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KNIHA JOZUE.
PREDMLUVA.
Aby národ po smrti Molžišovel neostal bez vodcu a pastiera. Mojžiš na
rozkaz Bozi ustanovil za svolho nástupcu Ozea. syna Nunovho. a na znamenie
leho vyvolenía remenii mu meno (Osee = spasenie) na jazue (Jahve le spase—
nie). Jozue (s alebem) |edlny dosial sa do zasl'dbene zeme zo všetkych. ktorí
vyšli z Egypta. Jeho úlohou bolo: zoslabenú zem vybo ovat a vyboiovanti medzi
desatoro okolení rozdelil. Kniha. ktora obdržala svole meno .Jozue' od hlavne]
(po Bohu osoby. v ne rozprava. [ako Jozue vykonal svo u úlohu. Avšak kniha
so stanoviska dele
nepopisule
ského naroda lak.
za aby
časov
Jozuovye
plsneho.
aledellnxrlzrae
z 0 adu náboženského
z nich
zlavna bola vernosť Panova
vo svolieh sluboeh.
Knihu delíme na dve čiastky: v prvei (l.—12. 24.) opisule sa vydobytie
zeme Kanaaneiskel.(13.—23.) |e| rozdelenie medzi dvanastoro pokolení izraelských.
Priprolena le z rava o navratení sa vychodnolordanskyeh pokolení (22). 0 Ú
slednych naria eniach Jozuovyeh a o leho smrti (23. 24.)
Knina Jozue |e dielo samostatné. l Židia i kresťania uznávali vžd za |e|
pôvodcu Jozua; k nám však dostala sa od inel ruky v novel podobe: ta to spí
sana bola pravdepodobne ešte pred dobou kralovskou. alebo na |e| počiatku.

HLAVA

l.

3. Každé miesto, na ktoré vkročia

lozue vyzvaný od Boha. aby zaujal zem vaše nohy, dám vám. ako som povedal
Svätú. rozkazuje ludu izraelskému, aby sa Mojžišovi.
(V. Mojž. ll, 24.)
<troiili voist do zasľúbenej

zeme. a napo—

4.-()d Púšti a Libanu až po velkú
mína pokolenie Ruben. Oád a Manasse. aby
dla svojho sľubu podporovali bratov v tom rieku Eufratu. všetka zem hetejskázl až
to podujati.
po Velké more proti západu slnka bude
vaším územím.
]. l stalo sa po smrti Moižiša. slu
5. Nikto nebude móct vám odolať za
žobníka Pánovlio, že mluvil Pán
k Jozuovi, synovi Nunovmu. sluhovi všetky dni tvojho života; iako som bol
s Mojžišom, tak budem s tebou; nco—
Moižišovmu. a riekol mu:
2. Mojžiš. môj služobník. umrel; vstaň pustím ta. ani nezanechám.
(Nlžšie 3. 7; Zid. m. 5.»
a prejdi tento Jordán. ty i všetok lud
s tebou. a id' do zeme. ktorú ia dám sy rokov. ktoré vodcovia v púšti mali strávit. ui.
prebehlo. jednako Boh nechce im vydat zem
nom lzraelským."
bez ich vlastneho pričinenia : len pomaly chce
') Stvoriteľ ie pánom sveta, on môže ka vytlsniit Kananeiských.
zdemu ludu vykázat teho zem : maietok. l'lrle
') Vlastne Kananská. Heteiski stoja tu azda
doplnily už mieru : štyridsat ako zástupcovia všetkých sedem kmenov.

ohy Kauniskýcb
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6. Bud' silný a pevný, lebo ty lósom
rozdeiiš tomuto ľudu zem. ktorú že im
dám, prísahou som sľúbil ich otcom.
7. Len bud silný a veľmi pevný: aby
si zachováva] a plnil všetok zákon,
ktorý ti prikázal Mojžiš, môj služobník;
neodchyľuj sa od neho ani na pravo ani
na ľavo, aby si bol múdry vo všetkom,
čo činiš.
8. Nech neodchodl kniha tohoto zá
kona od tvojich úst,“ ale rozmýšľal
budeš o ňom vo dne i v noci, aby si
zachovával a konal všetko, čo písané
je v ňom; vtedy riadne pôjdeš svojou
cestou a múdre budeš konat.
9. Hra, prikazujem ii, buď silný a
pevný. Neboj sa. a netrat ducha. veď
s tebou je Pán. tvoi Boh, pri všetkom,
čo počinaš.
10. l rozkázal Jozue kniežatám ľudu
a riekol: Prejdite táborom a rozkážie
ľudu, i hovorte:
] 1. ,.Nachystajte si potravy?) lebo po
troch dňoch prejdete Jordán a vojdete
do zeme, ktorú Pán. váš Boh vám dá.
aby ste ňou vládli.“
12. I Rubenovcom. aj Gádovcom a
polovici pokolenia Manassesovho') rie
kol:
13. Spomnite na rozkaz. ktorý vám
dai Mojžiš, služobník Pánov. keď riekol:
„Pán. váš Boh dal vám odpočinok“ a
všetku 'túto zem.
14. Vaše manželky. i synovia, i do
bytok zostanú v zemi. ktorú vám dai
Mojžiš za Jordanom; ale vy všetci,“)
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ktori ste mužovia silní, tiahnite ozbro—
jení pred bratmi. a bojujte za nich,
(|V. Mojž. 32. 26.)

15. dokiaľ nedá Pán odpočinku va—

šim bratom, ako i vám dal, a nebudú
vládnuť aj oni zemou, ktorú im Pán.
váš Boh dá; a tak potom vrátite sa do
zeme vašej vlastnej, a prebýval budete
v nej, ktorú vám dal Mojžiš, služobník
Pánov. za Jordanom na východe slnca."
16. | odpovedali Jozuovi a riekli:
Všetko. čo si nám rozkázal, učiníme:
a kamkoľvek nás pošleš. pôjdeme.
17. Ako sme vo všetkom poslúchali'l
Mojžiša, tak poslúchať budeme i teba;
len nech je Pán. tvoj Boh, s tebou, jako
bol s Mojžišom.
18. Ktoby odporoval tvojim ústamř'
a nebol by posiušný všetkým rečiam.
ktoré by si mu prikázal. nech zomrie:
ty len bud' silný a zmužile sa maj!
HLAVA 2.
Jozue posiela vyzvedačov do Jericha. ktori
pred nebezpečím skryjú sa v dome ženy Ru
hab. a neskôr štastllve sa vrátia.

]. Tedy Jozue. syn Nunov. vyslal
tajne zo Setimu dvoch mužov, vyzve
dačov, a riekol im: ldte. a vyzvedajte
zem i mesto Jericho. Tito šli a prišli
do domu ženy smilnice?) menom Rahab.
a odpočinuli u nej.(Zid. ||, 31; .! . 2, 25)

2. [ oznámené bolo kráľovi Jericha
a povedané: „Hľa. mužovia zo synov
izraelských prišli sem v noci. vyšpe

hovat
zem..

') Citavai ju často, a nasleduj jej nauku slo
') Neposlúcbali vždy Mojžiša, ale poposluht
vom i skatkom.
pokolenie zahynulo.
Rozkazom z úst tvojich.
') Nie manny ale iných potravných článkov
kforč na cestu potrebovali.
') Zena menuie sa smllnicou. Tuším bola. sin
') Ruben. Oád a polovica pokolenia Manasse žobkyiiou bohyne Astany. ktorej služba by'/t_i
sovho už mali vhodne sídla. teda treba ich bolo spojená so smllstvom. Akokoľvek: ale toľko !
že sa následkom zázrakov. ktore Bohm
upamatovat na slovo Moiž. (Nam.
24.) isté.
\yjdeni Izraelitov z Egypta činil. na pravú v|e|n
') Ustálene. nepriateľmi nerušene bYdlo. DO obrátila (2. 10—11.) a svoje nešľaehetne zamest
dlhom. nepokojnom putovaní púšťou. Neposlušni nanie opustila. Preto bola i hodnú prijatou byť
nedostanú sa k tomuto odpočinutiu. ale ani ono do knihy rodu Ježiša Krista (Mat. 1. $.). ktorý
nie je ešte pravým odpočinkom ludu Božieho. neopovrhol pochádza! od hriešnika. kedže prišiel
") Nie všetci: lebo Rubenových bolo 43.511). hriešnikov hladat a spasli. Pohank )! Rahab. Tl
(i“ových 40.51!)a Manassesovýeh 52.70). a dľa mar a Betsabe. ktoré sú v knihe rodu Spasite
) znamenajú pmolaak
4. 13. tiahlo len 40.0“). ostatni zostali na ochranu ľovho (Mat. 1.1.
žien a deti i zauiatei zeme.
pohanov do kresťanstva (Jeron. u Mat. 1.54"
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3. A kráľ Jericha poslal k Rahabe a
odkázal jej: „Vyved' mužov, ktorí k tebe
prišli, a vstúpili do tvojho domu, lebo
sú to vyzvedači a prišli vyšpeiiovat
všetku zem.“
4. Ale žena vzala mužov, ukryla ich,
a riekla: „Uznávam, prišli ku mne, ale
ja som nevedela, odkiaľ sú.

9

domu môjho otca. a dajte mi spoľahlivé
znamenie,
13. že zachováte môjho otca i matku.
mojich bratov i sestry, a všetko, čo
ich je. a zachránite naše duše“ od

smrti.“

14. Oni jej odpovedali: „Duša naša
za vás nech je na smrť." len jestli nás
(Nižšie 6, 17.) nevyzradíš; a ked' nám dá Pán túto
5. A keď za tmy zatvárali bránu, vy— zem, preukážeme tí milosrdenstvo a
šli i oni, a neviem. kam išli; utekajte vernosť."
chytro za nimi, a dohonlte ich.“
15. Tedy spustila ich oknom po po
6. Ale ona vyviedla mužov na poval vraze, lebo jej dom opieral sa o (mest—
svojho domu,!) i prikryla ich pazderím, ský) múr,“)
ktoré tam bolo.
16. a povedala im: .,ldte do hôr, aby
7. A tí, ktorí boli vyslaní, hnali sa azda nestretli sa s vami vracajúci sa;
za nimi cestou, ktorá vedie ku brodu a tam sa skrývajte za tri dni, dokiaľ
Jordana; i hneď, ako vyšli, bola brána sa nevrátia; a potom pôjdete svojou
zatvorená.“)
cestou.“
8. Ešte nezaspali tí, ktorí boli ukryti,
17. Oni jej riekli: Zbavení budeme
tu, hľa, žena vstúpila k nim a riekla:
tejto prísahy. ktorou si nás sprisahala,
9. „Viem, že Pán dai vám túto zem;
18. jestliže, keď vojdeme do zeme.
lebo ved pojal nás strach pred vami, tento červený“ povrázok nebude na
a všetci obyvatelia zeme zmalomy znamenie. a nepriviažeš ho v tom okne.
selneli.
ktorým si nás spustila, a neshromaždiš
lO. Počuli sme. že Pán vysušil vody do domu k sebe svojho otca i matku.
Červeného mora. ako ste do neho vchá i bratov a všetko svoje príbuzenstvo.
l9. Kto potom za dveri tvojho domu
dzali, keď ste vyšli z Egypta; a čo ste
učinili dvom kráľom amorrhejským, vyjde. toho krv bude na jeho hlave“
ktori bývali za Jordanom: Sehonovi a a my budeme bez viny. Ale každého.
Ogoví, ktorých ste zabili.
kto bude s tebou v dome. padne na
(li. Mojž. 14. 21: Mojž. 21. 2-1.) hlavu našu, jestli sa ho kto dotkne.
ll. A keď sme to počuli, poľakali
20. Ale jestli budeš- chciet nás zradit
sme sa, a srdce naše ochablo a nezostal a túto vec dat na javo, budeme zbavení
v nás duch, keď ste prišli; lebo Pán. prísahy. ktorou si nás zaviazala.“
váš Boh, on je Boh i hore na nebi. i
') Toiest: životy naše.
dolu na zemi.
') Vám s obyvateľmi Jericha hrozi smrt, ale
sme ne
12. Teraz tedy zaprisahajte sa mi na ona nech nr.-zastihne vás. lež nás.
nech potom Bob nás namiesto vis zabubi.
Pána. že jako ja som milosrdenstvo verni:
') Kiorým mesto bolo ohradené.
') Snúra z niti hodvábu červeného. Dali l
preukázala vám, tak i vy preukážete

takú červenú šnúru: červené veci vidiet : =—
') Rehab dopustila sa lži, ktorá sa nedá ospra leka. Mnohí sv. otcovia poznamenávaiú. že tento
vedlnit. Ale ako pohania neznalu zákazu kri— červený povrázok bol predznakom umučeneho
vého svedectva (2. Moiž. zo. lb.) ani zákazu Spasiteľa. skrze ktorého Rahab telesne i du
činil zlé, aby z toho vyšlo dobré (Rim. 3. 8.) ševne oslobodená bola. Sv. Anzustln piše: Ona
Preto ieí previnenie bolo všedné. a bolo jej pre bola oslobodená. lebo na čele nosila znak krvi
Ježiša Krista. Preto aj Spasiteľ riekoi pyšným
jej vieru v milosti odpustené.
Domy na východe nemaly pokrovu. ale Ich larizeiom: Veru. povedám vám. že mýtnicl :
smilnľci predlidú vás do kráľovstva Božieho, keď
;laäwalie
iny. ublté bolo zemou: tam sušievall poľné totiž premôžu seba živou vierou, zaslúžia si
') Aby vyzvedači nemohli ujst. iestli by ešte kráľovstvo nebeské.
v meste boli.
') Sám bude príčinou svojej smrti.
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7. [ riekol Pan Jozuovi: Dnes začnem
A keď ich pre— ta vyvyšovat pred všetkým lzraelom.
pustila, aby šli. vyvesila v okne čer aby vedeli, že, ako som bol s Mojžišom.
tak som i s tebou.
vený povrázok.
8. A rozkáž kňazom, ktorí ponesú ar
22. Oni odišli a prišli do hôr a zostali
tam za tri dni, kým sa nevrátili tí, ktorí chu úmiuvy, a riekni im: Ked vojdete na
ich prenasledovali: lebo ich hľadali po kraj vody Jordánu, zastavte sa v nej."

Zl. A ona odpovedala: ...lako ste

riekli, tak sa staň.“

všetkých cestách a nenašli ich.
23. Keď títo vošli do mesta, vyzve
dači sa vrátili a sostúpiii s hôr, pre
plavili sa cez Jordán, a prišli k Jozuovi,
synovi Nunovmu. i vyrozprávali mu
všetko, čo sa im prihodilo.
24. a riekli: Dal Pán všetku túto zem
do našich rúk, a strachom porazení sú
všetci jej obyvatelia.
HLAVA 3.
lzraeliti suchou nohou prechádzajú Jordán.

9. I riekol Jozue synom lzraelovým:
Pristúpte sem. a počujte slovo Pána.
Boha svojho.
10. A hned zasa riekol: Po tom po—

znáte, že Pán. Boh živý, je medzi vami.
a vyplieni pred vami Kanaanejov a
Hetejov. Hevejov a Ferezejov. Gerge
zejov, i Jebuzejov. a Amorrejov.
ll. l'lľa. archa úmluvy Pána všetkej
zeme pôjde Jordanom pred vami.
lZ. Vyberte dvanást mužov z poko
lení izraelských. po jednom z každého
pokolenia;
l3. a keď kňazi. ktorí ponesú archu
Pána. Boha všetkej zeme. vstúpia no—
hou do vôd jordanskýchř) vody sdola
nich sbehnú a nebude ich, ktoré však
shora tečú, zostanú v jednej hromade.

!. Vtedy Jozue vstal za noci" a pohol
sa; i vyšli zo Setim, a prišli k Jordánu.
on i všetci synovia Izraeloví, a zostali
iam za tri dni.
2. A keď tieto pominuly. vyvolávači
14. Tedy vyšiel ľud zo svojich stan—
prešli prostriedkom stanov,
3. a začali volat: Keď uzriete archu kov. aby prešiel Jordán; a kňazi. ktorí
úmluvy Pána. Boha svojho, a kňazov niesli archu úmluvy, šli pred ním.
15. A ked oni“) vošli do Jordánu, a
z rodu levitského, ktorí ju ponesú. po
nohy svoje omočili na kraji vody (Jor
hnite sa aj vy. a idte za nimi;
4. bud však medzi vami. a archou dan v čas žatvy naplňuje brehy svojho
miesto dvoch tisíc lakťov. aby ste ju koryta),')
mohli z daleka _vidiet a znat. ktorou
16. zastavily sa vody pritekajúce na
cestou máte íst; lebo ste predtým ne—jednom mieste, a nakopené, jako nejaký
chodievali tou cestou; a varujte sa pri vrch. objavily sa ďaleko od mesta, ktoré
blížiť sa k arche."
sa nazýva Adom. až k miestu Sananŕ)
5. l riekol Jozue ľudu: Posväíte sa.“) a ktoré (vody) dolu boly. odtiekly do
lebo zajtra učiní Pán divy medzi vami. mora Púšti. (ktoré teraz nazýva sa
6. A riekol kňazom: Vezmite archu Mŕtvym). až docela zmizly.
úmluvy a idte pred ľudom. Oni rozkaz
') Dokiaľ utvorl sa cesta k priechodu tak. že
vody posdolné stcčú. a poshornč pozastavia sa.
splnili, vzali ju a šli pred nimi.
') Dia hebr.: zavčas rána.
') Aby všetci vždy videli archu a keďže iei
svätosť netrpí priblíženia. Teda nie stlp obhkový
ukazuje cestu. ale archa. jako koncom putovania
i manna prestala. (Aug.)
') Toto „'“posslltenle nezáležalo v pranlšia
ako pred vydaním zákona na hore Slnai (2. Moi!
W. 10. 14). ale vo vzbudeni viery : důven
v sľuby Božie o vydobytí zeme a v poslušnosti
naproti jeho zákonom.

Zastavenie sa arcby úmluvy v Jordáne- nul za
držat vody. kým všetci nepreldú. Kňazi mai-i
v poslušnosti naproti viere pred ľudom svietil.
') Zázrak sa mi stat. keď kilazla s vierou v
prisľúbenle Božie vstúpia do vody.
') Dľa hebr.: noslčla archy úmluvy.

') Bolo to v mesiaci nlzan. podľa nás v marci—

apríli. keď sa počínajú teple časy. topí sa silah
na rthocb. : z toho rozvodňule sa i Jordin.
') Dľa hebr. Vody nabromadily sa veľmi ďa—
leko od mesta Adoma. ktoré leží k strane Sartan.
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10. Kňazi však, ktorí niesli archu,
17. A lud prechádzal naproti Jerichu,
a kňazi, ktorí niesli Pánovu archu stáli v Jordáne, kým nestalo sa všetko,
úmluvy, stáli opásaní') na suchej zemi čo Pán prikázal, aby Jozue oznámil
v Jordáne, a všetek lud prechádzal su— ludu, a čo Mojžiš riekol jemu.“ i po
chým riečišťom.
náhľal sa ľud a prešiel.
11. A ked všetci prešli, prešla i archa
HLAVA 4.
Pánova, a kňazi šli pred ludom.
12. Tiež synovia Rubenovi a polovica
Uloženie pamätných kameňov na pamiatku
pokolenia Manassesovho ozbrojení šli
zázračného priechodu cez Jordán.
pred synmi izraelskými, ako im prikázal
1. A ked prešli, riekol Pán Jozuovi: Mojžiš:
(iV. Moiž. 32, 28.)
Z. Vyber dvanásť mužov, po jednom
13. i tiahlo štyridsaťtisíc bojovníkov
z každého pokolenia,
v oddieloch a plukoch rovinami a po
3. a prikáž im, aby vzali z riečišťa i'ami mesta Jericha.
Jordánu, kde stály nohy kňazov, dva
14. Toho dňa zvelebil Pán Jozua pred
násť hodne tvrdých kameňov, ktoré po— všetkým izraelom, tak, že sa ho báli,
ložíte na mieste ležania, kde tejto noci ako sa báli Mojžiša, kým žil.
rozložíte stány.
15. l riekol mu:
4. l povolal Jozue dvanásť mužov,
16. Rozkáž kňazom, ktori nesú archu
ktorých bol vybral zo synov izrael— úmluvy, aby vystúpili z Jordánu.“
ských, po jednom z každého pokolenia,
17. On im rozkázal, a riekol: Vy
5. a riekol im: idte pred archou Pána, stúpte z Jordánu.
Boha svojho, do Jordánu a vyneste
18. A keď vystúpili tí, ktorí niesli
ztadiaľ každý po jednom kameni na archu úmluvy Pánovej, ako na suchú
svojich ramenách, día počtu synov zem kročiii. vrátily sa vody do svojho
izraelských,
riečišťa, a tiekly, ako predtým teká
6. aby boly znamením medzi vami; valy?)
a keď pýtať sa vás budú zajtra?) vaši
19. Ľud však vyšiel z Jordánu desia—
synovia. hovoriac: „Co znamenajú tieto teho dňa mesiaca prvého," a postavili
kamene?“
stánky v Galgale k východnej strane
7. Odpoviete im: .,Zmizly vody Jor mesta Jericha.
dánu pred archou úmluvy Pánovej, keď
20. A dvanásť tých kameňov, ktoré
išla cezeň: preto položené sú kamene vyniesli z riečišťa Jordánu, uložil Jozue
tieto na pamiatku synom izraelským až v Galgale.
na veky.
21. a riekol synom izraelským: Ked
8. Tedy učinili synovia izraelskí, ako pýtať sa budú zajtra vaši synovia svo
im Jozue prikázal, vyniesii z riečišťa —
rokoch od tejto udalosti. V zázračnom
Jordánu dvanásť kameňov, ako im bol nástieh
tom prejdení cez Jordán vidla svžti otcovia pred
Pán prikázal, podľa počtu synov izra obraz Krista. Dia podania bol Ježiš na tomto
od Jána pokrstený (Mat. 3.13.)
elských, až na miesto. kde mali stánky. mieste
') Aby totiž smelým duchom išli proti nepria—
a tam ich poukladaii.
teľovi, a aby pokolenia Rubena a Gžda. tool
9. A Jozue položil v riečišti Jordana ggkolegla
28
Manassesa išli po predku (4. Moiž.
iných dvanásť kameňov, na mieste. kde ' ') Tento verš a nasledujúce tri maly by stáť
pred veršom li. Taketo popresadzovanic veršov
stáli kňazi. ktori archu úmluvy niesli: ie
častejšie v tejto knihe.
:! tie sú tam až do dnešného dňa. '“
') Hehr.: Vo všetkých svojich brehoch. Keby
vody neboly sa vrátiiy. nevďačnosť ludu bola
MDla hebr.: Nehýbaiúc sa —-pevne.
by tento zázrak pripisovala prirodeným silám a
' Toicst niekedy.
nazvala ho náhonod
' Jozue mohol toto poznamenať, keď pisal túto
') Mesiaca nizanť ktorý bol pn ým v roku clr
knihu na konci svoiho živobytia. teda po šest— kevnom.
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jich otcov, a rieknu im: „Co znamenajú
tieto kamene?“
22. Poučite ich a poviete: Suchým
riečištom prešiel izrael tento Jordán,
23. lebo Pán, Boh váš, vysušil jeho
vody pred obličajom vašim, kým ste
neprešli;
24. ako bol učinil prv u Červeného
mora, ktoré vysušil, kým sme neprešli,
(ll. Mojž. 14, 2i.)

25. aby všetky národy zeme poznaly
presilnú ruku Pánovu, aby ste i vy báli
sa Pána. Boha svojho, každého času.“
HLAVA 5.
Obriezka a slávenie Veľkej noci v Kanáne.
Manna prestáva padat. Anjel Pána zjavuje
sa Jozuovi.

bojovní mužovia, pomreli na púšti, na
predihých pochôdzkach cesty;
5. tí všetci boli obrezani. Ale ľud,
ktorý sa narodil na púšti,
6. za štyridsat rokov chodenia po
širokej púšti, nebol obrezaný: dokiaľ sa
nepominuli ti, ktori neposlúchali hlasu
Pánovho, a ktorým sa bol predtým za
prísahal, že im neukážc zeme mliekom
a medom tečúcej.“
7. Týchto synovia nastúpili miesto
otcov, a obrezani boli od Jozua, lebo
jako sa boli narodili, trvali v neobriezke,
a nikto ich na ceste neobrezal.
8. Keď už všetci boli obrezani, zostali
na tom samom mieste v ležaní, dokiaľ
sa nezahojiii.
9. ! rickol Pán Jozuovi: Dnes odňal

1. Keď tedy všetci královia amorrej— som od vás potupu egyptskú?) | na—
ski, ktorl bydlili za Jordanom ku zá— zvané je to miesto menom Galgala3) až
do dnešného dňa.
10. l zostali synovia izraelskí v Gal
gale, a slávili Veľkú noc štrnásteho dňa
v mesiaci, pod večer, na rovinách

padu, a všetci královia Kanaanejski,
ktorl vládli miestami blízkymi Veľkému
moru, počuli, že Pán vysušii vody Jor
dánu pred synmi izraelskými, kým ho
neprešli, srdce im stlskalo, a nezostávalo
v nich-ducha; tak sa báli prlchodu synov
lzraelových.
2. Toho času riekol Pán Jozuovi:
Urob si nože kamenné, a obrež synov
izraelských po druhý raz."

Jericha;

, l 1. a druhého dňa jedli z úrod zeme.
nekvasený chlieb a pražené4) tohoročné.
12. ] prestala manna, kedže jedli
z úrod tej zeme, a už nepoživali toho
pokrmu synovia izraelskí, ale jedávali
3. Učinil. čo kázal Pán, a obrezal sy— z tohoročných úrod zeme Kanaanejskej.
nov izraelských na vŕšku podkožiek."
13. A stalo sa, že keď bol Jozue na
4. A príčina druhej obriezky je táto: poli mesta Jericha, pozdvihol oči, a videl
Všetok ľud. ktorý vyšiel z Egypta, čo—stát proti sebe muža,“) držiaceho vy
koľvek bolo pohlavia mužského. všetci tasený meč,“) šiel k nemu a riekol: Si
') Co chce Boh týmto zázrakom? Všetci ľudia náš. či protivníkov?

majú uznat všemohúcost Božiu a v neho verit;
a tí ktorí sa ho už pridtžajú vierou, majú byť
ešte horilvejší. Boh chce, aby všetci ľudia boli
spasení. Kedže jeho všemohúcost a božstvo po
znáva sa zo stvorenia. chce l zatiahnutím do
zákonov prírody ienlvé srdcia zobudit. aby ho
v jeho moci poznali a uznali. Ale ! jeho spra
vodlivost sa tu ukazuje. Keď ho ľudia zo stvo
renia a spravovania sveta môžu poznat. a
jednako mu príslušnú úctu ncprcukazujú, tedy
jeho spravodlivosť nemôže netrestat zapovrho
vanie jeho dobroty. S trestom na Kananejských
posiela lud lzraeis
Aim ľud už predtým raz bol obrezaný. Od

') Velmi bohatej. Mlieko a med je obrazom
tejto krajiny
') Mienku Ľnptčanov. že Boh vyviedol lzra
j.: aby 'tam zahynul. (Ezod. 32. iz.)
eia:nar púšt.
'Pražma, pralžene hlásky. čo Arabi aj podnes

obľubujú.
*) Anjela v mene Pána prichádzajúceho.

') Vytasený meč ukazuje na všemohúcnost
Božiu. — Ako Mojžiš v horiacom krl videl Boha
a tým začal sa jeho úrad ako vodcu ludu. tak
má Jozue poznat. že nie jeho sila a múdrost
vykoná tažkú úlohu. ktorá mu je daná. Jozue
toho času. čo opustili Egypt, je toto prvá vše— bude bojovat s nepriateľmi. preto zjavil sa mu
obecná obriezka na dotiaľ neobrezaných.
anjel ozbrojený; Mojžiš videl lud v nebezpečen
stvách. preto zjavil sa mu Boh v plameňoch kra.
činu.
') Takto sa potom menoval ten vŕšok od toho ktorý jeho prítomnost chránila.
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14. Ktorý odpovedal: Nijako.“ ale
som veliteľom vojska Pánovho, a teraz
prichádzam."
15. Jozue padol tvárou na zem a
kiaňajúc sa riekol: „Co chce môj Pán
riect svojmu siužobnlkovi?“
16. ,.Sobuj,“ rečie, „obuv so svojich
nôh. lebo miesto. na ktorom stojiš, je
světě.“) i učinil Jozue, jako mu bolo
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sto; ozbrojenl idúc') pred archou Pá—
novou.
8. Ako Jozue zakončil slová, siedmi
kňazi trúbili na siedmych trúbach pred

archou úmluvy Pánovej,
9. i všetko ozbrojené vojsko šlo p0
predku, ostatný obecný ľud išiel za
archou, a všade zvučaly trúby.
10. Ľudu však Jozue prv prikázal a
rozkázané. (11. Moji. 3. 5; Sk. ap. 7. :B.) riekol: Nekrič; nech vášho hlasu nikto
neočuje.

ani nijaké slovo

nech nevy—

HLAVA 6.

chádza z vašich úst, dokiaľ neprijde deň.
Keď vám poviem: „Voiajte a kričte!“
Vydobytie a srúcanie mesta Jericha.
11. Tedy obišla archa Pánova mesto
1. Ale Jericho bolo pevne zatvorené raz za deň, a keď sa vrátila do stánkov,
a
zostala
tam.
zo strachu pred synmi izraelskými,
12. A Jozue vstal v noci“) a kňazi
nikto sa neopovážii vyjst alebo vojst.
2. 1 riekol Pán Jozuovi. Hľa. do tvo— niesli archu Pánovu.
13. a siedmi z nich sedem trúb, ktoré
jich rúk dávam Jericho, i jeho kráľa, i
upotrebúvali v milostivom lete. i šli pred
všetkých silných mužov.
3. Obijdite mesto vôkol všetci bojo archou Pánovou kráčajúc a trúbiac.
vnici raz za deň; a tak čiňte za šest Uzbrojenl ľud stúpal pred nimi, ostatný
dni.
však ľud šiel za archou, a trúbii na trú—
4. A siedmeho dňa nech vezmú kňazi“ bach.
14. [ obišli mesto druhého dňa raz. a
sedem trúb, ktoré sa upotrebúvajú v mi
iostivom lete. a nech idú pred archou vrátili sa do stánkov. Tak činili šest dni.
15. Ale dňa siedmeho vstali na úsvite
úmluvy; i obijdite mesto sedemkrát, a
kňazi budú trúbit na trúbach.
a obišli mesto. ako uložené bolo. sedem—
5. A keď trúba zavznie zvukom zdl— krát.
havejšim a trhanejšlm. a zazvučl vám
16. A keď pri siedmej obchádzke trú
v ušiach, nech vzkríknc všetek ľud kri bili kňazi na trúbach, riekol Jozue vše—
kom čo najväčšlm. a múry mesta srú— tkému Izraelu: Kričte. lebo dai vám Pán
cajú sa do základu. i vojde každý na mesto.
17. l bud toto mesto pod kliatbou.
mieste, oproti ktorému stál.
6. Svolal tedy Jozue. syn Nunov, a všetko. čo v ňom je. buď Pánovoŕi
kňazov a riekol im: Vezmite archu
') Hebr.: ldte a obid'te mesto a ozbroleni nech
úmluvy; a ini siedmi kňazi nech vezmú
idú pred archou Pánovou.
sedem trúb milostivého leta, a nech idú
') Na sv itanL
')
Ci taký rozkaz nie le ukrutný? Ale 450
pred archou Pánovou.
rokov čakal Boh trpezllve a dobrotlve teraz
7. Ľudu tiež riekol: ld'te a oblďte me koná
spravodlive. A Izraeliti nie sú neľudskl?
') Velitelia sú ti anlcll. ktorých archanjelml
menureme (Hler.) Zldla mienla. že to bol sv.
Michal. ktorý dľa Daniela 10. 21 le anielom
strážcom ľudu Izraelského. lnl vykladall'l. že Je
to anjel. ktorý. ako
Exod. 23. 20) prisľúbil.
siel pred nlml. Slovo večne.

'Aby

Ti sú nástroiml trestalúcel spravodlivosti Botel.
Tvrdšle zaobchodenie s prvým mestom má
strachom napinlt ostatne mestá. aby činlly po
kánie a zachránily sa iako Rahab. lnáč v dáv
nych časoch každá volna bola picnom. a také
zachádzanie : mestaml Kanaaneiskýml !ladaly
I naldóležltelšle príčiny (zviášte odstránenie vse—

ta nbezpečil o Botel pomoci pri vydo tkých nesvltých a modloslužobných veci od
Izraelitov). ake ! dnešné volenske právo za
') Pre svoiu pritomnost. ako niekdy v ho platne uznáva. Naposledy Izraeliti boli v prevá—
riacom
dzaní kliatby vlazani zákonnými stanovami. ktO
') Sedem kňazov.
re zamedzovaly každú svevoľn.
byli zasľúbenei zeme.

14

KNIHA

JOZUE

jediná smilnica Rahab nech z'ostane živá slov, ktorých bol vyslal, aby preski
so všetkými, ktorí sú s ňou v dome, Jericho. Toho času vyslovil J
lebo ukryla poslov. ktorých sme vy kliatbu. rieknuc:
slali.
26. Zlorečený pred Pánom muž,
l8. Vy však majte na pozore, do— rý by obnovil a vystavil mesto Jeric
tknút sa niečoho z toho, čo je zapove Za svojho prvorodeného nech !
dané, a prestúpit zakon, aby neboly jeho základy. a za svoje najmladšie
všetky vojská izraelské obtažené hrie nech stavia jeho brány.?)
chom a privedené do zmätku.
27. Bol tedy Pán s Jozuom, a pi
l9. Ale všetko, čo bude zlata a strie o ňom rozhlásila sa po všetkej zel
bra, a nádob medených i železných vše-.
tko zasvätené buď Pánovi a siožené do
HLAVA L
jeho pokladnice.
20. 'l'edy kričal všetek ľud a zvučaly
Porážka lzraelitov pre hriech Aehan
trúby. a keď hlas i zvuk zavznel v
jeho ukamenovanie.
ušiach množstva, ihned srúcaly sa mú
]. Ale synovia izraelovi pres
ry“ a každý prešiel (do mesta) tým
miestom, ktoré bolo oproti nemu. ] za— príkaz a privlastnili si z vecí, ktoré
ujali mesto.
(th. ll, 30: Mach. 12. 15.) pod kliatbou. Lebo Achan, syn Ch;
Zl. A pobili všetko, čo bolo v ňom, syna Zabdi, syna Zarovho z poko
od muža až po ženu, od nemluvňata až Juda, vzal niečo z prekliatych
po starca. l voly a ovce, i osly ostrým preto rozhneval sa Pán na synov
clských.“
meča posekali.
(Nižšie 22. l6.——20; l. Cor.
22. A tým dvom mužom, ktorí boli
vyslaní za vyzvedačov, riekol Jozue: . 2. A ked' Jozue poslal z Jericha
Vojdite do domu ženy smilnice a vy zov proti Hai," ktoré je blízko [
vedte ju a všetko, čo jej je, ako ste jej vy. ku východnej strane mesta E
riekol im: Zajdite a vyskúmajte krt
prísahou pevne boli síúbill.
(Vyššie 2, 1—14.) Tí splnili rozkaz. vyskúmali Hal.
3. A ked sa vrátili, riekli muzl
23. Tu vošli mladí mužovia, vyviedli
Rahab. i jej rodičov, i bratov a všetek nejde všetok lud. ale nech prejdel
lebo
tritisíc mužov a vyhubia ml
nábytok i jej rodinu, a naložili im, aby
načoby sa všetok lud daromne usi
zostali za stánkami izraelskými?)
24. Ale mesto a všetko, čo bolo proti tak málo nepriatelom?
4. Tedy vytiahlo ich tam tritisíd,
v ňom, spálili, krem zlata a striebra, a
medených nádob. i železa, čo pokladnici jovníkov. Ale tí hneď sa dali naĺ
Pánovej zasvätili.
Vlastne: kto by opcvnil mesto Jeríc
25. Ale Rahab, smilnicu, a dom jej jako') neopevnené
mestečko bolo obývanc.
otca, a všetko, čo mala, nechal Jozuelalll. 2l. -— Sudc. !. lb; 3. |3.—2. Kral. lu
na žive. a bydlia medzi Izraelitami až
') Kto by sa opovážil chciet opevnít :
Jericho. ten utratí svojho najmiadl
do dnešného dňa.“) za to, že skryla po—mesto
najstaršieho syna; to sa i splnilo. ako sto]
') Nie obchádzanie : krik ľudu a zvuk trúb
srúcaly Jericho. ale všemohúeost Božia, ktorú
pre vieru a poslušnost na tude zjavil.
') Preto. že neboli ešte prijatí do spoločenstva
lzraelitov.
') Rahab bola akoby predznakom obrátenia
pohanov. Divá ratolest vštepena do ušľachtilej
olivy. Tak i pohania malí sa pridat k cirkvi
Kristovej. (Rim. ll. ". 24.)

Kráaľ. .34.
') Prevlneníe Aclianovo pripočíta sa v

ľudu, nie v tom smysle. že by azda vic
bol kminsky smýšial ako Achnn. ale v
slc. že hriech jedného údu
pozbavíl ju milosti Božej. ! hriech Dr\')'
čov s jeho trestom prešiel na ich vsetk
tomkov.
') Asi zu kilometrov severozápadne od
a lt! kilometrov severne od leruzalc
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5. a boli zbiti od mužov mesta l'lai, nebude vyplienený z teba ten„ ktorý je
a padlo z nich tridsaťšesť ľudi; i prena poškvrnený týmto zločinom.
sledovali ieh nepriatelia od brány až do (lll. Mojž. 20 7; W. Molž. 11, 18. Vyššie
]. Král. 16, 15.)
Sabarim. a padali, keď s vrchu utekali.
i preľaklo sa srdce ľudu a roztopiio
14. ! predstúpite rano všetci po svo
jich pokoleniach; na ktoré pokolenie
akoby na vodu. ')
6. Tedy Jozue roztrhol svoje rúcho?) padne-los,“ predstúpi po svojich čeľa—
a ležal tvárou na zem pred archou Pá— diach, čeľaď po rodoch a rod po mužoch.
novou až do večera, on i všetci starci
15. A ten, kto v tom zločine do
izraelskí; a sypali si prach na hlavy.“) padnutý bude, nech je spálený ohňom
7. A Jozue riekol: Ach, Pane Bože, so všetkým svojim majetkom, lebo zru
načo si volil previesť tento ľud cez šil úmluvu Pánovu. a dopustil sa ne
rieku Jordán, aby si nás dal do rúk šľachetnosti v Izraelu.
Amorrejov a tak nás zničil? O, keďby
16. Vstal tedy Jozue ráno, kazal
sme boli radšej zostali. ako sme začali. predstupovať lzraeiovi po pokoleniach;
za Jordanom!
i postihnuté bolo pokolenie Judovoř)
8. Pane, môj Bože. čo povedať, ked
17. Keď bolo predvádzané po čeľa—
vidim, že Izrael uteká pred svojim ne diach, dopadnutá bola čeľaď Zare. A
priateľom?
keď i tento predvedený bol po rodoch.
9. Počujú to Kanaanejci a všetci oby dostihnutý bol rod Zabdi.
vatelia zeme. a spoja sa, i obkľúčia nás
18. A ked toho rod rozostavil po je—
a vyplienia naše meno so zeme: a čo že dnotlivých mužoch, dopadol Achana.
učiníš pre veľké meno svoje?“
syna Charmi. syna Zabdi. syna Zarovho
10. [ riekol Pán Jozuovi: Vstaň, pre— z pokolenia Judovho.
čo ležlš tvárou na zemi?“
19. Tu riek'ol Jozue Achanovi: Synu
ll. Zhrešil izraei a zrušil moju úmlu môj, vzdaj chválu“) Pánovi, Bohu izra—
vu; i vzali z veci prekliatych, a kradli elskému, a vyzna]. vyjav predo mnou.
i klamali." a skryli medzi svoje ná čo si učinil; netaj.“
:loby.
21). ! odpovedal Achanb) Jozuovi:
12. Preto nebude môcť obstáť Izrael Skutočne. ja som zhrešii proti Pánovi.
Bohu izraelskému. a takto i takto som
pred
svojimi
nepriateľmi,
bud7e učinil.
pred nimi,
lebo
poškvrnenýa jeutekať
kliatbou."
Zl. Videl som totiž medzi korisťou
Nebudem už s vami, kým nevyhladlte'l
toho. ktorý je vinný tohoto zločinu.
červený plášť veľmi pekný. a dvesto
1.3. Vstaň, posväť ľud. povedz im: siklov striebra,“) i týčku zlatú päťdesiat
Posväťte sa ku zajtrajšku. lebo toto
') Losovanie dialo sa s tabllčkami. na ktorých
)raví Pán, Boh izraelský: Vec prekliata
holy pisane mená: tle hádzaiy sa do nádoby.
e uprostred teba, Izraelu; nebudeš môcť pretrinsaly sa a ťahaly. .Bolo nariadené a spra—
vované
od
ha. jako neskôr prl voľbe krúlu
abstáť pred svojimi nepriateľmi. dokiaľ
n'aula a pri voľbe apoštola Mateja. V tomto smy—

sle hovori Kniha prislovľ: „Lesy hádzane bývalú

') Poznall, že Boh nie )1.' s nimi; toho sa tak do lona. ale od Pána bývajú riadené " (to. .)
') Padol 105 na pokolenie Ju
o.
mľakalL

') Na znak zármutku.
') Znamenie úrmutku :: pokánia.
') K|o ho zabezpečí pred posmechom a rúba
llm u pohanov? O tvoju česť tu ide.
') Radsei vstali a vyhľadal a odstráň hriech.
|rtčlnu porážky. lebo nemáš prečo pochybovať o
nolei vernosti.
') Luhall. tajili.
' Hehr.: Leho sami prepadli kllatbe.
" Trest Achanoy má byť na výstrahu iným.

