidskému zřízen? pro Boha: buďto
králi, jako nejvyššímu,

14. aneb vladařům, jako od ně
ho poslaným, k otrestáni zločinců
a k pochvale do rých;

15. nebo tak jest vůle Boží, ab 
ste dobře činíce k mlčení řive '
nevědomost nemoudrých li í*:

16. jako [právě] svobodní*, a ne
jako majíce svobodu za zástěru zlo
sti, ale jako služebníci Boží.

17. Všecky ctěte, bratrstvo mi
lujte, Boha se bojte, krále v ucti
vosti mějte.

18. Služebníci poddaní buďte ve
vší bázni pánům*,netoliko dobrým
a mírným, ale také nevhodným,

19. nebo tat jest milost*, jestliže
kdo ro svědomí BožíM snáší zá.—
rmut y, trpě nespravedlivě.

20. Nebojaka jest to slava,jest
liže hřešíce, a [zato] pohlavkovéni
jsouce snášíte ? Ale jestliže dobře
činíce trpělivě snažíte, tat jest mi
lost u Boha.

21. Nebo k tomu jste ovolani*,
poněvadž i Kristus trpě za nás,
pozůstaviv vam příklad, abyste
následovali ělepějí jeho;

22. kterýž hříchu neučinil, aniž
jest nalezena lest v ústech jeho.

(Is. 53 9

12) kdyžby i jich se milost Boží dotkla,
žeby na příkladem vaším uvěřili.

18) či každé na zemi zřízené moci —
15) kteřížto nemajíce vás nemoudře vém

utghají, jaxobyste byli nepřátelé vladysv t
16) t. dle pravidla; Boj se Boha, čid dobře,

a žádného se nestrachuj. Kdo činí ale,
jest otrok hřícha.

18) t. se 3“ vážností a uctivosti svým ho
s

19) i čest; jest milé a vzácné, i činí vas
milé a vnůcné před Bohem. — " t.
maje dobré svědomí před Bohem —

21) t. abyste trpěli _ 2. Tím. s, 12.
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23. Kterýžto když mu zlořečili,
nezlořečil [zase], když ěl., ne—
hrozil, ale vydával se soudicímu ho
nespravedlivě ;

24. kterýžto hříchy naše sám na
svém těle vnesl na dřevo, abychom
hříchům zemrouce spravedlnosti ži
vi byli; jehožto zsinalostí uzdra
vení jste.

25. Nebo jste byli jako ovceblou
dící, ale nyní obrácenijstekpastý
ři a biskupu* duší vašich.

(Is. 53, 5—6.)

Kapitola 3.
0 témž dále: t. o povinnostech manžel—

ských: B.napomenutí všechněch, aby ctnostmi
křesťanskými se stkvěli, 14. a protivenství
pro náboženství rádi trpěli.

1. Podobně i ženy buďtepoddánymužům svým, aby 1 jestliže
kteří nevěří slovu, skrze obcování
žen bez slova získání byli,

2. spatřujíce v bázni* čisté obco—
vání vaše.

3. Jejichžto ozdoba nebuď ze
.vnitř splétám' vlasů, aneb obkládání
zlata, aneb obláčení šatstva:

4. nýbrž člověk srdce, kterýž
jest skrytý*, v neporušitedlnosti
pokojného a krotkého ducha, jenž
to jest před obličejem Božím bo
hatý**.

5. Tak zajisté někdy i svaté že
ny, naději majíce v Bohu, ozdobo
valy se, poddány jsouce vlastním
mužům.

6. Jako Sára poslouchala Abra

hama, pánem jej nazývajíc, jejížtovy jste dcery, obře činíce, a žád
ného zkormoucení se nebojíce*.

7. Též podobně muži, přebýva'íce
s nimi podlé umění*,jakožtom ej
ší nádobě ženské“ udělujíce cti,

26) či ochránci, opatřiteli —
2) v uctivosti k mužům se ukazující —
4) t. vnitřní člověk, či uvnitř, v srdci

buď jejich ozdoba. — " či drahý a
vzácný, na odpor druhému rouchu atd.

6) t. od svých mužů, dobře-li činíte.
7) či podlé rozumu, moudře, povážlivě. —

"' t. ženskému pohlaví, jakožto mdlej
šímu. — 1- 11.pro domácí nesvornost.
Majít zajisté manželé isvé modlitby

jakož i spoludědičkám milosti ži
vota, aby nemělypřekážky modlitby
vašej-.

8. Naposledy pak, všickní buďte
j ednomyslní, lítostivi, milovníci bra
trstva, milosrdní, mírní, pokorní,

9. neodplacujíce zlého za zlé, ani
zlořečem' za zlořečení, ale naproti
tomu dobrořečíce; nebo k tomu

ovoláni 'ste, abyste požehnáním
ědičně víádli*.
10. Nebo, kdo chce milovati ži

vot, a viděti dobré dny, [ten] zdr
žuj jazyk svůj od zlého, a ůstaje
ho at nemluví lsti:

11. uchyl se od zlého,ačiň do
bré: hledej pokoje a stíhej jej;

12. nebo oči Páně* na sprave
dlivé, &.uši jeho k prosbámjejich:
ale obličej Páně“ na čimci zlé
věci-I'.

13. A kdo jest, ještobyvámuško
dil, budete—linásledovníci dobrého?

14. Ale i trpíte-li co pro spravedl
nost, blahoslavení [jste]. Stracha
pak jejich nebojte se, aniž se ko
rmutte:

15. ale Pána Krista posvěcujte
v srdcích svých*, hotovi jsouce
vždyc k dosti učinění**každému
žádajícimu od vás počet z naděje
té, kteráž jest v vás-I',

16. alestichostí, a s bázm'*,ma.
jíce dobré svědomí: aby v tom, v
čemž vám utrhají, zahanbeni byli
ti, kteříž hanějí vaše dobré v Kri
stu obcování.

17. Lé et jest zajisté, abyste
(bude-li c títi vůle Boží) dobře či
nice trpěli, nežli zle činíce.

společně konati. Nesvornost a různioe
tomu ovšem překážejí, ano překážejí
vůbec vyslyšení modlitby u Boha. Mat.
18, 19—20.
a taki samiktomu přičiňovati,a jedni
druhým všeho dobrého žádati máte.

12) t. milostivě. — " t. přísný. — 1' Viz
alm 33, 13—17.

či, ze srdce ho ctéte: svatě a věrně mu
oddáni buďte. — ** t. důkladnou od
povědí. — 1- t. z toho, na čem svou
naději života věčného zakládáte, slovem :
ze své víry.
či s uctivostí, a sice k představeným
a vyšším, jakož i s tichostí k nižším a
sobě rovným to čiňte —

9)

15)
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18. Nebo i Kristus jednou za
hříchy naše umřel, spravedlivý za
nespravedlivé, aby nás přivedl k
Bohu, umrtven sice podlé těla, ale
obživen podlé ducha.

19. V kterémž i těm duchům,
kteříž byli v žaláři, řišed kázal*,

20. jenžto byli ně dy nevěřící,
když očekávali trpělivosti Boží* za
dnů Noe, kd ž dělán byl koráb, v
kterémž má o, to jest osm duši
zachováno jest skrze vodu**.

21. Jako i vás nyní podobného
ůsobu křest spaseny činí: ne

s ožení tělesných oskvrn, ale dotá
záni* dobrého svě omi předBohem,
skrze vzkříšení Ježíše Krista-**,

22. kterýž jest na pravici Boží,
pohltiv smrt, abychom života věč
ného dědicové učinění byli: všed
v nebe, poddav sobě anděly, i moc
nosti, i síly.

Kapitola 4.
Výstraha od hříchů. 7. Napomenuti k opa

trnosti, kbedlivým modlitbám, klásce, sdíl
nosti, a opravdovosti v úřadech, 12. i k
ochotnému snášení protivenství pro nábo
ženství křestanské.

1. něvadž ted Kristust ěl za
I>0nás] na tělš, i vy týrhlžni 

šlením ohražení buďte*; nebo k o
trpěl na těle, přestal od hříchů,

2. aby již ne žádostem lidí, ale
vůli Boží živ byl v těle po čas, co
ho pozůstává.

3. Dostit jest zajisté, že minulý
čas [života vynaložen jest] k plně
ní vůle ohanů, těch, kteříž cho
dili v 0 ipnostech, v žádostech, v
zbytečném pití vína, v hodování,
v o ilství aneřádném modlosloužení.

. Pročež když s nimi neběháte

19) t. vstoupiv po smrti do pekel —
20) t. když spoléhali na trpělivost a dobro

tivost Boží, nemyslíce, žeby Bůh tak
přísně trestal & všecko potopou zahla—
dil. — Dle řeck.: když Boží trpělivost
čekala t. na ně, zdažby se káli. — "
či u vodě, aneb : vody

21) či osvědčení, dokázání.
křest — m. 6, 4.

1) či ohraďte, ozbrojte se, proti nepříteli,
hříchu —

.— " t. působí

k takovému vydávání sevrozpusti—
lost, diví se tomu, rouhajíce se.

5. Kteříž vydávati budou počet

tomu, %Žnžhotov jest souditi živé1 v
6. Proto zajistéimrtvým kázáno

jest evangelium*: aby souzení byli

gpdlé lidí v těle, ale živi byli poé Boha v duchu**.
7. Všemu pak se přiblížil konec.

Protož buďte opatrní, a bděte na
modlitbách.

8. Přede vším pak společnou me
zi sebou lásku ustavičnou mějte ;ne
bo láska přikrývá množství hříchů.

(Př. 10, 12.)
9. [Buďte] vespolek k hostem

přívětiví bez reptání.
10. Jakž jedenkaždý přijal mi

lost, [tak] sobě vespolek osluhujte,
jako dobří rozdavači mno onásobné
milosti Boží.

11. Mluví-li kdo, [mluviž] jako
řeči Boží: jestliže kdo posluhu'e,
[činiž to] jako z moci, kteréž u ě
luje Bůh, aby ve všem ctěn byl
Bůh skrze J ežiše Krista, kterémuž
jest sláva a panování na věky vě
ků. Amen.

12. Ne'milejši, nedivte se [tomu]
soužení, teréž se vám dějekzku
šení, jakoby se vám něco nového
přihodilo:

13. ale majíce podíl v utrpeních
Kristových, radujte se, abyste i
při zjevení slávy jeho radovali se
s plesáním.

14. Trpíte-li pohanění pro jmeno
Kristovo, blahoslavení budete; ne
bo co jest cti, sláv , i moci Boží,
a kterýž jest jeho uch, odpočívá

a vás*
15. Žádný pak z vás netr jako

vražednik, aneb ZIOděň'ane zlolejce, aneb [jako] cizic věci žádo
t1vý.

5) i ty, kteří již zemřeli a k soudu z
mrtvých vstanOu —

6) t. duchům zemřelých v předpeklí —
5 8, 19.—-"t. aby sonzeniitrestáni

byvše jako lidé dle těla, nyní z milosti
Boží živi, oblaženi byli podlé ducha.

14) či jeví a dokazuje se na vás. nebo
slávy a Boží Duch odpočívá na vás.
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16. Jestliže pak [kdo] jako kře
sťan trpí, nestyď se, ale oslavujž
Boha. v tom jmenu*.

17. NebotI jest čas, aby se začal
soud od domu Božího*.Jestliže pak

nejprv od nás: jakýž [bude] konectěc , kteříž nevěří Božímu evan—
gelium?

18. A poněvadž spravedlivý sot
va spasen bude, bezbožný a hříš
ník kde se ukáže*?

19. Protož i ti, kteříž trpí podlé
vůle Boží, at věrnému Stvořiteli
poroučejí duše své v dobrých či
nech*.

Kapitola 5.
Napomenutí správců církve k snažněmu

konání svých povinností; 6. mladších k po
sluěenství a věecbněch k pokoře, 7. a k zří
zenému na Pána spoléhání, 8. a k středmosti
a k ozbrojení se proti nepřátelům nábožen
ství křesťanského stálou věrou.

1. Starších pak*, kteříž mezi vá—mi jsou, prosím [já], spolu
starší a svědek Kristových utrpení,

_Lenž [jsem] i účastník slávy té,teráž se má v času budoucím zje
viti:

2. Paste stádo Boží, kteréžuvás
jest, opatrujíce [ho]ne bezděky, ale
dobrovolně podlé Boha*; ani pro
mrzký zisk, ale z dobré vůle;

3. ani jako panujíce nad dědiotvím*, a e příkladem jsouce stádu
ze srdce.

16) či, z toho jmena, že křestan jest a sluje,
aě jest to u pohanů potupou.

17) t. od církve, jež jest dům, rodina Boží.
18) či, kde se octne, kam se poděje? jakž

ostojí? Přísl. 11, 31.
19) či dobře činíce, jemu se dobrými skutky

lalibujíce.
1) či presbyterů, kněží, představených

církve -—
2) či pro Boha, dle vůle Boží —
3) t. dělajíce se pány církve, jež jest dě

dictví Boží

4. A když se ukáže kníže pastý
řů*, vezmete neporušitedlnou ko
runu slá .

5. Podšbně [vy] mladší“ poddá
ni buďte starším. A všickui ve
spolek pokom ukazujte; nebo Bůh
se pyšným protiví, ale pokorným
dává milost.

6. „Pokořte se tedy pod mocnou
rukou Boží, aby vás povýšil v čas
navštívení*,

7. všelikou páči svou uvrhouce
na něj, neb on má péči o vás.

8. Střízliví buďte, a bděte; nebo
protivník váš ďábel jako levjřvouci
obchází, hledaje kohoby sežra1*:

9. jemužto odpírejte silni u víře,
vědouce, že se tomu, kteréž na světě
jest, vašemu bratrstvu, též utrpení

ěje.
10. Bůh pak všeliké milosti, kte

rýž povolal nás k věčné slávě své
v Kristu Ježíši, ont vás, když ma
ličko potrpíte, dokonalé učiní, u
tvrdí i upevní.

11. Jemu [buď] sláva. a panování
na věky věků. Amen.

12. Po Silvánovi, vám věrněm
bratru (jakž za to mám) sal jsem
krátce, napominaje a osvěgčuje, že
to jest ta pravá milost Boží*,v kte
réž stojíte.

13. Pozdravuje vás církev, kteráž
jest v Babyloně* spolu vyvolené.,
a Marek syn můj**.

14. Pozdravujte sebe vespolek
polibením sva . Milost vám všem,
kteříž jste v ' tu Ježíši. Amen.

4) či nejvyšší pastýř Ježíš Kristus, když
přijde k soudu —

6) t. uěenníci, a to buď diakoni aneb lid
křesťanský vůbec —

s) t. když přijdesoudit _ Ř. časemsvým _
8) zvláště tím, žeby ho k odpadnutí od

víry přivedl —
12) či ta pravá víra —
13) t. v Římě, modloslužebném irozpustilém

jako ondy Babylon. — “ Marek evan
gelista, syn Petrův dle víry.



Druhá epištola Sv. Petra, apoštola.
Tuto druhou epištola odeslal sv. Petr ne dlouho před svou smrtí (1, 14.) a

sice buď na konci r. 66., neb na začátku r. 67. k týmž věřícím v Malé Asii (3, l.).
V obsahu podobá se epištola první. Když byl apoštol na mysl uvedl veliká dobrodiní
Boží, dosažená skrze poznání Ježíše Krista, napomíná k_ctnostnému životu a k pojištění
svého spasení dobrými skutky. Potom dáva výstrahu před lžívými inemravnými učiteli,
zvláště před takovými, kteříž zapírají budoucí příští Pána k soudu, kteréhožto spůsob
poněkud poanamenav dokonává krátkým napomenutím k'setrvání.

Kapitola 1.
Přípis a pozdravení. O vznešenostia vzá

cnosti náboženství křestanskébo. 6. Napo
menutí k vydávání Bohu libébo ovoce víry.
17. O svědectví, dávaném Kristu hlasem
Božím i prorockým.

1. Simon Petr, služebníka a oštolJežíše Krista, těm, teříž
stejné s námi dosáhli víry skrze
spravedlnost Boha našeho, & Spa
sitele Ježíše Krista.

2. Milost vám a pokoj naplněn
buď v poznání Boha, a Krista Je
žiše Pána našeho:

3. jakož nám všecky věci jeho,
božské moci, kteréž k životu a kui
pobožnosti [náležejiL datovány jsou |
skrze poznani toho, kterýž povolal'
nás vlastní slávou a moci, |

4. skrze nějž nám velmi veliká

a drahá zaslíbení daroval, [tal-gfabyste skrze ně božského přiroze
účastní učinění byli, utíkajice po

rušgění žádosti té, kteráž jest nasvě .
5. Protož vy všecku péči při

kládajíce, připojujte k víře své
ctnost, a k ctnosti umění

6. k umění pak zdrželivost, k
zdrželivosti pak trpělivost, a k tr
pělivosti pobožnost,

7. k pobožnosti pak milování
bratrstva, &.k milování bratrstva
lásku [ke všem lidem).

8. Nebo budou-li při vás t
věci, a rozhojní-li se, ne práz é
ani bez užitku ostaví vás v po
znání Pána naše o Ježíše Krista*.

8) či ty ctnosti nenechají vás prázdných
a t. d.; aneb těmi věcmi se ukáže, že

9. Nebo při komž těch věcí není,
slepý jest, a rukou maka'ící*, za

omenuv na očistění svýc starých
říchů**.
10. Protož, bratří, více se snažte,

abyste skrze dobré skutky* jisté
učinili své povolání a vyvolení;
nebo to činíce, nezhřešite nikd .

11. Takt zajisté ho'ně* vám bu e
dáno vjití do věčné o království
Pána našeho a Spasitele, Ježíše

Stan =...-fi;;

12. Pročež počnu vždycky* vám
připomínati těch věci, a to zajisté

umělým i utvrzeným“ v přítomnéprav ě.
13. Nebot to mám za spravedli

vé, dokudž jsem v tomto stánku,
]abych vás probuzoval napomíná
mm,

14. jist jsa, že brzké jest složení
stánku mého, jakož i Pán náš Je
žiš Kristus mně oznámil.

15. I přičim'mt se, abyste po mé
smrti měli, čím byste se často na
ty věci rozpomínali*.

16. Nebo ne vtipných básní ná
sledujice, známu jsme vám učinili
Pána našeho Ježíše Krista noc a

nejste zabalečí a neužiteční v nábožen
ství křesťanském.
t. nemohu dobře viděti — Ě. krátko
zraký, neprohlédá ku předu, k budouc
nosti. — ** jichžto se byl na křtu sv.
Odřckl.
„Skus dobré skutky“ nečte se sice ale
rozumí se v
“či snadno, beze vší překážky —
či nikdy neopominu — "' či,
již uměli a utvrzeni jste —
Ktomu jim měly zvláště jeho pozůstalé
epištoly sloužiti.

9)

10v

11)
12) ačkoli

15)
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přítomnost* : ale učiněm' jsouce
spatřovatelé velikosti jeho.

17. Přijalt zajisté od Boha Otce
čest i slávu, když se stal k němu
takovýto hlas od velebné slávy:
Tentot jest Syn můj milý, v němž
jsem sobě zalíbil, jeho poslouchejte.

18. A ten hlas s nebe přišly,
my jsme slyšeli, jsouce s ním na
hoře svaté.

19. A máme pevnější prorockou
řeč, kteréžto šetříce jako svíce v
temném místě svítící, dobře činíte,
až se den zasvítí adenníce vzejde
v srdcích vaších:

20. tomu nejprvé rozumě'íce, že
žádné proroctví Písma víastnim
vyložením se nestává.*.

21. Nebo ne z vůle lidské při
neseno jest ondy proroctví, ale
Duchem svatým jsouce nadchnuti
mluvili svatí Boží lidé*.

Kapitola 2.
Výstraha od falešných učitelů.

1. yli pak i falešní roroci v
B lidu [israelském],jakož i mezi

vámi budou učitelé lživí, kteříž
uvedou sekty zatracení, a toho
Pana, kterýž je vykoupil, zapírají,
uvozujíce na sebe rychlé zahynutí.

2. A mnozí budou jejich prosto
pašností následovati, skrze něž
cesta pravdy v porouhaní dana

bude; 1 k .3. a z & omství v šlen '
slo o vás kupčiti budštlíiy: jiclž'žltld
sou již dávno nemešké, a jejichž
zahynutí nedříme. 

4. Nebo poněvadž Bůh hřešícím
andělům neodpustil, ale pekelnýmí
rovazy je do pekla strhnuv vy
al k mučení, aby k soudu ch0v

vání byli*.

'16) t. na světě; aneb jeho přítomnou, pa
trnou velebnost —

20) t. nemá dle vlastního vtipu ledajak vy
kládáno, ale jako slovo Boží prostě
přijímáno býti.

21) t. proroci Starého Zákona.
3) t. lakomě z vas zisku hledati budou —
4) t. jako zločinci v žaláři. Dolož: Čímž

hrozněji bude ty svůdné učitele trestatil
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5. A prvnímu světu neodpustil,
ale [sama] osmého Noe, hlasatele
spravedlnosti zachoval, když na
svět bezbožníků potopu uvedl.

6. A města Sodomských &.Gomor
ských v popel obrativ dvrácenim
potrestal, vystaviv [jegozapříklad
těm, kteřížby budoucně nešlechet
ně činili:

7. a spravedlivého Lota, bez
právím a chlípným obcováním ne

šlgšllietných potlačeného, vysvo,

8. zrakem zajisté i sluchem spra
vedlivý byl, přebývaje u těch,
kteřížto den ode dne spravedlivou
duši skutky nešlechetnými trápili.

9. Umít Pan pobožnézpokušení
vytrhnouti, nepravých pak ke dni
soudu dochovati k mučení;

10. zvláště pak těch, kteříž za
tělem* v žádosti nečistoty chodí,
& vrchností pohrdají, směli, sobě
se líbící, nebojí se uvéděti sekty
rouhajíce se,

11. ješto andělé, jsouce větší v
síle i v moci, nevynášejí proti so
bě* [předPanem] rouhavého soudu.

12. Tito pak jako nerozumná. ho
vada, od přirozenosti k zjímaní a k
zahynutí, tomu, čemuž nerozumějí,
se rouhajíce, v porušení svém za
hynou,

13. vezmouce odplatu nesprave
dlnosti, za rozkoš majíce denní ko
chaní*, [nejsouce než] poskvrny a
mrzkosti, rozkošemi oplývajíce, na
hodech svých s vámi bujníce**,

14. majíce oči plné cizoložství a
nepřestávajícího hříchu. Přeluzujíce
neustavičné* duše, srdce majíce vy
cvičené v lakomství, synové zlo
řečenství:

10) t. kam je tělo táhne; po vůli těla —
11) t. andělé proti andělům, andělé dobří

proti zlým duchům a mocnostem —
Jdd. 9.
t. každého dne se v svých libostech
kochati. —_ " t. když se na hodech
svých dosti v rozkošech navaleli, tedy,
aby také za křestauy jmíni byli, při
cházejí i k vašim křesťanským bodům
lasky, ahódujíce svémi, nestřídměsobě
počínají. Jdd. 12.

14) t. ve víře neutvrzené, vrtkavé —

13)
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15. opustivše cestu přímou zblou
dili, nasledujíce cesty Baláma z
Bosor, jenž mzdu nepravosti za
miloval,

16. ale trestání měl ro svou ne—
moudrost; [ješto] něme, jhu pod
dané hovado, hlasem člověěímpro
mluvívši, zbranilo nemoudrosti pro—
roka.

17. Tit jsou studnice bez vody,
a mlhy vichry zbouřeně, kterýmž
mrakota temnosti se chová..

18. Nebo pyšně marnosti mlu
více, žádostmi těla chlípnosti* loudí
ty, kteříž maličko utíkají od těch,
jenž v bludu obcují**,
, 19. svobodu jim slibujíce, ješto
sami jsou otroci porušení; nebo od
koho kdo jest přemožen, toho jest
i otrokem.

20. Jestliže pak ti, kteříž skrze
Pána. našeho a Spasitele Ježíše
Krista, poskvrn světa ušli, o ět v
ně zapleteni jsouce [od nich]ppře
moženi bývají: učiněny jsou jim
poslední věci horší nežli rvní.

21. Lépeby zajisté jim ylo ne

znati cesty spravedlnosti, nežli poseznaní zpět se odvratiti od to o
svatého přikazaní, kteréž jim vy
dano jest.

22. Nebo přihodilo se jim to, což
se říká v pravém přísloví: Pes na
vrátil se k vyvratku svému, a svině
umyta do kaliště blata.

(Přísl. 26, 11.)

Kapitola 3..
Probuzení ]: stálosti v přijaté pravdě, 3.

k varování se posměvačů, i k strojení se
ku příchodu Páně. 15. Připomenutí Pavlo
vých epištol, & zavírka toho listu.

1. Ne'milejší, aj tento již] druhý' ' t vam píši, v terýchžto
vzbuzují skrze napomínaní vaši
upřímou mysl,

2. abyste amatovali na ta slo
va, kteráž jsem předpověděl, od

18) či těla cblípného. — " či poněkud se
již odtrhují, a odcházeti počínají od blu
dařů pohanských aneb i židovských—

svatých roroků*, a na apoštolů
vašich přikazaní Pána a Spasitele.

3. Toto nej rvé vědouce, že ři
jdou v posl nich dnech 5 o a
mavám'm posměvači*, podlé vlast
ních žádostí chodící,

4. říkajíce: Kde jest zaslíbení,
aneb přichod jeho*? Nebo jakž
otcové zesnulí, všecko tak zůstává
od počátku stvoření.

5. Tohot zajisté chtíce nevědí*,
že nebesa byla prvéazemě, zvo y
a skrze vodu trvajíc** slovem Bo
žím,

6. skrze něžto* onen prvni svět
vodou jsa zatopen zahynul.

7. Nebesa pak, kteráž nyní jsou,
i země týmž slovem odložena 'sou,
zachována k ohni ke dni sou u &
zahynutí nešlechetných lidí.

8. Jedno pak toto nebuď vas
ta'no, nejmilejší*, že jeden den 11
P na jest jako tisíc let, a tisíc let
jako jeden den.

9. Nemeškat Bůh s zaslíbenim
svým, jakož někteří za to mají:
ale trpělivě čeká. pro vas, nechtě

abš kteří zahynuli, ale všickni kpo ani se obrátili.
10. Přijdet pak den Páně jako

zloděj, v kterémžto nebesa s ve
likou prudkostí pominou, aživlové
horkostí se rozplynou, země ak,
i díla, kteráž jsou na ní, vyp' ena
budou.

11. Poněvadž tedy to všecko má.
se rozpustiti, jacíž [pak] vy máte
byti v svatých obcováních a vpo
božnostech,

12. očekávajíce a pospíchajíce k
příští dne Páně, v němžto se ne
besa hoříce rozpustí, a živlovépal
čivostí ohně rozplynou?

2) či na slova od sv. proroků předpově
děné. —

3) či s posmivlcním posměvači, náramní
posměvaěi —
či zaslíbený příchod Kristův?
či | ůmysla věděti nechtějí. — "* t. |
vody vyšla a na vodě upevněné. —
t. skrze nebe i zemi, ježto obé vydalo
vodu. 1. Mojž. 7, 11.
Jakoby řekl: Nic vás to nemýliž, že
předpovězený den Páně tak dlouho ne
přichází, vědouce —

4)
5)

6)

8v
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13. Nového ak nebe, a nové
země podle zasriibení jeho čekáme*,
v kte chž spravedlnost přebývá,.

