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PŘEDMLUVA.

1. Zjevení Páně, Slovo Boží,jest obsaženo v Písmě svatém a v Božském Podání.
Ústní Podání Boží nám zachovala v přesnotě katolická církev, z její ruky béřeme

také Písmo svaté. Onať dává o Slovu Božím svědectví nade všecku pochybu jisté,
neboť ona jediná sáhá původem svým v nepřetržité posloupnosti až k Apoštolům,
k ní tedy bylo řečeno: „Aj já 5 vámi jsem. po všecky dny až do skonání světa.“
Mat. 28, 20. K ní bylořečeno: „Učte všecky národy... učíce je zachovávati všecko,

což jsem koli přikázal vám:“ Mat. 28, 19. 20. O této cirkvi bylo řečeno: „že bude
vzdělána na: skále. Petrově a brány pékelné že nepřemohou| jí“ Mat: 16, 18. Církev
katolická dává svědectví nade všechnu pochybu.jisté, které knihysluší míti za bóho

duché, akteré náležejí vseznam kruh, jejichžto původz Boha jest, čilikteré fnjsou kanonické..
Církev Božíbyla také přinucena takovéto závažné svědectví vydat, když ve

věku XVL samozvaní reformatorové se jal podle svévole trhati Písmo věčného Boha,
a podle chuti své ze seznamu(kanónu) knih bohoduchých ty vylučovati, jež. jsou
odporny byly dogmatickým náhledům jejich.

Svědectví toto vydala Církev na sněmu Tridentském, když v posezení IV. takto
se byla usnesla: „Svatosvatý, všeobecný a veřejný sněm Tridentský, v Duchu sv.
řádně shromážděný pode správou tří legátův Apoštolské Stolice, maje před očima
a k tomu se stále nesa, aby bludové byli vykořenění a čistota sv. evangelia aby
zachována byla... a věda: že pravda tato a mřavouka tato jest obsažena v knihách
psaných a v nepsaných podáních, jichžto přijaliApoštolé z úst Kristových, aneb které
Apoštolům samým, vnuknutím Ducha svatého (Spiritu Sancto dictante) jako z rukou
dány byly a k nám až dospěly, šetří příkladův pravověrných Otcův a ctí 1 přijímá
stejnou zbožností a úctou všech knih Starého i Nového Zákona, ježto jest obého
Bůh původcem, přijímá též ústních podání, směřujících ku víře a ku mravům, tou
příčinou, že bud ústy Kristovými anebo Duchem svatým byly vštípeny (dictatas),
a v katolické církvi zachovány.“ Když byli Otcové na sněmu Trdentském shromá
ždění, svoji víru ma jevo dali 1 o Božských tradicích 1 o tom, že přijímají všech knih
Starého i Nového Zákona, přidávají seznam knih bohoduchých, jichž pod věrou každý
katolík dlužen jest přijati a ctíti jako Slovo Boží. „Usoudil sněm, aby k tomuto de
kretu přidán byl seznam knih svatých, aby nemohla povstati při nikom pochybnosť,
kterých by byl sněm přijal. Jsouť pak níže položené: Starého Zákona: Pět knih
Mojžíšových, totiž: první, druhá, třetí, čtvrtá, pátá: Josue, Soudcův, Ruth: Čtyry
Královské, Dvě Paralipomenon; Esdrášova první a druhá, kteráž slove Nehemiáš,
Tobiáš, Judith, Esther, Job, Žaltář Davidův 150 žalmův, Přísloví, Kazatel (Ecelesia
stes). Píseň Šalomounova, Kniha Moudrosti, Ecclesiasticus, Isatáš, Jerermáš s Baruchem,
Ezechiel, Daniel, Dvanácte prorokův menších, t. j. Oseáš, Joel, Amos, Abdiáš, Jonáš,

Micheáš, Nahum, Habakuk, Sofomáš, Aggeus, Zachariáš, Malachiáš, dvě knihy Macha



bejské: první a druhá. Nového: Zákona: Čtyry evangela: podle Matouše, Marka,
Lukáše a Jana; Skutkové Apoštolští od Lukáše, evangelisty, sepsaní: Čtrnácte epi
štol Pavla Apoštola: K Římanům, dvě ku Korintským, ku Galatům, k Efezským,
k Filpenským, ku Kolossenským, dvě ku Thessalonickým, dvě k Timotheovi, k Ti
tovi, k Filémonovi, k Židům: Petra Apoštola dvě: Jana Apoštola tři; Jakuba Apo
štola jedna; Judy Apoštola jedna: a zjevení Jana Apoštola.“

Že však jedenkaždý katolík pod věrou povirien jest tak držeti o Písmu Božím,
o knihách jeho a o všech částkách knih Písem Božích, přidává sněm dotčený:

„Jestliže by kdo všech těch knih celotných se všemi částkami jejich, jakož je obsa
huje stará Vulgata, nepřijal za svaté a kanonické; a tradic nadřečených vědomě a
svévolně potupil, bůdiž z církve vyloučen.“ Sess. IV. Decr. de canonicis Scriptunis.

2. Tento "Tridentský dekret přijímá sněm Vatikánský ve svém usnešení, a dí:
že mají býti všecký knihy Starého a Nového Zákona, jakož je vypočítává sněm
Tridentský, celotně se všemi svými částmi za svaté a kanonické držány. Sněm Vati
kánský připojuje: „Církev však uznává (knihy ty) za svaté a kanonické nikoliv tou
příčinou, že je schválla autoritou svou, když jsou byly snahou lidskou napsány; aniž
také proto, že obsahují beze bludu zjevení; ale za tou příčinou, že byvše napsány
vdechnutím Ducha sv. Boha mají za původce, a že jsou byly za takové církvi ode
vzdány.“ Eos vero Ecclesia pro sacris et canonicis habet, non ideo, guod sola humana
industria concinnati, sua deinde auctoritate sint approbati; nec ideo dumtaxat, guod
revelationem sine errore contineant; sed propterea, guod Spintu Sancto inspirante con
scripti, Deum habent auctorem, atgue ut tales ipsi Ecelesiae traditi sunt. Conc. Vatic.
Cap. I de Revel. V tenže rozum se vyjadřuje tentýž všeobecný sněm (De Revel.
can 4.) ve čtvrtém kanonu, aby ukázal, že jest každý pod věrou vázán, přijati všech
knih Písem svatých, jakož je obsahuje stará Vulgata se všemi částmi jejich. „Si guis
sacrae sripturae libros integros cum omnibus suis partibus, prout los Sancta Tridentina
Synodus recensuit, pro sacris et canonicis non susceperit, aut eos d'vinitus inspiratos
esse negaverit; anathema sit“

3. Tak nás katolíkův poučuje Církev katolická, a my také pevně věříme, že nás
poučuje beze bludu, co by mělo býti o Písmu Božím (a o tradici Boží) držáno. Avšak
přes to přese všechno připojujeme: že kanon Písem Božích, jak jest byl Církví pro
hlášen, jest také vědou zaručen. Vímeť zajisté, že tentýž seznam bohoduchých knih,
jejž hlásá sněm Tridentský a Vatikánský, a.v tomže pořádku a se všemi částmi knih,
jak je drží starobylá Vulgata, ohlašuje také sněm držaný v Karthagu v r. 397. A když
byl dotčený sněm naznačil knihy bohoduché a kanonické; kromě nichž neměly býti
nižádné knihy čteny pode jménem Písem Božích, přidává, že takto jsou obdrželi od
Otcův: „A Patribus ita accepimus in Ecclesis legenda.“ Dovolávají se tedy Otcové
na sněmu v Karthagu podání starobylého, že tak a nejinak má býti o Písmu Božím
věřeno. Seznam kanonův tohoto sněmu, jemuž obcoval 1sv. Augustin, byl.zaslán bisku
pům západním, a ony byly schváleny zejména papežem Innocencem [., jakož zjevno jest
z dopisu jeho k biskupovi Exuperiovi z roků 405., a i tento papež připojuje, že máučeníoPísmuBožímz tradicecírkveŘímské.Sv.Augustinsámvypočítávádopo
drobna knihy Písem Božích ve svém spisu „de doctrina christiana“. Lib. II. cap. 8.
Velikou vážnosť měla, jakož známo jest, starobylá Itala, nebo-li starobylý překlad
Písem Božích latinský, pode jménem „Itala“ známý, neboť ona povstala z překladu
latinského, kterýž byl učiněn již ve věku II.; a i tato obsahuje všecky knihy, jakož



je vypočítává seznam sněmu Tridentského. Velkou váhu přičiňují k učení církve na
Západě souhlas církví: Východních, neboť ty všecky, ač jinak u víře rozptýlené, sou
zvukujístran počtu knih bohoduchých a kanonických naprosto se sněmem Tridentským,
jakož jde na jevo zesněmu. Trullského z r. 692, a ze synody Jerusalémské, z r. 1672
držané za Dosithea patriarchy, kterážto synoda vypočítavší bohoduché a kanonické
knihy Písem Božích připojuje: „Hos omnes judicamus canonicos et sacram Scripturam
confitemur, guoniam eos tradidit antigua consuetudo, seu magis Ecclesia Catholica.“
„O těch všech knihách držíme a vyznáváme, že jsou kanonické a Písmo svaté, po
něvadž o nich tak svědčí starobylý obyčej, čih spíše katolická Církev.“

4. Jakož byla Církev katolická připuzena, aby veřejně a slavně vyřkla, které by
knihy byly bohoduché a kanonické; tak také pro potřebu v témže sněmu Trident
ském uznala, že by Církvi velice prospělo, když -by vyslovila, který překlad latinský
měl by za přesný držán býti; a za tou příčinou stanoví, že takovým překladem přes
ným jest starobylá Vulgata, schválená v Církvi Boží užíváním po mnoha století, a že
jí má býti také užíváno ve veřejných přednáškách, v disputacích, kázáních a ve vý
kladech, a že není nikomu volno jí zavrhovati. „Statuit et declarat, ut haec ipsa Vetus
et Vulgata Editio, guae longo tot saeculorum usu in ipsa Ecclesia probata est, in
publicis lectionibus, disputationibus et expositionibus. pro authentica habeatur, et ut
nemo illam rejicere guovis praetexta audeat vel praesumat.“ Trid. Sess. IV. Decretum de
edittone et usu sacrorum librorum. Tentýž sněm Tridentský také rozkázal, aby tatáž
Vulgata byla, pokud možná, ode všech nedostatkův očištěna a pak vydána. První
vydání tétéž Bible bylo za papeže sv. paměti Pia V. obstaráno; ježto se však shle
dalo, že i toto vydání mnoho vad do sebe má: nařídil papež Clement VIII, aby-i ono
bylo opraveno. Nic však méně i toto má nedostatky, jak sami ti theologové dozná
vají, jimžto přetěžké dílo toto bylo Clementem VIII. svěřeno. V tomto stavu se nalézá
naše Vulgata až po tento den. Slove však Vulgata překladem Písma svatého přes
ným v rozumu juridickém : že jest totiž prázdna všeho bludu ve věcech závažnějších,
k podstatě hledících. Za přesnotu její ručí sv. Jarolím, sv. Augustin, všeobecné její
užívání v Církvi, počínaje od věku VII, theologové, jimž její vydání za dob Pia V.
a Clementa VIII. poručeno bylo, a nade všecko neklamný výrok Církve samé. Sluší
však připomenout, že dekretem o přesnosti Vulgaty nedoznal původní text nižádného
zkrácení, neboť o něm nebylo řečí, alebrž jenom o překladu, a to pouze o latinském.

5. K této Vulgatě bylo u všech překladech do jiných jazykův pilně od katolíkův
hleděno, 1 u nás v Čechách. Nade všecky však sledovala Bible Svatováclavská stop
Vulgaty. Překladatelstvo přihlíželo ku dvěma exemplárům, znichž jeden byl na papíře
a druhý na pergamenu. Oba exempláře drží doslovní překlad Vulgaty. Mimo tyto
Bible mělo před sebou Bibli českou, tak zvanou Benátskou, vytištěnou roku 1506.
K této tištěné Bibli mělo zřetel především překladatelstvo, až dotud, pokud text její
se na vlas srovnával s. Vulgatou, kde toho nebylo, volil text dotčených exemplárův.

-© Svatováclavská Bible byla celá vydána v r. 1715., a na to v r. 1771.

Ježto však byla nadzmíněná Svatováclavská Bible doslovným překladem latinské
Vulgaty, nebylo zbytí a nemohlo býti jinak, leč že některá rčení nebyla souhlasna
s duchem jazyka českého.: K nápravě této věci působil dobrý znalec jazyka našeho
František Faustin Procházka a vydal nákladem c. k. normální školy nejprve Nový
Zákon v r.1786; a na to celou Bibli v r. 1804. V r. 1850vydána na novo Bible česká,
a opět "v roce 1857. Za základ položeno vydání Faustinem Procházkou obstarané.



V textu samém jest jen něco málo změněno, avšak pilně přihlíženoku překladu a vý
kladu Allollm vydaného a Svatou Stolcí schváleného.

6. K žádosti p. t. p. Otty, chvalně známého majitele knihtiskárny a obětavého
nakladatele knih jazykem českým vydávaných, uvázal se zbožné a blahé paměti

v Pánu zesnulý pan praelát a probošt Vyšehradský Václav Štulc v úkol přehlížení textu
a výkladu Bible tak zvané Doréovy, a přiměl i mne, ačkoliv jsem byl pracemi roz
manitými zaneprázdněn, abych dělil se s ním o úkol nadzmíněný. Svoll jsem, avšak
jenom z vděčnosti k dobrému příznivci svému. K tomuto účelu vyprosil jsme sobě,
jakož velí pravidla a zásady církevní, autorisaci k dílu svému potřebnou od Jeho Emi
nence slavné a dobrotivé památky kardinála Schwarzenberga, kterážto autorisace při

své platnosti setrvala 1 při nastoupení vlády nejjasnějšího nástupce jeho, knížete arci
biskupa našeho. Františka de Paula. Začali jsme pracovati ve jménu Páně. Dokud byl
přisíle . šlechetný praelát Václav Štulc, vykonával přehlížení textu a výkladu téměř
výhradně, až na skrovné výjimky, a tak se jest dělo až ku knize Jobově. Odtud
připadlo přehlížení na mne. í

Přehlížejícetext a výklad nejednali jsme sami.ze sebe, alebrž šetřilijsme překladův
od arcibiskupův našich schválených, hledíce zejména k doslovnému překladu Bible
Svatováclavské z r. 1715a 1771,ku Bibli vydané r.-1850, a ku Bibli Frenclově. Změny,
kteréž zde onde byly činěny, staly se ve prospěch textu, aby, pokud se dalo, byl

věrným tlumočníkem Vulgaty, ku které stále bylo přihlíženo. podle vydání AlRoliho,

i na prospěch jazyka českého. Výklad textu jest až na skrovné výjimky tentýž, jako
v Bibli, vydané r. 1850, a zejména tentýž, jako v Bibli Frenclově.

> "Doufám pilně a pevně, že snaha má, a především snaha veleučeného, v Pánu

odpočívajícího pana probošta Štulce nebyla marna, a že práce naše vyhovuje1 vrch
nosti církevní, 1 rýzosti. jazyka českého. ——

Ph vši usilovnosti naší mohlo se snadno státi, že jsme se budže v textu nebo

u výkladu z cesty pravé poněkud uchýlili v kterémžto případě podrobují jménem
svým, i jménem zesnulého p. probošta Václava Štylce, všechno rčení naše autoritě
církevní a jejímu soudu 1 nálezu.

Podotknouti ještě sluší, že jest Doréova Bible vydaná jazykem francouzským
rozdělena do dvou dílů. Prvý díl končí Písni Šalomounovou. Poněvadž tím netrpí

úrazu Písmosv., ač by lépe bývalo, zakončiti spíše prvý dil Ekklesiastikem : následo
váno toho příkladu 1 ve vydání českém.

Snaha vydavatelova i nakladatelova, kterýžto tak překrásnými obrazy ozdobil
Slovo věčného Boha i v jazyku českém, zasluhuje zajisté uznání všestranného, jehož
mu 1 já z plna srdce přeji, s tou prosbou, aby dal jemu Bůh a všem čtenářům Bible
této uzříů někdy překrásného Boha, kterýž vštípil do srdce lidského nejenom ideu
dobra a pravdy, ale také ideu krásy.

4

V PRAZE, v měsíci prosinci 1857.

Dr.Antonin Lenz,
kanovník královského chrámu Páně na Vyšehradě.
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BŮH STVOŘIL SVĚTLO.



GENESIS.

PRVNÍ KNIHA MOJŽÍŠOVA.

Mojžíš ve prvé této knize Písem svatých vypravuje

o stvoření nebes i země,

o počátku, životě a pádu člověka v ráji, o dějinách lidstva za prvých věkův, o osudech arciotcův

až do smrti Josefovy v Egyptě.

KAPITOLA I.

Btvoření nebe | země, všech věci na zemí a člověka, —

1. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.'.
2. Země pak byla pustá i prázdná, a tma byla nad pro

pastí. a Duch Boží vznášel se nad vodami.“

3. I řekl Bůh: Buď světlo. A učiněno jest světlo.* (Žia. 11.3.]
4. I viděl Báh světlo, že bylo dobré: a oddělil světlo od

temností.

5. A nazval světlo dnem, a tmu nocí: i stal se večer a jitro,
den první.*

0. Řekl také Báh: Buď obloba u prostřed vod: a odděl
vody od vod.*

%. I učinil Báh oblohu, a oddělil vody, kteréž byly pod
oblohou, od těch, kteréž byly nad oblohou. A stalo se tak.

8. I nazval Bůh oblohu nebem: a stal se večer a jitro,
den druhý.

9. Řekl pak Bůh: Shromážděte se vody, kteréž pod nebem
jsou, v místo jedno: a ukaž se sucho.“ | stalo ge tak.

KAPITOLA I.

! „Na počátkuo“, totíž časn, prre než 1ůbee bylo co stvořeno.
(Sněm Lat IV.) Věčným ber počátku, edm sebou jsoucí. jest jediný
Bůb, stvořitel veškerého světe, všemohoucí původeo všech věcí viditel
ných a neviditelných, všeliké hitky hmotně i způsoby Její Jakož I pod
staty a moci všech bytostí duchových na nebesích | na zemi. — Stvo
tení světa, £ J. nebes i země účastnily se vše tři osoby trojjediného
Boha tak, že „z Otce akrze Syna v Duchu evatém jsou všecky věci“.
(Řím 11, 88)

" Země stvořená byla prvotně neupravenou, tekuton směsicí živlův
a sil rozmanitých. — Nad touto pnstou, nenprarenou, tekutou stnčelcí
(nad vodami) vznášel se čili působil moci tvořitelskon Dneb Boží.

* „Buď ovětlol“ — totiž objev se litka světla, bez něbož na zeml
rostlíny a živočichové dařití se a žití nemohou.

* Temnote byla před světlem a noc prve než den. Za tou příčinou
Židé počítali a Církev dosud počítá doby svátkův svých od večera do
večera.

* „Buď obloha“, t j. vzduch, jonž obkličuje — oblehá — zemi.
* V dobn tn připadá utvoření pevniny zemské a vyzdvižení hur

na zemi.

10. A nazval Bůh sucho zemí, a shromáždění vod nazval

moři. A viděl Bůh, že to bylo dobré. [Job. 38, «—e)
11. 1 řekl: Zploď země bylinu zelenou a činící símě, a dřevo

plodné nesoucí ovoce podle pokolení svého, jehož símě by v ném
samém bylo na zemi. I stalo se tak.

12. [ vydala země bylinu zelenou a činící símě, podle po
kolení svého, a dřevo nesoucí ovoce, a mající jedno každé
símě podle tvářnosti své. A viděl Bůh, že to bylo dobré.

13. I stal se večer a jitro, den třetí.
14. Řekl pak Bůh: Budte světla na obloze nebeské, a ať

oddělují den a noc, a jsou na znamení časův, dnův i let:
15. aby svítila na obloze nebeské, a osvěcovala zemi. I stalo

se tak.

16. A učiuil Bůb dvě světla veliká: světlo větší, aby pa
novalo nade dnem: a světlo menší, aby panovalo nad nocí:
1 hvězdy.?

17. A postavil je na obloze nebeské, aby svítila nad zemí
18. a panovala nade dnem a nocí, a oddělovala světlo a

tmu. A viděl Bůh, že to bylo dobré.
19. I stal se večer a jitro, den čtvrtý.
20. Řekl také Bůh: Vydejte vody plaz duše živé, a létavce

nad zemí pod oblohou nebeskou.
21. I stvořil Bůh velryby veliké, a všelikou duši živou

a hýbající se, kterouž vydaly vody v tvářnostech jejich, a vše
liké létavé podle pokolení jich. A viděl Bůh, že to bylo dobré.

22. I požehnal jim, řka: Rosttež, a množte se, a naplňte
vody mořské: a ptactvo ať se rozmnožuje na zemi.

23. I stal se večer a jitro, den pátý.
24. Řekl také Bůh: Vydej země duši živou, podle pokolení

jejího, hovada a zeměplazy a divou zvěř zemskou podle tvář
ností jejich. I stalo se tak.

3 Vykladačí Pisma učí, že dotčená tělcsa: slance, měsíc a hvězdy
ve svoji způsobě povstala [ nabyla útvarn svého z látky světla, již
v prvý den stvořeného. Světelným témto tělům zároveň vůlí všemobou
cího vykázány Jena poměr a působnosí, hledic k zemi, upravené za
rodiště bylin a stromův, za obyt živočichům a člověku.
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25. A učinil Bůh zvěř zemskou podle tvářnosti jejich,
i hovada, i všeliký zeměplaz podle pokolení jeho. A viděl Bůh,
že to bylo dobré.

26. I řekl: Učiňme člověka k obrazu a podobenství našemu:
a nechť panuje nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebe
ukým, i nad zvěří, i nade vší zemí, i nad všelíkým plazem,
kterýž se hýbe na zemi.“ [1. Kor, 11, 7. Kol, 8, 10.)

27. A stvořil Bůh člověka k obrazu svému: k obrazu Bo

žímu stvořil ho, muže a ženu stvořil je. (Sir. 17, 1. Mat.19, 4.)

28. I požehnal jím Bůh, a řekl: Rosftež a množte se, a na
plůte zemí, a podmaňte ji, a pauujte nad rybami mořskými,
a nad ptactvem nebeským, i nade všemi živočichy. kteříž se
hýbají na zeml.

29. I řekl Bůh: Hlé, dal jsem vám všelikou bylinu ne
soucí semeno na zemi, a všecko dříví, kteréž má v samém
sobě semeno pokolení svého, aby vám bylo za pokrm:

30. a všechněm živočíchům zemským, í všemu ptactvu ne
beskému, i všemu, což se hýbe na zemi, a v čemž jest duše
živá, aby měli ku pokrmu. I stalo se tak.

31. A viděl Bůh vše, což bylučinil: a bylo velmi dobré.
I stal ee večer a jitro, den šestý. [Mar.2, 37.)

KAPITOLAII.

Odpočinek « posvěcení dne sedmého, — Ráj na zemi. — Utroření ženy
u Adamova Zebra. — Původ stavu manželského,

1. Tedy dokonána jsou nebesa i země, i všecka okrasa
jejich.

2. A dokonal Bůh dne sedmého dílo své, kteréž učinil: a
odpočinul dne sedmého ode všeho díla, kteréž byl dělal.'

3. I požehnal dni sedmému; a posvětil ho:* nebo v něm
byl přestal ode všeho díla svého, kteréž byl stvořil Bůh, aby
je učinil. (žia. 4 4.]

4. Tiť jsou rodové nebe a země, * když stvořena jsou v den,
v němž učinil Hospodin Bůh nebe i zemi:

5. i všeliké proutí polní dříve nežli vycházelo ua zemi,
a všelikou bylinu krajiny, prve než vzcházela: nebo ještě
byl nedštíl Hospodin Bůh na zemi, a člověka nebylo, kterýžby
vzdělával zemi:

U. ale studnice vystupovala z země, svlažující všecken
svršek země.

* Způrob, kterým Bůh oblažnje stvoření člověka, významně liší se
ode alov,jich ráčil nžiti, tvofe světlo a vzduch, sušina a moře, byliny,
rostliny, stromoví, ryby, ptaetvo a všo Jině živočichy. Sv. Otcové jiš na
to velikouvábu kladou,že to neřečeno:„Buď člověk! aloe:Učíňmo
člověka I“ Slova „učlšime“ berou na doklad víry o Nějsvětější Trojici,
Ježto všemohoucí Otoo skrze Syna v Duchu svatém člověka k obrazu
a podobenství svému ráčil atvoříti.

KAPITOLA IL

' Slov „Bůhodpočínuldnesedmého" neslušíbrátiv ten roznm,
Jakoby Bůb, dokonav stvoření světa, počal býti naprosto nečinným;
Otec nebeský zejístě neustů'e „půrobí až dosud“, (Jan 5, 17.) Dotčená
slova znamenají pouze tolik. že stvořením člověka tvorstvo na zemi
dospělo vreboln a Bůh stvořitel nových tvorův přestal tvořiti.

* Den redmý Bůh zvlášiní označil milostí, a vyhrazuje ho sobě, usta
novil, aby ovšem i člověk toho dne přestal od práce a dobrolibou služ
bou | péčí zasvěcoval jej.

9 „Tiť jsou rodové nebes a země“ t. j. takový jest tek a způsob
stvoření nebes i země. vy Jen počí P

* Studnice dle heberojštiny znamená zde tolik co: mlha, výpary
země, ježto rosou svlažovaly povrch země.

7. Učinil tedy Hospodin Bůh člověka z hlíny země, a vdechl
v tvář jeho dchnutí života, I učiněn jest člověk v duší živou.*

8. Štípil pak byl Hospodin Bůh ráj rozkoše od počátku:
v němž postavil člověka, kteréhož byl učinil.

9. A vyvedl Hospodin Bůh z země všeliké dřevo k pohle
dění pěkné a k jídlu chutné: dřevo také života u prostřed ráje,
i dřevo vědění dobrého a zlého.“

10. A řeka vycházela z místa rozkoše k svlažování ráje.
kteráž odtud dělí se ve čtyři hlavní řeky.

11. Jméno jedné Fison: ta jest, kteráž obchází všecku zemi
Hevilath, kdež se rodí zlato: [8tr. 34,33.)

12. a zlato země té výborné jest: tu se nachází bdellium,*

a kámen onychyn.
13. A jméno řeky druhé Gehon: tať jest. jež obchází všecku

zemi mouřenínskou.