') Desvedčt prlznanlm sa. že \še\ edomy' Boh
losom dobre súdil.
') Achan má vyznať svoj hriech. aby obdržal
odpustenie vlny od Boha. hoci 1 časnej pokute
výrokom Pdnovým neodvolateľne prepadol.
') Aehan uznáva svoje hriechy z celého srdca.
Ináč ako niekdy Adam a Kain. a vyznáva sa
vinným trestu Božieho.
') 200 sikloy striebra asi 560 K.. 50 siklov zlata
.isl 818.51) zr.
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siklov ťažkú, a zažiadajúc si toho, vzal korisť a všetok dobytok rozdelite si;'>
a skryl som to v zemi, vo svojom stán postav úkladné vojsko do tyla mesta."
ku, a striebro som prikryl vykopanou
3. Tedy zdvihol sa Jozue a všetok
zemou.
bojovný ľud s nim, aby tiahli hore proti
22. Tedy poslal Jozue sluhov, ktori Hai. A vyberaných tridsaťtisic mužov
bežali do jeho stánku a našli všetko poslal nocou,
4. a rozkázal im: Postavte sa úkladne
skryté na tom samom mieste, spolu i
striebro.
za mestom, a neodchádzajte daleko, ale
23. A vzali to zo stánku a priniesli budte všetci pohotove.
ku Jozuovi, a ku všetkým synom izra— 5. A ja i ostatný ľud, ktorý je so
mnou, pritiahneme s protivnej strany
elským, a složili pred Pánom.“
24. Vzal tedy Jozue Achana, syna k mestu. A ked proti nám vyjdú, dáme
Zareovho, i striebro, i plášť, i zlatú sa do úteku, ako sme učinili pred tým,
týčku, tiež jeho synov a dcéry,?) voly a budeme pred nimi utekať, kým ženúci
(Vb'ššie 7, 4.)
a oslov. i ovce, áno i jeho stánok a
6. nás od mesta ďalej odvedení ne
všetok nábytok. a zaviedol ich — (za
nimi šiel všetok Izrael) — do údolia budú; lebo nazdávať sa budú, že uteká
Achor.
mc, ako prvej.
25. Tam rickol Jozue: Ze si nás skor— 7. Keď tak my budeme utekať, a oni
mútil, nech skonnúti Pán v tento deň nás budú prenasledovať, vyskočite vy
i teba. A ukamenoval ho všetok Izrael, z úkladného miesta, a spustošite“ mesto,
a všetko, čo bolo jeho, spálené bolo ! dá ho Pán, váš Boh, do vašich rúk.
ohňom.
8. A keď ho zaujmete, zapáľte ho, a
26. Potom naniesli naňho veľkú hro— tak všetko učiňte'), jako som vám pri—
madu kamenia, ktorá trvá až do dne kázaL
šného dňa. A tak odvrátil sa hnev Pá
9. Keď ich prepustil, šli na miesto
nov od nich. A nazvané bolo meno toho úkladu, a zostali medzi Betelom a Ha
miesta „Údolie Achor'“) až podnes. ' iom, na západnej strane mesta Hai, Jo
(Il. Kráľ. 18. N'.) zue však zostal tej noci medzi ľudom.
10. Potom na úsvite vstal?) spočital
spolubojovnlkov a tiahol so staršími na
HLAVA 8.
čele vojska, majúc okolo seba pomoc
Zauiatie mesta Hai. Postavenie oltára na bojovnikov.
vrchu Hebal: oznámenie požehnania a zlo— ll. A ked pritiahli a priblížili sa až
rečenla.
naproti mestu, zastali na severnej strane
mesta, medzi ktorou a nimi v pro
!. ! riekoi Pán k Jozuovi: Neboj a striedku bolo údolie.
nestrachuj sa! Sober so sebou všetek
12. Pattisic mužov bol prv vybral a
ľud bojovný, zdvihni sa a tiahni proti postavil ich na úklad medzi Bethelom
mestu Hal; hla dávam ti do rúk jeho a Haiom, od západnej strany tohoto
mesta;
kráľa. i ľud, i mesto a zem.
l3. Všetko ostatné vojsko však od
2. A učiň mestu Hai, a jeho kráľovi.
jako si učinil Jerichu a jeho kráľovi; ale
') Ľud nech nemyslí. že bez svojho bezpro
stredného

úžitku má bojovať s nepriateľmi. .Ie—

richo padlo bez ich pričinenia. pri zauiati mesta
Pred archou úmluvy
Hal majú spoluúčinkovať.
O zadku. na západnej strane.
Ako sa to stalo. žeyI deti Achanove vzal)!
' Hebr.: Zaulmete.
čiastku : jeho trestu? To vie ten, u ktorého niet
' Hľadte všetko tak navlas vykonať.
nespravodlivosti. (Aug.
') Od Gallala do Hal bolo 5—6 hadln cesty.
Údolie smútku. nešťastia.
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severnej strany stalo si do bojovného
radu tak, že najposiednejší toho voj
ska západnú stranu toho mesta dosahovali. A tak vytiahol Jozue tej noci a
zastavil sa v údolí.
14. Keď to spozoroval kráľ Haia,
sponáhíal sa za rána, vyšiel so všetkým
vojskom mesta, a postavil ho do bojo
vného'radu oproti púšti," nevediac, že
za ním číha úkladné vojsko.
l5. Tu Jozue a všetek Izrael ustúpili
8 miesta, pretvarujúc sa, akoby sa báli,
a utekali cestou k púštiĺ
l6. A tamti krikom navzájom sa po

toľko, že nezostal živý 2 tak početného
množstva ani jeden,
' 23. ale kráľa mesta l'laia zajali ži
vého a priviedli ho kú Jozuovi.
24. Keď teda usmrtení boli všetci.
ktorí izraela k púšti utekajúceho prena
sledovali, a keď na tom samom mieste
pod mečom popadali: vrátili sa synovia
izraelskí a udreli na mesto.“
25. A bolo tých, ktorí v ten deň padli,
mužov i žien, dvanásťtisíc ludí, všetci
z mesta l'lai.
26. Ale Jozue nespustil svojej ruky,
ktorú bol do hora vystrel, držiac štít,
smeľujúc. hnali sa za nimi. A keď sa Jokiaľ neboli usmrtení všetci obyvatelia
Baia?)
vzdialili od mesta,!)
i?. a v meste Hai a Beteie nezostal
27. Dobytok však a korist, čo v me—
ani jeden, kto by nebol prenasledoval ste dopadli, rozdelili medzi sebou sy
lzraela. (ako sa boli vyrútili, otvorené novia izraelskí, ako Pán bol prikázal
Jozuovi.
zanechajúc mestá)
18. riekol Pán Jozuovi; Zdvihni štít,“)
28. Jozue vypálil mesto, a obrátil ho
ktorý máš v ruke. proti mestu Hai, lebo na srúcanisko večité;
ti ho dám.
29. a jeho kráľa obesil na šibenicu
í9. A ked zdvihol štít proti mestu, až do večera, do západu slnca." Potom
ůkladné vojská, ktoré boly ukryté, hned' rozkázal Jozue a složili jeho telo s krí—
vyskočily a, idúc k mestu, zaujaly a ža“) a pohodili pred bránu mesta. a na—
zapálily ho.
snášali naň veľkú hfbu kamenia, ktorá
20. A keď mužovia mesta. ktorí trvá až do dnešného dňa.
prenasledovali Jozua, obzreli sa nazpát,
so. Vtedy vystavil Jozue oltár Pánu.
a videli dým z mesta až k nebu vy— Bohu izraelskému, na hore Hebei.
stupovat. nemohli už ani sem ani tam
31. ako bol prikázal Mojžiš, služob
zutekal. zviášte keď tí, ktorí sa pretVa— ník Pánov, synom izraelským a jako
ruvaíi. akoby utekali a hnali sa k púšti. napísané je v Mojžišovej kn.he zákona;
proti prenasledovníkom veľmi smelo sa oltár z kameňov nekresaných, ktorých
ustali.
nedotklo sa železo, a obetoval na ňom
Zl. Keď Jozue a všetek lzrael vi— zápalné obety Pánovi, obetovali i obety
deí. že mesto je zaujaté. a že dým vy pokojné (ll. Moiž. 20. 25.; V. Molž. 27, 5.)
stupuje z mesta, obrátil sa a bil mužov
32. A na kamene napísal výpis zá—
Elia.
kona Mojžišovho." ktorý bol on napísal
22. Zároveň i tí. ktorí boli zaujali pred synmi izraelskými.
a zapálili mesto, vyšli z mesta naproti
' A pobili ostatok obyvatelov. í kur.
svojim a začali bit nepriateľa, ktorý
' Za starodávna všeobecná obyčaj vo vojne:
veliteľ nedal spustit znamenie bitky (zástavu).
odnul sa v prostriedku. Tedy nepria kým
bitka nemala byt ukončená. item.: dokiaľ
telia s oboch strán boli porážaní na— na všetkých obyvateľoch mesta ital nebola do—
konaná kliatba.
' Nechal bo vlsiet.
' Helin: 50 stromu, ao stlpu.
') Dľa iednýcll celý zákon. dľa lliých len
úřenasledovall.
Na znamenie príhodnostl času v ůklade sto hdnotlíve jeho čiastky. menovite všetky aka—
Ihh. aby vskočllí do mesta.
točne predpisy.
' item.: Na ustanovenom mieste pred rovinou.
Mehr; l wolaný bol vletek ľud v meste. aby

:
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33. A všetok ľud a starší. i vodcovia ktoré si vzali na cestu. boly tvrdé a na

a sudcovia stáli s oboch strán archy'kúsky zmrvené.“
pred kňazmi. ktori nosili archu úmluvy. („ Tak šli k Jozuovi. ktorý vtedy
Pánovej, tak cudzinci. jako domáci; po—.zdržoval sa v stánkoch v 0818313 a ,je
|0VÍC3 ich vedľa hory Garizim a P0|0'|kli jemu a spolu i všetkému izraelu:
vica vedľa hory Hébal, ako bol prikázal ' z ďalekej zeme prichodirne. a žiadame si
Mojžiš. služobník Pánov. A najprv za—
iste dai požehnanie ľudu izraelskému. ;pokoj
mužoviauzavrieť
izraelskls avami.
riekli:A odvetili im
(W. Moiž. II. 29.)
\ 7. Azda bývate v zemi, ktorá ako
34. A potom čltal') všetky slová po—podiel" prináleží nám. a my nemôžeme
žeimania a zlorečcniař) a všetko. čo smluvy učiniť s vami.
pisané bolo v knihe zákona.
8. Ale oni riekli Jozuovi: 'i'voji slu—
35. Nič z toho. čo rozkázal Mojžiš.
hovia sme. Ktorým riekol Jozue: Kto
nepominul mlčkom. ale všetko opätoval
pred všetkým shromaždenim izrael—iste vy? a odkiaľ ste prišli?
9. Odpovedali: 7.0 zeme veľmi da
ským. pred ženami. deťmi a prichodzími.
Iekej prišli tvoji sluhovia v mene Pá—
ktori sa medzi nimi zdržovaiif“
na Boha tvojho. Lebo počuli sme
ipovest () jeho moci, čo všetko učinil
HLAVA %
v Egypte.
Prijatie (iabannitov do služby izraelskej.
10. a dvom kráľom Amorrejskýeh.
l. Keď to počuli všetci kráľovia za ktorí boli za Jordanom, Sehonovi, krá—
Jordánom, ktori sidliii po horách a v ni ľovi hesebonskému. a Ogovi. kráľovi
v Astarote.
zinách. na primoriach i na brehu Veľ bázanskému. ktorý býval
(4. Moiž. Zl. 24.)
kého mora, aj ti, ktorl bývali vedľa
ll.
!
riekli
nám
starši
a
všetci
obyva
Libanu." itetejský a amorrejský, ka
naanejský. ierezejský a hevejskyr a je telia našej zeme: Vezmite sebou stravy
na cestu veľmi ďalekú. a idte im naproti
buzejský,
2. shromaždiii sa. aby bojovali proti a rieknite im: Sluhovia vaši sme, učiřlte
smluvu s nami.
Jozuovi a lzraelovi jednou mysľou. i
12. Hľa. keď sme sa pohli z našich
jednou vôľou.
3. Ale ked obyvatelia Gabaonu usly— domov. aby sme prišli k vám. vzali sme
si
chleby
teplé; teraz sú už suché a ako
šali všetko, čo učinil Jozue Jericha a
príliš staré, domrvené.
Haiu.
13. Temlovy na vino boly nové. ked
4. vymysleli si lest : nabrali si stravy.
naložili na oslov staré vrecia.“ i temlo— sme ich naplnili. teraz sú potrhané a po—
pukané; šatstvo. do ktorého Sme odcti.
vy“) na víno. zodraté a poplátaně,
5. aj obuv veľmi starú. ktorá na do a obuv, ktorú máme na nohách. pre pri
ďalekost cesty je obšúchané a tak—
kaz staroby záplatami bola sošivaná a lišnú
mer donosené.
obliekli sa do starých šiat; ichleby.
i 14. Prijali tedy z ich pokrmov.“) a
') Dal čitat skrze kňazov.
i

') Celý zákon nazýva sa požehnaním :: zlo
rečenim. lebo jeho zachovávanie prináša po
žehnanie : jeho prestupovanie zlorečenie.
') A prijali zákony Izraelitov.
') Hebr: A na všetkom brehu Veľkého mora
naproti Libanu.
') V nich mali stravu.
') Kozene nádoby. jakých v tých krajinách
upotrcbúvaii na nosenie v nich vina alebo vôbec
veci tekutých.

'úst Pánových sa nepytali.“
'

15. [ uzavrel Jozue s nimi pokoj, a

'

' Dľa Iných splesnene.
' Dľa určenia Božieho.
' Na znak priateľstva a náchylnosti ku (laba
onským.

') Boh vo všetkých dôležitých záležitoathch
prisľúbil zjaviť svoju vôľn : spýtaný iste nebol
by odvrhol týcb. ktori prosili o pokoj.
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ičiniae smluvu sľúbil. že nebudú pobitíz' 25. Ale teraz sme v tvojich rukách:
kniežatá množstva prisahali im.
čo sa tebe vidi dobrého a pravého, učir'i
(ll. Kráľ. 2l, 2.) s nami.
I(). Ale po troch dňoch, po smlu— 26. l učinil im Jozue tak, ako riekol.
se s nimi učinenej, počuli, že ti v sú— a vyslobodil ich z rúk synov izraelských.
iedstve bývajú a že majú byť medzi aby neboli usmrtení.
umi.
27. ! ustanovil ich toho dňa k službe

l7. Tu sobrali sa synovia izraelskí a všetkého ľudu a oltára Pánovho, aby
tretieho dňa) pritiahli do ich miest, rúbali drevo a nosili vodu, až po terajší
:torých mená sú: Gabaon, a Kaiira, a čas na mieste, ktoré by si Pán vyvolil.
Šerot, a Kariatiarim.
HLAVA IO.
l8. A ncpobili ich, preto, že prisahali
Zázračné nremoženle Amorreiských.
ln kniežatá množstva v mene Pána.
!. Ked toto počul Adonisedech, kráľ
ioha izraelského. A reptal všetok po
jeruzalemský, že totiž .lozue zaujal l'lai.
.politý ľud proti kniežatám,
l9. ktori odporovali im: Prisahali a sboril ho (lebo, jako učinil Jerichu a
zmeim v mene Pána, Boha izraelského, jeho kráľovi. tak urobil mestu Hai a jeho
ireto nemožno nám dotknúť sa ich.
kráľovi) a že prešli Gabaoniti k Izraelu.
20. Ale toto im učinlme: Zanecháme a učinili s nimi smluvu,
ch sice pri živote, aby hnev Pána nc— 2. bál sa veľmi. Lebo Gabaon bolo
rzbudil sa proti nám. keby sme im pri— mesto veľké, a jedno z miest kráľov
ských, väčšie, než mesto Hai, a všetci
aby nedodržali.
2l. ale tak nech žijú. aby ku potrebe jeho bojovníci preveľmi udatni.
Všetkého ľudu drevo rúhali a vodu no— 3. Preto poslal Adonisedech, kráľ Je
ili. ch' tĺ toto mluvili.
ruzalemský, k Ohamovi, kráľovi lieb
22. Jozue zavolal Gabaonitov, a ric—ronskému. a k Paramovi, kráľovi jcri—
zol im: Prečo ste nás mienili zaviesť motskému. tiež Jaľiovi, kráľovi Lachi—
:lamom, že ste riekli: Veľmi ďaleko od skému, a k Dahirovi, kráľovi eglon—
skému a odkázal im:
rás hývame, kdežto ste medzi nami?
4. Sijcľte sa ku mne a priveďte po
23.- Preto pod kliatbou') budete a
neprestajne váš rod drevo rúbať a vodu moc, aby sme vydobili Gabaon, preto.
že prešli ku Jozuovi a k synom izra
losiť bude do domu Boha môjho!
24. Oni odpovedali: Zvestované bolo elským.
nám. tvojim sluhom, že sľúbil Pán, Boh
5. ! shromaždilo sa, a tiahlo pát krá—
voj. Mojžišovi. svojmu služobníkovi. ľov amorrejských. kráľ jeruzalemský.
že vám dá všetku túto zem, a vyplieni kráľ hebronský, kráľ jerimotský, kráľ
ršetkýcli jej obyvateľov. Preto báli sme lachiský, kráľ eglonský, spolu so svo—
'a veľmi, a postarali sa o svoje životy; jimi vojskami a rozložili sa okolo Gaba
strachom pred vami dohnanľ, tak sme onu a vydobývali ho.
;i poradili?)
6. Tedy obyvatelia obliehaného me
sta Gabaonu poslali k Jozuovi. ktorý
') V sluzba podrobení.
") Verlľl v zázraky a sľuby Božie :: báll sa vtedy zdržoval sa v leženľ pri Oalgale.
ile sice strachom deti. jako Rnhab. ale jednako a riekli mu: Neodnimaj svojich rúk od
.traclmm sluhov. ktorý dostačľ otvoriť lm cestu
.pasenla : vedie ich. odvrátlac ich od oteovskel svojich sluhov, ale prispej ku pomoci:
nvery, pomaly k uádell. Celá ta' odveta je tak prijcľ skoro. a vysvohod nás, i priveď
ndaná. že budi smllovanle. Nazývajú sa sluhami
ioha praveho, menujú ho Bohom Jozuovým. od obranu. lebo spojili sa proti nám všetci
mlávajú sa na Mojžiša a nič ueliovorla o svojom kráľovia Amorrejskýeh. ktorl bývajú
"klrslmlůku;'jako
keby sl ball l jeho pamiatku na horách.
'.nl
tv !.
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?. I tiahol Jozue z Galgaly hore „„ 14. Nebolo dňa takeho dlhého ani
všetko vojsko bojovnikov s nim, mu-Ipredtým, ani zatým, ako keď vyslysal
žovra najudatnejšl.
Pán hlas človeka a b0joval za Izraela.
8. A Pán nekol Jozuovi: Neboj sa, 15. I navrátů sa Jozue so všetkým
ich, lebo dal som ich do tvojich rúk, a Izraelom do táboru v Oalgale;
nikto z nich nebude moct obstát' predl - 16. lebo utieklo tých pat kráľov a
tebou.
skryli sa v jaskyni mesta Makedy.
9. Tu napadol ich Jozue nenadále.
17. Keď bolo oznámené Jozuovi, že
lebo celou nocou tiahol z Galgaly.
našlo sa pät kráľov, ktorí sa skryli v
10. A priviedol ich Pán pred tvárou jaskyni mesta Makedy,
Izraela do zmätku, i ubil ich velikouj
18. prikázal svojim spolubojovnľkom
porážkou v Gabaone a prenasledoval a rickol: Privaľte velike kamene ku
ich cestou, ktorá vedie ku Iietlioronu :! vchodu do tej jaskyne a osadte ju muž
bil ich až po Azeku a Makedu.
mi bedlivými, ahy zatvorených strážili.
ll. A ked utekali pred synmi izraell9. Vy však nezastavujte sa, ale pre—
skými, a boli tam, kde sa sostupuje z nasledujte nepriateľa, a bite všetkých
Bethoronu, Pán poslal na nich veľké posledných 2 utekajúcich, a nedajte im
kamene" s neba až po Azeku: a po-ivojst do hradieb" svojich mest, lebo ich
mrclo ich o mnoho viac od krupobitia Pán dal do vašich rúk.
kamenného, než ich pobili synovia izra— 20. Keď teda protivníci zbitľ boli Ve—
elskľ mečom.
likou porážkou a temer do vzniku shla»
IZ. Vtedy hovoril Jozue?) k Pánovi, deni a zniceni, a keď ti, ktorľ mohli

v ten deň, v ktorý vydal Amorrhejovipred Izraelom utiect, vošli do miest
(na smrt) pred obličajom synov izrael—jopevnených:
ských i rickol pred nimi: „Slncc proti. 2l. vrátilo sa všetko vcjsko ku Jo—
Gabaonu sa nehýhaj, ani mesiac proti zuovi do Makedy, kde vtedy bolo leža—
údoliu Ajalonl“3)
lnie. vo zdraví (a v úplnom počte): a
13. | stály slnce a mesiac," dokiaľ nikto neopovážil sa ani pohnut proti
ilevypomstil sa národ nad svojimi ne—'synom izraelským.
priateľmi. Ci je to nie napísané v „Knihe

22. l prikázal

Jozue a riekolí Od—

spravodlivých?“
Tedy stálo slnce_hracľte Vchod jaskyne, a priveďte ku
prostried neba a ne onáhlalo sa k zá-mne pat kráľov, ktori sú v nej skryti.
padu za jeden deň.“ (lzal. 28, 21.:28.8.)

23. A sluhovia učinili. jako im bolo

|) N. prlmluvu ,muovu (Slľach46. 6.) Hebrej—rozkázané,

a VYVICdIIk_ncmu

ský lunt-azäeďluaumm"ŠĽj-“kfiĺgjäičuleg ľov z jaskyne:

pät kľá'

kráľa jeruzalemského.

tigĺ'ůwniinäimwĺe nie svojej sile. ale Pomoc| kráľa heb'ZO"Skéh0' kráľa jeľImOISkčIIO,
Botel majú pripisovaťtuto skvelé vltazswo a le kráľa lachlského a kráľa eglomkeho.

alešlzräällälenäohwvydalnepriateľovnbynutlu.
24. A Red boli k ".ch vyvedenl,.svo
' Jozue \'lslovue sa podľa lelldgiš'zälcl'ga'nlĺe;
|a| všetkych synov izraelskýcha
riekol

as“—..a"?..“l?;.1.:?'ř'?:.sw.-.:. „má.... názelmkcm vojska. ktorí s mm hgh:
le slnce vychádza a zapadá. Jozue pre—ináč:ldte, a šľapte nohama na hrdlá tych
äälěu'u'ĺk'ĺuIůmťrĺľio'.oĺlšniĺielbľäišĺgjzágjjv
„:: kráľov! Ktori pristúpili a nohami šľapali
pilaleľov neporuzll. Boh ho vyslyšal, ako jeho na ljrdlá podrobených,

33:3“„sa,";gu'ggšg'äimljř“ "" ““"“ """
: a???

25. Opäť _im riekol: Nebojte sa. ani

ŽŠSŠÉJŠĽEŽŠIÍŠ.sž"iloľšĺĺ>ĺĺĺ
sa nestracliujte,_vzmužte

sa a tud'te sil—

aovaly sa hrdgnskéskutky slávnych mužov (il. "': lfho tak “cm! Pá" Všetký'? vaš'm
Kr !. la.) Jozue kedze pisal ku koncu svojho nepriateľom. protj ktorým bojujete.
llvota : tel knihy uvádzal tlc slová.
') Strach 46. 5.l1ehr.: Ako býva za plneho dňa.

') Keď Im zutúplte

cestu.
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26. Potom bil ich Jozue a zabil ich.
: povešaí ich na päť šibeníc: i viseli až
Elovečera."
27. A ked' since zapadlo, rozkázal
svojim spolubojovnikom, aby ich složili
so šibeníc. Tí ich služili a pohádzali do
jaskyne, v ktorej sa boli skrývali, a pri
valili k jej vchodu veľké kamene, ktoré

okolia. i všetky živé duše, ktoré v ňom
bývaly; nenechal v ňom nijakého pozo—
statku; jako bol učinil v Ľglone, tak
učinil i v Hebrone, všetko, čo v'ňom
našiel, znivočil mečom.
38. Odtiaľ tiahol zpát k Dabiru,
39. zaujal ho a rozbil; a jeho kráľa.
a všetky okolité mestečká zbil mečom;
;ú tam až dosiaľ.
(V. Molž. Zl. 23.) nenechal v ňom nijakého pozostatku.
28. Toho samého dňa dobyl Jozue Ako bol učinil Hebronu a Lebne a ich
:šte mesto Makedu, zliubil ho ostrlm kráľom. tak učinilDabiru a jeho kráľovi.
neča, i zabil jeho kráľa a všetkých oby
40. A tak vykynožil Jozue všetku
vateľov; nenechal v ňom ani najmen— zem po horách, i južnú stranu, i roviny
šieho pozostatku. A učinil kráľovi Ma a Asedót, s ich kráľmi; nenechal v nich
redy, jako bol učinil kráľovi Jericha. nijakých pozostatkov. ale usmrtil vše
29. Potom tiahol so všetkým Izraelom tko. čo mohlo dýchať. ako mu bol pri
: Makedy k Lebne, a bojoval proti nej; kázal Pán, Boh izraelský.
41. Od Kadesharne až po Gazu i
30. Ktorú dal Pán i s jej kráľom do
rúk Izraela, i zhuhili ostrím meča mesto všetku zem Gósen až po Gabaon,
! všetkých jeho obyvateľov: nenechali
42. i všetkých kráľov a ich krajiny
v ňom nijakého pozostatku. A učinili jedným útokom" podmanil a vyplienil;
rráľovi Lebny. jako učinili kráľovi Je lebo Pán. Boh izraelský. bojoval za
richa.
neho.
_
31. Z Lebny tiahol so všetkým Izra— 43. Potom sa vrátil so všetkým izra

:lom do Lachisu. rozostavil okolo neho elom do ležania v Oalgale.
vojsko a dobýval ho.
32. A Pán dal Lachis do rúk izra—

elových, i vydobyl ho druhého dňa, a
ostrím meča zbil všetky živé duše. ktoré
v ňom boly, jako bol učinil Lebne.
33. Toho času pritiahol Horam. kráľ
iiázera, aby pomáhal Lachisu; Jozue
však porazil ho na hlavu so všetkým
ieho ľudom.

34. Z Lachisu tiahol do Egíonu. ob
sadil,

35. a vydobyl ho toho dňa, a vyhubil
ostrím meča všetky živé duše. ktoré
v ňom boly, úplne tak. ako bol učinil
s Lachisom.
36. Vstúpil potom so všetkým izra
elom z Bglonu hore do Hebronu. a bo
joval proti nemu:
' 37. Zaujal ho. a vyhladil ostrím meča.
i jeho kráľa i všetky mestečká toho
vo') vlčie]
ere zodpovední
za všetky
nesľaebot
Trest vykonaný
na kráľoch
bol tažšl.
lebo sú '
nosti svollc poddaných.

HLAVA

| !.

Púd ostatných kráľov a víťazstvo nad Kanna—
nclskými.

l. Keď to počul Jabin, kráľ azorský.
poslal k Jobabovi, kráľovi madonskému.
i ku kráľovi semeronskému. i ku kráľovi
achzaískému;
2. i ku kráľovi na severe. ktorl bývali
na horách i ha rovinách južne od Kene
rotuř) jako v nížinách a v krajinách
Doru u mora;
3. tiež ku kanaanejskému na východe
i na západe. a amorrejskému. i hetej
skému a ierezejskému, a jebuzejskému
na horách; i ku hevejskému. ktorý býval
na úpätí Hermona v zemi Masia.
4. í vytiahli všetci sa svojimi vojska
mi. íud veľmi početný, jako piesok na
brehu morskom; i kone a vozy v ne
smiernom množstve.
' Jedným ťažením.
' Prl jazere zenezarctskom.
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5. A sišli sa spolu všetci ti kráľovia
to. A tak zaujal Jozue všetku tu zem,
pri vodách Meromských, aby bojovali hory i južnú stranu. i zem Gosen. i ni—
proti lzraelovi.
žinu, a západnú stranu, i hory izraelské
6. Tu riekol Pán Jozuovi: Neboj sa a ich roviny.
ich; lebo ja zajtra, o tejto hodine. vy-j
l7. i čast hory. ktorá sa tiahne od
dám ich všetkých na smrt pred obli- Seiru, až po Baalgad v nižine Libanskej
čajom lzraelovým. ich koňom podrežeš pod horou Hermon; všetkých ich krá
žily.“ a vozy spáliš ohňom.
ľov podmanil. pobil a povraždil.
7. Tedy vytiahol Jozue a s nim vše— 18. Za dlhý čas" bojoval Jozue proti

tko vojsko proti nim k vodám Nerom-'tým kráľom.
ským nenadále. a udreli na nich.
19. Nebolo mesta. ktoré by sa bolo
8. a dal ich Pán do rúk izraelových. ;(dobrovoľne) poddalo synom izrael
Porazili ich a hnali až po Veľký Sidon. iským. okrem hevejských, ktori bývali
a k mascreiotským vodám. a k rovine v Gabaone. lebo všetky vojom v_vbo—
Masie, ktorá leží odtiaľ na východ. Po—joval.
bil ich všetkých. tak že neostal z nich
20 Lebo od Pána to bolo tak usúdene.
nikto.
:aby zatvrdly ich srdcia.“) a aby bojo—
9. A učinil. ako mu prikázal Pán: ich vali proti izraelovi. a padli. a nezaslúžili
koňom podrezal žily a vozy spálil „nijakej milosti. i zahynuli. ako Pán pri
ohňom.
'kázal Mojžišovi.
li). Potom obrátil sa hneď!) a dobyl. 2l. Toho času pritiahol Jozue a vy—
Azoru a jeho kráľa zabil mečom. Azor'plienil Enakovcov'" s hôr. z Hebronu. a
totiž od pradávna mal prednost medzi z Dabiru. a z Anabu. a so všetkých vr
všetkými týmito kráľovstvami.
'chov judských a izraelských. a ich mestá

ll. A pobil všetky živé duše. ktoréfzpustošil.
tam meškaly; nenechal v ňom nijakého' 22. Nenechal nikoho z pokolenia lina
pozostatku. ale až do vzniku zpustošilikovcov v zemi synov izraelských.
všetko. i same mesto zničil požiarom. okrem miest Gaza. a Get. i Azot: len
12. A zôkol—vôkol všetkých miest a v týchto zostali.
ich kráľov sa zmocnil. pobil ich a zni— 23. Tak teda zaujal Jozue všetku tu
vočil. ako mu prikázal Mojžiš. služobnik'zem. ako hovoril Pán k Mojžišovi. a
Pánov.
(V. Metz.. 1. 12.) dal ju synom izraelským. aby vládli ňou
l3. Okrem miest. ktoré nachodily sa podľa ich dielov a pokolení: i odpoči

po vŕškoch a návršiach." ostatné vše—\vala zem od bojov.
(Nižšie 14. 15.)
tky Izrael spálil; len jedine Azor. to naj-.
opevnenejšie. zničil plameň.
\,
.“ HLAVA! 12.h k ál _

N. A všetku korist z'tých miest i' '
ff)“ “fm "rcmo_e"ýc ', ("'
..
dobytok rozdelili synovia izraelskí me—i " _l'tf“ 3" královna. ktOfYCh pobili
dzi sebou. ľudi však pobili všetkých.
'synovra izraelski. a opanovali ich zem
|5_

Ako

Páll

prikázal

MOÍŽÍŠOVi.' Eb" siúillyuia veľmidobrú obranu proti nápadom

svojmu služobnikovi. tak prikázal Moj- i?“?izťäyäh.om

žiš JOZUOVÍ.
') Boh zatvrdl
srdce v toms smysle.
že odkla
vo “a!“ .i
.
. .;; (emo všetko splnil; ne-“
,
trpezlivosti
a shovlevavostl
trestanh'n
pommul am Jedného Slova 7.0 Všetkyd' . hriech vzmáhať sa dopustí. aby niekdy. keď sa
prikazov. ktoré Pán da] Mojžišová
miera doplni.zavládla jeho spravedlivmt. Ale ani

__
\I'arao nebol hned potrestaný. ako shovievavostou.
i". Moĺž- 34- "-- V- M011 7- '- 2-' nim... pohrdul. lel sám rútil sa do záhubv. ked
opovážllve úial. že i on tak prejde Cervený-m
') Na zadných nohách. aby neboly súee do boja. ' morom ako vyvolený národ.
') Správneišie: Toho času.
'
') Slov. Nam. 16. 32. To sú ti od v_vzvedačov
') Tieto mesta. vyimúc Azor. preto nezhubili. ako bezbožni : ukrutní obri opísaní nepriatelia.
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za Jordánom k východu slnca. od po-i 12. kráľ Ľglona, jeden: král Uázera.
toka Arnon až k hore Hermon. a vše-, jeden;
13. kráľ Dabira. jeden; kráľ Gadera.
tek
východný kraj, ktorý leží proti!
mm:"
jeden:
2. Sehon. kráľ amorrejský, ktorý by— l4. kráľ Hermy. jeden; kráľ Hcredu.
dlel v Hesebonc. panoval od Aroeru,. jeden;
ktorý leží pri brehu potoka Amon, od! IS. kráľ Lebuy. jeden; kráľ ()duila
prostriedku jeho údolia i nad polovicou“ ma, jeden;
(Jalaadu, až po potok Jabok, ktorý je
ió. kráľ Makedy, jeden; kráľ lieteia.
hranicou synov Ammonových.
jeden:
3. A od púšti až po more Kenerot
l7. kráľ Taľuy, jeden; kráľ ()fera.
k východu. a až po more Púšti, ktoré jeden;
18. kráľ Aieka, jeden; kráľ Sarona.
je more
Slané,
k východnej
stranea od
po! jeden;
ceste,
ktorá
vedie
ku Betsimotu;
južnej strany až po krajinu, ktorá leží
19. kráľ Madona, jeden; kráľ Azora.
pod Asedotom, Fazgy.
;jeden;
4. Hranicu Oga. kráľa bázanskéko,
20. kráľ Semeroua, jeden: krár Ach
z pozostalých po Raiaimovi; ktorý bý—'zaía, jeden;
val v Astarote a v Edraji. a panoval na
Zl. kráľ Tenacha, jeden; kráľ Ma
hore Hemion. a v Sáleche. a v celom gedda, jeden;
Bazane až po hranice
22. kráľ Kadesa. jeden: kráí .lacha
5. Gessuranov a Machatanov a polo—naua karineľskěho, jeden;
vice Galaada, až po medZe Sehona.
23. kráľ Doru. v údolí dorskom, je
kráľa hesebonského.
den; kráľ národov galgalských, jeden:
6. Mojžiš, služobník Pánov, a syno
24. kráľ Tersy. jeden; všetkých krá
via izraelskí pobili ich, a Mojžiš dal ich ľov jedenatridsat.
zem k vladárstvu pokoleniu Rubenov
mu, a (]ádovmu, a polovici pokolenia
HLAVA 13.
Manassesovho.
7. Tito boli kráľovia zeme. ktorých Rozkaz o rozdelení zeme; diel za Jordánoiu.
pobili Jozue a synovia izraelskí za Jor—
l. Jozue bol starý a vo vysokom ve
dánom ku západnej strane. od Baalgadu
na rovine iibanskej, až k hore, ktorej ku, i riekol mu Pán: Ty si už zostarel.
bok tiahne sa do Seira: i dal ju Jozue a máš mnoho rokov, a zeme veľmi
k vladárstvu pokoicniam izraelským, mnoho zostáva, ktorá nie je ešte iosom
rozdelenáz')
každému jeho diel,
!
2. všetka totiž Galilea, kraje Filišia
8. tak na horách, ako na rovinách"
a v nížinách v Asedote. a na púšti; a na nov. a všetka zem Oessuranov.
3. Od Kalnej rieky, ktorá sviažuje
juhu bol Hetej a Amorrej, Kanaanej a
Ferezej, Hevej a Jebuzej.
' Egypt. až po hranice Akkarona proti
9. Kráľ Jericha. jeden: kráľ Haia. severu, zem kanaanejská." ktorá je roz
ktoré bolo na strane Beteia. jeden:
delená medzi pát kráľov iiiištinských:
lí). kráľ Jeruzalema. jeden; kráľ He—gazského a azotského, askalonskeho.
brona, jeden;
, getského. a akkaronského.
li. kráľ .lerimota, jeden; kráľ La—
i .

chisa, jeden;
' í'lebm ľ všety roviny k východu.
' v údoliach.

') "ein.: Zeme zostalo veľmi mnoho na opano
! vanie.
.íozuc má všetku zem rozdeliť. hoci ešte

nie je všetka v jej rozsiahlosti vydobytá. a ktorú
ešte zaujat treba.
') Tá čiastka Kanaanu. ktorá leží na severe.