14. otož nejmilejší, těch věcí
čekajíce, snažte se, abyste nepo
skvrnění a neporušení před ním
nalezeni byli v pokoji.

15. A Pána našeho dlouhočekání
za spasení mějte*; 'akož i nejmi
lejší bratr náš Pavel, podle dané
sobě moudrosti vám sal,

16. jako i ve všec epištolách,
mluvě v nich o těch věcech: v

13) Viz Is. et, 17. Řím. s, 19.
15) t. mějte zato, že jest to k vašemu

spasení —
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nichžto jsou některé věci nesnadné
k srozumění, kteréžto neuměli &
neustaviční [lidé] převracují, jako
i jiná. Písma, k svému vlastnímu
zahynutí.

17. Vy tedy, bratří, prvé [to] vě
douce, střezte se, abyste bludem
nemoudrých svedení nevypadlí od
své pevnosti*.

18. Ale rosttež v milosti av o
znání Pána našeho a Spasitele e
žíše Krista. Jemuž sláva i nyní, i
na den věčnosti*. Amen.

17) či stálosti ve víře.
18) či na věčné časy.

První epištola sv. Jana, apoštola.
Hned z prvních slov této epištoly lze poznsti, že jest to dílo sv. Jana evan

gelisty; tolik zajisté podobá se ona v řeči i obsahu známému jeho evangelium. Jest
pak v církvi i to obecné mínění, že psána jest od něho ta epištola v Efesu, zároveň,
když své evangelium církvím Asie odesílal, a že jest to jako průvodní list k témuž
evangelium. Dokszujet v ní Jan, nejinak než v svém evangelium, pravá božství i ěló
věčenství Ježíše Krista: nabízí k osvědčování víry zachováváním Božích přikázaní;
vzbuzuje opět a opět k milování bližního; dává výstrahu před Kristovými odpůrci či
antikristy, zapírajícími, že Ježíš jest Kristus, vtělený Syn Boží; napomíná k setrvání
ve víře a konečně i k vystříhání se modl.

Kapitola 1.
Svědectví hodnověrné o zjevení se v těle

Slova života, či Syna Božího. O svatosti
Boží &.povinném jí následování, i oužiteč
ném hříchů vyznání.

bylo_ od počátku, co jsme P1. Co slyšeh, co jsme svýma očima.
viděli, co jsme spatřili, a čeho se
naše ruce dotýkaly o slovu ži
vota*'

2. (a život jest zjeven, a viděli
jsme, a svědčíme, a zvěstujeme
vám* život věčný, kterýž byl u
Otce, &.ukázal se nám),

3. co jsme viděli a slyšeli, zvě
stujeme vám., abyste i vy s námi

1) či strany Slova života, t. j. Syna Bo
_ žího, v němž jest život (Jan 1, 4.) —
2) Myslí snad v přiloženém evangelium —

obecenství měli*, a obecenství naše
aby bylo s Otcem, i Synem jeho,
Ježíšem Kristem**.

4. A totot píšeme vám, abyste
se raidovalí, & radost vaše aby bylaIna

5. A toto jest zvěstování, kteréž
jsme sl šeli od něho, azvěstujeme
vám: e Bůh jest světlo, & tem
nosti v něm není žádné*.

6. Dime-li, že s ním obecenství
máme, a chodíme-li ve tmě*, lže
me, a nečiníme pravdy**.

3) t. v známosti toho, co jsme my viděli
a slyšeli — " Jan 14, 20. a 17, 21..

4) t. dokonalá, bez nedostatku, pocházejío
z úplného poznání víry, uděleného prvé
skrze ústní zvěstování, nyní iskrze psaní..

6) t. že jest čistá. jasná pravdaa svatost,
bez všelikého stínu klamu a hříchu.

6) t. v bludu &.hříchu — "či dle pravdy.
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7. Pakli v světle chodíme, jakož
i on v světle jest, máme vespolek
obecenství', a krev Ježíše Krista,
Syna 'eho, očístuje nás od všeli
kého hříchu.

8. Dime-lí, že nemáme hříchu*,
sami se svádíme, a není v nás
prav y.

9 Pakh známe hříchy své,
věrnýt jest [ ůh] a s ravedlivy,
aby nám od ustil hříc y naše, a
očistil nás o všeliké nepravosti*.

10. Dime-li, že jsme nehřešili,
činíme jej lhářem, a nenit v nás
slova jeho*.

Kapitola 2.
Napomenutí k vystříháuí se hříchu a o

stříhání přikázání Kristových, 9. k společné
lásce. 12. O užitcích náboženství křesťan
ského. 15. Výstraha. od světských & těles
ných žádostí. 22. O Kristu, že jest on za
slíbený pravý Messiáě, Syn Boží.

1. Synáčkové moji, totot vám píši, abyste nehřešili. Paklítby
kdo i zhřešil*, přímluvce máme u
Otce, Ježíše Krista spravedlivého.

2. A on jest obět slitování za
hříchy naše, a netoliko za naše,
ale i za všeho světa.

3. A po tomt víme, že jsme ho
poznali, jestliže přikázaní jeho 0
stříháme. ,

4. Kdo praví, že ho zná, a při
kázaní jeho neostřihá, lhář jest,
& pravdy v něm není:

5. ale kdo slovo jeho zachovává,
v tom jest opravdu láska Boží do

7) t. jsme opravdu s ním spojení, a on s
námi, a protož i jeho milosti účastni.

8) či, že jsme se nikdy žádného hříchu
nedopustili, & že nám tedy oěistění &
vykoupení Kristova potřebí nebylo, aneb
že nyní jako křesťané všeho provinění
a poklesnutí jsme prostí —
t. věrný aby nám dle svého zaslíbení
pro Ježíše Krista odpustil, a sprave
dlivý, aby i nás ospravedlnil & očistil.
ježto svědčí, že jsme všickni hříšníci,
& protož i nám vykupitele slibuje.
t. nezoufej, nebo — Řím. 8, 34. Žid.
7 25
t., že .s ním spojeni jsme, jako ratolesti
s kmenem. Jan 15, 1.

1. Janova 1. 2.

konalá, &.po tomt poznáváme, že
v něm 'sme*.

6. K 0 praví, že vněm zůstává,
mát, jakž on chodil, isám choditi.

7. Nejmilejší, ne nové přikázaní
píši vám, ale řikázaní staré, kte—
réž jste mělio počátku; přikázani
staré jestit to slovo, kteréž jste
slyšeli*.

8. Zase přikázaní nové* píši vám,
kteréž jest pravé i v něm iv vás;
nebo tma pominula, a pravé světlo
již svítí**.

9. Kdo praví, že jest v světle,
a bratra svého nenávidí, v temno
sti jest až posavád.

10. Kdož miluje bratra svého, v
světle zůstává, a není pohoršení v
něm*,

11. ale kdo nenávidí bratra své—
ho, jest ve tmě, a ve tmě chodi,
a neví kam jde; nebo tma oslepila
oči jeho*.

12. Píši vám, synáčkové, že se
vám odpouštějí hřichové, pro jmeno
je o.

13. Píši vám otcové, že jste po
znali toho, kterýž jest od počátku.
Píši vám, mládenci, že jste pře
mohli zlostníka*.

14. Píši vám, dítky, že jste po
znali Otce. Píši vám, mládenci, že
jste silní, a slovo Boží zůstává v
vás, a přemohli jste zlostníka.

15. Nemilujte světa, ani těch
věcí, kteréž na světě 'sou. Miluje
lit kdo svět, není lasky Otcovy
v něm*.

16. Nebo všecko, což jest na
světě, jest žádost těla, a žádost
očí, a ýcha života, kteráž není z
Otce, e jest ze světa*.

17. A svět pomíjí i žádost jeho:

7) t. že máte jeho příkladu následovati &
víru svou skutky osvěděovati.

8) t. přikázání lásky — Jan. 13, 84. —
'" t. tma předešlé nevědomosti & sle
poty srdce, a světlo pravé viry &ctnosti.

10) či úrazu, nezavadí; nezhřeěí.
11) a protož snadno zavádí, zhřeěí.
13) t. zlého ducha, ďábla.
15) t. nemiluje Boha, aniž jest od něho

milován.
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ale kdo činí vůli Boží, zůstává na
ěv .
1. Synačkové, oslední hodina

jest, a jakož jste s yšeli, že přijíti
má. antikrist'g i nynít sou mnozí
antikristové: odkudž vune, že po
slední hodina jest**.

19. Z nás vyšli, ale nebyli znas*.

Nebo kdybři byli z nás, bylitby snami zůsta ale [vyšlíznas], a_by

Zjágvem' byh, že nejsou všichni z
20. Ale vy máte pomazání od

Svatého, a znate všecko**.
21. Nepsal jsem vám jako těm,

kteříž neznají pravdy, ale jako
těm, kteříž ji znají, a [vědí], že
všelika'. lež není z pravd *.

22. Kdo jest lhář, nežli ten, kdož
zapírá, že Ježíš není Kristus? Tent
est antikrist, jenž zapírá Otce i

533. Kdokoli zapíra Syna, nemá.
ani Otce: kdo vyznává. Syna, mat
10.tce

24. Vy co jste slyšeli od počat
ku, to zůstaniž v vas*: zůstane-li
v vás, co jste od počátku slyšeli,
zůstanete i vy v Synu a Otci.

25. A totot jest zaslíbení, kteréž P
nam zaslíbil, život věčný*.

26. Toto psal jsem vam o těch,
kteříž vas svozují.

27. A vy pomazaní*, kteréž jste

16) či jest to všecko světské, časné, bez
bonž6.

18) t. j. protikrist, odpůrce Kristův — "'
a že blízko jest příští Paně k soudu.
t. nebyli opravdově naši, : počtu pra
vých křesťanů: nýbrž byli ponse mezi
námi. jako koukol v pšenici. — " a
praví křesťané, kteří se s námi v jedné
církvi nalezají.
t. mate dar Ducha svatého od Boha,
dar poznání— " t. úplně, co k víře

nákloeží, a netřeba vam dalšího cizího
či že se nesrovnavá. s pravdou, í že
ve víře, jež jest pravda Boží, nic lži
vého není.
t. zůstaňte ve víře neměnitedlně při
tom, čemu jste se lprvn naučili, ane
dejte se novým učením oněch Kristu
protívnýoh mudrců mýliti —
kteréhož jistě dojdete, pekli jemu v
tom věrni aůstanet

19)

20)

21)

24v

2O!v

vzali od něho, at zůstává. v vás.
A nepotřebujete, aby vás kdo učil:
ale** jakž pomazání jeho učí vás
o všech věcech, a pravda jest, a
není to lež. A jakož naučil vás,
zůstávejte v něm-jz

28. A nyní, synéčkové, zůstaňte
v něm, bchom kdyžb se uká

zek doufam?měli, aneb hod něhoza anbem v čas] nc odu eho.
29. Poněvadž víte,Pžéspravedlivý

jest, věztez, že i každý, kdož činí
spravedlnost, z něho zrozen jest*.

Kapitola 3.
O důstojnosti synovství Božího a o zav

chovaní jeho vystříháním se hříchu a na—
lezáním se v šlechetnosti života, 11. i mi
lovaním bližního 18. nejen slovem. ale skut
kem a pravdou, 20. též i zachováním do
brého svědomí.

1. Pohleďte, jakou lasku prokázalnam Otec, [totiž] ab chom
synové Boží slouli, i byli. rótot
nás nezná. svět, že jeho nezná..

2. Nejmilejší, nyní jsme synové
Boží: eště se neukázalo, cobu
deme. ímet, že když se ukáže,
odobni jemu budeme, nebo viděti

jejBbudeme tak, akž j.estaždý, kdožJmá.tuto naději
v něm, posvěcuje sebe, jakož i onsva jest*.

4. Každý, kdož činí hřích, činít

ivnepravost'f': a hřích jest nepra—
vo5. A víte, že on se proto evil,

aby sňalníhHChy naše: a hřic u vněm není
6. Žádný, kdož zůstává. v něm,

nehřeší: a žádný, kdož hřeší, ne

viděl ho, aniž ho pdšnal.7. Synéčkové, ž ývas nesvod'.
Kdo činí ravedlnost, jest spra
vedlivý,ja až 1on spravedlivýjest.

27) t. poznání pravé víry : daru Ducha
svatého “dosti na tom máte

v Kristu a jeho víře.
jeho pravým ctitelem, synem jest.

6—.17

*t.
29)

8) t. snaží se jemu svatosti života podobenbbti.
&) t. přestupuje sékon Boží, jedné. proti

Bohu —
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8. Kdo činí hřích, z ďábla jest;
nebo ďábel od počátku hřeši. Na
tot se ukázal Syn Boží, aby zka—
zil skutky ďáblovy.

9. Žádný, kdož se narodil zBo
ha, nečiní hříchu; nebo símě jeho
zůstává v něm a nemůže hřešiti*,
protože z Boha zrozen jest.

10. Po tomt jsou zjevni synové
Boží, a synové ďáblovi. Žádný,
kdož není spravedlivý, není z Bo
ha, a kdo nemiluje bratra svého;

11. nebo tot jest zvěstování,
kteréž jste slyšeli od počátku, aby
ste milovali jedm' druhé.

12. Ne jako Kain, kterýž byl ze
zlostnika, a zabil bratra svého. A

proč jej zabil? Že skutkové jeho
díílvlizh, bratra pak jeho sprave

13. Nedivtež se, bratří, jestliže
vás svět nenávidí.

14. My víme, že jsme přeneseni
ze smrti do života*, protože milu
jeme bratří: kdo nemiluje, zůstává
v smrti“.

15. Každý, kdož nenávidí bratra
svého, vražedlm'k jest, a víte, že
žádný vražedník nemá života věč
ného v sobě zůstávajícího.

16. Po tomt jsme oznali lásku
Boží, že on život s j za nás po
ložil: i my't máme za bratří život
klásti

17. Kdoby měl statek tohoto svě
ta, s. vidělby bratra svého, an trpí
nouzi, a zavřelby vnitřnosti své
před ním: kterak láska Boží zů
stává v něm?

18. Synáčkové moji, nemilujmež
slovem, ani jazykem, ale skutkem
& pravdou.

19. A po tomt poznáváme, že

9) t. těžce, vědomě a dobrovolně, a tak
že by v hříchu zúmyslně trval: ač
jinak ispravedlivý sedmkrát za den
lehce klesá.
t. uvěřením v Krista přešli jsme : hří
chů, jichžto konec jest smrt věčná, v
ctnost a stav milosti Boží, čehož od
měna jest život věčný — "" t. v hří
chu ». smrti věčné a nic mu neprospělo
uvěření v Krista.

1&

jsme z Eravdyh a [tím] spokojímepřed ob 'čejem jeho srdce svá".
20. Nebo trestalo-liby nás srdce

naše: většít jest Bůh, nežli srdce
naše, a zná všecko*.

21. Nejmilejší, jestližetby nás
srdce naše netrestalo, máme dou
fáni k Bohu:

22. a začkoli prositi budeme,
vezmeme od něho; nebo přikázaní
jeho ostřiháme, a to, co jest libého
před ním, činíme.

23. A totot jest přikázaní jeho:

Abychom věřili ve jmenu Syna(jgho, Ježíše Krista, a milovali je '
druhé, jakož nám dal přikázani.

24. A kdo zachovává přikázani
jeho, zůstává vněm, a on v něm',
a z toho víme, že zůstává v nás
Duch, kteréhož dal nám.

(Na 4, 13.)

Kapitola 4.
O znameních učitelů pravých afaleěných.

7. O lásce a jejich užitcích.

1.Nejmilejší, ne každému duchu*věřte, ale zkušujte duch
jsou-li z Boha; nebo mnozí faleš
proroci vyšli na svět.

2. Po tomto poznán bývá duch

Boží: Všeliký duch, kterýž vyznává,že Ježíš Kristus přiše v těle, z
Boha jest:

3. a všeliký duch, kterýž dělí
Ježíše*, není z Boha,- a tent jest
antikrist, o kterémž jste slyšeli, že
má přijiti, a již jest nyninasvětě.

4. Vy z Boha jste, synáčkové, a

19) t. tim dokážeme víru — ** či ubezpe—
číme svědomí své.

20) jest věsvědoucí i všemohoucí, a protož
ještě lépe než svědomí naše nás zná i
více nás treststi může.
t. zůstává v Bohu a Bůh v něm —
t. učiteli, zjevením Božím., aneb jinak
osvíceností a. moudrosti se chlubícímu.
t. kterýž nevyznává, že Ježíš Kristue
přišel v těle — (sv. Polykarp). Jestít
to řečeno proti tehde'ěím kacířům, kte
říž opravdově vtěle Syna Božího aa
pírali, učíce, že jen zdál se tělo míti.
t. svět, ďábla —- Aneb, dle . je, ty
falešné učitele. ——** t. kníže tohoto
světa, ďábel.

24)
1)

3)

,;—V
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přemohli jste jej*; nebo větší jest
ten, kterýž jest v vás, nežli kterýž
jest na světě“.

5. Oni jsou ze světa: protož o
světu mluví, a svět jich poslouchá.

6. M z Boha jsme. Kdo zná
Boha, poslouchánás: kdo není z Bo
ha, neslyšít nás. Po tom poznáváme
ducha pravdy, a ducha bludu.

7. Ne'milejší, milujme se vespo
lek; ne o láska jest z Boha. A
každý, kdož miluje, zBoha se zro
dil, a zná Boha:

8. kdo nemiluje, nezná Boha;
nebo Bůh jest láska.

9. V tomt se ukázala láska Boží
k nám, že S a svého jednoroze
ného poslal ůh na svět, abychom
živi byli skrze něho.

10. V tomt jest láska: ne žeby
chom my byh Boha milovali, ale
že on prvé miloval nás, a poslal
Syna sveho v [obět] slitování za
hříchy naše.

11. Nejmilejší, poněvadž Bůh tak
miloval nás, i myt mámejedni druhé
milovati. '

12. Boha nikdy žádný neviděl.
Milujeme-li se vespolek, zůstává
Bůh v_nás, & láska jeho v nás do
konalá jest.

13. Po tomt poznáváme, že v něm
zůstáváme,a on v nás, žeancha
svého dal nám.

14. A mýt jsme viděli, a svěd
číme, že Otec poslal Syna svého,
Spasitele světa.

15.Kdožbykoli vyznával, že Ježíš
jest Syn Boží: Bůhvněm zůstává,
a on v Bohu.

16. A myt jsme poznali, a uvě
řili lásce, kterouž Bůh má k nám.
Bůh láska jest: a kdož zůstává v
lásce, v Bohu zůstává, a Bůh v něm.

17. V tomt jest dokonalá láska
Božís námi, abychom doufání měli
v den soudný, protože jakož on
jest, tak i my jsme na tomto světě*.

18. Báznět není v lásce, ale do
konalá láska vyhání ven bázeň;

17) t. jsme jemu v lásce podobní.

nebo bázeň má trápení: kdož se
pak bojí, není dokonalý v lásce.

19. My ted milujme Boha, nebo
Bůh prvé m' oval nás.

20. ekl-liby kdo, že miluje Boha,
a nenávidělb svého bratra, lhář
'est. Nebo k ojnemiluje bratra své
o, kteréhož vidí, Boha, kteréhož

nevidí, kterakž může milovati?
21. A toto přikázaní máme od

Boha: Aby kdo miluje Boha, mi
loval i bratra svého.

Kapitola 5.

O víře a pravé lásce k Bohu. 4. 0 ví
tězství Viry. 7. O svědectví Božím. 14. O
účinku pravé modlitby. 18. O novém :
Boha zrození.

1. Každý, kdož věří, že Ježíš jestKristus, z Boha se zrodil*:
a každý, kdož miluje toho, kte ž
zplodil, miluju i toho, kdo se z ně o
zrodil“

2. Po tomt poznáváme, že milu
jeme syny Boží, když Boha milu
jeme*, a přikázani 'eho ostříháme.

3. Nebo to jest laska Boží*,“aby
chom přikázaní jeho ostříhali: a
přikázani jeho nejsou těžká“.

4. Nebo všecko, což se narodilo
z Boha, přemáhá svět: a tot jest
to vítězství, kteréž přemáhá svět,
víra naše.

5. Kdo jest, jenž přemáhá svět,
leč kdo věří, že Ježíš jest Syn
Boží?

6. Tent jest, kterýž přišel*, skrze
vodu a krev, J ežíš Kristus: ne u
vodě toliko, ale u vodě a krvi. A
duch jest, kterýž svědectví vydává,
že Kristus jest pravda**.

1) t. pravý ctitel Boží a křesťan jest —
** t. kdo miluje otce, miluje i syna.

2) dle řeckého opak: Po tom poznáváme,
že milujeme Boha, když syny Boží, t.
své bližní milujeme —

8) či pravé milování Boha — ** t. milu
jícím Boha. Mat. 11, 80. _

6) t. Kristus, či Messiáě, kterýž přijíti
měl i skutečně přišel, osvědčen jest
— " Ě. má: že duch, či Duchem
svatým kázané evangelium jest pravda..
Ježíš přišel skrze vodu —-pokřtěn byv
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7. Nebo tři jsou, kteříž svědectví
vydávají na nebi: Otec, Slovo, a
Duch svatý, a ti tři jsou jedno.

8. A tři jsou, kteří svědectví vy
dávají na zemi: Duch, a voda, a
krev, a ti tři jsou jedno*.

9. Jestliže svědectví lidske při
jímáme, svědectví Boží větší 'est;
nebo tot jest to svědectví ží,
kteréž jest větší, že vysvědčil* o
Synu svém.

10. Kdo věří v Syna Božího, mat
svědectví Boží v sobě: kdo nevěří
Synu*, činí jej lhářem, nebo nevěří
svědectví, kteréž vysvědčil Bůh o
Synu svém.

11. A to 'est to svědectví, že
život věčný al nam Bůh. A ten

život Ěst v jeho Synu*.12. domaSyna, mat život: kdo
nemá Syna, nemá. života.

13. Tyto věci píši vam*, abyste

od Jana a obdržev svědectví od Otce;
přišel skrze krev, ježto potvrdil své
Messiáěství svou vlastní smrtí, jakž o
něm bylo předpověděno; i Duch svatý
oněm svědčil, přiěed na apoštoly, rez
nítiv je k kázaní svatého evangelium
po všem světě, a osvědčiv pravdu Kri
stova učení také mnohými zazraky :
jeho daru od apoštolů činěnými.
Nejsou zde jen dva svědkové, jakž je
zákon (6. Mojž. 19, 15.) požaduje, nýbrž
i tři, jedno a též na nebi i na zemi
osvědčujíce. \

9) . kteréž vyda —
10) kde nevěří Bohu —
11) t. podává se nám skrze víru v Syna

Božího, níž v. 1 .
IB) Ě. psal jsem vám —

1. Janova 5.

věděli, že máte život věčný, kteřížto
Věříte ve jmeno Syna Božího.

14. A totot jest doufám', kteréž
máme k němu: e začkolibychom
prosili podlé vůle jeho, slyšl nás.

15. A [když] víme, že nás slyě

začkoh' irosíme: víme, že mámety věci, terýchž od něho žádáme.
16. Kdo ví, že bratr jeho hřešil

hříchem ne k smrti, modlí se, a
budet mu dan život hřeěícimu ne
k smrti. Jestit hřích k smrti*: ne
za ten, pravím, aby se kdo modlil.

17. Každá.nepravost jestit hřích:
a jest hřích k smrti*.

18. Víme, že každý, kdož se na
rodil z Boha, nehřeší*: ale zrození
Boží zachovává. jej, a zlostm'k se
ho nedotýká.

19. Víme, že z Boha jsme: ale
svět všecken jest ve zlém postaven.

20. A víme, že Syn Boží přišel,
a dal nam smysl, abychom poznali

šravého Boha, a byli v pravémynu jeho. Tent jest pravý Bůh a

živqot vščný*. é1. čkov stříhe'te se
modl*. Ayulo-fn. , vy J

16) t. jistě, že jistě obdržíme —
16) t. zůmyslné, tvrdošíjně odevzdání sena

hřeěenl, odpad od Boha a víry— Mar.
&, 28.
Jinak také: A jest hřích ne k smrti.
Smysl jest tentýž: Jsou hříchověk smrti,
a jiní ne k smrti.

18) t. zúmyslně, těžce — výš 8, 9.
20) t. Kristus, Syn Boží jest pravý Bůh atd.
21) Taktéž imy. Neboť kdykoli člověk cos

nemiloval, tak že sobě v tom co li
buje než v Bohu, modlářem jest.

17)
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Druhá epištola sv. Jana, apoštola.
Také i tato druhá epiětola poznává se hned po řeči a obsahu, že jest Janova.

Nazývá se v ní Jan sám, toliko — starého (presbyterem), či nejstarěím, jakýmž tehdáž
skutečně i věkem i důstojenstvím v církvi byl. Psán jest ten list k nějaké nábožné
křestsnské ženě či paní a k jejím neméně křesťanským synům či dětem. Ta paní sloula
Elekta, t. j. česky Vyvolená, aneb pravdě podobněji sloula ta žena řecky Kyria, he
brejsky Martha, česky Paní, a vyvolenou (electa) ji nazývá apoštol pouze jako nábožnou
křesťanka, jakož iapoětol Pavel ve svých epištolách křesťany vůbec vyvolanými nazývá
(2. Tím. 2, ID.). A tomu tím spíše tak bude, poněvadž Jani sestru Paninu, jež mu na
blízku byla a u kteréž nepochybně i Paniny syny byl seznal, vyvolenou nazývá. Mimo
nápis a. konec obsahuje ten list schválení té výše jmenované křestanky i s jejími syny
pro jejich pravověrnost, a napomenutí k společné lásce a k stálosti v pravé víře, jak
byla od počátku, i k vystříhání se svůdců, kacířů a modl. '

Schválení křestanky nějaké s jejími syny
a 5. napomenutí jich k stálosti v lásce a
pravé víře i 10. k vystříhání se kacířů
amod.

7. Nebo mnozí svůdcové vyšli na
_svět, kteříž nevyznávají, že J ežíě
,Kristus řišelv těle*: ten jest svůd
lce a ant1kríst**.

1. [Já] starší Elektě pani*asynům'jejím, kteréž já.miluji v prav
dě, a ne sémjá, ale i všickni, kte
říž poznali pravdn**,

2. pro pravdu, kteráž zůstává. v
nás, a s námi bude na věky.
' 3. Budiž s vámi milost, milosrden
ství, pokoj od Boha Otce,aodK.ri
sta Ježíše, Syna Otcova, v pravdě
a lásce.

4. erdoval jsem se velmi, že
jsem nalezl [některé] z synů tvych,
ani chodí v ravdě*, jakož jsme
přikázaní vzah od Otce. _

5. A 11 ní rosim tebe, paní, ne
jako nov při azení tobě píšíc, ale
to, kteréž jsme měli od počátku,
abychom milovali jedni druh .

6. A tatot jest láska, abychom
chodili podlé přikázani jeho. Toto
pak jest přikázani, jakž jste slyšeli
od počátku, abyste v něm chodili.

1) Jinak: vyvolené Kyrii — " či pra
vou vím, t. věickni věřící —

4) t. v Kristově, & sice dokonale, tak —

8. Hleďtež se, abyste neztratili
toho, což jste [dobrého] učinili, ale
ab ste lnou odplatu vzali.

š. Ž y, kdož odstupuje anezů
stává v učení Kristovu, nemá Boha:
kdo zůstává v učení, tent má. i
Otce i Syna.