14. Jméno pak řeky třetí Tygris: ta jde proti Assyrským.
Řeka pak čtvrtá, ta jest Eufrat.

15. Pojal tedy Hospodin Bůh člověka, a postavil jej v ráji
rozkoše, aby jej vzdělával a ostříhal ho:*

16. a přikázal mu, řka: ze všelikého dřeva rajského jez:
17. ze dřeva pak vědění dobrého a zlého ať nejíš: nebo

v který koli den by z něho jedl, smrtí umřeš.

18. Řekl také Hospodin Bůh: není dobré člověku, býti
samotnému: učíňmež jemu pomoc podobnou jemu.

19. Stvořiv tedy Hospodin Bůh z země všecky živočichy
zemské, a všecko ptactvo nebeské, přivedl je k Adamovi, aby
viděl, jakby nazval je: nebo jak nazval Adam každou duší
živou, toť jest jméno její.

20. I nazval Adam jmény jejích všecka hovada, a všecko
ptactvo nebeské, i všecka zvířata země:“ Adamovi pak ne
nalézal se pomocník podobný jemu.

21. Poslal tedy Hospodin Bůh sen na Adama: a když usnul.
vyňal jedno z žeber jeho, a vyplnil tělem místo jeho.

22. I vzdělal Hospodin Bůh z žebra, kteréž vyňal z Adama.
ženu: a přivedl ji k Adamovi.'“

29. I řekl Adam: Tato jest kosť nyní z kostí mých, a tělo

z těla mého: tato sloutibude mužice,nebo z p vzatapy1. Kor. 11,9.

5 Mojžlš, vracejo so k člověku,tato míetněji vypisuje počátek a ozna
čujo podstatu jeho. —Člověk záleží z těla I z duše. Dlo těla člověk druží
ee k přírodě hmotné, a niž (ze hlíny země) toto tělo vzato jest. Dněl,
kterou tělo nabylo života, člověk povýšen jest nad vežkeru přirodn:
onť jest „pokolení Božího“ (Skot. apošt. 17, 28.), ježto duše jeho bez
prostředně od Boha stvořena jest a spojena s tělom.

* „Dřevo“ čili strom „života uprostřed růje“ měl ovoce, kteréž
člověk Jidaje, byl by tělo své zachoval neporožitelné s nesmrtelné. —
Druhý strom aprostřed ráje, „dřevovědění dobrého a zlého“ — označen
Jest jménem dle náslodkův „spojených s činem člověka“, jemuž přikázal
Báh: „Se stromu vědění dobrého a zlého nejez!* Člověk, věrně a pevně
zacbovav se dle danó zápovědí, byl by na sobě zkusil, jak „dobré
fest přidržeti se Hospodlna“. Naopak porušením příkazu Božího bylo
mmusoznatí na sobě, že svrchované zlé Jest hřích.

* „Bdelllum“ slovo drahá, libovonná pryskyřice.

* Bůh v ráji rozkoše postaviv člověka, vykázal mu tam úkol a
zkoušku. Úkolem bylo „vzdělávání a ostříhání ráje“. Zkouška vy
měřena Jest člorěku obmezením svobody v příčině požívání ovoce ne
stromův rajských. Joha jisti ovoce se všeho stromoví rajského, měl
zápověď: „jistí ovoce se stromu vědění dobrého a zlého“. —

* Adam, z vůle Boží živočichům a ptactvu dávaje jména přiměřená,
dal tudy na jevo přístvořenon sobě snámosf přírody a zároveň také
způsobilosf řeči, darované od Boha.

19Utroření ženy dle výkladu sv. Otoův stalo se za divného amu,
kterým Adam ocitil se u vytržení ducha. —
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24. Protož opustí člověk otce svého i matku, a přidržeti

se bude manželky své: a budou dva v jednom těle.''
25. Byli pak obadva nazí, totižto Adam a žena jeho: a ne

styděli se.'*

KAPITOLA III.

Pů člověka, — Urinění bo z hříchu, ——Pokaty uložené,

Zaslíbení Spazitale.

1. Had pak byl chytřejší nade všecky živočichy země,
kteréž byl učínil Hospodin Bůh. Řekl pak k ženě: Proč při
kázal vám Bůh, abyste nejedli z každého dřeva rajského?'

2. Jemuž odpověděla žena: z ovece (všeho) stromoví. kteréž
jest v ráji, jíme:

3. ale z ovoce stromu, kterýž jest uprostřed ráje, přikázal
nám Bůh, abychom nejedli, a abychom nedotýkali se ho,
bychom snad nezemřeli.

4. Řekl pak had k ženě: nikoli smrtí nezemřete. (3. Kwr.11,3.)
5. Ví zajisté Bůh, že v kterýkoli den budete jísti z něho, ote

vrou se oči vaše: a bndete jako bohové, vědouce dobré [ zlé.
G. Viděla tedy žena, žeby dobrý byl strom k jídlu, a očím

pěkuý, a na pohledění rozkošný : i vzala z ovocejeho, a jedla:
a dala muži svému, kterýž [také) jedl. (*-Tim.2, 14.)

7. I otevřeny jsou oči oboudvou:“ a když poznali, že jsou
nazí, navázali listí ffkového a udélali sobě zástěry.

8. A když byli zaslechli hlas Hospodina Boha, procházejícího
se v ráji, při větérku po polední, skryl se Adam, i žena jeho
před tváří Hoapodina Boha u prostřed stromoví rajského.

9. I zavolal Hospodin Bůh Adama, a řekl jemu: Kde jsi?
10. Kterýžto řekl: Hlas tvůj slyšel jsem v ráji: a bál jsem

se, proto že jsem nahý, i skryl jsem se.
11. Jemuž řekl [Bůh): I kdo: tobě oznámil, že jsí nahý,

jediné že jsi jedl ze stromu, z kteréhož jsem přikázal tobě,
aby nejedl?

12. I řekl Adam: Žena, kterouž jsi mi dal za tovaryšku,
dala mi ze stromu, a jedl jsem.

13. I řekl Hospodin Bůh k ženě: Proč jsi to učinila? Kte
rážto odpověděla: Had podvedl mne, a jedla jsem.

14. I řekl Hospodin Bůh k hadu: Že jsí to učinil, zlořečený
jsí mezi všemi živočichy a divými zvířaty země: po prsech
svých polezeš, a zemi jísti budeš po všecky dny života svého.*

15. Nepřátelství položím mezi ženou a tebou, a mezi se
menem tvým a semenem jejím, onať potře hlavu tvou. a ty
úklady činiti budeš patě její.“

"' Adam, od Boha přijav ženu za pomocnicí a družků, patrně z Bo
žího zjevení poznal vznešenosf a důstojnosťfmanželského stavu, jenž
od Boha samého zřízen a posvěcen jest Jako trvalé, nerozlučitelně spo
Jeni jediného muže s Jedinou ženou.

51Nahota těla nevadila bezvínnému Adamovi s ženě jeho. Milosf Boží

prvotnéudělená| Z a di sv.Augustin,bylajim za čat,kterýž zakrýval prvotní nabotu
KAPITOLAn

' Starý had (pekelný) nad Jiné cbytřejší lhář a otec lži, způsoby atvářnosti hoda „pozemského“ použil k úkladu na oklamání a zdhoba
člověka.

» Otevřeny Jsou oči obou dvou: t j. muž | žena oeznailpři
sobě děsné proměny, cítice v sobě zároveň I vědomí viny spáchané
1 ztrátu blahodárných milostí, křerýmiš do nedávna oplývali. Nahota
těla stala 60 jim nápadnou 1 trapnou. Obava zaslouženého trestu opano
vala duší, a protož ukrývali se před Bohem.

** Pokuta, ktorouž na viditelného hada přišlo zlořečení mezi všemi

4

16. Ženě také řekl: Rozmnožím bídy tvé, a početí tvá:
v bolesti roditi budeš děti, a pod mocí muže budeš, a on
panovati bude nad tebou.

17. Adamovi pak řekl: Že jsi uposlechl hlasn ženy své,
a jedl jsi ze stromu, z kteréhož jsem přikázal tobě, aby ne
jedl, zlořečenát země v díle tvém: v -pracech budeš jísti
z ní po všecky dny života svého.“

18. Trní a hloží tobě ploditi bude, a budeš jísti bylinu země.

19. V pota tváři své jísti budeš chléb, dokavad se nena
vrátíš do země, z kteréž jsi vzat: nebo prach jsi, a v prach
se navrátíš. (žetm. 102, 14.)

20. I nazval Adam jméno ženy své Eva: proto že byla máti
všech živých.

21. Udělal také Hospodin Bůh Adamovi a ženě jeho sukně
kožené, a přioděl je:

22. 1 řekl: Hle Adam jako jeden z nás učiněn jest, věda
dobré j zlé: protož nyní aby snad nevztáhl ruky své a nevzal
také ze stromu života, a jedlby, a bylby žív na věky.

23. I vypustil jej Hospodin Bůh z ráje rozkoše, aby vzdě
lával zemi, z níž vzat jest.

24. I vyhnal Adama: a postavil před rájem rozkoše Cheru
bíny, a mečem plamenným a obratným, k ostříhání cesty
života.

KAPITOLA IV.

Oběil synův Adamorých. — Kain nabil bratra bele. — Potomci Kalnori. —

Adamůvr syn Setb.

1. Adam pak poznal Evu, ženu svou: kteráž počala a po
rodila Knína. řkouc: Obdržela jsem člověka skrze Boha.

2, A opét porodila bratra jeho Abele. Byl nak Abel pastýř
ovcí. a Kain oráč.

3. Stalo se pak po mnohých dnech. že obětoval Kain z úro
dy zemské dary Hospodinu.'

4. Abel také obětoval z prvorozených stáda svého, a z tuku
jejich: i vzhlédl Hospodin na Abele, a na dary jeho.“

5. Na Kaina pak, a na dary jeho, nevzhlédl: I rozhněval
se Kain náramně, a opadla tvář jeho.*

6. I řekl Hospodin k němu: Proč jsi se rozhněval? a proč
opadla tvář tvoje“

7. Zdaliž odplaty nevezmeš, budeš-li dobře čínití: pakli zle.
hned ve dveřích bude hřích přítomen? Ale pod tebou má býti
žádosť jeho, a ty panovati máš nad ním.

aby zrušil a zalčil skutky důábla| dražiny jeho. — A tak s pokutou,
ohlášenou hadu původci prvého hříchu, zároveň spojeno Jost prvé za
slíbení žádoncího Spasitele. Bohoslorcům a vykladačům Písem vole
významný verš 15. sluje „protoevangelinm“, prvé evangelium čili prvá
blahověst. :

* Poknd člověk nezhřešli, práce, kteronž mn bylo „vzdělávati ráj“,
nevinnému vzdělavateli nebyla trudnou nýbrž rozkožnou, milou a vděč
nou. — Po spáchaném hříchuAdamovi uloženo, prací lopotnou a trudnou
„V potu tváři“ vzdělávati zemi vně ráje. Země,stíšená zlořečením, přes
všelikou lopotnou práci, nemohla | neměla poskytovati mu ovoce raj
ského, zle ovšem zároveň s bylinami užitečnými plodila odporné trní
a hloží...

KAPITOLA IV.

* Oběti mají patrně původ a základ svůj v prvrotném ustanovení sa
mého Boha. Abel a Kain obětujice, najisto činili to po příkladu otce
svého Adama.

* Hospodinahblédi na Abole a na dary jeho s patrnonoblibou
i dal to na jevo Jistým znamením viditelným. Kain, neznamenav pří
svě oběti nic podobného, tušil a cítil, že dary jeho nelíbily se Bohn.
Příčinou,proč oběťKalnova nedošla oblíby u Boha, die výkladu sv. Pavla
byla chatraá, jalová víra, e jskonž obětoval (k Žid. 11, 4.).

3 Tvář Kalnova opadla totiž záští a hněvemna bratra.
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8. I řekl Kaln k Abelovi, bratru svému: Vyjděme ven.
A když byli na polí, povstal Kaín proti bratru svému Abelovi,
a zabil jej. (Mat.23,33.)

9. 1 řekl Hospodin ke Kainovi: Kde jest Abel, bratr tvůj?
Kterýž odpověděl: Nevím! Zdali strážcem bratra svéhojsem ?

10. I řekl k němu: Co jsi učínil? Hlas krve bratra tvého
ke mně volá z země.

11. Protož nyní zlořečený budeš na zemi, kteráž otevřela
ústa svá, a přijala krev bratra tvého z ruky tvé.

12. Když budeš vzdělávati ji, nebude dávati tobě užitků
svých: tulákem a poběhlým budeš na zemí.

13. I řek) Kain k Hospodinu: Větší jest nepravosť má, nežli
abych odpuštění zasloužil.

14. Hle, vyháníé mne dnes“ od tváří země, a od tváři tvé
ukrývati ae budo, a budu talákem a poběhlíkem na zemi:
protož každý, kdo nalezne mne, zabije mne.

16. I řekl jemu Hospodin: Nikoli tak nebude: ale každý,
kdož by zabil Kajna, sedmnásobně trestén bude. A položil Ho

epodin znamení na Kana, aby žádný nezabil ho, kdožby nalezl jej.
16. I vyšed Kain od tváří Hospodina, bydlil poběhlý na

zemi na východní straně Eden.“
17. Poznal pak- Kain ženu svou, kterážto počala, a porodila

Henocha: i vystavěl město, a nazval jméno jeho podle jména
syna svého, Henoch.

18. Henoch pak zplodil Irnda, a Jrad zplodil Maviaele, a
Maviael zplodil Mathusaele, a Mathusael zplodil Lámecha.

19. Kterýž pojáldvě ženy, jméno jedné Ada a jméno druhéSella. .

2. I porodila Ada!"Jábele, kterýž byl otec přebývajících
ve stanech a pentýřův.

21. A jméno bratra jeho Jubal: ten byl otec hrajících na
cítaru a na varhany. 

22. Sella také porodila Tubalkaina, kterýž byl kovář a řemesl
ník všelikého díla od médi a od železa. Sestra pak Tubal
kainova byla Noéma.

23. I řekl Lámech ženám svým, Adě a Selle: Slyšte hlas
můj. ženy Lámechovy, poslouchejte řečí mé: že jsem zabil
muže k ráně své, a mládenečka k zminalosti avé.

24. Sedmnásobná pomsta dána bude pro Kalina: pro Lá
mecha pak sedmdesáte.sedmkrát.* [11 18,t2 ]

25. Poznal také ještě Adam ženu svou: i porodila syna,
a nazvala jméno jeho Seth, řkouc: Postavil mi Bůh jiné símě
místo Abele, kteréhož zabil Kain. 

26. Ale i Sethovi narodil sesyn, kteréhož nazval Enos:
ten počal vzývatí jméno Hospodinovo.“

2. Muže a ženu stvořil je, a požehnal jim: i nazval jméno

jejich Adam v den, kteréhož stvoření jsou.
3. Byl pak živ Adam sto třiceti let: a zplodil (syna) k obrazu

a k podobenství svému, a nazval jméno jeho Seth.

4. I bylo dnův Adamových,po zplození Setha, osm set let:a zplodil syny i dcery. [1. Par. 1. 1.)
Ď. A učiněn jest veškeren čas, kteréhož byl živ Adam, devět

set třicet let, i umřel.“
6. Seth také živ byl sto pět let, a zplodil Enosa.
7. A byl živ Seth, po zplození Enosa, osm set sedm let,

a zplodil syny i dcery.
8. I bylo všech dnů Sethových devět set dvanácte let, i umřel.
0. Živ pak byl Enos devadesáte let, « zplodil Kajnana.
10. Po jehožto narození živ byl osm set patnácte let, a zplodil

syny I dcery.
11. I bylo všech dnův Enogových devět set pět let, 1 umřel.
12. Živ také byl Kajnan sedmdesáte let, a zplodil Malaleele.
13. A živ byl Kajnan, po zplození Malaleele, osm set a čtyři

ceti let, a zplodil syny i dcery.
14. I bylo všech dnův Kajnanových devět set deset let,

i umřel.

15. Živ pak byl Malaleel šedesáte pět let, a zplodil Járeda.
16. A živ byl Malaleel, po zplození Járeda, osm set třicetí

let, a zplodil syny i dcery.
17. I bylo všech dnův Malaleelových osm set devadesáte pět

let, i umřel.
18. A živ byl Járed sto a šedesáte dvěléta, a zplodil Henocha.
19. A živ byl Járed, po zplození Henocha, osm set let,

a zplodil syny i dcery.
20. 1 bylo všech dnův Járedových devět set šedesáte dvě

. léta, i umřel.
21. Henoch pak živ byl šedesáte pět let, a zplodil Mathu

22. A chodil Henoch s Bohem :* a po zplození Mathusaléma
živ byl třl sta let, a zplodil svny i dcery.

23. I bylo všech dnův Henochových tři sta šedesáto a pět let.
24. A chodil s Bobem, a neukázal a0:“ nebo vzel ho Bůh.

(ži. 11, 5.)
25. Živ také byl Mathusalém sto oamdesáte sedm let, a

zplodil Lámecha.
26. A žív byl Mathusalám, po zplození Lámecha, sedm set

osmdesáte dvě léta, a zplodil syny 1 deery.
27. I bylo všech dnův Mathusalémových devět set šedesáte

a devět let, i umřel.

28. Živ pak byl Lámech sto osmdesáte a dvě léta, a zplodil
syna:

29. a nazval jméno jeho Noé, řka: Tentoť nás potěší od
skutkův a prací rukou našich v zemi, které byl zlořečil Ho

in.4

3. A živ byl Lámech, potom když zplodil Noé, pět set
devadesáte a pět let, a zplodil svny i dcery.

a
A

potí;-i V
MMn

l

KAPITOLA V.

Rodina Adamova : potomkův Jeho až do Nod.

1. Tato jest kniha rodu Adamova. V den, kteréhož stvořil

Bůh člověka, ku podobenství Božímu učinil jej.

1

A0
KAPITOLA V.

* Od Adama do Noé čítá re deratero pokolení. Adam, živ jea 990 let,
byl Ještě na živě za dnův Henochových. Podle dárnověkých podání
stařičký praotec Adam vzorného světce Henocha nelanovil opatrovníkem
potomstva.

* Henoch chodil e Bohem,t. j. byl ovatě živ, Bohase drže vědy
s všude Jej na pamět maje.

3 Neukázal ce, t J. zmizelsočí lidem na seml, byv od Boha zvlášt

a způsobem přenešen do ráje (Ekkles. 44, 16.), aby emrti neokuall.(Žid 11, 5.)
+ Noč znamená tolik co „odpočínek“. OtecJeho Lámech dal mu to jmé

no, doufaje, fo zrozený syn, až doroste, pomůže Jemu vzdělivati semi,
stiženou zlořečením Božím, a pomáhaje otel, nichčí těžké práce polní.

U“ -a Amhaj-ji —— .. (3 . =

* V textu heberejském přáno: „bydili v zemi Noa“ t. j. vybnanství.
* Slova Lámechova, tuto položená, prostě slyší se takto: „Já zabil

muže, a při tom rančno mne; zabil jscm mbidence, a při tom udeřeno
mne, še mi zůstala modřina. — Vězte, že pomstím se za to velíco.“
Jsouf, kdož jiným ještě způsobem je vykládají. Podle vykladačův těchto
Limech vece: Zabil jsem mnže, za to že mne ranil; zabil jsem mládo
nečka, ovšem za to, že mne udeřil. — I pomstim se moobem víco ka
ždému, kdož by ublížil mně.

* Enos počal vzývat jméno Hospodinovo, t j. obzvláštní společnou
bohoslnžbu konati v rozmnožené rodině Aslamově, drnbým ohlašuje
vůli Boží.



BUH DAL ADANOVÍ EVU.
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31. I bylo všech dnův Lámechových sedm set sedmdesite
a sedm let, i umřel. Noé pak, když byl v pěti stech letech,
zplodil Séma, Cháma 1 Jafeta.

KAPITOLA VL
Zloba lilská rosmabla ee na zeral. — Bůh světe broze záhobon,

dělati koráb rozkázal.

1. A když se počali lidé množiti na zemi, a dcer naplodili,
2. vidouce synové Boží dcery lidské, že by krásné byly,

brali sobě manželky ze všech, kteréž byli zvolili.'
3. I řekl Bůh: Nezůstane duch můj v člověku navěky,

nebo tělo jest:* a budou dnové jeho sto dvaceti let.“
4. Obrové pak bvli na zemi v těch dnech: nebo když vchá

zelí synové Boží k dcerám lidským, a ony rodily, tiť jsou
mocní od věku, muži slovatní.

5. Vida pak Bůh, že by mnohá zlost lidská byla na zemi,
a všeliké myšlení srdce náchylné bylo ke zlému po všecken čas,

G. zželelo se jemu, že člověka učinil na zemí. A bolestí
srdce dotčen jsa uvnitř,'

7. řekl: Vyhladím člověka, kterého jsem stvořil, ze země,
od člověka až do hovad, od zeměpla-u až do ptactva nebe
ského: nebo líto mí, že jsem je učinil.

8. Noé pak nalezl mílosť před Hospodinem.
9. Tito jsou rodové Noé. Noé muž spravedlivý a dokonalý

byl v rodech svých, s Bohem chodil. (Bir.44, 17.)
10. A zplodil tři syny, Séma, Cháma i Jafeta.
11. Porušena jest pak země před Bohem, a naplněna jest

nepravostí.
12. A když viděl Bůh, že země porušena jest (nebo všeliké

tělo bylo porušilo cestu svou na zemi):
13. řekl k Noé: Konec všelikého těla přišel přede mne;

naplněna jest země nepravostí od ních. a já zkazím je se zemí.
(1. Petr, 3, 20. 2. Petr. 2, 8.]

14. Učiň sobě koráb z dříví otesaného: příbytečky v ko
rábu uděláš, a klím namažeš vnitř i zevnitř.

15. A takto uděláš jej: Tři set loktův bude dlouhosťkorábu,
padesát loktů širokosť a třiceti loktů vysokost jeho.
" 16. Okno v korábu uděláš, a na loket dokonáš svršek jeho:

dvéře pak korábu postavíš v boku: zpodní, druhé i třetí po
nebí vzděláš v něm.

17. Hle, já přivedu vody potopy na zemi, abych zahubil
všeliké tělo, v němž jest duch života pod nebem: všecky věci,
kteréžto na zemi jsou, zkaženy budon.

18. A učiním s tebou úmluvu svou: * a vejdeš do korábu ty,
i synové tvoji, žena tvá, i ženy synův tvých s tebou.

KAPITOLA VL

>Synové Božl, t j. zbožní etnostní odchovancia náslo

oken Sethovi.— Dcery lidaké, t.j. potomkyněz porašenéhorodu

1Člověk 0 tělo, t j. on smýšlia žije ponzopo žádostecha chtičich svého těla.
3Budou nové Jeho sto dvacetí lot — Poshovímještě 120

rokův, a nenapraví-lí so lidé, potrestim, zahladím je.
* „Zšželelo se Bohu — bolesti srdce dotčen jost“ obrazně

řečeno jest o dle své nemůže podroben býti měni
vým eitům, kterými! duše, mysl a srdce člověčíbývají zachráceny. Obraz
nými slovy takovými Plsmo sv. tuto | jinde nazaačuje pouzo jistý poměr
soudův Božích, hledie k svobodným činům lidským — Propovědí:
„zželelo ee Bohu. že učinil člověka“ míněno a praveno vlastně: „Lidé
stavše so zlými. protiví se Bohu a činí se nehodnými života čili stvo
ření svého.“ Bůb Stvořitel by smýšlel a cítil po lidska, měl by příčinu,
bolestiti a želeti toho, že stvořil člověka.

>8 tebou učiním úmluvu svou — tebe a rod trůj zachráním
od záhuby. Koráb Nodův nebyl upraven k plavbě ovšem. alo | k nbyto

= Lo KAPITOLA VIL. 10

19. A ze všech živočichův všelikého těla po dvém uvedeš
do korábu, aby živi byli s tebou: samce a samice.

20. Z ptactva podle pokolení jeho, a z hovad podle poko
lení jejich, a ze všeho plazu zemského podle pokolení jeho:
po dvém ze všech vejdou s tebou, aby mohli živí býti.

21. Protož nabéřeš s sebou ze všech pokrmův, kteréž jísti
se mohou, a sneseš k sobě: a budou za pokrm i tobě i jim.

22. Tedy učinil Noé všecko, což byl rozkázal jemu Bůh.

KAPITOLA VII.
Noé vešel do korábu. — Potopa světa.

L. I řekl Hospodin k němu: Vejdiž tv, i všecek dům tvůj,
do korábu: neboť jsem tebe viděl spravedlivého před sebou
v pokolení tomto.'

2. Ze všech živočichův čistých vezmi sedmero a sedmero,
samce a samici: z živočichův pak nečistých dvě a dvě, samce
a samici.“

3. Ale i z ptactva nebeského sedmero a sedmero, samce
a samici: aby zachováno bylo símě na veškeré zemi.

4. Nebo ještě, a to po sedmi dnech, já dštíti budu na
zemi za čtyřiceti dnův a čtyřicetí nocí: a všelikou podstatu,
kterou jsem učinil, vyhladím s povrchu země.

5. Učinil tedy Noé vše, což byl rozkázal jemu Hospodin.“
G. A byl v šesti stech letech, když vody potopy rozlily se

na zemi.

7. I vešel Noé a synové jeho, a žena jeho, a ženy synův
jeho s ním do korábu, pro vody potopy.* (Mat.24,31)

8. Z živočichův také čistých i nečistých. i z ptactva, a ze
všeho, což se hýbe na zemi,

9. dvé a dvé vešli k Noé do korábu, samec a samice, jak
byl Hospodín rozkázal Noé.

10. A když pominulo sedm dní, vody potopy rozlily se na zemi.
11. Léta šestistého věku No6, měsíce druhého, sedmnáctého

dne měsíce, protrženy jsou všecky studnice propasti veliké,
a průduchové nebeští otevření jsou: *

12. i stal se příval na zemí po čtyřiceti dní, a čtyřiceti nocí.

vání lidí a zvířat £ k nesení těžkého nákladu. Podle výšky, děfky
a šířky ve třech ponebích Jeho vyměřeno v něm prostory do 3 míl
lionův kostkových atřevícův.