:;
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4. Na juhu sú ešte Hcvcji. všetka zemi 15. Dal teda Mojžiš pokoleniu synov
kanaanejská." a Maara Sidončanov až Rubenových po ich rodoch dedictvo.
16. A boly ich hranice od Aroeru, 
po Rick a hranice Amorreja,
5. a ich končiny.“ Potom okolie Iiban- ten leži na brehu potoka Arnona. a pro—
ské proti východu od Baalgadu pod stred doliny toho potoka, všetka rovina.
horou Hermon až kde sa vchádza do ktorá vedie ku Medabe.
Ematu;
17. a Hesebbn, i všetky ich mestečká.
6. všetci. ktori bývajú na horách od ktoré boly v rovinách. tiež Dibon a Ba—
Libanu až k Vodám mascreiotským, motbaal. a mesto Baalmaon,
18. a Jass, i chimot. a Meiaat,
všetci sidončania. .la som ten. ktorý ich
vyhladim" pred tvárou synov izrael— 19. a Kariataim. i Sabama, a Sarata—
zar
na vrchu nad dolinou.
ských. Nech tedy prijde k dielu dedictva
20. Betiogor a Assedot. Fazgu a Be—
izrael. ako som ti prikázal.
7. A teraz rozdeľ tú zem za dedictvo tiesimot,
21. všetky mestá na rovine, i cele
däiatemu pokoleniu a polovici pokole
kráľovstvo Sehona, kráľa amorrejského.
nia Manasscsovho,
8. s ktorou“ Ruben a Gad opanovali čo kraľoval v Hezebone, ktorého zabil
zem, ktorú im dal Mojžiš. služobník Pá Mojžiš i s kniežatmi madianskými: s
nov. za riekou Jordanom ku východnej l'leveom. a Rekemom, i Surom a Horom.
strane.
(|V. Mojž. 32. 33.) a Rebom. vojvodami Schonovými, oby
(|V. Muiž. 3L 3)
9. Od Aroeru. ktorý leži na brehu vateľmi tej zeme.
22. ] Balaama. syna Beorovho. vešt
potoka Amona. v prostred doliny, i
všetky rovniny medabské až k Dibonu. ca. zabili synovia izraelski mečom i
10. | všetky mestá Sehona. kráľa s ostatnými pobitými.
23. 1 bola hranicou synov Rubena—
amorrejského. ktorý kráľova] v l'leze
bone až po hranice synov Ammonových. vých rieka Jordán. Toto je dedictvo
11. I Gaiaad. a územie Gessuranov a Rubenovcov po ich rodoch. mestá a
Macliatanov a celé pohorie hermonskě dediny.
24. A Mojžiš dal pokoleniu Gadovmu
i všetok Bázan. až po Salechu.
12. všetko kráľovstvo kráľa Oga v a jeho synom po ich rodoch dedictvo.
Bázane. ktorý kraľoval v Astarote a ktoreho podelenie je toto:
v Edraji; on bol z pozostalých po Rata— 25. Územie Jazer. a všetky mestá
imovl: i pobil ich Mojžiš a vyhuhil.
Oaiaadu. a polovica zeme synov Ammo
13. A nechceli synovia izraelski vy— nových až po Aroer. ktorý je naproti
hubit Gessuranov a Machatanov, i by Rabbe.
dlia medzi izraelitmi až do dnešného
26. A od Hezebona až po Ramot
dňa.
Masíe a Betonim a od Manaim až po
14. Len pokoleniu Levi nedal de— hranice Dabiru;
dictva; ale dary a obety Pána. Boha
27. v doline Betharan. a Betnemra.
izraelského. tie sú jeho dedictvo,“ ako i Sokot a Saion, ostatok kráľovstva Se
mu povedal.

(lv. Mojž. 18,20.) hona. kráľa hezebonského; i tohoto hra—

nicou je Jordan. až po kraj mora
Na juhu. obydlená illistlnskými.
"ein.: A zem zlhlicka.
Keneret') za Jordanom na strane vý—
') Heba: Vyženiem.
') A s druhou polovicou pokolenia Manasse chodnej.
sovho. ktorá zostala na druhej strane Jordánu.
mj:
') Bolt sim chce udržovat levltov a kňazov. svltyni ie podiel levitov. a zasa
Nikto nesmie žiadal. aby si sluhovia svätyne pra ich dedictvo (Zalm 15.S..) tým “nie na iavo. lake
eou.ktou1 sa so službou chrámovou nes
va. vysoko stavia on kňazstvo.
') Jazera xenezaretskeho.
zarábali poživei'i. Ked Boh hovorl. že služba vo
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28. To je dedictvo synov Gadových
5. Ako prikázal Pán Mojžišovi. tak
po ich rodoch. mestá a k nim patriace učinili synovia izraelskí. a rozdelili
dedinky.
zem.
29. Dal i polovici pokolenia Manasse
6. Tu pristúpili synovia Judovi k Jo
sovho. a jeho synom po ich rodoch de—zuovi v Galgale. a Kálcb. syn .lelonov.
dictvo.
Kenczejský. mu povedal: Ty vieš. čo
30. ktorého začiatok je tento: od Ma hovoril Pán Mojžišovi. mužovi Božie
naim zahrňuje celý Bázan. a všetky mu. o mne. a o tebe v Kadesbarne.
kráľovstvá Oga. kráľa bázanského. i
\
(lv. Moiž. 14. 24.)
všetky obce .lairove. ktoré sú v Bázane
7. Štyridsat rokov mi bolo. ked ma
šesťdesiat miest.
poslal Mojžiš. služobník Pánov. z Ka
31. a polovicu Galaada. i Astarot a desbarne. aby som preskúmal zem. !
Edrai. mestá kráľovstva Ogovho v Ba oznámil som mu. čo sa mi videlo pravdi
zane, dal synom Machira. syna Manas vým.
sesovho; polovici synov Machirových
8. Ale moji bratia. ktori vyšli so
po ich rodoch.
mnou. rozpačili') srdce ludu. avšak je
32. Tieto sú dedictvá. ktoré rozdelil dnako nasledoval som Pána. Boha
Mojžiš na rovinách moabských za Jor svojho.
danom naproti Jerichu na strane vý— 9. [ prisahal Mojžiš toho dňa a riekol:
chodnej
„Zem. po ktorej si chodil svojima no
33. Ale pokoleniu Levi nedal dedictva, hama. bude za dedictvo tebe i tvojim
lebo sám Pán. Boh izraelský. je de synom až na veky. preto že si nasle
dictvom jeho. jako mu povedal.
doval Pána. Boha môjho.
10. A hla. poprial mi Pán život. jako
HLAVA 14.

sľúbil. až do dnešného dňa. Pätaštyrid—
sat rokov je tomu. jako mluvil Pán
'1. Toto je. čo dedične obdržali sy slovo toto k Mojžišovi. keď chodil Izrael
novia izraelskí v zemi Kanaan. čo im dali po púšti. Dnes som už osemdesiatpät—
Eleazar. kňaz a Jozue. syn Nunov. a ročný.
11. a ešte pri sile. ako som bol vtedy.
kniežatá rodín po pokoleniach izrael
keď som bol poslaný za vyzvedača;
ských;
2. Keď Iosom podelili všetko. ako lebo sila. ktorú som mal vtedy. až po
prikázal Pán skrze Mojžiša, devateru [dnes vo mne trva. tak k boju. ako k vy
pokolení polovici pokolenia Manasse chádzaniu a vchádzaniu.
12. Preto daj mi túto horu. ktorú mi
sovmu.
(|V. Mojž. 34. 13.1
3. Lebo poltreta pokoleniu dal Mojžiš Pán sľúbil. ako si to i ty počul. na kto—
za Jordánom dedictvo, okrem Levitov. rej sú Enakovia. a mestá veľké a opev
Podle! Kálebov.

ktorí nijakej zeme nedostali medzi svo— nené. azda bude Pán so mnou. a vy—
nivočím ich. ako mi sľúbil.
jimi bratmi;
13. A požehnal ho Jozue a dal mu
4. ale na ich miesto stúpili synovia“
(Par. 6. 56.)
Jozefovi, rozdelení na dvojo pokolení. Hebron“) za dedictvo.
14. A od toho času dostal sa Hebron
Manassesovo a Eiraimovo; a chiti ne
obdržali iného podielu v zemi. ako me Kalebovi. synovi Jeionea Kenezejského.
stá na bývanie. a ich okolie na chovanie až po dnešný deň. lebo nasledoval Pána.
Boha Izraelského.
dobytka a svojich stád.
'
(IV. 111011.35. 2. 3.)

' Poľalull.
Vlastne len okolie Hebrone. lebo sim He
') Viazme len jeden syn. lebo druhý dostal po
díel otcov.
bron orloadol Levltom. (Jozue 21. 11. 12.)
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9. A ide od vrchu tej hory až ku pra
tým Kariat A-rbe.“ Adam, najväčší me— meňu Neftoa, a prichádza až ku dedi
dzi Enakovcami," leží tam; a zem od nám hory Ľíron, a odchyľuje sa ku
počinula od bojov.
(Vyššle II, 2.3.) Baale, to jest Kariatiarim čiže mesto
lesov;
HLAVA l5.
ll). i potom zatáča sa od Baaly proti
izápadu až k hore Seir, a ide bokom
Podiel pokolenia .Iudovlio.
Jarim ku severu do Cheslona a
!. 'l'edy loss) synov Judových po ich 'hory
sostupuje do Betsamesu, i prechádza do'
rodoch bol tento: 0d hranice I'ľdomskej,|
Tamny;
_
púšť Sin proti juhu, až po najzadnejšl
II. a vychádza proti severu stranou
kraj smerom k strane južnej.
Akkarona,
a
schyluje
sa
k
Seclirone
a
(IV. Mojž. 34. J.)
ide cez horu Baala; i prichádza do
2. Hranica“) začína sa od kraja Sia—:Jebneela, a krajom Veľkého mora za—
ného mora, a od jeho zátoky. ktorá sa; končieva sa na západe.
chýli k juhu,
!
3. a ide proti výšine Skorpiona, aĺ 12. To sú hranice synov Juda vôkol
prechádza do Siny; i tiahne sa ku Ka—po ich rodoch.
13. Kalebovi, synovi Jeionovmu, dal
desbarne, a prichádza až do Ľzronu,i
odtiaľ vystupuje po Addar a obchádza; podiel medzi synami Judovými. jako mu
Karkau,
; prikázal Pán: Kariat-Arbe, otca Ľno
4. a odtiaľ ide do Asemony, a pri-| kovho, to jest Hebron.
14. l vyplienil“ z neho Kaleb troch
chádza ku potoku egyptskému, a končí! synov Ľnakových: Sesaja. a Ahimana a

l5. Meno Hebronu nazývalo sa pred

)

u Velkého mora: to bude hranica južná:
5. Od východu bude začiatok (hra-| Tolmaja z rodu Enakovho.
l5. A odtiaľto tiahnuc prišiel k oby—
nice) Slané more až ku koncu Jordana;
a od severu od zátoky mora až po tú vateíom Dabiru, ktorý prv nazýval sa
Kariat-Seier. (to jest Mesto pisem.)
samú rieku Jordán;
o. a vystupuje hranica tá do Bet! 16. l riekol Kaleb: Kto porazí Kariat—
Hagly. a tiahne sa na sever do Bet— Seicr a zaujme ho, tomu dám Aksu.
Araby. a hore ku skale Boena, syna dcéru moju. za manželku.
17. [ zaujal ho Otoniel. syn Kenezov,
Rubenovho.
7. a tuhá sa až ku hraniciam Debery mladší brat Kalebovŕ) i dal mu Aksu.
od údolia Achor, smeruje na sever ku svoju dcéru za manželku.
18. Táto. ked išli spolu.3) nahovoril
Galgale, ktorá je naproti výšine Adom
mím od južnej strany potoka: i prechá— jej muž, aby pýtala od svojho otca pole.

dza cez vodu. ktorá sa menuje studnicou
slnca a končí sa pri studnice Rogel.
8. | tiahne sa hore cez dolinu syna
Ľnnomovho po južnej strane Jebuzeja.
to jest Jeruzalema; a odtiaľ dvíha sa
k vrchu hory,“) ktorá je naproti Geen
nomu, k západu na konci údolia Raíaim
na severe.

') Hebr.: Vyhnal.
') Dia hebr.: Príbuzný hrala Kale-ha.
') Hebr.: Keď mlšltl k nemu. Azda bola zostala
v Hebrone u svojho otca.
Hebr.: Hebron nazývalo sa prv mesto Arbe.
') Hebr.: Sosadla s osla (upokorlac sa pred
(Arbc) bol človek velilrý medzi [Zn-klin.
otcom).
'
Losom obshhuutý podiel.
Dia hebr.: lulnú hranica.
Daj ml! dar.
''; Hebr.:
dal je) studnlce horné l dolnú. Bol
Pravdepobodne Moria.
to dar veľkej ceny.

') T. ]. mesto Arbe.

')
ktorý

')
')
')

l vzdychala.“ jako na osloví sedela.

Kalcb jej ŕečie: Co ti je?
l9. A ona odvetila: Daj mi požehna
nie.!" dal si mi zem južnú a suchú. pri
daj zvlažovanú. l dal jej Kaleb zem
zvlažovanú. hornú i dolnú.m
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20- TOÍOie dedicwo pokolenia synov
48. A na horách: Samir, Jeter, So
Judovy'ch po ich rodoch.
chot,
21. A mestá, na samom konci (po— 49. Danna, Kariatsenna, to jest Dabir;
dielu) synov Judových vedľa hranic
50. Anab, lstemo, Anim,
Edoma na juh boly. Kapseel, Eder Ja—

gur.
22. Kina. Dimona, Adada.
23. Kades, Azor Jetnam.
24. Zil. Telem, Balot.

51. Gusen, Olon a Gilo: miest jede—

nast. a ich dediny.
52. Arab, Ruma. Ľsaan,
53. Janum. Bettafua, Aieka,
54. Atmata. Kariatarbe. to jest He

25. Nový Azor, Kariot. Hezron, to jest bron. a Sior: miest deväť a ich dediny.
Azor,
_ 55. Maon, Karmel. Zii. Jota.

26.
27.
28.
29.
30.
3].
32.

Amam, Sama. Molada,
56. Jezrael, Jukadam, Zanoe.
Azergadda, Hassemon, Betlelet.
57. Akkain, Gabaa a 'I'amna: miest
Hazersual. Bersabee. Baziotia.
desat, a ich dediny
Baala, .Iim, Esem,
! 58. Halhul, Bessur, Gedor.
Eltolad, Kesil, Hanna
; 59. Maret. Betanot a Elztekon miest
Sicelech. Medemena, Sense-unašesť, a ich dediny
Lebaot. Selim, Aen a Remon: ' 60. Kariatbaal. to jest Kariatiarim.

všetklých miest devätadvadsat. a ich de- mesto
lesov, a Arebba: miest dvoje.:i
diny.')
ich dediny
33. A na rovinách: Estaol. Sarea, * 6l. Na púštizll Betaraba, Meddin, Sa
Asena,
chacha.
34. Zanoe. Engannim. Taiua, Enaim.: 62. Nebsan. Mesto solné. a Engaddi:
35. Jerimot. Adullam. Socho. Azeka. ' miest šesť, a ich dediny.
36. Saraim, Aditaim. Oedera a Oede— 63. Ale .Iebuzeja, obyvateľa jeruza
mtaim: miest štrnásť. a ich dediny.“) \Iemského. nemohli synovia Judovi vy
37. Sanan. l'ladassa, Magdalgad.
.plienit: i býva Jebuzej so synmi jud
38. Delean. Maseia, .lektel,
skými v Jeruzaleme až do dnešného
39. Lachis. Baskat, Eglon,
dňa?)
40. Chebbon, Leheman. Ketlis.
.
4l. Giderot. Betdagon. Naama a MaHLAVA 16'
keda: miest šetsnást a ich dediny.
42. Labana. Eter, Asan,
43. Jefta, Bsna. Nesib,

Podiel synov Jozeiových vôbec,zvlášte
Efralm0V-

'
1. Potom padol los synom Jozefo
44. Keila. Achzib a Maresa: miest'
výmŕ“ od Jordana proti Jerichu a jeho
deväť. a ich dediny.
vodám
k východu; púšť," ktorá stúpa
45. Akkaron, so svojimi mestečkami od Jericha
do hôr k Betelu
a dedinami;
2. a vychádza z Betelu do Luzy. i pri
46. od Akkarona až k moru všetko.
.cliádza k hraniciam Archi. k Atarotu.
čo sa chýli k Azotu a jeho dedinkám.
'
47 Azot s jeho mestečkami

a dedln-

") Na telto m)!!!zdl'lovul sa nlek

kami. Gaza s jeho mestečkami a dedín-' „ľ....z.....zf'jč.f:.'.'.'„
€31.33
kami, až k potoku egyptskému
a more Veľké hranica.

53:2"

Dll\'ld(l.

“ff" *" "

je jeho: (N'') lzaellu len dolné mesto Jeruzalema zaujali
Kay.—5158
.) home mestu at Dávid “dobyl (2.

') Vlastne 37 Ich le. ale len!). . ich azda bolo | zrae
')"Ako
upokolenleludkovo
termalne
tov na
severe, ta
enie
ovoelšranu
oze
ohradených. ostatných osem bolo neohradených. lmých na m... v danke") „931.5. š.".mm na—
') Vlaatne l5. momo. že Gadera :] Oedorota zvanel.
lm berie sa za jedno.

.

') V hl. 18. 12. udanú mm Betaven.
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3. a sostupuje k západu vedla pome synom l'lelekovým, synom Esrielovýin.
dzia .leiletanov až-ku hraniciam Nižného synom Sechemovým, synom Hetero—
Bethorona a až ku Gázeru; a_konči sa vým, synom Semidovým; to sú synovia
Manassesa, syna Jozefovho, mužovia
jeho krajina pri Veľkom mori.
(IV. Molž. 26. 30.)
4. l vládli tým synovia Jozeíovi, Ma po svojich rodoch.
nasses a Eiraim."
3. Ale Salíad, syn Helera, syna Gala
5. A určená bola hranica synov Efrai ada, syna Machira. syna Manassesovho.
mových po ich rodoch; a ich dedictvo lnemal synov, len samé dcéry, ktorých
na východ od Atarot-Addaru až k Vy—mená sú: Maala, Noa. Hesla, Melcha,
a Tera,
(V|. MOjž.27, l; 36. I).)
šnému Bethoronu.
4. Tie prišly pred kňaza Eleazara.
6. A vychádza hranica tá k moru.
Maehmetat však ležl k severu. a tu za— pred Jozua, syna Nunovho. a pred knie
táča sa hranica proti východu do Ta— žatá a riekly: Pán prikázal skrze Moj
natselu. a prechádza od východu do žiša, aby nám dané bolo dedictvo medzi
Janoe;
lnašimi bratmi. l dal im dla príkazu Pá—
7. a sostupuje z Janoe do Atarotu a novho dedictvo medzi bratmi ich otca.
Naaraty; a prichádza do Jericha a vy
5. Tak dostalo sa Manassesovi desat
bieha k Jordánu.
šnúr" mimo zeme Galaad a Bázan za
8. Od Tafuy ide k moru“) do Trstino Jordanom.
vej doliny:“) a vychodl k Slanému mo— 6. Lebo dcéry Manassesove obdržaly
ru.“ Toto je dedictvo pokolenia synov dedictvo medzi jeho synamiF) Zem však
Etraimových po ich rodinách.
Galaad pripadla za podiel ostatným sy
9. A boly pre synov Elraimových i nom Manassesovým.
mestá uprostred dedictva synov Ma— 7. [ bola hranica Manasswova od
nassesovýeh, oddelené i s_ich dedinami. Assera u Machmetatu, ktorý hladí proti
l0.A synovia Eiraimovi nepobili Ka Sichemu; a ide v pravo“) k obyvateľom
naanejských. ktorl bývali v Oazeri; i prameňa Talua.
bydlia Kanaanejskl uprostred Efraima až
8. Lebo do Iosa Manassesovho pri
do tohto dňa, a dávajú mu poplatok. padla zem Tafua. (avšak Taíua), ktorá
je na hraniciach Manassesovcov, (pri
HLAVA 17.
padla) synom Elraimovým!)
9. ! sostupuje hranica dolinou Trsti
Podiel pokolenia Manassesovho.
novou, na juh potoka miest Efraimo
!. Pripadol los pokoleniu Manasse vých. ktoré sú medzi mestami Manas
sovmu (on totiž je prvorodený Jozetov): sesovýmiŕ) hranica Manassesova je na
Machirovi, prvorodenému'“ Manasse sever od potoka, a končl sa pri mori.
sovmu, otcovi Galanda. ktorý bol mu
10. tak. že diel Eiraimov je na juhu.
žom bojovným,“ dostal sa za dedictvo a na severe Manassesov. a oboje uza
Galaad a Bázanť"
viera more a spájajú sa na severe s po
2. i ostatným synom“) Manassesovým kolením Aser. a na východe s pokolenlm
po ich rodinách; synom Abiezerovým. lzachar.
') To jest podielov: sndra.povr1zok. ktorým

') Tento podle! bol dedictvom Jozefovým.
') Stredozemnému.
') K potoku Kána.

')llebr;
')

')

)Mužskýml

pommkarnl.

'; To
na luh.
Zemjest:
Talua.
to jest severné okolle Taluy
Preto. že bol muž bojovný.
prlpadlo Manassesovl. mesto Tulua však synom
Za Jordánom Galaad. syn Machlrov ob— Etralmovým.
to meno od svojho dedlcha.
') I'lebr.: Dale) zostupuje hranlea k potoku Kána.
Vlastne potomkom.
na luh tomu potoku. : tu sú mestá Etrahnova.

') Spolu )ednurodenému.

držal
')

boly pole l podlely merané.
—

Akonclsaprlmorl — Stredozemnom.
(IV. Mo12. 26, 29.)
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il. Ale mal Manasses dedictvo medzi
HLAVA 18.
lzacharovým a Aserovým: Betsan a je—Prenesenle archy dmiuvy do Silo. Opis zbý
ho dedinky. Jeblaam s jeho dedinkami, vajúclch ešte kralov. Podiel Benjamínov.
obyvatelstvo Doru s jeho mestami, tiež
1. [ shromaždili sa všetci synovia
obyvatelstvo Endoru s jeho dedinkami;
podobne i obyvatelstvo Tenach'u s jeho izraelskí v S|lo') a tu postavili stánok
dedinkami, obyvatelov Magtdda s jeho svedoctva, lebo zem bola im poddana.
dedinkami a tretinu mesta'Nofet.“
2. Zostalo však sedem pokolení synov
12. Ale synovia Manassesovi nemohli izraelských, ktorí ešte nedostali svojho

rozbůrat t|eto mestá, preto Kanaanej dedictva.
3. Týmto Jozue riekol: Dokial bu—
počínal (smelšie) prebývať v zemi
dcte chradnút v lenivosti a nepôjdete
svojej?)
13. Ale sa synovia izraelskí vzmo— vládnuť zemou,“) ktorú vám dal Pán,
híi, podmanili si Kanaanejských, a uči—Boh vašich otcov?
4. Vyvoite z každého pokolenia po
nili ich svoj.mi poplatníkmi, avšak ne
troch mužoch, nech ich pošlem, by šli,
pobili ich.
l4. 'I'u povedali synovia Jozefovi Jo— poobchodili zem, popísali ju“) podla po—
zuovi: Prečo si mi dal dedictva len je—čtu každého množstva:“) a priniesli mi,
den Ios a jednu šnúru," keď nás je tak čo popísali.
5. Rozdeíte (si) zem na sedem dielov;
mnoho, preto, že požehnal mi Pan.“
í5. Jozue im riekol: Keď si ludom Juda nech zostane vo svojich medziach
početným tiahni do hôr, a navyklčuj od južnej strany. a dom Jozefov od
severu.
si čistin v zemi ferezejskej a rafaimskej,
6. Zem medzi nimi rozplšte na sedem
kedže
ti je tesno na vlastnom pohorí dielov; a prijdite sem ku mne, aby som
Efraima.
lo. Odvetili mu synovia Jozefovi: pred Pánom, Bohom“) vaším, vám tu
Nebudeme môcť dostať sa na hory,“) hodil los.
7. Levíti totiž nemajú medzi vami
lebo Kanaanejskí, ktori hydlia na rovine,
kde lictsan s jeho dedinkami, a lzrael dielu, ale kňazstvo Pánovo je ich de
dictvom. Gad však a Ruben a polovica
vlágne
pol dolinou, užívajú železné vo pokolenia Manassesovho už obdržali
zy.
U. | riekoi Jozue domu Jozefovmu, svoje dedictvá za Jordanom na východ—
Efraimovi a Manassesovi: Ľud početný nej strane, ktoré im dal Mojžiš, služob—
si a veľmi udatný, nebudeš mať len nik Pánov.
8. A ked“ chystali sa mužovia na
jedného losu.
l8. ale pôjdeš na hory, a vyklčuješ cestu, aby popísali zem, prikázal im Jo—
zue
a riekol: Prejdite zem popište ju a
si, i vyriadiš čistln na bývanie; a budeš
môcť ďalej vnikať. keď vyhubiš Kana'a— vráťte sa ku mne, aby som tu pred Pá
nejských, ktorí. ako hovoríš, majú že nom v Silo, hodil vám los.
lezné vozy a sú veľmi silní.
') Toto mesto bolo skoro prostred krajin , a
') Hebr.: Tri výšiny: trl na výšine ležiace
mestá Ľndor. 'I'cnach a Maueddo.
') Znovu sa domáhal svojho.
Len toľko. koľko jednemu pokoleniu Mieli.
' Mne zvláštne požehnanie slubil. (l. Molž.
49. 25. 26. V. MoiL 33. U.

za polštvrtasto rokov až do času Samuela si žilo
za shromaždíue. l stánok svedectva (ziawnial tu

bol až do času Dávida kráľa, kedy ho do Nobe
preniesli. (|. Král 2L)
') Zem tá už bola zaujatá; ale na niektorých
miestach držali sa ešte Kanuanejí, ktorých odtial

') Ale ani to by nám nebolo dost. : obyva
Je] velkosť.
rozsiahlosť : príslušnosti.
len:násílím
bolo možno vypuudlť.
Pokolenia.
teíov rovín nebudeme vstave premôcť.
Ní- ktorych vôkol železné reziva sú pri
Keby im Boh nebol vykázal hranice, neboli
pravene.
by sa uspokoíill na svalom podiele.
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9. 'l'edy odišli. a prehliadnuc ju. roz— 20. ktorý je hranicou od východu.
delili na sedem dielov a zaplsali do zá-_Toto je dedictvo synov Benjaminových
vitku i vrátili sa ku .lozuovi do stanov dla ich hranic zôkol-vôkol a po ich ro
v Silo.
'dinách.
10. A on hodil losy pred Pánom v f 21. A_ich mestá boly: Jericho. Bet
Silo i rozdelil zem synom izraelským ;Hagla, Udolie Kasis,
na sedem dielov.
' 22. Bet—Araba.Samaraim, Betel.
23. Avim, Alara. Olera.
11. A prvý vyšiel los synov Benja
24. Dedina Emona') i Olni. Gahee:
minových po ich rodinách, aby vládli
zemou medzi synmi Judovými a synmi lmiest dvanásť a ich dediny.
Jozelovými.
! 25. Gabaon, Ráma, Berot.
12. 1 bola ich hranica proti severu od ' 26. Mesíe, Kafara, Amosa,
Jordana a šla po severnej strane Jericha.
27. Rekem, .lareíel, Tarela.
a odtiaľto vstupuje proti západu na po
28. Sela. Elef. Jebus, to jest Jeruza
horie, a dochádza k púšti Betavena.
lem. Gabaat a Kariat: miest štrnásť, a
13. Potom prechádza južne od Luzy, 'ieh dediny. Toto je dedictvo synov Ben
to jest Betelu, a sostupuje do Atarothad :jaminových po ich rodinách.
daru vedla vrchu. ktorý je južne od
Nižného Bethhoronu.

11. Moji. 28, 19.1

HLAVA

19.

14. A schyluje sa a obchádza do
kola k strane mora južne od vrchu. . Podiel ostatných šesť pokolenl a Jozuov.
ktorý je na juh od Bethhoronu a vychá— 1. Potom padol los druhý synom Si
dza do Kariatbaalu, ktoré sa i Kariatia— meonovým po ich rodoch: a ich dedictvo
bolo
rim nazýva. do mesta synov Judových;
2. medzi dedictvom synov Judo
toto je strana proti moru" na západ.
15. Ale južná hranica vychádza od výchF) Bersabee, Sabeeŕ" Molada.
3. Hamrsual. Bala, Asem.
Kariatiarimu proti moru?) a prichádza
4. Eltolad. Betul. Hanna,
až ku prameňu vôd Neltoa.
5. Sikelech. Betmarchabot. Hazer—
16. A tiahne sa na stranu hory, ktorá
hladí na dolinu synov Ennomových a susa,
6. Betlebaot a Sarohen: miest trinásť
je proti severnej strane na konci doliny
Ralaim. l schádza do Geennom (to jest -a ich dediny.
7. Ain. Remmon. Atar a Asan: mestá
do doliny Ennoma) k južnému boku Je
buzeitov3l a prichádza ku prameňu Rogel. řštyri, a ich dediny:
17. tam zatočl sa ku severu a dochá ' 8. všetky dedinky okolo tých miest
dza k Ensemes, to jest Prameň slnca." až po Baalat-Beer. Ramat na juhu. Toto
18. a bežl až ku kopcom?) ktoré sú je dedictvo synov Simeonových dla ich
naproti výšinám Adommim; i sostupuje rodin,
9. v dedictve a podiele synov Judo—
k Abenboenu, to jest ku kameňu Boena.
syna Rubenovho. a prechádza od severa vých; lebo (diel) bol im priveľký. a pre—
to synovia Simeonovi mali svoje de—
na rovinu. i schádza na planinu.
dietvo medzi ich dedictvom.
19. a ide na sever k Bet-Magie. a vy—
10. Los treti padol na synov Zabulo—
chodí pri severnej zátoke Slaného mora
nových po ich rodinách: a vyznačená
na južnom konci Jordána.
.bola hranica ich dedictva až po Sarid.
')
')
")
')
.)

Strednemn.
Slanemu.
Jeruzalema.
Viď 15. l.
"tbl.: A, po (iL'll'HI.

'

') liehu-.: Kelar Ammonl.
,) Medzi nlml rozdelené. roztrúsene dla pred
povedanla Jakubovho. (|. Moji. 49. 7.1
') Hersabee a Sabee je to Isté.
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11. ! tiahne sa od mora a Meraly
hore. a prichádza až k Debbasetu. až
k potoku. ktorý je proti Jekonamu;
12. a obracia sa od Sared proti
východu na územie Cheselottáboru. a
tiahne sa ku Daberetu. a vystupuje
k Jaiii.
13. odtiaľ prechádza zasa na východ
||ú stranu do Gethcieru a Takasinu. a
ďalej do Remmonu. Amtaru. a Noa.“
14. A zatáča sa na sever do Hana
tonu; i dochádza až k údoliu Jeftacl.
15. a Katet, Naalol, Semeron, .Ierala,
a Betlehem: miest dvanásť, a ich dediny.
16. Toto je dedictvo pokolenia synov
Zabulonových po ich rodinách, mest a
ich dedinky.
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30. K tomu Amma. Aiek a Rohob:
miest dvaadvadsať a ich dediny.
31. Toto je dedictvo synov Asero
vých dla ich rodin. i mestá a ich de
dinky.
32. Synom Neítalimovým pripadol
šiesty los, po ich rodinách:
33. A hranica začína sa od Heleiu.
Elonu pri Saananime a Adami, to jest

cheb a pri Jebnaelu až po Lekum a
vychodí až k Jordánu;
34. potom vracia sa hranica na zá
pad k Azanot-Táboru. a odtiaľto ide do
l'lukuky, a prechádza ku (losu) Zabulo

novmu oproti juhu. a k Aserovmu oproti
západu, a k Judovmu pri Jordáne proti
východu slnca.
17. lzacharovi padol los štvrtý po je— 35. Mestá dobre opevnené: Assedim.
ho rodinách.
Ser, Ľmat. Rechat, Keneret;
18. A jeho dedictvo bolo: Jezrael.
36. Ľdema, Arama. Azor.
Kasalot, Sunem.
37. Kedes, Edrai, linhazor.
19. Haiaraim. Seon, Anaharat.
38. Jeron, Magdalcl. Horem, Betanat
20. Rabbot. Kesion, Abez.
a Bctsames: miest devätnásť a ich de
21. Ramet. Ľngannim, Enhadda. Bet diny.
ieses.
39. Toto' je dedictvo pokolenia synov
22. Jeho hranica ide až po labor Neítali dla ich rodin. mestá a ich de
Sehesimu. Betsames; a dochádza až k dinky.
Jordánu: miest šestnásť a ich dediny.
40. Pokoleniu synov Danových po ich
Toto je dedictvo synov Izacharových rodinách padol los siedmy;
dla ich rodin, mestá a ich dedinky.
41. a hranicou jeho dedictva boly:
24. ! padol los piaty pokoleniu synov Zara, Estaol. Hirsemes to jest mesto
Aserových po ich rodinách.
slnca,
25. lch hranica bola: Halkat, Chali.
42. Selebin. Ajalon, Jetela.
Beten, Akzal,
43. Elon, Temna, Akron,
26. Elmclech, Amaad a Mesa! a ide až
44. Elteke, Gebbeton, Balaat,
na Karmel pri mori. a Sihor. a Labanat."
45. Jud, Bane, Barak," Getremmon.
27. a obracia sa k východu ku Bet
46. Mejarkon, Arekon, s územím, kto

dagonu a prechádza až k (losu) Zabu— ré hľadí k Joppe.
lonu a do údolia Jeftael proti severu. až
47. a tým sa zakončieva. 1 vytiahli
do Betemek a Nehiela. l tiahne sa v ľavo
synovia Danovi a bojovali proti Le—
od Kabula.
semu') i zaujali ho; a zbili ho ostrlm
28. k Abranu, Rohobu, Hamonu a ku meča, a vládli nim, a bývali v ňom, na
Kane až po Veľký Sidon.
zvůc ho menom Lesem Dan, po mene
29. A navracia sa do Hormy až k vel Dana otca svojho.
mi hradenému mestu Tyru a až po Hosa.
48. Toto je dedictvo pokolenia synov
a končí sa u mora územím achzebským:
') "čiar.: A točĺsa k Noa

') "ein.: Sibor-Ubnlth.$1bor(r1eka)lenatha.

')'l'lebr.: Bene Bank.
') Mesto na úpätí Libanone na severnej kon

CIno Kannanu.
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Danových dľa ich rodin, mestá a ich a nie je dokázané. že pred dvoma. alebo
troma dňami bol mu nepriateľom.
dedinky.
49. A ked prestal losovanim delit
6. A bude bývať v tom meste. dokiaľ
zem všetkým po ich pokoleniach. dali nebude stáť pred súdom. aby udal pri—
synovia izraelskí dedictvo Jozuovi. sy—činu svojho skutku, a dokiaľ nezomrie
novi Nunovmu medzi sebou
veľkňaz." ktorý im toho času bude:
50. dľa rozkázania Pánovho. mesto. vtedy vráti sa vrah. a vojde do svojho
ktoré si žiadal: 'i'amat Sáraa na hore mesta a domu, z ktorého bol utiekol.
7. l oddelili Kédes v Galilei, na hore
Eiraim. a vystavil mesto. iprebýval
v ňom.“
Neitalím, a Sichcm na hore Eiraim a
5l. Toto sú dedictvá. ktoré Eleazár. Kariatarbe. to jest Hebron, na hore
.
kňaz a Jozue. syn Nunov a kniežatá ro Juda.
8. A za Jordanom proti východnej
din i pokolení synov izraelských losom
podelili v Silo. pred Pánom u dveri strane Jericha ustanovili Bozor. ktorý
stánku svedectva; :\ tak rozdelili zem. leži na púšti. v rovine pokolenia Rube
novho, a Ramot v Galaade z pokolenia
HLAVA 20.
Gadovho. a Gauion v Bazane z poko—
lenia Manassesovho.
Mestá útočisťné.
9. Tieto mestá boly ustanovené pre
!. A mluvil Pán k Jozuovi a riekoi: všetkých synov izraelských. a pricho—
Hovor k synom izraelským a rickni im: dzich.'-') ktori bývali medzi nimi. aby
2. Oddeite mestá útočistné. o ktorých utiekol do nich. kto by človeka zabil
nevedome. a neumrci rukou biižnélio.
hovoril som k vám skrze Mojžiša;
(IV. Mojž. 35. to.: V. Mojž. H). 2.) vyliatu krv pomstiť žiadostivého. prv
3. aby utiekol tam. ktokoľvek by za než by dostavil sa pred ľud. aby vyložil
bil člowka nevedome; a mohol by ujsť svoju záležitosť.
hnevu blížneho," ktorý je pomstiteľom
HLAVA 21.
krvi;
4. kcby utiekol do jedného z týchto
Mestá Levitov. Všeobecný pokoj.
miest. nech zastane pred mestskou brá
1. Tu pristúpili kniežatá rodin Levi
nou. a rozpovie staršim toho mesta
všetko. čo by ho nevinným dokázalo." tových k Ľieazarovi. kňazovi. a ku .lo
a tak nech ho prijmú. a dajú mu miesto zuovi. synovi Nunovmu. a k predným
rodín z každého pokolenia synov izra
k pobytu.
5. A keď ho pomstiteľ krvi bude pre— elských;
2. a hovorili im v Silo. v zemi Ka
nasledovať nech ho nevydajú do jeho
rúk. lebo nevedome zabil jeho biižného. naan. a riekli: Pán skrze Mojžiša roz
kázal. aby nám dané boly mestá k obý
') Natoľko skromný bol .lozuel On do daru vaniu. a ich okolie k dochovaniu do
chcel to. co sám daroval. a jak malo si žiadali
! tým rovnai sa ooniženému :: chudobudmu leti— bytka.
Sovl. ktori-ho predobrazom
3.

(IV. Mojž. 35, 2.)

l dali (im) synovia

izraelski zo
Pánovho

') Naihiižšieho: rodiny utilitka.
') Vražda obrazlla nielen rod/ktoremu zavra svojich dedictvi dľa rozkazu

tdeny' patril. ale ! Boha. na ktorého obraz ie
Clovek stvorený. Preto je pomstiteiom krvi vla
stne [,oh sám (| Mozi. 9. 5.). ktorý krv zavražde—

ného cloveku pon'sti i na zvieratách. (i. Mail. 9.
2: Ľxod. Zl. 28. 29.) Keďže zúmvselnou vraždou
ohnižn sa Iioli. tu ani oltár nechráni Exod Zl. N.).
ani výmena sa neprepúšťa (Num. 35. 33): to
zmieriť može len krv toho. kto krv prellal. keď
totižto krv jeho preiiata bude. (Num. 35. 33.)

mestá a ich okolia.