10. Při hází—likdokvám, anepři
náší-li toho učení, nepřijímejte ho
do domu, aniž ho pozdravu'tď'.

11. Nebo kdo ho pozdravuje, [ten]
má spolek s jeho zlými skutky.

12. Maje vám více psáti, nechtěl
jsem skrze list a černidlo; nebo
mám naději, že budu u vás,aůsty
k ústům mluviti budu, aby radost
vaše* byla plná.

13. Pozdravují tebe synové sestry
tvé Elekty*.

7) t. že Syn Boží skutečně se vtélil —
“ t. ten, kdo učí.

10) t. žádných řečí s nímnemějte, zdaleka
se ho chraňte.

12) Ř. klade: naše, t. má i vaše —
13) t. j. vyvolené, dokonalé křestanky.
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Třetí epištola sv. Jana, apoštola.
Třetí epištola Janova, jež se podobně jako i první a druhá slovem iobsahem

Janovou býti prozrazuje, a v níž apoštol sebe opět jen starším nazýva, dana jest
k Gajovi. Tento Gajus či Kájus byl buď onen věrný učenník, průvodce a hostitel
Pavlův, o němž v Skut. (19, 29. a 20, 40.), a v epištole k Řím. (16, 23.) i v 1. ]: Kor.
1, 14.) zmínka učiněna, aneb to byl nějaký jiný horlivý křesťan, onomu jmenem i
ran-skou laskavostí a zvláště hostinností podobný. Psana jest tato epištola, jak se zda,

u příležitosti, když někteří křesťanští bratří 2 židovstva v to místo, kde Gajus bydlel,
v záležitostech sv. víry cestovali, aježto Jan hostinné přívětivostiGajově poroučí (v. 6.).
Obsah té epištolyjest: Po krátkém úvodu chválí apoštol Gaja pro jeho upřímnostve;víře &
dobročinnost k bratřím, domácím i přespolním, a (G.) vzbuzuje ho k témuž gi dale.
Potom (9.) zmiňuje se o Diotrefesovi, nepochybně. představeném církve téhož místa,
člověku to odporlivém a nevlídném (II.) s příhodným napomenutím pro Gaja (12.).
Dava dobré svědectví nějakému Demétriovi, i ode všech jiných chválenému, a (13.)
omlouvaje své krátké psaní a davaje Gájovi naději k brzkému uvidění a ústnímu pro
mluvení, končí list s pozdravovaním.

Pochvalení upřímnosti u víře a dobro
činnosti Gájovy, 6. i napomenutí k témuž
napotom. 8. O sokomyslncsti a nevlíd
nosti Diotrefessově; 12. schválení Demétria.

1. [Já.] starší Gajovi nejmilejšímu,kteréhož já. miluji vpravdě,
[pozdravení].

2. Nejmilejši, ve všech věcech
modlim se, abys šťastně chodil, a
zdrav byl*. tak jakž se šťastněve
de duši tvé.

3. Zradoval jsem se velice, když
přišli bratři, a svědectví vydávali
o tvé pravdě*, kterak ty v prav
děM chodíš.

4. )Šemgmt větší milosti énad tu,než 3. c sl šel, že ov * moji
chodí ; pravdě. syn

5. Nejmilejší, věrně děláš, cožkoli
činíš bratřím., a to přespolním,

6. kteřížto svědectví vydali o
lasce tvé před obličejem církve:
kteréžto dobře číně, doprovodíš,
jakž hodno Boha*.

2) t. na těle —
3) či o pravé a upřímné víře tvé — **

t. podle té pravé víry
4) t. synové duchovní, učennici —
6) či dobře učiníě, do rovodJě-li je na

cestu, všemi potřebu mi věcmi je opa
třiv, jakž toho čest a věc Boží žádá.

7. Nebot pro jmeno jeho vyšli,
nic od ohanů nevzavše.

8. Mamet tedy m takové přijí
mati, abychom by ' spoludělníci
pravdy.

9. Byl bych snad psal církvi:
ale ten, kterýž chce mezi nimipře
dek míti, Diotrefes, nepřijímá.nás“.

10. Protož přijdu-li, připomenut
jeho skutky, kteréž čim',zlostnými
slovy tlachaje proti nám: anemaje
dosti na tom, ani sam bratří nepři
jímá, a těm, kteříž přijímají, braní,
a z církve je vylučuje.

11. Nejmilejší, nen' ledujž zlého,
ale co dobrého jest. Kdo činí do»
bře, z Boha jest: kdo činí zle, ne
viděl Boha.

12. Demétríoví se vydává. svěde
ctví ode všech, i od samé pravdy:
ano i my svědectví vydavame, a
víš, že svědectví naše jest pravě.

13. Mnohot jsem měl psati, ale
nechtěl jsem tobě psáti černidlem
a perem.

14. Mámt pak naději, že tě tu
díž uzřím, a ústy k ústům mluviti
budeme. Pokoj tobě. Pozdravují tě
přátelé. Pozdravíž přátel ze jmena.

9) pohrdá. námi iod nás poslaný-mi,mysle,
žeby si cos zadal, kdyžby i jiné kaza
tele připustil.
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Obecná epištola sv. Jůdy, apoštola.
J ůdas čili Thaddeus (obé znamená tolik covyznavač)byl bratr apoštola Jakoba

Menšího, jinak bratra Páně. Otec jejich byl Alfeus či Kleofáš. a matka ria, jež se
v Písmě (Jan 19, 25.) i sestrou matky Ježíšovy nazývá. Epištola Jůdova slove obecná,
protože psána jest ku křesťanům vůbec, ač zvláště k oněm z obřízky, ku kterýmž i
dvě Petrovy psány jsou, z nichžto druhé tato Jůdovs velmi se podobá a sice obsahem
a často i slovem. Příčinu k té epištole dalo Jůdovi, jakož i prvé Petrovi, zjevné ne
bezpečenství možných zmatků ve víře a v církvi pro nemálo ruhačů, v mravech roz
pustilých, povstalých proti Kristu a víře. Proto-r. po krátkém úvodu a pozdravení
vzbuzuje hned věřících k statečnému hájení své víry naproti bezbožnýmiprostopášným
odpůrcům Kristovým, kterýmž i za jejich rouhání těžkou Boží pomstou vyhrožuje.
Posléze napomínaje věrných křesťanů k stálosti ve víře a lásce i také k napravení a
spasení oněch pobloudilců, dokonavá chválou Boží. List tento okolo roku 66. psán
jest na východě.

Napomenutí věřících k stálosti v přijaté
víře. 4. Výstraha od kacířů, 6. s připomí
náním hrozných pomst Božích nad nimi.

1. ůdas, Ježíše Krista služebník,
bratr pak J akobův, těm, kte

říž jsou v Bohu Otci, milým*, av
Kristu Ježíši zachovaným i povo
laným.

2. Mílosrdenství vám, a pokoj,
a láska. buď naplněnď.

3. Nejmilejší, všecku péči vyna—
kládaje psati vam o obecném va
šem spasení, vidělo mi se potřebí

pšati vam, prose, abyste statečnějovali o víru, kteráž jednou dana
jest svatým*.

4. Nebot jsou podešli' někteří
lidé bezbožm' (kteříž davno zapsáni
"sou k tomuto soudu), kteříž milost
lšoha našeho přenášejí v prosto
pášnost**: a samého Panovníka a
Pana. našeho, Ježíše Krista, zap
pírají 1-.

5. Chcit pak vas napomenouti,

1) či miláčkdm Božím, aneb dle ř.: Bohu
Otci [k službě] zasvěceným —

2) či v plné míře udělena.
3) t. věřícím, křestanům, jednou a na

vždycky.
4) či vloudili se — " t. svaté nábožen

ství převracejí, jakoby dávalo i těle
snou svobodu i nevázanost —— t.
slovy a zvláště skutky. 2. Petr. 2,
1—2.

5) t. Spasitel, - Bůh _ ň. klade: Pán,
Hospodin — jakož psáno 4. Moji.
14, 87.

kteříž jednou všecko [to] víte, že
J esus* lid [svůj] z země egyptské

vysvobodivšd-Sotom ty, kteříž nevěřili, zahl " .
6. A anděly, kteříž nezachovali

svého knížetství, ale opustili ři
bytek svůj*, k soudu velikého ne
vazbami věčnými pod mrákotou
schova1*.

7. Jako Sodoma a Gomorra, i
okolní města, kteráž podobným
způsobem smilnivše, & odšedše po
těle jiném, učiněnajsou příkladem,
věčného ohně pokutu trpice. _

8. Takž podobně i tito tělo [své]
zajisté poskvriíují, panstvím pak
pohrdají, a velebnosti se rouhají.

Michael archanděl, když s
ďáblem odpor maje hadal se o tělo
Mojžíšovď, neosmělil se vynesti
soudu zlořeěeni, ale řekl: Přikažiž
tobě Pán**.

10. Tito pak, čehož neznají, to
muse rouhají, & co od řirozenosti
jako něma hovada znaji, v tom se
porušují*. .

11. Běda jim, nebo na cestu
Kainovu odešli, a bludem Bala

6) t. své místo, nebe — " Srovnej: 2.
Petr. 2, 4. a

9) t. chtě pohřbiti je. 2. Petr. 2, 11. —
" Ta víra byla mezi Židy a obecné
staré pověsti. _

10) či tím se kazí, v zkázu se uvádějí.
11) t. j. z lakoty se pachtí, ažby duši vy

pustili. — " 4. Moji. 16, 1.
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movým ro mzdu se vylili', &.v
odporovápní Kóre zshynu1i**.

12. Tit jsou na.hodech svýoh* po
skvrny, hodujíce bez bézně", sa
mi sebe pesouce; oblakové bez
vody, ježto vítr sem i tam honí;
stromové podzimní, neužiteěm', dva.
krát mrtví 1', vykořeněni;

13. bouřlivé vlny mořské, vymi
tajíce jako pěnu své hanebnosti,
hvězdy bludné: jímžto bouřetem
ností zachována. jest na. věky.

(2. Petr. 2, 17.)
14. Prorokoval pak také o nich

sedmý od Adama. Enoch, řka.: Aj,
přichází Pán s svatými tisíci svými,

15. aby učinil soud proti všech
něm, & trestal všecky bezbožné ze
všech skutků bezbožnosti jejich,
jimiž bezbožně činili, ize všech
tvrdých [řečí],kteréž mluvili proti
Bohu, 'šníci bezbožní*.

16. Tit jsou reptači žalobní, podlé
žádostí svých chodící, eůsta. jejich
mluví pyšná [slova.], divíce se' o
sobám pro zisk.

17. Ale vynejmilejší, amatujte
na slova, kteréž jsou pře pověděna.
od _apoštolů Pána. našeho Ježíše
Krista.,

18. jenž říkali vám, ževposled
nim času přijdou posměvači, cho

12) Ř. vašich — " t. beze všeho studu a.
míry, rozpustila — 1- či stromoví bez
listí a ovoce, zcela uschlí —

15) mm Židé i mimo dosavéde část toho
proroctví pode jmenem Enocha. & ts
slova se čtou v. 2, 1. téhož proroctví.

16) t. j. pochlebujíoe — '

sv. J ůdy.

dící podlé žádostí svých vbezbož
nostech.

19. Tot 'sou ti, kteříž sami se
oddělují*, ťlidé] hovadní, nemajíc
ducha.“í

20. Ale vy, nejmilejší, vzděláva—
'íce se* na. nejsvětější víře vaší, v

uchu svatém se modlíce,
21. sami sebe v milováníBožím

chovejte, očekáva'íce milosrdenství
Pána. našeho Ježíše Krista. k věč
nému životu.

22. A tyto zajisté trescete sou
zené*:

23. onyno pak k spasení přivo
zujte 'ako] zohně [je] vytrhujíce*.
Nad n kterými pak se slitujte v
bázni**: v nenávisti majíce i tu,
kteráž tělesná, jest, poskvměnou
sukni-I'.

24. Tomu pak, kterýž mocen
jest zachovati vás bez hříchu, a.
postaviti neposkvrněné řed obli
čejem slávy své s veselim vpříští
Pána. našeho Ježíše Krista„

25. samému Bohu, spasiteli na.—
šemu, skrze Ježíše Krista., Pána
našeho, [budiž] sláva, a. velebnost,
panování, i moc, [jakož přede
všemi věky, [tak] i nym, i po
všecky věky věků. Amen.

19) či odlučují se od ostatních věřících —
“ t. vyššího duchovního života.

20) t. jako na základě —
22) t. rozsudkem, oddělením, vyloučením.

1. Kor. &, 2—5.
23) 1. Kor. s, 13. _ " Řím. 11, 20.051.

6. 1. 1' t. zdaleka se všeliké tělesnosti—
vystříhajíce.
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Zjevení sv. Jana, apoštola.
Pověděli jsme již prvé o sv. Janu evangelistovi, že za císařování Nérona

(jiní praví za Domiciana) vyhnán jest pro víru na ostrov Pathmos. Ten ostrov slove
nyní Palmósa, leží jihovýchodně mezi Evropou a Asií v moři egejském a jest zcela
neúrodný, holá skalina bez rolí a lesů, i velmi nezdravý. Zde ve vyhnanství měl Jan
své zjevení, kteréž pak z rozkazu Páně i napsal (1, 11.19.) roku 95. neb 96. za
času panování římského císaře Domiciana. Jestit to kniha prorocké, v níž se u vidění
v obrazech předkládají osudy církve Boží, počínajíce od prvních jejích bojů s ži
dovstvím a pohanstvím až do jejího úplného zvítězení — na konec světa. Po
nápisu a úvodu dává se nejprve napomenutí představeným sedmi církví Asie
(1—3. kap. ), jichžto vrchním správcem byl Jan. Potom se vyobrazuje vítězství církve
nad židovstvím (4—12.kap.,) dále i nad pohanstvím (13—19.kap..) Posléze, když
satan se sběří svou, Kristu odporlivou, znova úklady i konečnou zkázu církvi nastrojil,
přichází Kristus, soudí, a církev jeho pozemská proměňuje se v království věčné ne
beské. Poskytuje pak ta kniha imnohou útěchu věřícím,ježto spatřují, kterak církev,
bojujíc pod ochranou Boží, konečně všecky své odpůrce přemáhá, tak že se její časné
utrpení ve větší slávu proměňuje. Avšak sev ní dává také příhodné napomenutí, jelikož
hlas Páně. Jisté brzo přijdu! ospánlivost zapuzuje a. k stálé účinlivosti vzbuzuje,
bychom v svatebním rouše Pánu vústrety vyjíti a. u něho věčně se stromu života jísti
a ze studnice života píti mohli. Výklad te knihy jest mnohý: my pak následujeme
tuto nejobyčejnějšího. 

Kapitola 1. 6. a učinil nás královstvím a.kně
Nápis této knihy, 4. přípis a pozdravení. žímř BOhu a' Otci své,!nu' jemu

7. První prorocké vidění, kteréž Janovi na [bUďJ Sláva) “' panování na věky
ostrově Pathmos ukázáno jest. V.ěků Amen.

7. Aj béře se s oblaky, a uzřít
1 Zjevení Ježíše Krista, kteréž jej všehké oko, iti, kteříž ho bodli;

dal jemu Bůh: aby ukazal a budou kvílití nad sebou pro něho

služebníkům svým, které VĚCÍmají všecka pokolení země: istě, Amen.86 dlti bI'ZO,i oznámil [t0]poslav 8 Jáů jsemAlf 1ďmega*, po.
skrze anděla svého služebníkpusvé-č 'tek i konec, pravíIP,-gnBůh, kte
mu Janovi rýž jest, a kterýž byl, a kterýž

2. kterýž OSVědCil Slovo BOŽÍ, & přijíti má„ všemohoucí_
svědectví Ježíše Krista, cožkoli 9 Já, Jan, bratr váš, a. účastník
Viěd1 svoužení, i v království, i vtrpě

3- Blahoslavený, kdOŽčtea 81 Ši livosti v Kristu Ježíši, byl jsem na
slova proroctví tOhOtOt a 05931É ostrově, kterýž slove Pathmos, pro
OOŽnapsano jest vněm; nebo čilý slovo Boží, a svědectví Ježíšovo.
thkO jest 10. B 1 jsem u vytržení ducha

4. Jan sedmi církvím, kteréž jsou v den „měst, i uslyšel sem za

VAŠÍ MHOSÚvam “Úkol Od130110,sebou hlas veliký, jako [hlasj trouby,kterýž jest a kterýž 1 a kterýž 11.řkoucí: Co vidíš, piš do knihy,
přijíti maf, a od sedmi yduchů, kte- a. POŠIŠsedmi církvím., kteréž jsou
řížjsou předobhčejemtrůnujehOHHV Asii: v Efesu, a Smyrně, aPer

5- a OdJežíše Krista, kterýž JOSt gamu, & Thyatíře, a v Sardes, &
svědekvěrný,prvorozenýzmrtvých, Filadelfii, a Laodicei
a knížže kralů země,žkterý zami

Šavahlříěllžg níšlIcÉyl nás svou kl.-Vi 6) či královstvím kněžským -— [. Petr.
_ 8) 2Alfa,jest první,Omegaposlednípísm?
3) t. čas naplnění toho proroctví — abecedy řecké, kterymž jazykem ].
4) t. od Jehóvy, Hospodina, věčnéhoBoha kniha Zjevení psána jest, a tedy: —

— 2. Mojž. 8, 14. — " Tob. 12, 16.10) t. v neděli — 1. Kor. 6, 2.
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12. I obrátil jsem se, abych viděl
hlas, kterýž mluvil se mnou: a
obrátiv se uzřel jsem sedm svícnů
zlatých,

13. a u rostřed sedmi zlatých
svícnů obuého synu člověka*,
oblečené o v roucho dlouhé, a pře
pásaného na prsech pasem zlatým.

14. Hlava pak jeho a vlasové
byli bílí, jako bílá vlna, a 'ako
sníh, a oči jeho 'ako plamen o ně;

15. a nohy je 0 [byly] podobné
mosazi jako v eci hořící, a as
jeho [byl] jako as vod mnohých.

16. měl v pravé ruce své
sedm hvězd, a z úst jeho vycházel
meč s obou stran ostrý“, a „tvář
jeho byla jako slunce, [když] svítí
v moci sve.

17. A když jsem je' uzřel, adl
jsem k nohám jeho ja o mrt . I
položil ruku svou pravou na mne,
řka: Neboj se! Já jsem prvníipo—
slední,

18. a živý, a byl jsem mrtvý;
a aj živ jsem na věky věků. a mám
klíče smrti i pekla.

19. Protož napiš ty věci, kteréž
jsi viděl, a kteréž jsou, a kteréž
se mají díti potom.

20. Taj emství sedmi hvězd, „kteréž
jsi viděl v pravici mé, a sedm svícnů
zlatých [jest toto]: Sedm hvězd,
jsou andělé* sedmi církví: a sedm
svícnů jest sedm církví.

Kapitola 2.
Psaní čtyřem biskupům čtyř církví, totiž:

Efesské, 8. smyrnenské, 12. pergamské, 18.
& thyatirské.

1. Andělu církve efessképiš: Tototpravi ten., kterýž drží sedm

hvězd v (pravici své, kterýž chodí
u prostře sedmi svícnů zlatých:. Známt skutky tvé, a práci,:Li
trpělivost tvou, a že nemůžeš strpěti

13) či viděl jsem někoho v podobě člověka.
16) !: vyznamenání moci jeho božského

s ova —
20) Anděl a apoštol znamená jedno, totiž

posla či oslance: zde tedy se rozumějí
apoštolšt správcové či biskupové —

Zjevení sv. Jana 1. 2.

zlých, a zkusil jsi těch, kteříž se
praví býti apoštolé, ale nejsou, a
shledal jsi, že jsou lháři;

3. a máš trpělivost & snášel jsi
pro jmeno mě, a neustal jsi.

4. Ale mámt proti tobě, žes první
svou lásku opustil*.

5. Protož pomni, odkud jsi vy
padl, & čiň pokání, a rvní skutky
čiň*. Paklit toho nebu e, přijdu na
tebe rychle, a pohnu svícnem tvým
s místa jeho, leč budeš činiti po
kám'.

6. Ale toto máš, že nenávidíš
skutků Mikolášenců*, kterýchž i já
nenávidím“

7. Kdo má ucho, slyš, co Duch
praví církvím. Tomu, kdož zvítězí,
dám jisti ze stromu života, kterýž
jest v ráji Boha mého.

8. A andělu církve smyrnenské
piš: Toto praví první a poslední,
kterýž byl mrtev, a jest živ:

9. Vím o soužení tvém, ao chu
době tvé, ale jsi bohatý*; a rou
hají se tobě ti, kteříž se praví býti

idé, a nejsou, ale jsou sběř sata
nova.

10. Nebojž se nic toho, co trpěti
máš. Aj, uvržet ďábel některé z vás
do žaláře, abyste byli koušeni*,
a budete míti souženíza eset dní".
Budiž věrný až do smrti, a dám
tobě korunu života.

11. Kdo ma'. ucho, slyš, co Duch
praví'církvím: Kdo zvítězí, nebude
uražen od smrti druhé*.

12. A andělu církve
piš: Totot pravi ten,
meč s obou stran ostrý:

13. Vím, kde bydlíš, tu, kdež
jest stolice satanova: a držíš jmeno
mé, &.nezapřel jsi víry mé; a [to

ergamské
terýž má.

4) čiže nemáš více té lásky, jižto jsi
prvé dokazoval; ustydl, ochabnul jsi.

6) t. navrat se k předešlé své horlivosti
& ůčínlivostí.

6) t. sekty nečisté s. neřádné, zvláště v
stavu manželském, od Mikoláše tak na
zvané —

9) t. v duchu, v dobrých skutcích —
10) a tím v stálosti & věrnosti zkušení —

** t. nedlouhý čas.
11) t. od smrti věčné.
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ani] v těch dnech, [když] Antipas
svědek můj věrný zabit jest u vás,
kdež bydlí satan.

14. Ale'mámt proti tobě [něco]
málo: že tam máš ty, kteříž drží
učení Baláma*, kterýž učil Baleka.
pohoršení klásti před syny israel
skýmí, aby jedli a smilnili**.

15. Tak 1 ty máš [u sebe] ty,
kteříž drží učení Mikolášenců.

16. Činíž též podobně pokání:
pakli nebudeš, přijdu na tebe brzo,
a budu bojovati s nimi mečem
úst svých.

17. Kdo má. ucho, slyš, co Duch
praví církvím: Tomu, kterýž zví
tězí, dám mannu skrytou*, a dám
jemu kamének bílý, a na kaménku
napsané jmeno nové, jehož nikdo
neví, leč kdo [je] přijíma**.

18. A andělu církve thyatirské
piš: Totot praví Syn Boží, kterýž
má. oči 'ako plamen ohně, a nohy
jeho po obné mosaziz'

19. Známt skutky tvé i víru, i
lásku tvou, i službu i t ělivost
tvou, i skutky tvé osledm, jichž
jest více než prvních.

20. Ale mamt proti tobě [něco[
málo: že dopouštíš ženě Jezabel,
kteráž se praví býti pror'okyní,
učiti a sváděti služebníky mé, aby
smilnili, a 'edli modlám obětované*.

21. A al jsem jí čas, aby po
kání činila, & nechce se káti smil
ství svého.

22. Aj. uvrhu ji na lože, a ti,

14) Rozuměj též učení sekty mikolállen
ské; neb Belém a Mikoláš jest jméno
stejného významu — ** Viz 3. Král.
14, 24. a 15, 12. a Os. 4, 13.

17) či tajemnou, t. sám sebe — (Jan 6,
. — "' t. jmeno syna a dědice krá

lovství nebeského, jehož rozkoš jen ten
zná, kdo jí účasten jest. Podobenství
vzato od her o závod u eků obyčej
ných, kdež se dával bílý kumínek ví
tězům, jímžto se vykázavěe odměnu
obdržovali.

20) či aby se jedením obětovaného mod
lim ode mne odvracoveli a mně zpro
nevěřovali. Rozumí se zde pravdě po
dobne též ona nakažlivá sekta Miku
lášencd, nazvaná tak od apoštola dle
svůdné Jezabely — 8. Král. 16, 81.
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kteříž s ní smilní“, budou v pře
velíkém soužení, leč budou činiti
pokání ze skutků svých.

23. A syny její zabijí smrti“, i
zvědít všecky církve, že jsem já.
zpytatel ledví i srdci: a dám jed
nomukaždému z vás podlé skutků
jeho. Vámt pak pravím,

24. i ostatním, kteřížjste v Thya
tiře: Kteřížkoli nemají učení to
hoto, a kteříž nepoznali hlubokostí
satanových, jakž říkají*, nevložím
na vas jiného břemenem.

25. a však to, což máte, držte,
dokavadž nepřijdu.

26. A kdo svítězí, a bude ostří
hati skutků mých až do konce, to
mu dam moc nad národy,

27. a bude je zpravovati prutem
železným, a jako nádoba hrnčířská,
roztlučeni budou,

28. jakož i ja jsem vzal od Otce
svého*,adam emu hvězdu jitřní**.

29. Kdo ma ucho, slyš, co Duch
praví církvím.

Kapitola 3.
Troje psaní sv. Jana ke třem biskupům,

totiž sardesskému, 7. ňladelňjskému, 14. a
laodicejskému.

1. andělu církve sardesskě piš:
Toto praví ten, kte 'ž má.

sedm Duchů Božích, asedm vězd:
Vím skutky tvé, že máš jmeno,
jakob 8 byl živý, a jsi mrtvý.

2. udiž bedliv, apotvrdiž ostat
ků, jenž měli umříti* ; nebo nena

22) t. její nevěry následují. Smilnití slovo
v Písmě vůbec Bohu se zpronevěřovati
& cesty jeho opouštěti —
t. násilnou smrtí zahynou jeií přívr
ženci, jako tam synové Jezabelini —
4. Král. 10, 1. 14.
t. kteří se nedali svésti tímučením sa
tanovým, jež oni za hluboké tajemství
či za nevystižitedlnou moudrost vydá
vají. Tak to dosavade bludaři činil—
" či nepřičtn vám cizí viny. Aneb:
ne jiného, krom toho, které s vyzná.
ním víry mé nevyhnutedlně spojeno
“est —

28) t. moc, zpravovatí národy —- Ž. 2, 9.
— " t. sebe samého — níž 22, 16.

2) t. u víře — ** či dokonalých —

23)

24)
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chazim skutků tvých plnýc **před
Bohem.

3. Mě' tedy na paměti, kterak
jsi přij a slyše1*: aostříhej [toho]
a čiň pokání. Pakli nebudeš bdíti,
přijdut na tě 'ako zloděj**, a ne
zvíš, v kterou odinu na tě řijdu.

4. Ale maš malojmen v ardes,
kteříž neposkvrnili roucha svého:
a choditi budou se mnou v rouše
bílém, nebo jsou [toho] hodni.

5. Kdož zvítězí, takt bude oble
čen v roucho bílé,anevymažijme—
no jeho z knihy života, a vyznam
jmeno jeho před Otcem svým, i
před anděly jeho.

6. Kdo má. ucho, slyš, co Duch
praví církvím.

7. A andělu církve ůladelňjské

piš: Totot pravý Svatý, a Pravý,terýž má. klíč Davidův*; kterýž
otvírá, a žádný nezavíra',; zavírá.,
a žádný neotvírá.:

8. Vím skutky tvé. Aj, dal jsem
před tebou dvéře otevřené, jichž
žadný nemůže zavříti*: nebo maš
malou moc, a ostříhal jsi slova mé
ho, a nezapřels jmena mého.