KAPITOLAVI

* Noč,dělaje koráb, dle podání k dílu velikému potřeboval 100 let. —
Dům, t. j. rod jeho všecken záležel ze tři synův onoho česu žematých.
Noé jss před Bohem spravedliv po vše časy, byl zároveň „hlasatelem
spravedlnosti“ (2. Petr. 2, 5', jenž slovy a skutky souvěké beabožaíky
povzbuzoval k nápravě života.

* Živočichy člstými eluli ptácí a zvířata, kterých užíváno k oběto
vání.

> Nod k rozkazu Hospodinovu, vybíraje a do korábu uváděje vše
liká zvířata, nebyl by bez samého Boha dovedli se
hnati jich tolik. Nesnadný úkol s přispěním Všemohoucího vykonán
jest za posledních sedmi dnův před početím potopy.

* Při obecné potopě a záhladě všebo Hdstva Noé na živě
zůstal sám s těmi, kteří s ním byli v korábě. Vedle výkladův sv. Oteův
spravedlivý Noé jest obrazem samého Spasitele a koráb brazením
av. Církve. Nod vzdělal koráb i obytoval v něm syny své a živočichy,
kteříž neměli potopou zahynouti. Ježiš Kristus založil Cirkev a volá
do ní všecky, aby milosti Boží byli spasení. Při potopě zahynuli vělckni,
kdož nebyli s Noé v korábě. Rovněž tak ulkdo nebude spasen, kdož
nejsa v Církvi s Krister, nenáslednje Ho.

*Počátekpotopyklade se tuto dodruhéhoměsícev roce.ne Obr?rok u národův na východě počínal druhou polovicí našeho
Září. Šetříce toho, sedmnáctý den druhého měsíce alašně Ra: počánek
měsíce Listopadu kladerme.
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13. Při počátku dne toho vešel Noé, a Sém. a Chám,a Jafet,
synové jeho, žena jeho, a tři ženy synův jeho s nimi do
korábu:

14. oni, i všeliký živočich podle pokolení svého, i všeliká
hovada podle pokolení svého, i vše, což se hýbe na zemi podle
pokolení svého, i všeliké létavé podle pokolení svého, všelijací
ptáci, a všickni okřídlenci

15. vešli k Noé do korábu, dvé a dvé ze všelikého těla,

v němž byl duch života.

16. A kdož vešli, samec a samice ze všelikého těla vešli,

jakož byl přikázal jemu Bůh: a zavřel jej Hospodin z venku.

17. I stala se potopa čtyřiceti dnův na zemi: a rozmnoženy

jsou vody a vyzdvihly koráb vzhůru od země.
18. Nebo se náramně rozmnožily vody: a všecky věcí na

plnily na povrchu země: koráb pak eplýval nad vodami.

19. A vody rozmohly se příliš nad zemí: a přikryty jsou
všecky hory převysoké pod veškerým nebem.

20. Patnácte loktů vyšší byla voda nežli hory, kteréž byla
pokryla.

21. I zhbymulovšeliké tělo, kteréž se hýbalo na zemi. ptákáv,
živočichův, zvířat i všech plazův, kteříž se plazí po zemí:
všickní lidé,

22. i všecko, v čemž dýchání života jest na zemí, pomřelo.

29. I zahladil (Bůh) všelikou podstatu, kteráž byla na zemi,
od člověka až do hovada, i zeměplaz, i ptactvo nebeské vy
hlazeni jsou ze země: zůstal pak sám Noé, a kteříž 8 ním
byli v korábu.

24. I trvaly vody na zemi sto padesáte dnův.“

KAPITOLA VIII

Opadání vod a konec potopy, — Nod z korábu vyšed, obětl Bohu obětoval.

1. Rozpomenuv se pak Bůh na Noé a ma vše živočichy,
i na všecka hovada, kteráž byla s ním v korábu, přivedl vítr
na zemi, a umenšeny jsou vody.

2. A zavřeny jsou studnice propasti, i průduchy nebeské,
a zastaveny jsou přívaly 6 nebe.

9. I navrátily se vody s země jdouce a vracejíce se: a po
čaly opadávati po stu padesáti dnech.

4. A odpočinul koráb měsíce sedmého, dvacátého sedmého
dne měsíce, na horách armenský

č. Ale vody odcházely a opadaly, až do desátého mě
síce: nebo desátého měsíce, prvního dne měsíce, ukázaly se
vrcholy hor.

6. A když pominulo čtyřiceti dní, Noé otevřev okno korábu,
kteréž byl udělal, vypustil krkavce.

7. Kterýžto vylétal a nenavracoval se, dokud nevyschly vody
na zemi.“

* Potopa čili zátopa netoliko rovin a údolí, nýbrž | výšin a hor sebo
znamenitějších trvala 150 dní. Že zátopa tato byla obecnou, drnhně
dokladův na to slovutní přrodovědel poskytují.

KAPITOLA VID.

+ V textu hebrejském nečteme 20. dne, nýbrž 17. dne. — Horu ©Ar
menil, kdež koráb stanul, hebrejský text označil jménem Ararat
(u AimenůvMacís, u Torkův Aghur Dah). Na blízko leží městoNach
Sivan (po česku: Stanice korábu). Hora Ararat má výší 19.350.

* Krkavec, vedle hobrejského textu vyšel (vyletěl) vychdzejo a na
vraceje se zase, dokarad nevyschly vody.

57
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A. Vypustil také holubicí za ním, aby viděl, již-li by osákly
vody na povrchu země.

9. Kterážto když nenašla, kde by odpočinula noha její, na
vrátila se k němu do korábu: nebo vody byly po veškeré
zemi: i vztáhl ruku, a pochytív ji vnesl do korábu.

10. Počkavpak nad to sedm dnův jiných, opět vypustil bolu
bici z korábu.11.Aleonapřišlakněmus večera,nesoucratolestolivovou
s zeleným listím v ústech svých; tedy porozuměl Noé, že
osákly vody na zemi.

12. 1 čekal nicméně sedm jiných dnův: a vypustil holubicí,
kterážto nenavrátila se více k němu.

13. Protož šestistého prvního léta, prvního měsíce, prvního
dne měsíce“ umenšeny jsou vody na zemi: a otevřev Noé
střechu korábu, pohleděl, a viděl, že by osušen byl povrch
země.

14. Měsíce druhého, dvacátého sedmého dne měsíce vyschla
země.“

15. Mluvil pak Bůh k Noé, řka:

16. Vyjdi z korábu, ty, i žena tvá, synové tvoji, Í ženy synův
tvých s tebou.

17. Všecky živočichy, kteříž jsou u tebe, ze všelikéhotěla,
tak z ptactva, jako ze zvěře a všelikých plazů, kteříž se plazí
po zemi, vyveď s sebou, a vejděte na zemí: rosfte a množte
se na ní.

18. Tedy vyšel Noá a synové jeho, žena-jeho, | Zeny synův
jeho a ním.

19. Ale i všickni živočichové, hovada i plazové, kteříž se
plazí po zemi, podle pokolení svého, vyšli z korábu.

20. Vzdělal pak Noé oltář Hospodinu: a vzav ze všeho do
bytka i z čistého ptactva, obětoval oběti zápalné na oltáři.*

21. [ povoněl Hospodin vůně příjemné“ a řekl: Nikoli více
nebudu zlořečiti zemi pro lidi: nebo smysl a myšlení lidského
srdce ke zlému nakloněna jsou od mladosti jejich: protož více
nebudu bítí všeliké duše živé, jako jsem učinil. [>Met.15, 19j

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

> Šestlstého prvního léta, t. j. věku Noéova prvního měsíce čili po
našem časopočtu, ve druhé polovici „Září“. Ieraelšti totiž před výcho
dem 2 Egypta obyčejný rok začínali v druhé polovici Zá. Naproti
tomn rok posvátný počínal n nich na jaře měslormNisan (od polovice
Března do polovice Dubna. (Viz 2. Moj. XII. 2)

* Šetřice podání, zapsaných v této a předešlé kapitole, shledáváme,
že obecná potopa veškeré země trvala 1 rok a 10 dni. Počalaf dne 17.
drahého měslce — (za prvých dnův našeho způsobem úžas
ným. Rok na tov témž druhém měsíci byla Ji země oschla, Noé mohl
z korábu vyjítí a ochráněnce vyvésti na zelenou horn, aby na vbnorené
zemí diky vzdávall a sloužili milostivému Bohu.5Prvým činemdrnhéhopraoteolidínazemi,očlštěnévodamipo
topy, byla zápalná oběť na novém oltáři, v
Zbožný Noé v pokoře Bobu vzdával díky 2a to, žo Jej a syny Jeho
| ženy jich mičll zachovati S upřímným díkůčiněním dražily se dů
věrné prosby. Vděčný Noé přirozenou měron nemohl neprosíři všemo
houciho Slitovníka, by na přiští časy | Jemu | všemn potomstvu ráčil
milostiv býti a nchoval Je od strašilvé pokuty, jakouž byla potopa.

* Povoněl Hospodin vůně příjemné (1 obětí zápalné) — oběť libíla
sc Bohu. — Zaslíbení, ješ tu činí Bůh, jest nemálo významně, Případá
nám Jako milostivá odpověď k prosbám, jimiž Noé provázel dikůčínnou
oběť svoji. — Přípověď sama sebon zřejmá..

* Zřetolnými alovy ustanoren ta obnovený řád vo přírodě na zemí.
Bůh ohlašaje, že dokud země nepomine, setba i žeň, vedro a studeno,
léto šizima, noc 1 den budou ee atřídati a atnnovený řád nebnde po
rušen obernými úhonami, jakož stalo so při potopě
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KAPITOLA IX.

Pcželnání Boží Nod.— Zapovědi. — Úmluva Boží s Noé, — Opllosť Noč.

1. I požehnal Bůh Noé a synům jeho. A řekl k nim: Rosfte
a množte se, a naplůte zemi.'

2. A strach váš, i hrůza budiž na všecky živočichy země,
a na všeliké ptactvo nebeské, se vším, což se hýbe na zemi:
všecky ryby mořské vaší ruce dány jsou.

3. A vše, což se hýbe, a žívo jest, bude vám za pokrm:
jako byliny zelené, dal jsem vám všecko;

4. kromě, že masa s krví jísti nebudete.“ (sk. sp. 15,20.)

5. Nebo krve duší vaších vyhledávati budu z ruky všech
zvířat: a z ruky člověka, z ruky muže a bratra jeho budu
vybledávati duše člověka.

6. Kdobykoli vylil krev lidskou, vylita bude krev jeho: nebo
k obrazu Božímu učiněn jest člověk.

7. Vy pak rosfte a množte se, a vejděte na zemi, a na
plůte ji.

8. Také tyto věci řekl Bůh k Noé a synům jeho s ním:
9. Hle, já ustanovím úmluvu svou s vámi, Í se semenem

vaším po vás:
10. a se všelikvu duší živou, kteráž jest s vámi, tak v ptactvu,

Jako v bovadech a všech dobytcích země, kteříž vyšli z ko
rábu, a se všemi zvířaty země.

11. Ustanovím úmluvu svou s vámi, a nikoli více nebude
zahubeno všeliké tělo vodamí potopy, aniž bude více potopa
na zkázu země.

12. I řekl Bůh: Totof znamení úmluvy, kteréž dávám, mezi

mnou a vámi, i všelikou duší živou, kteráž jest s vámi v poko
lení věčná:

13. duhu svou postavím na oblacích, a bude znamení úmluvy
mezi mnou a mezi zemí.*

14. A když nebe povleku oblaky, ukáže se duha má na
oblacích:

15. a rozpomenu se na úmluvu svou 8 vámi, I se všelikou
duší živou. kteráž obživuje tělo: a nebude více vod potopy
na vyhlazení všelikého těla.

16. A bude duha na oblacích, a budu hleděti na ni, i roz
pomínati se budu na úmluvu věčnou, kteráž učiněna jest
mezi Bohem a všelikou duší živou každého těla, kteréž jest
na zemi.

KAPITOLA IX.

> Bůh, dávaje požehnání Nod a synům Jeho, mluví téměř týmiž slory,
Jež byl hned na počátku před pidem pověděl k Adamovi a ženě Jeho.
(i. Moj. 1,28-30.) Úkol, kterýž byl prvým dvěma lidem vyměťen a pano
vání, jež měli nad semi a živočichy země provozovat, připadly tady
ne Nod a syny jeho.

* Prrním lidem dána jest zápověď, aby mohouce jisti ovoce ee všeho
stromoví v ráji, nejedlí ho se stromu vědění dobrého a zlého. — Po
dobsým zákazem vázání jsou N=6 a potomci jeho. Dánof Jim za pokrm
všecko, což se hýbo a jest živo: zeleniny rovněž tak jako živočichové
všejicí,ovšems tou jedinou výminkon: „Masa s krví jístí neba
dete.“ Jlaso s krví zároveň ochracují dravá zvifata, rozdlrajíce a požíra
Jice živočichy žívé. — Což činí dravci, nedopouští s0 člověku, Již pro'o,
aby jsa nad živočichy pánem, nenskládal s ními necitelně a krutě.

> Daby před potopou nebylo, jelikož země nebývala zavlažována de
Stěm, nýbrž roson a parami. Při potopě bezpochyby nastaly důležité
proměny | v utrobách země i ve vzdocho nad ní. Noé, obětaje Bobu

oběť,na Jisto připovidalBobu věrnou ností Báh, přijímaje libeznou oběť, uaalíbll Nod 1 Jebo, že nikdy více „vodami
obecné potopy“ zahubenl nebudou ani "Udéani živočichové.Duba,
nový drahdy mobývalý úkaz ve přírodě, z vůle Boží mů býti lidem
znamením a upomínkou | na významnou přípověď arciotre Noe i na no
von úminvu Hospodinoru. .B aAL i
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1%. I řekl Bůh k Noé: Toto bude znamení úmluvy. kterouž
jsem ustanovil mezi sebou a všelikým tělem na zemni.

18. Byli tedy synové Noé, kteří vyšli z korábu, Sém, Chám
a Jafet: Chám pak tenf jest otec Chanaánův.

19. Ti tři jsou svnové Noé: a odtěch rozplozeno jest všecko
pokolení lidské po veškeré zemi.

20. I začal Noé, muž oráč, vzdělávati zemí, a štípil vinici:
21. a když pil víno, opil se, a obnažen jest ve stanu svém.*
22. A to když viděl Chám, otec Chanaánův, že by totiž han

ba otce jeho obnažena byla, pověděl dvěma bratřím svým vně.*
23. Ale Sém a Jafet vložili plášť na ramena svá, a kráče

jíce zpátkem, zakryli hanbu otce svého: a tváři jejich byly
odvráceny, a neviděli hanby otcovy.

24. Procítiv pak Noé po víně, když zrěděl, což mu byl
učinil syn jeho mladší,

25. řekl: Zlořečený Chanaán, služebník služebníkův bude
bratřím svým.“

26. I řekl také: Dožehnaný Hospodin Báh Sémův, budiž
Chanaán služebníkem jeho.

27. Rozšiřiž Bůh Jafeta, a nechat bydlí ve stanech Sémo
vých, a buď Chanaán služebníkem jeho.

28. Živ pak byl Noé po potopě tří sta padesáte let.
20. A naplnění jsou všickni dnové jeho devět set padesáte

let: i umřel.

KAPITOLA X.
Rod synův a potomkůr Nové.

1. Tito jsou rodové synův Noé, Séma, Cháma i Jafeta: a
narodili se jim synové po potopě.'

2. Synové Jafetovi: Gomer, a Magog, a Madaj, a Jávan,
a Thubal, a Mosoch, a Thiras- «

3. Synové pak Gomerovi: Ascenez, a Rifat, a Thogorma.
4. Svnové pak Jávanovi: Elisa a Tharsis, Cethim a Dodaním.
Ď. Od těch rozděleni jsou ostrovóvé národův po krajinách

jejich. jedenkaždý podle jazyka svého a čelodí svých v náro
dech svých.

(č.Synové pak Chámovi: Chus, a Mesraim, a Futh, a Channán.
7. Srnové Chus: Sába, a Hevila, a Sabatha, a Regma, a

Sabatacha. Synové Regmovi: Sába, a Dadan.
8. Chus pak zplodil Nemroda: ten počal mocným býti na

zemi.

* Noé byl patrně první rolník, jenž ze hroznův révy tlačil víno. Ne
znaje ze zkušenosti opojnon moc vinné šťávy, okusil libezné tekutiny
a bezděky oplv ae. ulehl, osnul.

* Chám při opojeném stařičkém otci spozorovav, že jest obnažen,
lebkovážně a neotně posmíval se dobrému, bohumilémn kmetu. Neadárníkúštěpačnouřečíjalseotcezlehčovatíu starších.

* Otcovské požehnání a zlořečení nebývá plané u Boha. — Nod, otec
sondce, nezdárného Chůma m, jež se naplnilo I při
potomcich. Chámcrol v Asil i v Africe stali se a json až dosarad
služebníky elažebníkův, £ j. otroky. — Požehnaný Bém, praotec Abraha
anův, stal se tudíž také otcem vyvoleného národa, při němž zachována
Jest i víra I pocta Jediného Boha. Chimovol — v zemi Kansan — učí
nění jsou podrobenci synův laraelských. Požohnaný Jafet rozrodiv se
v moohé národy, v Asli, v Evropě i v Americe, skutečně bydlí vo
stáncích Sémovýeh, t. |. v Církvi, kterouž založil Ježíš Kristus, podle
těla potomek Abrahamův | Sémův.

KAPITOLA X.

* Rodopisný výkaz potomstva Nočova sluje učenoům „deskou náro
dův“. —Armonle, kdež na boře Ararat koráb stanul, byla prvým sidlem
rodiny Notovy. — Kdy a kterak se rozešli potomel Jafetovi, Chimovi
a Sémovi, Mojžíš nevypisuje; jemu záleželo pouze na tom, aby zacho
vala se paměť rodův a uárodův, kterým bylo prostředečně aneb nepro
atředečně účastniti so v důjínách království Božího před narozením
Kristovým.

UOURAN Az
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9. A byl silný lovec před Hospodinem. Proto vyšlo přísloví :
Jako Nemrod silný lovec před Hospodinem.

10. Byl pak počátek království jeho Babylon, a Arach. a
Achad, a Chalanne, v zemi Sennaár.

11. Z té země vyšel Assuř. a vystavěl Ninive, a Ulice města* - ,a Chále.

12. Resen také mezi Ninive, a mezí Chále : toťjest město veliké.
13. Ale Mesraim zplodil Ludim, a Anamim, a- Lnabim,

Neftnim.

4. a Fetrasim a Chasluim: zz nichžto pošli Filistilm, aKaftorim.

15. Chavnán.pak zplodil Sidona, prvorozeného-svého. Hethéa,
16. a Jebuséa, a Amorrhéa, Gergeséa,
17. Hevéa, a Aracéa, Sinéa,

18. a Aradia, Samaréa, a Amathén: a potom rozplození jjsou
lidé Chananejských.

19. I učiněny jsou meze Chananovy (přicházejícím od Si
donu do Gérary až do Gázy, až. vějdeš dó. Sodomy a. Go
morrhy, a Adamy, a Sebolm, až do Lesy.

20. Ti jsou synové Chámovi: v: příbuzenstvích, „a vedle ja
zykův a rodův a zemí, i národův.svých. .

21. Sémovi. také :oteb všech aynův: Hober; bratra Jafeta
staršímu,[syrové):zrozeníjsou.

22. Synové Sémovi: Aelam a Assur, a Arfaxad, aa Lud,a Aram.

23. Synové Arámovi: Us a Hul, „S Gether, a Mes.
24. Ale Arfaxad: zplodil--Sale, -z- něhož- pošel Heber.
JM | narodili:ge.Heberovi.synové dva: jméno jednoho Faleg,

proto že z'dnův jeho rozdělenabyla země: a jméno bratra
jeho Jektan.“ :

2. Kterýžto' Jektán "zplodil Elmodada, a Salefa, a Asar
motha, Jare, 

27. a Adurama, Uzala, a Dekln,
28. a Ebála,a A sele; Sabu,

29. a Ofíra, a -Herilů; a Jobaba.. Vdickni ti jsou svnové
Jektanovi. :

30. A učíněno jest obývání jich jdoucím od Messa až k hoře
Sefar, na východ slunce.

31. Ti jsou: synové Sémovi,.podle příbuzenství a jazykův,a krajin v národech svých.
82. Ty jsou čeledí Noé podle lidí a národův svých. Od těch

rozděleni jsou ziárodové -na zemi -po potopě.

KAPITOLAXL
Stavění města Lvěže Babel. — Zmatení Jazykův. — Rodina Sémora až do

Abrama. — Vyjiti Abramovo z vlasti. .

1. Byla pak země jazyka jednobo, a řečí jednostejných.“
2. A kdyžse brali od východu slunce, natezli pole v zemi

Sennaár, a bydlili na něm.“
8. I řekl jeden k bližnímu svému: Pojdte, nadělejme cihel,

a vypalme je ohněm. I měli cihly místo kamení, a klí místo
vápna :*

' Nemrod (ekabiejeky:Bit-Nipru = pán lovu) lovec sílný, kft 1. válečník, innobo:lidánásilník, dobyvatel, jenž
>Vtextatextu hebrejském: Rehoboth- „Tr HKaušao;jed oadoFaboboch

(po českuúlice)

* Faley, t j. rozdělení,proto že za dnůvem Jidé, dosnd sjednocení, rozešli se v rozličné národy po veškeré zemi
KAPITOLA XL

>Prvotní jednostejnosf jazyka přirozený základ svůj měla v tom, žo

všichni Hdé od jedněch rodičův pocházeli.* Krajins Senaar ležela mezi řekamiTigridem a Eafratem na jižních
stranách Babylonakých.

> Ki jest pryskyřice čili lepká země.pu B
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4. a řekli: Pojďte, učiňme sobě město a věži, jejíž by vrchol
dosahoval k nebí: a oslavme jméno své, dříve než se rozdě
líme po všech zemích.*

5. Sestoupil pak Hospodin, aby spatřil město a věží, kterouž
stavěli synové Adamovi,

G. a řekl: Hle, jeden jest lid, a jeden jazyk všem: a počali
toto dělati, aniž přestanou od myšlení svých, dokavad jich
skutkem nenaplní. —

. 7. Pojďtež tedy, sestupme, a zmatme tam jazyk jich, aby
Po žádný neroznměl hlasu blížního svého.“

8. A tak rozptýlil je Hospodin z toho místa po všech ze
mích, i přestali stavěti města.*

0. A proto nazváno jest jméno jeho Babe), že tam zmaten
jest jazyk veškeré země: a odtud rozptýlil je Hospodin po
všech krajinách.*

10. Titoť jsou rodové Sémovi: Sém byl ve stu letech, když
zplodil Arfaxada, ve dvou letech po potopě.
11. A byl živ Sém po zplození Arfaxada pět set let: a
zplodil syny | dcery.

12. Arfaxad pak byl živ třiceti pět let, a zplodil Sále.
13. A živ byl Arfaxad po zplození Sále tři sta tři léta:

a zplodil eyny i dcery.
14. Sále také živ byl třiceti let, a zplodil Hebera.

© 15. A živ byl Sále po zplození Hebera čtyři sta a tři léta:
a zplodil syny i dcery.

16. Živ pak byl Heber třicetičtyří léta, a zplodil Fálega

17. Aživ byl Heber po zplození Fálegačtyři sta třiceti
. let: a zplodil syny 1 doery.

18. Živ také byl Fáleg třiceti let, a zplodil Reu.
19 A živ byl Fáleg po-zplození Reu dvě stě devět let:

a zplodil syny i dcery.
2. Reu pak žív byl třiceti dvě léta, a zplodil Sáruga.
21. Živ také byl Reu po zplození Sáruga dvě stě sedm

"let: a zplodil syny I dcery.
22. Živ pak byl Sárug třiceti let, a zplodil Náchora.

28. Aživ byl Sárug po zplození Náchora dvě stě let: a
zplodil syny 1 dcery.

A. Živ pak byl Náchor devětmecítma let, a zplodil Tháre.
2. Aživ byl Náchor po zplození Tháre sto a devatenácte

let: a zplodil syny i dcery.

26. A živ byl Tháre sedmdesáte let, a zplodil Abrama," aNáchora a Arana.

27. Tito jsou pak rodové Tháre: Tháre zplodil Abrama,
Náchora a Aranna,Aran pak zplodil Lota.

1 Vbobrejském textu čtemo: „abychom nebyli rozptýlení po všízemi.:
* Bohu není třeba sestupovati na místo nějaké, jest všade

přítomen. Avšak kde Bůh tvoří dívy, vidí ee, jakoby tam lidem k vůli
byl přišel. Aniž třeba Bohu, aby na něco pohlížel, Ježto všecko zná
1 vidí; ale kdekoli Prozřetelnosf jeho zvláštně vládne, jest jakoby po
hližel (sv. Augustin).

* Byla to pokuta spravedlivá. „Človék, jak di sv. Augustin, nechtěl
rozumětiBohu a rozkazu jeho; slošelo tedy, aby také druzi jemn neroz
umělí a poslušeuství neproknzovali.“

" Na západní straně Eufratu jsou obromné zříceniny, kteréš dle staro
věkébo podání pokládají se za zbytky nedostavěnů věže Babylonské.
Arabové ssutisy tyto nazývají věží Nimrodovon.

* Slovo „Babel“ znamená po čosku „roaptýlení, změtení“. Po onu
dobu rody Ildské užívaly Jednoho jazyka. Ziatením řečí nastalo roz
ptýlení jediněveliké rodiny v různé národy. Působením Krista Spasitele

sejdonce, máždíce aa usjednotíce se v jedné
opět rodinon bratří, mllajicich se vespolek a

v jednotě víry a lásky oslavujících Boha.
5 Abram, (Abraham) byl devátým potomkem BSémovým.
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28. [ umřel Aran prve než Tháre, otec jeho, v zemi na
rození svého v Ur Chaldejských.

29. Pojali pak sobé Abram a Náchor ženy: jméno ženy
Abramovy Sáraj: a jméno ženy Náchorovy, Meicha, dcera
Arana, otce Meichy, a otce Jeschy.

3. Byla pak Sáraj neplodná, a ueměla dětí.
31. Vzal tedy Tháre Abrama, syna svého, a Lota, syna

Aranova, syna syna svého, a Sáraj, nevěstu svou, ženu Abraina
syna svého, a vyvedl je z Ur Chaldejských, aby šli do země
Chananejské: i přišli až do Háran, a bydlili tam. [škat. 7.3.)