') Nerozvážená vražda bola tak vyhnanstvom
trestami & oribuzni zavraždeného mali času pre
môcť svoj žiaľ. Veľkňaz bol nuivyšsou hlavou v
celej židovskej obci. preto jeho smrť núti vse
tkých mrmútiť. a každú inú boľlsť prevýšiť.
(Ma monldcs.)
' Ktori prijali zákon Mojžišom
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!. A padol los rodine Kaat. zo synov kolenia levltskeho po rodinách dané je
ma, kňaza, a dostalo sa iei miest tri— toto dedictvo:
;ť z pokolenia Judovho, a Simeo
2l. Z pokolenia Etraimovho mestá
rho, a Beniaminovho;
útočišťné: Sichem s jeho okolím na
i. a ostatným synom Kaatovým, to horách elraimských, Gazer,

: Levítom, ktorí pozostalí, miest de
22. Kibsaim, Bethoron, s ich okollm.
z pokolenia Efraimovho,
Da— mestá štyri;

rho a z polovice pokolenia Manasse
23. k tomu z pokolenia Danovho:
'ho.
Ľltheko, Gabaton.
5. Potom padol los synom Gersono
24. Aialon a Getremmon, s ich oko—
11, tak, že dostali :: pokolení lzacha— lím. mestá štyri.
rho, Aserovho. Neítalinovho. i z polo
25. Dalej z polovice pokolenia Ma—
e pokolenia Manassesovho v Bázanc nasscsovho: Tanach a Getremmon s ich
:st počtom trinásť.
okolím. mestá dve.
7. A synom Merarovým po ich ro
26. Všetkých desať miest a ich okolia
:h z pokolenia Rubenovho, Gadovho, dané bolo synom Kaatovým nižšieho
!abulonovho miest dvanásť.
stupňa."
3. Dali tedy synovia izraelskí Leví
27. Dalej dal synom Gersonovým
: mestá a ich okolia, ako rozkázal z radu levitskeho. z polovice pokolenia
n skrze Mojžiša; všetkých losom po Manassesovho mestá útočišťné: Gauíon
ili.

). Z pokolení synov Judových a
ieonových dal Jozue mestá, ktorých
ná sú tieto:
ll). synom Aronovým, po rodinách
atových ?. rodu levítskeho (lebo im
lol prvý los):
ll. Kariatharbea, otca Ľnakovho,
>rénazýva sa Hebron, na hore Juda,
cho kraj vôkol.
l2. Ale ieho pole a dediny dal Kale
ri, synovi .lcíonovmu, aby vládnul

:;ve.
Bázane a Bozru, s ich okolím. mestá
28. Potom z pokolenia lzacharovho:
Kesion. Daberet,
29. Jaramot, Engannim, s ich okolím.
mestá štyri.
30. A z pokolenia Aserovho: Masai.
Abdon.
3l. Helkat a Rohob, s ich okolím.
mestá štyri.

32. A z pokolenia Neftali mestá úto—
čišťné: Kédes v Galilei a Hammot-Dor
i Karta. s ich okolím, mestá tri.
l3. Dal teda synom kňaza Arona
33. Všetkých miest rodín Gersono
bron. mesto útočistné, i jeho okolie, vých bolo i s ich okolím trinásť.
.obnu s okolim;
34. A synom Merarovým, Levítom
M. Jeter, lístemo,
nižšieho radu po ich rodinách dané boly
ls. l'lolon, Dabir,
16. Ain, Jeta. Betsames s ich okolím; z pokolenia Zabulonovho: Jeknam.
Karta,
est deväť, z dvoch pokolení, ako bolo
35. Damna. Naalol. mestá štyri s ich
vedané.
okolím.
l7. Z pokolenia však synov Benia
36. Z pokolenia Rubenovho za .lor
1ových: Gabaon, Gabac,
[& Anatot a Almon sich okolím, dánom proti Jerichu mestá útočišťné:
Bozor na púšti, Misor, Jaser, Jetson a
stá štyri.
l9. Všetkých miest synov kňaza Meíaat. mestá štyri“) s ich okolím.

u.

mucho" khzrnl.
ona spolu trinásť. s ich okoliarni.
' Berer. Juhu. Kodemoth. Mophath spolu
20. Ostatným synom Kaatovým po : paslenkarnl k ním patriaclml.
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37. Z pokolenia Gadovho mestá úto—prikázal vám Mojžiš. služobník Pánov.
čistné: Ramot v (ialaade a Monaim, l'le aby ste milovali Pána. Boha svojho. a
sebon a Jazer. mestá štyri s ich okolim. chodili po všetkých jeho cestách, a za
38. Všetkých miest synov Meraro chovávali jeho prikázania, i pridŕžali
vých po ich rodinách a rodoch dvanásť. sa ho. a slúžili mu z celého srdca a
39. Tedy všetkých miest levitskych z celej duše svojej.
prostred vladárstvi synov izraelských
6. ! požehnal im Jozue a prepustil
bolo osemaštyridsat,
ich; a oni odišli do svojich stánkov.
40. s ich okoliami; všetky rozdelené
7. Polovici pokolenia Manassesovho
dal Mojžiš dedictvo v Bázan'e; a preto
po rodinách.
41. | dal Pán Boh lzraelovi všetku druhej polovici. ktorá zostala dai Jo
zem. ktorú s prísahou prisľúbil dat ich zue podiel medzi ostatnými ich bratmi
otcom; a vládli ňou. a usadili sa v nej.“ za Jordanom na západe. A keď ich pre
42. l dal im pokoj od všetkých oko— púštal do ich stánkov. a požehnal im.
8. riekol im: 8 dobytkom mnohým
litých národov; a nikto z nepriateľov
neopovážil sa im zprotivii. ale všetci a bohatstvom vraciate sa k svojim by—
(II. 2.3: 14. 15.) dliskám. so striebrom a zlatom, s me—
43. Ani len jedno slovo nevyšlo na d'ou a železom. a šatstvom mnohým:
zmar z toho. čo im splnit sľúbil. ale rozdeľte si korisť. od nepriatelov vzatú.
so svojimi bratmi.
skutočne bolo splnené každé.
9.1 vrátili sa a odišli synovia Rube—
HLAVA 32.
novi a synovia (iadovi, a polovica po—
kolenia
Manassesovho od synov izrael—
Návrat poltreta pokolenia. Nedorozumenie
pre oltár.
ských zo Silo. ktoré leži v Kanaane.
aby šli do zeme svojho viadárstva.
i. 'l'oho časuzl povolal Jozue Rube ktoré dia rozkazu Pánovho skrze Moj
noveov. Gadovcov a polovicu poko žiša obdržali.
lenia Manassesovho
10. A ked prišli ku kopcom jordán—
2. a riekol im: Vy ste učinili všetko. skym') v zemi Kanaán. vystavili pri
čo vám prikázal Mojžiš. služobník Pá Jordáne oltár nesmiernej veľkosti.!)
nov; aj mne ste boli vo všetkom po— ll. Keď to počuli synovia izraelskí
slušní;
a spoiahiivi poslovia im oznámili. že
3. a neopustili ste svojich bratov za synovia Rubenovi a Oadovi a polovica
ten dlhý čas až do dnešného dňa. a za—pokolenia Manassesovho vystavili oltár
chovávali ste prikázanie Pána. Boha v zemi Kanaan. na kopcoch jordán
svojho.
skych proti synom izraelským:
4. Kedže teda Pán. Boh váš. do
12. sišii sa všetci v Silo. aby vytiahli
prial vaším bratom odpočinutia a po—a bojovali proti nim;
koja. ako sľúbil: vráťte sa. a id'te do
13. ale prv poslali k nim do zem
svojich stánkov a do zeme vladárstva. Gaiaad Fineesa. syna Eleazara. kňaza.
ktoré vám dal Mojžiš. služobník Pánov.
14. a s nim desat kniežat. po jednom
za Jordánom;
uv. Mojž. 32. 33.) z každého pokolenia.
5. len hľadte pečlive zachovával a
15. Ti prišli k synom Rubenovým
skutkom plnit prikazy a zákon. ktorý a Gadovým. a k polovici pokolenia

boli im dani do moci.

') izraeliti vládli celou zemou Kanzan. len
kde—tu držali sa ešte Kanaaneli. Boh hh preto

') Ľ8|e na východnej strane Jordánu.
') Ako i Mojžiš na pamiatku vitazstva "Ill
ponechal.
aby 29.
sa ——
zem:| Sudcov
velmi neodiudnatlial
(Vizď
il. Molž. 2.1.
20—23.
2: Amalekom niekdy vystavil ta
oltár (Exod 17.
kde aj iné pridiny sa uvádzala.)
15). mysleli. že dobre robia. in 0 sa ďalej V :|
') Po dokončených bojoch.
atď. osvedčuiú.
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Manassesovho do zeme Galaad. i riekli

24. a či nie radšej s tou ůvahou a
radou, že riekii sme: Zajtra rieknu sy—
lo. Toto odkazuje všetok lud Pánov: novia vaši synom našim: Co je vám do

im:

Co to za prestúpenie? Prečo ste opu Pána, Boha izraelského?“
stili Pána, Boha izraelského, že \rystacl 25. Medzu položil Pán medzi nás a
vili ste oltár svätokrádežný." a odstú vás. ó, synovia Rubenovi a Gadovi.
rieku túto Jordán. nemáte vy podielu
pili ste od jeho služby?
17. Ci vám je toho málo. že ste zhre na Pánovi! A pri tejto príležitosti od—
šili v Beclfegore, a že až do dnešného vrátia vaši synovia našich synov od
dňa škvrna hriechu toho na nás zo—bázne Pánovej. Preto mali sme za
lepšie,
stáva.?) a mnoho ludu padlo?
(IV. Moiž. 25. J.: V. Moiž. 4. 3.)
zo. povedat: Vystavme si oltár, nie
|S. Vy ste dnes opustili Pána, a On pre obety zápalné. ani pre iné obety.
27. ale aby bol svedkom medzi_nami
zajtra proti celému lzraelu zanevrc
hnevonL
a vami. medzi našim potomstvom a
19. Jestli sa vám zdá. že nečistá“ je vašim potomstvom, že slúžime Pánovi.
zem vášho vladárstva. prejdite do ze—a máme právo obetovať i zápalné
me. v ktorej je stánok Pána, a bydlite obety. i suché obety, i pokojné obety:
medzi nami: len od Pána. a od nášho aby' dnes-zajtra neriekli vaši synovia
spoločenstva neodstupujte, stavajúc si našim synom: Nemáte vy podielu na
oltár mimo oltára Pána. Boha nášho. Pánovi.
28. Keď by tak chceli riect, odvetia
2". Ci ked Achan. syn Zareov pre
stúpil prikázanie Pánovo. ncrútil sa hnev im: Hla, oltár Pánov.“ ktorý vyhoto—
Jeho na všetok ľud izraelský? A bol to vili naši otcovia, nie pre obety zápalné.
len jediný človek. ('), kiež by bol aspoň ani pre posvätné obety, ale na svedo—
ctvo medzi nami a vami.
sám zahynul pre svoju neprávosť!"
29. Odstúp od nás tá neprávosť, že
2l. l odpovedali synovia Ruhenovi.
a Gadovi a polovica pokolenia Manas by sme odpadli od Pána, a opustili jeho
sesovho kniežatám posolstva Izrae— šlapaje, a vystavili by sme oltár k obe
lovho:
tám západným a posvätným a k iným
22. Boh. silný Pán. áno, Boh silnejší. obetám, mimo oltára Pána, Boha náš—
Pán,") on vie. áno sám lzrael to pozná: ho. ktorý je vystavený pred jeho stán
jestli sme s úmyslom spreneverenia vy— kom.
stavili tento oltár. nech nás nechráni.
30. Keď to slyšali Finees. kňaz. a
ale nech nás kára naskutku;
kniežatá posolstva izraelského, ktorí
23. .i jestli sme to tým úmyslom uči— boli s nim. uspokojili sa a veľmi vďačne
nili, aby sme obetovali na ňom obety prijali slová synov Rubenových a Ga—
zápalné a obety suché, i obety pokojné. dovy'ch a polovice pokolenia Manasse—
sovho.
on sám nech to vyhľadáva a súdi:
31. A Finees, syn Eleazarov, kňaz.
') To jest iný. mlmo toho. ktorý je pred stán—
kom pre obety vystavený Vid nižšie v 29.11 V

Mall. 12.5.6; 13.14.

riekol im: Teraz vieme, že Pán je s na—
' mi, lebo ďaleko ste od toho spreneveq
renia. a vysvobodili ste synov izrael
ských z ruky Pánovej.“

') Ten hriech ai dosial ie nám na banbu.
) Preto. ze nemáte medzi sebou. alebo blizko

seba s\atostánku.
')i itt-br.: A on sám jediný (zhrešil). nezahyuul
pre svoju neprávost súm. Aký teda trest pride

') Co Pána Boha do vás. ked ani ieho stánku
na Izraelitov. keď ich toľko zhresii
nemáte medzi sebou ?
' lil. Elohlm. Jahve. Sioženie týchto troch
't1) ia.
Pánovbo.
v Silo.
na podobenstvooltára
znak. že ai my máme
účast kto?";
na om
B
: re
o'z'ieb
n\bn slúžilo k zosilneniu vzývanin Bo
o
') Nás l seba od hnevu a trestu Boiiehh.o

3.
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7. aby ste, ked vojdete k národom.)
32. Tedy vrátil sa s kniežatmi od
synov Rubenových. a Gaadových zo ktoré ešte medzi vami budú. neprisahaiš
zeme (laiaad, z končín Kanaan k synom v mene ich bohov. a neslúžili im a ne
klaňali sa im.
izraelským a oznámil im tú vec.
8. ale pridŕžaii sa Pána. Boha svojho.
33. l ľúbila sa tá reč všetkým. ktorí
ju siyšali. A chválili Boha synovia izra— jako ste činili až do tohoto dňa.
elskí a už viac nehovorii o tom, že vy— 9. A vtedy vyženie Pán Boh pred
tiahnu proti nim. a budú bojovať. a obličajom vašim národy veľké a veľmi
zkazia zem ich viadárstva.
silné. a nikto nebude môcť vám odolať.
10. Jeden z vás prenasledovať bude
34. l nazvali synovia Rubenovi a
tisíc
z nepriateľov, lebo Pán. váš Boh.
synovia Gadovi oltár. ktorý vystavili:
sám bojovať bude za vás. ako sľúbil.
„Naše svedoctvo. že Pán je Boh.“
li. Len na to čím najpilnejšie hľadte.
aby ste milovali Pána. Boha svojho.
_
HLAVA za.
l2. Ale jestliže budete chcieť pripojiť
Jozue zvoláva ľud. a napomína. aby sa ne—
spolčovali ; pohanmi. ale milovali Boha.
sa k bludom týchto národov“). ktoré

!. A keď už minulo mnoho času" medzi vami bývajú, a s nimi miešať sa
odvtedy. čo bol Pán dal odpočinutie manželstvami. a uzavierať priateľstvá:
la. už teraz vedzte. že Pán. Boh váš.
lzraeiovi. a podmanil všetky národy
vôkol. a keď Jozue sa už zostarel. a bol nevyženie ich od vašej tvári. ale budú
vám za jamu a osidlo. a za úraz na
vo vysokom veku.
2. svolal Jozue všetek izrael. star vašich bokoch a za koly vo vašich
ších. kniežatá. vodcov a predstavených. očiach." dokiaľ vás nevyhubl a nevy
a riekoi im: .la som sa zostarel a veľmi ženie zo zeme tejto výbornej, ktorú
vám dal.
som pokročil vo veku
14. Hľa. ja dna odchádzam na cestu
3. a vy ste videli všetko. čo učinil
všetkej
zemeŕ) uznajte teda celou my—
Pán. Boh váš. všetkým národom vôkol.
sľou.
že zo všetkých slov. ktoré vám
ako za vás sám bojoval;
4. a teraz. kedže vám rozdelil losom Pán splniť sľúbil. ani len jedno neostalo
(n'. Kráľ. 2. 2.)
všetku zem. od východnej strany Jor— nesplnené.
15. Ako teda splnil skutkom. čo
dána až po Veľke more. ale mnoho ešte
sľúbil. a všetko sa darilo: tak uvedie
pozostáva národov:
5. Pán Boh váš ich vyplieni. a vy na vás všetko zlé. čímkoľvek sa vy
ženie od_tvári vašej a vládnuť budete hrážal. dokiaľ vás nevyženie a nevy—
hubí zo zeme tejto výbornej. ktorú
zemou. ako vám sľúbil.
vám dal,
6. Len sa zmužile majte. a budte pe
16. preto.“) že ste prestúpili smluvu
čliví. aby ste zachovávali všetko. čo
Boha svojho, ktorú učinil v vami
je napísané v knihe zákona Mojžišovho. aPána.
slúžili ste bohom cudzím a klaňali ste
a neodchýľte sa od neho ani na pravo.
sa im; skoro a náhle povstane proti
ani na ľavo;
vám hnev Pánov. a vyhubení budete zo
“cz|
Cieľ nasledujúcich dvoch reči ie: Jozue zeme tejto výbornej. ktorú vám dal.
,

ustáliť vernosť ľudu k Bohu. Prvá

vzťa—

huie sa viac na wvhalšin či politickú stránku
budúcnosti Izraela. spomina úplne premnženle
pohanských národov. chránenie sa miešania
s nimi a pridtžanle sa zákona: v druhej upamä
túva Jozue ľud na milosti. ktore mu Boh dotlaľ
preukazoval. aby vzbudil v ňom odhodlanie sa
k neobrolenei vernosti naproti Bohu a prima!

') Hebr.: nemiehite sa s tými národy. ktoré
zostávajú : vami. to jest nespájaite sa a nimi
manželstvom :: príbuzenstvom.
') l'iebr.: Lebo jestliže predsa sa odvrátite. a
pripoiite sa k tým pozostalým národom. atd.
Hehr. A hičom na vašich bokoch a “nim
vo vaSIch očiach.
') Onedlho umrem. ako všetko zemake umiera.
:täImk osvedčenia. že len Bohu samemu bude
') Heim: Jestllže prestúpitc.
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l'lLAVA 24.

lposlal Balaama. syna Beorovho a
Jozue pripomína dobrodenia Božie. Ľud sľu nekol mu. aby vám zlorečil;
(IV.mu. 22 5.)
bu;e slúžil Bubu. Smrt .lozuova.
]. Potom shromaždil Jozue všetky
pokolenia izraelské v Sicheme.“ povolal
'starších, kniežatá. sudcov a predsta
vených; i dostavili sa pred obličajom
Pánovy'm.
,
2. A mluvil k ludu takto: Toto praw
Pán, Boh izraelský: Vaši otcovia: Tare.
otec Abrahamov a Náchor bývali za
starodávna za riekou“ a slúžili bohom
cudzím.

10. ja však nechcel som ho poslú
chnut. ale naopak skrze neho dobro—
rečil som vám a vyslobodil som vás
z jeho ruky.
l prešli ste Jordán. a prišli ste
k Jerichu. A bojovali proti vám mu—
žovia toho mesta: Amorrejskí. Ferezej—
ski. Kanaanejskí. Hetcjskí. Gergezejski.
Hevejskl a Jebuzejskí: a dal som ich do
rúk vašich.

(Vyššie 3. 14; 6. l.: ll. 3.)

(|. Moiž. II. 26.)
l22. l poslal som pred vami sršne
3. Tedy vzal som vášho otca Abra a vyhnal som ich. dvoch kráľov Amor
hama ?. končín Mezopotámie. a privie reiských z ich miest. nie mečom ani
dol som ho do zeme Kanaan; i roz lukom tvojim.
(ll. Moiz. 23. 28.)
množil som jeho semä. (l. Mojž. 11.3I.)
13. A dal som vám zem. o ktorú ste
4. A dal som mu lzáka. a tomu zas sa nenamáhali. a mestá. ktoré ste ne
dal som Jakuba a Ľzaua. Z týchto budovali. aby ste v nich bydlili; vi
Ezauovi dal som horu Seir. aby vládol nice a záhrady olivové. ktorých ste
|'|ou. Jakub však a jeho synovia sišii nesadili.
do Egypta.
14. Preto teraz bojte sa Pána a slúžte
(|. Moji. 2l. 2; 25. 26: 36. 8; 46. 6.)
mu zo srdca dokonalého a pravého, a
5. l poslal som Mojžiša a Arona a odstráňte bohov. ktorým slúžili otcovia
ubil som Egyptomnohými znameniami vaši v Mezopotámii a v Egypte. a

:! zázrukmi.

(ll. Mojž. 9, 10.) slúžte Pánovi!

(l. Král. 7. 3. Tob. M. 10.)

6. A vyviedol som vás a otcov va— 15. Ale jestli vy za zlé uznávate slú
šich z Egypta. a prišli ste k moru. i pre— řit Pánovi. dáva sa vám na vôľu: vy—

nasledovali Egyptčania vašich otcov volte si dnes. čo sa ľúbi.“ komu by
s vozmi a jazdcami až k Ccrvcnému ste radšej mali slúžit. či bohom. ktorým
moru.
slúžili vaši otcovia v Mezopotámii. a
7. Tedy volali synovia izraelskí k Pá— či bohom Amorrejských. v ktorých
novi. ktorý postavil tmy medzi vás a zemi bydlíte: ale ja a dom môj slúžiť
Egyptčanov. a priviedol na nich more. budeme Pánovi?)
'a pokrylo ich. Vaše oči videly. čo som
16. A odpovedal ľud, a riekol: 0d
v Egypte učinil. a bývali ste na púšti stúp od nás. aby sme opustili Pána a
za dlhý čas;
slúžili bohom cudzim!
8. potom zaviedol som vás do zeme
17. Pán je náš Boh; sám vyviedol
Amorreja. ktorý bydlil za .lordánom. nás a našich otcov zo zeme Egyptskej.
A keď bojovali proti vám. dal som ich z domu služobnosti i činil pred očami
do vašich rúk. a opanovali ste ich zem. našimi veliké znamenia. a strážil nás na
a pobili ste ich.

(IV. Mojž. Zl. 2-1.)

celej ceste. ktorou sme šli. a medzi vše—

9. Tu povstal Balak. syn Seíorov. tky národy, ktorými sme tiahli.
král moabský. a bojoval proti lzraelovi.

') Jozue neuomýšla ponuknút lzraelitom osvo
').lozue v nasledujúcej reči uvádza na Damiit bodenie od sluzby Pánovei. ale chce ich čo nai
důrazneišie napomenút !: vernosti. lebo Boh chce.
nesčíselné dobrodenia Houei.ĺaby
ich tým viac aby sme mu dobrovolne. nle nútene slútili.
Di
pohol
šachová“!
zákon Jozue na Ebale oltár.
.
ľa 8. 30. vystaul
?) Akokoľvek sa ľud odhodil. ia Dôldem za
' ZaEulratom.
nrnvdnu :| nie za väčšinou.
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lb“. A vyhnal

všetky

národy.

i \eliký. a postavil ho pod dubom. ktorý

Amorrejských. obyvatelov zeme, do
ktorej sme my vošli. Preto my bu
deme slůžit Pánovi. lebo on je Boh
náš.
l9. l riekol Jozue ludu: Nebudete
môcť slúžiť Pánovu" lebo on je Boh
svätý?) a silný revnivý a neodpusti vaše
primtupky a hriechy.
20. Jestli opustite Pána. a budete
slúžiť bohom cudzím. obráti sa. a trápiť
vás bude. i zničí vás. hoci vám prv pre
ukazoval dobrodenia."
Zl. Tu riekol lud Jozuovi: Nebude
tak. ako hovoríš; ale Pánovi budeme

bol vo svätyni Pánovej."
27. a riekol všetkému ludu: ..Hía.
kameň tento bude vám na svedoctvo.
že slyšai všetky slová Panove. ktoré

vám mluvil, aby ste azda potom ne—
chceli tajit a lhat Pánu. Bohu svojmu.
28. ! rozpustil lud, každého do jeho
dedictva.
29. A po tomto zomrel Jozue. syn
Nunov. služobník Pánov. v stodesiatom
roku svojho veku;
30. i pochovali ho v kraji jeho de
dictva. v Tamnatsare. ktoré je v ho—
rách Efraimských na severnej strane
slúžiť.
hory Gaas.
31. A Izrael slúžil Pánovi za vše
22. A Jozue riekoi ľudu: Sami ste si
svedkami." že vyvolili ste si Pána, tkých dní Jozua a starších, ktorí dlho
aby ste mu slúžili. l odvetili: Svedkami žili po Jozuovi. a znali všetky skutky
sme!
Pánove. ktoré učinil lzraelovi.
2.3. Teraz teda. rečie. odstráňte bo— 32. l kosti Jozefove. ktoré boli vy
hov cudzich od seba. a nakloňte svoje niesli synovia izraelski z Egypta. po
srdcia k Pánu. Bohu izraelskému.
chovali v Sicheme. na čiastke pola.
24. ! riekol lud Jozuovi: Pánu. Bohu ktoré bol kúpil Jakub od synov l'ie
svojmu slúžiť. a prikázania jeho po mora, otca Sichemovho. za sto jahniat.
slúchať budeme!
a prešlo do dedictva synov Jozefových.
(|. Moji. 50. 29: !. Moji. .“. W.)
25. A tak učinil Jozue toho dňa
33. Zomrel i Ľieazar. syn Aronov.
smiuvu a predložil ludu prikázania. a
a pochovali ho v Gabaate. (mestei Fi
súdy v Sicheme.
26. A spísal všetky tieto slová do neesa. jeho syna. ktoré mu bolo dane
knihy zákona Pánovho: a vzal kameň v pohorí eiraimskom.
') Svätyňa na tomto mieste nie )c stánok
') Jestli by sie chceli slúiií i bohom iným. ;: úmluvy. lebo tento nachádzal sa v Silo. ale mh:
sto. na ktorom i dub (tereblnthe) stil. kde tedy
Jozue veľký kamen postavil. Toto miesto bolo

hriešny život viest.
') A preto i od vás žiada svätosť.
') Bez ohladu na to. že vám prvej dobre učinil.
') Keby ste voľakedy odpadli. sami sí musite
uzmt. že ste si niekdy Pana vyvollil. : ten teraz
má právo trestať vás za vašu nevemost.

posvätené oltárom. ktorý niekdy Abraham ii.
Moji. 12. 7.) n zasa Jakub tu vystavil (i. Moi).
.lt 20) Okrem toho vystavil í Jozue dí: 8. či
na hore Ebai. teda blizko Slchemu. oltár.
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KNIHA SUDCOV.
PRÉDMLUVA.
Kniha Jozuova dokazu'e zvlastne vernost Pána. Boha izraelského. v slu—
boch svoiich; kniha Sudcov u azu e spravodlivosť Božiu. Cleľ.ktor9 |e| spisovatel
mal pred očima. on sám udáva v lave 2. od v. ll.: .Synovla izraelskí dopustili
sa zleho pred tvarou Panovou a slúžili Balom: preto rozhneval sa Pan na Izraela
a predal ich nepriateľom. & boli sužovani náramne. I vzbudzoval Pan sudcov.
ktori ich svobodzovali ?. rúk Ich zhubcov. A ked Pan vzbudzoval sudcov. po—
hnut? byva milosrdenstvom a uslyštaval nariekanie ultačenych a vysvobodzoval
ich od zbitta skrze hubcov'. — Spisovateľom te|to knihy ie dľa starého ústneho
podania Samuel. Nenapisal iei z toho úmyslu. aby verne odal delepisny vývin
v nel rozpravanych udalosti. ale aby nakreslil Ich poučn o raz.
Doba sudcov padá do rokov 1430-1100 pred ristom. a tak kniha oh
sahule udalosti viac než soo rokov.
Sv. Ptsmo rozpráva o 15 sudcoch. Trinásť z nich menuie sa v knihe
sudcov. a sice Oionlel. Aod. Samgar, Debora. Gedeon. Abimelech. Tola. Jalr.
Jene. Abesan. Ahialon. Abdon. Samson. (Sud. 1—16); 0 Hell a Samuelovi le reč
v prve] knihe Královske|. V pridavku ku knihe Sudcov (HL 17—21) rozprávala
sa dve udalosti z času po smrti Jozuovei a pred nastúpenim sudcov.

HLAVA I

dielu" a boju] proti Kanaaneiskému; i

Vojna pokolenia .ludovho :\ Simeonovho ja potiahnem s tebou do podielu tvojho.
proti pohanským mestám. Jeruzalem a Iné ! šiel s ním Simeon.
mestá zaujaté; ich obyvatelia zbiti a Inl DO
4. Tedy vytiahol Juda a Pán vydal
platnými učinenl.
do ich rúk!) Kanaanejského & Ferczei

I. Po smrti Jozuovei spýtali sa sy ského, a v Bezcku porazili desatiislc
novia izraelskí Pána a riekii: Kto') z nás mužov.
5. A našli Adonibezcka“ v Bezeku
potiahne proti Kanaanejským napred a
bude našim vodcom v boji?
') V dcdictve Judovom ležalo najviac z miest
hnanlm Jakubovým
2. l riekol Pán: Júda nech tiahne. nepriateľských. Juda
(| Moji. 49. 8.) už. za predboiovuika ustanovený
hla. dal som tú zem do jeho rúk.
le obrazom Kristovým. ako Kore predobrazule
3. A riekol Juda Simeonovi svojmu nepriateľov duševných.
') Krátkymi slovami opakule udalosti volny.
bratovi: Tiahni so mnou do môjho p0 ktore]
nah'útnejsiu udalost ešte zvláste rozprava
') Ktoré pokolenie.

v nasledujúcich veršoch.
') Pán Bczeku.
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a bojovali proti nemu a porazili Kanaa šovho. odobrali sa z Mesta palm" so
nejského a Ferezejského.
synmi Judovými na púšt jeho podielu.
6. A ked Adonibezck utekal, prena ktorá je k poludnej strane (mesta) Arad.
sledovali ho a zajali a poodtlnali mu a bydleli s nimi.
konce" na rukách i nohách.
17. Potom tiahol Juda so Sime
7. Tedy riekol Adonibezek: Sedem— onom. svojím bratom. a porazili
desiatz) kráľov prstami na rukách a no—spoločne Kanaanejského. ktorý býval
hach sbieralo omrviny pod mojim sto v Seíate a zabili?) ho. A nazvané
lom. Jako som činil tak mi Boh od je meno toho mesta Horma. to jest
platil. A priviedli ho do Jeruzalema a kliatba.
tam zomrel.
18. l zaujal Juda (mesto) Gazu s jeho
8. Lebo synovia Judovi oblahli Jeru— krajmi. a Askalon a Akkaron s ich
zalem. dobyli ho a zbili ostrým meča územiami.
a celé mesto vypálili.
19. I bol án s Judom a zaujal hory.
9. Potom vytiahli bojovat proti Ka ale obyvat
v doliny nemohol vyhubit.
naanejskému. ktorý býval na vrchách lebo mali mnoho vozov kosami opatre
a ku poludniu i na rovinách.
ných.“
lí). A Juda tiahol dalej proti Kanaa— 20. A dali Kalebovi Hebron. jako bol
nejskému. ktorý býva] v Hebrone (kto— povedal Mojžiš. a vyhubil odtial troch
rého meno bolo za starodávna Kariat synov Enakových.
urbe) a porazil Sesaia. Achimana 3 To—

(IV. Moji. H. 24. Joz. l5. H.)

2]. Ale Jebuzejského. bydliaceho
ll. Ztadiaí sa sobral a tiahol na oby— v Jeruzaleme. nevyhubíli synovia Ben—
vatelov Dabiru. ktorého stare meno jaminovi: preto prebýva Jebuzej so
bolo Kariat—Seler. to jest Mesto pisem. synmi Benjaminovými v Jeruzaleme až
12. l riekol Kaleb: Kto dobyje Ka vo dnešný deň.
22. ] čeľad Jozefova vytiahla do Bc
riat—Seíer. a zpustošl ho. tomu dám
tel a Pán bol s nimi.
svoju dcéru. Aksu. za manželku.
23. Lebo keď oblahli mesto. ktoré
13. A keď ho dobyl Otoniel. syn Ke
nezov. mladší brat“ Kalebov. dal mu sa nazývalo Luza.
24. videli človeka vychadzat z me—
svoju dcéru..Aksu. za manželku.
l-l. A keď šiel s ňou na ceste. naho sta i oslovili ho: Ukáž nám. kade by
voril ju muž. aby prosila od otca pole. sme mohli vojst do mesta“ a učiníme
A keď ona sediac na oslovi vzdychala. s tebou milosrdenstvo.
25. Keď im ukázal. vyhubili mesto
riekol jej Kaleb: čo ti je?
IS. Ona odvetila: Daj mi požehnanie. ostrím meča. a toho muža a všetkých
lebo si mi dal suchú zem: daj mi aj jeho pn'buzných prepustili.
26. A keď ho prepustili. odišiel do
zavlaženú vodou. Tedy dal jej Kaleb
pole v horných i dolných krajoch za— zeme Hettim. vystavil tam ||. esto a
vlažené_
(Joz. IS. 19.) nazval ho Luza. ktoré sa tam menuje
16. Synovia Kinctu. švagra Mojži až po dnešný deň.
27. Ani Manasses nevyhubil Betsan
_ ') Paice. Tak nemohol ani bojovat anl utekat. a Tanach s ich dedinkami. ani obyva
Lohavit v boji prevlidanébo na tele bolo právom teľov Doru a Jeblaamu a Magedda s ich
vítaza: toho práva pouzil Adonlbezek protl pi
lomaja;

(JOZ. |S. 13.)

nom lednotllvých podmanených miest; nle tedy
dlv. keď aj lzraelltl podobne zachtdzall s ním.
')
') Počet ..sedemdeslat“ býval ako počet se— dnes
dem u Izraela častejšie uvádzaný na mlesto pre
')
sného čísla. tu teda: veľký počet kráľov.
')
*) Mladší príbuzný Kalebov.
')

Z Jerlcha. kde predtým palmy hojne rástls:
ich tam
Sprivneišlee hebr.: vy konall na nich kliatbu.
Vozov lelezom okutýeh. s ktorých bobvall.
Mlesto príhodné kn \pddu do mesta.
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som vás z Egypta a voviedol do zeme.
ktorú' som prísahou sľúbil vašim otcom.
a prisľúbil som, že nezruším svojej
smluvy s vami na veky.
2. ale len tak. jestli nebudete činit
vyhubiť.
29. Ani lžiraim nezabil Kanaanej— smluvy s obyvateľmi tejto zeme. ale
ského. bydliaceho v Gazer. ale býval ich oltáre rozrúcate; vy ste mňa však
s ním.
nechceli poslúchnuť. Prečo ste to
'
30. Zabulon nevyhubil obyvateľov učinili?
3. Preto nechcel som ich vyhubiť od
Ketron a Naalol. ale Kanaanejský býval
tvari vašej ani ja. aby ste mali nepria
u neho a stal sa mu poplatným.
ll. Ani Aser nevyhubil obyvateľov teľov.“) ich bohovia aby vám boli na
(miest) Akbo a Sidon. Ahalab a Acha— záhubu.
zib a l'lelbe a Afek a Rohob:
4. A ked' anjel Pána riekol tieto slová
32. ale býval s Kanaanejskými. oby ku všetkým synom izraelským. pozdvi
l|li svoj hlas a plakali.
vateľmi tej zeme a nevyhubil ich.!)
5. A nazvali to miesto Miestom pla—
33. Ani Neítali nevyhubil obyvateľov
Betsames a Betanatu. ale býval medzi čůcich. čiže ..slz“ a obetovali tam obety
Kanaanejskými. obyvateľmi tej zeme: Pánovi.
a boli mu Betsamičania a Betančania
6. Tedy rozpustil" Jozue ľud. a sy—
poplatní.
novia izraelskí sa rozišli. každý do
svojho
dedictva. aby ním vládli.
34. A sužoval“) Amorrejský synov
7. l slúžili Pánovi po všetky dni jeho
Danových na hore. tak že nedal im
schádzať na roviny.
a starších. ktorí za dlhý čas žili po ňom
35. Tak zostal bývať na hore Hares. a znali všetky skutky Panové. ktoré
čo sa vykladá Crepová. v Ajalonc a učinil s Izraelom.
Salebim a zaľahla ruka pokolenia Joze— 8. Ale Jozue. syn Nunov. služobník
fovho na ňom. a stal sa mu poplatným. Pánov umrel. sto a desať rokov (starý).
9. A pochovali ho v kraji jeho de—
36. Hranica Amorrejského však bola
od výstupu Štúra a od Skaly a vyššie.') dietva v Tamnatsare. na hore Efraim.
k strane polnočnej hory Gás.
10. A celé to okolenie odobralo sa
HLAVA 2.
ku
svojim otcom' a povsatali iní. ktorí
Anjel Pána zjavuje sa lzraelitom a karhá lch
nevdačnosť. Ľud oplakáva svoj hriech. ale neznali Pána ani skutkov, ktoré bol
znovu. čím ďalej hlbšie upadá doň.
učinil s Izraelom.
ll. A synovia izraelskí dopustili sa
|. I prišiel anjel Pánov z Galgaly'“
zlého pred tvárou Pánovou: slúžili
na Miesto plačúcich a riekol: Vyviedol Bélom?)
osadami; a začal tedy Kanaanej pre
bývať s nimi."
28. Keď ale sa Izrael vzmohol.
učinil si ich poplatnými. ale nechcel ich

') Tn jes| neús|upne hájil a udržal si tieto
mestá. lebo ležaly na ceste z Egypta do Da
masku || boly pre obchod veľml dôleihé.
') Kanaaneiskí podrzall nadvládu. lzraelltl boli
len "nem a azda samí smh sa onoplat|||ý ní. 7. 22
miest v Jozue l9. spomínaných boll lzraelltl len
v siedmych pripustení.
") Súžll. zatlačil do vrchov.
') Moc Amorrelských dľa územia. na ktoré Sia

12. A opustili Pána. Boha svojich
otcov. ktorý ich vyviedol zo zeme

o ktorom hovorí Jozue 5. l.). Tento oznámll ľudu
nastávaíůcl nad Jerlcha. Teraz prlchádza anjel
Pánov oznámlť lzraelltom trest za Ich nepo
slušnosť. lebo smluvu s Pánom zruš-lll a Kann—
neiskýeh ušetrllí.
') Hrozba bola vyslovená v W. Moji. 33. 55.
hala: severne
ku (IV.
kmenu
Dan.“ .íul4.)
ne Vísmp
až DO Joz. 23. m.. teraz nastáva íel splneníe.
hranlcu
svltel :|!zeme
M011“.
(priesmyk) Stúra doslovne prevzal meno Akra
:) Po slávnostnom obnovení smluvy s Pánom.
") Vymrell: ich duše odlšly k dušlam ich
bim') —ala. :hebr.
grécky tPetra
Pr hod
(“mulySela.
ukazulena
h\
otcov.
kom spojeni le so zjavením kniežaťaoanlelskeho
') Cudzlm bohom. modla'm.
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egyptskej a odišli za cudzími bohmi.
22. aby som nimi zkušal Izraela, či
za bohmi národov. které bývaly okolo luudezachovávať cesty Pánove a chodit
nich. a klaňali sa im. a popúdili Pána po nich. ako ich zachovávali jeho
otcovia. alebo nie.
k hnevu;
.
13. lebo opustili ho a slúžili Bálovi
23. A tak zanechal Pán všetky ná—
a Astartám."
rody a nechcel ich rýchle vyhubiť, ani
14. Preto hneval sa Pán na Izraela ich nevydal do rúk Jozuovi.
a vydal ho do rúk lúpežníkov. ktorí ho
HLAVA 3.
zajímali a predávali nepriateľom. býva—
júcim okolo nich; tak že nemohli viac lzraelltl nakazení hriechaml pohanov. Boh
ich
tresce.
Ale
aknáhle
činla pokánie. vysve
obstáť pred 'svojmi nepriateľmi:
15. ale kamkoľvek sa len obrátili. bodzute lch z rúk nepriateľských skrze Oto.
níela.
Aoda
a
Sameera.
všade bola ruka Pánova proti nim, ako
[. Tieto sú národy. ktoré zanechal
bol povedal a prisahal im; a sužovani
boli náramne.
Pán, aby nimi zkúšal Izraela a všetkých
16. Tu vzbudzoval Pán sudcov. ktorí tých. ktorí nevedeli o vojnách Kanaa
ich vyšvobodzovali z rúk ich zhubcov. nejskýchzĺl
2. aby sa potom naučili ich synovia
ale ani tých nechceli poslúchnut,
17. ale smilnili s cudzími bohmi a kla bojovat s nepriateľmi a nadobudli s:
ňali sa im. Chytro sišli s cesty. po kto zbehlosti v bojovaní:
3. Pätoro kniežat íilistinských a vše—
rej chodili ich otcovia: a hoci po
čuli prikázania Pánove. všetko naopak tkých Kanaanejských. Lidonských a
Hevejských. ktorí bývali na horách Li
činili.
18. A keď Pán vzbudzoval sudcov. banu. od hory Bal-Hermon až tam, kde
v ich dňoch. pohnutý býval milosrden sa vchádza do Ematu.
4. l nechal ich. aby nimi zkúšal lzra—
stvom a vyslýchal nariekanie utisko
vaných a vysvobodzoval ich od rán ela. či bude poslúchať prikázania Pá—
nove. ktoré uložil jeho otcom skrze
zhubcov?)
19. Ale ked sudca zomrel. vracali sa Mojžiša. alebo nie."
5. Bydleli teda synovia izraelskí me
zasa a páchaly omnoho horšie veci. než
ich otcovia; odchádzali totižto za cu—dzi Kanaanejskými. Hetejskými, Amor
dzími bohmi. a slúžili a klaňali sa im. rejskými. Ferezejskými. Heveiskými il
Nezriekli sa svojich výmyslov, a svojej Jebuzejskými.
6. a brali si ich dcéry za manželky a
zatvrdenej cesty. po ktorej chodit na
svoje dcéry dávali ich synom“) a slúžili
vyhli.
20. ] zahorel Boh hnevom proti ich bohom.
7. A páchali zlé pred tvárou Pánovou
Izraelovi a riekol: Preto. že národ
tento zrušil smluvu. ktorú som učinil a zabudli na svojho Boha. a slúžili Bá
s jeho otcami. a pohrdol poslúchať lom a Astarotám.
8. l rozhneval sa Pán na Izraela a
môj hlas:
21. ani ja nevyhublm národy. ktoré vydal ho do rúk Chusana Rasataim.
kráľa mezopotamského a slúžili mu
zanechal Jozue, ked umieral:
osem rokov.
') Bál bol Imh slnca. a jako taký predsta
voval zůrodtlulúcu. oplodnulúcu silu prírodnú o
ktore] mysleli. že z neho vychodí. AMO le
ženské božstvo. ktoré ako mesiac ctene bolo.
') Tento verš Vulgáta nepodáva celkom pre
sne: A keď vzbudzoval tm Pán sudcov. býval
s každým sudcom a vysvobodzoval ich z ruky
ich neprlateľov po všetky dní sudcove.