9. Aj dam [tobě] ze sboru sata—
nova ty, kteříž se praví býti Židé,
a nejsou, a klamají*. Aj, učinímto,
žet přijdou, a budou se klaněti před
nohama tvýma, a zvědít, že jsem
já. miloval tebe.

10. Poněvadž jsi zachoval slovo
trpělivosti mé*, i já. tebe zachovam
od hodiny pokušení**, kteréž při
jde na všecken svět ke zkušení
přebývajících na zemi.

11. Aj přijdu brzo: drž, co máš,
aby žadný nevzal koruny tvé.

3) t. učení od apoštolů — " či nenadále
s trestem _

7) či domu Davidova, t. plnou moc v
království Božím —

8) t. podal jsem ti příčiny velmi příhodné
k rozšíření učení mého, kteréž žadný
nebude moci překaziti ——2. Kor. 2, 12.

9) Ačkoli jsou rodem Židé. avšak se ne
chovají tak, jakž na ídy, t. na cti
tele pravého Boha náleží.

10) či trpělivost dle slova apříkšzaní mého
zvláště trpělivost v protivenstvích pro
víru — ** či od nastávajícího proti
venství —

Zjevení sv. Jana 3.

12. Kdo zvítězí, učiním jej slou
pem v chrámě Boha svého*, a ne
vyjde vice ven; a napíši na něm
jmeno Boha svého**, a 11110110mě
sta Boha svého,novéhoJ erusaléma,
kterýž sstupuie s nebo od Boha
mého-r, i jmeno své nové.

13. Kdo má ucho, slyš, co Duch
pravi církvím.

14. A andělu církve laodicejské
piš: Toto raví Amen“, svědek věr

ný a prav ivý, kterýž jest počátekstvořeni Boží o"*.
15. Vim skutky tvé, že nejsi ani

studený, ani horký: ó bys studený
byl aneb horký:

16. ale že jsi vlažný, &.nejsiani
studený, ani horký, počnu tě vy
vrhovati z úst svých*.

17. Nebo pravíš: Jsem bohatý“
a mám hojnost, a ničeho nepotře
buji: a nevíš, že jsi ty bídný, a
ubohý, &.chudý, i slepý, i nahý*.

18. Radim tobě, abys sobě kou—
pil odemne zlata ohněm zkušeného*,
abys byl bohatý, a oblečen byl v
roucho bílé, a neukazovala se han
ba nahoty tvé, a mastí sílící pomaž
oči 5 ch, abys viděl**. .

19. á. které miluji, karam a tre
stam'. Rozhorliž se tedy, 9. čili
pokání.

20. Aj stojím u dveří a tluku:

12) t. pevným, nepohnutedlným v službě
Boží — " t. poctím jej, jakožto pod
poru chrámu Božího. — Na sloupích
bývají nápisy: odtud to podobenství
-— 1- t. nové obce, ne židovské, nýbrž
křesťanské, s nebe pošle a k nebi ve:
doucí: rozuměj církev —
t. ten. jenž jest pravdomluvný —-"
t. skrze něhož všecky věci počátek
vzaly a stvořeny jsou — Jan 1, 3.
Kol. 1, 15.
Člověk nejsa ani dobrý, ani zlý, míní
že tak dosti dobrý jest, protož na své
polepšení ani nepomýšlí a tak ve své
vlažuosti zahynuv navržen bude: ježto
právě patrný zlosyn spíše se k pokání

ohne.
t. žet se ti pravě všeho toho nedostšvš,
čehož hojnost míti se domníváš.
t. dekonalě ctnosti — '" či abys
zmondřel, stav svůj zlý poznal &.opa—
trněji jednal.
a protož neměj toto mě káršní za hněv,
nobrž za lásku.
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jestliže kdo uslyší hlas můj, aote
vře mi dvéře, vejdut k němu, a
budu s ním večeřeti,aon se mnou*.

21. Kdo zvítězí, dám jemu seděti
s sebou na trůnu svém: jako jsem
i já zvítězil, & sedímsOtcemsvým
na trůnu jeho.

22. Kdo má ucho, slyš, co Duch
praví cirkvim*.

Kapitola 4.
Druhé vidění. Bůh na trůnu svém sla

vném u prostřed čtyřmecítma starců. 9.
Chválení a oslavování jeho dnem i nocí.

1. Potom jsem viděl: A a' dvéřev nebi otevřené, a hías prv
ní, kterýž jsem slyšel, anjako [hlas]
trouby mluví se mnou, řka: Vstup
sem, a ukáži tobě, co se má díti
potom.

2. A hned jsem byl v duchu:
A aj, trůn postaven byl v nebi, &
na trůnu [jeden,] jenž seděl.

3. A ten, jenž seděl, byl podoben
pohledu kamene J aspisu, a Sardisu :
& duha byla okolo trůnu, na po
hled podobná Smaragdu*.

4. A okolo trůnu [bylo] trůnů
čtyřmecítma: a. na těch trůních
čtyřmecitma starců sedících, oble
čených v roucha bílá, a na hlavách
jejich koruny zlaté*,

5. A z trůnu vycházelo blýskání,
a hlásání, i hřímání: a sedm lamp

20) Všech dobrých věcí, kterýchž já bla
hoslavené požívám, ůěastna jej učiním.
Mat. 8, 11.
Tu se dokonavá naučení a napome
nutí, dané oněm představeným sedmi
církví.
Jaspis, drahý kámen průhledný, mno
hobarevný, znamena čistotu a svatost;
Sardis, drahý kámen ohnivého lesku,
znamena spravedlnost; duha, v níž barva
zelená, smaragdová. nejlíbesněji se ob
jevuje, znamena Boží smilování a mi
losrdenství; a tak tedy obkličují stale
trůn Boží: svatost, spravedlnost a smi
lovšní !

4) Starcové tito představují veškerý za
stup služebníků Božích, jelikož jsou
(1. Pet. 2, $.) královské kněžstvo.

22)

CDv

Čtyřmecítma jich dle toho, jak David 
veškeré kněžstvo na 24 tříd rozdělil.

[bylo] hořících před trůnem, jenžto
jsou sedm duchů Božích.

(Výš 1, 4.)
6. A před trůnem 'ako moře

sklenné, podobné křištáíu*,au pro
střed trůnu, a vůkol trůnu [bylo]
čtvero zvířat, plných očí z předu
i z zadu**.

7. A zvíře první podobné lvu, a
druhé zvíře podobné teleti, a třetí
zvíře majic tvář jako člověčí, a
čtvrté zvíře odobné orlu letícimu.

8. A z těc čtyř zvířat jedno
každé mělo šest křídel, a vůkol i
vnitř jsou plna očí,aneměla odpo
činutí dnemi nocí, říkajíce: Svatý,
Svatý, Svatý, Pán Bůh všemohoucí,
kterýž byl, & kterýž jest, a kterýž
přijíti má*.

9. A když ta zvířata vzdávala
slávu, a čest, i dobrořečení sedícímu
na trůnu, živému na věky věků,

10. padalo čtyřmecítma starců
před sedícím na trůnu, a klaněli
se živému na věky věků, a sklá
dali koruny své předtrůnem, řkouce:

11. Hoden jsi, Pane Bože náš,
přijmouti slávu, a čest, i moc;ne
bo ty jsi stvořil všecky věci, a z
vůle tvé byly a stvořeny jsou*.

Kapitola 5.
0 knize sedmi pečetmi zapečetěné a od

Beránka otevřen .

1. I viděl jsem v pravici sedícíhona trůně knihu, popsanouvnitř
i zevnitř, zapečetěnou sedmi pe
četmi*.

2. A viděl jsem anděla silného,
volajícíhohlasem velikým: Kdojest

6) Moře to znamená jasnost a slávu Boží
Mi. 2 , 10. — " Jsou to Che

rubíni, představujíce veškeré tvorstvo.
— Vykládá se také o 4 sv. evangeli
stech — Ezech. 1, 6. atd., a 10, 14.
atd.
t. všemohoucí a věčný, živý na věky
věků — Jehóva. — Výš 1, 4.
Posud vypsal Jan místo, odkud ma
zjevení přišlo, t. od samého Boha.
t. knihu, dle obsahu velmi obšírnou., a
však tajnou, zavírající v sobě rady a
budoucí soudy Boží.

11)

,— V
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hoden otevříti knihu, a rozlomiti
pečeti její?

3. A nemohl žadná, ani na nebi,ani na zemi, ani po zemi otevříti
knihu, ani v ni nahlednouti.

4. A já. plakal velmi, že není
nalezen žádný, kterýžby hoden byl
otevříti knihu, ani v ni nahlednouti.

5. I řekl mi jeden ze starců:
Ne lač! aj zvítězil lev z pokolení
Jů ova, kořen Davidův, aby ote
vřel knihu, a rozlomil sedm pečetí
je'ích.

6. I viděl jsem: A aj mezi trů
nem a čtyřmi zvířaty, a mezi starci
Beranekc', an stoji jako zabitý, maje
sedm rohů, & sedm očí, jenž jsou
sedm duchů Božích, poslaných na
všecku zemi.

7. I přišel avzal knihu zpravice J
toho, kterýž seděl na trůnu.

8. A když otevřel knihu, čtvero
zvířat a čtyřmecítma starců padlo
před Beránkem, majíce jedenkaždý
z nich harfu, a báně zlaté, lné
vonných věcí, kteréž jsou modlitby
svatých';

9. a zpívali píseň novouň řkouce:
Hoden jsi, Pane, vzíti knihu, a
otevříti pečeti její; nebo jsi byl za
bit, avykoupils nás svou krví Bohu
ze všelikého pokolení, a jazyku, i
lidu, i narodu,

10. a učinil jsi nas Bohu naše
mu královstvím a kněžími, a bu
deme kralovati na zemi.

(1. Petr. 2, 5. 9.)
11. I viděl jsem, a slyšel jsem

hlas andělů mnohých kolem trůnu
a zvířat astarců, abyl počet jejich
tisícová tisíců,

12. řkoucích hlasem velikým:
Hoden jest Beránek, kterýž byl
zabit, vzíti moc, a božství", imou
drost, i sílu, i čest, i slávu, i dobro
řečeni".

6) t. onen Beránek Boží, jenžto sňal hří
chy sv ta — Jan 1 29

8) Žalm 140, 2. Tak zajisté svatí v nebi
obětují Bohu modlitby svatých či vě
řících na zemi.

9) či jindy neslýchanou, totiž ovykoupení
světa, nově dokonaném s eránka.

12) . má.: bohatství — " či chválu.

Jana 5. 6.

13. A všecko stvoření, kteréž
jest na nebi, i na.zemi, ipod zemi,
a. co jest na moři, ico v něm,
všecky jsem slyšel, řkoucí: Sedí
címu natrůnu aBeránkovi, dobro
řečeni, i čest, i sláva, imoc, na
věky věků.

14. A čtvero zvířat říkalo: Amen.
A čtyřmecítma starců padlo na
tváři své a klaněli se živému na
věky věkůť

Kapitola 6.
Otémž druhém vidění dale. Otevření prv—

ních šesti pečetí.

LI viděl jsem, že otevřelBeránekjednu ze sedmi pečetí, u slyšel
'sem jedno ze čtyř zvířat, řkoucí
jako hlasem hromovým: Pojď, &' 0

z . . .

2. A viděl jsem: A aj kůň bílý,
a ten, jenž na něm seděl. měl lu
čiště, a dána jest jemu koruna, i
vyjel, jako vítěz, aby zvítěziP.

3. A když otevřel pečet druhou,
slyšel jsem druhé zvíře řkoucí:
Pojď, a viz.

4. I vyšel jiný kůň ryšavý, &
tomu, kterýž na něm seděl, dano
jest, aby odjal pokoj ze země, a
aby se [lidé] vespolek zabíjeli, &
dan jest mu meč veliký*.

5. A když otevřel pečet třetí,
slyšel jsem třetí zvíře, řkoucí : Pojď,
aviz. A aj kůň vraný, a ten, jenž
na, něm seděl, měl vahu v ruce

e .
6. I slyšel jsem jako hlas v pro

14) Ze všeho toho viděti, že Beránkem
Božím, Vykupitelem světa, zjeveny jsou
nám rady Boží, i že cokolivěk se ve
světě děje, všecko a rady Boží a po
tažmo na vykoupení lidské a ustano
vení Berankovo se děje, a _jemu jako
hlavnímu cíli slouží.
Všecko nasledující vidění vztahuje se
na zem a obec židovskou.
Znamená. toho, kterýž měl proti Židům
bojovati a nad nimi zvítěziti, aneb vů
bec, vítězství království Božíhona semi.
Znamena nepokoje. války a krvepro
lití v zemi židovské.
t. k vážení potravy, což ukazuje na
nedostatek.



Zjevení sv. Jana 6. 7. 331

střed čtyř zvířat, řkoucí: Dvě libry
pšenice za peníz, a šest liber ječ
mene za peníz“, ale vínu a oleji
neškoď.

7. A když otevřel pečet čtvrtou,
slyšel jsem hlas čtvrtého zvířete
řkoucího: Pojď, a viz.

8. Aaj kůň plavý: ajmeno toho,
kterýž na něm seděl, smrt, apeklo
šlo za ním, i dana jest jemu moc
nad čtyřmi díly země“, aby usmr
coval mečem, hladem, a morem, a
šelmami zemskými**.

9. A když otevřel pečet patou:
Viděl jsem pod oltářem duše za
bitých pro slovo Boží a pro svě—
dectví, kteréž mělí“.

10. A volali hlasem velikým,
řkouce: Až dokud, Pane, svatý a
pravý, nesoudíš a nemstíš krve
naší nad těmi, kteříž přebývají na
zemi"?

11. I dano jest jeduomukaždému
z nich roucho bílé, a řečeno jest

6) t. za římský denár, či desetník. To
znamená velikou drahotu a hlad, při
vší hojností vína a oleje, jež jsou více
k rozkoší než k požitku a zahnání
hladu. Takový hlad byl již za císařo—
vaní Klaudia (Sk. 11, 28.) a zvláště
potom při obležení Jerusaléma.
či nad čtvrtým dílem zen-ě, aby totiž
čtvrtý díl obyvatelstva země vyhubil
— ** Dravé zvěř se v zpustlé a vy
mřelé zemi snadné uhoštuje arozmno

n e.
t. Jpro víru, kterouž měli a osvědčovali.
Ukazuje to na pronásledování křestan
stva od Židů, od nichž prvomučenník

těpén ukamenovšn, Jakob větší stat
a menší též ukamenovan jest. Josefus
Flavius, židovský spisovatel myslí, že
pro krev tohoto Jakoba menšího, bratra
Páně, přijmím Spravedlivého, poslední
zkáza na Jerusalem přišla.
Mile tu dokládá sv. Augustín: Tot
jest spravedlivé iprévě lítostiva po
msta mučenníků, že prosí, aby přestalo
kralovstvi hřícha, kteréž je bylo pro
následovalo. — 0 pak se ty duše sv.
mučenníků, již byli svou krev pro víru
prolili, pod oltářem vidí, vzato jest
o tud, že se i krev z obětí starozá
konních ve spod oltáře vylévala. Dle
toho se též pod naše ohaře ostatky
svatých mučenníků i jiných svatých
kladou.
t. ažby dovršena byla míra zlosti pro
tivníků jejich.

W
V

1Ov

11)

jim, aby odpočívali ještě za malý
čas, ažby se naplnil [počet] spolu
služebniků jejich, a bratři jejich,
kteříž usmrcení býti mají, jako
i oni*.

12. I viděl jsem, když otevřel
pečet šestou: a aj země třesení
veliké stalo se, a slunce učiněno
jest černé jako pytel žíněný, a
měsícvšecken učiněnjest jako krev,

13. a hvězdy padaly s nebo na
zem, jako fíkový strom s sebe smíte.
nedozralé ovoce své, když od veli
kého větru klacen bývá,

14. anebe ustoupilo jako svinuta
kniha: a všelika hora, i ostrovové
se svého místa se pohnuli;

15. a králové země, a knížata, a
úředníci, a bohatí, asilní, a každý
služebník, i svobodný, skryli se v
jeskyních, & v skalách hor,

16.ařekli- horám askalam: Pad
něte na nás, &.skrejte nás před
tváří toho, jenž sedí na trůnu, a
před hněvem Beránka;

17. nebo přišel den veliký hněvu
jejich: i kdo bude moci ostatí“?

Kapitola 7.
Znamenéní, sečtení a zachránění služeb

níků Božích či věrných křesťanů ze Židov
stva od obecné zkázy, a 9. nesčíslný počet
křesťanů z pobanstva, i slavná na věčnosti
odměna všech.

1. Potom jsem viděl čtyr anděly,ani stojí na čtyřec úhlech
země, a drží čtyry větry zemské,
aby nevaly na zem. ani na moře,
ani na žádný strom*.

2. A viděl jsem jiného anděla
vystupujícího od východu slunce,

17) t. před soudem Božím, jenž příjíti měl,
i již přicházel na židovskou obec a
Jerusalém, jakž strašlivá znameni na

řed ozuamovala. O takových také
onenJosefus Flavius zmínku činí, a tuto
se dle Is. 13, tO. & Ezech. 32. 7. W“
pisují.
Ukazuje se předcházejícím tichem větrů
na blízké bouře, nepokoje & nesnazev
zemi židovské, ježto se v řeči prorocké
větry znamenají (Dan. 7, 2.), podobně
jako na moři nebezpečné ticho bouři
předcházívé.
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majícího znamení“ Boha živého: i
volal hlasem velikým na čtyry an
děly, kterýmž dáno jest, aby ško
dili zemi, a moři,

3. řka: Neškoďte zemi, ani moři,
ani stromům, dokudž nepozname
náme“ služebníků Boha našeho na
čelich jejich.

4. I slyšel jsem počet znamena—
ných, sto čtyřiceti čtyři tisíce zna
menaných ze všeho pokolení synů
israelských :

5. Z pokolení Jůda, dvanácte ti
síců znamenaných; z pokolení Rů
ben, dvanacte tisíců znamenaných;
z pokolení Gad, dvanácte tisíců
znamenaných;

6. z pokolení Aser, dvanácte ti
síců znamenaných; z pokolení Nef
talím, dvanácte tisíců znamenaných ;
z pokolení Manasses, dvanácte ti
síců znamenaných;
_7. z pokolení Simeon, dvanácte

tisíců znamenaných; z pokolení
Lévi, dvanácte tisíců znamenaných;
z pokolení Issachar, dvanácte tisíců
znamenaných;

8. z pokolení Zabulon, dvanácte
tisíců znamených; z pokolení Jo
sef, dvanácte tisíců znemenaných;
z pokolení Benjamin, dvanácte ti—
síců znamenaných*.

9. Potom jsem viděl zástup ve—
liký, jehož žádný přečíst-inemth,
ze všech národů, a pokolení, &lidí, &
jazyků, ani stojí před trůnem, a

před obličejem Beránka, jsouce olečeni v bílé roucho, & palmy v
rukou jejichw,

10. & volali hlasem velikým,

2) či známku, pečet —
3) t. tou známkou či pečetí —
8) Rozumějí se věřící z Žídovstva od vše

obecné zkézy zachovaní. Když Titus,
vůdce vojsk římských proti zbouřeným
Židům, město Jerusalém obléhal, byli
již křesťané (dle Mat. 24, 16.) za Jor

nem v městě Pelle odstěhování a
zachránění.
Předešlé množství křesťanů či věřících
a židovstva, ač veliké. však přece se
čteno jest: ale toto a národů neb po
hanstva bylo nesčíslné — "" t. na zna
mení ví ns .
t.. slávu. a chvála budiž za vítězství a
naše spasení —

Zjevení sv
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10)

. Jana 7. 8.

řkouce: Spasení* Bohu našemu,
kterýž sedí na trůnu, &Berénkovi.

11. A všickni andělé stáli kolem
trůnu, a starců, a čtyř zvířat: i
padli před trůnem na. tváři své, a
klaněli se Bohu,

12. řkouce: Amen! Dobrořečení,
a. jasnost, a moudrost, a díků či
nění, čest, a moc, i síla Bohu na
šemu, na věky věků. Amen.

13. I odpověděl jeden ze starců,
a řekl mi: Kdo jsou tito, kteříž
oblečeni jsou v roucho bílé? a od
kud přišli?

14. I řekl jsem jemu: Pane můj,
ty víš. Iřeklmi: To jsou ti, kteříž
přišli z velikého soužení, a umyli
roucha svá.*, a zbíliJi je ve krvi
Berankově.

]6. Protož jsou před trůnem Bo
žím, a slouží jemu dnem i noci v
chrámě jeho“, a ten, kterýž sedí
na trůnu, přebývatibudenad nimi“.

16. Nebudout lačněti, ani žízniti
více, a nebude bíti na ně slunce,
ani žádné horko;

17. nebo Beránek, kterýž jest u
prostřed trůnu, pasti je bude, a
dovede je k studnicím vod života,
a setře Bůh všelikou slzu s očí
jejich.

Kapitola 8.
Počet sedmé otevřena, a tím pomsty

Boží na bezbožníky přijítí mající ukázány.

1. A když otevřel pečet sedmou,stalo se mlčení na nebi jako
za půl hodiny'.

2. I viděl jsem sedm andělů, ani

14) t. očistili samy sebe, své hříchy —
15) t. v nebi, tak jako kněží v svatyni

služby dnem i nocí konali, kdežto byla
archa, jako trůn Boží — " či bude
s nimi i nad nimi svou přítomností a
ochranou, jako tam na poušti v oblap
kovém sloupu. 2. Mž. 13, 21. Rozumějí
se zde již i “věřící: pohanstva, kteříž
se mezi tím i potom ku Kristu obrátili.
t. pro očekávání velikých věcí, kteréž
přijíti měly, a teď se vypravovati po

1)

čnou.
2) t. k ohlašování války a zhouby. Jer .

4, 19.
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stojí před obličejem Božím: a dáno
jeSt jim sedm trub',

3. A jiný anděl přišel, a postavil
se před oltářem, maje kadidlnici
zlatou: i dám' jsou mu zápalově
mnozí, ab [je] dal do modliteb
všech svat ch naoltář zlatý, kterýž
jest řed trůnem Božím'.

4. vzstoupil dým zápalů z mod—

llšteibsvatých z ruky anděla před0 a.
5. I vzal anděl kadidlnici, a na.—

plnil ji "ohněm s oltáře, a svrhl na
zem“: i stalo se hřmění, a hlásání,
a blýskání, i země třesení' veliké.

6. A sedm andělů, kteříž měli
sedm trub, připravili se,aby troubili.

7. I zatroubil první anděl: a stalo
se krupobití &oheň, smíšené s krví,
a svrženo jest na zem, a třetí díl
země spálen jest, a třetí díl stromů
shořel, a všecka tráva zelená spá
lena jest.

8. A zatroubil druhý anděl: a
jako veliká hora ohněm hořícíuvr
žena 'est do moře; i učiněn jest
třetí ' moře krví,

9. a zemřel vmoří třetí díl tvor
stva toho, kteréž mělo duši, a třetí
díl lodí zhynul. '

10. A třetí anděl zatroubil: i
spadlas nebe hvězda veliká, hořící
jako pochodně, & padla na třetí
díl řek, a do studnic vod;

ll. a jmenohvězdy jest Pelyněk:
iobrátil se třetí díl vodvpelyněk,
a mnoho lidí zemřelo odvod, nebo
učiněny jsou hořké.

12. A čtvrtý anděl zatroubil: i
udeřena jest třetina slunce, a tře
tina měsíce, a třetí díl hvězd, aby
se jich třetí díl zatměl, a třetina
dne nesvítila, těž podobně i noci.

3) Připodobněno tu nebe k chrámu jeru
salěmskěmu. Na oltáři zlatém zapalo
valo se kadidlo, vyznamenavajíc mo
dlitby věřících. U nás upalování ka
didla totéž vypodobnívá.
Tento oheň, : oltáře uápalního nabra
ný a na sem vržený, nnamenásoužení,
kteréž dle modlitby svatých (výš 6, 10.)
brzy připadnouti mělo na hlavy sužo
vateld jejich, jakž se tu dále vypodo
bňuje.
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13. I viděl jsem, a slyšel jsem
hlas 'edné orlice, ana letí po pro
střed nebe, a praví hlasem ve
' : Běda, běda, běda těm, kteříž

pře ývají na zemí, pro jiné hlas
tří andělů, kteříž měli troubiti'.

Kapitola 9.
0 témž dále. Páté a šesté zatroubení.

1.A anděl pátý zatroubíl: í viděljsem, ano hvězda. s nebe
spadla na zem', & dán jest jí klíč
od studnice propastí".

2. I otevřela studnici propasti:
a vystoupil dým ze studnice, jako
dým z peci veliká, a zatmělo se
slunce ipovětří pro dým studnice.

3. A z dýmu studnice vyšly na
zem kobylky, a dána jest jim moc,
'akouž moc mají štírově zemští,

4. a přikázáno jim, aby neškodily
trávě zemské, ani žádné věci ze
lené, ani kterému stromoví, než
toliko lidem, kteříž nemají zna
meni Božího na čelích svých*.

5. A dáno jest jim. aby jich ne
zabíjely, ale aby [je] trápily za pět
měsmůo; a trápení jejich bylo jako
trápení od štíra, když uštipne člo
věka.

6. Av těch dnech hledatí budou
lidé smrti, a nenaleznou jí: a žá
dati budou zemříti, a smrt bude
od nich utíkati'.

7. A podobenství kobylek po
dobno koňům připraveným k boji,
a na hlavách jejich jako koruny,

13) Věemi těmi obrazy vypodobněna jest
převeliká pohroma : bída, majíc při
jíti na zem židovskou, jindy tak úrod—
nou a šťastnou. Orlice byla válečním
znamením 'manů.
Hvězdou se rozumí satan, padlý anděl,
kterýž dostal moc ěkoditi lidem -—**
t. od onoho světa, světa mrtvých, od
pekel.
Výě 7, 8. Kobylkami se rozumějí voj
ska veliká, nepřátelská. Joel 2, 4.
Obyčejný čas ěhddných kobylek jest
ve východních lenních ročně pět mě
síců ůrod a horka.
t. bude to hro-ně trápení, tak že by
lidé raději volili zemříti, nežli je snb
ěeti.

4

Sv
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dobné zlatu a tváři 'e'ich jako5m lidské. ' „
8. A měly vlasy jako vlasy žen

ské, a zubové jejich byli jako zu
bové lvů".

9. A měly pancíře jako pancíře
železné, a zvuk křídel jejich jako
zvuk vozů koní mnohýcu, běžících
k boji'.

10. A měl ocasy podobné ští—
rům, a žah a byla v ocasích je—
jich, a moc jejich škodíti lidem za
pět měsíců*. A měly nad sebou

11. krále, anděla propastí, jemuž
jmeno židovský Abaddon, a řecky
Apollyon*; latinsky maje jmeno
Extermínans**.

12. Bída jedna pominula, a aj
přicházejí potom ještě dvě bídy.

13. A šestý anděl zatroubil: i
slyšel jsem jeden hlas ze čtyr rohů
zlatého oltáře, kterýž jest před
očima Božíma,

14. řkoucí kšestému andělu, kte
rýž měl troubu: Rozvaž čtyry an
děly, kteříž jsou přivázání v řece
veliké Eufratu.

15. I rozvázání jsou čtyřiandělé,
kteříž byli připravení k hodině, a
ke dní, a k měsíci, a k roku*, aby
zabili třetí díl lidí.