32. A učinění jsou dnové Tháre dvě sté pět let, i umřel
v Háran.

KAPITOLA XII.

Zaslibení Abramovi učiněno. — Péjcbod do Egypta.

1. Řekl pak Hospodin k Abraimovi: Vyjdí ze země své, a
z příbuzenství svého, i z domu otce svého, a pojď do země.
kterouž ukáži tobě.'

2. A učiním tě v národ veliký, a požehnám tobé, a zve
lebím jméno tvé, a budeš požehnaný.

3. Požehnám dobrořečícím tobě, a zlořečiti budu zlořečícím

tobě, a v tobě požehnána budou všecka pokolení země.*
4. Tedy vyšel Abram. jakož byl přikázal jemu Hospodin.

a šel s ním Lot: v sedmdesáti pěti letech byl Abram, když
vycházel z Háran. (žid.11,8.)

5. A vzal Sáraj, manželku svou, a Lota. syna bratra svého,
a veškereu statek, kteréhož nabyli, i duše, kteréž učinili v Há
ran:* a vyšli, aby šli do země Chananejské. A když přišli do ní,

6. prošel Abram tu zemi až k místu Sichem, až do údolí
alavného:* Chananejský pak tehdáž byl v zemi.

7. Ukázal se pak Hospodin Abrarnovi, a řekl jemu: Semeni
tvému dám zemi tuto. Kterýž vzdělal tu oltář Hospodinu,
jenž se byl ukázal jemu.

8. A odtud přešed k hoře, kteráž byla proti východní strauě
Béthel, rozbil stan svůj, od západu maje Héthel, a od východu
Hai: vzdělal také tam oltář Hospodinu, a vzýval jméno jeho.

9. I bral se Abram odtud jda, a dále pocházeje ku poledni.
10. Stal se pak hlad v zemi: a vstoupil Abram do Egypta.

aby tam byl pohostinu: nebo se byl hlad rozmohl v zemi.*
11. A když přicházel blízko k Egyptu, řekl Sáraj, manželce

svó: Znám. že jsi krásná žena:
12. a že když tě uzří Egyptští, řeknou: To jest manželka

jeho: i zabijí mne, a tebe zachovají.

KAPITOLA XIL

* Abram byl od Boha vyvolen k velikým věcem. — Jím a v jehu
rodu měla býti zachována vira v jediného Boha, on sám měl býti otce
četného národa, z potomstva Jehu pojíti měl žádoucí Spasitel. — Pro
nevěra | modloslnžebnosť počaly se zmáhatí také v domě otce Jeho
Tháre. Za ton příčínou Hospodin velel Abramovi: „Vyjdi z této země,
a jdi do země, kterunž ukáží tobě.“ —Abram, chovaje víru v dušl od
dané Bohn, uposlechl a s manželkou svojí Sáraj i s Lotem, synem bratra
svého, odešel z Haran, putuje až došel do země Chananejské.

* Zmelíbení,Abramu Bohem ohlášená, k dvěma věcem čelí. — Nejprve
připovidá Bůh: „Učiním tě otcem velikého národa“ a uslavím tě. Nad
to slibuje: „V tobě požehnána budon všecka pokolení země.“ — Druhý
tento elib ev. Otcové berou m vykládají: „Z tebe, z potomstva tvého,
narodí se a vzejde Spasitel všem lidem na zemi. — Prvé i druhé za
slibení toto jest vyplněna.

5 Duše, kterých dozáhl v Haran, t. j. čeleď, ježto sc mn rozmnožila.
* V hebrejském textu čteuu: „až k dubu More.*

S Egypt za onoho času byl, Jakož Jest posud, bobatou obilnící ukol
ních krajin na východě.
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13. lici tedy, prosím tebe, že sestra má jsi:“ aby mi bylo
dobře pro tebe, a živa byla duše má příčinou tvou.“

14. Když tedy všel Abram do Egypta, viděli Egyptští ženu,
že by byla krásná velmi.

15. I oznámili to knížata Faraonovi, a chválili ji před ním:
i vzata jest žena do domu Faraonova.

16. Abramovi pak dobře činili pro ní: a měl ovce, a voly,
a osly, a služebníky, a služky, a oslice a velbloudy.

17. Mrskal pak Hospodin Faraona ranami převelikými, i dům
jeho, pro Sáraj, manželku Abramova.

18. I povolal Farao Abrama, a řekl jema: Co jest to, cos
mi učinil? Proč jsi neoznámil, že by ona byla manželka tvá?

19. Pro jakou příčinu řekl jsi, že sestra tvá jest, abych ji
vzal sobě za manželku? Protož nvní hle, manželka tvá. vezmi
ji. a jdi“

2. I přikázal Farao o Abramovi mužům: i provodili ho,
i manželku jeho. i všecko, což měl.

KAPITOLA XIIL
Abram odešel z Erypta — Hosloučení s Lotem. — Báb obnovil zaslíbení.

1. Vstoupil tedy Abram z Egypta. on, i žena jeho, i všecko,
což měl. a Lot s ním, ku polední straně.

2. Brl pak bohatý velmi, maje zlata i stříbra.
3. I navrátil se cestou, kterouž byl přišel. od poledne do

Béthel až k místu, kdež byl prve rozbil stan mezi Béthel a Hai:
4. na místě oltáře, kterýž byl vzdělal prve, a vzývul tu

jméno Hospodinovo.
Ď. Alei Lot. kterýž byl s Abramein, měl stáda ovcí, a skoty,

i stany.
6. A nemohla země jich směstnati, aby bydlili apolu, nebo

statek jejích byl veliký, a nemohli bydliti spolu.
7. Odkud i stal se svár mezi pastýři stád Abramových a

Latových. Toho pak času také Chananejský a Ferezejský by
dlili v zemi té.

8. Řekl tedy Abram k Lotovi: Nechť, prosím, není sváru
mezi mnou a tebou, a mezi pastýři mými a pastýři tvými:
nebo bratři jsme.'

V. Hle všecka země před tebou Jest: odděl se, prosím. ode
mne: půjdeš-li na levou stranu, já pravou držeti budu: jestliže
tv pravou zvolíš, já na levou půjdu.“

10. Vozdvih tedy Lot očí, spatřil všecku vůkol krajinu Jor
dánskou.“ ježto všecka svlažována bývala, prve nežli podvrátil
Hospodin Sodomu a Gomorrhu, jsko ráj Hospodinův, a jako
Egypt. přicházejícím do Ségor.

11. I zvolil sobě Lot krajinu při Jordánu, a odebral se od
východu: i oddělili se bratři jeden ode drubého.“

*„Rei.že jel sestra ma“ Sárajbylaskntečněnevlnetní sestrou
Abrmnovou,majíc za otce Tháre. Matkou její však nebyla máti Abramova.

? Aby živa byla duše má, t. j. zachován byl život můj.
* Kril Egyptský nednateklse manželky Abramovy. Vedle starověkých

řádův bývaly ženy za několik mčeleův živeny a opatrovány prve než
je nvedli do komnaty krdlovy. — Útrapy, kterými stíhán byl Farao a
dům jeho, otevřely mu oči.

KAPITOLA XIII.
' Bratři jeme, t. j. krevní příbuzní. Vo ev. Pleměblízel pokrevenci,

Jnko bratranel, sestřenice atd. jmennjí se bratry — sestrami.
* Blaboslavení pokojní! —Jak tiše a klidně, mírně a ústupně po

číná si tu Abram. —Jaa starší — zámožnější, Lotovi mladšímu zůstavuje
na válí, aby sám volil a ustanovil, kde mu libo stáda svoje pásti.

+ Hylo ta údolí Síddim. kdežto se nyní rozkládá „moře mrtvé“
* Lot pruhlédsjo především k čssnému prospěchu. za obyt a pastviště

oblíbil sí krajinu rozkošnou a úrodnou. — Zatím ukázalo se v krátce,
že uhustiv se mezi lidmi volice zlými, málem byl; by zahynul s bez
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12. Abram bydlil v zemi Chauaán: Lot pak zdržoval se
v městečkách, kteráž byla pří Jordánu, a bydlil v Sodomě.

13. Lidé pak Sodomští byli velmi zlí, a hříšníci před Ho
spodinem velicí.

14. I řekl Hospodin k Abramovi, potom když se oddělil od
něho Lot: Pozdvihní očí svých, a pohleď z místa, na němž
nyní jsi, na půlnoc, a na poledne, i na východ a na západ.

15. Všecku zemi, kterouž vidíš, tobě dám, a semeni tvému
až na věky.

16. A učiním símě tvé jako prach země: může-li kdo z lidí
ečísti prach země, také semeno tvé sčísti bude moci.

17. Vstaň a projdi tu zemí na délku i na šíři její: nebo
tobě ji dám.

18. Tedy Abram hnuv se stanem svým, přišel a bydlil vedle
údolí Mambre, kteréž jest v Hebron: a vzdělal tam oltář
Hospodinu.

KAPITOLA XIV.

Válka proti Sodomským. — Lot zajat | vysvobozen. — MalchisodechZebná
Abramorí.

L. Stalo se pak v ten čas, že Amrafel, král sennaárský, a
Arioch, král pontský,' a Chodorlahomor, král elamitský, u
Thádal, král Národův,

2. zdvíhli válku proti Bárovi, králi sodomakému, a proti
Bersovi, králi gomorrskému, a proti Senaaboví, králi adamat
skému, a proti Semeberovi, králi seboimskému, a proti králi
bálakému, to jest ségorskému. :

3. Všíckní tito sešli se do údolí lesního, kteréž nyní jest
moře solné.

4 Nebo dvanácte let byli sloužili Chodorlabomorovi,a tři
náctého léta odstoupili od ného.

Ď. Proto čtrnáctého léta přitáhl Chodorlahomor, i králové,
kteříž byli s ním: a pobili Rafaimské v Astarothkarnaim,
a Zuzimské s nimi, a Eminské v Save kariathaim.

6. A Chorejské na horách Seir, až k polím Fáran, kteráž
jest na poušti.

7. A navrátivše se, přitáhli k studnici Misfat, ježto jest
Kádes: a pohubilí-všecku krajínu Amalekitských a Amor
rhejských, kteříž bydlili v Asasonthamar.

u. I vytáhli, král sodomský, a král gomorrský, a král adam
ský, a král seboimsaký, též i král bálský, to jest ségorský:
a spořádalí vojsko proti nim v údolí lesním:

9. totiž proti Chodorlahomorovi, králi elamitskému, a Thá
dalovi, králi Národův, a Amrafelovi, králi sennaárskému, a
Ariochovi, králi pontskému: čtyři králové proti pěti.

10. Údolí pak lesní mělo mnoho studnic klejovatých.* Tedy
král sodomaký a gomorrský dali se na útěk a padli tam: a
kteří pozůstali, utekli na horu.

11. Pobrali pak všecken statek Sodomských a Gomorrských,
a všecko, což přísluší ku pokrmu, a odtáhli:

12. též i Lota, a statek jeho, syna bratra Abramova, kterýž
bydlil v Sodomě.

13. A hle jeden, kterýž byl utekl, zvěstoval Abramoví he
brejskému, jenž bydlil v údolí Mambre Amorrhejského, bratra
Eskolova, a bratra Anerova: nebo ti smlouvu učinili s Abramem.

KAPITOLA XIV.

+Arioch, král pony dlo Mrojského textu byl vlastně králem
zElaesar,krajinyto vMesopotami

* Studalce klujovasé byly doliky, z kterých sl lidé klí čí zemí lepkou
brali.
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14. Což když uslyšel Abram, totiž že by jat byl Lot bratr
jeho, sčetl hotových k bojí služebníkův svých domácích tři
sta a osmnácte:* a hnal se za nimi až k Dan.

16. A rozděliv tovarvše, připadl na ně v noci: i porazil je,
a stíhal je až do Hoby, kteráž jest na levé straně Damašku.

16. I přivedl zase všecken statek, i Lota bratra svého se
statkem jeho, ženy také i lid.

17. Vyšel pak král sodomský vatřícjemu, když se navracoval
od pobití Chodorlahomora, a králův, kteříž byli ©ním v údolí
Sáve, kteréž jest údolí královo. :

18. Ale Melchisedech, král sálemský, vynesa chléb a víno,
nebo byl knězem Boha nejvyššího,“

19. požehnal mu, a řekl: Požehnaný Abram Bohu nejvyš
Šimu, kterýž stvořil nebe i zemi:

20. a požehnaný Bůh nejvyšší, jehož ochranou nepřátelé
jsou v rukou tvých. I dal mu Abram desátky ze všech věcí.

21. Král pak sodomský řekl k Abramovi: Dej mi duše, a
ostatní věci vezmi sobě.

22. Kterýž odpověděl jemu: Zdvihám ruku svou k Hospo
dinu Bohu nejvyššímu, kterýž vládne nebem i zemí,

23. že od nitky útku až do řeménka obuvi, nevezmu ze
všech věcí, kteréž jsou tvé, aby neřekl: Já jsem obohatil
Abrama:

24. kromě toho, což snědli mládenci, a kromě dílů mužů,
kteříž přišli se mnou, Aner, Eskol a Mambre: tí ať vezmou
díly své.

KAPITOLA XV.
Bůh ujíbuje Abramovi syna | mnobo potomstva. — Nařizuje obutí. — Sllbuje

potomstvu jeho zemi chananejskou,

(L Když pak tyto věci pominuly, stala se řeč Hospodina
k Abramovi u vidění řkoucí: Neboj se, Abrame, já jsem
ochránce tvůj, a odplata tvoje velmi veliká. '

2. I řekl Abram: Pane Bože, co mi dáš? Já eejdu bez
dětí: a syn vládaře domu mého (jest) tento damašaký Eliézer.

3. A přidal Abram: Mněpak nedal jsi semene: a hle, scho
vanec můj bude mým dědicem.*

4. A hned řeč Hospodinova stala se k němu, řkoucí: Ne
bude ten dědicem tvým: ale který vyjde z života tvého, tobo
budeš míti dědice.

Ď. I vyvedl jej ven. a řekl jemu: Vzhlédní k nebi, a sečti
hvězdy, můžeš-li. A řekl mu: Tak bude símě tvé.

G. Uvěřil Abram Bohu, a počteno jest mu to k spravedi
nosti.*

> Gčetl, t. j. die hebrejského čtení, ozbrojíl.
* Melchisedech (pu česku: král sprivedlnosti), král Ralemu (Jeruza

lema), byl zároveň velebným prvověkým knězem pravého žívého Boba.
Zvěděv o vítězství, dobytém od Ahrama, vyšel v ústrety vřičzi, neza
„chléb a víno“ na oběť dikůčínění Bohu. — Melchiredech, král 1 kněz,
předobrazuje Krista Spasitele. Ježiš Kristne, Syn Boha živébo, věčný
král spravedlnosti a pokoje, z lásky k nim obětoval se za nás na smrf
kříže a v obětí způsobou „chleba | vína“ obětuje ae netavičné.
A tak oběť Melcbisedechova (chléb a víno) pokládá sc za předubrazení
oběti nové úmluvy (mše svaté,, ustanovené Kristem pří poslední večeři.

KAPITOLA XV.

5 Abram předvídal, že Chodurlshomor bude vyhledávati pomsty za
porážku, kterouž utrpěl. DPřipovědíPáně dodáno mu potěchy a jistoty
na přiští časy.

+4 Jj. Nemám vlastního syna; —
rodilý, může býti mým dědicem.

8 Víra tato Abramova, ovšem živá, byls najísto zvláštním darem
Boží milostí; avšak byla také skutkem svobodně vůle jeho, a tudiž
stale se mu záslužnou — počtens Jest mu za rpravedinoaf,

toliko Eliézer, z města Damašku
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7. I řekl k němu: Já jsem Hospodin, kterýž jsem vyvedl
tebe z Ur Chaldejských, abych dal tobě zemi tuto, abv jí
vládl.

8. Ale on řekl: Pane Bože. jak poznám, že jí vládnonti
budu?

9. I odpověděl Hospodin: Vezmi krávu tříletou, a kozu
tříletou. a skopce tříletého, hrdličku také, a holubici.“

10. A on vzav ty všecky věci, rozdělil je na půle, a oboje
díly proti sobě z obou dvou stran položil: ptákův pak ne
rozdělil.

11. I slétali ptáci na mrtvoly, a odháněl je Abram.
12. A když slunce zapadalo, těžká dřímota připadla na

Abrama, a veliká hrůza i tma obklíčila ho.
13. I pověděno jest k němu: Věz napřed, že pohostinu

bude símě tvé v zemi ne svojí a podrobí je v službu a trápiti
je budou za čtyři sta let.*

14. Avšak národ, jemuž sloužiti budou, já souditi budu:
a potom vyjdou s velikým zbožím.

15. Ty pak půjdeš k otcům svým v pokoji, pohřben buda
v starosti dobré.

16. V pokolení pak čtvrtém navrátí se sem; nebo ještě ne
jsou doplnény nepravosti Amorrhejských až do přítomného
času.“

17. A když zapadlo slunce. stala se mrákota tmavá, i uká
zala se pec kouřící se. a pochodně ohnivá jdoucí mezi díly
těmi.*

18. V ten den učinil Hospodin úmluvu s Abramem. řka:
Semeni tvému dám zemi tuto, od řeky egyptské, až do řeky
veliké Eufrat. (5. Mojt. 84, 4.]

19. Cinejské. a Cenezejské, Cedmonejaké,
20. a Hethejské. a Ferezejské, Rafaimeké také,
21. a Amorrhejské, a Chananejské, a Gergesejské, a Jebu

sejské.“

KAPITOLA XVI.

Agar pořala a Abrama, Trápena Jjeoue od Sáraj utekla. — Napomennta byvěl

od anděla, zase ce navrátila. — I porodila lezmaelo.

1. Sáraj pak manželka Abramova dětí neporodila; ale ma
jíc děvku egyptskou jménem Agar,

2. řekla manželu svému: Hle, zavřel mne Hospodin.* abych
nerodila: vejdi k děvce mé, zda bych snad aspoň z ní dostala
synův. A když on svolil k prosbě její,

3. vzala Agar, egyptskou děvku svou. po desíti letech, jak
bydliti počali v zemi Chananejské: a dala ji muži svému za
ženu.*“

+ Na odměnu víry pevné, již byl Abrsm osvěděli, a zároveň aby
zabezpečil svoje zaslíbení, Bůh přikázal Jemu, obětovati oběť. Jaká
ne za onobo času při smlonrách konávale. Obětná totiž zvířata rozpů
lená vyznamenávají obě strany smlonvající sc, lež mají jedné mysli
býti. podobně jako obě poloviny činí jedno zvíře.

> t.j., vět napřed, co se stane s potomky tvými v zeml Egyptské.
S t.j, vepravosťJejích nodosihla posud takového stupně, aby mohli

vyhlazení býti m potomel trojí nsadill se na místo jejich.
* Plamen ohnivý. jdoucí mezi díly obětných zvířst, snamená přítom

nosf Boži. Bůh, bera se mezi dily těmi, jakog lidé při úmluvách činivali,
se své strany potvrdil úmluvn tn.

* Tyto všecky národy 8 Jejich zemí dal Hospodin Abramovi a po
tomstvu jeho. Dotčení národové potom, když se napiníla míra nepra
vosti jejích, k rozkazu Božímu vyhlazení jsou od Israciských.

KAPITOLA XVL

* zavřel mne, t j život můj, učinil mne neplodnoa.
* Abram » pevnon důvěrou očekával vyploění slibu Hospodinova,

že totiž z života Jeho vyjde mn dědic. Ne tak smýšlela Sáraj. TatomajícseJižnaprostozanoplodnou,vnutkalamanželusvémuelnžkuA gar,

M4VSm
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4. A on všel k ní. Ale ona vidonc, že počala. vzala v lech

kosť paní svou.
5. I řekla Sáraj k Abramovi: Neprávě činíš proti mně: já

jsem dala děvku svou v lůno tvé, kterážto vidouc, že počala,
v lehkosti inne má: sudiž Hospodin mezi mnon a tebou.

6. Abram odpovídaje jí, pravil: Hle děvka tvá v ruce tvé jest,
učíniž s ní, jak se tobě líbí.* Když tedy ji trápila Sáraj, utekla.

7. A když ji našel anděl Hospodinův na poušti u studnice
vody, kteráž jest na cestě k Sur na poušti,

8. řekl k uf: Agar, děvko Sáraj, odkud přicházíš? a kam
se bóřeš? A ona odpověděla: Od tváři Sáraj, paní své, já
utíkám

9. I řekl jí anděl Hospodinův: Navraťt se ku paní své, a
pokoř se pod ruku její.

10. A opět řekl: Rozinnožuje rozmnožím símě tvé, a no
bude moci sečteno býti pro množství.

11. A potom řekl: Hle, počala jsi, a porodíš syna a nazůveš
jméno jeho Ismael. proto že uslyšel Hospodin trápení tvé.

12. Ten bude člověk lítý: ruce jeho (budou) proti všem,
a ruce všech proti němu: a naproti všech bratří svých roz
bíjeh bude stany.“

13. Nazvala pak [Agar) jméno Hospodina, který mluvil
k ní: Ty Bůh, jenž viděl jsi mne. Nebo řekla: Jistě jsem
tuto viděla záda vidoucího mne.

14. Protož nazvala studnici tu studnicí Živého a Vidou

cího mne. Tať jest mezi Kádes a Barad.

15. Porodila pak Agar Abramovi syna: kterýž nazval jméno
jeho lemael.

16. V oamdesáti a šesti letech byl Abram, když porodila
jemu Agar lsmaele.

KAPITOLAEXVIL
Obnovení smlonvy a astanoveni obřisky. — ležákzanlíben.

1. Potom pak když (Abram] v devadesáti a devíti letech
býti počal, ukázal se mu Hospodin: a řekl k němu: Já Bůh
všemohoucí: chodiž přede mnou, a buď dokonalým.'

2. A učiním smlouvu svou mezi sebou a tebou, a rozmnožím
tebe velice velmi.

3. I padl Abram nicí na tvář.*
4. I řekl jemu Hůh: Já jsem, a úmluva má s tebou, a

budeš otcem národův mnohých. [Rim.4, 37.)

nby skrze ni obdržela, v čemž se domnivala, že ji odepřenoJest, totiž —
dědice. Za onoho věku bylo obyčajem, že neplodné manželky slažky
svě dávaly manželům a dítky tak zplozené za své přijímaly. Abram
kanečně uposlochl manželky svů; ale následkův činu brzy bylo mu py
kati na výstrahu, že toliko v původním zřízení manželstva, kde muž
jeden jest toliko jediné ženy manželem, pravé blaho a spokojenosf man
želská panovati může.

2 v ruce, t j. v moci tvé.

* Ismael bude člověk neskrocený, a z něho pojde národ bojovný
kterýž bydleti bude na východě proti bratřím svým Ísraelským, pře
bývajicím v Chanaan.

KAPITOLA XVIL

* Rozuměj: jako služebník před Pánem a syn před otcem. Chce tedy,
aby jej vždy na očích měl, jemu věrně, plně a dokonale sloužil, jemu
ee salíbíti snažil. Blahoslavenýjest, kdo vždy na přítomného Boha pama
taje! Tenť zajisté všelikého hříchu se vystříhá. pokušení odolá, a vědy
v myslí své nebeské útěchy poživatí bude. „Pamatuj na Boha a mysl
trvá nebem učiněna bude“ (Efrem).

3 Nlef, t. J. skloněn až k zemi; prokeznje tim nejhlubší pocín Ho
spodina. =

RAGG,



S%P
IN

nd GENESIS

Ď. Aniž více sloutl bude jméno tvé Abram: ale nazván
budeš Abraham:* nebo otcem mnohých národův uatanovil
jsem tebe

6.A způsobím, že se budeš množiti přenáramně, a roz
šířím tebe v národy, a králové z tebe vyjdou.

7. A ustanovím úmluvu svou mezi sebou a tebou, a mezi

semenem tvým po tobě po rodech jejích, za úmlavu věčnou.
abych byl Bohem tvým 1 semene tvého po tobě.

8. A dám tobě. a semení tvémn zemi putování tvého. všecku
zemi Chananejskou v držení věčné, a buduBůh jejich.

9. Řekl opět Bůh k Abrahamovi: Ostříhej tedy úmluvy mé.
ty i afmě tvé po tobě po rodech svých.

10. A totof jest úmluva má, kterouž budete zachovávati,

mezí mnou a vámi, a semenem tvým po tobě: Obřezán bude
každý z vás poblaví mužského:

11. a obřežete tělo hanby své, aby bylo na znamení úmluvy
mezí mnou a mezí vámi.“ © [Řim. 4, 11. Luk.2,.21.)

12. Nemluvňátko když bude v osmi. dnech, obřezáno bude
mezi vámi, každá pohlaví mužského po rodech vaších: tak
doma narožený služebník, jako koupenýobřezán bude, i ten.
kdožbykoli nebyl z. kmene vašeho:

13. a bude.úmlava iá. na těle vašem za úmluvu věčnou.

14. Pacholílk, jehóžto hanby tělo.nebylo by obřezáno, vyhlu
zena bude duše ta z lidu svého; nebo úmluvu mou zrušil.

15. Řekl také Báh 'k Abrahamovi: Sáraj, manželce své, ne
budeš říkati Sáraj. ale Sára.

A

16. A požehnání ji, a dám z ní tobě syna, jemužto pože
hnání dám, a bude v národy. akrálové národů vzejílou z něho.

17. Tedy padl. Absaham na tvář svou. A zasmál se, řka ve

srdci svém: Žďalí stoletému unrodí se syn? a zdali Sára
devadesátiletá porodí?

18. I řekl k Bohu: Ó by jen Ismael živ byl před tebou! *
19. 1 řekl Bůh-k brahamovi: Sáru. manželka tvá. porodí

tobě syna; :a nazveš jméno jeho lsák. a ustanovím smlouvu
svou za úmluvu věčnou s ním. i s setmenem jeho po něm.

20. Také o Ikrůaele uslyšel jsemí tebe. Hle, požehnám jemu.
rozplodím i řozmnožím: ho velice: dvanácte knížat zplodí
učíním..aby:róati v národ.veliký,
21. Ale úmluvu svou ustanovím s Isákem, kteréhož porodí

tobě Sára času tohoto, léta druhého.