' Za času Jozue vedených.
' Teda všetka bieda za času sudcov bola len
zkůškou. lll—dokážu poslušnosť :: stálosť medzi

neverlaciml.
') Take mlešanč manželstvá
zvlášte pre nebezpečenstvo m
nazývalú

Boh zakázal
rstva: prctn

sa (11. M013. 3-1. 16) smllstvom.
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9. A volali k Pánovi" i vzbudil im
20. vošiel Aod k nemu. On však
vysvoboditeľa, aby ich vysvobodil, sedel v letnom večeradle sám. A riekol
Otoniela, syna Kenezovho, mladšieho (Aod): „Odkaz Boží mám pre teba.“ A
brata Kalebovho.
on hned vstal so svojho trónu.
10. Bol v ňom duch Pánov a spra— Zl. A Aon siahol ľavou rukou, vzal
voval Izraela. A keď vytiahol do boja, meč s pravého boku svojho. a vrazil
dal Pán do jeho rúk Chusana Rasataim. mu ho do brucha
kráľa syrského :: podmanil ho.
22. tak silno, že i rúčka za ostrím
ll. A tak v pokoji bola zem za šty vbehla do rany a najtučnejšlm sadlom
ridsať rokov. A zomrel Otoniei, s_jn sa obalila; a nevytiahol meča, ale ne—
Kenezov.
chal ho v tele tak. ako ho bol vrazil:
12. A synovia izraelskí zasa činili a hneď cez prirodzené tajnosti brucha
zlé pred tvárou Pánovou, ktorý nosi!n'l vyvalily sa lajná.
proti ním Eglona, kráľa moabskeho,
23. Potom zavrel Aod veľmi opatrne
dvere od večeradia a zamkol zavorou.
lebo činili zlé pred tvárou PánoVou.
13. Tento pripojil k sebe synov Amma— 24. a vyšiel zadnými dvermi. Ked
nových a Amalechových, a vytiahol a sluhovia kráľovi prišli a videli dvere
prevládal Izraela a opanoval Mesto pálm. večeradla zamknuté. povedali: Azda
14. A slúžili synovia izraelskí Ezio je na potrebe v letnej izbe.“
novi. kráľovi moabskému, za osemnásť
25. Tak čakali dlho, až sa namrzeli
rokov.
a keď videli, že nikto neotvára. vzali
l5. Keď potom volali k Pánovi. kľúč a otvorili dvere; tu našli svojho
vzbudil im vysvoboditeľa menom Aod. pána mŕtveho ležal na zemi.
26. Aod medzi tým, kým ich zmätok
syna Gerovho, syna Jemina, ktorý
užíval obidve svoje ruky ako pravú!) A trval. ušiel a prešiel Mesto modlí, zka
synovia izraelskí poslali po ňom dary (po diaľ sa bol vrátil: a keď prišiel do
platok) Eglonovi, kráľovi moabskému. Seiratu,
27. hned zatrúbil na trúbu na hore
l6. l vyhotovil si meč, na obe strany
ostrý, ktorý mal v prostriedku na dlaň Efraim: a sostúpiii s ním synovia izra
dlhú rúčku a pripásai si ho pod plášť na elskí (s vrchu), a on šiel na čele.
28. A riekol im: ..Podte za mnou.
pravý bok.
". Tak priniesol dary Eglonovi, krá lebo Pán vydal našich nepriateľov.
ľovi moabskému. Bol však Eglon veľmi Moabitov do našich rúk.“ Tedy tiahli
tučný.
za nim a zaujali brody jordánske. kto—
18. A keď už odovzdal dary, odpre— rými sa prechádza do zeme moabskej
vadil spoločníkov, ktorí s ním prišli“) a nedali prejst nikomu,
19. A keď sa vrátil z Galgaly. kde
291 ale pobili v ten čas z Moabských
boly modly. riekol kráľovi: „Tajný od asidesattislc, všetko silných a udatných
kaz mám k tebe, ó, kráľu!" A ten pri mužov; a ani jeden z nich nemohol
kázal mu mlčať. A keď už všetci, ktorí utiecť.
30. A ponlžený bol Moab v ten deň
okolo neho boli. vyšli.
')To lest krlčall. I(rlčanie ie zovuutorne zna pod ruku Izraelovu, a pokoj mala zem
menie vnútorného obrátenia. Keď duch Boli neo za osemdesiat rokov.
byčalným spôsobom účinkoval na mužov Sta
31. Po ňom bol Samgar. syn Anatov.
rého zákona. tým dostávali sily vykonávat
skutky zázračné. buďto skrze proroctvá. zázraky. ktorý pobil z Filištineov šeststo mužov
llebo ľudské sily prevyšuiůce veilke člny.
radlicou,“
a sám tiež obránil Izraela.
') liehu: Muh rukou pravou neviádnuceho
iľavičiaka).

') Heim.' A keď dokonal oddávanle poplatku.

prepustil ľud. ktorý Dril'lleaol dar.

') Hebr.: stykom. Pobíl ich toľko iste pri po
moci lzraeiltov. ktorí šli s ním.
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HLAVA 4.

pripísané víťazstvo. lebo do rúk ženy

Debora a Barak šťastllve bojujú oproti Zl vydaný bude Zizara.“ Tedy vstala De—
bora a šla s Barakom do Kedes.
zarovl. ktorého zabije label. manželka I'la
lti. Ktorý (Barak) svolal Zabulona a
bera Kinejského.

Neftaliho a tiahol s desaťtisíc bojovni
1. Po smrti Aoda činili synovia izra kami do boja, a v sprievode svojom mal
elskí zasa to. čo je zlé pred obličajom i Deboru.
l'ánovým.
ll. Ale Haber Kinejsky' už predtým
2. Preto vydal ich Pán do rúk .la oddelil sa od ostatných Kinejských.
bina. kraía Kanaanejského, ktorý pa—svojich bratov. synov Hobaba. príbu—
noval v Azore: a ten mal vodcu svojho zného Mojžišovho. a rozložil svoje
vojska menom Zizara. ktorý býval stany až k údoliu. ktoré sa menuje Sen—
nim. a stál vedla Kedosa.
v Haroset pohanskom."
12. A keď oznámili Zizarovi. že Ba
3. Tedy volali synovia izraelskí na
Pána; lebo (.labin) mal deváťsto vozov rak. syn Abinoemov. vytiahol na horu
s kosami" a za dvadsať rokov náramne Tabor.
13. shromaždii deväťsto vozov s ko—
ich utiskoval.
sami') a všetko vojsko z Harosetu po
4. A v tom čase bola Debora. proro-sam
kyňa. manželka Lapidotova. ktorá sú hanov k potoku Kisonu.
14. lriekla Debora Barakovi: „Vstaň,
diia ľud izraelský.*“
5. Sedávaia'l pod palmou. ktorá sa lebo toto je deň. kedy vydal Pán Zizaru
do
tvojich rúk: ejhía, on sám je tvojim
menovala po jej mene. medzi Ramon a
Beteiom na hore Eiraim: a chodili k nej vodcom.“ Tedy sostůpii Barak s hory
Tabor a desaťtisíc bojovnikov s ním.
synovia izraelskí ku všelikému súdu.
15. l prestrašil Pan Zizaru a švetky
6. Ona poslala a dala volať Baraka.
syna Abinoemovho z Kedes Neítali. a jeho vozy i všetko to vojsko ostrím
meča
pred Barakom tak. že Zizara so
riekla mu: „Pán. Boh izraelský. ti pri—
kazuje: ld a sober vojsko na horu Ta skočil s voza a utekal pešky.
16. Ale Barak honil utekajúce vozy
bor a vezmi sebou desaťtisíc bojovni
kov zo synov Neítaii a zo synov Za— a vojsko až do Haroset pohanov a vše
tko množstvo nepriateľov padlo až do
bulonových.“
7. ja privediem ti k potoku Kison posledného.
l7. Zizara však na úteku dostal sa
Zizaru. vodcu vojska Jabinovho. jeho
vozy a všetko jeho vojsko a vydam ich k stanu Jahely. manželky Habera Ki
nejského. Lebo pokoj bol medzi Jahi
do tvojich rúk.
8. l riekol jej Barak: „Jestli pôjdeš nom. kráľom azorským. a medzi do
so mnou. pôjdem. jestli nepôjdeš so mom Habera Kinejského.
18. Tedy Jahel vyšla naproti Ziza
mnou. nepôjdem."
9. ()na mu odpovedala: ...la pôjdem rovi. a rickla mu: ..Vojdi ku mne. pane
sice s tebou. ale tento krat nebude ti môj; vojdi. neboj sa!“ A ked vošiel"
do jej stanu. pokryla ho pokryvkou;
') Mestu toto bolo na severu v “krajine ktorá
19. povedal jej: „Daj mi. prosím ťa.
sa neskôr volala „Galilea národov
trochu vody. lebo velmi žižnim.“ ()na
Vnzm. železných.
'

Debora menuje sa prorokyíiou pre jej pro

ocký
dar.zako .Pomocou
Miriam ll. toho
Moji.daru5.20.
: Hoida
IV.
Kral
áťz
vedela
Judit

' "obr.: Všetky svoje vozy.

' Z troch príčin vošiel do jej stánu: lebo
rozhodovať v rozoprách. ktoré nižšie Búdy ne— anin žil v pokoji s domom Haberovým. lebo
mohly vyrovnávať. ktoré día V. Moji. 17. 8. ho Jahcl pozvala. lebo ho v ženskom stane sotva
budú hladať. A .lahel nemohla inak urobiť: mu
k najvyšším súdom patrily.
') Keď sú
sela ozbrojeného. zúíaiúcebo muza pozvat. ked
') "ileto dje" pokolenia boly najviac utiskované. nechcela svoj život le'ílliĺ.
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otvorila nádobu s mliekom." dala mu
4. Pane. ked si vychádzal zo
Seir a bral si sa krajom Edom. tria
pit a prikryia ho.
20. I povedal jej Zizara: Stoj pred sla sa zem" a nebesá. a oblaky vy
vchodom do stanu. a keby kto prišiel daly dážď.
a pýtal sa tu a riekol: „Je tu kto?“ od— 5. Hory rozplývaly sa pred tvárou
Pána. a Sinai pred tvárou Pána. Boha
povioš: „Nikto.“
21. Potom vzala .lahel. manželka Izraela.
Haberova. klinec od stanu a vzalai
6. V dňoch Samgara. Anatovho
kladivo. vošla k nemu tajne a ticho, syna. vo dňoch .lahei spočívaly ce—
priložila mu klinec na sluch hlavy a sty!) a ktorí po nich chodievali.
uderiac ho kladivom vrazila cez mo— chodili po postranných chodníkoch.
7. Mizli silní v Izraeli a ostávali bez
dzgy až do zeme; a on (Zizcra) spojil
činu.“) až keď povstala Debora. vstala
sen so smrťou. zahynul umrel.'“
22. A hía Barak honiac Zizaru. pri—matka v Izraeli.
8. Nové boje vyvolil Pán. a sám lá
chádzal: i vyšla mu .laliel naproti a rie
kla mu: ..Pod a ukážem ti muža, kto mal'" brany nepriatelov: štít a kopiu či
rého hľadáš." A keď k nej vošiel. uzrel bolo vidieť medzi štyridsiatitislcami
Zizaru ležat mŕtveho a klinec trčaí mu Izraela (bojovníkov)?
v sluchách.
9. Moje srdce miluje kniežatá
23. Tak ponížil Boh toho dňa Jabina. izraelské: ktorí z vlastnej vôle vy—
kráľa Kanaanejského. pred synami izra stavili ste sa nebezpečiu. zvelebujte
Pána!
elskými.
24. ktorí sa so dňa na deň vzmáhali
lO. Ktorí jazdíte na bielych osloch.
a silnou rukou utláčali Jabina. kráľa a sedate v súde a chodíte cestou.“!
mluvte!
Kanaanejského. kým ho nevyhubili.
Il. Tam. kde sa srazily vozy a zm
HLAVA 5.
Lené bolo vojsko nepriatelov, tam nech
sa
rozpráva o spravodlivosti Pána“) a
Pieseň Ile-hory a Baraka. Chvála skutku
Jabehnho.
dobrote k silným Izraela. Vtedy sostú
|. | spievali Debora a Barak. syn pil lud Pánov k bránam" a obdržal
panstvo.
Abinoemnv. v ten deň takto:
12. Hor' sa, hor' sa. Deboro! I'Ior'
2. Vy, ktorí ste z Izraela v_vdalisvoje
životy dobrovolne v nebezpečie. vďaky sa. hor' sa. a zaspievaj pieseň! Vstaň.
Baraku,
a zajmi svojich zajatých, synu
vzdávajte Pánovi!“
Abinoemov!

&. Slyšte kralovia, ušima pozor dá—
vajte kniežatá! .la som. ja som. čo
'! Ako v.ted) keď Izrael prijatý bol za lad
nove dobrodenia Božie sa delú.
chcem spievat Pánu. žalmom oslavovať Boží.
') Ľudia totižto radšej doma sedeli. lebo sa
Pána. Boha Izraela.
obávali. že Ich nepriatelia prepadnú na ceste.

') To jest keď sa | nasli silnejší mužovia. nc
') Nádobu bula te||:lov z kože. Mlieko " kto malI toľko smelostl. aby sa boli postavili na čelo
rom je tu rec. bolo pravdepodobne tavie. maluc národa a Milli jeho svobodu.
opoiujúcu silu.
') Keď bezbranný lud učinil silným a vitaz—
Stalo sa. ako Iiebora v 9. Barakovi Dred ným (Hieron). Hr.-br.: Keď si Izrael svolil bohov
mvcdala. MOCInedá sa neuznat. že .iahel v na— nových tedy bývala volna v branach.
bežnom oduševnení za vec Izraela a leho Boha
) liohati a starší. predstavení. chudobní. po
konnla. Ile-hora jednako neoslavuje okolnosti cestní. ktorí už pokojne môžu putovat. všetci
činu Jahellnovho. ale slávi len osvobodcnic íuda nech začnú chváu
Božieho a potupnú porážku lebo úhlavného ne—
priateľa a Zelina .Iahcl. nakoľko skrze ňu oslo ukazoval
mestám.
keď Ich\ ysBožej.
volzbodl
' Heian:
() spravodlivosti
ktorúlarm
pre—
bodll sa Izrael od svojich ullačovatcíov.
' (br.: Pre vedenie votvodcov v Izraeli. ' e ";). Tych miest. ktoré mu odhalí jehoz nepria
')To jest nepriatelov alebo od nich v zajatí
Facto!
nu. že sa Ind dobrovolne vydal. dohrurecte držaných Izraelitov.
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23. „Zíorečte zemi Meroz“. riekol
13. Zachránené sú ostatky ludu; Pán
bojoval v silných."
anjel Pánov; ,.zlorečte jej obyvateľom,
14. Z Eiraima bol ten. kto ich zničil lebo neprišli na pomoc Pánovi;“ na
v Amalechu a po ňom šiel z Benjamina pomoc jeho silným.
proti tvojim kmenom, o Amaleeh!
24. Požehnaná medzi ženami bud
Z Machira tiahli kniežatá a zo Zabu Jahel." manželka Habera Kinejského.
lona tl. čo viedli vojsko do boja.
a bud požehnaná v svojom stane!"
l5. Vodcovia lzacharovi boli s De
25. Ziadal vody. ona mlieko mu po—
borou a išli v zápatl za Barakom. ktorý dala. a v kniežacej šialke podala smo—
ako do hlbokej priepasti sa rútil do tany.
nebezpečenstva; keď bol Ruben proti
26. Ľavú ruku vystrela za klincom a
sebe rozdelený. medzi jeho hrdinami pravú za kladivom kováčskym a_ ude—
našiel sa spor.“)
rila Zizaru. vyhladajúc v hlave miesto
lô. Prečo bývaš medzi dvoma hra rane. a preraziae silne jeho sluchy.
nicami. aby si počúval bľačanie stád?“
27. K jej nohám sa svalil; podľahol
Keď bol Ruben proti sebe rozdelený,
a umrel; u jej nôh sa svíjal a tu bez
medzi jeho hrdinami našiel sa spor.“
dušný a biedny" ležal. Oknom“ vyze—
17. (ialaad odpočíval za Jordanom
rajúc nariekala jeho matka
a Dan pracoval pri lodiach; Azer prc
28. a z večeradla vyvolávala: „Pre—
býval na brehu morskom a zdržoval sa
čo mešká vrátit sa voz jeho. prečo sa
v jeho prístavoch.“)
18. Zahulon však a Neltaíi vydali zmeškaly nohy jeho štvorky?“
29. Jedna z jeho žien. múdrejšia
svoj život na smrť v krajine Merome.“
19. Prišli královia'" a bojovali od ostatných. tieto slová svokre od—
králi kanaanejskl v Tanachu vedla povedú:
vôd Mageddo.“ avšak koristi neod— 30. Azda teraz delí korisť a naj
nášali.
krajšia zo žien vyberá sa jemu: pestré
20. S neba bolo bojované proti rúcha dávajú sa Zizarovi v korisť a
ním“) hviezdy trvajúce vo svojom rozličné veci na ozdobu hrdiel sa sná—
poriadku

a behu, proti Zizarovi

bo—šajú.“

jovaly.
3]. Tak nech zahynú. ô. Pane. všetci
Zl. Potok Kison smietol ich mŕtvoly,
_ *tvoji nepriatelia; a ti. ktorl (a milujú.
potok Kadumi. potok Kison; pošliap' nech sa skvejú. ako jasá slnce. keď vy
chádza.
duša moja. mocných!
22. Kopylá padaly koňom,“) cvála— 32. A bol pokoj v zemi za štyridsať
júcim na úteku a o zlomkrk sa rútili rokov.
najsilnejší z nepriatelov.
') Pozostalí premôže silných. lud zvíťazí ud

hrdinom L

') To jest ľudu Izraelskemu. s ktorým Pin
bojoval.
1) Jahel obraz blahoslavenej Panny.

') Hebr.:
ženy v stúne svojom hodno
') Ruben sa karhž. lebo jeho kmen nedal se
žehnand. Všetci majú jej blahoželal a dohroreéll
bou nesvnrný nebral úhst v boiL
vjej dome. lebo sa vo svojom dome tak mužae
Míesto válečných trúb.

'
')
')

Velkea vecl
zamssíaly.
neväonalv. zachovala.
Dan
Azer slmyslia
len na ale
svoje
') l'lebr.: U jej nôh sa svíjal. padol. ležal: u
Na výšlnách bola (Tabor).
nôh sa svíjal. padoL Kde sa svljal tam na ol
zabitIlý
S Jablnom vyvolení kržll.
*) To jest v edla potoka Kison. ktorý tečie
' To jest skrze mreže
údolím Mueddonskýrn.
'
obr.: Bez pochyby shladávajú, rozdeluju
') Ked ludskeí pomocí nebolo. pomohol Boh koríst'. Zena jedna. ženy dve na hlavu muža. pre
kamencom. vlchrom . hrom
'learu korlst dvoch rúch barevných. hla s okra
") liehu: Tedy otlkly sa mkopvtá koňom od jom. barvená šata. dvoje rúcho pestro tkané. pre
|hrdlo : korlI.stl
dupanla .
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aby mohol utiect Ma—

Madianitl sužujú Izraelitov. ale Gedeon ich ; dianitom,
vysvolxldzuje.
12. zjavil sa mu anjel Pánov,

a rie—

ol: „Pán s tebou. najsilnejší z mužov!"
1. Keď však synovia Izraelskí činili.k 13. Odvetil mu Gedeon: „Prosím (a,
zlé pred obličajom Panovým, vydal Pane môj, jestli Pan je s nami. prečo
ich do rúk Madianových') na sedem
ĺnás zastihlo toto všetko?!) Kde sú jeho
rokov;
z. a tí ich velmi utláčali. [ robili si: divy, o ktorých rozprávali naši otcovia
a hovorili: „Z Egypta nás vyviedol
v horách jaskyne a jamy a veľmi pevné Pan. A teraz nás Pan opustil a vydal
miesta na obranu.
do ruky Madianovej.“
3. A keď lzrael zasial, pritiahol Ma-l
14. l pohliadol na neho Pán a riekol:
dian a Amalech a iné východné ná—'..ld' v tejto svojej sile a vysvobodíš
rody,
'lzraela z ruky Madianovej; máš vediet.
4. a rozbili u nich stany a všetko ešte že ta ja posielam.“
na koreni zelené im zkazili, až zkade
15. A on od ovedal a riekol: „Prosím
sa vchádza do Gazy, a nijakej potravy ta, Pane, čím) mám vysvobodit Izra
nenechali v Izraeli, ani oviec, ani oslov.
ela?
Hla, rod môj je najposlednejši
ani volov.
v Manassesovi a ja som najmenší v do
5. Lebo sami so všetkými svojimi me svojho otca.“
stánami pritiahli a jako kobylky za-. 16. A riekol mu Pán: ..Ja budem
plavili všetko; nesčlselné množstvo s tebou a zbiješ Madiana, jako jediného
ľudu a tiav. čohokoľvek sa dotkli.
chlapa.“
spustošili.
17. Ale on: Jestliže som našiel milost
6. Tak hol Izrael znížený náramne
.u teba. daj mi znamenie. že ty si. ktorý
pred Madianom.
so mnou mluviš.
7. Preto volal na Pána. a žiadal po
18. A neodchádzaj odtiaľto, kým sa
moci proti Madianitom.
nenavrátim k tebe a neprinesiem obetu
8. A on poslal k nim muža proroka, a neobetujem ti.“ A odpovedal mu: „.la
ktorý im povedal: „Toto praví Pán. počkám na tvoj príchod.“
Boh Izraelský: „Ja som vas vyviedol
_19. Tedy Gedeon vošiel a pripravil
z Egypta a vyviedol som vás z domu kozl'a a z merice múky nekvaseného
poroby
chleba a vložil mäso do koša a polievku
9. a vytrhol som vás z rúk Egypt— z mäsa vlial do hrnca, vyniesol to vše
čanov a všetkých nepriateľov,-ktorí vás tko pod dub a obetoval mu.
sužovali; a hnal som ich pri vašom prí
20. A riekol mu anjel Pánov: ..Vezmi
chode a dal som vám ich zem.“
10. A riekol som vám: „Ja som Pán, mäso a nekvasené chleby a polož ich na
tú
skalu a oblej ich polievkou.“ A keď
Boh vaš; nebojte sa bohov amorrej
to učinil.
ských. v ktorých kraji bydlíte. Ale ste
21. zdvihol anjel Pánov koniec pa
nechceli slyšat môjho hlasu.“
ll. Tedy prišiel anjel Pánov a po lice, ktoru mal v ruke, a dotkol sa mäsa
sadil sa pod dubom. ktorý bol v litra
') Azda vo vykresanel skale. aby ušiel očiam
a náležal .loasovi, otcovi čeladi Ľzri. A Mndlanltov: lebo Ináč vo východných krailnách
mlátt sa na poll.
keď Gedeon, jeho syn mlátil a cúdil
') Nle zúlaníe. ale pokora hovorí z neho.
"*
t Theodor.
') Madlanítl bolí Ich nalůhlavnejší nepriatelia.
') V rečl v 13. Gedeon ešte nevedel. že sám
Obchodovali
lmedzl Pnlestítímu a Egyptom. Nazý Boh hovorí s ním; teraz už tuší, že tu Bob ho
vali sa | lzmaelrnl; bývali na vrchu l'loreb a boli vorí : ním.
ojllšom na Horebe (ll. Moji.
wojenealhl Moahltov.
3.10.11..) latýotoho bude len vo verš! 32.
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i nekvasených chlebov; i vyšiel oheň zol umrie prv, než prijde zajtrajšl 'deň; a
skaly a strávil maso i nekvasené chleby. jestliže je Bál bohom, nech sa pomstí
A v tom anjel Pánov zmizol s jeho očú. na tom, kto podkopal jeho oltár."
32. Od toho dňa nazvali Gedeona
22. Keď Gedeon videl, že to bol anjel
Pánov,“ riekol: „Beda mne! Pane, .lerubálom," preto, že .loas riekol:
Bože môj, že som videl anjela Pánovho „Nech sa Bál pomstl na tom, kto pod
s tvári do tvári!“
kopal jeho oltár!“
23. ! riekol mu Pán: „Pokoj s tebou:
33. Tedy všetci Madiam'ti, Amalechiti
a východné národy shromaždili sa spolu
neboj sa, neumrieš!“
24. Preto vystavil Gedeon na tom a prešli Jordán a rozložili sa v doline
mieste oltár Pánovi a dal mu meno: .lezracl.
Pokoj Pánov až do dnešného dňa. A
34. Duch Pánov ale objal Gede—
keď ešte bol v Efre. ktorá prináleží če ona, ktorý zatrúbil na trúbu a svo
I'adi Ezri.
lal dom Abiezerov, aby ho nasle
25. v tej noci riekol Pán: „Vezmi doval.
35. A poslal poslov k celému poko
býka svojho otca, tiež druhého býka
sedemročného, a sbor oltár Bálov, kto leniu Manassesovmu a toto tiež tiahlo
za
nim; aj iných poslov k Azerovi, Za
rý prináležl tvojmu otcovi, a háj, ktorý
bulonovi a Naltalimu; i tlto sa s nim
je okolo neho, vyrúb!
26. A vystav Pánu, Bohu svojmu 'stretli.
oltár na vrchu tej skaly, na ktorú si prv_ 36. 'ledy riekol Gedeon Bohu: „Jestli
položil obetu: a vezmi (toho) druhého! vysvobodlš Izraela mojou rukou, jako si
býka a obetu] obetu zápalnú nad hra—'povedaL
nicou dreva, ktoré z hája nasekáš.
37. položlm toto rúno na humno a
27. Tedy vzal Gedeon desat mužov jestli rosa bude len na rúne a na zemi
zo svojich sluhov a učinil. ako mu pri vôkol sucho, budem vediet, že mojou
kázal Pán. Ale že sa bál domácich svoj— rukou vysvobodlš lzraela. jako si po
ho otca a ľudí toho mesta, nechcel to vedal."
38. A stalo sa tak. Keď v noci vstal
urobit vo dne, ale všetko vykonal
v noci.
a vyžmýkal rúno, naplnil rosou nádobu.
28. A ked ráno vstávali mužovia
39. A ešte raz riekol Bohu: Neroz
toho mesta, uzreli oltár Bálov_zborený. paluj') sa hnev tvoj proti mne, ked ta
a háj vyrúbaný, a býka druhého na ešte raz pokúšam a znamenie na rúne
oltár vyloženého, ktorý práve bol po žiadam. Prosim ta, nech je samé rúno
suché a všetka zem od rosy mokrá.
staveny':
29. l riekli jeden druhému: „Kto to
40. l učinil Boh tej noci tak, jako si
urobil?" A keď vyhľadávali pôvodcu žiadal; a bolo sucho len na rúne a rosa
toho činu, bolo im povedané: „Gedeon. na všetkej zemi.“)
syn .loasov, všetko urobil.“
') Hebr. Jerubbaal: Bál nech sa pomstí.
30. A riekli .loasovi: „Vyved svojho
') Vlera Gedeonova sa chváli. Zld. ll, 32. V hl.
syna sem, nech zomrie, lebo sboril oltár o. 34. hovori sa. že duch Pánov l|o objal. posllnll.
naplnil. teda nezbrešll. keď ešte raz prosll o zna
Bálov a vyrúbal háj.“
menie. Gedeon si toho žiada zvlášt na posllnenle
31. On im odpovedal: „Ci ste vy svojich spolubojovnl'kov: tl majú vedlet. že všetko
závlsi od Boha.
') Voda a rosa sú obrazy milosti Božej. Vodou
mstitelia Bálovi, aby ste bojovali za
neho?" Kto je jeho protivníkom, nech naslaknuté rúcho. keď všetko okolo je suché.
znamená pomoc Božlu. ktorú Pán pred každým
') Teraz vldel Gedeon. že to nebol Clovek. Iným dáva. To druhé znamenle predstavuje Izra
Zldla mysleli. že ho vldel anjela. musl umrlet. ela. (Theodor.) Nlekdy mal on hojné mlloatl. jako
') To jest. čo je Izraelitov do Bála? .loas za— rúno rosu. ale neskôr dostáva celé pokolenle
ludské tú duševnú mllost. ktorej zbavený bol
člna sa obracal.
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travy a trúb a všetkému ostatnému zá
stupu rozkázal odist do svojich stánov;
a sám s tými tristo mužmi tiahol do
l. 'l'edy .lerobál, ktorý je i Gedeon. bitky. Vojsko Madianské ležalo pod
v noci vstal, i všetok lud s nim a šiel nlm v doline.
ku studnici, ktorá volá sa Harad. Voj— 9. Tej samej noci riekol mu Pán:
ská Madianské však ležaly v doline „Vstaň a sostúp do ležania, lebo vydal
k polnočnej strane Vysokého kopca.
som ich do tvojej ruky;
2. ] riekol Pán Gedeonovi: Primnoho
10. ale ak sám sa bojiš ist. nech ide
je ludu" s tebou a nebude vydaný Ma—s tebou Fára, tvoj sluha.“
dian do jeho rúk, aby sa uechvastal
ll. A ked počuješ, čo si hovoria,
proti mne Izrael a nehovoril: „Svojou vtedy posilnia sa tvoje ruky a tým ba
vlastnou silou som sa vyqubodil."
pečnejšie sostúpiš do ležania nepriate—
3. Prehovor k ľudu, a oznám tak, l'ovho.“ Tedy sostúpil on i Fara, jeho
aby všetci počuli: „Kto je lakavý a bo sluha, na kraj ležania. kde boly stráže
jazlivý. nech sa vráti.“ a odišli s hory ozbrojencov.
Galaad a vrátilo sa z ludu dvaadvadsat
l2. Madiani a Amalech a všetky vý
tisic mužov a len desattisic (ich) ostalo.
Gedeon vitazi nad MadlanltmL

chodné národy rozložené ležali v do—
line. jako množstvo kobyliek; i tiav bez
počtu bolo. jako piesku na brehu mor
skom.
13. A keď prišiel Gedeon, rozprával
ktosi svojmu susedovi sen a takto mu
tozpovedal, čo videl: Mal som sen a
5. A keď SOSiĺlpĺl_kvode, riekol Pál] , zdalo sa mi. jakoby sa vam peceň pod
Gedeonow: „Ktori jazykom budú chll- popolného chleba jačmeného a svalil sa
pat') vodu, jako psi chleptajú, tých po—do ležania Madianského, a ked sa pri
stav o sebe; a ktori si priklaknú k pitiu. Valil ku stánu. uderil naň a podvrátil
(V. Moji. 20, 8.)

4. | riekol Pán Gedeonovi: „Ešte je
ludu primnoho; ved' ich k vode, tak ich
zkúsim. a o ktorom ti poviem, aby
s tebou šiel, ten nech ide; ktorému za
bránim ist, nech sa vráti!“

budú na druhej strane.“
6. A bol počet tých, ktori ruku
k ústam prinášali a chlúpali vodu, tristo
mužov, a všetok ostatný zástup pil
kolenačky.
7. A riekol Pán Gedeonovi: „Troma'
stami mužov. ktorí chlúpali vodu, vy
svobodim vás a vydám Madiana do
tvojich rúk; všetko ostatné mužstvo
nech sa vráti domov.“
8. Tedy pre tento počet nabral po

ho a so zemou docela srovnal."
l4. Ten, komu to hovoril. odvetil:

Nie je to nič iného, len meč Gedeona,
syna .loasovho, muža izraelského, lebo
dal Pan do jeho rúk Madiana a všetky
jeho vojská.
15. A ked počul Gedeon ten sen a
jeho výklad, poklonil sa, a vrátil sa
k vojsku izraelskému a riekol; Vstaňte,
lebo dal Pán do našich rúk vojská Ma
dianské.
Hi
Keďže sa mllost Botta obzvláltne vo vte— 16. A rozdelil tristo mužov na tri
lcnl Syna Božieho ukázala. ie rosa l obrazom
Slova Božieho (Ambroz); a rúno obrazom Panny húfy a dal im do rúk trúby a prázdne
Marie. ktorá túto nebeskú rosu najdokonalejšie. žbány, a do tých žbánov horiace iakle
v sebe pri
.
l']. a povedal im: Ako na mne uvi
') Bolo by 32.000 proti iSlim. teda leden Drotl

ityrom alebo piatim.
') Gedeon sám má poznat strach nepriateľov
') Tito. ktori si nedopraiů času klakntit si a
pohodlne sa do sýtosti napli. ale stolačky vo a sám má o iiom vydat svedoctvo.
') Z vypravovanla toho sna. ktoré bol práve
zbrolL ic rukou niečo vody naberú. aby sa v boil
posilnili. e voľba stala sa dla tohoto nevýznam— teraz dopu . poznáva Gedeon malomyseľnost
neho zniiku. tým dáva Bolt na MVO.že on sám nepriateľov a čerpá pevnú nádej. le Pán istotne
dá vitazstvo.
do ieho rúk dá Madlaua.
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dlte. tak čiňte; ja vojdem na kraj leža si tiahol do boja proti Madianovi? A
nia a čo budem robit. to opakujte i vy. tuho sa s nim vadili a temer násilie mu
.
18. Keď zavznie trúba v mojej ruke, činili.
i vy okolo vojska trúbte a zkriknite:
2. On im odpovedal: Ci som ja niečo
„Pánovi a Gedeonovi!“
takého mohol vykonať, ako ste vyko
19. l vošiel Gedeon a tristo mužov„ nali vy?') Ci sú nie lepšie paberky Eira
ktorí s nim boli, na kraj vojska, pri za—\imove, než oberačka Abiezerovaiů)
čiatku bdenia po polnoci, len čo boli' 3. Do vašich rúk vydal Pán kniežatá
premenili stráž. začali trúbit na trúbach Madianské. Oreba a Zeba; čo som ja
a tlct žhany jedon o druhý.
mohol takého učinil, ako ste vy učinili?
20. A okolo ležania trúbili na troch A ked' takto hovoril. ukojil sa ich hnev.
stranách a roztrieskali žbány; potom ktorým sa zdůvali proti nemu.
držali v ľavej ruke lakle a v pravej
4. A keď prišiel Gedeon k Jordanu.
trúby zvučiace a volali: „Meč Pánov a prebrodil ho s tristo mužami. ktorí boli
Gedeonov!“
s nim; avšak ustati súc. nevládali pre
21. Pri tom postavili sa každý na nasledoval utekajúcich.
svojom mieste') okolo ležania nepriatel
5. l riekol mužom sokotskýmz') Dai—
ského. A vo všetkých vojskách nastal te, prosim. chleba ľudu, ktorý je so
zmätok a s krikom a hlukom utekali;
mnou, lebo velmi ustali; aby sme mohli
22. Ale tých tristo mužov neprestá-j prenasledovať Zebea a Salmana, kráľov
valo trúbit na trúbach. l dopustil Pan! madianských.
meč na všetko ležanie. tak že jedonl 6. Kniežatá sokotské mu odpovedali:
druhého vraždili,
. Ci sú azda dlane rúk') Zebea a Salmana
23. a utekaiúc až po Betsetta a až' už v tvojej ruke. že žiadaš, aby sme
ku stráni Abelmehula v Tebbate. Mu—dali tvojmu vojsku chleba?
žovia izraelskí z Nehali. Azer a zo vše
7. Ktorým on riekol: No“) keď dá
tkého Manassa sa svolali a honili Ma Boh Zebea a Salmana do mojich rúk.
diana.
l vtedy zošlahám vaše telo tŕním a ho—
24. A rozposlal poslov po všetkýchl dlačim púšti.
horách elraimských s odkazom: „Vy
8. A odtiahol odtial a prišiel do Ta
tiahnite proti Madianovi a obsadte imj nuelu a oslovil podobne mužov toho
vody až k Bctbere a Jordán. [ svolal miesta. Ale i tl dali mu tú istú odpoved.
sa všetok Eiraim a obsadili vody a; čo mužovia sokotskl.
Jordan až k Betbere.
9. Tedy riekol i tým: Ked sa ako vi
25. A zajali dvoch mužov madian— taz vrátim v pokoji. sborlm túto vežu.“)
ských: Oreba a Zeba. i zabili Oreba nal 10. Zebee však a Salmana odpoči
skale Oreb a Zeba v prešovni. Zeb. A| vaii so všetkým svojim vojskom. Lebo
honili Mťdiana. hlavu však Orebovu a, pätnásttislc mužov zostalo zo všetkých
Zebovu priniesli Gedeonovi za rieku
') Ja porazil som len voitko. vy ste zajali
vodcov: — onl si totižto mnoho ukladali na tom.

Jordan.

(Zalm 82. 12. lzal. 12. 26); sžíýzghll
e .
tých dvoch mužov (kniežati) median—
HLAVA 8.
! ') To jest prenasledoval : zajať kniežatá )e

viac než mole vitazstvo.
') Sokot Iste ležalo za Jordanom oproti Siehem.
' To lcst noc.
' Nech sůdl Boh. Gedeon sa nočným vitaz
l. l riekli mu mužovia z Efraima: Co stvom
dostatočne dokázal ako boiovnik Boží. tak
každý lnaellta mal povinnost lemu pomlbat. l
si to vykonal, že si nás nepovolal, ked ]on
mal právo. každé odoprenle pomoci trestal.
') K svolel obrane vystavená vežu. v ktore;
') Tak Ďdrhll ich Madhnlti za svojich. ktori!
Iným svietia.
úlall byt bezpečnými al pred Gedeonom.