16. A [byl] počet vojska jízdného
dvacetkrát tisíckrát deset tisíců*.
A slyšel jsem počet jich.

17. A takto jsem viděl koně 11

8) ježto jsou nad míru žravé —
9) či, jako když válečné vozy s mnohý

mi koňmi jedou do boje. Tomu zajisté
se podobá chřest kobylek, přicházejí
cích v nesmírném množství jako mrak,
tak že i světlo slunce zastiňují.
Celé to vypsání kobylek vzato jest z
jejich podoby i : přísloví, jakž se ve
východních zemích dosaváde o nich
říká, totiž, že kobylka jest hlavou koni
podobná, prsy lvu, tělem hadu, ocasem
ětiru, rohy čidelními či tykadly — pa
nenským vlasům.
nikoli pak Napoleon —- " česky,
Zhoubce. Dává pak se těm hubivým
vojskům vůdce : pekelné propasti, je
likož sobě Židé skutečně jen svou zlo—
sti to zlé způsobili &jako : propasti
pekelné na sebe přivolali.
t. každého času, kdykoliby se vůli
Boží líbilo je zavolati 

16) t. nesmírné množství —

10)

11
V

15)

vidění: a ti kteříž na nich seděli,

měli ancíře ohnivé, & hyacintové,a z s? *, a hlavy koňů yly jako
hlavy xlivové,a z úst*jejich vycházíoheň, a dým, a síra .

18. A těmito třemi ranami zabít
jest třetí díl lidí, ohněm, a dýmem,
& sírou, jenž vycházely z úst jejích.

19. Nebo moc koní jest vústech
jejich, a v ocasích je'ich: ocasové
jejich jsou totiž po obní hadům,
majice hla , a těmi škodí.

20. A jim lidé, kteří nejsou za
biti těmi ranami, nečinili poka'.
z skutků rukou svých, aby se ne
klaněli falešným bohům, amodlám
zlatým, a stříbrným, a měděn ,
a. kamenným, a dřevěným, kter žto
nemohou aní „viděti,ani slyšeti, ani
choditi*:

21. a nečinili pokání z vražd
svých, ani z trávení svých, ani z
svého smílství, ani z svých krádeží.

Kapitola 10.
Anděl silný s knihou v ruce. 6. Přísaha

jeho. 9. Knihy, kterouž v rukou držel, od
Jana požřem'.

1. I viděl jsem jiného anděla silného, sstupujícího s nebe, odě
ného oblakem, a duha na hlavě je
ho, a tvář jeho byla jako slunce,
a nohy jeho jako ohniví sloupové;

(Výš 1, 15—16.)
2. a v ruce své měl knížku ote

vřenou*: i postavil nohu svou pra
vou na moře, levou pak na zem**,

3. a volal hlasem velikým, 'ako
když lev řve. A když dokonall vo

láiší, mluvilo sedm hromů hlásánísv .
4. A když odmluvilo sedm hro

mů hlásání své, chtěl jsem psáti:

17) t. takové barvy — “ Jízdným voj
skem vypodobnívá se palčivý vítr Sa
mum, a tím zase bída, způsobená voj
sky římskými vo vší zemi židovské.
Vykládá se o Židech, kteříž se pro za
chování svých životů k Římanům při
dali i k modlářství obrátili.

2) t. ne zapečetěnou, jako výš 5, 1. tak
aby obsah její mohl ohlášen býti. —
" maje totiž moc nad zemi i nad
mořem —

20)
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ale slyšel jsem hlas s nebe, řkoucí
ke mně: Zapeěet to*, co mluvilo
sedm hromů, a. nepiš toho.

5. A anděl, kteréhož jsem viděl
stojícího na moři a. na zemi, po
zdvihl ruky své k nebi,

6. s. přistihl skrze Živého na věky
věků., kterýž stvořil nebe i to, což
v něm jest, a. zemi, i to, což na.
ní jest, a. moře, i to což v něm
jest: 9 již více času nebude,

7. ale ve dnech hlasu sedmého
anděla, když počne troubiti, že
dokonána bude tajemství Boží, ja
kož zvěstoval skrze služebníky své

roroky*.
8. A slyšel jsem hlas s nebe, an

opět mluví se mnou, a. praví: Jdi 
s. vezmi knihu otevřenou z ruky
anděla stojícího na mořiana. zemi.

9. I šel jsem k andělu, řka. je
mu, aby mi dal knihu. I řekl mi:
Vezmi knihu, s. požři ji*, a učinit
hořkost v břiše tvém, ale v ústech
tvých bude sladko jako med.

10. I vzal jsem knihuzruky an
děla, &.požřel jsem ji: i bylo v
ústech mých sladko jako med, a.
když jsem ji požřel, hořkomi bylo
v břiše mém*.

11. I řekl mi: Musíš opět pro
rokovati národům, & lidem, a. jazy
kům, i králům mnohým.

Kapitola 11.
Změření chrámu &oltáře. 3. Dva svědkové

Páně, 15. k hlasu sedmé trouby počátek
slavného království Kristova.

1. I dána jest mi třtina odobnáprutu, &.řečeno mi: staň, s.
změř chrám Boží, i oltář,ity, kte
říž se klanějí v něm*:

4) či zataj to, podrž to ještě za sebou 
7) viz níž 11, 15. t. že bude konec usta

novení starému, s. nastane povoláním
všech národů do církve Kristovy usta
novení nové. Kol. 1, '26. atd. Efes.

, 3. atd.
9) t. dokonale si známo nčiň, co v ní

Jest —
10) t. způsobila mi z částky radost a | částky

zármutek. Níž 11, 7—19.
1) t. tu předsíň u vnitř, kdežto se lid k
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2. ale síň, kteráž jest venku před
chrámem, vyvrz ven', & neměř jí;
nebt jest dána. pohanům, a. budout
tlečiti město svaté za čtyřiceti &
dva měsíce**.

3. A dám dvěma.svědkům svým,
a. budou prorokovati za. tisíc dvě
stě a šedesáté dnů, oblečeni jsouce

v pytlů.. Tit jsou dvě olivy, a. dva. svíc
nové, před obličejem Pána. země
stojící.

5. A bude-lit jim chtíti kdo
ubližovati, vyjde oheň z úst jejich,
a. spálí nepřátely jejich*; & takt
musí zabít býti, kdožby jim uško
diti chtěl.

6. Tit mají moc zavříti nebe,a.by
ne ršel déšt za. dnů proroctví je
jic , a. mají moc nad vodami, obrá.
titi je v krev, & bití zem všelikou
ranou, kolikrátbykoli chtěli*.

7. A když dokonaji svědectví své,
šelma, kteréž vystoupí z propasti,
učiní válku proti nim, &.zvítězí
nad nimi, i zabi'e je.

8. A těle jejic budou ležeti na
ulicích města. velikého, kteréž slove

modlení shromažďoval; slovem celý
vnitřní chrám.
t. síň zevnější, nazvanou pohanskou,
kdež ipohané býti a modliti se mohli,
vynech. Toto rozměření &oddělení uka
zuje nepochybně na roztržku mezi Židy
a pohany. ——" t. za půl čtvrta roku.
Tak dlouho trvala válka. pohanských
Římanů proti Židům.
t. budou lid napomínati k pokání za
týž čas půl čtvrta roku. Pytle jsou
roucho smutku i kajicuostí. Svědky
se rozumějí křesťané té doby vůbec,
světského i kněžského stavu, jižto ovšem
zkázu města Jerusaléma a obce židov

2)

ské ustavičně osvědčovali. anejednoho
proroka, zvláště již prvé Štěpána a dva
hlavní svědky, od Židy nmučené apo
štoly Jakoba většího i menšího v svém
čele měli. Jiní rozumějí těmi svědky
Enochn a Eliáše, kteříž přede dnem
Páně zase na světpřijíti mají, tak žeby
toto proroctví teprv ku konci světa zcela
naplněno býti mělo.
t. právě tak, jako za času Eliáše. 4.
Král. 1, 10.

6) Viz Dan. 7, 21. atd.
8) Jerusslém tn nazván Sodomoua Egyptem,

5
v

pro své nepravosti, zvláště na času ob
ležení od židovských horlivců spáchané
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duchovně Sodoma, a Egypt, kdežto
i Pán jejich ukřižován jest*.

9. A viděti budou [mnozí] z po—
kolení, a lidí, ajazyků, i z národů
mrtvá těla. j ejich za půl čtvrta dne f:
a těl jejich nedaji pochovati v
hrobich.

10. A ti, kteříž přebývají na ze
mi, radovati se budou 11 nimi,
a veseliti se, a dary budou posí
lati jedni druhým; nebo ti dva
proroci trápili ty, kteříž přebývali
na zemi*. J

11. A po půl čtvrtu dni*, všel
do nich od Boha duch života: i
stáli na nohách s 'ch** a bázeň
veliká spadla na ty, teři'žjeviděli.

12. A slyšeli hlas veliký s nebe,
řkouci jim: Vstupte sem. I vstou
pili na nebe v oblace, a viděli je
nepřátelé jejich*.

13. A v tu hodinu stalo se země
třesení veliké, a desátý díl města
padl: a zbito jest v [tom] země
třesení sedm tisíců lidí, ajim zstra
šení jsou, a vzdali slávu Bohu
nebeskému*.

14. Bída druhá pominula: a aj
třetí bída přijde rychle*.

15. A sedmý anděl zatroubil*:
i stali se hlasové velicí v nebi,

i proto, že v něm spravedliví pronásle
dováni a sužováni bývalí, jako onda v
Sodomě & Egyptě.
t. kajicné napomínání těch proroků bylo
světákům jen trápením.
t. po krátkém čase; snad po onom půl
čtvrtá roku jerusalémského obležení,
když již nastávalo- dobytí & vyvrácení
města. — ** Rozuměj oživenívduehu;
stálit nyní ti svědkové živě před myslí
svých protivníků i se svým proroctvím
o zkáze města, kteráž se právě vypl
ňovalo —
t. pelnali jejich oslaven! -- a své za
vržení.
Zemětřesením se rozumí útok avtržení
nepřátel do města a počátek jeho zkázy,
čímž se také víra i výstraha křesťanů
epravdila, & následovalo nepochybně
uvěření mnohých, kteříž jeětě dosaváde
pochybovali.
t. úplně dobytí města a chrámu i vy
vrácení celé obce židovská při nevý
mluvně bídě ——výš 8, 18. a 9, 12.
Výě 10, 7. — " Po židov
ství počalo zjevné panování Krista a
církve jeho na semi.

10v

1 |—
V

12)

13v

14)

15)

řkoucí: Učiněnot jest království
tohoto světa, Pána našeho, a Kri
sta jeho, a kralovati bude na věky
věků. Amen**.

16. A čtyřmecítma starců,kteřiž
před obličejem Božím sedí na stoli
cích svých, ' na tváři své, &
klaněli se Bo u, řkouce:

17. Díky činíme tobě, Pane Bože
všemohoucí, kterýž jsi, a kterýžs
byl, a kterýž přijíti máš, nebo při
15.1?moc svou velikou, a kralovalSl .

18. I rozhněvali se národově*,
a přišel hněv tvůj, a čas mrtvých,
aby souzeni byli, a abys dál od
platu služebníkům svým prorokům.,
a svatým, i [všechněm] jenž se bo
jí jmena tvého, malým i velikým,
a aby vykořeněni byli ti, kteříž
porušili zemi**.

19. A otevřín jest chrám Boží
na nebi, a vidina jest archa umlu
vy jeho v chrámě jeho: i stalo se
blýskání, a hlásání,a země třesení,
i krupobití veliké*.

Kapitola 12.
Žena sluncem oděna ku porodu pracující,

7. Boj Michaelu. archanděla s drakem.

1. ukázalo se znamení veliké na
nebi: ena, oděna sluncem, a

měsíc pod nohama jejíma, na hlavě
její koruna dvanácti hvězd*;

2. a majío v životě křičela pra

17) či ujals království své na semi.18)jakon .2, 1.—"t.s mine
pravostmi. hl:-tvými duchovně mohou
se zde rozuměti Židé (Mat. 8, 22.) :
avšak se tu spolu již ukazuje na bu
doucí vzkříšení, soud a odplatu.
t. nový, duchovní chrám Bolí, s novou
úmluvou otevřen : mocně zahájen jest
po vyvrácení starého. Bonuměj církev
Kristovu.
Žena ta znamená blahoslavenou Pannu
rodičkuKristovu,která! jest spoluobru
církve, pravdou Boží jako sluncem osá
řená, nade všecka měnivost měsíčního
světla vyvýšené, : dvanáetera pokolení
isr. sebrané isvědectvím dvanácti apo
štolů ohraženě —
či s velikou bolestí pracovnla ku po—
rodu; což zajisté o první církvi plstí,

1)

2)
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cujíc ku porodu, a trápila se, aby
porodila*.

3. I vidíno jest jiné znamení na
nebi: A aj drakveliký,ryěavý, ma
'e hlav sedm, & rohů deset, a na
hlavách jeho sedm korun*:

4. A ocasjeho táhl třetí díl hvězd
nebes, a svrhl je na zem*: a drak
stál před ženou, kteráž měla po
roditi, aby jakžby porodila, syna
jejího sežral; '

5. I orodila syna pacholíka, kt'e
rýž mě spravovati všecky národy
prutem železným': a vzat jest syn
její k Bohu, a k trůnu jeho**.

6. A žena utekla na poušť,kdež
měla místo připravené od Boha,
aby ji tam krmili za dnů tisíc dvě
stě & šedesát*.

7. I stal se boj veliký na nebi*:
Michael a andělé jeho bojovali s
drakem, a drak bojoval i andělé
101102

8. a nemohli [tito] odolati, aniž
jest místo jejich více na nebi nale
zeno. ' '

9. I svržen jest drak ten veliký,

ježto u velikém pronásledováníse zřizo
vala a své děti rodila.
Rozumí se ďábel, had starý, lstivý a
svodný, duch zlosti a nevěry, ryěavý
či krve žádostivý a vražedný (Jan 8,
M.), velmi mocný (maje sedm hlav a
rohů deset), vítězství a kralování při
vyklý (maje sedm korun). Efes. 6, 11.
t. jeho náhončí, ondy zaslepení zákon
níci, potom i lstiví svůdcové věřících,
odvrátili svým bludem o království Mes
siáěově pozemském mnohé znamenité
muže z Žídovstva od pravého králov
ství Kristova. a tak je tedy jako s nebe
na zem svrhli.
jakož o něm pověděno. Ž. 2, 8. —
" Vykládá se jednak o Ježíši Kristu,
na nebe vzatém a sedícím na pravici
Boží; jinak také o prvotním křestanstvu,
ježto jako Kristus hned od svého prvo
počátku pronásledování trpělo, ale od
Boha ve zvláštní ochranu vzato jest.
Matka toho dítěte, církev jůdská, všech
jiných církví máti, ušla v čas války
židovské a dobytí města Jerusaléma .
kryla se na poušti za Jordánem v městě
Pelle. Výš 7, 8.
Usilování Židů, ovšem návodem ďábla,
o zkázu křestanstva představuje se tu
jako boj mezi anděly zlými a dobrými.
Dan. 10, 13.

Nový Zákon
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had starý*, jenž sloveďábelasata
náš, kterýž svodí všecken okršlek
světa, a svržen jest na zem, i an
dělé jeho s ním svrženi jsou".

10. A slyšel jsem hlas veliký na
nebi, řkoucí : Nyní stalo se spaseni*,
a moc, i království Boha našeho ,
a moc Krista jeho; nebo svržen
jest žalobník bratří našich, k
žaloval na ně před obličejem Bo a
našeho dnem i nocí**.

11. A oni zvítězili nad ním pro
krev Beránka, a pro slovo svěde
ctví svého, a nemilovali životů
svých až k smrti*.

12. Protož veselte se nebesa, a
kteříž přebýváte v nich. Běda ze
mi & moři, nebo k vám sstoupil
ďábel*, maje hněv veliký, věda že
krátký čas mě.“.

13. A když uzřel drak, že jest
svržen na zem, honil ženu, kteráž
porodila acholíka.

14. A ana jsou ženě dvěkřídla
veliké orlice, aby letěla od tváři
hada na oušt na místo své, kdež
se krmí o času, a časů, & do půl
času.

15. I vypustil had z úst svých
po ženě vodu jako řeku, aby ji
řeka zachvátila.

16. A pomohla ženě zem, a ote
vřela zem ústa své., &. žřela ře

ku, 1kterouž vypustil ak z ústc
17. I rozhněval se drak na že

nu: a odšel, aby bojoval s jin '
z semene jejího, kteříž os ají

9) kterýž byl i Evu svedl. — "' či pora
ženi jsou, vzata jim všecka moc.

10) či vítězství —- "' t. jako na ručitele
jeho zákona a nepřátele chrámu a města.
Tak zajisté nadávali židé křesťanům.

11) Bozumějí se věrní křesťané a násle—
dovníci Páně i mučennickou smrtí —

12) t. k obyvatelům všeho ostatního světa.
— " t. že všudež vyhojován bude,
protož rozpálil se k novému pronásle
dování církve.
Mai-né bylo usilování ďáblovo o zkázu
církve, všecky úklady jeho byly slabé,
a rozplynuly i ztratily se jako voda.
t. aby bojoval proti věřícím -z pohan
stva. Přechod to k druhému dílu Zje
vení, kterýž jedná o protivenstvích cí:

16)

17)

kve, utrpených od moci pohanské.
22
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řikázaní Božích, a mají svědectví
gežíše Krista*.

18. I stal na písku mořském.

Zjevení sv.

Kapitola 13.
Vidění šelmy s sedmi hlavami.

jiné k beránku podobné.

1. I viděl jsem šelmu vystupujícíz moře, a mající sedm hlav
a deset rohů, a na rozích jejich
deset korun, a na hlavách jejich
jmena rouhání*.

2. A šelma, kterouž jsem viděl,
byla podobná. levhartovi, a nohy
jeji jako nohy medvědí, a ústa je—
ji jako ústa lvova*. I dal jí drak
sílu svou, a moc velikou.

3. A viděl jsem,ano jednazhlav
jejich byla. jako zbita na smrt: ale
její rána smrti uzdravena jest*. I
divila se všecka zem šelmě.

4. A klaněli se drakovi, kterýž
dal moc šelmě, a klaněli se šelmě,
řkouce: Kdo [jest] podobný šelmě?
a kdo bude moci bojovati s ní?

5. I dána jsou jí ústa mluvící
věci veliké, &.rouhání*, a dána jí
moc vladnouti za čtyřiceti a dva
měsíce**.

6. A otevřela ústa svakrouhaní
se Bohu, aby se rouhala jmenu je
ho, i stánku jeho, i těm, kteří pře
bývají na nebi*.

7. A dáno jí vésti boj s svatý
mi* a přemáhati je. A dana jí moc
nad všelikým pokolením, a nad
lidem, i nad jazykem, i nad né.
rodem,

8. a klaněli se jí všickní, kteříž
přebývají na zemi, jichžto jmena

11. Též

1) t. ronhava, proti Bohu a zvláště proti
Kristu.
Vypodobnívé. se panování římské po
hanské, lstivé a ukrutně jako levhart,
necitelně všecko pošlapávajíc jako med
věd, a mocně derouo asžírajíc jako lev.
Utrpěvši vnitřními válkami těžké rány,
zhojeno jest poněkud římské panování
opatrným císařem Augustem.
t. mluviti hrdě a rouhavě — Dan. 7, 8.
— “ t. určitý krátký čas, jako prvé
židovstvn.

6) to všecko svým modlářstvím.
7) t. s věřícími křestany

Jana 12. 13.

nejsou napsána v knize života Be
ránka, kterýž zabit jest, odpočátku
světa*.

9. Mé—likdo ucho, slyš.
10. Kdo do vězení povede, do

vězení půjde: kdo mečem zabije,
musí mečem zabit býti. Tu jest
trpělivost, a víra svatých*.

11. I viděl jsem jinou šelmu vy
stu ující z země: a měla dva rohy
po obné berankovým, a mluvila
jako drak.

12. A všecka moc rvní šelm
provozovala před tvař1 je'í, a učí

' a, aby země a ti, kteř přebý
vají na. ni, klaněli se šelmě první,
jejižto rana smrti uzdravena jest.

13. A činila znamení veliká, tak
že i ohni rozkázala sstoupiti s ne
be na zem řed obliče'em lidí*.

14. A sve laty, kteříž přebývají
na zemí, pro znamení, kteráž dáno
'í činiti před obličejem šelmy, ří

ajíc obyvatelům země, aby udě—
lali obraz šelmy, kteráž má. ránu
od meče, a ožila*.

15. I dano jí, aby dala _ducha
obrazu šelmy, a ab mluvil obraz
šelmy: i [aby] z sobila, kteříž—
koliby se neklaně ' obrazu šelmy,
aby byli zabiti*.

16. A učiní, aby všickni, malí,
ivelici, i bohatí, i chudí, i svo
bodní, i služebníci, měli znamení
na pravé ruce své, aneb na čelích
m o 1

17. a aby žadný nemohl kupo
vati ani prodavati, než kdo mé.
znamení, aneb jmeno šelmy, aneb
počet jmena jejího. '

8) t. od věčnosti k té obětí se odhodlati
ráči .

10) t. Bůh protivníkům křestanského jmena
zlým za zlé rovnou měrou odplatí, a
na tom musejí věřící svou trpělivost &
věrnost zakládati.
Vykládá se o kněžstvu římském po
hanském, kteréž všemi způsoby'mocnost
pohanstva ndržeti a zvelebovati usilo
valo, i hlavní podporou římského pan
ství bylo.
Známo, že iměsto Řím (Roma) svou po
dobiznu mělo :. za bohyni ctěnó bylo.
Ukazuje to na pronásledování i nucení
křestanú, kteříž se nechtěli modlém
klaněti.
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18. Tutot jest moudrost. Kdo má.

rozum, sečtiž počet šelmy. Neb jestto počet člově a: a počet její šest
set šedesate a šest*.

Kapitola 14.
Beránek na hoře Sion s nasledovníky

svými. S.PAd města Babylona, trestání bes
božných, i blahoslavenství věrných.

viděl jsem, a aj, Beránek1. A stal na hoře Sion, a 5 mm
sto čtyřiceti a čtyři tisíce, majících
jmeno jeho, a jmeno Otcejeho na
psané na čelích svých.

2. I slyšel jsem hlas s nebe, 'ako
hlas vod mnohých, a jako hlas
bromu velikého: a hlas, kterýž
'sem slyšel, [byl] jako od harfeníků,
teříž hrají na harfy své;
3. a zpívali jako píseň novou,

před trůnem, a před čtyřmi zví
řaty, a před starci,a žadný nemohl
se naučiti té písní, jedine těch sto
čtyřiceti a čtyři tisíce, kteříž jsou
koupení ze země.

4. Tot jsou ti, kteříž s ženami
nejsou poskvrnění; nebo panícové
'sou. Ti následují Beránka kamž
olí jde. Ti jsou koupení z lidí

prvotiny Bohu & Beránkovi:
5. a v ústech jejich není nale

zena lež; nebo jsou bez poskvrny
před trůnem Božím*.

6. I viděl jsem jiného anděla,
letícího po prostředku nebo, mají
cího evangelium věčné*, aby [je]
zvěstoval sedícím na zemi, i všeli
kému národu, i pokolení, i jazyku,
i lidu,

7. řka velikým hlasem: Bojte se

18) Sv. Irenéus vykládá. ten počet na slovo
Lateinos (Latiník, Říman) a tak se tou
šelmou skutečně míní moc starořímská.
pohanská.. Počet pak toho jmena se béře
dle písmen řeckých, ježto jsou spolu
čísla: 1, 30; a, 1; !. 300;e,5;i,10;
n, 50; o, 70; I, 200; dohromady 666.
t. nejen bez poskvrny smilství, ale i
modlůřství, i všelikého hříchu; ve všem
čistotní a bez on .
t. poselství o náboženství křestanskěm,
věčném, neproměnném, jinakčm nežli
byl zákon Mojžíědv, kterýž jen na čas
vydán byl.
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Pana, a vzdejte jemu čest, nebot
přišla hodina soudujeho, aklanějte
se tomu, kterýž“ učinil nebe, i ze
mi, i moře, i studnice vod.

8. A jší-ly anděl následoval, řka:Padl, p ten veliký Babylon*:
kterýž vínem hněvu smilství svého

naš) jel všecky národy.. A třetí anděl letěl za.ním, řka
hlasem velikým: Bude—lí se kdo
klaněti šelmě a obrazu jejímu, a
vezme—líznamení [její] na čelo své,
aneb na ruku svou,

10. i tent bude píti víno hněvu
Božího, kteréž jest smíšeno s či
stým vínem v kalichu hněvujeho*,
a trapen bude ohněm a sírou, před
obličejem andělů svatých, a před
obličejem Beránka.

11. A dým mukjejich vstupovati
bude na věky věků;nebudout míti
odpočinutí, ani ve dne ani v noci,
ti jenž se klaněli šelmě, a obrazu
jejímu, a přijme-lí kdo znamení
jmena jejího.

12. Zdet _'est trpělivost svatých,
kteříž ostří ají přikazaní Božích,
a víry Ježíšovy.

13. A slyšel jsem hlas s nebe
řkoucí ke mně: Piš: Blahoslavení
mrtví, kteříž v Pánu umíra'í. Již
od této chvíle, praví Duc , aby
odpočinuli od prací svých; nebo
skutkové jejich následují jich.

14. I viděl jsem, a aj oblak bělo
stkvoucí, a na oblaku [někdo]sedí
cí, podobný synu člověka, maje na
hlavě své korunu zlatou, a v ruce
své srp ostrý. (Dan. 7, 13.)

15. A _'iný anděl vyšel z chra
mu, volaje hlasem velikým na to
ho, kterýž seděl na oblaku: Pust
srp svůj a žní, nebot přišlahodina,
aby bylo žato, nebo uschlá.jest žeň
země. , (Joel 3, 13.)

16. I spustil ten, kterýž seděl

&) Buď Řím, jelikož byl hlava a přední
stolice modlářství, jako ondy Babylon,
aneb raději všecko království moci mo
dlbřskě napořád. Isai. 21, 9.
Toto přimíěení čistého vína ukazuje na
větší přísnost Božího trestu, jelikož se
víno nové přimísením staršího posilovalo.

po v0
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na oblaku, srp svůj na zem, a po
žata jest země.

17. A jiný anděl vyšel z chrámu,
kte ž jest na nebi, maje i on srp
os .

18. A jiný anděl vyšel od oltáře,
kterýž měl moc nad ohněm, a vo
lal hlasem velikým na toho, jenž
měl srp ostrý řka: Půst srp svůj
ostrý, a sbeř hrozny vinice země;
neb zralí jsou hroznové její.

19. I spustil anděl srp svůj ostrý
na zem, a sebral vimci země, a
vmetal do velikého čeřenu hněvu
Božího.

20. I tlačen jest čeřen před mě
stem, a vyšla krev z čeřenu až
do uzd koni za tisíc a šest set
honů*.

Kapitola 15.
Sedm ran posledních na sVět nevěřící a

věrným křesťanům se protivící uvedených
tuto oznámeno. 2. Prozpěvovéní a velebení
Boha z moci a soudů jeho.

1. A viděl jsem jiné znamení nanebi veliké a divné, sedm
andělů, majících sedm ran posled—
ních; nebo v nich jest dokonán
hněv Boží.