22. A když dokonána byla řeč mluvícího s ním, vstoupilBůh od Abrahama.
23. Vzal tedy Abraham Ismaele, Syna svého, ivšecky slu

žebníky zrozené v domě svém. i všecky, kteréž byl vuevšecky. kdož byli pohlaví mužského z domácích svých:

obřezal tělo hanby jejich hned v týž den, jak byl příkázal
jemu Bůh.

24. A byl Abraham v devadesáti devíti letech, když obřezal
tělo hanbysvé. ©

25. A Ismael syn jeho byl v třinácti letech času obřezání svého.
26. Téhož dne obřezání jsou Abrahmm, a Iamael syn jeho.
27. I všickni muži domu jeho. tak doma zrození, jako kou

pení, a cizozemci spolu obřezání jsou.

> Slovo Abram znamená „otec vznežený“, Abraham pak „otec množ
ství“, Přezdění jinen Abram, a jak níže vypraveno bude, Sáraj, man
delky Jeho, nestalo se bez příčiny. Bůh touto významnon proměnon
Jmen zaručuje oběma zaslíbení svoje a vyznačuje povolání Jejich.

* Obřízka, kterouž Bůh Abrahamovi nařídil, měla býti a byla patr
ným 8 trvalým znamením úmluvy, utvrzené mezi Hospodinem | Abra
bamem a potomstvem jeho. Obtizkun ton vbřezaneům připomínaly se
povinnosti, kterýmit byli zavázání jedinému pravému Bohu, s ovšem
také pniva | naděje, jimiž nad jiné národy všecky jsou obdaření.

5 4. J., © by aspoň lemnel zůstnl na živě, Již to by tně postačvvalo.
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KAPITOLA XVIII
Abraham unděly hostil. — Bářesyn zadlíben. — Zknšení Sodomy předpověděno,

1. Ukázal se pak jemu Hospodin v údolí Mambre. an seděl
ve dveřích stanu svého za největšího horka dne.

2. A když pozdvihl očí. ukázali se mu tři muži, stojící
blízko něho: kteréžto jak uzřel, běžel jim vstříc, ode dveří
stanu, a poklonil se až k zemi. (žia. 18.2.)

3. A řekl: Pane, našel-li jsem milost před očima tvýma,
nepomíjej slažebníka svého:

+ ale přinesu trochu vody, a umyjte nohy své, a odpočiňte
pode stromem.

Ď. A předložím skývu chleva, abyste posilnili srdce svého,
potom půjdete: nebo proto jste se uchýlili k alnžebníku svému.'
I řekli: Učiň, jak jsi mluvil.

G. Pospíšil tedy Abraham do stanu k Sáře. a řekl jí: Po
spěš, tři míry mouky bélné směs, a nadělej podpopelných
„chlebův.

7..8ám pak běžel k stádu, a vzal odtud tele mladistvé a
výborné, a cal služebníku: kterýžto pospíšil a uvařil je.

8. Vzav také másla, a inléka, i tele, kteréž byl uvařil, po
ložil před uč: rám pak stál pří nich pod stromem.

9. A když pojedli, řekli k-nému: kde jest Sára, manželka
tvá? On odpověděl:.Hle v stanu jest.

10. Jemužto řekl: Navracuje se příjdu k tobě času tohoto,
za živobytí“ a bude míti syna Sára, inanželka tvá. To usly
Sevší Sára, zaamála se za dveřmi stanu.* „[Řím. 9, 9.)

„11. Byli pak oba staří, a sešlého věku. n přestal byl Sáře
běh ženský.

12. I směla se tajně, řkouc: Když jsem sstarala.se. a páu
můj kmetem jest, teprv rozkoše bleděti budu *

18. Řekl pak Hospodin k Abrahamovi: Proč smála se Sára.
řkouc: Zdali jsouc bába opravdu roditi budu?

14. Zdaliž jest Bohu co nesnadného? Jak určeno, navrá
tím se k tobě právě toho času. zu živobytí, au Sára bude
míti syna.

15. Zapřela pak Sára. řkouc: Nesmála jsem se: bázní pře
strašenajsouc. Hospodin pak řekl: Není tak: ale smála jsi se.

16. Tedy vstavše odtud muži tí, obrátili očí proti Sodomě:
u Abraham šel s nimi, provázeje' je.

17.1 řekl Hospodin: Zdali mocí budu tajiti před Abra
hamem, což chci vykonati,

18. ježto bude v národ veliký a přesilný, a mojí býti v něm
požehnání všicknínárodové země“

19. Vím zajisté, že příkáže synům svým. i domu svému po
sobě, aby ostříhalí cesty Hospodinovy, a činili soud u spra
vedlnosť: aby přivedl Hospodin pro Abrahama všecko. což
mlavil k němu.*

KAPITOLA XVIL

* V zemích východních nž dosud panuje pohostinství, s aložby, pro
kázané pocestn velice se cenil. Abraham osvěděli ae pobostinným.
notoliko x obyčeje, nýbrž hlavně z „lásky bratrské, ježto ráda pomáhá
i alouží bratrů:

* „za živobytí vašeho“ tutiž u tento čus přos rok. 'i P
V; / u, a > hobr. text zní: „Alo Sára poslouchala u dveří stanu, kteréž byly

h A za nim“

ů n g * ©j. aby naplnil Hospodin Abrahamovi všecko. což mu zaslibil.—
hp Abraham totiž dle úmluvy s Hospodinem měl býti vládcem a pánemKCIN/<T>| vzemizaslibouě.AvšakvedleúmluvytěmělAbrahamajehopotom

M j atvo potud vládnontí zemí, pokud by věrně plnili závazky úmluvy.
N „A A protož měl Abrahum čeleď svou ovičíti v bohnmilémživotě a se vší7 PE.| Opravdivostiotuusilovatl,abyplniliúminvn.b Cb voB mty a LTA cb; v LL

kod X > DS
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25 GENESIS

A. I řekl Hospodin: Křik Sodomských a Gomorrských roz
množen jest, a hřích jejich obtížen jest příliš.

21. Satoupfin s pohledím, zdali křik. kterýž přišel ke mně,
skutkem doplnili: čili tak není, abych vědél.*

22. I obrátivše se odtud, odešli do Sodomy:“ Abraham pak
ještě stál před Hospodinem.

29. A přistoupiv blíže, řekl: Zdali zahubíš spravedlivého
a bezbožným?

24. Bude-li padesáte spravedlivých v městě tom, zahynou-li
spolu? a neodpustíš místu tomuto pro padesáte apravedlivých,
budou-li v něm?

25. Odstup to od tebe, aby tu věc učinil, a zahubil spra
vedlivého 6 bezbožným, aby byl spravedlivý jako bezbožný;
není to způsob tvůj: jenž soudíš všecku zemí, nikoli ne
učíníš soudu takového.

26. I řekl Hospodin k němu: Jestliže naleznu v Sodomé
padesáte spravedlivých uprostřed města, odpustím všemu místu
pro ně.

21. A odpovídaje Abraham, řekl: Že jsem jednou počal,
mlaviti budu k Pána svému, ačkoli jsem prach a popel.

28. Co, kdyby spravedlivých bylo bez pěti padesáte? Zka
zíš-li pro čtyřiceti pět všecko město? I řekl: Nezkazím, jestliže
najdu tam čtyřiceti pět.

29. A opět mluvil k němu: Jestliže pak čtyřiceti tam na
lezeno bude, co učiníš? Řekl: Nebudu bíti pro čtyřicetí.

3. I řekl: Prosím, nehněvej se, Pane, budu-li mluviti: Co,
bude-lí tam nalezeno třiceti? Odpověděl: Neučiním (toho),
naleznu-li tam třiceti.

31. Dí opět: Poněvadž jsem jednou počal, mluviti budu
k Pánu svému: Co, jestliže tam nalezeno bude dvaceti? Řekl:
Nezabiji pro těch dvaceti.

32. Řekl ještě: Prosím, nehněvej se, Pane, promluvím-li
Ještě jednou: Co, nalezne-li se jich tam deset? I řekl: Ne
zahladím i pro deset.“

33. I odšel Hospodin, když přestal mluviti k Abrahamovi:
a on navrátil se k místu svému.

KAPITOLA XIX.

Lot anděly v Bodomě hosti. — Sodoma podvrácena, — Lot vysvobozen. —
Nařesti dcer Lotorých.

1. I přišlí dva andělé do Sodomy u večer, a Lot seděl
v bráně města. Kterýžto když je uzřel, vstal a šel v cestu
jim: a učinil poklonu, skloniv se až k zemi,

2. a řekl: Prosím, páni. nchylte se do domu služebníka
svého, a zůstaňte tam: umyjte nohy své, a ráno půjdete cestou
svou. Kteřížto řekli: Nikoli, ale na ulicí zůstaneme.

3. Ale on nutil je velmi, aby se uchýlili k němu: a když
vešli do domu jeho, udělal hody, a napekl chlebů přesných :
k jedli.

4. Prve pak než šli spat, muži města osulí se vůkol domu
toho od pacholíka až do starce, všecken lid spolu.

6. I zavolali Lota, a řeklí jemu: Kde jsou ti muži, kteříž
vešli k tobě v noci? vyveď je sem, af je poznáme.

6. I vyšel k nim Lot, a zavřev po sobě dvéře, řekl:

* Bůh všecko zná, netřeba mu tedy sostupovati a pohlédati, což lidě
činí. Hospodin tuto po lídaku mluvi, aby Abrahamovi se ukázal spra
vedlívým sondcem, jenž rozanzuje dříve, nežil tresce.

* Do Sodomy odebrali ee toliko dva andělově.
* Abraham prosil za Sodomské hlavně z útrpoosti nad nešťastnými

obyvateli těmi a pro Lota příbuzného svého. — Znamenej, jak mnoho
může modlitba apravedlivého. — Na přímluvu Abrahamovu pro deset
spravedlivých Hospodin hotov byl Sodomským odpustíti.
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KAPITOLA XIX. 28

7. Nečiňte, prosíím, bratří mojí, nečíňte zlého toho.
8. Mám dvě dcery, které ještě muže nepoznaly: vyvedu je

k vám,a používejte jich, jak ae vám bude líbiti,* toliko mužům
těmto nic zlého nečiňte, neboť vešli pod stín střechy mé.*

9. Ale oni řekli: Odejdiž tam. A opět řekli: Přišel jsi,
jako cizinec; zdali proto aby soudil? Protož tebe samého více
nežli je trápiti budeme. I obořili se násilím náramným na
Lota: a již bylo na blízce, že by vylomili dvéře.

10. A hle vztáhli ruku muži ti, a Lota uvedli k sobé,
a zavřeli dvéte:

11. a ty, kdož byli vně, ranili alepotou, od nejmenšího až
do největšího, tak že dveří najíti nemohli.

12. Řekli pak Lotovi: Máš-li zde někoho ze svých? zetě,
neb syny, neb dcery, všecky, kteříž jsou tvoji, vyveď z města
tohoto:

18. nebo zahladíme místo toto, proto že se rozmohl křik

jejich před Hospodinem, kterýž poslal nás, abychom zahubili je.
14. Vyšed tedy Lot, mluvil k zefům svým, kteříž měli

pojmouti dcery jeho, a řekl: Vstaňte, vyjděte z místa tohoto:
nebo zahladí Hospodin město toto. Ale zdálo se jim, jakoby
žertuje mluvil.

15. A když bylo ráno, nutili jej andělé, řkouce: Vstaň,
vezmi ženu svou, a dvé dcery, které máš: aby i ty spolu
nezahynul v nešlechetnosti města.

16. A když prodléval, chopili ruku jeho, a ruku ženy,
i dvou dcer jeho, proto že nad ním slitoval se Hospodin.

17. I vyvedli jej, a postavili vně za městem: a tam mlu
vili k němu, řkouce: Zachovej život svůj: neohlédej se zpátky,
aniž zastavuj se na kterém místě vší této krajiny vůkol: ale
"na hoře se zachovej, aby i ty spolu nezahynul.

18. I řekl Lot k ním: Prosím, pane můj,
19. poněvadž nalezl služebník tvůj milost před tebou, a ve

liké jest milosrdenství tvé, kteréž jsi učinil se mnou, aby za
choval duši mou, aniž mohu na hoře zachován býti“ aby
snad mne nezachvátilo zlé, a umřel bych:

20. hle tuto jest blízko město malé, do něhož mohu uteci,
a budu žachován v něm: zdaž není maličké, a živa bude
duše má? *

21. I řekl k němu: Hle také v tom přijal“ jsem prosby

tvé, abych nepodvrátil města, o kterémž jsi mluvil.
22. Pospěš, a zachovej se tam: neboť nebudu moci ničehož

učiniti, dokud nevejdeš tam. A protož nazváno jest jméno
města toho Ségor.

93. Slunce vzcházelo nad zemí, když Lot všel do Ségor.

24. Tedy Hospodin dštil na Sodomu a Gomorrhu sirou
a obněm od Hospodina s nebe:

2. a podvrátil ta města, i všecku krajinu vůkol, všecky
obyvatele měst, i všecko, což zelená se na zemi.“

KAPITOLA XIX.

* V tienl a úzkosti postaven jsa Lot, ze drou zlých věci hodlal
pobostinství porušeno nebylo. I domýšlel

se, že divoký, prostopážný lid takto ukrooen bude. (Aug, Hier.)
2 V krajinách východních až posud za velikou ohavnost se pokládá,

dopustili kdo, aby se ubližilo příchozímu, Jenž poboztinu byl přijat
pod střechu.

4 £ J. já uebadu močí dojíti až na ta boru.
* Město,jež nepatrně jest, méně zhřešilo, můžeš tedy lohre je zacho

vati pro mne. Heb. text zní: „Hle tuto jest město na blízku, abych
tat utekl; a neveliké jest“ totiž to, saš prosím.

5 © j. vyslyšel jsem.
« Měst těchto podvrácených jest vlastně čtvero: Sodoma, Gomorrba,

Adamah a Sebojm (5. Mojž. 29, 28). Řečená města ležela v údolí Sid
dim. Na mistě jich jest nyni mrtvé moře, živý to pomník
Boži na výstrahu napotomním pokolením.
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2 GENESIS

26. A ohlédši se žena jeho za sebe, obrácena jest v sloup
solný.

37. Abraham pak vstav ráno, stanul tam, kdež byl stál
prve 3 Hospodinem. :

28. pohledél na Sodomu a Gomorrhu, Í na všecka zemi
krajíny té: a uzřel, ano pýří vystupuje z země, jako dým
z peci.

29. Když pak podvracoval Bůh města krajiny té, rozpo
menul se na Abrahama a vysvobodil Lota z podvrácení měst,
v nichž byl přebýval.

30. Potom vstoupil Lot z Ségor, a zůstal na hoře, dvě také
dcery jeho s ním (nebo bál se zůstati v Ségor),' a bydlil
v jeskyni on, a dvě dcery jeho 8 ním.

31. I řekla starší k mladší: Otec náš jest jíž starý, a žád
ného z mužův nepozůstalo na zemi, ježtoby mohl vjíti k nám
podle obyčeje vší země.

32. Pojď, opojme ho vínem, a spěme s ním, abychom za
chovaly z otce svého aímě.

33. Tedy daly otci svému píti vína nocí té: i vešla starší
a spala s otcem: ale on necítil, aní když přilehla dcera, aní
když vstala.

34. Druhého pak dne řekla starší k mladší: Hle spala
jsem včera 8 otcem svým, dejme mu píti vína také této noci
a budeš spáti s ním, abychom zachovaly símě z otce svého.

35. I daly také té noci otci svému píti vína, a všedší mladší
dcera, spala s ním: a ani tehdáž necítil, když s ním ležela,
aneb když ona vstala. :
. 36. Dočaly tedy obě dcery Lotovy z otce svého.

37. I porodila starší syna, a nazvala jméno jeho Moab:
ten jest otec Moabských až do dnešního dne.

88. I mladší také porodila syna a nazvala jméno jeho
Ammon, to jest, syn lidu iného: ten jest otcem Ammonských
až do dneška.

KAPITOLA XX.
Ablmelech rsal manželku Abrahamova | sase Ji navrátil.

1. Odšed odtud Abrabam do země polední, bydlíl mezi
Kádes a Sur: a byl pohostinu v Gerar.

2. I pravil o Sáře manželce své: Sestra má jest. Tedy
poslal Abimelech, král gerarský, a vzal ji.

3. Ale Bůh přišel k Abimelechovi ve snách v noci, a řekl
jemu: Hle umřeš pro ženu, kterouž jsi vzal: neboť má muže,

4. Abimelech pak nedotekl se jí, | řekl: Pane, zdali národ
nevědoucí a spravedlivý zabiješ?

5. Zdaliž mi sám nepravíl: Sestra má jest; a ona [též]
pravila: Bratr můj jest? V sprostnosti srdce svého, a v čistotě
rukou svých, učinil jsem to.

6. I řekl k němu Bůh: I já vím, že jsí sprostným srdcem
to učínil: a proto jsem ostříhal tebe, aby nezhřešil proti mně,
a nedopustil jsem, aby se jí dotekl.

7. Nyní tedy navrat ženu muži jejímu, nebo prorok jest:
a modlití se bude za tebe a živ budeš; pakli bys jí nechtěl
navrátiti, věz, že smrti amřeš ty, i všecko, což tvého jest.

8. A hned v noci vstav Abimelech, svolal všecky alužebníky
své: a vypravoval jim všecka slova ta, £ báll se všickní ti
muži velmi.

9. Povolal pak Abimelech také Abrahama, i řekl jemu:
Co jsi nám učinil? (o jsme zhřešili proti tobě, že jsi uvedl

* Jelikož temto panovaly neřestí a tudiž bylo se obávati, aby i tam
něco podobného se nepřihodilo jako v Sodomě.
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na mne, a na království mé hřích veliký? Čeho jsi neměl
učiniti, učinil jsi nám.

10. A opět domlouvaje, řekl: Co jsi myslil, žes to učinil?
11. Odpověděl Abrabam: Myalil jsem sobě, řka: Snad není

bázně Boží na místě tomto; a zabijí mne pro ženu mou:
12. jinak pak i v pravdě sestra má jest, dcera otce mého,

ale ne dcera matky mé, a pojal jsem ji za manželku. |
13. Když pak mne vyvedl Báh z domu otce mého, řekl

jsem k ní: Toto miloerdenství učiníš se mnou: na každém
místě, do kterého vejdeme, díš, že bratr tvůj jsem.

14. Vzav tedy Abimelech ovce i voly, a služebníky i děvky,
dal je Abrahamovi: a navrátil mu Sáru manželku jeho,

16. a řekl: Zemé před vámi jest, kdež se koli Jíbiti bude
tobě, přebývej.

16. Sáře pak řekl: Hle tisíc stříbrných del jsem bratru
tvému; to bude tobé na zastření očí přede věemí, kteříž
s tebou jsou, a kamkoli půjdeš: a pamatuj, žes byla po
stížena.'

17. Když pak ae modlil Abraham, uzdravil Bůh Abime
lecha, i ženu, 1 děvky jeho, a porodily:

18. nebo byl zavřel Hospodin každý život ženský v domě
Abimelechově pro Sáru manželku Abrahamovu.

KAPITOLA XXI
Narcnení a obřezání lcáka, — Vyhnání Agar. — Abrahamova smlonva

s Ablmelecbem.

1. Navštívil pak Hospodin Sáru, jakož byl zaslíbil: a na
plnil, což mluvil.

2. I počala a porodila syna v starosti avé, v čas, kterýž
byl předpověděl jí Bůh.

B. I nazval Abraham jméno syna svého, jejž mu porodila
Sára, Isák;'

4. a obřezal jej osmého dne, jak mu byl přikázal Bůh,
6. když byl ve stu letech: v tom zajisté věku otcovu na

rodil se lsák.
6. I řekla Sára: Smích ml učinil Bůh: kdožkolí uslyší,

bude se smáti spolu se mnou.*
7. A opět řekla: Kdoby byl uvěřil, že uslyší Abraham, že

Sára kojí syna, kteréhož poradila jemu již starému?
8. Rostlo tedy pachole, a odstaveno jest; i udělal Abraham

veliké hody v den odstavení jeho.
9, A když uzřela Sára, že syn Agar Egypfanky žertuje

8 Isákem synem jejím“ řekla k Abrahamovi:
10. Vyvrz děvku tato, i syna jejího: neboť nebude dědicem

syn děvky 8 synem mým lsákem.
11. Těžce to vzal Abraham pro eyna svého (Inmaele].
12. Ale Bůb řekl mu: Nezdej se tobě stížné o dítěti,

a o děvce tvé: cožkoli tobě dí Sára, slyš hlas její: neboť
v Isákovi bude tobě nazváno símé.*

18. Ale i syna děvky učiním v národ veliký, proto že símé
tvé jest.

KAPITOLA XX.

* Za ty stříbrně tobě opatří manžel tvůj zástěru na oči, t. j. závoj
k zahalení tváři, jakž n nás obyčej. všem, kteří by tě viděli, na zna
mevi, že vdaná jsi. .

KAPITOLA XXL

* Slovo lešk zoamená „Syn amicbu, radosti“.
* Radosť mí způsobil Bůb, že m! dal syna, a kdožkoll o tom nelyší,

spolu radovati ee bude se mnou.
* £ |. že posmívá ae Jemu.
* t J. potomel Isákovi budou pravon redinou tvojí dlo zaslíbení
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14. Vstal tedy Abraham ráno, a
vložil na rameno její. a dal jí pachole, a propustil ji.
pak byla odešla, bloudila po pouští Bersabé,

15. A když byla vypíta voda z láhvice, položila pachole
pod jedním ze stromův, které tam byly,

16. a odšedši sedla naproti podál, coby mohl z lučiště do
střeliti, nebo řekla: Nemohu se dívati na to dítě, ano umírá;
a seděcí naproti pozdvihla hlasu svého a plakala.

17. Vyelyšel pak Bůh blas pacholete: a anděl Boží e nebe
zavolal na Agar, řka: Co činíš Agar? Neboj se; nebo vy
slyšel Bůh hlas pacholete z místa, na kterémž jest.

18. Vstaů, vezmi pachole, a drž ruku jeho: nebo v národ
veliký učiním je.

19. A otevřel Bůh oči její: tak že uzřela studnici vody;
i šla a naplnila láhvicí a dala pacholeti píti.

20. A byl (Bůb) s ním: a ono rostlo a bydlilo na poušti,
a stal se [z něho) mládenec střelec.

21. Bydlel pak na poušti Fáran, a pojala mu matka jeho
manželku z země egyptské.

22. Téhož času řekl Abimelech a Fikol, kníže vojska jeho,
k Abrahamovi: Bůh s tebou jest ve všech věcech, kteréž činíš.

23. Přísáhni mi tedy skrze Boba, že škoditi nebudeš mné,
a potomkům mým, a rodu mému: ale podle miloerdenství,
kteréž jsem učinil tobě, učíníš mně, a zemi, v kteréž jsi by
dlil pohostina.

24 I řekl Abraham: Já přisáhnu.
25. A domlouval Abimelechoví pro studnici vody, kterouž

mocí byli mu odňsli služebníci jeho.
26. I odpověděl Abimelech: Nevěděl jsem, kdoby učinil

věc tuto: ale aní ty jsí mi neoznámil, a neslyšel jsem o tomaž dnes.

27. Vzav tedy Abraham ovce a voly, dal Abimelechoví:
a vešli obadva v smlonvu.

28. A postavil Abraham sedm jehnic ze stáda obzvlášť.
29. I řekl jemu Abimelech: K čemu jest sedm jehnic těchto,

kteréž jsi postavil obzvlášť?
30. Ale on řekl: Sedm jehníc přijmeš z ruky mé: aby mi

byly na svědectví, že jsem já kopal studnici tuto.
31. Proto nazváno jest to místo Bereabé:“ že tu obadva

přisáhli.
32. A tak vešli v smlouvu o studnici přísahy.
33. Povstav pak Abimelech, a Fikol, kníže vojska jeho,

navrátili se do země palestýnské. Abraham pak štípil háj
v Bersabé, a vzýval tam jméno Hospodina Boha věčného.

34. A byl obyvatelem země palestýnské za mnoho dní.

vzav chléb ; láhvici vody,
Když

KAPITOLA XXIL

Abraham obětuje Inka, — Hospodin potvrzuje alíby. — RodinaNáchorova.

1. Potom pak, když jsou se tyto věcí staly, zkoušel Báh
Abrahama, a řekl k němu: Abrahame, Abrahame. A on od
povéděl: Tu jsem.

2. Řekl jemu: Vezmi syna svého jednorozeného, kterého
miluješ, Isáka, a jdí do země vidění: a obětuj bo v oběť zá
palnou na jedné hoře, kteronž ukáží tobé.'

5 Bersabé, t. Jj. studnice přísahy.

. KAPITOLA KXIL

4 Abraham měl Bohu obětovati míléčka svého, aby tím skutkem do
kázal lásku. poslušnosí a pevnou víru svon v Hospodina Nepříčí se
tomu. že Bůb Jinde oběti člověčí Jakužto ohavnosť zapovidá (S Mojž.
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3. Tedy Abraham v noci větav, osedlal osla svého: a vzal
8 sebou dva mládence, a leáka syna svého: a nasekav dříví
k oběti zápalné, odešel k místu. o kterémž by přikázal jemu Bůb.

4. Dne pak třetího, pozdvih očí, uzřel to místo z daleka:
D. a řekl k služebníkům svým: Počekejtež tuto s oslem:

já a pachole tamto pospíšíme, a když poklonu učiníme, na
vrátíme se k vám.*

6. Vzal tské dříví k zápalné obětí, a vložil je na Jsáka
syna svého: sám pak nesl v rukou oheň a meč“ A když
(sami) dva šli spolu,

7. řekl Isák otci avému: Otče můj. On pak odpověděl:
Co chceš, synu? Řekl: Aj, tuť oheň a dříví: kde jest oběť
zápalná ?

8. I řekl Abrabsm: Báh opatří sobě zápalnou oběť, synu
můj. Šli tedy spolu:

9. a přišli na místo. kteréž byl ukázal jemu Bůh, na némž
vzdělal oltář, a dříví srovnal: a evázav Ileáka syna svého,
položil ho na oltář na hranici dřev.

„10. I vztáhl ruku, a uchopil meč, aby obětoval syna svého.
11. A aj, anděl Hospodinův s nebe zvolal řka: Abrahame,

Abrahame. A ten odpověděl: Tu jsem.
. 12 I řekl jemu: Nevztahnj ruky své na pachole, aniž mu
co čiň: nyní jsem poznal, že se Boha bojíš, a neodpustil jsi
jednorozenému synu svému pro mne.