Dalšie dele Ciedeonove a jeho smrt.
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húíov národov východných. pobitých| a zabil Zebea a Saimana a vzal ozdoby
však bolo stodvadsaťtislc mužov, ktorí; a závesky." ktorými hrdlá kráľovských
bojovali mečom.
Í ťáv zdobievajú.
l [. | tiahol Gedeon cestou tých, ktorí ; 22. A všetci synovia izraelskí riekii
v stanoch bývajú. k východnej strane Gedeonovi: .,Panuj nad nami ty i syn
Nobe a Jegbaa. uderil na ležanie nepria tvoj. a syn syna tvojho. lebo si nás vy
teľov, ktorí sa bezpečne cítili a ničoho svobodil z ruky Madianovej.“
protivného nctušili.
\ 23. A on im odpovedal: „Nebudem
|2. Zebee i Salmana utekali. ale Ge-i ja panovať nad vami. ani môj syn ne—
deon hodil sa za nimi a zajal ich. a' bude panovať nad vami. ale panovať
všetko vojsko priviedol do zmätku.
\ bude nad vami" Boh.“
l3. A vracajúc sa z boja pred vý-' 24. Potom riekoí im: ..o jedno vas
chodom slnca.
prosím: Dajte mi náušnice zo svojej ko
l4. chytil mládenca z obyvateľov! risti.“ Lebo lzmaeliti zlaté náušnice no
sokotských a povypytoval sa ho na me-l sievaii.
ná kniežat a starších zo Sokotu. a spísal
25. A oni odpovedali: „Dáme veľmi
sedemdesiatsedem mužov.
' vďačne.“ A prestrelí na zem plášť a po—
hádzali
naň náušnice z koristi.
' l5. Potom prišiel do Sokotu a riekolzl
Hľa. Zebee a Salmana. pre ktorých ste
26. A bola váha vyžiadaných náušníc
zo mňa posmech robili. a povedali: Ci] tisícsedemsto sikľov zlata.“ krom ozdôb
sú azda už ruky Zebee a Saimana a záveskov i rúcha šarlátového. ktoré
v tvojich rukách. že žiadaš. aby sme madianskí králi na sebe nosievali. a
mužom. ktorí ustali a zomdleli. dalil kromc zlatých retiazok tiav.
chleba?
f 27. A z toho zhotovil Gedeon eíod
l6. A vzal starších mesta a tŕnia púšti , a složil ho vo svojom meste Eira. A vše
a bodíačia a zošíahal nimi a rozdrall tok lzrael smilnil v ňom“) a bol on Ge
mužov sokotských.
ldeonovi i domu jeho ku pádu.
17. Aj vežu Fanuel. sboril. ked naj
28. A uponižený bol Madian pred
prv usmrtil obyvateľov mesta.
synmi izraelskými a nemohli viac p0
l8. Potom riekoí Zebeovi a Salma— zdvihnůť šije svoje; ale zem mala po
novi: Jakí to boli mužovia. ktorých ste koj za štyridsať rokov. kým Gedeon bol
na 'l'ábore zabili?“ ()ni odpovedali: na čele ľudu.
Tebe podobní. a jedon z nich ako syn
29. Vtedy odišiel Jerobál. syn Joa—
sov. a býva] vo svojom dome.
kráľovský.
ll). Bratia moji to boli, synovia mojej
30. A mal sedemdesiat synov. ktorí
matky. Živý je Pán. že by som vás. pošli z jeho bedier; mai totižto viac žien.
3]. Ale jeho súložnica.“ ktorú mal
keby ste ich boli zachovali (na žive).
nezabil.
20. ! riekoí Jeterovi. svojmu prvo a zata.
") To jest polmesiac (Sept.. Syr.) zo striebra
') Sudcovia mali bojovať .\ nirodaml. ktoré
rodenemu: Vstaň a pobi ich! Ale ten
: dopustenia Bo cho vo Svltei zemi ešte zostá
nevytiahol meča: bál sa. lebo bol ešte vali. Boh panova skrze nich a
on uloženie
kráľovstva neustanoví. dotlaľ kráľa voliť bolo by
len chlapec.
ako vyumať sa z jeho panstva.
2l. ! riekol Zebee a Salmana: Vstaň toľko.
') To jest asi 2731i klioar.
') Vrchné kňazské rúcho. ktoré si obliekali ku
ty a obor sa na nás. lebo jaký je vek; obetiam
Pdnovým.
človeka. taká je sila jeho. Vstal Gedeon
') Dopustíll sa modiárstva. používajúc ho pri

i
obetách pohanov.
') To iest bočná žena. ktorú dľa St. Zákona
') To "pst nespravodlive a ukrutne. To trestá
sa i na lzraelitoch smrťou. (Genes. 9. b.: ll. kráľ.| Gedeon mohol mať ako Abraham Anr a Ceturu
vedľa Sárv.
714. 7). tým viac na Madlanitoch.

54

KNIHA SUDCOV

v Sicheme. i tá porodila mu syna, me-; Mello a šli a ustanovili si Abimelecha
nom Abimelecha.
'za kráľa vedľa duba, ktorý stál v Si
32. I zomrel Gedeon, syn Joasov, cheme.
7. Keď to zvestovali Joatamovi. šiel
v dobrej starobe a pochovali ho do
hrobu .loasovho, jeho otcovho, kto bol a pozdvihol sa na temeno vrchu Gari
z čeľadi Ezri. v Bíre.
zim, a pozdvihnul hlas. a riekol „Po—
33. Ale jako zomrel Gedeon. zvrhli čujte ma, mužovia sichemskí, a tak nech
sa synovia izraelskí a smilnili') s Báimi. aj vás slyší Boh.
A učinili s Báiom smluvu, aby im bol
8. Odišli stromy pomazať si nad se
za boha.
bou kráľa; i riekli olive: ..Panuj nad
34. A nerozpominali sa na Pána, Bo nami!“
ha svojho, ktorý ich vytrhol z rúk vše— 9. Ktorá odpovedala: „Ci môžem
tkých nepriateľov vôkol.
opustit svoju tučnotu. ktorú i bohovia
35. Ani neučiniii milosrdenstva 5 do užívajú“ i ľudia. a ist. aby som bola
mom .lerobála Gedeona za všetko to vyvýšená nad stromy?“
dobré. ktoré vykonal lzraeiovi.
10. A riekii stromy stromu íikovému:
...Pod a prijmi kráľovstvo nad nami!“
HLAVA 9.
ll. Ten im odpovedal. Ci môžem
opustit svoju siadkost a svoje prevý—
Ukrutuost Abimelechova a jeho smrt.
bomé ovocie a ist, aby som bol pový
]. Abimeiech, syn Jerobáiov. odišiel
stromy?“
12.nad
A ine
riekli
stromy viniču: ..Poď a
do Sichemu k bratom svojej matky a 'šený
hovoril s nimi, i so všetkým príbuzen—lkraľuj nad nami!“
13. Ktorý im odpovedal: „Ci môžem
stvom domu otca svojej matky a riekoi:
2. „Povedzte všetkým mužom si—opustit svoje vino. ktoré i Boha i ľudí
chemským: „Co vám je lepšie, či to, aby obveseluje. aby som bol vyvýšeným
sedemdesiat mužov, všetci synovia .ie-' nad iné stromy?“
robálovi, panovali nad vami, a či to,ĺ l4. [ riekio všetko stromovie lhôhu:
aby jeden muž panoval? A rozvážte aj |..Pod ty. a panuj nad nami!“
to. že som ja kost vaša a telo vaše.“ | 15. Ten im odpovedal: Jestli oprav
3. A keď bratia jeho matky všetky dive') beriete mňa za kráľa. poďte a
tieto slová v jeho mene pred všetkými odpočívajte pod mojim tieňom; jestli
mužmi sichemskými opakovali. naklo— nechcete. nech vyjde oheň z hlôhu a
nili ich srdcia Abimeiechovi. lebo riekli: nech pohltne cedry iibanske. *"
„Brat náš je.“
16. Tak teraz. jestliže ste opravdive
4. A dali mu sedemdesiat (sikľov) a bez hriechu nad sebou ustanovili Abi
váhy“) striebra z chrámu Balberita. A melecha za kráľa. a jestliže ste dobre
najal si za ne mužov povaíačov a tuiá—.naložili s Jerobálom a s jeho domom a
kov a ti šli za nim.
'odplatili ste sa mu za jeho dobrodenia,
5. A prišiel do Eíry. do domu svojho _ ktorý bojoval za vás.
otca. pobil svojich bratov. synov Jero
bálových. sedemdesiat mužov na jednom ' ') Heba: Velebia. Olej slúži Bohu \' obetiach.
za pokrm
,
kameni; len Joatam, najmladší syn Jero . ľudom
') Sám nemôže to uverit.
') Olej líky a vino sú najvzácnejším omeim
balov zostal. lebo sa ukryl.
kdežto hlôh (bodliak
k) ie len na obeh súci.
6. Vtedy shromaždili sa všetci mu—'zelne.
.tedeočlíl pod tieňom moiim". hovori ústnešnc:
pravde veci sa Sichemčanla skoro presvedčia:
žovia sichemski a všetky rodiny mesta ()estli
nenajdete ochrany. 'vyjde oheň
') Tn jest páchali modlárstva.
Žehlôbullktorý sa snadno chytí ohňom : pohltne
) To jest ako závdamk pre vrahov. asi |9n K. cedry libanskč. najväčšie a najvzácnejšie stromy.
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17. a život svoj vystavil nebezpečen— Jeho príchodom osmelení obyvatelia si—

stvu, aby vás vysvobodil z rúk Madian chemski
ských,_
27. vyšli na pole a oberali vinice a
18. ktorl ste teraz povstali proti do tlačili hrozno; potom s tancom a spe
mu môjho otca a pobili ste“ jeho synov, vom vošli do chrámu svojho boha, a
sedemdesiat mužov, na jednom kameni,
jedli a pili a pri tom zlorečili Abimele
a ustanovili ste Abimelecha, syna jeho chovi,
služky, za kráľa nad obyvateľmi si— 28. a Gál, syn Obedov. volal. „Kto
chemskými, preto. že brat váš je.“)
je Abimelech. a čo je Sichem, aby sme
19. jestliže ste reku opravdive a bez mu slúžili? Či je on nie syn .lerobálov,
hriechu naložili s Jerobálom a s jeho do a ustanovil Zebula, svojho sluhu za
mom, veeeľte sa dnes z Abimelecha, a knieža nad mužmi Emora,“ Otca Si
on nech sa veselí z vás!
chema? A prečo my máme slúžiť to
muto?
20. Ale jestliže ste (naložili) nepráve:
29. Len keby dal niekto tento lud do
nech vyjde oheň z neho a strávi obyva
teľov sichemskýcb a mesto Mello; a mojich rúk, aby som odpratal Abime
nech vyjde oheň z mužov sichemských lecha!“ ——A povedali Abimelechovi:
a z mesta Mello a nech zožere Abi— „Sober vojsko a prijd!“
30. Zebul však, knieža mesta, ako po
melecha!
21. Keď to povedal, zutekal a odišiel čul reč Gála. syna Obedovho, veľmi sa
do Bery a zostal tam od strachu pred rozhneval,
31. a poslal potajomne poslov ku Abi
Abimelechom, svojím bratom.
22. Panoval teda Abimelech nad Izra— m'elechovi a odkázal mu: „Hľa, Gál. syn
Obedov,
prišiel so svojimi bratmi do Si
elom tri roky.
23. A Pán poslal ducha veľmi chemu a búri mesto proti tebe.
32. Preto vstaň v noci s ľudom, kto
zlého“) medzi Abimelecha a obyvateľov
sichemských. ktorí začali ho nená rý je s tebou, a skryj sa v poli;
33. A za včas rána, keď slnce bude
vidiet
24. a ohavnost zavraždenia sedem— vychádzať, uder na mesto; a keď on
vyjde
so svojim ľudom proti tebe. učiň
desiat synov Jerobálových a vyliatie ich
krvi skladať na Abimelecha, svojho mu, čo budeš môct.“
34. Tedy vstal Abimelech so všetkým
brata. a na ostatné kniežatá sichemské,
svojim vojskom v noci a postavil sa pri
ktoré mu pri tom na pomoci boli.
Sicheme na štyroch miestach.
25. Preto postavili sa proti nemu na
35. Keď nato Gál, syn Obedov vyšiel
výšinách vrchov" a kým očakávali jeho a pri mestskej bráne zastal. vyrútil sa
príchod, prevádzali lúpežníctva; olupo— Abimelech a všetko" jeho vojsko z kry—
vali tadiaľ chodiacich; a to bolo ozná—
tých svojich miest.
mené Abimelechovi.
36. A ked Gál videl ten lud. riekol
26. Prišiel však Gál, syn Obedov, so Zebulovi: „Hľa. ľud sostupuje s vr—
svojimi bratmi a vošiel do Sichemuř') chov!“ On mu odpovedal: ..Stíny
') To test lebo ste dull peniaze Abtmelechovl. vrchov držlš za hlavy ľudské a tým sa
aby najal vrahov.
mýliš a klameš.“
Pre príbuzenstvo dnll nevdačno prednost
37. Gál zase riekol: ..l'lľa. ľud sostu
aynovl služky pred syunmi panel. hlôhu pred
olivou.
') To jest ustanovil bledneho sluhu nad slehem—
To jest Ducha nesváru a nenávisti.
Obsadlll Ebal : (]nraclm a Iné vrchy. s kto— skýml slávny ml pomttokatnl Etnorovýtnl
rých mohl! snadno prehliadnuť a ovládat všetky
') To jest len leden oddiel vyrútll sa s ním.
dôležité cesty k Slehetnu vedúce.
dabybnkál
') Povolaný' na pomoc protl Ablmelechoví.
o lt Y nepatrným počtom klamaný. odt ážll sa
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puje s výšin zeme a jeden húí tiahne|veže sichemskej všetci tam sa shro—
cestou. ktorá je proti dubu.“
maždili.
38. A Zebul mu riekol: „Kde sú teraz!
48. vystúpil na horu Selmon so vše
tvoje ústa. ktorými si volal: Ktože jeftkým svojím ľudom. vzal sekeru, odtal
ten Abimelech, aby sme mu slúžili?“ Cíl so stromu haluz, zdvihol a položil si
je to nie ten ľud, ktorým si pohŕdal'PIju na plece a riekol ku spoločníkom:
Tedy vytiahni a bojuj proti nemu!“
*„Co mňa vidíte činit, to rýchle čiňte
39. l vytiahol Gál pred očami ľudu |ai vy!“
49. A predbehujúc jeden druhého.
sicllemského a bojoval proti Abimele
narúbali so stromov haluzí a šli za
chovi.
40. ale musel zutekať; a Abimelech svojím vodcom. A ohľahli pevnost
ho prenasledoval a zahnal ho až do a podpálili (ju); tak sa stalo že dý
mesta: a padali s jeho strany veľmi mom a ohňom zahynulo tisíc ľudí.
mužov i žien, obyvateľov veže sichem
mnohi až k bráne mestskej.
41. A Abimelech zostal v Rume. a skej.
50. Odtial odišiel Abimelech a prišiel
Zebul vyhnal Gála a jeho súdruhov
z mesta a netrpel. aby sa v ňom zdržo k mestu Tebes. ktoré obkľúčil a ob
vali.
ľahol vojskom.
51. Bola však prostred mesta vysoká
42. Tak vytiahol lud na druhý deň
do poľa.?) Keď to oznámili Abimele— veža; na tú utiekli muži. ženy a všetci
chovi.
poprední mesta a pevne zatvorili za
43. sobral svoje vojsko a rozdelil ho sebou jej bránu a stáli na streche veže
na tri húíy a rozostavil ho úkladne na baštách.
52. Tu pristúpil Ahimelech až k veži
v poliach. A keď videl, že ľud vy
chádza z mesta. vyskočil a oboril sa a bojoval udatne; ale ako sa priblížil ku
naň
dverám a chcel podložit oheň;
53. tu hla. jedna žena shodila úlomok
44. so svojim húíom. napadol a oh
íaholj“ mesto. a tie druhé dva húíy roz žerunový." trafila Abimelecha po hlave
behly sa po poli a prenasledovali ne a prebila mu ju až do modzgov.
priatelov.
54. A on rýchle zavolal svojho zbroj
45. A Abimelech dobýval mesto celý noša a riekol mu: ..Vytiahni svoj meč
a
zabi
ma, aby azda nepovedali, že som
deň. Keď ho vydobyl. pobil jeho obyva
teľov. a sboril ho tak. že soľou ho po od ženy padol.“ Ten urobil, ako mu
bolo rozkázanč, a zabil ho.
sypal."
55. Po jeho smrti vrátili sa všetci.
46. Keď to počuli ľudia, ktorí bydleli
vo veži“) sichemskej. vošli do chrámu ktorí s ním boli z Izraela. domov,
56. a tak odplatil Boh to zlé, ktorého
svojho boha Berita. kde boli s ním
smluvu učinili a od ktorého obdržalo .sa dopustil Abimelech proti svojmu
meno to mesto. ktoré bolo veľmi opev otcovi, keď zabil svojich sedemdesiat
nené.
'bratov." Aj Sichemčanom (za to zlé).
47. Keď Abimelech počul. že mužovia čo učinili. bolo odplatené a prišla na
nich kliatba Joatama. syna .lerobá
') Proti dubu Meoncnim. k dubu veštcov.
lovho.
") To jest bojovat.
') Neha: Ablmelech a húí. ktorý bol s nim.
') To jest kus urnova. čl mlynského kamen.-|.
uderil na nlch a postavil sa u brány mesta. —\
aby im zastal návrat.
') Ablmelech je smutný príklad a odstrašujúci
*) Na znamenie budúcej večnej neplodnostl obraz Všetkých prevratnílmv. ktorí sa na prvé
zeme, a že mesto má zpnstošene zostat na hu—l mlesta v štáte lakomla a podplácaním a skrlvodll—
dúce časy.
\'ostou ích obdrht sa namáhaiú,a tak seba a
Iných do záhuby donášalú.
*) 'l'o lcst v hrade.
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l2. Sidončania. Amalechiti a Kanna

Sudcwia: 'l'ola a Jalr. Modlárstvo ludu; . "eĺc'? A VOP" Ste na mňa a la vytrhol
trest a pokánie jeho,
som vás z ich rúk.
)
_
_
. 13. A jednako ste mňa opustili a ctili

1- |0_ Ablmelechow povstal vodca.;te bohov cudzich; a preto neurobím.
v izraell') 'lola. syn Fua. strýca Abi- aby som vás zasa vysvobodil.“
melecllovho." muž z IzaChara-v_ktorý
14. lďte a vzývaite bohov. ktorých
prebyval_V_Samnrena hore Bfram
ste si vyvolili, nech vás ti vysvohodia
2. A sudll lzraela za trladvadsat ro- v čas úzkosti_2)
kov. zomrel a pochovali h0_v Samurai
ls. A synovia izraelskí riekli Pánovi:
3- Po "0m nasledoval Ja'r—Galád-' ..Zhrešili sme. odplat nám, ako sa ti
Can. ktorý súdil Izraela za dvadsat. ľúbi; len teraz vysvobod nás!“
rokov.

_

_4—|?"

_ !

l6. Toto povedali. a vyhádzali vše

mal ("Q—"aľSY'IOV. ktori laj tky modly cudzich hohov zo svojej ze

zdlevall na tridsiatich osliatkacha) a boh me a slúžili Pánu Bohu; i srutoval sa
kniežatmi tridsiatich miest. ktoré dla nad ich biedou.
lebo mena nazýval! sa Havot Jam toi 17. Tedy synovia Ammonovi svolali
185!„mestá .lalrove až PO dnešný deňisa a postavali svoje stány v Galaad:
v zemi Galaad. _
. _
proti nim shromaždili sa synovia izra
_5. | zomrel Jalľ a pochovany le "a*elskl a rozložili sa v Masle.
mieste. ktorého meno le Kamon.
18. ! riekli kniežatá galaadské jeden
_6. Ale svnovia izraelskí k starýmidmhému; ..Kto z nás prvý začne bo
llrlechom pridávali nové. činili. čo zlého jjovaf proti synom Ammonovým. ten
ic pred obličajom Pánovým. a Slůžĺlĺlhudevodcom l'udu galaadského."
modiam Bálim a Astarot. bohom syr
ským a sidonským. a moabským a syHLAVA ll.
nov Ammanových a Filištincov. A opu—
vrramvo Jeítovo a lebo sľub.
stili Pána a nectili ho.
'
].. Zil toho
času.
Jefte. 'galaadský.
7. Preto Pán rozhneval sa na nichl
.
.
.
.
. .
Imuz velmi udatny a bolovny." syn
a vydal ml.]do rúk Fíhšmcov a synov'ženy neviestky. ktorý sa narodil z Ga—
Ammonovych.
' iaada
8. A všetci. ktori bývali za Jordanom
2_ Ale mal Galaad ženu z ktor Cl ob

V2?“ “welmi

?““ “=" G““de' idržal synov. ktori ked dorástli.vyhnali

boli sužovanl avelml potlačení za osem- ] c" e a riekli' V dome našho otca de—
"35' “"““?
_
.
.
.;dičom byt nemôžeš, lebo si z druhej
9. tak. ze synowa Ammonovl prešl'matkyb) narodený ..
Jordan a spustošili .ludu. Benjamina ai 3_ Preto ušiel od nich a vyhýbal im
Blraima; a Izrael súžený bol náramne.| i býval v zemi Tob; tu sbiellali sa k ne—
ln. Tedy volali na Pána a rlekll: mu chlapi chudobnl a lúpežní a jako
..Zhrešili sme proti tebe. že srne opustili. za vodcom chodili za nim.
Pána. Boha svojho. a slúžili sme Bá—
_ _
IOVÍ "
'

. ll.
'

\a"

.

.

') Ak sa len neobrútite : celi-board“.

-..

') To iest : kazdel úzkosti. lebo neslušl sa

Pán \riekol
lm: „(..i " vás nesužo—
tých.
hneď mila vzývat.
'
—
' vám
') hneď
Božská
prezretelnost
sama privie dh ich
Equh'amřĺ
.Amorrc" a hynov'a k tomuto rozhodnutiu.lebo tak chcel Bob Jetta

Ammanon a Flilštlnskl.
'

„budu za „dc...

|

') Ul Stastlive bulova! proti Ammonltom. vy—

"tbl.: Syna
K obhalovanlu
lzraela.
plnil podmienku
v hl. IO.iem_u
v l8.oddat
vyslovená.
a tak
''š liehu
Dodovho. Toln
teda nebol v ro—' museli
starsi l nechcúc
vodcovstv...
dlne .\ Gedeonom.
'
') Z matky. ktorú nebola s otcom v riadnom
') Roll \'ledv veľmi \'lllcŠcnĺ mužovia.
manželskom svazku.
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4. V tých dňoch bojovali synovia'
Ammonovi proti lzraelovi.
5. A keď už tuho (na nich) dotierali,
odišli starší z Oalaadu. aby si vzali na
pomoc .Ielte zo seme Tab.
6. l riekli mu: „Pod a bud našim
kniežaťom a bojuj proti synom Amma
novým.“
7. ()n im odpovedal: „Ci nie ste to
vy, ktorl ste ma nenávideli a z domu
môjho otca vyhnali. a teraz prišli ste
ku mne. lebo vás núdza dohnala?“
(|. Moji. 26. 27.)

8. ! riekli kniežatá Galaadské

mu: „Práve z tej
teraz k tebe. aby

15. Toto ti odkazuje Jeíte: ..Nevzal
Izrael zeme moabskej ani zeme synov
Ammonových.
- 16. ale keď vyšiel z Egypta. chodil
po púšti až k Červenému moru a prišiel
do Kádes,
l7. i poslal ku kráľovi edomskému
a odkázal mu: .,Dovoľ mi, aby som pre—
šiel cez tvoju krajinu.“ Ale ten nechcel
privoliť jeho prosbe. Poslal i ku kráľovi
moabskému. aj ten odoprel dovolit prie
chod. A tak zostal v Kádes.
(IV. Mojž. .au. IJ.)

.lelte—

18. a obišiel po strane zem edomskú
príčiny prichádzame i zem moabsků a prišiel proti východnej
si šiel s nami a bo— strane zeme moabsk'ej a rozložil sa za
Ammonovým a bol riekou Amon a nechcel vojsť do medzí
obyvateľov galaad moabských. lebo Amon je hranicou

joval proti synom
vodcom všetkých
zeme moabskej.
(lv. Mon. 21. 1.4.)
ských.“
19. Preto vypravil Izrael poslov ku
9. Odpovedal im .Ieite: ...Iestliže ste
opravdive ku mne prišli, aby som ho—Sehonovi. kráľovi amorrejskému. ktorý
joval za vás proti synom Ammonovým, bydlel v l'lesebon. a odkázal mu: „Do
jestli ich Boh do mojich rúk dá. či po— voľ mi prejsť cez tvoju zem až k rieke.
20. Ale aj ten pohŕdol') slovami Izra
tom budem ja vašim kniežaťom?“
lí). Oni mu odpovedali: „Pán. ktorý clovými, nedovolil mu prejsť cez svoje
toto čuje. je prostredník a svedok, že hranice. ale shromaždil nesčlselné množ—
splníme. čo sme sľúbili.“
: stvo a vyšiel proti nemu do Jasy a silne
ll. A tak šiel Jefte s prednými z (ia—'mu odporoval.
21. A vydal ho Pán do rúk Izraelo
laadu a všetok ľud učinil ho svojím
kniežaťom. A .lefte zopakoval všetky. vých so všetkým jeho vojskom. ktorý
tie slová svoje pred Pánom v Masíe.“ ho porazil. zaujal všetku zem Amorreja.
l2. Na to vypravil poslov ku kráľovi obyvateľa tej krajiny.
synov Ammonových. ktorí by mu v jeho. 22. a všetky jeho kraje od hrnona až
mene riekli: ..Co máš proti mne. že si k .laboku a od púšti až po Jordan.
vytiahol na mňa. aby si pustošil moju, 23. Tedy Pán, Boh izraelský. vy
zem?“
i hladil Amorreja. keď ľud jeho izraelský
13. A on im odpovedal: „Preto. že; bojoval proti nemu. a ty teraz chceš
Izrael vzal. ked vyšiel z Egypta. mojuf vládnuť jeho zemou?
zem od medzi Arnonu až k Jaboku a1 24. Ci to, čím vládne boh tvoj Clia
Jordanu; teraz tedy navráť mi ju po“ mos. tebe právom neprináležl? Tak čo
kojne.“
(lv. Mojž. 21. 24.) 3Pán. Boh náš. ako víťaz obdržal. to
M. A Jelte ich zase poslal a prikázal nám prislúcha?)
im. aby riekli kráľovi Ammonu:
' 25. Alebo si ty azda lepší. než Balak.
syn Seíorov. kráľ moabský? Alebo.
') Jelte vďačne odpúšťa. ale panovanie nechce
' Hebr.: Nedôveroval.
prllat. lestll mu ho Boh nedá: to sa ukáže : ví—
ťazstva.
' Hebr.: Cl tým. čotebe(dľa tvojho domnenía)
') Tarn Iste bol oltár Pánov. Tu Jelte obnovil dal Chamos. boli tvoi. k vladárstvu vládnuť ne
to pred ľudom. čo prv leh poslem povedal a ľud máš? Tak. ktorýchkoľvek vyhlad" Isin. Boh nĺš.
od tváry našel. lch dedletvorn my vládneme.
ubezpečll ho o svojej poslušnostl.
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môžeš dokázat. že sa vadil s izraelom

34. Keď sa však Jeľte vracal do
a bojoval proti nemu.
(|V. Moiž. 22. Z.)?Masfy. do svojho domu. vyšla mu
26. za ten čas. čo bydlel v Hesebone v ústrety jediná jeho dcéra s bubný a
tancujúcich; lebo nemal
a v jeho dedinách a v Aroeri a v jeho, so zástqu
dedinách a vo všetkých mestách vedľa. iných deti.
Jordanu už tristo rokov? Prečo ste sa
35. Keď ju uzrel. roztrhol svoje rú
za tak drahny' čas nepokúsili o to na—;cha a riekol: ..Ach. dcéro moja. okla—
vrátenie?
| mala si ma. a sama si oklamaná. ') lebo
27. Preto nie ja prehrešujem sa proti som otvoril ústa svoje k Pánovi.“ a
tebe. ale ty proti mne zle činiš. keď dví-a inak nebudem môcť učinit.“
36. A ona mu odpovedala: Otče môj!
haš proti mne boje nespravodlivé. Nech
Pán je sudcom dnes. a rozsúdi medziI jestliže si otvoril svoje ústa k Pánovi,
učiň mi. čokoľvek si sľúbil, keď len dal
lzraelom a synami Ammonovými!“
28. Ale kráľ synov Ammonových ti (on) vypomstit sa a zvitazit nad tvo—
nechcel pristat na slová .leitove. ktoré jimi nepriateľmi!
mu odkázal skrze poslov.
' 37. A riekla otcovi: „Len toho mi
39. V tom sostúpil Duch Pána na popraj, o čo ta prosim: Nechaj ma za
Jefta a on obišiel Galaad a Mahassä. dva mesiace občhádzat hory a opla
aj Masfu v Galaade a ztadiaľ prešiel kávat svoje panenstvo.“)
38. On jej odpovedal: „ld.“ A pre
proti synom Ammonovým.
30. a učinil sľub Pánovi a riekoi: pustil ju na dva mesiace.“) A keď odišla
„Jestli vydáš synov Ammonových do s družkami a vrstovnícami svojimi,
oplakávala svoje panenstvo na horách.
mojich rúk:
39. A keď sa minuly dva mesiace.
31. ktokoľvek prvý vyjde zo dveri
môjho domu a pôjde mi v ústrety. ked vrátila sa k svojmu otcovi. a (on) učinil
s
ňou.
jako prisľúbil. Od toho času vzni
sa vrátim v pokoji od synov Ammono
vých, toho budem obetovat Pánovi na kla obyčaj v lzraeli a zachováva sa
zvyk,
obet zápalnú?)
40. že každoročne schádzajú sa dcéry
32. Na to pritiahol Jeľte na synov
Ammonových. aby bojoval s nimi; a izraelskí oplakávat dcéru Jeľte galad—
ského
za-štyri dni.
Pán ich dal do jeho rúk.
33. A pobil ich od Aroeru až kade sa
ide do Mennit. dvadsat miest a až
HLAVA 1 1.
k Abelu. ktoré je vinicami obsádzané, Efraimci povstanú proti .leíte. ktorý ich pre
porážkou veľmi veľkou; a tak pokorenl
môže. Sudcovla po smrti Jette.
boli synovia Ammonovi od synov izra
.A
hľa, v Eiraime strhlo sa po
elských.
') To lest skutknm. nie slovom ako ini sud

') Sept.: Ach. veľmi si ma ponižlla a seba zá

roveň
Oklamala
si
som sa
tešil. žem
žeta mnou.
zas uvidim.
a ter
erazmna.
sa lebo
zarmucuiem;
coviac;dajúc vtatzstvo tým. na ktorých strane iež zlkamala si seba lebo s radostou vychádzas ml
naproti a budež obetou
')0Šľub tento bol opovážilvý a zlý. :: Jelte ne-l]
') To jest učinil som sľub.
mal ho ani
ale amusime
pováit. záknadne
že
'!
bojovník
plnýnčlnlt:
horilvostl
nepochopoval
') To jest lebo musim umrlet mladá a bezdetná.

ducha náboženstva. (Theod.. Ambróz. Rehor Naz.) nesúc účastnou cti byt matkou. Zidia mali to za
Pred
edieho očami stál obraz Abraháma. zasnepila vec zarmuculúcu. keď kto bez plodu žlvotdokonal.
ho obyčal ľudských obeti u Ammonitov a Moa
') Do toho času padajú udalosti. o ktorých
bitov. a jediný take obety zakazulúei text (V. hlava 12. verš 1—4. rozpráva. Dľa starých VY
Moji... 12. 31.) bol mu tym menej známy. že za la
v Pixma obetoval Jeite svoju dcéru za
Jordánom bývajúce kmeny dokazovaly sa vždy obetu zápalná. Sv. .leron.. Chrysostom. Theoret a
menej V zákone zbehlýml ako pohanským mra- ini mletia. že Boh neprekazll vyplnenie sľubu zá
vom pristupnýml. ba dľa hlavy 10. len málo pred zračne. ako u Abrahama. lebo tým chcel varoval
tým odvrátili sa od modlárstva.
pred nerozváženýml sľubmi.
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vstanie;') mužovia prejšli k polnoci a
7. l súdil Jefte galaadský Izraela za
riekli Jeitemu: „Prečo si tiahol do boja .šest rokov, a ked zomrel. pochovali ho
proti synom Ammonovým a nepovolal ;v jeho meste Galaad.
8. Po ňom súdil Izraela Abesan z Be—
si nás, aby sme šli s tebou? Za to teraz
tlehema.
zapálime tvoj dom.“
2. ()n im odpovedal: Rozopru prudkú
. 9. ktorý mal tridsat synov a tolko
som mal ja a môj lud so synami Ammo—Idcér. ktoré povydavai z domu, a dal
novými; tedy volal som vás. aby ste .mužom; a synom vzal tiež tolko žien a
mi prišli na pomoc. a nechceli ste to uviedol ich do svojho domu." Ten se
dem rokov súdil Izraela.
učinit.
ln. Umrel a pochovali ho v Betle
3. Ked som to videl,“) položil som du
šu svoju do svojich rúk“) a tiahol som 'heme.
ll. Na jeho miesto prišiel Ahialon za
proti synom Ammonovým a Pán ich vy-;
dal do mojich rúk. Cim som to zaslúžil, .bulonský a súdil Izraela desat rokov.
l2. I zomrel a pochovali ho v Zabu—
aby ste proti mne povstali k boju?"
4. A svolal k sebe všetkých mužov ;lonc.
l3. Po ňom súdil Izraela Abdon, syn
gaiaadských. bojoval proti Eiraimu, a
porazili mužovia galaadski Eiraim. le Jelelov. iaratonský.
14. Tento mal štyridsať synov a od
bo (posmešne) hovoril: ..Gaiaad zutekal
z Efraima a býva medzi Eiraimom a nich tridsat vnukov. ktori jazdili na se
Manassom."
demdesiat osiiatkach; a súdil Izraela
5. Potom obsadili Galaadčania brody osem rokov:
jordanské. ktorými prišlo vracat sa | 15. a umrel i pochovaný bol vo Fara
Ľiraimovi. Keď potom niekto z utekajú jtone, v zemi Eiraim. v horách Amale
cich Etraimčanov prišiel k nim a riekoi: .chitov.
„Prosim. dovoľte mi prejst“; riekli mu:,
HLAVA i3.
„Si ty etraimský?“ a ked riekol:
..Nie som“,
Izraeliti znovu odpadajú od Boha. Boh Ich
tresce skrze Flilštlncov. Narodenie
6. povedali mu: „Tedy riekni: .,šibo
Samsonom.
let!“ čo znamená ..klas“. A ked riekoi:
šibolet! a nevedel tou hlaskou vyslovit
1. Keď synovia izreaiski zasa činili
„kias“.") hned ho pochytili a zabili pri to, čo bolo zle pred očima Pánovýma.
samom brode jordanskom. A padlo vydal ich do rúk Filištíncov na štyrid
v tom čase“) z Efraima tridsatdvatisíc; sat rokov.
mužov.
2. Bol však jeden muž. zo Saraa.
z pokolenia Dan. menom Manue. kto
') Nebo: shromaždenlc mužov.Ľtraim bol kmen
naupočetnejši :\ pre pamiatku na Jozue a keďže rého manželka bola nepiodná.
v jeho hraniciach zachovavanú bola archa úmluvy.
3. Tejto zjavil sa anjel Pánov a rie
naiictenejli. Preto žiadal vo vsetkom prednest. Ale
< iných kmenoch od Boha povolaní sudcovia odo kol jej: ..Nepiodná si. a nemaš deti. ale
plerall mu prvé miesto. tak ako Boh nechcel volit počneš a porodiš syna:
za svoje nástroje tých. ktori si priliš na svojom
4. tedy chraň sa. aby si nepila vina.
počte a svojej moci ukladali.
') l'iebr.: A videl. že mi pomôct nechceš. _ _ *ani opojného nápoja a nejedia nič ne
') To jest odvážil som sa sám bez tvmcj
i

Éčistého!
pomoci.
') To jest má bývat. lebo je polovicou Deko '
5. Lebo
ienia Manassesovho: ale dostal svoj podiel v
lad a odtrhol sa od druhej polovice Manassesovcj rého hlavy

počneš a porodiš syna, kto—
sa britva nedotkne. lebo bu—

: preto mu nadavali do sbehlencov : Etraima.
i') "obr.: a tridsat dcér povydúvat od seba
') Ľirnimski nevedely vyslovit „I“ a tým sa
'(lnakam) :: tridsat žien priviedol zinakade svojim
vyzraduL
lsynonL
') V tom celom boji.
i
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de nazarcjský, Boží“ od svojho detin- nepije; nič nečistého nech nejie; čo som
stva, a zo života svojej matky a ten|jej prikázal, nech splní a zachováva.
začne?) vysvohodzovat Izraela z rúk
15. lriekolManue anjelovi Pánovmu:
Pilištincov.
!„Prosim ta. pristaň na moju prosbu. aby
6. Ktorá keď šla k svojmu manželovi. sme ti pripravili kozliatko.“
riekla mu: „Muž Boží ku mne prišiel..
16. Ale anjel mu odpovedal: „Keby
mal tvár anjela a bol strašný velmi. A si ma i nútil. nebudem jest z tvojich po
ked som sa ho pýtala, kto je a zkadial knnov; ale ak chceš obetu zápalnú či
prišiel“ a jako sa volá. nechcel mi od- niť. obetuj 'ju Pánovi.“ Manue totižto
povedat;
nevedel. že je to anjel Pánov.
7. ale len to mi povedal: „Hla. p0-|
17. A riekol mu: „Aké je tvoje meno.
čneš a porodiš syna: teda chráň sa. aby *aby sme ta vedeli poctit.“ ked sa splnia
si nepila vino. ani opojného nápoja, a tvoje slová?“
nejedla nič nečistého, lebo ten chlapec
18. On mu odpovedal: „Prečo sa pý
bude nazarejským. Božím od svojho de- taš na moje meno. ktoré je divné?“
tinstva, a zo života svojej matky. až do
19. Tedy vzal Manue kozliatko a mo—
dňa svojej smrti.“
krú obetu a položil na skalu, a obetoval
8. Tedy Manue modlil sa k Pánovi alich Pánovi ktorý činí veci divný);
riekolz. ,Proslm ta, Pane. nech zase prij—on i manželka jeho divali sa.
de muž Boží ktorého si bol poslal a: 20. A ked vystupoval plemien s oi
nauči nás. čo máme robit s chlapcom. tára k nebu. aj anjel Pána vystupoval
ktorý sa má narodiť.“
v plameni.“) Keď to videl Manue a
9. A vyslyšal Pán modlitbu Manuovu jeho manželka. padli na svoju tvár.
a anjel Pánov zjavil sa jeho manželke na zem;
zasa. ked sedela na poli. Ale Manue. jej
21. a už viac sa im neukázal anjel
manžel s ňou nebol. Ked anjela uzrela. Pánov. A hned porozumel Manue, že
|O. kvapom bežala k svojmu mužovi to bol anjel Pánov.
a zvestovala mu: ..l'lla. zjavil sa mi muž.
22. i riekol svojej manželke: „Smr
ktorého som prvej videla.“
tou umrieme. že sme videli Boha.
11. A vstal a šicl za svojou manžel— 23. A žena mu odpovedala: „Keby
kou, a keď prišiel k tomu mužovi. rie—nás bol chcel Pán usmrtiť. nebol by pri
kol mu: ..Ty si ten. ktorý si mluvil so ja] z našich rúk obety zápalnej ani obety

ženou?“ A on odvetil: „Ja som.“
12. A Manue mu povedal: Ked' sasplnia tvoje slová. čo žiadaš, aby ten chlapec činil. alebo čoho sa má zdržovať?“
13. A riekol anjel Pánov Manuemu:
„Od všetkého, o čom som hovoril tvojej manželke. nech sa zdržuje;
14. ničoho. čo pochádza z vinice. nech

mokrej. a nebol by nám toto všetko
ukázal. ani by nám nebol oznámil. čo
prijst má.
24. A tak porodila syna a nazvala ho
Samson. A chlapec rástol a žehnal mu
Pán.
25. A duch Pánov začal byť s ním
v ležaní Danovom“ medzi Zarou a Esta

neužíva; vína a opojného nápoja nechiolom.
') Nazare|ský. „Bohu zasľúbcný.“ Obyčajne za-'
sľuboval sa lzraelita Bohu len na neialtú dobu. po
ktorej odniesol obet :| spálil svoju štlcu. Samson
le mistarsím toho príkladom: mal vhšak byť Mureisltým po celý život. nemal strihat svojich
vlasovTonikdy.
lost bude prvý.
Heba: Ale nepýtala som sa ho. odkial by
bol. ani mi svoiho mena neoznámil.