2. A viděl jsem jako mořesklen
né, smíšené s ohněm, a ty, kteříž
zvítězili nad šelmou a obrazem 'e
jím, a nad počtem jmena jej o,
ani sto'í nad mořem sklenným.,
majíce arfy Boží.

3. A ívajíce píseň Mojžíše slu
žebníka ožího, a íseň berankovu,
řkouce: Velící a 'vni jsou skut
kové tvoji, Pane Bože všemohoucí;

Éravedlivé a pravé jsou cesty tvé,ali věků.
4. Kdož se tebe nebude bati, Pa

ne, a. nebude velebiti jmena tvého?
nebo ty sam jsi milostivý; a vši
ckni zajisté národové přijdou, a
klaněti se budou před obličejem

20) či vysoko & široko; t. j. hrozně bude
mstíti Bůh nad protivníky víry své,
jakž se svrchu podobenstvím žně a sbí
rání i tlačení vina oznamuje.

tvým, nebo soudové tvoji jsou
zjevm.

5. A potom jsem viděl,aaj, ote

VHĚI.jest chrám stánku svědectví nane 1.
6. I vyšlo sedm andělů z chrá

mu, majících sedm ran, jsouce oble
čeni rouchem lněným, čistým &.
bělostkvoucím, a přepaséni na pr
sech zlatými pasy.

7. A jedno ze čtýr zvířat dalo
sedmi andělům sedm koílíků zla
tých, plných hněvu Boha živého
na věky věků.

8. I naplněn jest chrám dýmem
od velebnosti Boží a od moci je
ho: a žádný nemohl vjíti do chrá
mu, dokudž se nevykonalo sedm
ran sedmi andělů.

Kapitola 16.
Sedm andělů vykonává. sedm výše ozna-—

mených ran, jako sedm ran egyptských.

1. I slyšel jsem hlasvelikýzchramu, řkoucí sedmi andělům:
Jděte, a vylejte sedm koíliků hně
vu Božího na zem. '

2. I šel první, a vylil koílík svůj
na zem: i učiněnajest rana ukrut
ně. a nejhorší na lidech*, kteříž
měli znamení šelmy, ina těch, kte
říž se klaněli obrazu jejímu**.

3. A druhý anděl vylil koíiik
svůj na moře: i učiněna jest krev
jako umrlého, a všeliká. duše živé
umřela v moři. '

4. A třetí v lil koflík svůj na
řeky, a na stu 'ce vod, aučiněna
'est krev*. ,

5. I slyšel 'sem anděla vod řkou
cího: S rave livý jsi, Pane, kterýž
jsi, a terý's byl svatý, žes to
usoudil;

6. nebotl jsou vylévali krev sva-.

2) t. vředy, jako 2. Mojž. 9, 9—11. —
" 5. na nevěřících, modlařích.

4) Rána na zem a na moře jest rána na
veškerý okrělek země; vody v krev
obrácené znamenají krveprolití.

6) t. věřících a jejich duchovních správců,.
apoštolů atd.
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tých a proroků*, i dal jsi jím píti
krev: hodnit jsou [toho] zajisté.

7. I slyšel jsem jiného od oltáře,
řkouciho: Jistě, Pane Bože všemo
houcí, praví [jsou] &. spravedliví
soudové tvoji.

8. A čtvrtý anděl vylil kotlík
svůj na slunce: i dáno jest jemu
trápiti lidi horkem a ohněm.

9. I pálili se lidé horkem veli—
kým, a rouhali se jmenu Boha,
kterýž má moc nad těmito ranami,
a nečinili pokání, aby byli vzdalislávu jemu .

10. A pátý anděl vylil kotlík
svůj na trůn šelmy: i učiněnojest
království její tmavé*. I kousali
[lidé] jazyk své ro bolest,

11. a rou ali se ohu nebeskému
pro bolesti a pro rány, a nečinili
pokání z skutků svých.

12. A šestý anděl vylil koílík
svůj na tu velikou řeku Eufrat: i
vysušil vodu její, aby připravena
byla cesta králům od východu
slunce'.

13. I viděl 'sem, ano z úst dra
ka, a z úst šelmy, a z úst faleš
ného roroka* [vyšli] tří duchové
nečisti na způsob žab.

14. Nebo jsout duchové zlých
duchů, ješte činí divy, &.chodí me

9) Podobné rány přišly skutečně na teh
dejší modlářský svět: Roku 251 strašlivý
mor po celý rok; r. 312 palčivé vředy
na lidech po celém těle, zvlášt na očích;
přitom ustavičně války na všech stra

h říše. Za císaře Valeriana bylo
takové vedro, že řeka Nil byla jeden
rmut, i že téměř vyschla, z čehož hlad
a mor. A kdykoliv se co podobného
přihodilo, svědčí sv. Cyprian, vždy to
od pohanů přičítáno hněvu bohů pro
křesťany, kteříž jich nectili; a tak se
dělo Bohu i Kristu rouhání..
světlo znamená štěstí. temno neštěstí.
Panování římská počalo víc a více
klesati.
Jako ondy Cyrus, chtěje dobytí Baby
lona, řeku Eufrat překopal a jinam
obrátil, tak se tu líčí vysušená, aby
totiž nepřátelé volný tahna , jinak
Babylon, měli; což se brzo se všech
stran dělo.

13) Viz výše 13, 11. o jiné šelmě.
14) Bozumčjí se falešní proroci a kejklíři,

jacíž skutečně provozováním divných

10
v

12)
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zi krále vší země, ab je shromáž
dili k boji ke dni ve 'kému Boha
všemohoucího*.

15. Aj přicházímt jako zloděj.
Blahoslavený, kdož bdí a ostříhá
roucha svého, aby nechodil nah, a
aby neviděli hanby jeho.

16. I shromáždit je na místo, kte
rež slove židovský Armagedon*.

17. A sedmý anděl vylil koílík
svůj na povětří: i vyšel hlas veli
ký z chrámu od trůnu, řkoucí:
Stalo se.

18. I učiněna jsou blýskání, &.
hlasové, a hromobití, izemětřesení

stalo se veliké, jlakéhož nikdy nebylo, jakž jsou dá na zemi: země
třesení takového, tak velikého.

19. I roztrhlo se město veliké
na tři strany: a města národů pa—
dla: a Babylon veliký přišel na

amět předBohem, aby dal jemu ka
'ch vína prchlivosti hněvu svého*.

20. A všeliký ostrov utekl, aho
ry nejsou nalezeny.

21. A kroupy veliké jako centy
padaly s nebe na lidi: i rouhali se
Bohu lidé pro ránu krup; nebo
velmi veliká to byla rána.

Kapitola 17.
Odsouzení nevěstky veliké, na'šelmě sedící.

14. Vítězství Kristovo konečné.

1. I řišel jeden z sedmi andělů,teříž měli sedm koíííků, &
mluvil se mnou, řka: Pojď, ukáží
tobě odsouzení nevěstky veliké,

kteráž sedí na vodách mnoh cha2. s kteroužto smilni]i* krá ov
země, a ti, kteříž přebývají na ze
mi, opili se vínem smilství jejího.

3. I odnesl mne na pouět v du

věcí i lid i mocnáře v modlářství udr
žovali a proti křesťanům popuzovali.
t. Hora Mageddo (aáhuba), na niž tu
naráží k vyznamenání porážky nevěří
cích, jako byla tam porážka Židů. 4.
Král. 9, 27. a 23, 29-30.
Babylonem se rozumí pohanský Řím
aneb pohanství vůbec, jehožto moc se
znenáhla trhala, až i klesla a docela
zapadla.

2) či provozovali modlářství

16v
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chu. A viděl jsem ženu sedící na
šelmě brunátné, plné jmen rouhání,
mající sedm hlav a deset rohů*.

. A žena byla odina šarlatem,
a brunátným rouchem, a ozdobena
zlatem a drah m kamením, i per
lami, mající ofh'k zlatý v ruce
své, plný ohavnosti a nečistoty své
ho smilst i.

5. A na čelejejím jmeno napsané:
Tajemství, Babylon veliký, máti
smilství a ohavnosti země*. '

6. A viděl jsem ženu tu opilou
krví svatých, a krví mučenníků
Ježíšových*. A viděv ji, divil jsem
se divením velikým.

7. I řekl mi anděl: Co se divíš?
Já tobě povím tajemstvi ženyi
šelmy, kteráž ji nese, jenž má hlav
sedm, a rohů deset.

8. Šelma, kterouž jsi viděl, byla,
a již není, a mát vystoupiti z pro
pasti, a půjde na zahynutí: a di
viti se budou bydlitelé země, kte
rýchžto jmena nejsou napsána v
knize života od ustanovení světa,
vidouce šelmu, kteráž byla, anení.

9. A tentot 'est smysl,kterýž má
moudrost. Sedm hlav, jest sedm
hor, na kterýchžto žena sedi*, a
králů sedm jest.

10. Pět [jich] padlo, jeden jest,
a jiný ještě nepřišel: a když přijde,
musí na malou chvíli trvati*.

11. A šelma, kteráž byla, anení,
& ta jest osmá: a jestit z sedmi, a
na zahynutí jde.

12. A deset rohů, kteréž jsi vi
děl, jestit deset králů: kteřížještě
království nepřijali, ale jako krá
lové v jednu hodinu mcc přijmou
po šelmě.

3) šelmou se rozumí moc a vláda, ženou
nevěstkou modlářské měste.

6) či ohavného modlářstvi.
6) Pohané, a v předu římští císařové, poč

nouoe od nkrutného Nérona, mnoho kře
stanské krve prolili.

im vystavěn na sedmi pahrbcích —
Vykládá se o císaři Julíánovi, potomka
předešlých císařů, odpadlíka odvíry,kte
týž modlářstvíjiž sklesklé opět pozdvih
nonti usiloval, ale ne dlouho panovav
zahynul.

9)
10)

13. Tit jednu radu mají, a sílu
i moc svou šelmě da'í*.

14. Tit bojovati budou s Berán
kem: a Beránek zvítězí nad nimi,
nebot Pán pánů jest, &.Král králů,
i ti kteříž jsou s ním, povolaní,
wvolení, a věrní*.

15. I řekl mi: Vody, kteréž jsi
viděl, kdež nevěstka sedi, jsout
lidé, a národové, &jazykové.

16. A deset rohů, kteréž jsi vi
děl na šelmě: ti v nenávisti budou
míti smilnici, a učiní ji opuštěnou
& nahou, a tělo _její budou jisti, a
jí spálí ohněm*.

17. Nebot Bůh dalvsrdcejejich,
aby činili, což se líbí jemu: ab
království své šelmědali, dokudžby
nebyla vykonána slova Boží.

18. A žena, kterouž jsi viděl,
jestit město veliké, kteréž má králov—
ství nad králi země*.

Kapitola 18.
Pád města Babylona neb království tá ne

věstky, o níž v kapitole vyšší.

1. A potom jsem viděl jiného anělasstupujícího s nebe, mají
cího moc velikou: a země byla
osvicena od slávy jeho.

2. A zkřikl silně, řka: Padl, padl
Babylon velký: a učiněn jest pří
bytkem zlých duchů, a stráží všeli
kého nečistého ducha, astráží všeli
kého nečistého a ohyzdného pta
ctva; (Is. 13, 21. 34, ll.) .

3. nebo z vína hněvu smilstv1
jeho pili všickni národové, a krát
lové země smilnili s ním, a kupci
země z moci rozkoší jeho zbohath.

4. I slyšel jsem jiný hlas snebe,

18) Také rozliční cizi národové a králové
dali se od anů najmouti a pomáhali
jim ve válkách i v pronásledování kře
s n .
t. zvítězí s ním.
Posléze se oni cizinci proti samému
Římu obrátili a nejednou jej dobyli a
spálili, čímž i pád moci jeho a s ním
všeho modlářství uspíšili.
Roauměj starý pohanský Řím, jinak
Babylon.
Před obložením Říma od Alaricha, krále
Gothů, :. 410, jen! dobyv město vypálil

14)
16)

>. 8
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řkouci: V jděte z něho, lide můj,
abyste ne yli účastni hříchů jeho,
a abyste z jeho ran nepřijali*.

5. Nebot přišli hříchové jeho až
k nebi, a rozpomenul se Pán na

nepravosti jeho.. Dejtež mu, jakož i on dával
vám, a dejte [mu] dvénásob podlé
skutků jeho: v koílík, kterýž nalé
val, nalite jemu dvénásob.

7. Jakž se mnoho chlubil & v
rozkošech byl, tak mnohomudejte
muk a smutku; nebotvsrdci svém
praví: Sedím královna, a nejsemt
vdovou, a neuzřím pláče.

8. Protož v jeden den přijdou
rány jeho, smrt, a pláč, i hlad, a
ohněm spálen bude;nebo silný jest
Bůh, kterýž jej souditi bude.

9. A plakati a kvíliti budou pro
něj králové země, kteříž s ním
smilnili, a v rozkošech živi byli,
když uzři dým zapálení jeho,

10. zdaleka stojíce pro bázeň muk
jeho, řkouce: Běda, běda, to veliké
město Babylon, to silné město;
nebo v jednu hodinu přišel soud
tvů'3.

11. A kupci země budou plakati
a kvíliti nad ním; nebo zboží je
jich nebude žádný více kupovati:

12. zboží zlata, a stříbra, a drahé
ho kamení, i perel, i kmentu, i
šarlatu, i hedbáví, i brunátného
roucha, i všelikého dřeva thýmo
vého, i všech nádob z kostí slono
vých, i všelikého nádobí z drahého
kamení, i z mědi, i z železa, i z
mramoru,

13. i skořice, i vonných věcí, i
masti, i kadidla, i vína. i oleje, “i
běli, i pšenice, i dobytka, i ovec
i koní, i vozů, islužebníků, i duší
lidských*.

14. I ovoce, žádoucí duši tvé,
odešlo od tebe, a všecko tučně a
krásné zahynulo tobě, a již více
toho nenaleznou*. '

je, mnozí křesťané se odstranili, mezi
jinými iPaula, římská paní, oděedéi
do Betléma, kdež i sv. Jeroným bydlel.

13) t. otroků či tělesních poddaných a sluhů.
14) t. nebude toho více. —
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15. Kupci těch věcí, kteříž zbo
hatli, od něho daleko státi budou

pro bázeň muk jeho, plačice a kviice,
16. a řkouce: Běda, běda, to ve

liké město, kteréž odíno bylo kmen
tem, a šarlatem, a brunátným rou
chem, a pozlaceno bylo zlatem, a
drahým kamením i perlami;

17. nebo v 'ednu hodinu zahy
nulo tak veliké bohatství. A vše
liký správce [lodi], ivšickni, kteříž
se po jezeře plaví, i lodníci, i ti,
kteříž na mořipracují, stáli zdaleka,
_ 18. a křičeli vidouce misto zapá
1eníjeho*, řkouce: Které [bylo] po
dobné městu tomuto velikému?

19. I sypali prach na hlavy své,
a křičeli lačíce, a kvilíce, a řkouce:
Běda, bě a, to veliké město,vněmžto
zbohatli všickm', kteříž měli lodí
na moři z drahých věci j eho*; nebo
jedné hodiny zpuštěno jest.

20. Raduj se nad ním nebe, a
svatí apoštolé, iproroci; nebo usou
dil Bůh soud váš o něm.

21. I zdvihl jeden silný anděl
kámen, veliký jako žemov, auvrhl
[jej] do moře, řka: Takovou prud
kostí vržen bude Babylon, to ve
liké město, a již více nebude na
lezeno.

22. A hlas hrajících na harfy, &
zpěváků, a pištců, a trouba nebude
vtobě více slyšána, ažádný řeme
slník žádného řemesla nebude v
tobě více nalezen, a zvuk mlýna
nebude v tobě více slyšán,

23. a světlo lampy* nebude v
tobě více svítiti, a hlasu ženicha
a nevěsty nebude více v tobě. sly
šeti; nebo kupci tvoji byla knížata
zemská, nebo trávením tvým blou
dili všickni národové.

24. A jest v něm nalezena' krev
proroků a svatých, i všech, kteříž
usmrcení jsou na zemi.

18) t. spáleniště, ř. d —
19) t. jichž ono žádostivo bylo —
23) t. světlo noční —
24) či pomstěna — níž 19, 2.
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Kapitola 19.
Vítězná píseň a radost na nebi z pádu

pohanství, 19. i vítězství náboženství kře
sťanského nad ním.

1. tom jsem slyšel jako hlas
zástu ů mnohých na nebi,

řkoucích :Al eluja! Spasení, a sláva,
i moc jest Bohu našemu;

2. nebot jsou pravi a s ravedliví
soudovéjeho, jenž odsou ' nevěstku
velikou, kteráž porušila zemi smil
stvím svým, apomstil krve služeb
níků svých z rukou jejích.

3. Aopět řekli: Alleluja. Adým

její* vstupuje na věky věků**.4. I pa. lo čtyřmecítma starců, a
čtvero zvířat, a klaněli se Bohu,
sedícímu na trůnu, řkouce: Amen,
alleluja.

5. I vyšel z trůnu hlas, řkoucí:
Chválu vzdejte Bohu našemu všickni
služebníci jeho, & kteříž se bojíte
jeho, malí i velicí.

6. A slyšel jsem jako hlas veli
kého zástupu, a_jakohlas vod mno
hých, &jako zvuk velikého hřímání,
řkoucích: Alleluja; nebo kraloval
Pán Bůh náš všemohoucí*.

7. Radu'me se, a veselme se, „a
chválu vz ejme jemu: nebot přišla
svatba Beránkova, a chot jeho při
pravila se*.

8. A dáno jest jí, aby se oblékla
v kment stkvoucí a bílý; nebo kment
jsou spravedlnosti svatých.

9. I řekl __mi:Piš: Blahoslavení,
kteříž k večeři svatby Beránkovy

ovoláni jsou*. I dí mi: Tatot slova.
oží jsou pravdivá.

3) t. té nevěstky, toho modlůřského města
— *. či jestjíšnu. vždy konec — té 
ské modloslnžhě.

6) t. s pravou vírou začalo již na zemi
království Boží, a přestalo s modlářstvím
panování ďábla.
t. církev, aby již zjevně s Kristem za
snoubena. byla, veřejně se k němu hlá
siti, bezpečně s ním oboovati mohla, a
ne více na pouště utíkati musela..
či pozváni; t. kteří božskou prozřete
dlností ]: víře a v církev Krista Spa
sitele uvedeni jsou.

7)

3

10. I padl jsem k nohám jeho,
abych se mu klaněl. Idími: Hleď,
abys toho nečinil; jsemt spoluslu
žebník tvůj ibratří tvých, majících
svědectví Ježíšovo. Bohu se klaněj.
Svědectví zajisté Ježíšovo, jestit
duch proroctví*. _

11. I viděl jsem nebe otevřene,
a aj kůň bil ', a ten, jenž na něm
seděl, sloul Vyěmýa Pravdomluvný,
a [jenž] s spravedlností soudí 1
bojuje. _

12. Oěi pak jeho [byly] jako
plamen ohně, a na hlavě jehokorun
mnoho*, maje jmeno napsane, kte
réhož žádný neví, než on sám**.

(Filip. 2, 9. atd.)
13. A byl odín v roucho pokro

pené krví, a jmeno jeho sluje, Slovo
Boží. _

14. A vojska, kteráž jsou na nebi,
jela za ním na koních bílých, jsouce
odína v kment bílý a čistý.

15. A z úst jeho vychází meč s
obou stran ostrý, ab jím bil ná.:
rody*. A 0116je bu e spravovati
prutem železným, a on tlačí hs
vína prchlivosti hněvu Boha vše
mohoucího. (Žalm 2, 9.)

16. Amá na rouchu, ana bedrách
svých napsáno,: Král králů, a Pán

ánů
17. I viděl jsem jednoho anděla,

an stojí v slunci, a zkřikl hlasem
velikým, řka všechněm ptákům,
kteříž létali po prostředku nebes:
Pojďte a. shromažďte se k vehké
večeři Boží,

18. abyste jedli těla králů atěla
tisícníků, & těla silných, a těla.
koňů, i těch, kteříž na nich sedí,
a těla. všech svobodných, i služeb
niků, i malých, i velikých.

10) t. kdo věrně náboženství Ježíšovo vy
znává neb jemu učí, jako ty, Jene, má.
iont toho Ducha Božího, kterýž mi
tato slova. prorocké. (výš v. 9.) vdechl.
Atedy nic jé tebe důstojnějšímnejsem,
abys se mi klan .
jakožto vítězný král králů — níž v.
16. — “* či jeho důstojnost jest nepo
stížitedlná.

15) t. pohanské, aby je bil, káral ik obrů—
cení přivedl — mocným slovem svým.

12)
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19. I viděl jsem šelmu, a krále
země, a vojska je'ich, ani se sjeli,
aby bojovali s kterýž seděl
na kom, a s vojskem jeho.

(Výš v. 11.)
20. I jata jest šelma, a s ní fa

lešn' prorok, kterýž činíval di

pře ní, jimiž svodil ti, kteříž ři—jali znamení šelmy, a teříž se a
něli obrazu jejímu. Uvrženi jsou
ti dva* za živa do jezera ohnivého,
hořícího sírou,

21. a ostatní jsou zbiti mečem
sedícího na koni, jenž vychází z
úst jeho: a všickní ptáci jsou na—
syceni těly jejich*.

Kapitola 20.
Svázůn od anděla starý drak, 3. kterýž

po tisíci letech zase má na chvíli rozvázan
býti. 4. Odplata mučenníkd Božích. 9. Ví
těaství nad Gogem a Msgogem. 12. Soud i
výpověď mrtvým podlé knih otevřených.

LI viděl jsem andělasstupu'ícíhos nebe, majícího klíč 0 pro
pasti, a řetěz veliký v ruce své.
553-2.Iuchopil draka, starého hada,
kterýž jest ďábel a satanáš, -asvázal
jej na tisíc let*.

3. I uvrhl jej do propasti, a za—]
vřel, a svrchu nad ním zapečetil,
aby nesvodil více národů, ažby se
vyplnilo tisíc let: apotom má býti
rozvázán na malý čas.

4. Ividěl jsem stolice, aposadili
se na nich, i dan jest jim soud: a
[viděl jsem] duše statých pro svě
dectví Ježíšovo a pro slovo Boží,
a těch, kteříž se neklaněli šelmě,
ani jejímu obrazu, ani přijali její
znamení na čela [svá], nebo na ruce

20) t. šelma i falešný prorok, modlarská
římská. moc i se svým modlářským
kněžstvem — výš 18, 1, 11.
Smysl: Všecko pohanství ěi modlářství
bude moci slova Božího přemoženo a
poraženo. I budet to převeliké.porážka,
protože modlářství po všem světě jest,
neb tehdáž bylo, rosprostříno.
či na mnoho let; t. po vyplenění mo

21)

2v
dldřství bude míti církev Kristova dlouho \
pokoj.

4) ožili, byli blahoslavení —

své, a byli živi*, akralovali s Kristem tis1c let.
5. Jiní mrtví nebyli živi, ažby

se plnilo tisíc 1et*. Totot jest
vzkřlšení první**.

6. Blahoslavený, a svatý, kdož
má díl v vzkříšení prvním: nad
těmi nemá moci smrt druhá*, ale
budou kněžími Boha a Krista, a
kralovati budou s ním tisíc let.

7. A když se dokoná tisíc let,
propuštěn bude satanáš z žaláře
svého: i vyjde, a bude sváděti ná
rody, kteříž jsou na čtyřechúhlech
země, Goga, a Magoga*, &. shro
máždí je k boji, kterýchžto počet
jest jako písek mořský.

8. I vstoupili na širokost země,
a obcházeli vojska svatýchaměsto
mil

9. Ale sstoupil oheň od Boha s
nebe, a spálil je: a ďábel, kterýž
je svodil, uvržen jest dojezera ohně
&.síry, kdež i šelma,

10. i falešný prorok mučeni bu
dou ve dne i v noci, _navěky věků.

11. I viděl jsem trůn veliký bílý,
a sedícího na něm*, před jehož obli
čejem utekla země i nebe, a místo
'im není nalezeno**.

12. I viděl jsem mrtvé, veliké i
malé, stojící před obličejem trůnu,
a otevříny jsou knihy: a jiná kniha
.otevřína jest, kteráž jest [kniha]
života; i souzeni jsou mrtví z těch
věcí, kteréž byly sány v knihách,
podlé skutků jejicg'z

13. A vydalo moře mrtvé, kteříž
byli v něm, a smrt i peklo vydali
mrtvé své, kteříž v nich byli: i

Šoíuzenijlsoujedenkaždý podlé skuts .c .

14. A peklo, a smrt uvrženi jsou

5) t. neožili, zůstali neštastnl, rozuměj ne
spravedlivě a nevěree. — ** t. blaho
slavenství spravedlivých hned po smrti
(výš v. 4.).

6) t. smrt duše věčná —
7) t. národy daleké a divoké, oněm nepřá

telům lidu Božího (Ezech. 38, 2. atd.)
podobně ——

11) t. Krista soudce. — '" t. j. předešlý
způsob jejich pominul, stráven ohněm.
2. Petr. 3, 10-11.
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do jezera ohnivého. Tot jest smrtdru a.
15. A kdo není nalezen za saný

v knize života, uvržen jest o je
zera ohnivého.

Kapitola 21.
Nový Jerusalém.

1. I viděl jsem nebe nové, a zemnovou. Nebo první nebe, a
první země pominula, a moře již
není*.

2. A já. Jan viděl jsem město
svaté J erusalém nový, sstupujíci s
nebe od Boha připravený, jako ne
věstu okrášlenou muži svému.

3. I slyšel jsem hlas veliký z
trůnu, řkoucí: AJ stanek Boží s
lidmi, a přab ati bude s nimi. A
oni budou je o lidem: a sám Bůh
s nimi bude jejich Bohem.

(3. Mž. 26, 11—12)
4. _A setře Bůh všelikou slzu s

oči Jejich: a smrti více nebude,
ani kvílení, ani kříku, ani bolesti
nebude více, nebo prvni věci po
minulý.

5. I řekl ten, kterýž seděl na
trůnu: Aj, všecko činím nové*. I
řekl mi: Piš, nebo tato slova jsou
převěrná. a pravdivá.

6. A řekl mi: Stalo se. Ját jsem
Alfa i Omega, počátek i konec.
J at dám žíznivému ze studnice vody
života darmo.

7. Kdo zvítězí, budet těmi věcmi
vládnouti*, a budut jemu Bohem,
a on mi bude synem.

8. Bázlivým pak*, a nevěřicím,
& proklatým**, a vražedlníkům, a
smilníkům, a čarodějníkům, a mo
dlařům, i všechněm lhářům, bude
díl jejich v jezeře, kteréž hoří
ohněm a sírou : jenž jest smrt druhá..

9. I přišel jeden z sedmi andělů,
kteříž měli koflíky plné sedmi ran

12) Poslední to soud.
1) Viz Is. 66, 17—18, 2. Petr. 3, 13.
5) Viz Is. 43, 19.
7) či obdrží dědičné ono blahoslavenství.
8) t. kteří se bojí í vyhýbají trpěti pro

víru. -—" či ohavným hříšníkům —

nejposlednějších, &.mluvil se mnou,
řka: Pojď, a ukáží tobě nevěstu,
manželku Berankovu.

10. I vnesl mne v duchu na horu
velikou a vysokou, a ukázal mi
město svaté Jerusalem, sstupující
s nebe od Boha,

11.mající jasnost Boží: a světlost
jeho [byla] podobnakdrahému ka—
meni. jako k kameni Jaspisu, jako
křišťál. '

12. A mělo zeď velikou a vy
sokou, mající dvanácte bran: a na
branach dvanacte andělů, a napsaná.
jmena, kteráž jsou jmena dvanactera.
pokolení synů israelských.