18. I pozdvíhl Abraham očí avých, a uzřel za sebou skopce
vězícího v trní za rohy, kteréhožto vzav, obětoval v oběť
zépalnou místo syna.

14 A nazval jméno místa toho: Hospodin vidí. Odkud
říká se až po dnes: Na hoře Horpodin viděti bude.“

15. Povolal pak anděl Hospodinův Abrsbama podruhé
s nebe, řka:

16. Skrze sebe samého přisáhl jsem, praví Hospodin: že
jsi učinil tu věc, a neodpustil jsi synu svému jednorozenému

* pro mne:
17. požehnám tobě, a rozmnožím símě tvé, jako hvězdy

nebeské, a jako písek, kterýž jest na břehu mořském; vlád
©noutř bude símě tvé branami nepřátel svých.

18. A požehnání budou v semeni tvém všickni národové
země, že jsí uposlechl hlasu mého.“

19. I navrátil se Abraham k služebníkům svým, a odešli
spolu do Bersabé, a bydlil tam.

20. Když pak se tyto věcí staly, zvěstováno jest Ahraha
movi, že Melcha také porodila syny Náchorovi bratru jeho,

21. Husa prvorozeného, a Buza bratra jeho, a Kamuele
otce Syrských,

22. a Kaseda, a Azau, Feldasa také | Jedlafa,
29. a Batuele, z něhož narozena jest Rebeka: osm těchto

porodila Melcha Náchorovi, bratru Abrahamovu.

18,21; 20, 1—6). Bůb nechtěl, aby Abraham lodka skutečně zabil, nýbrž
toliko žádal, aby.mu beze vší výminky odevzdal miláčka svého. Když
pak se Abraham skutečně odhodlal! syna obětovati na braniel, nedo
pestil toho Hospodin, Jelikož vira. poslněnosf a ldska Abrabamova již
dosti byla zřejmá.

3 Abraham totiš pevně věřil, žo, byť | eyna svého lsáka obětoval,
Běh mu ho zase navrátí, způsobem jakýmkoli. (Augustin )

" Jadk, mesa dříví k oběti zápamě, zpředobrazi! Ježíše Krista, ne
soucího křiž, na němž obětován Jest pro spasení naše.

4 Přislovi toto znamená tolik co naše: „Když jest nouze největší, Bůh
6 posmocí svou bývá nejbližší.“

s Toto místo jest věštbou o Kristn. Spasiteli světa, kterýž jsa co
i člověk potomkem Abrabamovým (Skutk. 3, 25. Galat. 3, 16), stal se

"původem požebnůní a spásy všech národův na zemí.

a +
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24. Ženina pak jeho, jménem Roma, porodila Tabé, a Ga
hama, a Tahasa, a Máchu.

KAPITOLA XXIUL
1 Get Báry. — Pohřebjeji.

1. Živa pak byla Sára sto a sodmmecítma let.
2. A umřela v městěArbé, kteréž slave :Hebron v zemi

chananejské: i přišel Abraham, aby kvílil a plakal j. ©- .

3. A když vatal odslužby těla mrtvého, mlavil k synůmHeth,řka;
4. Příchozí jsem a pohostinu u vás: dejte mi právo k hrobu

s vámi, abych „pochoval -mrtvého svého.
5. Odpověděli synové Heth, Fkouce: 
6. Slyš nás, pane, kníže Boží jal u -prostřed nás: v nejpřed

nějších hrobech našich pochovej mrtvého svého; a- žádný ne“

bade moci zabránití tobě, by: v hrobě jeho nepochovalmrtvéhosvého. .

7. Povstal pak. Abrahnůn, a:: poklůn se:lidu země +46,totiž
synům Heth:

8. a řeklk nim: LE: se duši vaší, bych pochoralmrt
vého svého,:slyště. mňe: Wpřimlavté (da za innek Efronoví,
synu Seor: ,

9. ať mi-dá. jeskyni: dvojitou, kterouž -má na konci pole

svého: za:Peníze.slušné r mí ji přel vámi dá k drženíbrobu.' “

10. Bydlípa Efroů u prostředsynůvth. A.odpověděl

Efron Abrakainóvi, -ani to všickni slyšeli, kleříž vcházeli do
brány méstk. tóho,“. řka:

11. Nikoli, tak se nestane, pane můj, ale ty raději poslyš,
což mluvím: pole to'i jeskyni, kteráž na něm jest, odevzdávám
tobě u přítomností synův Jidu svého, pochovej mrtvého svého.

12. Poklonil se Abrahah před lidem země té. ..
18. A mluvil k Efronoví před obecnýmlidem vůkol stojícím:

Prosím, vyslýš mne. Dám peníze za pole: vezmí je, a takpochovám mrtvého svého na něm.
14. I odpověděl Efron:

16. Pané můj, slyš mne! Zemé, které žádáš, stojí za: čtyři

sta lotův stříbra: teť jest cena mezi mnoua tebou: (než co
jest to? Pochovej ho svého.

16. Což když uslýšel Abraham, odvážil peníze kterých'po

žádal Efron, anl to slyšeli-synovéHet, by sta lotů stříbradobré mince oliečné. . 

17. I utvrzeno jest pole někdy Efronovo, na němž byla
jeskyně dvojitá, ležící proti Mambre, tak ono, jako jeskyně,
a všecko stromoví, což ho bylo na něm i po všech mezech
jeho vůkol,

18. Abrahamovi k vládnatí, před očima synův Heth, a všech,
kteříž vcházeli do brány města toho.“

19. A tak .pochoral Abraham Sáru manželku svou v jeskyní

toho pole dvojité, kteráž ležela proti Mambre, to jest Hebron
v zemí chananejské.

20. I utvrzeno jest pole to, i jeskyně, kteráž byla na něm,
Abrahamovi k držení hrobu od synův Heth.

KAPITOLA XXIIL

>t J. abych v ní mohl míti vlastní pohřebišté dědičně.
9 U brány města obyčejně se konávaly sondy a úmlavy.
> Učiněná smlouva o pole s jeskyní a přítomností všech obyvatelůr

měeta stvrzena jest.
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KAPITOLA XXIV.

Abrabam poslal eložebnika Lledat manlelky Isákovi. — Hobeka s Jsákem
saanonbena

1. Byl pak Abraham již ně a dnů mnohých: a Hospodin
požehnal mu ve všech věceci

2. I řekl k služebníku saršímu domu svého. kterýž usta
noven byl nade všemí věcmi, kteréž měl:. Vlož ruku svou
pod "bedro mé,'

a, $ 3. abych tě zavázal přísahou skrze Hospodina, Boha nebe

nj i země, aby nebral manželky synu mému ze dcer chananej
- L ských, mezi nimíž bydlím: *

4. ale půjdeš do země mojí a příbuzenství mého, a odtud

4 j d A vezmeš manželku synu mému Isákovi.
úd 5. Odpovědělslužebník:Kdybypak nechtělažena ta se mnou

: > jíti do-zemětéto, zdali zase mám uvésti syna tvého na místo,lARF| zkteréhožjsityvyšel?©
MN a. | ©-|řekl Abraham: Hleď, aby nikdy neuvodil syna mého tam.

= n 7. Hospodin Bůh nebe, kterýž vzal mne z domu otce mého,
„i a ze země narození mého, kterýž mluvil mí a přísáhl mi,

ABN SS řka: Semeni tvému dám zemi tuto: on pošle anděla svého

zh NNj přeď tebou.:a odtud vezmeš manželku synu mému.
Ů uf, 8. Pakliby žena ta nechtěla jíti s tebou, nebudeš zavázán7PF.AE,| toutopřísahou:tolikosynaméhoneuvoďtamzase.

9. Tedy vložil služebník ruku pod bedro Abráhama pána
svého, a přísáhl jemu na tu řeč.

10. A vzal deset velbloudův ze stáda pána svého, a odšel,
nesa s sebou ze všeho zboží jeho, a bera se přijel do Meso

potamie, k městu Náchorovu.
1. A když nechal velbloudův odpočinouti před městem

u studnice vody večer, času toho, kteréhož obyčejně ženy
vychážívají vážit vody, řekl:

12. Hospodine, Bože pána mého Abrahama, vyjdi mi, prosím,

JÍ, v cestu dnes, a učlů milosrdenství s pánem mým Abrahamem.
13. Hle, já stojím u stadnice vody, a dcery obyvatelův

tohoto města vyjdou vážit vody.*

14. Děvečka tedy, kteréž já dím: Nachyl věderce svého,
ať se napiji: a ons odpoví: Pij, ano i velbloudy tvé napojím:
tať jest, kterouž jsi připravil slažebníku svému Isákovi: a z to
ho porozumím, že jsi učinil milosrdenství s pánem mým.

16. A ještě byl v „sobě slov nedokonal, a hle, vycházela
Rebeka, dcera Bataelova, syna Melchy, manželky Náchora
brátra--Abrabamora, mající věderce na rameni svém:

16. děvečka velmi sličná, a panna překrásná, a od muže
nepoznaná: sstoupila pak k studnici a naplnivší věderce, na
vracovála se.

17. I běžel proti ní služebník ten, a řekl: Dej mi píti
maličko vody z věderce svého.

18. A ona odpověděla: Napij se, pane můj; a rychle složila
věderce na loket svůj, a dala mu píti.

19. A když se on napil, dodala: Ano také velbloudům tvým
navážím vody, dokud se všíchni nenapijí.

20. Avylivší z věderce svého do koryt, zase přiběhla
k studnici, aby vážila vodu: a naváživší všechném velbloudům
dala (píti].

KAPITOLA XXIV.

' Za času areloteův přísáhávalo se dotýkáním beder. (Hieron., Atabr.)
* Abraham nechtěl vzíti manželky synu svému z doer chananejských,

obávaje ae, žeby takovýmto manželstvím lohoe porušena býti mohla
víra Jeho aneb alespoň potomkův jeho.

5 Napájení stád příslušelo ženám.



S
SMRT ARELOVA,



23 GENESISZK
31. On pak díval se na ni mlče, véděti chtěje, zdali Hospodin

šťastnou učinil cestu jeho. čilí nic.
22. Potom pak, když se napili velbloudové, vyňal muž ten

náušnice zlaté, jež vážily dva loty, a také tolik náramnic
z tíží lotův desfti.“

29. A řekl k ní: Čí jsi dcera? Pověz mi: jest-li v domě
otce tvého místa, kdež bych zůstal?

24. Kteráž odpověděla: Dcera jsem Batuele, syna Melchy,
jejž porodila Náchorovi.

25. A doložila řkouc: Slámy také a sena hojně jest u nás
a místo prostranné k zůstání.

26. Tedy nachýlil ee člověk ten, a poklonil se Hospodinu,

27. řka: Požehnaný Hospodin Bůh pána mého Abrahama,
kterýž neodjal milosrdenství a pravdy své od pána mého,
a přímou cestou mne přivedl do domu bratra pána mého.

28. I běžela děvečka, a zvěstovala v domu inatky své vše,

což byla slyšela.

29. Měla pak Rebeka bratra jménem Lábana. kterýž spěšně
vyšel k člověku, kdež byla studnice.

30. A když uzřel náušnice, a náramnice v rukou sestry své,
a slyšel všecka slova její, ana praví: Totoť jest mi mluvil
člověk ten: přišel k muži, který stál při velbloudech, u stud
nice vody:

31. i řekl k nému: Vejdi, požehnaný Hospodinův: proč
stojíš vně? Připravil jsem dům, a místo velbloudům.

32. I uvedl bo do hospody,* a odsedlal velbloudy, a dal
slámy i sena [velbloudům), i vody k umytí nohou jeho, i mu
žův, kteříž byli přišlí a ním.

93. A předložen jest mu chléb. Kterýž řekl: Nubudu jísti,
dokud nevypravím řečí svých. Odpověděl jemu [Lában): Mluv.

34. Tedy řekl: Služebník Abrahamův jsem:

35. a Hospodin požehnal pánu mému velmi, a zveleben
jest: a dal mu ovce a voly, stříbro a zlato, služebníky a
děvky. velbloudy a osly.

36. A porodila Sára, manželka pána mého, pánu mému
v starosti své syna, a dal mu všecky věci, kteréž měl.

37. I zavázal mne přísahou pán můj. řka: Nevezimešman
želky synu mému ze dcer chananejských,v jíchžto zemi bydlím:

38. ale do domu otce mého půjdeš. a z příbuzenství mého
vezmeš manželku synu mému.

39. Já pak odpověděl jsem pánu svému: Což nebude-li
chtítí žena se mnou jíti?

40. Řekl: Hospodin, před jehožto obličejem chodím, pošle
anděla avého 8 tebou, a zpraví cestu tvou: a vezmeš manželku
synu mému z příbuznosti mé, a z domu otce mého.

41. Prost budeš od zlořečenství mého, kdybys přišel k pří
buzným mým a nedali by tobé.

42. Přišel jsem tedy dnes k studnici vody a řekl jsem:
Hospodine, Bože pána mého Abrahama, ač zpravil-lis cestu
mou, po níž teď jdu,

43. hle, stojím u studnice vody, a panna, kteráž vyjde
vážit vody a uslyší ode mne: Dej mí maličko vody k pití
z věderce svého:

44. a řekne mi: I ty pij, I velbloudům tvým navážím: tať
jest žena, kterouž připravil Hospodin synu pána mého.

. 45. A když jsem toto mlče s sebou rozjímal, ukázala se Re
beka, přicházející s vědercem, kteréž nesla na rameni: i sešla
k stadnicí, a navážila vody. I dím k ní: Dej mí maličko píti.

* Lot ten platil aai tolik co náš dukář.
* t J. do domu svého, aby se u něho nhostil.
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46. Ona pak spěšně složila věderce s ramene, a řekla mi:
m. © Plj, také i velbloudy tvé napojím. I pil jsem, a napojila také

velbloudy.
47. I ptal jsem se jí, a řekl jsem: ČÍ jsi dcera? A ona

odpověděla: Jsem dcera Batuele, syna Náchorova, jejž mu
porodila Melcha. Protož zavěsil jsem náušnice k ozdobení
tváři její, a náramnice dal jsem na ruce její.

48. A skloniv se poklonu jsem učinil Hospodinu, dobrořeče
Hospodinu Bohu pána mého Abrahama, kterýž mne vedl pří

,, mou cestou, abych vzal dceru bratra pána svého synu jeho.
49. Protož učiníte-li milosrdenství a pravdu € pánem mým,

oznamte mi: pakli se ale co jiného vám líbí, i to mi po
vězte, abych šel na pravo neb na levo.“

50. [ odpověděli Lában a Batuel: Od Hospodina vyšla řeč
tato: nemůžeme proti vůli jeho nic jiného mluviti 6 tebou.

51. Aj, Rebeka před tebou jest, vezmi ji a jdi, a nechť
jest manželkou svna pána tvého, jakož mluvil Hospodin.

52. Což když uslyšel služebník Abrahamův, padna poklonil
se Hospodinu až k zemi.

53. A vyňav nádoby stříbrné a zlaté, a oděv, dal je Rebece
darem, bratrům také jejím, a matce dary dal.

54. Začavše hody, jedouce spolu a pijíce, zůstali tam. Vstav
pak ráno, mluvil služebník: Propusťte mne, aťjdu k pánu svému.

bě. I odpověděli bratří její a matka: Nechat pozůstane
děvečka aspoň deset dní u nás, a potom půjde.

56. Řekl: Nezdržujte mne, nebo Hospodin upravil cestu
mou: propusfte mne, ať jdu k pánu svému.

67. I řekli: Zavolejme děvečku, a zeptejime se na vůli její.
58. A když jsouc povolána přišla, ptali se: Chceš-li jíti

a mužem tímto? A ona řekla: Půjdu.
59. Tedy propustili ji, a chovačku její, i služebníka Abra

hamova i tovaryše jeho,
80. přejíce štěstí sestře avé, a řkouce: Sestro naše, množiž

se v tisíce tisícův a símě tvé vládní branami nepřátel svých.
61. Tedy Rebeka a dévečky její, vsedše na velbloudy, jely

za mužem, kterýž rychle se navracoval ku pánu svému.
62. Toho pak času procházel se Isák po cesté, která vede

k studnici, jejížto jméno jest: Živého a vidoucícho; nebo bydlil
v zemi polední:

G3. a vyšel ku přemyšlování * na pole, když se byl den jíž na
chýlil: a když pozdvihl očí, uzřel velblondy přicházející zdaleka.

64. Rebeka také uzřevší Isáka, ssedla s velblouda,
65. a řekla k služebníku: Kdo jest ten muž, kterýž jde po

poli vstříc nám? I řekl jí: To jest pán můj. Ona pak vzavši
rýchle plášť, přistřela se.“

66. Služebník pak všecky věci, kteréž byl způsobil, vypra
voval leákovi. .

67. Kterýž uvedl ji do stanu Sáry matky své, a vzal ji za
manželku: a tak velice miloval ji, že bolesti, která ze smrti
matky jeho se mu přihodila, sobě umenšil.

KAPITOLA XXV.
Synové Abrahamovi u Cetury, | smrť jeho. — Hodina Iemaelova. — Bodové

leákovi. — Esau prodal prvorozenství.

1. Abraham pak pojal sobě jinou manželku, jménem Ceturu :
2. kterážto porodila jemu Zamrana, a Jeksana, a Madana,

a Madiána, a Jesboka a Sue.

* t J. abych věděl, co mám dile činiti.
* K modlení a pobožnému rozjímání.
* Zahalila se, aby Izák nespatřil tváři jeji. Tohdáž zajisté ženich a

nevěsta neměli se tváří v tvář viděti, pokod nebyli skutečnými manžely.

K ?
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: 8, Jeksan potom zplodil Sábu, a Dádana. Synové Dádanovi
byli: Aesurim, a Latusim, a Loomím.

4. Ale z Madiána pošel Efa. a Ofer, a Henoch, a Abida,
a Eldaa, všíckni ti aynové byli Cetury.

5. I dal Abraham laákovi všecko, což měl:

6. synům pak ženin svých dal dary, a oddělil je od Izáka,
syna svého, ještě za živobytí svého k straně východní.

7. Byli pak dnové života Abrahamova sto sedmdesáte a
pět let.

3. A scházeje umřel v starosti dobré, jsa věku hojného,
a plný dnův: a připojen jest k lidu svému.'

9. A pochovali jej lsák a Ismael, synové jeho, v jeskyní

dvojité. která leži na pol Efrona, syna Seor Hethejského,naproti Mambre,
10. kteréž byl koupil Abraham od synův Heth: tam pocho

ván jest on, i Sára manželka jeho.
11. A po smrti jeho požehnal Báh Isákovi synu jelo, kte

rýž bydll u studnice jménem „Živého a Vídoucího“.
12. Tito pak jsou rodové lamaele, syna Abrahamova, jejž

mu porodila Agar Egyptská, děvka Sáry:
19. a tato jména synův jeho, ve jménech a rodech avých.

Prvorozený Ismaelův. Nabajoth, potom Cedar, a Abdeel, a
Mabsam,

14. Masme také, a Duma, a Mazsa,
1o. Hadar, a Thema, a Jethur, a Nafis a Cedma.
16, Tiť jsou synové lemaelovi: a ta jména po hrádcích a

městečkách jejich, dranáctero knížat pokolení jejich.
17 I bylo života Inmaelova sto třiceti a sedm let, a echá

zeje umřel, a přiložen jest k lidu svému.
18. Bydlil pak od Hevilah až do Sur, jenž leží protí Egyptu,

kudy se vchází do Assyrie: a přede všemi bratry svými umřel.*
19. Tito také jsou rodové lsáka, syna Abrahamova: Abra

ham zplodil Isáka:
20. který když byl ve čtyřicíti letech, pojal manželku Re

beku, dceru Batuele Syrského z Mesopotamie, seatru Lábanovu.
21. I modlil se Isák Hospodinu za manželku svou, protože

byla neplodná: kterýžto vyslyšel ho, a dal početí Rebece.
22. Ale potiskalí se v životé jejím maličcí, tak že řekla:

Mělo-li se mi tak díti, co bylo potřebí počíti? I šla, aby se
poradila s Hospodinem.“

23. Kterýž odpovídaje, řekl: Dva národové jsou v žívotě
tvém, a dvojí lid z života tvého se rozdělí, a líd přemůže lid,
a větší sloužiti bude menšímu.“

24. A když byl již čas porodu přišel, hle, blíženci v ži
votě jejím nalezení jsou.

25. Který první vyšel, ryšavý byl, a všecken jako kůže
chlupatý: a nazváno jest jméno jeho Esau. Potom hned drubý
vycházeje, rukou držel bratra za patu: a proto nazvala ho
Jakobem.

26. V šedesáti letech byl Isák, když se mu narodili ti ma
ličcí.

31. Kteříž když dorostli, učiněn jest Esau muž lovu umělý,
a člověk oráč: Jakob pak muž prostý bydlil v stanech.

28. Isák miloval Esau, proto, že z lovu jeho pokrmův po
žíval: ale Rebeka milovala Jakoba.

29. Uvařil pak Jakob krmi: k němuž když přišel Esau
s pole unavený,

30. řekl: Dej mi vaření toho ryšavého, nebo jsem náramně
unavený. Dro kteroužto příčínu nazváno jest jméno jeho
Edom.*

31. Jemuž řekl Jakob: Prodej mí prvorozenství své.“
92. On odpověděl: Hle já umírám, k čemu mi tedy to

prvorozenství ?
39. Řekl Jakob: Přisáhní mí tedy. Přisáhl jemu Esau, a

prodal mu prvorozenství.
34. A tak vzav chléb a krmi z šocovice, jedl a pil, a od

šel. málo si váže toho, že prvorozenství prodal.*

KAPITOLA XXVI.

Pobyt a přibody Inákavy v Gorar,

1. Když pak nastal hlad na zemi, po té neúrodě, kteráž
se byla přihodila ve dnech Abrahbamových, Isák odšel k Abi
melechoví, králi palestýnskému, do Gerar.

2. I ukázal se jemu Hospodin, a řekl: Nesestupuj do Egypta,
ale pobuď v zemi, kterouž povím tobě.

8. A buď v ní pohostinu, a budu s tebou, a požehnám tobě:
nebo tobě a semeni tvému dám všecky krajiny tyto, plné pří
sahu, kterouž jsem alíbil Alrahamovi otci tvému.

4. A rozmnožím símě tvé jako hvězdy nebeské: a dám

potomkům tvým všecky krajiny tyto: a požehnání budou v se
mení tvém všickni národové země:

5. proto že uposlechl Abraham blasu mého, a ostříhal na
řízení a přikázání mých, i posvátné obyčeje a zákony mé
zachoval.

6. Zůstal tedy Isák v Gerar.
7. Kterýžto jsa tázán od mužův místa toho o manželce své,

odpověděl: Sestra má jest; nebo bál se vyzuati, žeby s ním
spojena hyla manželstvím, mysle sobě. aby snad bo nezabili
pro krásu její.

8. A když bylo prošlo velmi mnoho dní, a on na témž místě
bydlil, Abimelech král palestýnský vyhlídaje oknem. uzřel ho,
an pohrává s Rebekou manželkvu svou.

9. A povolav ho, řekl: Zřejmé jest, že manželka tvá to
jest: Proč jsi klamal, žeby sestra tvá byla? Odpověděl: Bál
jsem se, abych nenmřel pro ní.

10. I řekl Abimelech: Proč jsi nás podvedl? Mohl někdo
z lídu ojíti se s manželkou tvou, a byl bys uvedl na nás velký
hřích. I přikázal všemu lidu, řka:

11. Kdoby se dotekl manželky člověka tohoto, smrtí umře.
12. Sil pak lgák v zemi té, a ebledal v tom roce stokrát

tolik: a požehnal jemu Hospodin.
18. I obohacen jest člověk, a chodil prošpivaje, a vzrůstaje,

až i velikým velmi učiněn jest:
14. měl také stáda ovcí i skotův, a čeledi velmí mnoho.

Proto závidíce jemu Palestýnští,
15. všecky studnice, kteréž byli vykopali služebníci otce

jeho Abrahama, tobo času zařítili, zasypavše je pretí:

KAPITOLA XXV.

3 Odebral s0 na věčnosf. a tam přidružen jest k předkům svým.
* Zemřel u přítomnosti věvch bratři svých, synův Abrabamových.
3 Jakým způsobem ne Boha tázala a jak ji Bůh odpověděl, nelze

urětti. Bezpochyby oddala se na modlitbu, a Bůb roxom Jí oevítil, aneb
akrze anděla poučil ji (Sv. Augustin.)

* Porodiš dva syvy. a ti badou otcové dvou národův (žiklovského
a Idumejského). Národové ti budou spolu válčiti až větší — potomci
z prvorozence — Idumejel — podlehne, podroben bude menšinu. £ j.
Židům, potomkům druborozencovým.

5 £ J. ryšavý.
%Priro prvorozenství zavíralo vrchni moc v rodině, a dvojnásobný

podíl ze statku otcova.
+ Oba tm zhřešili: E«au nendolsností a lehkovážností, Jakob pak

úskočnou zlštnosti.
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16. tak velmi. že sám Abimelech řekl k Isákovi: Odejdi
od nás, nebo mnohem mocnější než my učinén jsi.

17. Tedy odešel, přišel k potoku Gerary, a bydlil tam:
18. opět kopal jiné studnice, kteréž byli vykopali služeb

níci otce jeho Abrahama, a kteréž po smrti jeho někdy za
řítili Filistýnstí: a nazval je týmiž jmény, kterými prve otec
byl je nazval.

19. I kopall v údolí tom, a nalezli vodu živou.
20. Ale i tu povstal svár mezí pastýři gerarskými a pastýři *

Jsákovými, kteřížto pravili: Nače jest voda; pro kteroužto věc
jméno studnice, z toho, což se bylo přihodilo, nazval Hanění.

21. Kopali pak i jinou studnici: ale i o tu svářili se, a
nazval ji Nepřátelství.

22. Odešed odtud kopal jinou stadnici. o kterouž ae neva
dili: protož nazval jméno její Rozšíření, fka: Nyní nás roz
šířil Hospodin, a učinil, abychom rostli na zemi.

23. Vstoupil pak odtud do Bersabé,
24. I ukázal ae mu Hospodin v tu noc řka: Já jsem Bůh

Abrahama otce tvého, neboj se, neboť já s tebou jsem: po
žehnám tobě, a rozmnožím sfmě tvé pro Abrahama, služebníka
svého.