') Preklad aramejský a syrský má: „By sme
ta zavolali“. alebo pozvali. aby si oslávil : nami
narodenie dietttaa
') Heh,: Dlvnii vec učinil: : na to hľadeli Ma
nue a jeho manželka. Leboa t.ď v.20
Aby ukázal že
on nie ilie
prorok.
Správneisie:
v Makane
Dan.
Tam ale ariel.
Samsonov 16. 3L. tedy iste l bydlisko lebo ro
dlčov.
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10. Tedy šiel jeho otec k tej žene

Samson sa ženl; jeho pasy s levom: jeho ĺa pripravil synovi svojmu Sarnsonovi
ahostinuŕ)
lebo tak činhvali
mlá—
svadba a hádanka.

l. Siel raz Samson z Tamnaty a
uzrel tam ženu z diev Filištinskych.
2. a vrátil sa a oznámil to svojmu
otcovi a matke. a riekol: „Videl som
v Tamnate ženu z dcér filištinských; tu.
prosím. vezmite mi za manželku.“
3. Ale jeho otec a matka mu odpove

denci."
ll. Keď ho videli občania toho me
sta dali mu tridsat tovarišov." aby boli

s nlrn.
12. Týmto riekol Samson: „Predlo—
žim vám hádanku: jestli mi ju rozlúštite

za sedem dní týchto bodov. dám vám
tridsat košieľ a toľko odevov;
dali: „Ci nieto ženy medzi dcérami tvo— l3. ale jestli nebudete môcť uhádnuť.
jich bratov a vo všetkom ľude svojom. dáte vy mne tridsat košieľ a toľko ode—
že si chceš vziat za manželku z ĺilištin vov.“ Oni odpovedali: ..Predlož há
ských, neobrezaných?“ [ riekol Samson danku. nech ju počujeme.“
14. A on im riekol: „Zo žráča vyšiel
svojmu otcovi: „Tú mi vezmi, lebo sa
pokrm, zo silného vyšla sladkosť.“ A za
zapáčila mojim očiam.“
4. Ale rodičia jeho nevedeli." že táto tri dni nemohli uhádnuť tu bádanku.
15. A ked sa už blížil siedmy deň, rie
vec je od Boha, a že hľadá príčinu proti]
Filištíncom; lebo v tom čase Filištínci |kli žene Samsonovej: ,.Zališkaj sa tvoj—
mu mužovi a naved ho. aby ti povedal.
panovali nad Izraelom.
5. Šiel tedy Samson so svojim otcom čo znamená tá hádanka. Jestli to neu
a matkou do Tamnaty. A ked prišli k vi činiš, spálime teba i dom tvojho otca:
niciam mesta, ukázal sa mladý lev. zú-' alebo či preto ste nás volali na svadbu.
aby ste nás olúpili?“
rivý a ručiaci a šiel na nebo.
16. A vylievala slzy pred Samsonom
6. V tom sostúpil duch“) Pánov na'
Samsona a roztrhal leva jako kozliatko a nariekala a riekla: ..Nenávidlš ma a
na kusy trbal. hoci ničoho nemal v ru— nemiluješ ma; preto mi nechceš vyložiť
ke:“ ale o tomto nič nepovedal otcovi hádanku. ktorú si dal synom môjho
ľudu.“ Ale on odpovedal: „Otcovi svoj
ani matke."
7. l prišiel a shováral sa so ženou |mu ani matke nechcel som to povedať
a tebe (to) mám vyjavit?“
ktorá sa ľúbila jeho očiam.
8. A keď sa po niekoľkých dňoch na » 17. Za sedem dní hostiny plakala pred
nim.
až konečne siedmeho dňa. keď to
vracal, aby si ju pojal. odbočil. aby si
obzrel mrtvé telo leva. a hľa, v tlame už zunoval. vysvetlil jej. A ona hned
oznámila to svojim mešťanom.
leva bol roj včiel a plášť medu;
18. A oni mu siedmeho dňa pred zá
9. a vybral ho na svoje ruky a jedol
idúc cestou a keď prišiel k otcovi a ma— padom slnca riekli: „Co je sladšie nad
tke. dal im kus. aj oni jedli; ale nechcel med? A čo je silnejšieho nad leva?“ On
im povedat. že ten med vybral z tela im odpovedal: „Keby ste neboli orali
mojou jalovičkou.“ neboli by ste uhádli
levovho.
mojej hádanky."
') To jest nevedeli. že Boh sám to tak riadi.
ktorý chcel. aby spravodllvá a všetkým patrná
') Heba. A Samson pripravil tam hody. — na
príčina daná bola od iillstirukycb Samsonovi. útraty otcove
') Ked sa zenlli. že hodovali pri svadbe. ktorá
skrze ktorého by sa pomstil nad nimi.
trvala za sedm dni.
To jest duch sly.l
') To jest druibov. pre ůctlvost a na obvese
Filištania nenechali lzraelltom nijakej zbroje.

elne.
') To jest keby ste neboli moju ženu k tomu
') iste odbočll s cesty. ktorou išli jeho rodičia.
nastroiill. aby vylákala moje tajomstvo.
že nevedeli. čo sa stalo.

(|. Kráľ. 1.3..20)
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19. ! sostúpíl na neho duch Pánov, a
v
kým sa nevypomstlm na
on šiel do Askalonu a pobil tam tridsat 'pästanem,
mužov. pobral ich šaty a dal ich tým,
8. l zbil ich porážkou velikou, tak
ktorl uhadli hádanku. A veľmi nahne 'že zdeseni lýtka na stehna kládli."
vaný odišiel do domu svojho otca:
iA odišiel a prebýval v jaskyni skaly
20. jeho žena pojala sí (iného) muža,
vítam.
9. Preto vytiahli Filištinskl do zeme
jedneho
z jeho priateľov a svadobnl— judskej a rozložili stany na mieste, a
ov.
ktoré potom nazvané bolo Lechi. to jest
HLAVA 15
čelust (škráňa); tam sa ich vojsko roz—
ložilo.
Samson popáll obilie Fillštinských. a zabije
10. ! riekli im (mužovia) z pokolenia
tisic z ich mužov.
Judovho: „Prečo idete proti nam?“
1. Ale po nedlhom čase, keď nastával , torl odpovedali: „Prišli sme. aby sme
čas pšeničnej žatvy, prišiel Samson a
chcel navštívit svoju manželku a prinie ĺpoviazalí
\ to), čo námSamsona
učinil.“ a odplatili mu (za
sol jej kozliatko. A keď chcel. ako ino—

ll. Tedy vyšlo tritisíc mužov z Júda

kedy vojsť do jej komôrky. bránil mu k jaskyni skaly Etam a rieklí Samso—
jej otec a riekol:
novi: „Ci nevieš, že Filištínci panujú
2. „Ja som sa nazdával. že ju nená nad nami?“ Prečo si nám to učinil?“
vidíš. a preto dal som ju tvojmu priate
ľovi; ale má sestru, ktorá je mladšia a |On im odpovedal: „Ako oni mne učinili.
|tak som ja učinil im.“
krajšia od nej. nech je miesto nej tvo—
\ 12. Oni mu riekli: „Prišli sme ta po
jou manželkou."
'viazat a vydať do rúk Fílištinských.“
3. Samson mu odpovedal: ..Od to— A Samson im riekol: „Prisahajte a pri
hoto dňa som bez viny proti lilištin slúbte mi, že ma nezabijete.“
ským. lebo zlé vám učinim.“"
13. l rieklí: „Nezabijeme ta, ale po
4. I šiel a nachytal tristo líšok?) p0 viazaného ta vydáme.“ A poviazalí ho
sväzoval chvosty dvom a dvom a pri dvoma novýma povrazmi a svliekli so
viazal iakle do prostriedku:
skaly Etam.
5. zapálil ich a rozpustil (líšky), aby
14. A keď prišiel na miesto Celusti a
sem i tam sa rozutekaly. A tie hned
Filištínci s krikom vybehlí proti nemu,
bežaiy do obilia Filištinskych. To sa za
pálilo. zhorelo obilie i sožaté i nesožaté. sostúpil na neho Duch Pánov a jako ľan
tak že i vinice a olivové záhrady oheň blizko ohňa spálený býva, tak rozvia—
zaly sa povrazy. ktorými bol svíazaný
spálil.
6. I riekli Filištínci: „Kto to urobil?“ a rozpadly sa.
15. A našiel čeľusť, to jest čelust
A povedali im: „Samson. zat Tamnat
čana učinil to, preto že mu odňal ženu osličíu, ktorá tam ležala. pochytil ju a
pobil
ňou tisic mužov.
a dal ju inému.“ Na to prišli Filištínci
16. a riekol: „Cel'ustou osličou, škra
a spálili i ženu i jej otca.
7. Ale Samson im riekol: „Hoci ste ňou osliatka znivočíl som ich a pobil
som tisic mužov."
toto učinili. predsa ešte ani teraz ne—
17. A keď slová tie spíevajúc dokon
') Hebr.: A žena Samsonova dostala sa jednému čil. odhodil čelust z ruky a nazval meno
z jeho tovarišov. ktoreho on bol k sebe pripojil
— družbovL
') Už I preto. že ste mnohé krivdy popachall
na lzraelovl. l preto. že ma k tomu Boh núka.

') To tst

' Hebr.: Zbll ich na lltkacb i na stehnách.
' liehu: Celustou osličou hromadu lcdnu. ba
šakllov. ktoré v Palestíne vo Vel—dve hromady; čeľustou osllčou zbil som tisic

kých húĺoch behajú.

mužov.
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toho miesta „Ramatlechí“. čo znamená. Jestli to urobíš, každý z nás dá t_ijede—

..Zdvihnutie čeľusti.“"

náststo strieborných."

l8. A že veľmi žlžnil, zvolal k Pá— 6. Preto riekla Dalila Samsonovi:
novi a ríekol: „Ty si dal skrze ruky Povedz mi, prosím. v čom je tvoja vel—
svoiho sluhu vysvobodcnic toto ve- ' ká sila a čo je to. čim bys mal byt po

liké a vitazstvo," hla,
smädu a upadnem do
“MOV-"
19- Tedy otvoril Pá"
v čeľusti osličej'" a vyšla

umíeram od viazaný, aby si nemohol vyviaznui?
rúk neobre7_ Samson iei odpovedal: Keby ma
'sviazalí siedmimi povrazmi žilovými.
črenový zub ktoré ešte nevyschly a sú ešte vlhké.
z neho voda. \vtedy budem slabý, jako inl ludia.
Ktorei napil sa a občerstvil SVOihodu-l 8. [ priniesli lej kniežatá iilištinských
cha a sila sa mu navrátíla. Preto na—'sedem takých povrazov. ako riekol:
zvané je meno toho miesta: studnica a poviazala ho nimi:
vzývail'lceho Z ČCÍUSÚ"až dO dnešného
9. a mala u seba niektorých nastro
dňa.
____ iených na uklad. ktorí v komôrke čl
20. A súdil Izraela za času Fillstln- hali na výsledok. | zkrlkla na neho:
Skýti" dvadsat ľ0k0VSamsone! Filištínci na teba! A on roz
trhol väzby. jako keby niekto roztrhol
HLAVA 16.
nit z kúdele stočenl'l. keď ju k ohňu pri
Dalšic skutky Samsonove: iello väzenie

_Strč" A nevyšlo "3 lavov V čom by bola

; smrt.
jeho Slla.“
_
_
10. l riekla mu Dalila: Hla, oklamal
l- Raz 'S'd (bamson) do UáZY__a *si ma a luhavc si mi povedal; aspoň te
uzrel tam ženu neviestku a v05lel raz mi povedz. člm by si mal byf po—
k "eĺ-

_ _ _

_

_

viazaný.

2.1(ed' to počuli l'illštlncl a roznleslo"_ A on ÍQÍodpovedal: Keby ma
sa u "iCh—Že Samson prišlo] do mesta. sviazali novými povrazmi. ktoré ešte
Obkľúčiliho a postavili Stráže ku mest' nikdy neboly v práci_ budem slabý :
skej bráne, a celú noc tam ticho naň iným ľuďom podobný.
Sirjehli, aby ho ráno “ keď VYldCza-I
12. A Dalila ho nimi poviazala a
h'h_
skríkla: Filištínci na teba. Samsone! —
3- A Samson spal až do polnocu POTIV komore nastroiený bol úklad. —- A

tom vstal. pochytil vráta'brány mestskellon tak
s oboma dveriami i so závorami, vy- priadze.

roztrhal

väzby

ako nitky

ložil ich na plecia a vyniesol na temeno.
| 3_ A znovu riekla mu Dalila: Dokíal
ktorý ie PľOtĺl'lebronu. _
ma budeš klamat a lož hovorit? Po
4. Potom zamnoval Sl ženu, kto- vedz. čím by si mal byt povíazaný! A
rá bývala v údolí Sorek. a volala sa Samson jej odpovedal: Keď sedem
Dalila.
_ _
_
|kučier s moiei hlavy tkanivom spletieš
5. | prišli k ne] kniežatá hhstmské a;a naviažeš na klin. a ten klin do zeme

V čom "lá tak Fe'ikú Si!“ “ lakObY sme,
l4. Keď to Dalila učinila. zkrlkla:
ho 90h" premoct a svrazaneho trestat. Filištínci na teba. Samsone! Ale on pre
test vrcll.
čl výšin:
čelustl.Bohu a pred
''; To
Samson
oriolsulc
vutzslvo
') Kazdý : Dllllch knleznt sľúbil toľko. tedy
sbrornaždeným Izraelom vydáva svedectvo. zkl- spolu 5500 strlebornýcb (slklov po 2 k. 80 h.. SDOhl
dla! môže lm prist pomoc: od Pána.
] .
') A otvorll Boh dleru v skale Lecbl. to test
') Keďže Samson: svianll lll sporil. aula ako

čelust. : ktore] vyšla vod-.

') l'lcbr.: Ktorl le v Lechl.

zneváill prikázanie Boile. l prthz nunlstva

prestúpil : opil sa.
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budil sa zo sna a vytrhol klinec s vla odviedli ho do (iázy, zavreli ho do ža—
smi i s tkanivom.“
lára. a dali mu tam mlieť.“
15. ] riekla mu Dalila: Jako môžeš po— 22. Keď počaiy mu vlasy zasa rásť.
vedať, že ma miluješ, ked srdce tvoje
23. kniežatá filištinské sišli sa, aby
nie je so mnou? Trikrát si ma už oluiial obetovali obetu velikú svojmu bohu Da
a nechcel si mi povedal. v čom je tvoja gonovi a pri hostine sa veselili; lebo ho—
veliká sila.
vorili: Boh—náš vydal Samsona. nášho
16. Keď mu už obťažná bola a za nepriateľa do našich rúk!
mnoho dni ustavične naňho dotierala a
24. Keď to videl lud, tiež chválil svoj
pokoja mu nedala. oslabla jeho duša a ho boha. a tiež hovoril: Náš boh vydal
ustala až na smrť.
nášho protivníka do našich rúk. ktorý
17. Vtedy odokryi jej celú pravdu a zničil našu zem a pobil mnohých.
25. Keď sa rozveselili pri hostine a už
riekol jej: Zelczo nikdy nedostalo sa na
moju hlavu; lebo som Nazarejský, to jest sa najedli, dali zavolať Samsona. aby
zasvätený Bohu od života svojej matky; ich zabával. A on súc zo žalára prive
keby bola moja hlava oholena. odišla by dený zabával ich. a postavili ho medzi
odo mňa moja sila. zoslabol by som a dva stlpy.
26. Tu riekol chlapcovi, ktorý ho vo
bol by som ako ini ludia.
18. Ako videla, že jej otvoril celé dil: Nechaj ma omakat stlpy. na ktorých
celý
dom stoji. aby som sa oprel a trochu
svoje srdce. poslala ku kniežaťom fili—
štinským a odkázala im: Prijdte ešte raz. si oddýchol.
27. A dom plný bol mužov a žien, boli
lebo už mi otvoril svoje srdce. A oni
prišli a vzali sebou peniaze. ktoré jej boli tam i všetky kniežatá lilištinské, a so stre
sľúbili.
chy a pavlače divalo sa okolo tritislc
19. A ona uspala ho na svojich ko— obojeho pohlavia, ako Samson zabáva.
28. Ale on vzýval Pána a riekoi
lenách a položila na svoje lono jeho
hlavu. A zavolala strihača, a ten od— (v sebe): Pane. Bože! Rozpomeň sa na
strihol sedem kučier jeho vlasov. a mňa“) navráť mi teraz predošlú silu.
začala sa ho zbavovať a od seba ho Bože môj. aby som sa pomstil na svo—
odstrkovať, lebo hneď od neho sila jich nepriateloch a vzal za ztratu dvoch
odišla."
oči jednu pomstu.“)
29. Potom chytil oba stlpy. na kto
20. A zkríkla: Filištínci na teba, Sam
sone! A on prebudil sa a riekol v srdci rých ten dom stál. a jedon z nich pravou
svojom: Vyjdem. ako som prv učinil a a druhý ľavou rukou držiac.
strasicm (ich) so seba; lebo nevedel. že
30. riekol: Nech umrie život môj
Pán odstúpil od neho.
s Filištinskými! Potom zatriasol silne
21. Tedy schytili ho Filištinci a hned, stlpami. a dom srútil sa na všetky knie—
mu vylúpili oči a reťazami sviazaného' žatá a na ostatný ľud, ktorý tam bol; a
.o mnoho viac ich pobil umierajúc. než
') Tieto tri odpovede sú hádanky. ktoré majú
v sebe prav.du Sila Samsonova pripojená bola ich pobil za živa."
k jeho vlasom. Vlasy boly stočené do koderov
') Na potupu: lebo to bola práca žien :
(povrazovLa ešte nedotknuté. nove; vlasmi musel
byť Samson povlauný. t. ]. vlasov olúpený. otrokov.
V prvej odpovedi hovori Samson o nových po
') Pokánie : modlitba obrátlly Samsona. Volá
vrazoch. aslce o siedmych. v druhej opisuje PO- pokornc jako lotor Luk. 23. 42.
modlí sa
vrazy ešte lasnejšle, v tretej orezradzuje. že to dôverne.
') lichr_: Bože. Pane. rozpomeli sa na mila. .
tajomstvo jeho sily je spojené s jeho vlasmi.
') Boh dopustil. aby táto pokuta prišla na teraz mi len ešte silu dail Botel Nech sa pomstiť
Samson: za jeho prv pooáchané hriechy a roz— smiem jednou pomstou za svoje oči obei
košolctVo. hoci Boh aj tú zasa ku zkaze lillStln— ') To jest umlerajúc viac ich pobil. než kedy—
ských obrátil.
kolvek aa ru.

fit)
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.il. Vtedy prišli jeho bratia a všetko ídlným pozdalo. A ked na svojej ceste
jeho príbuzenstvo. vzali jeho telo a po—ldostal sa na hory Ľiraim a na máličko
chovali ho medzi Zaraa a Ľstaolom. "uchýlil sa do domu Michovho:
v hore jeho otca Manueho. A on súdil
9. Ten sa ho spýtal. zkadiaí pri—

Izraela za dvadsať rokov.

chádza. ()n mu odpovedal: Som levíta
z Betlehema Judovho; a idem. aby som
-7.ostal bývať. kde môžem a kde by sa
mi to videlo byť užitočným.
Micllova modla.
lí). A Michas riekol: Zostaň u mňa a
]. Toho času bol jeden muž na horách bud mi za otca a za kňaza: a dam ti
Eíraim. menom Michas.
každý rok desat strieborných, a dvoje
2. Tento riekol svojej matke: Tisíc a rúcho a čo bude na výživu potrebné.
jednosto strieborných. čo si si odložila“
ll. I privolil a zostal u neho a bol mu
a pre ktoré si predo mnou prisahala a jako jeden z jeho synov."
ja som (to) počul. hla. ja mám a sú u
12. A naplnil Michas jeho ruku a po—
mňa. A orla mu odpovedala: Požehnaný držal mládenca u seba za kňaza.
13. a riekol: Teraz viem. že mi dobre
si. synu môj _od Boha!
3. Tedy vrátil ich svojej matke. ktorá učiní Boh. preto. že mám kňaza z levit
mu riekla: Toto striebro som zasvätila a skeho pokolenia.
sľúbila Pánovi. aby ho syn môj z ruky
HLAVA IH.
mojej prijal a urobil z neho obraz vy
HLAVA l7.

l

rezávaný a liaty?) Preto teraz dávam

Usud modly Micllovej i jej kňaza.

ho tebe.
4. Tedy vrátil ich svojej matke. ktorá
]. V tých dňoch nebolo kráľa v Izra—
vzala dvesto strieborných a dala ich cli. apokolenie Dan hľadalo si dedičného
zlatníkovi. aby z nich urobil obraz re- miesta na bývanie; lebo až do toho dňa
zaný 3 liaty; 3 ten h0| V dome MlChO- nedostalo sa mu podielu medzi inými po

vom (vystavený).

koleniami.

5. ktorý v ňom oddelil aj domček pre
2. Tedy vyslali synovia Dan so svoj—
Boha a dal zllotovit Eíod a 'l'eraíim. (to. ho kmena a rodu pät najsilnejších mužov
lcSl ľůChOkňazské 8 iné modly) 8 "3- zo Zaraa a Ľstaolu. aby vyskúmali a
plnil ruku jedného zo svojich synov. a pilne obhliadli zem. a riekli im: ldte a
ten mu bol kňazom.“)
lobhliadnite zem! Ktorí. ked idúc prišli
ĺ). Toho času nebolo V Izraeli kráľa. na hory Efrajm ;] vošli do domu Mi—
ale každý to činil. čo sa mu videlo.
chovho. odpočinuli tam.?)
7. Bol al _(iný)mládenec z Betlehema;
3. A keď poznali hlas mládenca levítu
JUdOVhU»%jeho príbuzenstva. a ten “O' ;a zostali u neho na hospode.“ riekli mu:

levíta :! byval tam."
Kto ta sem priviedol? Co tu robíš? Pre
s. ! vyšiel z mesta Betlehema. chcel čo si sem prišiel?
kočovat.

kdekolvek

by sa mu POhO'

4. ()n im odpovedal :-T0 a to učinil mi

') Hebr.: Ktore boly tl vzaté. pre ktoré si Mid)“

a za mZdu zicdnal mar aby som

' Jehdnllbgvorhh;
_
as | mu bol ._ kňazom.
Žiara-ella.
zel: tiel penica?_ dflahrlrlnaltlka

. .

'

_..



n'fu 'Lĺnaícymixcĺš 33"...„"all. tom: mína.
5- Tcdy ho proslh. a_bi %“ poradil
') Sochy bývaly u Hebreíov : dreva. obtlu- s Pánom; aby mohli vediet. či sa im lcll

llnuté zlatom alebo striebrom. drevený obraz boll
svitelší. obtlahnutý drahší preto obraz nazýva sa,
'(l8. 20. .il) vôbec rezboa.
') Dal mu do ruky prvú obet a tým učlnll ho

kňazom.
') "obr.: Ako cudzí.

') Jak vysoko sl vtedy ctlli stav levitov a
azov.
') Hebr.: Preuoeovall tam.
') l'lebr.: Ked bolt blízko domll Mlcbovmll. po

znall hlas mládenca levítu...
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cesta zdarí &či ich vec bude mať dobrý .teraľim i sliatinu.“ kým kňaz stál pred
výsledok.
dvermi a šesťsto ozbrojencov nedaleko
6. ()n im odpovedal: ld'te v pokoji: čakalo.
Pán hľadí na vašu cestu a na chod. kto— 18. Vzali teda tl. ktorí vošli. rezbu a
rým idete.
etod a modly a sliatinu. I riekol im kňaz:
7. Tak tedy odišlo tých päť mužov; Co robíte?
prišli do Laisu: a videli tam ľud. hydliaci
19. (“)dpovedali a tiekli: Mlč a polož
bez všetkého strachu. dľa obyčaje Si prst na ústa svoje a pod s nami. aby
dončanov. bezpečný a pokojný, ktorý sme ťa mali za otca a kňaza. Čo ti je
nemal dokonca nijakých protivnlkov. žil lepšie. kňazom byt v dome jedného člo
v bohatstve. a ďaleko od Sidonu a od veka, a či v celom pokolení a čeľadi
v Izraeli?
všetkých ľudí oddelený.
R. A ked sa navrátili ku svojim bra
20. Keď to počul. privolil k ich re
tom do Zaraa a Estaola. a tí sa ich vy čiam') a vzal efod. modly a rezbu a šiel
s nimi.
pytovali. čo vykonali. odpovedali:
u_ Soherte sa a tiahnime proti nim;
2! . Nato odtiahli a pustili napred deti.
lebo videli sme zem veľmi bohatú a hoväda a všetko, čo mali drahšieho.
úrodnú. Nelieňte. nemeškajte! Podme a
22. Keď už ďaleko boli od domu Mi—
opanujme ju. nebude (to stáť) nijakejwchovho. ľudia. ktorí v domoch u Michu
práce.
*hývali. svolali sa a pustili sa za nimi.
|". l'rijdeme k ľudu bezpečnému. do
23. a začali kričať za nimi. ktori
zeme veľmi priestrannej a dá nam Pán ohliadli sa a riekli Michovi: Co chceš?
miesto. kde niet nijakého nedostatku Prečo kričlš?
tých vecí. ktoré sa rodia na zemi.
24. ()n odpovedal: Bohov mojich. kto
l [. 'l'edý vyšlo z kmena Danovho. to
jest zo Zaraa a tistaolu. šesťsto mužov. rých som si spravil. ste mi vzali. aj kňa
za i všetko. čo mám. a ešte sa pýtate.
opatrených zbrojou válečnou.
Čo ti je?
l2. A ked vytiahli. zostali pri Karia—
25. ! riekli mu synovia Dan: Chráň sa
tiarimi Judovom. ktoré miesto od toho
ešte viac k nám hovoriť: aby neprišli
času dostalo meno Ležanie Danovo a je
na teba mužovia rozhnevanľ a aby si ne
za Kariatiarim.
zahynul i sám so všetkým domom svo—
l3. Odtiaľ prešli do hôr I'Žľraim.A ked
jlm.
prišli k domu Michovmu.
l4. rieklo tých pät mužov. ktorí prvej ' 26. A tak sa hrali svojou cestou. Mi
holi poslaní ohhliadnut zem Lais. ostat—lchas vidiac. že sú silnejší od neho. na
ným svojim bratom: Ci viete. že v týchto vrátil sa do svojho domu.
27. A šesťsto mužov vzalo kňaza a
domoch je etor a teraíim. rezba i slia—
tina?" Preto vidzte. čo sa vám zdá!“ |veci svrchu povedané a pritiahli do La—
|S. A ked sa máličko odchýlili. vošli |i8" k ľudu. v pokoji a bezpečne tu žijú
do príbytku mládenca levltu. ktorý bol lcemu. a pobili ich ostrým meča. a mesto
v dome Michovom. a pozdravili ho slo—|vypálili ohňom.
28. kedže' |m nik-niktučký neprišiel na
Vami pokoja.
16. Ale šesťsto mužov tak ako boli vo' pomoc. preto. že daleko bývali od Si
zbroji. stáli pred dverami.
') Rezba :| zlátenle. to je len jeden obraz, vy—
|T. A tí. ktorí vošli do príbytku mlá rezávaný a strleborným plechom obložený. ako
dencovho. hľadeli vziat rezbu a efod a [by zo
strlebra! zaradovalo
sllaty.
)Hehr.:
sa srdce kňazovo, —
') V| rezaný a sllaty obraz.

"l Tu jest. či to chcete vziať.

Ked obraz zabezpečoval mu vyžlvenle, preto na—
|ľakal sa. keď ho vzlaľ chcell. ale teraz tak sa
radule. že sa ani od Mlchu neodobral.
b.

sa
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donu, a s nikým z ľudí nemali nijakého Avšak svokor ho silou-mocou zdržal a
spojenia ani obcovania. A mesto bolo donútil ho. aby u neho zostal.
v údolí Rohob. A zasa ho vystavili a! 8. A ked svitalo, bral salevíta nacestu.
bývali v ňom;
svokor mu zasa hovorí: Prosím ta, za—
29. a dali mu meno Dan. dla mena jedz si trochu aposilni sa; akcd sadobre
svojho otca, ktorého splodil Izrael; . rozvidnie, potom pôjdeš. Tak jedli spolu.
kdežto prvej men'ovalo sa Lais.
' 9. A keď mládenec vstal, aby šiel so
30. A postavili si rezbu') a (ustanovili "svojou ženou a s paholkom, svokor mu

si) Jonathana ._ syna Gerzama, syna. zasa riekol: Považ. že sa deň k západu“
MOÍŽÍŠOVhO.a jeho synov

za kňaZOV'vchýli a blíži sa k večeru;

zostaň

u

v pokolení Dan. až do dňa svojho zajatia. mňa aj dnes, a stráv veselo deň a zajtra
31. A modla Michova zostala u nich pôjdeš, aby si prišiel do svojho domu.
za všetok ten čas, v ktorom, bol dom
10. Zat nechcel privolit jeho rodičom.
Boží v Silo. V tých dňoch nebolo kráľa“) [ale hneď odišiel a prišiel proti Jebusu.
v Izraeli.
ktoré iným menom nazýva sa i Jeruza
|lem a viedol so sebou dvoch obremene
HLAVA 19.
í ných oslov a súložnicu.
Hanobný skutok Clabaončanov.

11. A boli už blízko Jcbusu, keď za—

!čalo sa zotmievat; i riekol paholok svoj
1. Bol jeden muž, levlta, ten býval na mu pánovi: Pod, prosím, schýíme sa do
hranici hôr Ľíraim. a vzal si ženu“) z Be mesta Jebusských a zostaňme v ňom.
tlehema Judovho:
12. Pán mu odpovedal: Nevojdem do
2. ale tá ho opustila a vrátila sa do mesta cudzieho národa, ktorý nie je zo
domu svojho otca do Betlehema a zo synov Izraelských?) ale prejdem až do
stala u neho štyri mesiace,
Gabaa.“
3. a jej muž šiel za ňou, aby sa s ňou
13. A ked ta dôjdem, zostaneme
smieril, k srdcu jej prehovoril a sebou ju v ňom, alebo iste v meste Rama.
zasa priviedol; a mal so sebou paholka
14. Tak obišli .lebus a šli svojou ce
a dvoch oslov; ona ho prijala a voviedla stou a slnoe im zapadlo u Gabaa. ktoré
do domu svojho otca. Keď to jeho svo '.je v pokolení Benjaminovom;
kor počul a ho uzrel. vyšiel proti nemu
15. i obrátili sa do neho, aby tam zo
s radosťou"
5stali. A ked tam vošli, posadili sa na ulici
4. a objal ho. 1zostal zat v dome svo 'mesta. lebo ich nikto nechcel prijat do
krovom za tri dni, a jedol a pil s ním hospody.
po priateľsky.
16. A hla, tu prišiel človek starý, vra
5. Ale štvrtého dňa vstal za včas rána cajúci sa večer zo svojej práce s poľa.
a chcel odísť; avšak svokor ho zdržal ktorý tiež bol z hôr eíraimských a jako
a riekol mu: Zajedz si najprv kúsok cudzinec býval v Gabaa; ale ludia toho
chleba a potúž žalúdok, potom pôjdeš. kraju boli synovia Jeminiho.“
6. Tak sadli spolu a jedli i pili. l riekol
17. Keď starec pozdvihol svoje oči,
otec dicvkin svojmu zatovi: Prosím ta. .zazrel muža sediet so svojou batožinou
ostali ešte dnes tu. a budme spolu veselí. na ulici mesta. a riekol mu: Odkiaľ pri
7. Ale on vstal a predsa chcel íst. chádzaš a kam ideš?
') (lbraz vyrezávaný a zlialy, ktoremu svoje
') Ul 11:popoludní. Cesta potrvá asi sedem ho
víťazstvo príplsovall.
') Doklal archa úmluvy zajatá bola od llllštln— dín. do večera nepríjdú domov.
ských. bol obraz a kňazla v Lals.
') Súložnleu. jaká hrat bolo dovolene zákonom jam")n. Mestom teda ešte nevládol Juda alebo Ben
') V pokolení Benjaminovom.
Moižlšovým.
') Benjaminovi.
') Ináč musel by veno vratlt.
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l8. Ktori mu odpovedali: Prichádza— dvere. aby sa bral dalej svojou čatou:
me z Betlehema Judovho a ideme domov ?hla, súložnica jeho ležala predo dvermi
k stranám hôr eíraimských. zkadiaí sme.s rozloženýma rukama na prahu.
boli odišli do Betlehema; a teraz ideme
28. Riekol k nej. lebo nazdal sa, že
k domu Božiemu a nikto nas nechce pod spí: Vstaň a podme! A ked nič neodpo
svoju strechu prijat;
_
vedala, porozumel, že je mŕtva; vzal ju a
19. hoci mame so sebou plevy i seno. vyložil na osla. a navrátil sa do svojho
obrok pre oslov; a chlieb i víno pre seba domu.
a pre dievku tvoju." i pre paholka, ktorý
29. A ked došiel. vzal meč, a rozsekal
je so mnou. nič iného nepotrebujeme. iba mŕtve telo ženy i s jeho kosťami na dva
hOSPOÚU-

-nást častí a kusov

a rozposlal ich do

20. A starec mu riekol: Maj ty pokoj! ]všetkých končín izraelských.“
.la opatrim všetko. čo je potrebné. len.! 30. A každý, kto to uzrel. zvolal:
prosim ta. nczostaň na ulici."
Nikdy sa nestalo takého čosi v Izraeli od
Zl. A uviedol ho do svojho domu adal toho času. ako vyšli otcovia naši
0bľ0k oslom. a potom. keď Si 00W z Egypta. až do tohoto dňa: súdte a spo
umyli. pozval ich jest.
iločne ustanovte. čo máme robit?
22. Kým oni jedli a po námahách ce
sty pokrmom a nápojom sa občerstvoHLAVA 3"_
vali. prišli mužovia toho mesta. synovia
_
Belialovi (to jest nezbední ludia), obkíú“Maggi/.mv,“ľudských “0“ "“New"
čili dom starcov. začali na dvere tlct a
kričali na hospodára domu a riekli: V)'—

manunovmu a jeho porážka.
|. Vtedy išli všetci synovia izraelskí
vcd muža. ktorý vošiel do tvojho domu. a shromaždili sa jako jeden mužzi od
aby sme ho zneužili!
;Dana až do Bersabee." k tomu zem Oa
23. ! vyšiel k nim starec a riekoi:;|aad4) pred Pánom v Masfefl)
Nieže. bratia moji. nerobte toho hriechu;
z, A všetky kniežatá ľudu a všetky
lebo ten "“IŽ prišiel ku mne na hOSPOdlIGpokolenia izraelské sišly sa do shroma
"eChílite (0110hlupstva.
ždenia ludu Božieho; štyristotisic peších
24. Mám dcéru pannu a muž ten má bojovníkov.
súložnicu. tie vam vyvediem, i ponlžte
3. A synom Benjaminovým nebolo
ich a vyplňte svoju vôlu?) len o to vas tajné. že synovia izraelskí vyšli do
prosím. ohavnosti tej proti prirodzenosti Masíy. A ked sa levltu. muža zabitej
nevykonajte na mužovi.
:ženy. spýtali. ako sa ten hanebný zločin
25. Ale nechceli poslúchnut jeho reči. ' stal.

Keď to muž videl. vyviedol k nim svoju; 4. odpovedal: Prišiel som do Gabaa
súložnicu a dal im ju k rozkoší; oni iu,(mesta) Benjaminovho so svojou ženou
cez celú noc zneužívali a len ráno ju pre- ia uchýlil som sa tam.
pustili.
* 5. A hía. mužovia toho mesta obkľú
26. Zena prišla. ked svitalo, ku dve—čili v noci dom. v ktorom som bol a
ram domu. kde nocoval jej pan a tamichceli ma zabit a ženu moju vzteklíchlip—
klesla.

. .

27- Ked V5tal Ici mUŽ ráno

-

.)

Rozselrane kusy sú hrozbou. Nikto nesmel sa

a Otvor" _mŕtveho tela dotýkal; ale keď teraz roználali

ikusy mrtveho tela. kazdý musel sa spýtať. čo tu
') To just pre ženu molu.
znamená a zahorlet hnevom proti takej ukrutnosti.
') Muž. ktorý až do večera v Delí pracoval.!
') To test jednomyselne. za jedným úmyslom.
nebol bohatý ale štedrý.
') To jest všetci Izraeliti pred Jordanom.
') Vôľa zachránit hosta od zleho nahm DO“) (Jalaad. zem za Jordanom.
chvaly
tak
u
Lota
jako
u
tohoto
starca.
hoci
oba.
')
Mesto
pokolení Benjaminovom. ktoré bolo
volili snů—uh ncslušný a nc.—dovolený.
príhodné
prev snem.