13. Od východu tři brány, a od
půlnoci tři brány, a od poledne tři
brány, a od západu tři brany.

(Ez. 48, 31. atd.)
14. A zeď městská mající základů

dvanácté, a na nich dvanácte jmen,
dvanácti apoštolů Berankových.

15. A ten, kterýž mluvil se mnou,
měl míru třtinovou zlatou, aby
změřil město i braný jeho, i zeď.

16. A město jest ve čtyry hraný
postaveno, a dlouhost jeho tak ve
liká. jest, jako i širokost: i změřil
město třtinou zlatou, na dva
nácté tisíc honů: a dlouhost, i vy
sokost, i širokost jeho jednostejná.
jest*.

17. I změřil zeď jeho sto čtyři
citi a čtyř loktů, měrou člověka,
kteráž jest anděla*.

18. A bylo. stavení zdi jeho z ka
mene J aspisu : samo pak město [bylo]
zlato čisté, podobné čistému sk1u*.

19. Azáglladové zdi městskéb livšeli ah' kamením oz o
beni.ký]ZIíá,kladšíiní Jaspis, druhý
Safír, třetí Chalcedon, čtvrtý Sma
ragd, .

20. pátý Sardonix, šestý Sardius,
sedmý Chrysolit, osmý Beryl, de
vátý Topas, desátý Chrysoprasus,

16) t. velmi veliké ipravideluě stavěno
jest to město.

17) t. měrou lidskou obecnou, kteréž anděl
ři tom 11 il.

18) Obraz to čistoty a svatosti nebeštenů.
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jedenáctý Hyacint, dvanáctý Ame
tyst

21. A dvanácte bran, dvanacte
perel jest, jednakažda zvlášt: a
jednakaždá. brána byla z jedné
perl : a ulice města byla zlato
čiste, jako prohledací sklo.

22. A chrámu jsem v něm ne—
viděl. Nebo Pán Bůh všemohoucí
chrám jeho jest, a Beránek.

23. A město nepotřebuje slunce,
ani měsíce, aby svítily v něm;
nebo jasnost Boží osvítila je, a svíce
jeho jest Beránek*.

24. A choditi budou národové v
světle jeho: a králové země přinesou
slávu a čest svou do něho.

25. A brany jeho nebudou zaví
rány ve dne; noci zajisté tam ne—
bude*.

26. A řinesou do něho slávu a
čest náro ů.

27. Nevejdet do něho nic po
skvrněného, ani činícího ohavnost,
a lež, než toliko, kteříž napsání
jsou v knize života Beránka.

Kapitola 22.
O témž dále. 7. Závit-ka.

LI ukázal mi potok vody života,světlý jako křišťál, tekoucí z
trůnu Božího a Berankora.

2. Uprostřed ulice jeho, asobou
stran potoka [byl] strom života*, při
nášející dvanactero ovoce, na každý
měsio vydávající ovoce své, a listí
stromu k zdraví národů.

(Ez. 47, 12.)
3. A nic zlořečenéhonebude více:

ale trůn Boží a Berankův bude v
něm, a služebníci jeho budou mu
sloužiti.

4. A tvář jeho viděti budou, a
jmeno jeho [bude] na čelíchjejich.

5. A noci více nebude, a nebudou
potřebovati světla svíce, ani světla

23) Oviemt, koho Bůh & Kristus svým
učením osvěcuje, tomu netřeba jiného
světla. Podob. Isai. 60, 19.

25) 5 ve dne se bez toho nezavírají.
2) Potok i strom života vyobramji požívání

stálé blaženosti. E:. 47, 1—12.
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slunce, nebo Pán Bůh osvítí je, a
kralovati budou na věky věků.

6. I řekl mi: Tato slova jsou

převěrná. a pravdivá.. A Pán Bůhuchů prorockých poslal anděla
svého,aby ukázal služebníkům jeho,
co se diti musí brzo.

7. A aj, řichazím rychle. Blaho
slavený, k ož ostříhá slov proroctví
knihy této.

8. A já. Jan [jsem ten], kterýž
jsem ty věci slyšel aviděl. A když
jsem je byl uslyšel a uviděl, padl
jsem, ab ch se klaněl před nohama
anděla, terýž mi tyto věci uka
zoval.

9. Ale řekl mi: Hleď, abys toho
nečinil: nebot jsem spoluslužebník
tvůj, &bratří tvých proroků, itěch,
kteříž ostříhají slov proroctví knihy
této: Bohu se klaněj.

10. I dí mi: Nezapečetuj slov
proroctví knihy této; nebot čas
blízko jest*.

11. Kdo škodí, škodiž ještě, akdo
smrdí, smrdižještě: a kdo jest spra
vedlivý, ospravedlniž se ještě, a
svatý osvětiž se ještě*.

12. j přijdu brzo, a odplata má.
se mnou jest, abych odplatil jed
nomukaždému podlé skutků jeho.

18. Já. 'sem Alfa iOmega, první
i posled počátek i konec.

14. Blahoslavení, kteříž umývaji
roucha své. v krvi Berankově: aby
byla moc jejich* ku stromu života,
a aby vešli branami do města ne
beského.

15. Venku budou psi*, a čaro
dějnici, a nestydati, a vražedlm'ci,
a modloslužebníci, i každý, kdož
miluje a činí lež.

16. Já., Ježíš, poslal jsem anděla
svého, aby vám svědčil o těchto
věcech v církvích. Já. jsem kořen

10) aby se to proroctví naplnilo.
11) t. po takové výstrue, číň kdo, co čiň,

a'rozhojňuj se v dobrém aneb zlém, však
jeden každý svou odplatu vezme.

14) či aby měli pravo —
15) t. nečisti modláři, urputní nevěrci a

zvláště kousavi posměvnči.
16) t. pravý Messiáš, !: kořene a rodu Da

wdova.
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a rod Davidův', hvězda jasná. a vům], řida Bůh na něho ran na
jitřm'. psanyc v knize této.

17. A duch ichoti řkou: Při'ď*.
A kdo slyší, rciž: Při'ď. A do
žízní, přijdiž, & kdo o ce, nabeř
vod života darmo.

lg. Osvědčujitpak každému, kdož
slyší slova roroctvi knihy této:
Jestližeby k o přidal k těmto [slo

17) Duch se rozumí duch Kristův ve vě
řících, & choti Kristova jest církev.

19. A jestližeby kdo ujal od slov
knihy proroctví tohoto, odejmet
Bůh dil jeho z knihy života, a z
svatého města, a. z těch věcí, kte
réž jsou na sany v knize této.

20. [Takt praví ten, kterýž svě
dectví vydaváo těch věcech. Jistět,

řijdu brzo. Amen. Přijď, Pane
ežiši.
21. Milost Pána našeho J ežiše

Krista [budiž] se všemi vami. Amen

—.=_w©©a$w©eza—



Epištoly, řeči & evangelia,
kteréž se čtou přes celý rok.

I. Na neděle a na. slavnosti Páně.

Neděle neb den slavný Páně. Epištola neb řeč. Evangelium

1. Neděle adventní . . . . . .
2. Neděle adventní . . . . .
3. Neděle adventní . . . . .

Středa, suchý den . .
Pátek, suchý den . . .
Sobota, suchý den . . .

4. Neděle adventní .
Svatvečer před N. P., ětědrýd

Den slavný Narození Páně, či Hod
Boží vánoční: na jitřní . .

na svi
. Tit. 2, 11—15.

Tit. 3, 4—7. . . . .
na den

Den sv. Štěpána . .
Den sv. Jana evangelisty .
Den sv. Mlaďátek . . . .
Neděle po Narození Páně
Den slavný Obřezání Páně, nový rok

GNeděle po Obřezání Pááně . . .
Svatveěer před Zjevením Páně.

Den slavnýAZjevení Páně, či svatýchTří Krá ú . .
1. Neděle po Zjevení Páně . . .!
2. Neděle po Zjevení Páně . .

„ Jmena Ježíš . . .
3. Neděle po Zjevení Páně .
4. Neděle po Zjevení Páně .
6. Neděle po Zjevení Páně .
6. Neděle po Zjevení Páně .
Neděle Devítník či (Septuagesimae)
Út.. . ModlitbyP. J. na hoře Oliv..Z1 . . L

2. xor'. 11, í9—33. a 12,1-9. .J%) Neděle po Devítníku (Bexagesím.)t.: Utrpení P. n. J.

2. Neděle go D. či maeopuatní(Quinq.) ll. Kor. 13,1——13.čníeda popele . . .
Čtvrtek . . . . . .
Pátek . . . . . . .

„ Trnové korunyP. K.
Sobota . . . . .

.Galat. 4, 1—7.

Zach. 12, a 13,

..Joel 2,12—19.

. Isai. 88, 1—6. . .

. Isai. 68, 1—9. .

Pís. Šalom. 3, 7—11.a 4,1.8.

.lIsai. 58, 9—114.

. Kor. 4, 1—6.
dĚím. 1, 1—6. .

,.1—12 . . .
„Sk. ap. 6, 3—10. &

.'Birach.16,1— 6.
Zjevení 14, 1—6. . . .

Řím. 13,11—14 . . .
. Řím, 15, 4- 13.
. Filip. 4. 4—7.
. Isai. 2, 2—5. a .Is..,.7

i

o

.
e

.
o

.
o

's..

. Mar.

.Luk. 21, 25—33.

. Mat. 11,

.Jan. 1, 19—28.

.Lnk. 1, 26—38.

.Ltlk. 1, 39—47.

2— 10.

11.1.31: 13—21.

Luk. 2, 1—14.
. 2, 15—20.

Mat. 8, 6—13.
Mat. 6, 43—48. a

6, —
Jan 19, 1—6.

6, 47—66.



Neděle neb den slavný. Epištola neb řeč. Evangelium.

1. Neděle postní (Invocavit) . . .
Pondělí . . . . .

terý . .
Středa s. d. .

tvrtek . . . .
tek s. d. . . .

Kopí & hřebů P.taJs K. .So .d.

2. Neděle lížonnílí(Reminiscere)
Úterý . .. .

tředa . . . . .Eather 13, 8—.11 & 15—17. . .'

2. Kol-.s 1—.10 . . . .Mat.4,1—11.
. Ezechie1634,11—16 . . . . Mat. 25, 31—46.
. Isai. 65, 6—11. . Mat. 21, 10—17.
. 2. Mž. 24,12- 18. 143.Kral. 19, 3-8.Mat. 12, 38—50.
. Ezech.18,1—9. . . . . .Mat. 15, 21—28.
. Ezech. 18, 20—28. . . . . .Jan 5,1—15.
. Zach. 12, a 13, . . . . Man 19, 28—36.
. 1. Thes. 5, 14—23. . . . Mat. 17, 1—9
. 1. Thes. 4, 1—7. . . . . . .Mat 17, 1—9
. Daniel 9,15—19. . . . . .Jan 8, 21—29.
. 3. Král.17, 8—16. . . 1—12.

tvrtek . . . . . . Jer.17,5—10.. . . . .Luk. 16, 19—31.
Pátek . . . . . 1. Mojž. 37, 6—22 . . .Mat. 21, 33—46.

Plátna. v hrobě P. J. K. . Ils. 62, 11,63 . . . . . Mar. 15, 42—46.So ota. . . .“ .- . . 1.Mojža 27, 6—40 . . . . .Luk. 15,11—3'2.
3. Neděle postní (Oculi) Kýchavné.. Efes. ,1—9. . . . . .Luk. 11, 14—23.

Pondělí . . . . . . .Král. 6, 1—15. . . . . .Luk. 4, 23—30.
terý . . . . . . 4 Kr.!íl 4,1—7. . . . .Mat.18,15—22.

Středa. . . . . . . . 2. MOJž.2(\, 12—24. . . .Mat 15,1—20.
čtvrtek . . . . . . . Jerem.7,1—7. . . . . .:Luk. 4, 38—44.
Pátek . . . . . . . 4. Mojž. 20, 2—13. . . , .'lan 4, 5—42.

„ Pěti ran P. Krista Zachar. 12, 10—11.313, 6—7. Jan 19, 28—35.
Sobota. . . . . . . .Daniel 13,1—62. . . . Jan 3, 1—11.

4. Neděle postní (Laetare) Družebná. Galat. 4, 22—31. . . . . Jan 6, 1—15
Pondělí. . . . . . ..Krěl 3,16—23. . Jan 2, 13—25
Uterý . . . . 3. Mojž. 32, 7—1 .Jan 7, 14—31
Středa . . Ezech. 36, 23—28, Isa.. 1, 16-19.Jan 9, 1—38
Čtvrtek . . .4. Král. 4, 25—38. !Luk 7 11—16

Nejdr aKrve Páně :IŽid. 9, 11—15..

3. Král. 17, 17—24. . . .

Soobt . . Isai. 49, 8—15. . . . .:Jan 8, 12—20
6. Neděle postní l,'(JudicaJ Smrtedlna Žid. 9,11—15.. . . . . .Jan 8, 46—59.

Pondělí . ' . . . . Jonáš 3,1—10. . . . Jan 7, 32—39.
Uterý . . . . . . . Dan. 14, 27- 42. . . . Jan 7, 1—13.
Středa. . ' . . 3. Mojž. 19, 1—2. a 11—19. . Jan 10, 22 -38
Čtvrtek . . . . Dan. ,34'_45. . . . . .Luk. 7, 33—50
Pátek . . . . . . . Jerem.17,13—18. . . . . Jan 11, 47—54

Sedmi bolestí bl. P. Marie . . Judith 13, 22—25. . . Jan 19, 25—27
. Jerem.18,18—23. lJan 12. 10—36Sobota.. . . . . .

6. Neděle postní či Květná. . . . Í'Mat. 21, 1—9. a
pašije: Mat. k.2111052413274 13', 1—7. . ,

% 26. a.. 27.
iFilip2, ,-—5 11. . . .

Pondělí. . . . . . .:Isei. 50, 15—10. . . . Jan 12,1—9.
Úterý . . . . Jerem.11,18—20 .Mar.14, a 15,
Středa. .llsai. 62, 11. a 63,1—7.a 53 k. ;Luk. 22. a 23,
Zelený čtvrtek

Velký pátek . . . .ásobota . . .
Den slavný Vzkříšení Páně, či

od Boží velikonoční .
Pondělí velikonoční
Úterý velikonoční.
Středa. velikonoční
Čtvrtek velikonoční
Pátek velikonoční.
Sobota velikonoční

1. Neděle po velikonoci či Provodní
2. Neděle po velikonoci. . . .

.l1. Kor. 11,

.'08. 6, 1—6; 2 Mojž 12, 1—11.Jan 18. a. 19. k.
20—32. 13,1—15.

.'.Mat 23,1—7.

|1. Kor. 6, 7—8. . . . . . .iMar. 16, 1—7.

Sk. ap. 10, 37—43. . . . . ..Luk. 24,13—35.„Luk 24, 36—47.
Sk. ap. 3, '12—19. . .šJan 21,1—14.
Sk. ap. 8, 26—40. . . . 19.
1. Petr. 3, 18—22. . . .“Mat. 28, 13—20.
1. Petr. 2, 1—10. . . . . . .!Jan 20,1—9.
1. Jan. 5,'.4—10 . . . . . .!Jan20,19—31.

.1. Petr.2 2.1—26 . . . .*Jan 10,11—16.



Neděle neb den slavný. Epištola neb řeč. Evangelium.

3. Neděle po velikonoci.
4. Neděle po velikonoci . . .
5. Neděle po velik. Prosební, Křížová

Ve 3 dni křížové při procesní
Středa: svatv. před vst. P.
Čtvrtek: Den slavnýna nebe
vstoupení Páně. .

6. Neděle po velikonoci . . .

Sobota: svatv. př.Letnicemi
Den slev. seslání Ducha. sv. či Letnic

Pondělí svatodušní
Úter' svatodušní .
Stře a. svatodušní 5.11.. '

tvrtek svatodušní .
Pátek evatodušní a. d. . .
Sobota. svatodušní e. d.. .

1. Neděle po sv. Duchu . .
„ Den slavný Nejsv. Trojice

tvrtek: BožíhoTTěla .

.1.Petr.,211— 19. .

Jak. 5, 16—20:
Efes. 4, 7—13. .

. Sk. ap. 1, 1—11. . .

. 1. Petr. 4, 7—11. . .

„Jan 16, 16—22.
. .Jan 16, 5—16.
. .Jan 16, 23—30.
. .Lnk. 11. 5—13.
. .Jan 17, 1—11.

. .Mar 16,14—200

.Jan 15,_26,27. a16,
Sk. ap. 19, 1—8 . . . . .Jan 141,15—21.
Sk. ap 2, 1—11 . . . .Jan 14, 23—31
Sk. ap. 10, 42—48 . .Jan 3. 16—21

k. ap &, 14-17. .!Jan 10, 1—1oSk. ap. 2, 14—21 a. 5, 12—16. Jan 6, 44—52.
Sk. ap. 8, 5—9 . . . . .!Luk. 9, 1—4.
Joel. 2, 23—26 . . . . .'Luk. 5, 17—26.

ím. 5, 1—5 . . . .'Luk. 4, 38—44.
.1 Janov. 4, 8—21. . . . .lLuk. 6, 36—42.

Řím. 11, 33—36 . . . . Mat. 23, 18—20.
1. Kor. 11, 23—29. . . .

2. Neděle po sv. Duchu . . .Janova 3,13—18. . . . lLuk. 14 16—24
Pá:tek Srdce Ježíšova. . Isai. 12, 1— . . . . Jan 19, 31—35

3. Neděle? po sv. Dne 11 . . . . 1 Petr. 5, 6—11. . . . . Luk 15, 1—10
4. Neděle po sv. Duchu . . . .Řím. s, 18—23. . . . . .Lnk. 5, 1—11
6. Neděle po sv. Duchu . . 1 Petr. 3 8—15. . . . . Mat. 5, 20—24
6. Neděle po sv. Duchu . ím. 6, 3—11 . . . . .'Ma.r 8, 1—9
7. Neděle po sv. Duchu . . . Řím. 6, 19—23. . . . . .!Mat. 7, 15-21
8. Neděle po sv. Duchu . . . 1m. 8, 12—17. . |Lnk 16, 1—9
9. Neděle po sv. Duchu . . . 1 Kor, 10, 15—13. . . .*Luk 19, 41 47

10. Neděle po sv. Duchu . . . 1 Kor. 12, 2—11. . . iLuk. 18, 9—14.
11. Neděle po sv. Duchu . . . . 1. Kor. 15, 1—10. . . . Mar. 7, 31- 37
12. Neděle po sv. Duchu . . . . 2. Kor. 3, 4—9. . . . . |Luk. 10, 23—37.
13. Neděle po sv. Duchu . . . . Galat. 3,16—22. . . .lLuk. 17,11—19.
14. Neděle po sv. Duchu . . . . Galat.5,16—24. . . . . fMat. 6, 24—33
15. Neděle po sv. Duchu . . . . Galat. 5, 25—26. a. 6,1—10. .;Luk. 7 11—16
16. Neděle po sv. Duchu . Efes. 3,13—21. . . . !Luk 14, 1—11
17. Neděle po sv. Duchu . Efes.4,1—6. Mat 22, 34—46

Středa. 3. (1. Amos. 9, 13—15. 2. Esd. 8, 1—10. Man 9 16—28
Pátek 6. d. letní . Oseáš 14, 2—10. . . .Luk. 7 36—60
Sobota 5. d i 9, 2—12 . . . . ..Lulr 13, 6—17

18. Neděle po sv. Duchu . . . 1 Kor. 1, 4—8 . . .IMat. 9, 1—8.
19. Neděle po sv. Duchu . . . Efes. 4, 23—28 . . * at. 22, 1—14
20. Neděle po sv. Duchu . . . Eíea. 5, 15—21 . . . !Jan 4. 46—53.
21. Neděle po sv. Duchu . . . . Efes. 6, 10—17 . . . . .Mat. 18, 23—36.
22. Neděle po sv. Ducha . . . . Filip. 1, 6—11. .Mat. 22, 15—21.
23. Neděle po sv. Duchu . . . . Filip. 3, 17—21. & 4,1—3. . .Mat. 9, 18—26.
24. Neděle po sv. Duchu . . . . Kolos 1, 9—14. . .lMat. 24, 15—36.

II. Na. dni známějších svatých přes celý rok.

Pamětní den svatých. Epištola neb řeč. Evangelium.

Den sv. Františka Xaveria. . .
sv. Barbory, panny a. mučennice
sv. Mikoláše, biskupa a vyznavače
Početí blehosl. Panny Marie .

. Řím 10,10—18.
Siraeh 51,1—8. 12. .

id. 13, 7—17. ' .
Přísl. a, 22—36.

.Mar. 16, 16—18.

.;Mat. 25, 1—13.

.Mat. 25, 14—23.

.Luk. 1, 26—28.



Neděle neb don slavný. Epištola neb řeč. Evangelium.

Den sv. Tomáše, apoštola .
Zasnoubení Panny Marie .
Obrácení sv. Pavla .
sv. Ignacia, biskupa mučenníka
Očištovaní P. Marie či Hromnic
sv. Matěje, apoštola
Přenešení sv. Václava
sv. Josefa, pěstouna P. K.
Zvěstování P. Marie .
sv. Vojtěcha, biskupa mučenníka
sv. Jiří, mučenníka .
sv. Marka, evangelisty .
sv. apoštolů Filipa a Jakoba
sv. Signunda, krale mučenníka
Nalezení sv. kříž .
sv. Jana Nepomuck., mučenníka
sv. Norberta, biskupa vyznavače
sv. Víta, mučenníka. . .
Narození sv. Jana Křtitele
sv. apoštolů Petra a Pavla
Navštívení Panny Marie
sv. Prokopa, opata . .
sv. Cyrilla a Methoděje, vyzn

vačů a. slovanských Japoštolů
sv. Marké , panny mučennice
Rozeslaní svatých apoštolů .

.Jindřícba, krale vyznavače

.Maří Magdaleny.
.Jakoba, apoštola. . .
.Anny, matky Marie Panny

Ignacia, vyznavače . .
.Petra v okovách

Matky Boží Sněžné
Proměnění Pána. Krista
sv. Vavřince, mučenníka
Na nebe vzetí Panny Marie .
sv. Bartoloměje, apoštola .
Přenešení sv. Víta, Vojtěcha atd
sv. Augustina, biskupa učitele
Stětí sv. Jana Křtitele .
sv. Andělů strážců
Narození Panny Marie .
Jména Panny Marie .
Povýšení sv. kříže
sv. Ludmily, mučennice
sv. Matouše, apoštola .
sv. Kosmy a Damiana, mučenníků
sv. Václava, mučenníka
sv. Michaela, archanděla
sv. Františka Serafinského
sv. Havla, opata . .
sv. Lukáše, evangelisty. .
sv. Šimona a Jůdy, apoštolů .
sv. Volfganga, biskupa vyznavače
Všech svatých Božích .
Všech věrných Dušiček. . .
sv. Martina, biskupa vyznavače.

. o

o o

o

. Přlsl 8, 22—35.

. 2. Tím. 2, 6—16.

. Ezech. 1, 10—14.

:Isa.49,1—7.

Efes. 2, 19—22.

.Sk. ap. 9, 1—22. .
Řím. 9, 33—39.
Malach.3,1—4.

3, 10—12.

Moudr. 5, 1—5.
Moudr. 5, 1—5.
Filip. 2, 5—11.
Sir. 21, 26—31.
Sir. 44, 16—27. a 45 3. 8.19. 20.
M0udr.10,10—14. .

. Sk. ap. 12, 1—11.

. .2. Petr. 1, 16—19.

. 2. Tím. 4, 1—8.

. Sir. 24, 23—31.

.!Píseň šalo'm. 2, 9—14..

.Sir. 45, 1—6

aLílžid. 7 23—27.
.'Sir.51,13—17.
.lňím. 10,10—13
Sir. 31,

. Jan 20, 24—29.
Mat“ 1, 18—21.

.Mat. 19, 27—29.

.Jan 12, 24—26.

.Luk. 2, 22—92.

.Mat. 11, 25-30.

.Mat. 16, 24—27.
Mat. 1, 18--—21.

.Luk. 1, 26—38.

.Jan 10, 11—16.

.Jan 15, 1—7.

M
Mat. 25,14—23.
Mat. 10, 34—42.

. Luk. 1, 57—68.

.Mat. 16, 13—19.

. Luk. 1, 39—47.

.Mat. 19, 27—29.

.Luk. 10, 1—9.

.Mat. 19, 44—52.

.Mar. 16, 14—20.
Luk. 12, 35—40.

.lPíseň Šalom. 3 2—5. a s, 3—7.

1o'—1'2.

Si£.24,14_16. . . .

..2 Kor. 9, 6—10. .

.ll. Kor. 12, 27—31.
:Žid. 11, 33—39.

Jerem.1,17—19...
2. Mojž. 23, 20—23. .
Přísl. 3, 22—35.

Moudr. 5, 16—20.
Moudr. 6, 10—22.

. Zjevení 7, 2—12. ...Kor 15, 51—57.
ESir. 44, 16—27. a 45, 3. 8. 19. 20

.ÍLuk. 10,

.Luk. 7, 36—50.
:Ma t. 20, 20—23.
.Mat. 13, 44—52.
.!Luk.10,1——9.
..Mat. 16,13-19.
.'Luk 11, 27—23.
.lMat. 17,1—9.
'Jan 12, 24—26.
'Luk. 10, 39- 42.

.-L.uk 6,12—19.

.'Luk. 21, 9—19.

.lMat. 13, 44—52.

.Mat. 9, 9—13.

.iLuk.6,17—23,

.IMat. 16, 24—27.
Mat. 13,1—10,
.ÍMat. 11, 25—30.
.íMat.19, 27—29.

1—9.
.'Jan 15,17—25.
.fMat. 24, 42—47.

Jna
Lnk.11,83—36.



Den Obětování Panny Marie . .
sv. Klementa pap. a muč.

sv. Ondřeje a oštola . . .
Posvěcení e r n Páně . .

.Sir. 24,14—

Řím. 1o,1o-1e. . . .
. Zjev. 21, 2—5. . . .

1.6

. .Filip.3, 17—21.a 4,1—8:.sv. Kateřiny, panny mnčennice . Sir. 61,1—8. 12

III. Na svátky svatých vůbec.

.Lnk. 11, 27—28.

. Mat. 24, 42—47.

.Mat. 26, 1—13.

.Mat. 4, 13—22.

.Luk. 19,1—10.

0 svatých vůbec. Epištola neb řeč. Evangelium.

Vigilie či svatvečer sv. apoštolů .
Den sv. mnčenníka biskupa.

xrruvhníčteníé čtení
Den sv. mučenníka nebiskupa:

první čtení
druhé čtení
třetí čtení

čtvrté čtení
Den sv. mučenníka v čas velikonoční
Den více sv. mučenníků: první čtení

é čtení
třetí čtení
čtvrtě čtení

até čtení
seste čtení
sedmé čtení
osmé čtení
deváté čtení

mučenníků v čas velikon.
čtení

ruhé čtení
Den sv. biskupa vyznavače:

první čtení

druhé čtení

Den více sv.1n

Moudr.10,10—14.