25. Protož vzdělal tu oltář: a vzýval jméno Hospodinovo,
i rozbil stan svůj: a rozkázal slažebníkám svým, aby kopali
studnici.

26. Na kteréžto místo když přišli z Gerar, Ablmelech, a
Ochozath přítel jeho, a Fikol vůdce vojska,

27. mluvil k nim Ilsák: Co jste přišli ke inně, člověku,
jehož nenávidíte a vyhnali jste od sebe?

28. A oni odpověděli: Shledali jeme, že s tebou jest Ho
spodin, a proto jsme řekli: Učiňme přísahu meri sebou, a
vejděme v smlouvu,

2. že neučiníš nám nic zlého, jakož jsme i my ničehož,
což tvého jest. se nedotkli, aniž jsme učinili, cožby tebe
urazilo: ale v pokoji propustili jsme tě obohaceného požehná
ním Hospodina.

2. Tedy učinil jim hody; a když byli pojedlí a napili se:
31. vstavše ráno, zavázali se sobě vespolek přísahou : i pro

pustil je Isák v pokoji na místo jejich.
32. A hle přišli toho dne služebníci Isákovi, oznamujíce

mu o studnici, kterouž byli kopali, řkouce: Nalezli jeme vodu.
33. I nazvali ji Hojností: a jméno městu dáno jest Bersabé,

až do dnešního dne.

34. Esau pak jaa čtyřicetiletý pojal manželky, Juditu, dceru
Beery Hethejského, a Basemathu dceru Eleonovu z téhož místa:

35. kteréž obě zkormoutily mysl Isákoví a Rebece.

KAPITOLA XXVIL
Jakob achvátil požehnání otcovo.

1. Sstaral se pak Isák, a pošly byly oči jeho. tak že ne
viděl: i povolal Esau, syna svého staršího, a řekl mu: Synu
můj. Kterýžto odpověděl:Tu jsem.

2. Otec řekl jemu: Vidíš, že jsem sestaral se, a nevím dne
smrti své.

3. Vezmi zbraň svou, toul a lučiště, a vyjdi ven: a když
něco uloviš,

4. udělej mí z toho krmi, jako víš, že já sobě libuji, a
přines, ať pojím: a ať požehná tobě duše má, prve než umru.'

KAPITOLA XXVIL

' Požehnání rodičův má do sebe velkou důležitosf. „Požehnání ottovo
zajisté utvrznje domy synův, zlořečení pak matčíno z kořene vyvracíV

„
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KAPITOLA XXVII, 38

5. To když uslyšela Rebeka, a on odšel na pole. aby roz
kázání otcovo naplnil, :

6. řekla synu svému Jakoboví: Slyšela jsem otce tvého. an
mluví s Esau bratrem tvým. a dí jemu:

7. Přínes mi z lovu svého, a nadělej pokrmův. ať pojím. a
požehnám tobě před Hospodinem, prve než umru.

8. Nyní tedy. synu můj, povol radám mým:
9. a jda k stádu, přípes mí dva kozelce nejlepší, ať na

dělám z ních pokrmův otci tvému, kteréž rád jídá:
10. a když mu je přineseš, a pojí, požehná tobě prve, než

umře.

11. A on odpověděl jí: Víš, že Esan bratr můj jest člověk
chlupatý, a já hladký:

12. jestliže omaká mne otec můj, a ucítí, bojím se, aby
se nedomníval, že jsem si z něho chtěl posměch udělati, a
uvedu na sebe zlořečení místo požehnání.

13. I odpověděla jemu matka: Na mne bud to zlořečení
synu můj: toliko uposlechni hlasu mého, a jda přínes, což
jsem řekla.

14. 1 odešel a přinesl, a dal matce. Připravila ona pokrmy.
jakož znala, že chce otec jeho.

15. A v nejlepší šaty Esauovy, kteréž u sebe měla doma,
oblékla ho:

16. a kožkami kozelčími obvínula ruce jebo, a nahotu hrdla
zakryla.

17. I dala krmí, a chleby, jež byla napekla, podala.
18. A on když je vnesl, řekl: Otče můj. On pak odpověděl:

Slyším. Kdo jsi ty, synu můj?
19. I dí Jakob: Já jsem prvorozený tvůj Esau:“* učinil

jsem, jakož jsi mi rozkázal: vetaů, sedni, a z lovu mého jez,
aby mi požehnala duše tvá.

20. A opět řekl Ieák k synu svému: Kterak jsi tak brzo
nalézti mohl, synu můj? A on odpověděl: Vůle Boží byla,
aby se mi brzo nahodilo, což jsem chtěl.

21. I řekl Isák: Přístup sem, ať se tebe dotknu, synu můj,
a zkusím, jsi-li ty syn můj Esau, čili nic.

22. Přistoupil tedy k otci, a omakav ho řekl Isák: Hlas
jistě, hlas Jakobův jest: ale ruce tyto jsou ruce Esanovy.

23. A nepoznal ho, nebo chlupaté ruce ukazovaly podoben
ství staršího. Žehnaje tedy jemu,

24. řekl: Ty-li jsi pak syn můj Esau? Odpověděl: Já
jsem.

25. A on řekl: Podej mi krmí z lovu svého, synu můj, aby
požehnala tobě duše má. A když byl krmí podaných sobě po
jedl, (syn) podal mu také vína: jebož když se napil,

26. řekl k němu: Přistap ke mně, a polib mne, synu můj.

27. Přistoupil a políbil ho. A hned. jak lsák počil vůni
roucha jeho, požehnal mu, řkn: Hle vůně syna mého jest
jako vůné pole plného, kterému? požehnal Hospodin.

28. Dej tobě Bůh z rosy nebeské, a tučnosti zemské, hoj
nost obilí a vína.

29. A at slouží tobě lidé, a klanéjí se tobě pokolení: bu
diž pánem bratří svých, a sklánějte se před tebou synové matky

základy.“ (Bir. 8,11.. Nad to v rodině Abrshamově ©požebnáním otco
vým také zaslíbení Hospudinova přecházela na požehnaného. Abrabam
požehnání a přípovědí, jež sám byl obdržel od Hospodina, přenesl na
syna svého Isákn, a ledk z vůle Boží měl je přenésti na Jakola.

* Odpověď Jakobova i vše skutky jeho v celém tomro dějí jsou zá
vadné a hříšné, ačkoli za příčinou nejedně okolnosti při něn vlna no
umenšuje. Rebeka 1 Jakob na všochen způsob provinili se, usílujíce
dobrého účela dosíci prostředky nedovolenými, klamy a úskoky.
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tvé. Kdožby zlořečil tobě, ten buď zlořečený: a kdoby dobro
řečíl tobě, dobrořečením naplněn bud.*

90. Sotva byl Isák řeč dokonal: a Jakob vyšel ven, přišel
Esaa,

31. a vařené pokrmy z lovu přinesl otci, řka: Vstaň, otče
můj, a z lovu :syna svého jez: aby ml požehnala duše tvá.

32. I řekl jemu Isák: I kdo jsi ty? A on odpověděl: Já
jsem syn tvůj prvorozenýEsau.

83. Lekl se Isák zděšením náramným: a-více, než může
věřeno býti, divě se, řekl: Kdo pak jest ten, kterýž nedávno
z lovu uhoněného přinesl mi, a jedl jsem ze všeho, prve než
přišel jsi ty? [ požehnal jsem jemu, a bude požehnaným.

34. Uslyšev Esau řeč otcova, zařval křikem velikým: a
zděšen jsa, řekl: Požehnojtaké | mně, otče: můj.

85. Kterýžto řekl: Přišel bratr tůj lstivě, 8 túchvátil požehnání tvé.

96. Ale on doložil: Právě úaaváno jest Jméno jsho:Jakob:
nebo ble již podruhé .podvědl'mne:. prvorozenství mé prve
odňal, a nyní podruhé uchvátil požehnání mé. A opět řekl
k otci: Zdali jsi nézachoval i mně požehnání?

37. Odpověděl Isák: Pánem-tvým jsem ho ustanovil a všecky
bratry jeho jsem -poddalslužbě jeho: obilím a vínem opatřil

jsem ho, a coP tedy tobě:po- těchto věcech více učiniti molu.synu můj? <
36. A dí jemu Essut Zdali jedno toliko požehnání máš,

otče? Prosím, aby. mně:teké požehnal.. A když lkáním velikýmplakal,

39. hnut:ner tnák, boků:k němu: V tučnosti země, a v rose
nebeské s:hlíry +.

40. bude požehnání tvé. Živ budeš v meči,“a bratru svému
sloužiti budeš: ale přijde čas, že evržeš a rozvážeš jho jeho
e šíje své“

41. Protož v nenávistiměl vždycky Esau Jakoba pro po
žebnání, jímž požehnal mu otec: a řekl ve ardcí svém: Při
jdou dnové smutku otce mého, a zabiji Jakoba bratra svého.

42. Ozuámeno jest to Rebece: kterážto poslavši, povolala
Jakoba syna svého, a řekla k němu: Hle. Esau bratr tvůj
hrozí, že tě zabije.

43. Protož nyní, synu můj, poslechni hlasu iného, a vstana,
utec k Lábanovibratru mému do Háran:

44. a pobuď s-ním za nemnoho dnův, až se upokojí prchli
vosť bratra tvého,

45. a přestane rozhněvání jeho, a zapomene na to, což jsi
učinil jemu: potom pošli, a přiveda tebe odtud sem: proč
bych měla zbavena býti obou synův jednoho dne?*

46. I řekla Rebeka k Isákovi: Stýště mi se živu býti pro
dcery Heth: vezme-li Jakob ženu z národa ze:uě této, nechci
živa býti.

2 Ótrero věcí obenhuje požehnání toto. První týká se zboší a statků,
druhá mool a vlády, třetí přednosti mezi bratřími, čtvrtá zvláštního
opatrování Božího.

* £ j. ty a potomal tvoji budeto bojovní. — Předpověď tato se vy
plnila. Potomci Esanovi; Idamejcí, byti -národ bojovný. Byvše podro
beni Ieraelským na čas, za krále Jorama vyvázli « poddanosti. (4 Král.
8, ») :

* Esau, kdyby byl usmrtil bratra svého Jakoba, byl by též musil

usmrcen býti, a tudy byla by Roboka oba syny ztratila.
* Rebeka, nechťjic alý úmysl Esanův vyzraditi ótel, předstírá, Jakoby

Jakoha odeslati chtéla k Lábarovi proto, aby tam manželka sobě pojal.
„Učmese,“ dokládá tuto sv. Ambrož, „Jak pedlivi býti máme, aby zášť
neroznitila pomsty, a pomsta aby se neobrátila vo vraždu. Nechť přijde
Rebeka, t j. trpělivost, tato dobrá strašitelka nevinnosti, a nechť radi,
abychom zlosti místa nedali “
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KAPITOLA XXVIIL

Jakob na útěku do Mosopotamie. — Báéhse mu ve snách ajevil.

1. Povolal tedy Isák Jakoba, a požehnal jemu, a. přikázal
jemu, řka: Nepojímej manželky z pokolení chananejského,

2. ale jdi a beř se do Mesopotamle syrské, do domu Ba

tuele, otce matky své, a pojmi sobé odtad manželku ze dcer
Lábana ujce svého.

3. Bůh pak Všemohoucí požehnej tobě, a dej ti zrůst, a
© rozmnožiž tě, aby byl v zástupy národův.

4. A dej požehnání Abrahamovo tobé i semení tvému po
tobě: aby vládli zemí, v níž pohostinn jsi, kterouž zaslíbil
dědu tvému.

5. A když jej propustil Isák, jda příšel do Mesopotamie

syrské k Lábanovi, synu Batuele syrského, bratru Rebekymatky své.
6. Vida pak Esau, že otec jeho požehnání dal Jakobovi,

a že odeslal ho do Mesopotamie syrské, aby odtud vzal sobě
manželku; a že po požehnání přikázal jemu, řka: Nepojmeš
ženy ze dcer chananejských;

7. a že Jakob poslušen rodičův svých, odešel do Syrie;
8. zkusiv také, že otec jeho nelibě patří na dcery chana

nejské: 
9. šel k Ismaeloví, a pojal ženu, mímo ty, kteréž prve měl,

Maheletu, děera Iamaele, syua Abrahamova, sestru Nabajotova.
10. Tedy Jakob vyšed z Bersabé, šel do Héáran.
11. A když přišel na jedno místo. a chtěl na něm odpoči

nouti po západu slunce, nabral kamenův. kteréž tu ležely, a
podloživ pod hlavu svou, spal na témž místě.

12. [ viděl ve snách řebřík, an stojí ua zemi, jehožto
vrchol dotýkal se nebe: anděly také Boží vstupující a sestupu
jící po něm;

13. a Hospodina, an spolehal na řebřík, mlavícího jemu:
Já jsem Hospodin Bůh Abrahama otce tvého, a Bůh Isáka.
Zemi, na které spíš, tobě dám i semeni tvému.

14. A bude símě tvé jako prach zemé: rozšířen budeš na

západ i na východ, i na půlnoc i na poledne: a požehnána
budou v tobě a v semeni tvém všecka pokolení země.

10. A budu strážcem tvým, kamkoli půjdeš, a přivedu tě
zase do země této: aniž opustím [tebe], leč naplním všecko,
což jsem mluvil.

16. A Jakob procítiv ze sna, řekl: V pravdě Hospodin jest
na místě tomto, a já jsem nevěděl.

17. A lekaje se pravil: Jak hrozné jest místo toto! Není
tu jiného, jediné dům Boží a brána nebeská.'

18. Vstav tedy Jakob ráno, vzal kámen, kterýž byl pod
ložil pod hlavu svou, a vyzdvihl jej na znamení, [památné]
poliv jej olejem avrchu.

19. I nazval jméno města Béthel,“ kteréž prve sloulo Luza.
20. Zavázal se také slibem, řka: Bude-lí Bůh se mnou, a

bude-li mne ostříhati na cestě, kterouž já jdu, a dá-li ml
chléb k pokrmu, a roucho na odění,

21. a navrátím-li se šťastně do domu otce svého: bude mí
Hospodin za Boha,

29. a kámen tento, kterýž jsem vyzdvihl na znamení, bude
slouti dům Boží: a ze všech věcí, kteréž imi dáš, desátky
tobě obětovati buda.*

KAPITOLA XXVIL

* Jef tu místo, kdož se ml Bůh zvláštním způsobem zjevil.
2 t dům Boží.
2.Chol a budu mu netollko jako posud poctu vzdávatí, ale | zvlášt

ním způsobem vyzdvižením oltáře a obětováním desátkův otíti Je) buda.
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KAPITOLA XXIX.

Jakob přišel do Háramn.— Sloaže Lábanovi dcery jeho za Eeny dosáni.

1. Odšed tedy Jakob přišel do země východní.'
2. I uzřel studníci na poli, a troje stádo ovcí, ano se ulo

žilo podle ní: nebo z ní napájen býval dobytek, a svrchek
její velikým kamenem se zavíral.

3. A byl obyčej, že když všecky ovce sehnali, odvalovali
kámen, a když se napojíla stáda, opět (ho] na svrchek stud
nice kladli.

4. I řekl (Jakob) k pastýřům: Bratří, odkud jste? A tito
odpověděli: Z Háran.

5. A táže se jich, řekl: Znáte-li Lábana, syna Náchorova ?
Řekli: Známe.

6. Dí jim: Zdráv-li jest? Pověděli: Zdráv; a ble, Ráchel
dcera jeho přichází se stádem svým.

7. I řekl Jakob: Ještě mnoho dne vybývá, aniž jest čas,
aby stáda zase vedena byla do chlívů: protož znapájejte prve
ovce, a tak je zase na pastvu veďte.

8. Kteříž odpověděli: Nemíůžeme,dokud se všecken dobytek
neshromáždí, a dokud neodvalíme kamene od svrchu studnice,
abychom napojili stáda.

9. Ještě jsou rozmlouvali, a hle Ráchel přicházela s ovcemi
otce svého: nebo stádo ona pásla.

10. Jižto když uzřel Jakob, a zvěděl, že jest sestra jeho
ujčená,“ a ovce [že jsou) Lábana ujce jeho: odvalil kámen,
kterým se studnice zavírala.

11. A napojiv stádo, políbil ji:* a pozdvíh hlasu, plakal,
12. a oznámil jí, že jest bratr otce jejího, a syn Rebeky:

ale ona spěchajíc, oznámila to otci avému. ©
18. Kterýžto když uslyšel, že přišel Jakob, syn sestry jeho,

běžel vstříc jemu: a objav ho,-a zlíbav jej, uvedl ho do domu

svého. Vyslyšev pak příčiny cesty jeho,
14. odpověděl: Kost má jsi, i tělo mé.* A když ae naplnili

dnové měsíce jedaoho,
15. řekl jemu: Zdali proto, že jsi bratr můj, darino mi

sloužiti budeš? Pověz, co za mzdu vezmeš?

16. Měl pak dvě dcery, jméno starší Lía, mladší pak aloula
Ráchel.

17. Než Lía byla krbavých ojí: Ráchel byla krásné tváři,
„a pěkného vzezření.

18. Kterouž miluje Jakob, řekl: Budu sloužiti tobě za Rá
chel dceru tvou mladší sedm let.

19. Odpověděl Lában: Lépe jest, abych ji tobě dal, nežli
jinému muží, zůstaň u mne.*

20. Sloužil tedy Jakob za Ráchel sedm let: a zdálo se mu
to jako něco málo dnů pro velikost lásky.

21. I řekl k Lábanovi: Dej mi ženu mou: nebo již se čas
naplnil, abych všel k ní.

22. Kterýž sezvav mnohé zástupy přátel na hody, učinil
svatbu.

29. Ale u večer Líu dceru svou uvedl k němu,

KAPITOLA XXIX.

* £ J. do Mesopotamie, kteráš byla k východu od Palestyny.
9 © jeho testřenice, doora ujos Jeho.
* Jakob políbil Ráchel, vedle mravu a obyčeje mezi nejbližšími pří

* Tyť jsi můj blízký příbuzný — můžeš zůstati a mne.
> V krajinách východních panoval toho času zvyk, že žemich sobě

nevěsty od otce neb od bratra staršího zakonpiti mnsil Protož Jakob
uomaje vlastního jmění, uvolil se za Ráchel sloužiti Alo Lában zase měl
mu věno děti, čehož z lakoty učiniti opominul.
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24. dav děvku dceři, jménem Zelfu. Ku kteréžto když
podle obyčeje Jakob váel, a ráno přišlo, uzřel Líu.“

25. I řekl k testi svému: Cos mi to chtěl učiniti? Zdali

Jsem za Ráchel nesloužil tobě? Proč jsi mne oklamal?
26. Odpověděl Lában: Není v kraji našem obyčej, abychom

mladší prve vdávali.
27. Doplů týden dnův této svatby: 7 i tuto také dám tobě

za práci, kterouž mi sloužiti budeš jiných sedm let.
28. Povolil žádosti: a když minul týden, pojal Ráchel za

manželku :“
20. kteréžto otec dal služebnicí Bálu.

30. A potom došed žádoucí svatby, větší lásku měl k druhé
nežli k první, slouže u něho ještě sedm let jiných.

31. Vida pak Hospodin, žeby opomítal Líu, otevřel život
její, sestry nochav neplodné.

82. Kterážto počavší, porodila syna, a nazvala jméno jeho
Ruben, řkouc: Viděl Hospodin snížení mé: již mne bude
milovatí muž můj.

98. I počala opět, a porodila syna, a řekla: Jistě uslyšel
Hospodin, že jsem v opovržení, protož dal mi také tohoto:
i nazvala jméno jeho Simeon.

34 I počala potřetí, a porodila jiného syna, a řekla: Nyní
také se mnou spojí se manžel můj, proto že jsein mu po
rodila tři syny: a z té příčiny nazvala jméno jeho Lévi.

35. Po čtvrté počala, a porodila syna, a řekla: Nyní chváliti
budu Hospodina: a proto nazvala ho Judou: i přestala roditi.

KAPITOLA XXX.

Ženy a synové Jakobori. — Narození Josefovo, — Bnlonva Jakobova
s Lábanem

1. Vidouc pak Ráchel, žeby neplodná byla, záviděla sastře
své, a řekla manželu svému: Dej mi děti, slc jinak umru.

2. Jakob rozhněvav se odpověděl: Zdali já jsem za Boha,'
kterýž tebe zbavil plodu života tvého?

3. Ale ona řekla: Mám děrku Bálu: vejdi k ní, at rodí
na kolena má, a mám z ní syny.

4. I dala mu Bála za inanželku: kterážto,
5. když všel k ní muž, počala, a porodila syna.
6. I řekla Ráchel: Soudil Hospodin při mou, a uslyšel

hlss můj, dav mi syna; a protož nazvala jméno jeho Dan.
7. A opět Bála počavší porodila druhého,
8. při kterémž řekla Ráchel: Srovnal une Bůh s mojí

sestrou a zmocnila jsem se: a nazvala ho Nefthali.
9. Znamenajíc Lía, žeby přestala roditi, Zelfu, děvku svou,

manželovi dala.

10. Kteráž počavší, když porodila syna,
11. řekla: Šťastně, a proto nazvala jméno jeho Gád.
12. Porodila také Zelfa druhého syna.
18. I řekla Lía: To na mé štěstí: nebo šťastnou mne na

zývati budou ženy: protož nazvala ho Aser.

* Podvod ten lehko se podařil Libanovi, ježto nevěsty se zastřeným
přiváděly.

2 Vloe žen pojiti dopouštělo se tohdáš pro rozmnožení pokolení jdakébo: ale na počátka nebylo tak. V novém Zákoně m
prosto zakázáno

: KAPITOLA XKX.

4 t J. což ne domniváš, še jsem ji Bůh, abych s tebe neplodné
učinil plodnon?

* Bala ať rodi z tebo děti. Já příjmu je za svě vlastní, při porodu
beronc je na klín svůj.
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14. Vyšed pak Ruben času žní pšeničné na pole, nalezl
mandragory:* kteréž přinesl Lie matce své. I řekla Ráchel:
Uděl mí z těch mandragor syna svého.

15. Odpověděla ona: Málo-li se tobě zdá. že jsi mi muže
předchvátila, chceš také mandragory syna mého vzíti? I řekla
Ráchel: Nechťspí s tebou této noci za mandragory syna tvého.

16. Když pak se navracoval Jakob s pole k večeru. vyšla
Lía v cestu jemu, a řekla: Ke mně vejdeš; nebo mzdou na
jala jsem tebe za mandragory syna svého. I apal s ní nocí té.

17. A vyslyšel Bůb prosby její: i počala a porodila syna
pátého,

18. i řekla: Dal mi Bóh mzdu, že jsem dala děvku svou
muži svému. 1 nazvala jméno jeho Issachar.

19. Opět Lía počavší, porodila šestého ayna,
20. a tekla: Obdařil mne Bůh darem dobrým:

chvíle se mnou bude manžel můj, proto že jsem mu porodila
šest synův: a proto nazvala jméno jeho Zabulon.

21. Po kterémžto porodila dceru, jménem Dínu.

22. Rozpomenuv se také Hospodin na Ráchel, vyslyšel ji,
a otevřel život její.

23. A ona počala, a porodíla syna, řkouc: Odňal Bůh po
hanění mé:

24. I nazvala jméno jeho Josef, řkouc: Přidej mi Hospodin
syna jíného.

25. Když pak se narodil Josef, řekl Jakob testi svému:
Propustiž mne, ať 6e navrátím do vlastí, a do zemé své.

2. Dej mi ženy a dítky mé, za kteréž jsem sloužil tobě,
ať odejdu: ty znáš službu, kterouž jsem aloužil tobě.

21. Řekl jemu Lában: Nechaf najdu milost před tváří tvou:
nebo zkušeností jsem poznal, že mi Bůh požehnal pro tebe:

28. ustanov mzdu svou, kterou bych měl dáti tobě.
29. On pak odpověděl: Ty víš, jak jeem sloužil tobě, a jak

veliké v rukou mých bylo jmění tvé.
30. Málo jsi měl prve, než jsem přišel k tobě, a nyní

bohatým učiněn jsi: a požehnal tobě Hospodin po příchodu
mém. Protož spravedlivé jest, abych jednou opatřil také
dům svůj.

31. I řekl Lában: Co tobě dám? A on řekl: Nic nechci:

než učiníš-li, čehož žádám, opět budu pásti. a ostříhati stád
tvých.

32. Obejdí všecka stáda svá, i odděl všecky ovce peřesté,
a vlny strakaté, a cožkoli bude hnědého, a strakatého, a pro
měnného, tak mezi ovcemi, jako mezi kozami, bude mzda má.

33. A ukáže se mí zjitra spravedlnost má, když příjde čas
libosti tvé, před tebou a cožkoli nebude proměnného a straka
tého a hnědého, tak při ovcích, jako pří kozách, z krádeže
mne trestati bade.“

34. I řekl Lában: Za vděk přijímám čeho žádáš,*
36. A oddělil v ten den kozy i ovce, i kozly, i skopce,

proměnné a strakaté: všecko pak stádo barvy jednostejné, to
jest, bílé a černé vlny, dal v ruce synův svých.“

* Mandragora jest bylina, kteráž slove hebrejsky „dndalm“. Dicedo
mnění mnohých vykladačův jest to ovoce byliny lékařské, řešené
„Atrops mandragora“, o niž pověrečně , že plodnosťpů
sobí. Za tou přičinoují Ráchel tak dychtivě fidostiva byla.

* V hebrejském textu čteme: „Osvědčena bude potom spravedlnos(
mů před tebou, když přijdeš hledět na omdu mou. Cožkoli nebude pc

řestého nebo strakatého mezi kozami a načernalého mezi ovcemi, za
krádež bude mi počteno.“

* Lában mohl spokojen býti. Na Zjeodě ovce rodí se obyčejněa 3 větší části celé bílé, a kozy celé černé.
* Dlo čtení hebrejského Lában, odděliv nejprvo vše strakaté a hnědí,

jak z ovcí a beranův, tak z koz a kozlův, a rovněž tak z ovcí vře

|

také této

+

|n
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W. A uložil místo zdálí tří dnův cesty mezi sebou a zetěm,
kterýž pásl ostatní stáda jeho.*

97. Nabrav tedy Jakob prutův topolových zelených. a man
dlových, a javorových, z částky obloupal je: a když obloupány
byly kůry, na těch místech, kteráž byla obloupána, bělosť se
ukázala: ta pak, jež celá byla, zelená zůstala: a tím způ
sobem barva učiněna jest proměnná.