Tu
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nosíou na neuveritelný spôsob hanobili mi obratných. ktorí ľavou rukou ako
až naposledy zomrela.
„pravou bojovali a zo svojich prakov ka
6. Ja som ju potom vzal a rozsekal na mene tak. isto hádzali. že i vlas traíili.
kusy a rozposlal som tie kusy do vše a kameň inam sa neodchýiii.“
tkých končín vašej zeme. lebo nikdy-tak
17. Z mužov izraelských bez synov
velká nešlachetnost a taká hrozná mrz Benjaminových. našlo sa štyristotisic.
kost nestala sa v Izraeli.
ktorí boli zbrane schopní a do boja v_v
7. Ste tu všetci. synovia izraelskí; strojeni.
ustanovte, čo máte činit.
18. Tito vstali a hrali sa do domu lio
8. Tu vstal všetok ľud a jakoby je žieho. to jest do Sila a pýtali sa Boha. a
dným hlasom odpovedal: Nevrátime sa riekli: Kto má byt našim vodcom-" v boji
do svojich stánov a nikto neodidc do proti synom Benjaminovým? A pán im
svojho domu:“
odpovedali: Juda bud vašim vodcom!
9. ale toto učiníme všetci spoločne
l9. A tak ráno vstali synovia izraelskí
proti (iabae:
a rozložili sa pri (iabaa.
20. A odtial tiahli do boja proti Ben—
lil. Desat mužov vyberme z každého
sta po všetkých pokoleniach izraelských. jaminovi a začali dobýjat mesto.
2I. Ale synovia Benjaminovi vyšli
a sto z každého tisíca a tisic z každých
desattisíc. aby dodávali vojsku potravy. ?. Gabay a pobili zo synov izraelských
aby sme mohli bojovat proti Gabae ten deň dvaadvadsattisic mužov.
22. Avšak synovia izraelskí dôvero
(Benjaminovej) a odplatit jej. ako za tú
nešiachetnost zaslúžila.
vaIi vo svojej sile a vo svojom počte. a
li. I shromaždil sa všetok Izrael pri zasa sporiadali sa k boju na tom mieste.
meste" jako jeden muž, jednej mysli a kde prvej bojovali.
23. ale tak. že najprv šli a plakali pred
jednej vôle.
|Z. A rozposlali poslov ku všetkému Pánom až do noci. a pýtali sa ho slo
vami:
Ci máme ešte ist do boja proti s_v
pokoleniu Benjaminovmu, aby im pove
dali: Prečo tak veľká ohavnost našla sa nom Benjaminovým. bratom svojim.
alebo nie? ()n im odpovedal: idte proti
medzi vami?"
l3. Vydajte tých mužov z Gabae. kto ním a bojujte!
24. A keď druhého dňa synovia izra
ri tú hanebnost spáchali. aby zomreli a
odňaté bolo zlé z Izraela. Oni však ne—relski šli do boja proti synom Benjami
novýnn
chceli poslúclmut rozkaz svojich bratov.
\.l vypadli synovia Benjaminovi
synov izraelských.
14. ale zo všetkých miest svojho po 'z brán (mesta) Gabaa a vrhli sa na nich
kolenia sišii sa do Gabaa, aby im dali a prelievali ich krv zúrive. že osemnást
pomoc a proti vštkému ludu izraelskému ' tisic mužov bojovných pobili?)
26. Preto prišli všetci synovia izrael
bojovali.
15. A našlo sa z Benjamina pätadvad skí do domu Božieho. tam sedeli a pla
sat tisíc mužov bojovných okrem oby
') To jest ani vlas nechyhlil. - Prehnaná reč.
') Kto má na prvom mieste otvorit boj: byť
vateľov Gabay.
rvým bojovníkom?

_

16. ktorých bolo sedemsto mužov vel— " ') Prečo Boh dopustil porážku na Izraelitov?
') Kým sa za ten zločin nevypomstlme. Cudzo
Iožstvo trestulo sa smrtou. tým viac. keď ženu
znásilnili.
:) Pri Music. nie pri (labae.
*) To jest. čo má znamenat. že taký zločin
vždy bez trestu ostiiva medzi vami? Hneď I|o

odstráňte.

Za iahostajnost. ktorou modloslužohníctvo v dome
Míchovom trpeli: Danítski tiahli so svojím obra
zom územím viac pokolení. a nikto im toho ne
bránil. Hlava ". rozpráva hriech bez trestu: I|l.
I9. opisuje trest. ktorý sa vzmáha. ako tá opisana
ohavnost. ktorá však bola jakoby jeho haluz so
stromu zlého. ktorého sa dopúštall. Všetky onko—
Icnia mali sa 7. toho učit.
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kali pred Pánom a pustili sa ten deň až
36. Keď synovia Benjaminovi videli.
do večera a obetovali mu obety zápalné že podliehajú. dali sa na útek. Keď to
a smierné.
videli synovia izraelskí. nechali ich ute—
27. A vypytovali sa ho o svojom p0—kať. aby narazili na vojsko. ktoré bolo
ložení. Toho času bola tam Archa úmlu— blízko mesta na úklad postavene.
vy Božej.
37. Zrazu vyskočili tí. ktorí boli
28. a Fines. syn Eleazara, syna Aro v skryte a keď Benjamin pred tými. ktorí
novho. bol vtedy predstaveným domu. ho bili, utekal. oborili sa na mesto a zhili
Pýtali sa tedy Pána a riekli: Ci máme ho ostrím meča.
ešte ist do boja proti synom Benjamino
38. A mali synovia izraelskí s tými.
vým. bratom svojim. a či tak nechať? ktorých postavili v skryte na uklad.
A Pán im riekol: ldte. zaitra vydám ich ushovorené znamenie. aby oheň zapálili.
do vašich rúk.
keď mesto zajmú. by vystupujúcim dý
20. Tedy synovia izraelskí postavili mom ukázali. že mesto je zaujaté.
vojsko skryte na úklad všade okolo me
39. Ked to videli synovia izraelskí.
sta (iabaa.
ktorí sa nachádzali v samom boji. (lebo
30. a potretie. jako poprvé a podruhe synovia Benjaminovi sa nazdávali. že tí
vytiahli proti Benjaminovi.
utekajú. a tým ohnivejšie ich prenasle
3-1. Ale i synovia Benjaminovl smele dovali. a zabili z ich vojska tridsat
vypadli z mesta a hnali utekajúcich ne—'mužov.)
priatelov daleko. tak že z nich ako
40. a videli stĺp dýmu z mesta sa
prvého i druhého dňa (viac) ranili a zrú 'dvíhať. Benjamin tiež obzrel sa za seba
bali po oboch cestách. na ktorých ute— a videl, že mesto zaujali a že plamene
kali. z ktorých jedna šla do Betela a išíahajú k nebu: —
druhá do ( iabaa a zbili asi tridsat
4! vtedy tí. ktorí sa prv pretvarovali.
inužov:
že utekajú. obrátili sa, a silnejšie odpie—
32. domnievali sa totižto. že jako prv rali. Keď to synovia Benjaminovi videli.
činievali, utekajú. Ale tí sa len pretvaro idali sa na útek"
vali, akoby utekali. lebo sa usniesli, že
42. a pustili sa cestou. ktorá vedie na
ich odtrhnú od mesta a zdanlivým úte
[púšť. ale ich nepriatelia šli aj tam za nimi;
kom na výš povedané cesty svedú.
ešte i tí. ktorí mesto podpálili. srazili
33. V tom všetci synovia izraelskl |ha
:sa s nnní.
vstali zo svojich miest a poriadali svoje ' 43. A tak Sa stalo, že boli s oboch
vojsko na mieste. ktoré sa menuje Bal— strán od nepriateľa bití a tej sekanici ne
tamar. Aj tí. ktorí boli skryte postavení holo konca. Boli pobití a padli na vý
okolo mesta. začali sa pomaly uka chodnej strane mesta Gabaa.
zovať.
44. A bolo.tých. ktorí na tom mieste
34. a od západnej strany mesta vy boli pobití. osemnásťtisíc mužov. samých
chádzať. Ba aj iných desaťtisíc mužov najsilnejších bojovníkov.
izraelských vyzývalo obyvateľov mesta
45. Keď to videli tí. ktorí z pokolenia
k boju. A boj proti synom Benjamino
vým sa rozpálil a oni nevedeli. že im so \Benjaminovho zostali. utiekli na púšť a
išli až ku skale. ktorej meno je Remmon.
všetkých strán nastáva záhuba.
Aj tu na úteku blúdili a sem i tam sa
, 35. Tak zahubil ich Pán pred očami
irozcliádzali a pobili z nich päťtisíc mu
synov izraelských a títo pobili z nich
toho dňa dvadsaťpäťtisíc a sto mu-f ') Tých tridsať zabitých. ktorých vers 3L spo
žov. samých bojovných a meča schop kmínapadlo
tu. keď ohlladall.
Izraelltl prestal!
v bolí.
ým sa Benjamltl
mesto utekať.
svoie zaujme
ných.
\'idell a na útek sa dall.
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žov. A keď ešte ďalej utekali. prenasle— všetci sme sa prísahou zaviazali. že im
dovali—icha pobili z nich zasa iných dva svojich dcér nedáme.
tisíc.
8. Preto riekli: Kto zo všetkých poko
46. A tak sa stalo. že všetkých, ktorí lení izraelských neprišiel ku Pánovi do

z pokolenia Benjaminovho na rozličných
miestach padli. bolo päťadvadsaťtisíc
mužov. najschopnejších bojovníkov. ta
kých. ktorí na púšť utiecť a vyviaznuť
mohli. šesťsto mužov: a títo zostali na
skale Remmon za štyri mesiace.
48. Potom sa synovia izraelskí obrá
tili. všetko. čo zostalo v meste. l'udl i
hovädá, mečom pobili. a všetky mestá
a dediny Benjaminové strávil hltavý
plameň.

Masíy? A hla. našlo sa, že obyvatelia
Jabesu v Galaade v tom vojsku neboli.
9. ! vtedy. keď boli v Silo. nikto
z nich tam nebol.
10. Preto poslali desaťtisíc mužov naj
silnejších a prikázali: Choďte a pobite
obyvatelov Jabesu v Galaade._ ostrím
meča. i ženy i deti.
11. A toto je. čo máte zachovať: Vše
tkých z pohlavia mužského. a ženy.
ktoré poznali mužov. pobite; ale panny
zachovajte.

(IV. Moiž. 31. 11. 18.)

12. [ našlo sa panien v Jabesi Galaad
štyristo. ktoré nepoznaly postele man
Aby pokolenie Benjaminovo nezaniklo. tí želskej. tie priviedli do stanov v Silo.
ktorí zo zahynutla vyviazlí. opatrení boli
v zemi Kanaanejskej.
manželkami.
HLAVA 21.

13. A poslali poslov k synom Benja
l. 'l'craz zaprisahali sa synovia izra—minovým. ktorí boli na skale Remmon a
elskí v Masíe a riekli: Nikto z nás nedá prikázali im. aby ich prijali v pokoji.
svojej dcéry synom Benjaminovým za
14. A prisli synovia Benjaminovi v ten
manželku.
| čas ') a dali |m manželky z dcér Jábesa
2.1 prišli všetci do domu Božieho; galaadskčho: ale iných nemali. ktoré by
v Silo a sedeli pred jeho obličaiom až do im boli podobným spôsobom dali.
15. A všetok Izrael veľmi sa rmútil a
večera. pozdvihli svoj hlas a veľkým na-l
riekaním plakali a riekli:
' ľutoval nad zavraždením jedného kmena
z
Izraela.
*)
3. Prečo. Pane. Bože izraelskí, stalo
16.1 riekli starší: čo uroblme s ostat
sa toto nešťastie v tvojom íude. že má
byť 7. nás jeden kmen odstránený?
*nými. ktorí nedostali žien? Lebo všetky
4. Druhého dňa vstali včas ráno. vy ženy z pokolenia Benjaminovho zhynuly.
17. My velkou pečlivosťou a všetkou
stavili oltár a obetovali na ňom obety
zápalné a smierné a riekli:
pilnosťou máme sa postarať. by neza
5. Kto zo všetkých pokolení izrael—hynul ani jeden kmen z Izraela.
18. Lebo svojich dcér im dať nemô
ských nešiel vo vojsku Pánovom? Lebo
sa boli ťažkou prísahou zaviazali. keď žeme. preto. že sme viazaní prísahou a
boli v Masfe. že zabijú tých. ktorí vy— zlorečenlm. ktorým sme vyslovili: Zlo
stali.
rečený bud. kto by dal zo svojich dcér
6. A synovia izraelskí íutosťou pool manželku Benjaminovi!
hnutí nad svojim bratom Benjaxninom.j 19.1 uzavreli. a riekli:111'a.je výročná
začali hovoriť: Odňatý je jeden kmen slávnosť Pánova v Silo.*" ktoré je k se

z lzraela; ')
7. odkiaľ že si vezmú manželky? Ved

') Nazpäť do svojho dedlctu.
') Hebr.: Ľuda ľúto bolo Benjamina. pteto. že

učínll Pán takú trhllnu \ pokolenhch lzraelských
') Zvláštna slávnosť. ktorá býmlu každý rok
'l Kdetto Boh pre Abrahama. Izáka. Jakuba :
dvanásť tých praoteov všetky chcel mať zacho \ Silo. prl ktorej det-'n toho mesta tancovnals
\'Jnc'

Spôsob tehdajšielm tancu bol veľmi rozdíelm od
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:ru od mesta Betclu a k východnej vy ste im ich nedali a to bolo od vás
rane cesty. ktorá vedie z Betelu do Si hriechom.l
ma a je k juhu mesta Lebona.
23. Tedy synovia Benjaminoví učinili
20. A prikázali synom Benjaminovým tak, ako im bolo prikázané, a uchytili si,
riekíi: Idte a skryte sa vo viniciach;
koľko ich bolo, z tých, ktoré tancovaly,
Zl. a keď uzriete dcéry zo Sila isť dia každý po jednej žene. a odišli s nimi do
iyčaie na tanec, tedy vyskočte rýchlo svojho dedictva a stavali si mesta. a bý
viníc a pochyťte si každý po iednej vali v nich.
anželke a odíďte do zeme Benjamin.
24. ] synovia izraelskí navrátili sa po
22. A ked prijdú ich otcovia, alebo pokoleniach a čeľadiach do svojich stá—
'atia a začnú na vás žalovať a vadiť sa.
nov. V tých dňoch nebolo kráľa v Izra—
ivieme im: Slutujte sa nad nimi, lebo eli, ale každý činil. čo sa mu za dobré
h neuchytili právom bojovníkov“ ale videlo.
) víťazov, ale že. keď prosili vás o ne.
_ ') Siutulte sa nad nami miesto nich. lebo vo
'aiSieho taneovania. Dievčatá same bez muž -vojoe
nevzali sme pre každého z nich manželku:
Eho pohlavia vo svoíich radách poskakulúc a ani vy ste Im Ich nedali. tak. aby ste tým teraz
\'lnní boli. (proti prísahe) ale sami si ich vzali. ——
ale" y.sa prechadzaíůc spevmi : radosťou Boha .Darulte
tie dlevh' nim a my ich necháme Ben—
') Ahv \le nasille násilím odolácali.
iaminítom.
*
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Kniha Rut le : časov sudcov a obsahule peknu ratolesť : rodoslromu

guild:ovlkritici.
nasledovne l Messiasa (Krista). lebo Messlas sa narodil a rodu
o.
Pán Boh : mrleho kmenu. : chudobného pokolenia Judovho vyvolil sl
“slavneho panovníka. D vida kráľa. Boh tak volil. lebo David bol predobrazom
|(rata svela a prlaiela chudoby — Krista.
Ponanka Rui le prl|ata medzi Židov. Ona. z cudziny prijala ženská. stala
na pramalkou mocného Davida. ooiažne všemohúceho Messiáža. Hla. v rodoplse.
čiže v rodine Messiašovel vedla ldov ma miesta Rut. pôvodom pohanka. na
_lókaz. ako i niekdalsl modlos užobnlcl pravou nabožnostou a dôverou v Boha
bývalú revýsenl
ina Rul le ledna : nalzaullmavelšlch čiastok Starého Zákona. Jel pisa
.eľom le prorok Samuel.

HLAVA l.

aby jako cudzl osadil sa v kraji moab—

skom') so ženou a dvoma synami.

!Ilmelech (Zld) v čas hladu prestahoval sa
manželkou a s dvoma synaml do kraja Mo— 2. On sa menoval Elimelech, a jeho
litov (pohanov). Otec i synovia pomreli tam žena Noemi: a synovia dvaja. leden Ma
cudzine. Vdova po ňom. Noemi so svojou halon a druhý Chelion, Elratani z Betle
evestou Rui ldů do Betlehema. Pritulnost hema Judovho. ! prišli do kraia moab
Rutina ku svojej svokre (testlnel.)
ského a zostali tam.

3. A zomrel Elimelech. muž Noemin.
' [. Za času (jedného sudcu). kedy sud
ovia vládli, nastal v kraji hlad." ! od i zostala sama so synami.
4.
Tito si pobrali moabskézl manželky.
Elel človek z Betlehema" .ludovho."
') Nepriatelske národy. Amalechlti a Madh—
itl vtrhli do krajiny. spustošili úrody : povstal
lad. To sa stalo za sudcu Gedeona. Teda | táto
dalost s nevestou Rut. v týchto samých časoch
a odohrala.
') Betlehem te nazov židovský. čo v našel
ečl toľko to .ci. ako dom chleba.
')
tlel-.cm ludov plle sa pre vlčšlu lstotu.
et,.) v inom kraji mohol byt zasa lný Betlehem.

') Moabltl boll národ pohanský. ale židom po
krevný. lebo ich praotcom mal byť Ismael. druhý
syn Abrahamow od druhe] totižto ženy. Dolunky.
menom Amr. Moabiti bývali na východno-po
ludhajšich stranach— v susedstve Mŕtveho mora.
neďaleko Palestlny.
') Co bolo zákonom dovolene (viď V Molž.
Zl. IO); Zldla smell sl vziat pohanku. len Žldovka
nesmela sa vydal za pohana: to jest mužských
pohanov netrpeli medzi sebou.
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z ktorých jedna menovala sa Oria. a .vrátila sa; Rut však pridŕžala sa svo
druhá Rut. A zostali tam desat rokov. kry.
5. ] zomreli obidvaja, totižto Macha
15. Noemi jej riekla: Hla, tvoja pri
lon a Chelion a zostala žena bez oboch. buzná vrátila sa ku svojmu ludu, a bo
deti i bez muža.
hom svojim“, id s ňou.
6. l sobrala sa s obidvoma svojimi
16. Rut odpovedala: Neprotiv sa
nevestami. aby sa navrátila do svojej mi.“) aby som ta opustila a odišla: lebo
vlasti_z kraja moabského, lebo počula, kamkoľvek pôjdeš, pôjdem s tebou: a
že Pan shliadol na svoj ľud a udelil im kde ty zostaneš, zostanem i ja. Tvoj
živnosti.
ilud je môj ľud. a tvoj Boh je môj
7. Vyšla teda z miesta, kde jako cu IBoh.
17. Ktorá zem ta mŕtvu prijme, v tej
dzia bývala. s obidvoma nevestami. Keď
bola už na ceste, aby sa navrátila do' (i ja) umriem: a tam bude miesto
zeme ludovej.
k môjmu pohrabu. To mi učiň Boh
8. povie im: idte (každá) do domu .a to pridaj?) že len smrt ma od teba
svojej matky; učiň Pán s vami milo—'odlúči.
srdenstvo. ako ste vy učinily 5 nebo— 18. Tedy videla Noemi. že Rut pevne
'odhodlaia sa s ňou ist.*) i nechcela jej
hými a so mnou.
1).Daj vám. aby ste našly odpočinok" 'odpiet'at ani ju viac nahovárat aby sa

v domoch mužov. ktorl sa vám dostanú. ku svojim navrátila.
19. Tak šly spolu a prišly do Betle
A pobozkala ich. Ale ony začaly nahlas
hema. Ako prišly do mesta. rýchle roz—
plakat..
lil. A riekly jej: S tebou pôjdeme chýrilo sa o nich u všetkých. i povrá
valy ženy: To je ta Noemi.
k ludu tvojmu.
ll. Ale ona im odvetila: Vrátte sa.
20. Ona im riekla: Nenazývajte ma
dcéry moje! Prečo by ste išly so mnou? Noemi (to jest Peknou), ale nazývajte
Ci mám ešte v živote synov“). aby ste ma Mara (to jest horkou), lebo veľkou
horkostou naplnil ma Všemohúci.
mohly mužov úiat zo mňa“)?
21. Vyšla som plná. a prázdnu ma
12. Tratte sa, dcéry moje. a odidte.
lebo ja som už veľmi stará. ani nie som zas priviedol Pán.“ Prečo teda nazý
vate
r'na Noemi, ktorú Pán ponížil“) a
spôsobná k svazku manželskému. A
keby som mohla tejto noci počat a po— Všemohůci zarmútil.
22. Tak prišla Noemi so svojou ne
rodit synov.
13. zostarely by ste sa prv. nežby
') Z hebr.: mohlo by sa preložil l: Boh. Na
ste sa vydaly, keby ste chcely čakat, knllto tento od stvorenia sveta známy Boh cteni"
od Zldov. nazýva sa Boh židovský. nakolko
kým dorastú a plnoletl budú. Nie tak. bol
od iných. ku príkladu od Moabitov. mvaný byval
prosim. dcéry moje; lebo vaša úzkost dla týchto. Azda myslela Noemi. že aj lnl musia
svojich bohov. ako Židia Jahve.
ešte viac ma trápi. i ruka Panova vy tak ')ctltNežiadal
toho odo mňa.
šla proti mne.
') V našej reči a v našich ústach by to asi tak
„Nech ma Boh skára. ak lžem!" Tak W
14. Tu tie zasa začaly na hlas pla— znelo:
sahall a zariekall sa Zidla. keď svoju výpoveď

kat. ()ria pobozkala svoju svokru a
') Najprv pokojne miesto v dome rodičovskom
potom druhe manželstvo.
') Nemám. som už starena neplodná.
') U židov bola obyčal. ba zrovna povinnost.
ked muž odumrel : nenechal po sebe deti, brat
nebohého povinný bol vziat si bezdetná vdovu za
manželku. preto hovori Noemi nevestam svojim:
Zo mtia neútalte synov. že by ste sa mohly za
nich znovu vydat.

potvrdlt chceli.
') Noemi svojim ctnostným životom svoje pe
vesty. menovite Rut. tak k sebe upútala. že títo
si za povinnost pokladá starene byt na pomoci;
radšej opustila nadej znovu sa vydat, Tak si u
slúžila. aby do vyvoleného ludu bola prijatá. ba
i medzi predkov Vykupiteľovýcli počitaná.
') Z domu vyšla s mužom a s detmi. ale tipo
mreli a ona sama vracia sa do
tlehema
') Ukazal mi. že nie som dokonale čisla uved

ieho tvárou.
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mm Rut. Moabkou. zo zeme, v kto—pit, id ku nádobám a napi sa vody.

ako cudzia bývala, a vrátila sa do z ktorej služobníci pijú."
tlehema. prave ked počali žat1 -lt). Tu padla na tvar. poklonila sa
meň.
.k zemi a riekla rnu: Odkiaľ mi to, že
!som našla milosť pred tvojima zočima.
HLAVA 2.
| räliuš
sa znat
ku mne cudzmke.
.. l'l'II
_
]. On
jej odpovedal:
Oznamnh
, sbieru klasy na poli Bózovnm. U toho všetko. čo si učinila svojej svokre') po
la milosť. Boh _t_vdmlelflaW_musf Ruth“! smrti tvojho muža: že si opustila svojich

k ““"" ""W'm's“.

rodičov. i zem“) v ktorej si sa narodila.
\

.

_.

„

.

!. Mal však Elimelech. iei muž. Po—Šegsžä S' k ludu. ) ktorého s' predtým
:vného. muža mnohovážncho

a vel-

_'

_

_

bohatého, menom Bóz.
12. ()dplat ti Pán za tvoj skutok, a
?. l riekla Rut moabská svojej svokre: dostaň úplnú odmenu "d, Pána. Boha
rozkážeš. pôjdem na pole a budemlizraelského. ku ktorému st prisla a pod
erat klasy. ktoré zostaly po ženeoch, ' ktorého kry d'.“ s' sa utiekla;
.
:kolvek najdem milosť u láskavého
13" 0?“ _rlekla:_ Našla som milost
.podára.“ Ona jej odpovedala: MÁM“, '“)me' očamr._Päť“: môĺ' ktorý_st
'fra moja.

ma potesnl a hovoril sn k srdcu _svotej

%.Tedy šla sbierat klasy za žencami. d'eYkY' hocnme som rovná mktorej
hodilo sa. že tá rola prináležala pá—z dievok tvopch. _
-i menom BóL ktorý bol z rodiny
N. A riekol jej Bóz: Ked bude čas
neleclichj.
jest. prid sem a jedz chlieb a omoč
l. A hla. Bóz prišiel z Betlehema i35kYVllsvoiu v ode?) Tedy sadla s_ipn
"ležencom: Pán s vami!" Oni odpo-zžencoch a podal iei pražmy" a iedla
ja"; Požehnaj ta Boh!
i nasýtila sa. a zbytky vzala (so
%.l riekne Boz mládencovi. ktorý po— Šebo")

iený bol nad žencami: Cie je to
|5- Potom vstala, aby dla obyčaje
“za?
jsbierala klasy. A Bóz prikázal svojim
,_o" mu odpovedaj; To je Moabka_lslužobnlkom a riekol: A keby s vami
rá s Noemi prišla zo zeme mo—Chcela ai žať.“ nebráňte iei:
kej
16. ba z vašich snopov pohadzujte
. a prosila. aby smela chodit za žen- .naschvál. a nechávajte ležať. aby smele
.i a sbierat klasy, ktoré zostávajúysbierala. a nech jej nikto nedohovára,
)jĺ od rána až dosial na poli, a aniľked sbiera.
:hvlrku nevrátila sa domov.
17. Tak teda sbierala na poli tom až
. l rečie Boz Rút: Počuj. dcéru! Nc- do večera: a čo nasbierala. lľed to pa—

! na inú rolu sbierat. ani neodchá- ,
'

—

'

'

_

') \' Palestíne

na

mnohých

miestach

bolo

z_tohto mesta. ale pridržuj sa mo . mm 0 vo“. No.. mm po čas za!“ v d__
dievok.

:

'

'

'

A kde budú .Iĺať' "1.23 mml' Leboi

en .
:fkohm'poll.
voda bola velkým darom a dobro

') Zldla pohŕda" cudzlncami, ba znnvna opo

.ázal som svonm sluzohnlkom, aby vrhovallnimi.
kto nebraml: áno ak budeš chmetn ') “k" S' 5 “O" dobre "“Hitma
') Krn Moabský.
') K

ldom.

V Palestine chudobní mohll svohodne po“) V Palestine počas žatvy je veľká pálčivost.
vať klasy za icncaml. lll. Moji. W. 9.: 23. ;] ocot v liorúčostl. v sporne. je výtečnýrn ob
f. Mull. 24. W.

U nás niekde hovoria: „Pán Boh pomáhal".
Dut Boh štastia.“

čerstvenlm.

') Pralenei pšenice k led!!!
') Leošle: t medzl snomml sblerat.
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l|cou pomlátiia a povyrážala. dostala Ita človek“ ten neuzrie. kým neprestane
asi elu jačmeňa. to jest tri merice."
gjest a pit.
18. Tie vzala a vrátila sa do mesta ' 4. A ked pôjde spat. zapamätaj si
a ukázala svojej svokre; krem toho vy— miesto, kde si ľahne: potom pôjdeš a
ňala a dala jej zo zbytkov jedla. kto odkryješ plašt. ktorým sa prikryl. s nôh.
a uložíš sa. a tam budeš ležat. On ti
rým sa bola nasýtila.
19. A riekla jej svokra: Kde si dnes povie. čo máš činit.
sbieraia. a kde si pracovala? Buď po
5. Ona odpovedala: Čokoľvek roz—
žehnaný. kto sa nad tebou smiloval. kážeš. učinlm.
6. A šla na (to) humno a učinila vše
Tedy oznámila jej-u koho pracovala a
povedala jej meno muža. že sa menuje ;tko. čo jej svokra rozkázala.

Bóz.
' 7. A keď Bôz pojedol a napil sa a roz
20. Noemi jej odpovedala. Požehnaný veselil sa. a šiel spat ku stohu. prišla
bud od Pána, že tú milost, ktorú pre—ona ukradomky. odkryla pldšt s jeho
ukázal živým, zachoval i mrtvým." A nôh a uložila sa.“)
zasa riekla: Ten človek je našim pri
8. A hla. keď bolo už o pol noci. vy
treštil oči muž ten a zľakol sa: lebo vi—
buzným.
Zl. A Rut riekia: Aj mi prikázal. aby del ženu iežat u nôh.
9. l riekol jej: Kto si? A ona od
som sa dotiaľ pridržiavala jeho žencov.
kým nebude všetko obilie sožaté.
povedala: .la som Rut. dievka tvoja; roz

22. Svokra jej riekla: Lepšie ie. dcéra
svoj plášť na sslužobnicu svoju.
moja. vychadzat s jeho dievkami žat. prestri
lebo si mi príbuzným."
aby ti na cudzom poli niekto neodpieral. ' ') Totlžto Boz.
') Na prvý pohľad pozdáva sa nám. akoby
23. A tak pripojila sa k Bózovým Noemi
svojej ovdovelel neveste nemravnu a zka
dievkam a tak dlho s nimi žala. kým zonosuti radu bola dala. ale nie. U Zidov tak bolo
(V.
zs. s.). že keď muž bez potomka zo
jačmeň a pšenicu" do stohov neskľúdili. mrel.Moiž.
najbližší pokrevný bol povinný vziat si

vdovu po nehohom za manželku: : takejto ua
rodený dedič považovaný bol za vlastné dieta
nebohého. ako by ho bol nebohý splodil. l jeho
Noemi poradila svojej neveste prosit Bóza. majetok výlučne to dieta dediio A to Iste preto.
lebo
u Zidov bez deti byt. bez nich zomriet. za
aby si ju vzal za manželku. Bôz jej sľúbil. potupu
považovali. a vymretie rodiny za najvlčit
že si ju vezme. jestli by z bližšlch Dri— trest. Teda tu najbližšieho z rodiny mravnou po
buznýeh nikto nechcel použit svojho práva. .vinnostou bola vziat sl vdovu. a splodit z nej
potomka. a takto zachranit nebohého od potupy
zachovat jeho rodinu od tažkej pokuty vy
1. A keď sa navrátila k svojej svokre. amretia.
Noemi teda ncčlnila Bózovi krivdy. ked
počula od nej: Dcéra moja. pohľadám ti naviedia nevestu Rui. aby požiadala Bôza vziat
ju za manželku: lebo Noemi jeho za najbliž
odpočinok. a postarám sa. aby ti dobre sišieho
pokrevného držala. Ani v tom niet nič zleho
bolo."
že svoju nevestu-vdovu ku Bôzovi práve v nočný
2. Ten Bóz. ku ktorého dievkam si čas poslala: lebo Rui bola chudobná. 861 za
možný pán. a k tomu starsi vo veku. Tu sa teda
sa v poli pripojila. je našim príbuzným. pravom bolo obávat. že jej rukon pobrdne. Preto
sa Noemi rozumu chytila a takým neobyčajným
a tejto noci veje jačmeň na humne.
spôsobom chcela Bôza prekvapit. Ak by to učinit
3. Preto umyj sa a pomaž. i obleč si predsa odoprel. aby nevyšla na javo. l nebolo
peknejšie šaty a id' na humno. Ale nech z toho reči a Bôz nemal hanbu. že nechcel za
fchránit dom pokrevného od vymretia. Ani to tu
nemožno na zle priplsat. že svojou radou vysta—
') Asi 39 litrov.
') On bol dobrý ešte I k môjmu nebobčmu' vila nevestu | Báza nebezpečenstvu hriechu. lebo
manželovi. i k nebohým mojim synom: po ich znala hlbokú mr'wnost svolei nevesty i väžnosi
smrti pre nich čini nam dobre.
a zdržanlivost Bózovu. a výsledok dokázal. že
') Po sožati jačmeňa nasledovala o dva alebo dobre mienlla.
') Prlimi dievku svoiu pod ochranu. lebo ty si
tri týždne žatva pšenice.
') Noemi stihla 0 veci nlležlte rozvažovat. mi najbližším. Nanomni toho. kto mi je bližšim:

HLAVA 3.

stv
gdpočinok

(spokojnost)

je tu toľko. ako man—lay jestli ten od svojho práva odstúpi. vezmi si ma
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lit. A on riekoi: Požehnaná si. dcéro
HLAVA 4.
moja. ty si predošlé milosrdenstvo na—jiióz vzal si Rui za manželku. lebo jej bližší
sledujúcim prevýšila; lebo nehladala si 'príbuzný sa jej zriekol. Rut v manželstve ob
mládencov“ chudobných alebo boha
darila Bóza synom. menom Obed.
tých.
l.
Tedy vyšiel 862 do brány," a sa
ll. Neboj sa teda; ale čokolvek mi
hovoríš. učiním ti. Lebo všetok ľud. dol si tam. A ked' videl tade ist prí
ktorý medzi bránami mjjho mesta býva. buzného. () ktorom prv bola reč. za
.volal ho menom a riekol mu: Prístav
vie. že si žena ctnostná.
12. Ani netajlm. že som ti príbuzný.. sa trochu a sadni si tu. Ten sa pristavil
gi sadol si.
ale je ešte bližší príbuzný. nežli ja."
2. A Bóz vzal desat mužov zo star—
l3. ()dpočiň si (tu) tejto noci: a ráno. ších mesta a riekol im: Posaďte sa tu!
ak on bude chciet právom príbuznosti
3. Keď si sadli. prehovoril k príbuz—
si tu podržat. vec sa podarila; ale ak

_nebude chciet. vezmem si ta ja bez vše nému: Kus poľa po našom bratovi Eli—
melechovi predám Noemi. ktorá sa
tkej pochybnosti ——žije Pán: spí do
z kraja moabského vrátila.
ána.
4. To som si umienil tebe oznámit a
H. a tak spala pri jeho nohách až
do svitania. Potom vstala. prv. než by povedat pred všetkými tu sediacimi a
'a ľudia jeden druhého rozoznali; i rie staršími môjho ludu. Ak chceš ním vlá

Čkoi Bóz: Hlad. aby nikto nezvedei. že dnut. právom príbuznosti. kúp (ho),i
vládni (ním): a jestli sa ti neľúbi. oznám
si sem prišla.
mi to. aby som vedel. čo činit, lebo niet
15. A potom (riekol): Rozprestri svoj niého príbuzného krome teba. ktorý si
'plášt. ktorým sa odievaš. a drž obi— prvý. a mňa. ktorý som druhý. | od—
dvoma rukama. Keď ho rozprestrela a
Ja to pole kúpim.
držala. nameral jej šest meríc jačmeňa |1povedal:
_5. Bóz mu riekoi: Jestli kúpiš pole
a vyložil na ňu. Ktorá nesúc to. vošla z ruky ženy. musíš si vziat aj Rut mo
do mesta.
abskú. ktorá bola ženou nebohého," aby
16. A prišla k svojej svokre. Tá jej lsi vzbudil meno svojho príbuzného
riekla: Co si vykonala. dcéro? i po—'v jeho dedictve."
rozprávala jej všetko. čo jej učinil muž
6. Ten odpovedal: .la odstupujem od
ten.
práva príbuzenstva. lebo nesmiem vy—
17. A riekla: Hla. šest meríc jačmeňa
potomkov svojej rodiny.“ Uživaj
mi dal a povedal: Nechcem. aby si sa jhladit
ty práva môjho. ktorého že sa vďačne
ku svojej svokre prázdna vrátila.
[zriekam. osvedčujem sa.
18. A riekia Noemi: Dočkaj. dcéra. | 7. Bola však od starodávna (medzi
až uvidíme. jako tá vec vypadne; lebo ipríbuznými) tá obyčaj v izraeii, keď je
ten človek sa neuspokojí. kým nesplní. jden druhému svoje právo prepustil. že
čo povedal.
') Ale hľadala si povinné manželstvo s rodinou
len preto. žeby si udržala pamiatku i rod svojho
nebnztíka muža. Rut mohla sa vydat i za cn
dzieho. nie práve za najbližšieho uda z mužovel
rodiny. len že vtedy detí by neboly nosíly meno
predosleho muža. neboly by považované za jeho
potomkov. nebol by sa jeho rod udržal. Tak ak
za života miiosrdná ku svojmu mužovi. ešte
ldiosrdneišou dokázala sa k nemu po smrti: prvé
milosrdenstvo teda prevýšila druhým.
On prvý má právo k tebe. a ty k nemu. lebo
on je najbližší : rodiny nebohého.

') Očakával bližšieho príbuzného. Také veci
imuseiy sa v bráne mesta mkonávat.
') Sl najbližší. teda tvojou prvou povinnostou
'je majetok ten rodine zachovat. čo však sa len
\ tak stane. keď si vdovu Rut za manželku vezmes.
la : nej splodíš. ktorý bude nosit meno jej predo
\ šiého muža.

') Aby si z nej syna spodll. ktorý dia zákona
preVezme menu [ veno tvojho zosnulého Dn

krevného.
') Z Ruty počutý syn prislúcha] by rodine jej
prvého muža. a ja na svoje meno nemal by som
potomka.
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na potvrdenie odstúpenia človek vyzul zo semena. ktoré ti dá Pán z tej die—
svoju obuv" a dal ju svojmu prlbuzné- vočky.
mu; to bolo na svedectvo odstúpenia
13. V_zal teda 862 Rut. a bola jeho
v Izraeli.
manželkou, a vošiel k nej a poprial je)
8. Preto riekol Bóz svojmu pribuzné- Pan. že počala a porodila syna.
14.1 riekly ženy k Noemi: Pozehnany
mu: Vyzuj svoju obuv. A ten ju hned!
vyzul so svojej nohy.
Pan, ktorý nedopustil aby nebolo dc—
9. Tedy on riekol starším a všetkému; diča v tvojej čeladi. ktorého meno me—
ludu: Vy svedkami ste dnes. že som na nované bude v Izraeli. ')
seba vzal všetko. čo bolo Elimelcchovo. ; 15. A aby si mala. kto by ta tešil a
a Chelionovo i Mahalonovo. preto, že 'na starosť opatril; lebo porodila ho ne
mi t Noemi oddáva,
vesta, ktorá ta miluje, a je ti o mnoho
10. a že Rut moabskú. vdovu po Ma— lepšia, než keby si mala sedem synov.
halonovi. beriem si za manželku. aby
16. A Noemi vzala chlapčeka, polo—
som vzbudil meno zomrelého v jeho de žila ho do svojho lona a opatrovala ho
dictve. aby nevyhynulo jeho meno z če jako pestunka a varovkyňa.
ladi jeho. z jeho bratov a l'udu. Toto
17. A susedky hlahožclaly jej a riekly:
hovorim. ste vy svedkami.
Narodil sa syn!) Noemi: nazvali ho me
11. Odpovedal všetok ľud. ktorý bol nom Obed. tento je otec lzaia. otca Dá—
v bráne. i starší: My sme svedkami: vidovho.
Učili Pán tú ženu. ktorá do tvojho domu
18. Tieto sú rody Faresove: Fares
vchádza. jako Rachel a Liu. ktoré zbu splodil Ezrona.
dovaly dom izraelský." aby bola pri
19. Ľzron splodil Arama. Aram splo
kladom ctnosti v Elratea) a mala slavné dil Aminadaba.
meno v Betleheme.
20. Aminadab splodil Nasona. Nason
12. A bud tvoj dom. ako dom Fa— splodil Salmona.
resa." ktorého porodila Tamar Judovi.
21. Salmou splodil lióza. Boz splodil
Obeda,
') Ten vyzul. ktorý odstúpll a dal obuv tomu.
22. Obed splodil Izaia. |zai splodil
pre koho odstúpi.
') Rachel a Lta boly ten) Jakubove. a ob—Dávida.
darlly ho dvanástlml synmi. z ktorých sa roz
') Aby nás rod nevymrel. ale dalej Sa spo
vlnul národ udodvský.
mínal a 111v našom Zidan-kom národe.
') Ľlrata znamená tolko. čo Betlehem.
') Betlemltl mall ho za otca. Srov. v 18.
') Nle syn. ale vnuk sa tu má rozumiet.
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