2. Kor. 6, 4—10. . .
Žid. 11, 33—39. . .
Zjev. 7,13-17. . .

1. Petr.
Zjev. 19,1—9. . . . .

Jak. 1,12—18. . . .
2. Kor 1, 3—7 . . .

1, 3—71 . . .

Sir. 44, 16—17,20-—22.8.45,..820...
Žid. 7, 23—27.

třetí čtení |Žid. 5:1—4. . . '. '.
čtvrté čtení

rvní čtení
ruhé čtení

Den sv. vyznavače nebiskupa:
první čtení
druhé čtení
třetí čtení

Den sv. učitele církevního:

Den sv. opata. .
Den svatých panen, žen a vdov

sv. panny mnčennice: první ctení
_ druhe čtení

více sv. panen mučen.: první čtení
druhé čtení

sv. panny nemučenníce: rvní čt.
ruhé čt.

sv. ženy mnčennice . . - .
sv. ženy nemučennice' . . .
sv. vdovy. . . . . .

Za mrtvě.
Na den úmrtí a obi-bu mrtvého
Na den výroční ci Anniversarinm
Na každý den (za mrtvé vůbec)

Novýzam

. 1. Thes. 4, .

. 2. Machab. 12, 43—46. .

. Zjevení 14, 13. . . .

id. 13, 7-17 .
2 Tím. 4, 1—8
Sir. 39, 6—14. ' ' '

Bir. 31, 8—11. . . . .
\. Kor. 4, 9-14. . . .
Filip. 3, 7—12. . . .
Sir. 46, 1—6. . . . .

Sir. 51, 1-8. 12. . . .
Sir. 51, 13—17. . . .
1. Kor. 7, 25—34. . .
1. Kor. 7, 25—34. .
2. Kor. 10. 17—18. a
1. Kor. 7, 26—34. .

. Sir. 51, 1—8. 12. . .

. Přísl. 31, 10—31. .

. 1. Tím. 5, 3—10. . .

12—17.

Bir. 44, 25—27. a 45, 2-9.

2. Tím. 2, 3—10. a s, 10—12.
Jak. 1, 2—12 . . . . .
1 Petr. 4, 13_19. . . . .
Mondr. 5, 1—-6 . . ' . .
Maudr. s, 1—8 . . . . .
.Moudr. 5, 16—20. . . . .
Žid. 10, 32—33. . . . .

oudr.10,17—20. . . . .
ím. 5, 1—5. . . . . . .

Řím. 8,18—23. . . . . .

.Jan 15, 12—16.

.Luk. 14, 26—38.

.Mat. 16, 24-27.

.Mat. 10, 34—42.

.Mat. 10, 26—32.

.Mat. 11, 25-30.

.Luk. 11, 47-51.

.Lnk. 10, 16—20.

.Luk. 12, 1-_-e.

.Luk. 12, 1-8.

.Jan 15, 5—11.

.Jan 16,_20—22.

.Mat. 25, 14—23.

.Mat. 24, 42—47.

.Luk. 11. 33—36.

.uar. 13, 33—37.

. Mat. 5, 13—19.

.Luk. 12, 35—40.

.Luk. 12, 32—34.

.Luk. 19, 12—26.

.Mat. 19, 27—29.

. Mat. 25 1—13.

.th 13,44-52
.Mat. 13, 44—52.
.Mat. 13, 44—52.

.Jan 11, 21—21.

.Jan 6, 37—40.

.Jan 6, 51—55.
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Zprávy
o Dědictví Svatojanském.

1. Přehled údů v roce 1887.

Zakladatelů jest . . . . . . . . . . . . 7
Spoluzakladatelů . . . . . . . . . . . . 62
Udů první třídy . . . . . . . . . . . . 29
Udů druhé třídy . . . . . . . . . . . . 135
Údů třetí třídy . . . . . . . . . . . . 27147

Úhrnem . .“ . 27380

Mezitěmijest údů stálých:
a sice rodů . . . . . 5660

škol, obcí, bratrstev aknihoven, konventů a spolků 1148
údů duchovního stavu . . . . . . . 2914

“* Udy stavu kněžského snažně žádáme, aby, jak veškeré
údstvo očekává, mezi oktávem sv. Jana Nep. obět mše svaté za živé
i mrtvé údy našeho Dědictví každoročně obětovali. Ostatní údové
nekněží s týmž nábožným úmyslem v naznačeném čase přítomni
buďtež mši svaté. U hrobu sv. Jana Nep. v Praze koná. řiditel
Svatojanského Dědictví v den 15. května v 8 hodin slavné zpívané
rekviem za. všecky v Pánu zesnulé údy, kteroužto pobožnost založil
a. nadal v Pánu odpočívající kanovník strážce Vaclav Pešina rytíř
z Čechorodu, druhdy redaktor Dědictví Svatojanského.

II. Poučení o přístupu nových údův &odbírání 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 a exposita v Címěři,
posléze na výslužbě v Plané a v Táboře, umím'l sobě r. 1829 na
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památku první stoleté památky vyhlášení J ana Nepomuckého za
Svatého založiti ústav, jimž by dobré, vzdělavatelné knihy v jazyku
českém, již vázané, v ceně levné vydávány byly. 0 řízení závodu
toho požádal r. 1831 kníž. arcibiskupskou konsistoř vPraze. Položiv
jakožto základ 1000 zl. na stř. vyžádal sobě, aby podnik nesl jméno:
„Dědictví sv. Jana Nepomuckého“ a. 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 potvrzení vstoupilo Dědictví roku 1835 v. život a ze zrnka
horčičného vzrostlo v mohutný strom ibylo od slavné paměti papeže
Pia IX. dne 30. března 1. 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 (franko) aneb
jinak příležitostně s nápisem: „Řiditelslvz'SvatojanskéhoDědictvívPraze“
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 ne. vždy 20 zl.*).

2. Každý nově přistoupivši úd at si lístek na odbíráni 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 v knih
kupectví B. Stýbla v Praze na Sv.-Václavském náměstí—(býv. koň
ském trhu) číslo 786—II. vyzdvihnouti, jen že musí připojiti 8 kr.
r. č., kterýžto peníz přísluší za práci a 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 &jiná téhož
Dědictví týkající se návěští ohlašujeme v časopisu „Blahove'st,“ jenž vycházíletos již
88. rok) třikrát za měsíc, totiž dne 6., 15. a 26. každého měsíce. Na „Blahověst“
předplácí se v knihkupectví B. Btýbla v Prase č. 786—1'1.a sice na celý rok a po
štovní zásilkou pouze 8 II. 50 kr. -— Vtémž knihkupectví prodávají se úplné výtisky
.Blahověsta“ : r. 1876, 1877, 1878 a 1879 v snížené ceně :? po 1 zl. 50 kr.
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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 čislo 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, tento již žádné platnosti nemá.

5. Když umřel úd, žádáme snažně pozůstalých přátel, aby,
když si na jeho lístek knihu posledniho 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. konszleta'řiPražské zaslal. Jména zemře
lých 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-lí 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
]anského v Praze



111. Seznam
údů Svatojanskeho Dědictví v Praze,

kteří během roku 1887 zemřeli, aneb již dříve zemřevše,Řiditelstvi
teprv letošního roku oznámeni jsou.

I. v Čechách.

1.V arcidiecési Pražské.
Bartošová Anna, vdova v Březových

Horách.
Burda Josef v Plasích.
D. p. Čampula 'Basil, konventual

v “Teplé
Capkova Anna v Praze z. r.
Distlova Marie v BřezovýchHorách.
Hamous Jan v S kořicich.
Hron Frant. ve _osečanech.
Kratochvil Václav v Čerhenicioh.
Kvítek Jan v Bystřici.

Lukešová Magdal. v Malé Chuchli.
Mrdalova Františka v Klimětioíoh.
Novotný Jan v Praze, '
D. p. Praský Ignác, farář v Lišnioi.
D. p. Rubeš Josef, farář v Lužci.
Springrova Františka v Nových

Hutich.
Urban Matěj ve Velvarech.
Záleský Emanuel v Lochovicioh.

Ú'hxnem 17 .

2. V Budějovické diecési.
Beneš Vinc. v Štěchovicích.

Blalhgušova Lidmila v Albrechticic .
Cimrhansl Josef v Bělči.
Dvořákova Eva v Hor. Slověnicích.
Farkaš Jan v Suchdole.
D. p. Heinz Ant., děkan v Nové

Kdyni.
Herlikova Marie v Mrdákově.
Honzik Matěj v Chelčicich.
Houfova Marie v Němčicích.
Chumova Johana v Zálesich.
Jiranova Marie v Libějicích.
Kamenický František v Smrkově.

Kohoutova Barbora v Klenčí.
Kolář Josef v Křepioích.
Kovář Jan v Soušicich.
Krb Karel, učitel v Třeboni.
Kubešova Johana v Dolních Duna

jících.
Kučerova Josefa v Koželovš.
Kvěžek Matěj v Bratronicích.
Ledvinova Voršila v Domažlicích.
Luhan Josef v Petrovicích.
Lukeš Antonin v Petrovicích.
D. p. Muller František, farář V"

Bošilci.
Olžbutova Anna v Municich.



Pavel Martin v Svídnici.
Pavlíkova Magdalena “v Štěchovi

cích z. r. “ >

Pilný Jan v v Cejticich.
Pobudova Magdalena v Horno

sině z. r. ' ' ' '
Přibíkova Marie v Luženicích.
Švec František v Žitném z. r.

Trobl Vit v Újezdě.
Vacha-'tovaAnna v Bubonicích.
Veselý Josef v *Bejšově. '
Voříšek Matěj a Marie v Kýni

cích z. r.,
Zedničkova Marie v Budějovicích.

Úhrnem 35.

3. V Kralohradecké diecési.
Bayerova Kristina v Prasku.
Bečvářova Marie v Humbolci.
D. p. Bumba Jos., gymnas. kate

cheta v Hradci Kral.
Buša Frant. ve Vojslavicich.
Drobný Antonin v Nov. Bydžově.
Durdík Frant. v Hořicích.
Fišer Jan v Sadové.
D. p. Haas Josef, býv. farář v

Kratcnohách, na odpočinku v
Žiželících.

Hergetova Marie, provd. Klaudova,
v Hradci Kral.

Hlaváčkova Barbora v Nov. Byd
žově.

Holý Jiří v Mezilesí.
D. p. Hyhlik František, děkan v

Bejšti. '
Janeček Jan v Počátkách.
Janečková. Anna v Počátkach.
Karníkova “Rosalie v Počátkach.

Kavánek Jan v J ankově.
Kopova Kateřina vNov. Bydžově.
Košťál V'ácl. v Pouchově.
Koukal Jan v Dolích.
Krištof Jan v Nepolisicich.
Matějak Ignác v Kruhu.
D. p. Makarius Alois, děkan v Nov.

Bydžově. '
Novotný Josef v Hřišti z. r.
Petránek Frant. v České Libchavě

z. r.
Stárek Frant. v České Libchavě

z. r.
Schlaufova Marie, provdaná. Hoz

nouchova v Hradci Kral.
Suchomelova Teresie v Brandýse

nad Orlici. _
Slezák Václ. v Smiřicích.

ustova Marie v Černilově.

Uhrnem 29.

4.V Litoměřické diecési.

J irounkova Františka v Poříčí z. r. [Staňkova Anna v Kozadirku.
Maršálkova Kateřina v Křinosich

z. r.
D. p. Palanek Jan. děkan v Soe

otce.
D. p. _Schneider Karel, děkan V_

Hřivmich.

trympl Frant. ve Volenicich.
Tyrychta Václav v Lhotě Ryti—

řově.

Uhrnem 7.

II. na Moravě.

5. V Olomoucké arcidiecési.

Babičkova Františka ve Vaceno- | Budilova Anna ve Velké Senici
vicich.

Balcarkova Apolonie v Hrabová.
Bláhova. Kateřina vStarém Městě.
Borucký Karel v Opavě.
Brachtlova Anna v Šumvaldě.
Brandova Marie v Dolanech.

z. r.
Čechovský Jan v Olšanech.
Černoch Karel v Osvětimanech.
Černý Frant. v Starém Městě z. r.
Dočkal Jan v Citově.
Dominikova Josefa v Břesku.



VI

Faixova Juliana v Ko řivnioíoh.
Fialová Antonie provd. zsypalová

v Chabičově.
Foukal Josef v Raštění.
Fukova Pavlina v Prostějově.
Gorgoňová Anežka v Karlovicích.
Gottwaldova Františka v Hradeěné.
Hanák Jiljí v Křelově.
Havlík Josef v Lubné.

Hlá'vlšová Františka v Dlouhoni010 .

Hradilikova Františka, provdaná
Darebníkova, v Plešovci.

Jašíček Josef v Bezuchově.
Kajura Frant. a Zuzana. manž. v

Frýštaku.
Kai—honFrant. a Marie, manž. v

Náměstí z. r.
Klapil Karel ve Vejšovicích.
Kla ilová Mariana ve Vejšovicích.
Kocián Jan v Soběchlebech.
Koníček Frant. v Litopeči.
D. p. Kopecký Josef, farář v Bene

šově.
Kopečný Frant. a Marie, manž.

v Smržicích z. r.
Kopečná Johanna v Jankovioích

z. r.
Koplova Marie v Příkazich.
D. p. Kouřil Antonín, farář v Ry

chalticich.
Koutný Frant. v Dětkovicich.
Kovářík Josef v Prostě'ově z. r.
Krejčí Jan v Hluzovicich.
Krucinová Barbora v Lenkách ve

Slezku.
Machatova Marie Anna v Horce.
Mikel Jan v Doubravech z. r.
Muchova Marie v Loukově.
Němec Tomáš v Starém Městě z. r.
Olšina František v Kostelanech.
Opluštilova Kateřina v Březcích

z. r.
Pavlikova Juliana v Kolešovicích.
Picnerová Barbora v Pískově.
Polanská Anna v Pršném.

Rakusová Kateřina v Bainošovicíoh.
Raška Frant. ve Švábenicíoh.
Remeš Frant. v Košikáoh z. r.
Ryšavá Barbora v Štětovech.
Skovajsa Vavřinec v Biskupioích.
Smrčková Eva v Šumvaldě.
Sochor Jan v Chropini.
Spáčilova M. Anna ve Vítonicích.
Stuchlíkova Marie v Opavě.
D. p. Suchánek Jos., kněz na odpo

činku.
Šachová Veronika provd. Uhel-ková

v Krásném poli.
Ševěikova M. Anna v Kutech.
D. p. imek Frant., koop. v Du

banech.
Šromova Viktoria v Brodku.
Štědroň Josef v Kravaři.
Štědroň Frant. v Kravaři.
Štulcova Zuzana ve Frýštaku.
Štverkova Anna v Krásném poli.
D. p. Talský Rudolf, farář v Ko

stolci.
Ticháčková Kateřina v Stichovicích.
Trnavský Karel v Něm. Prusích.
Turečkova Marie v Holici.
Tužíčková Mariana v umvaldě.
Valáškova Beata v Kravaři.
Vaškrejova Magd. v Ludkovicích.
Vavrošova Teresie v Želechovi

cích.
Vidrmanová Marie v Šumvaldě.
Vitiskova Tekla v Chropiní.
Vláčilova Marie v Brodku.
Volákova Antonie v Uher. Hra

dišti z. r.
Vyhlídalová Anna v Margelíku.
Vytisková Mariana v Krásném oli.
Zajiěkova Marie v Troubelicio .
Zaoral Karel v Ruětonicich z. r.
Zborníkova Viktorie v Lověěicích.
Zbořil Frant. v Hunčovicích. :
Ziháčkova Marie v Bilavsku.
Zidkova M. Anna v Mokro—Lazcíeh.

Úhrnem 88.

6. V Brněnské diecési.

Ambrožova Barbora v Březině.
Boček Antonin v Domašově z. r.
Dvořáček Filip v Tišnově.

Hájek Matěj a Apolena ve Vy
myslicich z. r.

Hanák Kajetán v Marhófnu.



Hoch Josef a Anna, manž. v Lhotce
z. r.

Holá M. Anna v Dol. Dubňanech.
Hrazdím Josef ve Vilímovicich.
Jangl Mikoláš v Cejkovících.
Jochmann Josef v Tuřanech.
Jochmannova Terezie v Tuřanech.
Kolář Jan v Březině.
Konečná Kunhuta v Čejkovicích.Krčmář Karel v Sokolmcí.
Kučera Jan ve Vilímovicích.
Kurka Ant. v Nebovidech.
Liškutín Jiří a Františka vŠlapa

nících z. r.
Nečas Jan v Křepicích.
Novákova Veronika v Hodoníně.

VII

Pár Jan, chalupnik v Nebovidech.
Párova Kateřina v Nebovidech.
Policar František, půllaník v Nebo

vídech.
Policarova Marie v Nebovidech.
Racek Frant. v Bučovicích.
Rackova Kateřina v Bučovicích.
Rod František v Roseči.
Soukal Fabian v Žabčících.
Štěfan Josef ve Vycomělicich.
Truhlář Jan v Mezříčku.
Vrba Ignác ve Vycomělících.
Zambalova Žofie v Hodoníně.
Zaural Antonín v Starém Brně.

Úhrnem 35.

III. Ve Slezsku.

7. Ve Vratislavské díecési:

Bujanovská Petronilla vBujakově.
Gromotková Agata v erech.
Javorský Pavel v Bujakově.

Úhrnem 3.

W. V Rakousích.

D. p. Bláha Jan Nep., farář v_Píestingu V Dolních Rakousích.
Sokolovská Františka ve Vídní.

Úhrnem 2.

V. V Uherských diecésích.

Břešťák Stefan v Ersekujvaru.
Ivaníčova Marie v- Ersekujvaru.
Klindová Marie v Egbelu.
Maízon Filip v Ersekujvaru.
Palacká Anna v Ersekujvaru. Úhr nem 5.

Tedy úhrnem všech údův v Pánu zesnulých, pokud letos
Ředitelství oznámeni byli, 221, kteřižto modlitbám živoucích od
poručeni buďtež.

Modleme se :

Bože, všech věrných Stvořiteli a Vykupiteli, dušem služeb
níkův a služebnic svých odpuštění všech hříchů rač dáti, aby pro



VDI

minutí, kteréhož vždycky žádali, pobožnými prosbami dojití mohli.
Skrze Krista Pána našeho. Amen.

Odpočinutí věčné dejž jim, Pane, a světlo věčné at jim svítí.
At odpočívají v pokoji. Amen.

IV. Milodary & odkazy v roce 1887 pro Dědictví
Svatojanské.

1. Anna. Škrabalova v Příkazích na Moravě za 'I-Michala
Škrabala . . . . zl. 10-—

2. Františka AdamčíkovavHuštěnovíoích naMoravě za
1-dceru Františku. . . . .zl. 10“—

3. Marie Caltova ve Vídni za-I-otce Frant. Sales. Vomastu zl. 10“—
4. Za Jana Slovačka a Alžbětu manželku v Kutech na

Slovensku v Uhrách. . . . zl. 10"—
5. Za 1“rodiče Martina a Annu Kovařových v Kutech . zl. 10“—
6. Eleonora Husičkova v Hnojicích na Moravě . . . . zl. 15“—
7. D. p Šulak Josef, 0. k. vojenský farář v Módlingu . zl. 20'
8. Josef Dvorský v Dolním Štěpánově . . . . zl. —'70
9. Filip Pospíšil, kooperator v Zubří na Moravě . . zl. 1'—

10. František Schneider, domkař vNaklí, za zemřelédítky zl. 10—Uhrnem. . m

V. Příspěvky spoluoudů Dědictví na chrám sv. Víta v Praze
v roce 1887.

. Nejmenovaný úd Dědictví z Moravy . . . . . . . zl. 1.—
Klara Svobodova ze Zborovic . . . . . . . . . .zl. —'20
F. Liška v Julianově . . . . . . . . . zl. —'40

. Jan Martinák, chalupník v Bludově . . . . . . .zl. 15'-(
Josef Dušek, horník na Horách Březovych. . . . .zl. 2-—
Dr. Jan Sedláček v Trutnově k uctění kněžského ju
bilea sv. Otce Lva XIII. . . . . . . . .zl. B'—

9?»pr

7. Václav Slanský v Malých Všelisích . . . . . . .zl. 1.—
8. D. p. František Poimon, děkan v Dešně na Moravě .zl. 100-—
9. František Kocian, domků na Štětíně V Slezsku. . .zl. —'50

10. Josefa Plisková. v Prešpurku, Františka Hlávkova &
Josefa Jakubková. . . . . . . .zl. 1'50

Úhrnení . . .zl.126'6G



VI. Knihy Svatojanského Dědictví.

Z knih Svatojanským Dědictvím vydanýchjest
posud na skladě:
Bible Česká čilí Písmo svaté Starého i Nového Zákona, švabachem.

Velký oktáv. Stran 1433, dříve za 2 zl., nyní toliko za I zl.
Postilla aneb výklady _arozjímání na evangelia nedělní a sváteční

od Dr. Innocencía Frencla.

Díl I. dříve za 1 zl. 84 kr., nyní za. 50 kr.
Díl II. „ za 2 zl. 44 kr., „ za I zl.
Díl 111. se o sobě neprodává.
Díl IV. obsahující výklady na epištoly celého roku, dříve za

1 zl. 50 kr., nyní za 50 kr. Celé dílo za 2 zl. 50 kr.
Kancionál. Díl I. a II., dříve 4 zl. 40 kr., nyní za 2 zl.
Hlas varhan. Díl I. a II. obsahuje dokonalý průvod varhan ke všem

písním v Kancíonálu obsaženým, “dříveza I8 zl., nyní za 6 zl.

w K žádostivdůstoiných úřadův farních, řiditelů kůrův &
členů Dědictví povolí Ríditelství při obou dílech „Kanoíonalu“ i u
„_Hlasuvarhan“ ještě větší sražku, t. i. nižší cenu, jakož ipří
jmých knihách v tomto seznamu ._ql3sažených, zvláště když by se
více výtisků odebralo. Tímto zmobem bylo by lze „Kancíonal“
za nepatrnou cenu po osadáchrozšířiti,tak že by se v každé
domácnosti ke cti a chvále Boží zpívalo a společně služby Boží
nábožným zpěvem veš keré osady se oslavily.

Duševní zábava. Sbírka povídek, dříve za 1 zl., nyní za 40 kr.
Čermákova rodina, od kan. Josefa Ehrenbergra, dříve za 1 zl.,

nyní za 40 kr.
Vůdce hříšníků Ludvíka. Granadského. Od Jana N. Frant. Desoldy.

Stran 733, dříve za 1 zl. 40 kr., nyní 80 kr.
Příběhy Starého Zákona a jím připojené nábožné rozjímání pro lid

křesťanský; s obrázky; dříve za 2 zl., nyní za. I zl.
Příběhy Nového Zákona a jím připojené atd.; s obrázky; dříve za

2 zl., nyní za I zl.
Boj & vítězství pravdy Boží v Čechách. Sepsal kan. Jos. Ehrenberger.

Dříve za 1 zl., nyní za 40 kr.
Drahé kameny : koruny Svatováclavské čili životy Světců, Blaho

slavených a domněním Svatých národa Ceskoslovanského..Díl I.,
dříve za 1 zl. 40 kr., nyní za 80 kr.

Obrazy z dějepisu Církve Páně. Sepsal Tomáš Novak. Díl I. dříve
za 1 zl. 36 kr, nyní za I zl.

Dějiny diecése Pražské. Národní .dům Český v Římě. Sepsal a. vzdělal
Dr. K1. Borový; dříve za 1 zl., 45 kr., nyní za I zl.



X

Ctih. otce Leonarda Gofíine-a.: Postilla. Přel. Jan N. Frant. Desolda.
Díl 1. obsahuje neděle a svátky Páně. Str. XVI a530. Cena 1 zl.

Ctih. otce Leonarda Gofňne-a: Postilla. Přel. Jan N. Frant. Desolda.
Díl II. obsahuje slavnosti a svátky Svatých. — Cena 1 zl.

Obrazy : dějepisu Církve Páně. Sepsal 1-Tomáš Novak. Díl II. _
0 svatém biřmování. Cena obou spisů dříve 1 zl. 50 kr., nyni Izl.

Sv. lan Nepomucký. S ocelorytinou. Sepsal Dr. Klement Borový. —
Základní pravidla katol. vychováni. Zčeštil Jan N. Frant. Desolda.
Oba spisy dříve 2 zl. 60 kr., nyní I zl.

Památky Staroboleslavské 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, & XVIII.
Cena 1 zl. *)

Drahé kameny z koruny Svatováclavské, t. j. Životy Světců, Blaho
slavenců a domněnim Svatých naroda Českoslovanského. Díl II.
s obrázky. —- Sv. Vojtěcha hrob a ostatky na hradě Pražském.
Na památku nalezení těchto ostatků dne 15. března 1880 sepsal
Jan Kř. Votka. Oba spisy, str. 617, za 1 zl.

Trnová koruna. Historický obraz z třicetileté války. -— Pan Odolan
Pětipeský. Historická. pověst z dob třicetileté války a vojen
Tureckých. Od V. B. Třebízského. Str. 487 s 2 obr. Cena 1 zl.

Duchovní cvičení pro dospělé i pro mládež vzdělanější. Sepsal Fr.
Srdínko, sid. kanovník starobylé kollegiatni kapitoly v St. Bole
slavi atd. Str. VI a347 s mnohými obrazky vtextu. Cena 40 kr.

Posvátná místa král. hlavního města Prahy. Dějinya popsáni chrámů,
kapli, posvátných soch, klášterů a jiných pomníků katolické víry
& nábožnosti v hlav. městě království Českého. Sepsal František
Ekert, kaplan v sv.Vojtěcha v Praze. Svazek I. S 2fototypickými
obrazky. Str. VI, 379 a XIII. Cena 2 zl. — Svazek II. s 2foto
typic. obrazky. Stran 515. Cena 2 zl. .

Jubilejní kniha. K oslavě tisícileté památky úmrtí sv. Methoděje
jakož i k oslavě 50-1etéhotrvání Dědictví Sv.Jana Nep. vydaná..
S první části matriky údů Dědictví. Podíl č. 72zar. 1885.
S obrazky. Str. 448 a 285. Cena 2 zl.

Otcové a děti. Povídka z venkovského života; napsal Vojtěch Pakosta.
S 5 obrazky.S druhoučástí matriky údů Dědictví. Podíl
č. 73 za r. 1886. Cena 2 zl.

\

*) Menší spis téhož druhu jest „Stará Boleslav, nejstarší poutní místo v
Čechách.“ Vydal Fr. Srdínko, síd. kanovník kolleg. kapitoly v Staré Boleslan. s
ocelorytinou & 8 Obrázky v textu, str. 120, za. 40 kr., v knihkupectví B. Stýbla
v Praze.



XI

Cesty mleeionářskě, které Mangolskem, Tibetem & říší Čínskou vy
konali Huc a.Gabet, kněží kongregace sv. Lazara v Paříži. Zčeštil
Karel Jindřich. Podíl č. 74 za r. 1887. Cena. 2 zl.

Poznámka.
Život Ježíše Krista od Neumanna, taktéž: Životy, utrpení a skutky

Svatých &Světle Božiclí, od Hug. Karlíka, jsou již úplně rozebrány.

V Praze, 20 května. 1888.

Dr. Klement Borový, František Srdínko,
kanovník metropolitní kapitoly sídelní kanovník kolleg.
u sv. Víta na hradě Pražském, kapitoly ve Staré Boleslavi,

ředitel redaktor
Dědictví Bvatojanského. Dědictví Bvatojanského.