38. I kladl je do koryt žlabův, kdež se vylévala voda: aby,
kdyžby přicházela etáda k pití, před očima měla pruty, a patříce
na ně, počínala.“

39. I stalo se, že právě v horkostí sjití ovce patřily na ty
pruty, a rodily strakaté a proměnné, a pokropené rozličnou
barvou.“

40. Potom Jakob rozdělil stádo,* a kladl pruty do žlabův
před očima skopcův, bylo pak všecko bílé a černé Lábanovo:
ostatní pak Jakobovo, když byla rozdělena mezi sebou stáda.

41. A když ranného času '“ připouštění k ovcím bývalo,
kladl Jakob praty do koryt u vody před očima skopcův a ovcí,
sby patříce na ně počínaly:

42. Když pak pozdní připouštění bývalo, a početí poslední,
nekladl jich. I učiněny jsou ty, kteréž byly po dní, Lábanovy:
a které času ranného, Jakobovy.'!

48. I zbohacen jest člověk nad míru, a měl stáda mnobá,
děvky, i služebníky, velbloudy, i osly.

KAPITOLA XXXI
Odchod Jahobův. — Lában jaj hosi. — Smlouva s pokojné rozloučení.

1. Potom pak když uslyšel [Jakob] alova synův Lábanových,
ani praví: Pobral Jakob všecko, což bylo otce našeho, a z jeho
statku obohacen jsa, učiněn jest slavným;

2. znamenal také, že tvář Lábanova nebyla k nému tak
jako včera a před včerejškem :

9. zvláště když mu řekl Hospodin: Navrat se do zemé
otcův svých, a k rodině své, a budu s tebou:

4. poslal a povolal Ráchel a Líu na pole, kdež pásl stáda,
D. a řekl jim: Vidím tvář otce vašeho, že není ke mně jako

včera a před včerejškem: Bth pak otce mého byl se mnou.
6. A vy samy víte, že všemi silami svými sloužil jsem otci

vašemu.
7. Ale otec váš také oklamal mne, a desetkráte měnil mzdu

mou: avšak nedopustil jemu Bůb, aby mi uškodil.
8. Jestliže kdy řekl: Peřesté budou mzda tvá: všecky ovce

rodily peřestý plod. Když pak zase řekl: Bílé všecky vezmeň
za mzdu: všecka stáda bílé porodila.

9. I odňal Bůh statek otce vašeho, a dal ho mně.

10, Nebo když čas počínání ovcí přišel, pozdvihl jsem očí
svých, a viděl jsem ve snách, že samcové vstupují na samice
proměnní, a strakatí a rozličných barev.

černě, a z koz všecko bílé, odevzdal to k pasení synům svým. Jako

bovi zůstala toliko stáda celých bílých ovcí . berandr. a celých černých
koz a kozlův, aby jen takové rodily.

+ Aby totiž stáda jich se nesbíhals, a jednobarevný dobytek patře
ns pestrobarevný. podobného neplodil.

* Scbytralý skutek Jakobův omlaviti dá se tím, že od lskotného
Lábana slnšné a spravedlivé mzdy jinak nebylo ee naditi.

5 Jakob peřestá jehňata, jichžto dosáhl obmyslem svým, odlončil ud
bílých ovcí Lábanových.

4, j. z Jara.
t Rannější Jebňata byla silnější, pozdnější pak, kterých Jakob Laba

novi ponechal, byla slabší.
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11. I řekl anděl Boží ke mně ve snách: Jakobe! A já od

pověděl: Tu jsem.
12. A on řekl: Pozdvihni očí svých a viz. jak všickni

samcové vstupují na samice, proměnní, strakatí, a rozličných
barev. Nebo viděl jsem všecko. což dělal tobě Lában.

13. Já jsem Bůh z Béthel,' kdež jai pomazal kámen, a kdež
jel mi slibem se zavázal. Nyní tedy vstaň, a vyjdi ze země
této, navrátě se do země narození svého.

14. I odpověděly Ráchel a Lía: Zdali co pozůstaveno máme
ve statku a dědictví domu otce našeho?

15. Zdalí jako za cizí neměl nás i prodal nás i jedl cenu
naši?

16. Ale Bůh vzal zboží otce našeho, a dal je nám, a synům

našim: proto učlů nyní všecko, což přikázal tobě Bůh.
17. Vstal tedy Jakob, a vsadiv déti i manželky své na

velbloudy, odšel.
18. A vzal všecken statek svůj. 1 stáda, a čehožkoli v Meso

potamií nabyl, jda k Isákovi otci svému do země chananejské.
19. Toho časn byl odšel Lában, aby stříhal ovce: | ukradla

Ráchel modly otce avého.*
%. Jakob pak nechtěl oznámiti testi svému, žeby utíkal.
21. A když odšel i on, i všecko, což jemu právem příslu

šelo, a přeplaviv se přes řeku šel proti hoře Galaad:
22. zvěstováno jest Lábanovi dne třetího, žeby utíkal Jakob.
23. A on pojav bratry své, honll jej za sedm dnův, a po

stihl ho na hoře Galaad.
24. I viděl ve snách Boha řkoucího sobě: Varuj se, aby

ničeho odpornéhbo nemluvil proti Jakoboví.
25. A Jakob již byl rozbil stan na hoře: a když on dohonil

ho s bratřími svými, na též hoře Galand rozbil stan.
26. 1 řekl k Jakobovi: Próď jsi tak učinil, že jsi bez védomí

mého odvedl dcery mé, jako zjímané mečem?
97. Proč jsl bez vědomí mého chtěl utecí, aniž jsi mí

oznámil. abych tě provodil s veselím, a s zpěvy, a e bubny

a s citarami“
28. Nedopustil jsi mi, abych políbil synův svých a dcer:

nemoudře jsi jednal: a nyní jisté
29. mohlaby ruka má odplatiti se tobě zlým“ než Bůh

otce vašeho včera řekl mi: Varuj se, aby nic tvrdého nemluvil

proti Jakobovi.
30. Buď tak, že jsi k svým jíti chtél, a žádostiv byl doru

otce svého: než proč jsi ukradl bohy mé?
31. Odpověděl Jakob: Že jsem bez vědomí tvého odešel,

bál jsem se, aby mi mocí neodňal dcer svých.
32. Že pak mne z krádeže tresceš: u koho koli by nalezl

bohy své, bud zabit před bratřími našimi. Hledej, a cožkoli
z věcí svých u mne nalezneš, vezmi. Toto mluvě, nevěděl,
že Ráchel ukradla modly jeho.

38. Všed tedy Lában do stanu Jakobova. a Líe, i obou
děvek, nic nenašel. A když všel do stanu Ráchel,

34. ona spěšné skryla modly pod nastlání velblondí,* a po
sadila se na né: a když přehledal veškeren stan, a nic nenašel,

36. řekla: Nehněvej se. pane můj, že před tebou povstatí
nemohu; nebo vedle běhu ženského nyní přihodilo se mi.
Tak sklamána jest bedlivost hledajícího.

KAPITOLA XXXL

> 1. j. kterýž jsem se ukázal tobě v Béthel.
2 Riche] ukradla modly. kterým otec jeji vedle pravého Boha poct

činil Dle Zach. 10, 2 byly to modly, jichž užíváno pověrečně k vyzvi
dání budoncích vécí. Dle jiných výkladův byly to sošky domovních
bůškův, jimžto přičítána moc, chrániti od úhony.

3 Pod přistření čili sedlo velblouda, na němž se cestou vezla.
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36. I osupiv se Jakob s domlouváním řekl: Jaká jest vina
má, a jaký hřích můj, že tak jsi se rozpálil proti mně,

37. a přebledal jel veškeren nábytek můj? Co pak jsi na
lezl ze všeho statku domu avého? Polož to zde před bratřími
mými i bratřími svými, a nechat soudí mezi mnou a tebou.

38. Proto-li jsem dvaceti let byl u tebe? Ovce tvé ani
kozy tvé nebyly neplodné, skopcův stáda tvého nejedl jsem:

39. aniž polapeného od zvěři jsem tobě ukazoval, sám jsem
škodu všecku nahražoval: cožkoli krádeží zhynulo, ode mne
jsi vyhledával:

40. dnem i nocí jsem se trápil vedrem a zimou, a odcházel
od očí mých.

41. A tak za dvaceti let v domu tvém sloužil jsem tobě,čtrnácteletza dcerytvé,ašestzastádatvá:změniljaitaké
mzdu mou po desetkráte!

42. Kdyby byl Bůh otce mého Abrahama, a bázeň Isákova
nebyla se mnou,“ snad byl bys mne nyní nahého propustil;
[ale] na trápení mé, a na práci rukou mých vzhledl Bůh,
a trestal tebe včera.

43. Odpověděljemu Lában: Dcery mé, a synovétito, a stáda
tvá, i všecko, což vidíš, mé jest: i co mohu učiniti synům:
a vnukům svým?

44. Protož pojď, a vejděme v smlouvu: aby byla na svě
dectví mezi mnou a tebou.

4Ď. Tedy vzal Jakob kámen, a vyzdvihl jej na znamení:
46. a řekl bratřím svým: Naneste kamení. Kteříž sneaše

udělali hromadu, a jedli na ní:
47. kterouž nazval Lában Hromadou svědka: a Jakob Hro

madou svědectví, obadra podle vlastnosti jazyka svého.*
48. I řek] Lában: Hromada tato bude avědkem mezi mnou

a tebou dnes: a proto nazváno jest jméno jeji Galaad, to
jest Hromada svédka.

49. Pohleď a suď Hospodin mezí námi, když se rozejdeme
od sebe.

50. Budeš-li trápiti dcery mé, a uvedeš-li jiné ženy na ně;“

řádného svědka řečí naší není kromé Boha. kterýž jsa pří
tomen, patří.

bl. A řekl opět k Jakobovi: Hle hromada tato, a kámen,
kterýž jsem vyzdvihl mezi mnou a tebou,

52. svědkem bude: hromada. pravím, tato a kámen ať jsou
na svědeciví, buď žebych já pominul jej, jda k tobě, nebo
ty šelby mimo, zle o mně myale.

53. Báh Abrahamův, a Bůh Nachorův ať soudí mezí námi,

Bůh otce jejich. Tedy přisáhl Jakob skrze bázeň otce svého Isáka,

č4. a obětovav oběti na hoře, povolal bratří svých, aby
iedli chléb." Kteřížto když pojedli. zůstali tam (přes noc).

55. Lában pak v noci vstav, políbil synův a dcer svých,
u požehnal jích: a navrátíl se na místo své.

KAPITOLA XXXII.

Jakob s anděly Bobim! se potkal; — vyslal posly a dary k bratra Ezau, —

zápasil s andělem a obdršel jméno lsrnel.

1. Jakob také odšel cestou. kterouž jíti byl počal: i po
tkali se s ním andělé Boží.

* 4. Běh, jejž ctil Abrahu.m,děd můj, a jehož se ph lesk, otec můj.5 Lában mluvil pc chaldejeku, s Jakob po hobrejsk
* ©. polmeě-lí jiné manželky mimo ně.

Jakob obětí touto a Lábanovej účastenetvím na hodech obětních
etvrdíli úmluvu učiněnou.

Me EDNÉ.
kdyP "
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2. Kteréžto když uzřel, řekl: Vojska Boží jsou tato. I nazval
jméno místa toho Mahbanaím, to jest: Vojska.

3. Poslal pak i posly před sebou k Esau bratru svému do
země Seir, do krajiny Edom:

4. a přikázal jim, řka: Takto mluvte pánu mému Esau:
Toto vzkazuje bratr tvůj Jakob: U Lábana jsem pohostinu
bydlil, a byl jsem až do tohoto dne.

5. Mám voly i osly, i ovce, i služebníky, i děvky: a po
sýlám nyní poselství k pánu svému, abych našel milost přel
očima tvýma. —

6. I navrátili se poslové k Jakobovi, řkouce: Přišli jsme
k Esau bratru tvómu, a hle on pospíchá v cestu proti tobě
se čtyřmi sty mužův.

7. I bál se Jakob velmi: a přestrašen jsa rozdělil lid, kterýž
s ním byl, stáda také, i ovce, £ voly, 1 velbloudy, na dva
zástupy,

8. řka: Jestližeby přišelEsau k zástupu jednomu, a pobil by

jej, zástup druhý, kterýž zadní jest, zachován bude.'
9. I řekl Jakob: Bože otce mého Abrahama, a Bože otce

mého Isáka: Hospodine, kterýž jsi mí řekl: Navrať se do

země své, a na místo narození svého, a dobře učiním tobě:
10. menší jsemvšech slitování tvých,a pravdy tvé, kterouž

jsi učinil se služebníkem svým.*S holí svou přejel jsem Jordán
tento: a nýní se dvěma zástupy zase vracuji 8e.

11. Vytrhni. mne z raky bratra mého Esau, nebo s2 ho

velmi bojím: aby snad příjda nepohubil matky s syny.
12. Ty jel řekl. že mi dobře učiníš, a rozšíříš símě mé,

jako písek mořský, kterýž pro množství sečten býti nemůže.
13. A když. tu přespal noci "t6, oddělil z toho, což měl,

dary Esau bratru svému:

14. koz. dvě stě, kozláv dvaceti, ovec dvě stě. a skopcův
dvaceti.

15. velbloudic po mladých s mladými jejich třiceti. krav
čtyřiceti, a býkův dvaceti,oslic dvaceti, a oslátek jejich deset.

16. I poslal po služebnících svých každé stádo obzvláště,
a řekl služebníkám svým: Jděte přede mnou: a buď pro
stranství mezi stádem a stádem.

17. I poručil přednímu, řka: Potká-li se s tebou bratr
můj Esau: a optá-li se tebe: Čí jsi? aneb: Kam jdeš? aneb:
Čí jest to [stádo], za kterým jdeš?

18. odpovíš: Služebníka tvého Jakoba, [který] dary poslal
pánu mému Esau: sám také za námi jde.

19. Podobná přikázaní dal drahému, i třetímu, a všechném,
kteří $li za stády, řka: Týmiž slovy mluvtek Esa1, kdybyste
ho našli.

20. A přidáte: Sám také služebník tvůj Jakob za námi
touž cestou jde; nebo pravil: Ukrotím ho dary, snad mi bude
milostiv.

21. Předešli tedy darové před ním, sám pak zůstal noci té
v ležení.

22. A vstav časně, vzal dvě manželky své, a také tolik
děvek s jedenácti syny, a přešel přes brod Jábok.

29. A přepraviv všecky věci, kteréž k němu příložely,
24. zůstal samotný: a hle muž zápasil s ním až do rána.*

KAPITOLA XXXIL

*Jakob, nepochybuje o Boží Prozřetelnosti a ochraně, užil tu také
opatrnosti. „Tímto činem,“ dí sv. Augustin, „učí nás vBoha tak se dů
věřovati, abychom lidské pomocí a ochrany nezanodbali“.

3 Já nezaslouží) takových dobrodiní na tobě.
3 Muž, zápasíci s Jakubem, dle výkladu ov. otcův byl Syn Boží,

jenž ve způsobě člověčí zápase, ahtěl přesvědšiti Jakoba, še m1 dána
sila k přemožení Esana | všech Jiných protivaikův.
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25. Kterýž když viděl, že ho přemoci nemůže, dotekl se
žíly stehna jeho, a ihned uvadla.

28. I řekl k němu. Pasť mne; nebo již vzchází denníce.
Odpověděl (Jakob]: Nepustím tebe, leč mi požehnání dáš.

27. Řekl tedy: Které jest jméno tvé? Odpověděl: Jakob.
28. Ale on řekl: Nikolí nebude slouti jméno tvé Jakob,

ale Israel:“ nebo poněvadž proti Bohu byl jsi silen, čím více
můžeš proti lidem.

29. Otázal se ho Jakob: Dověz mi, které jméno má3? Od
pověděl: Proč se ptáš na jméno mé? I požehnal jemu na
témž místě.

30. [ nazval Jakob jméno místa toho Fanuel.* čka: Viděl
jsem Boha tváří v tvář, a spasena jest učinéna duje má.“

31. I vzešlo mu ned slunce, když přešel Fanael: sám pak
kulhal na nohu.

32. A z té příčiny nejedí synové Israelští žíly, kteráž uvadla
ve stebnu Jakobovu, až do dnešního dne: proto že se dotekl
zíly stehna jeho, a zmrtvěla.

KAPITOLA XXXIII.

Jakob pokořiv se došel smíření ©bratrem E:sa, — Jakobův pobyt
v Sokoth a Salem.

1. Pozdvih pak Jakob očí svých, uzřel, an Esau jde, a
s ním čtyří sta mužův: i rozdělil syny Líe a Ráchel, i obou
dvou děvek,

2. a postavil obědvě děvky, i syny jejich napřed: Líu pak
a synyjejí na drahém nnístě: Ráchel pak a Josefa nejzáze.

3. A sám napřed jda poklonil-se až k zemi sedinkrát, až
se přiblížil bratr jeho.'

4. Běže tedy Esau vstříc bratru svému, objal ho: a stiskajo
šíji jeho, a líbaje, plakal.“

5. Pozdvíh pak očí svých a uzřev ženy a maličké jejích,
řekl: Kdo jsou tito? a náležejí-li tobě? Odpověděl: Jsou dítky,
kteréž Bůh dal mně, služebuíku trému.

6. A přiblíživše se děvky, i synové jejich, poklonili se.
7. Přistoupila také Lía s dětmi svými: a když podobné se

poklonili, nejposléze Josef a Ráchel poklonili se.
8. I řekl Esau: Jací jsou to houfové, které jsem potkával?

Odpověděl: Abych nalezl milosť před pánem mým.
9. Ale on řekl: Mám hojnost, bratře můj: nech sobě svého.
10. I řekl Jakob: Ne tak, prosím: ale jestliže jsem nalezl

milost před očima tvýma, přijmiž dárek z rukou mých: nebo
tak jsem uzřel tvář tvou, jakobych viděl tvář Boží;* buď mi
milostiv,

11. a přijmí požehnání, kteréž jsem přinesl tobě, a kterým
obdařil mne Bůh, dávající všecko. Sotva, jsa přinucen od

p bratra, to přijav,
12. řekl: Jděme spolu, a budu tovaryšem cesty tvé.
18. I řekl Jakob: Víš, pane můj, že dítky mám útlé, a

ovce | krávy březí s sebou: kteréž uženu-lí přes moc, pomrou
B jednoho dne všecka stáda.

* Jerael znamená tolik 00 Boží.
* Fanuel so vykládá po česko: „tvář Boží. — “ t j. ačkoli jsom

viděl Boha tváří v tvář, přeco jecm zachoval život a neumřel Jsem.

KAPITOLAXXXI.

: Na znamení pokory a úcty k staršímu bratru.
2 Patrným působením Božím Eaanovo ardce pojednou obměkčeno

jest. Nenávist jeho náhle proměnila se v lásku.
2 4 j. tvoje tvář přívětivá dnšl mou naplnila důvěrou takovou, Jako

bych viděl Boži tvář, dobrotivě obráeenou ke mně,
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14. Nechť předejde pán můj před služebníkem svým: a já
poznenáhla půjdu za ním, jak uhlídám, že postačí dítky mé,
až i dojdu ku pánu svému do Seir.

15. Odpověděl Esau: Prosím tě. nechať z lidu. kterýž se
mnou jest, aspoň někteří pozůstanou s tebou co tovaryši cesty
tvé. Řekl: Není potřebí: toho jediného toliko potřebuji. abych
nalezl milost před očima tvýma, pane můj.

16. Navrátil se tedy toho dne Esau, cestou, kterouž byl
přišel, do Seir.

17. A Jakob přišel do Sokoth: kdežto vzdělav dům, a rozbív
stany, nazval jméno místa toho Sokoth, to jest stany.

18. I přišel do Sálem města Sichemských, kteréž jest v zemi
Chanaan. když se vrátil z Mesopotamie syrské: a bydlil při
městě.

19. I koupil díl pole. na kterém byl rozbil stany, od synův
Hemora otce Sichemova, za sto beránkův.

2. A vyzdvib tu oltář. vzýval na něm nejsilnějšího Boha
israelského,

KAPITOLA XXXIV.

Pošhvrošní Díby. — Bmlonra Sichemských I obřezání Jich. — Zkažení městu,

1. Vyšla pak Dína, dcera Lie, aby spatřila ženy krajiny té.*
2. Kteroužto uzřev Sichem, syn Heinora Hevejského, kníže

země té, zamiloval ji: i uchvátil ji, a spal s ní, násilí učiniv
panně.

3. I připojila se duše jeho k ní,* a smutnou ochlácholil
lahodnými slovy.

4. A šed k Hemorovi otci svému, řekl: Vezimiž mí děvečku

tuto za manželku. .
5. Což když uslyšel Jakob, v nepřítomnosti synův, a pří

pastvě dobytka zaneprázdněných, mlčel, až se navrátíli.
G. Když pak vyšel Hemor, otec Síchemův, aby mluvil

k Jakobovi,
7. hle synové jeho přicházeli s pole: a uslyševše, co se

bylo přihodilo, rozhněvali se velmi,“ proto že hanebnou věc
učinil v Israeli, a zprzniv dceru Jakobovu, věc neslušnou
spáchal.

8. Mlavil tedv Hemor k nim: ŠSichema syna mého duše
připojila se k dceři vaší: dejte mu ji za manželku:

9. a spojujme se vespolek manželstvím: dcery své dávejte
nám, a dcery naše pojímejte.

10. A bydlete s námi: země v moci vaší jest, vzdělávejte
ji, obchody veďte a usaďte se v ní.

11. Alec i k otci jejímu a k bratřím jejím řekl Sichem:
Nechť naleznu milosť před vámi: a cožkoli uložíte, dám:

12. povyšte věna, a požádejte darův, a rád dám, zač budete
žádnti: toliko dejte mi děvečku tuto za manželku.

13. Odpověděli synové Jakobovi Sichemovi a otci jeho lstivé,
rozlítivše se pro porušení sestry:

14. Nemůžeme učiniti toho, čehož žádáte, aniž můžeme
dáti sestry své člověku neobřezanému: nebo to neslušné a ba
nebné jest u nás.

15. Ale v tom budeme se moci smluviti, budete-li chtíti
býti podobní nám, a obřezá-lí se mezi vámi každý mužského
pohlaví:

KAPITOLA XXXIV.

* Dina žádala sí spatříti ozdoby dcer Sichemkých pří slavnosti, konané
ve městě.

+ * Duše jeho připojila ee k ní, t. j. Sichem zahořel láskou k ní.

>v p východníchaž posudbývábratr zprzněnímsestryvíce
uražen než manžel zpronevěřilostímanželky; odtud vyka se volikýhněv bratří Dininých. aT4
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16. tehdáž budeme dávati a pojímati vespólek dcery vaše,
a naše: a budeme bydliti s vámi, a budeme líd jeden:

1%.pakli se nebudete chtíti obřezati, vezmeme dceru svou
a odejdeme.

18. Zalíbíl se návrh jejich Hemorovi, a Síchemovi synu jeho:
19. a neprodléval mládenec, ihned naplniti, což se žádalo:

nebo miloval děvečku velmi, a on byl nejvzácnější ve všem
domu otce svého.

20. I všedše do brány města, mluvili k lidu:
21. Muži tito pokojní jsou, a chtějí bydliti s námi: nechť

obchod vedou v zemi. a vzdělávají ji, kteráž jsouc prostranná
a široká. dělníkův potřebuje: dcery jejích budeme sobě bráti
za manželky. a své budeme dávati jim.

22. Jediné jest, čím se prodlévá tak veliké dobré: bu
deme-li obřezovati pacholíky své, obyčeje lidu následujíce.

23. I zboží jejich, 1dobytek, i všecko, což mají, naše bude:
toliko v tom jim povolme, a bydlíce spolu. lid budeme jeden.

24. I povolili všickni, obřezavše se všickni muži.
25. A hle dne třetího, když jest bolesť ron nejtěžší: dva

synové Jakobovi, Sitneon a Lévi, bratří Diny, uchopivše meče,
vpadli do města směle: a pobivše všecky pohlaví mužského.*

28. Hemora a Sichema rovně též zavraždili, vzavše Dínu
sestru 6vou z domu Síchemova.

27. A když oni vyšli, obořili se na zbité i ostatní synové
Jakobovi: a zloupili a zkazili město na pomstu za porušení
panny.

28. Ovce jejich, i skoty, i osly, 1 všecko zbubívše, což v do
mích i na polích bylo:

29. dítky také jejich. a ženy odvedli zjímané.
30. To když směle učinili, Jakob řekl k Simeonovi a Lévi:

Zkormoutili jste mne, a zošklivili jste mne u chananejských
a ferezejských obyvatelův země této. My nemnozí jsme: oni
seberouce se potepou mne, a zahlazen budu já. i dům můj.

31. Odpověděli: Zdali jako nevěstky měli zle užívati sestry
naší?

KAPITOLA XXXV.

Jakob odešel do Bethel. — Běh se ukázal. — Ráchel porodila Benjamina.
Máchel a Izák zemřeli,

1. Zatím mlavil Bůh k Jakobovi: Vstaň a vstup do Béthel,
a bydli tam, a učiň oltář Bohu. kterýž se tobě ukázal, když
jsi utíkal před Esau bratrem svým.

2. Jakob pak svolav všecken dům svůj, řekl: Odvrzte bohy
cizí, kteréž máte mezi sebou,' a očisíte se, a změňte rouchá svá.

3. Vstaňte, a vstapme do Béthel, abychom udělali tam oltář
Bohu: kterýž vyslyšel mne v den soužení mého, a byl tova
ryšem cesty mé.

4. Tedy dali mu všecky bohy cizí, kteréž měli, i náušnice,*
jež byly na uších jejich: on pak zakopal je pod terebintem,
kterýž jest za městem Sichem.

* Rozlícenl synové Jakobovi jednají netotiko úskočně, alo také po
krytecky, nelidsky a ohavně, Ježto posvátného obřadu, obřízky, použíli
k tomu, aby bezhožnou pomsta snáze provésti mohli | na provinilém
Sichemovi, | na celém kmenu a městě.

KAPITOLA XKXV.

! Modly (bohové cizí) do domu Jakobova rloudily se tím, že Ráchel
ci je vzala z domu otcova. Mimo to bezpochyby z kořisti Sichemské
služebníci Jakobovi modly některé zachovali — Umytí a oblečení jiného
roucha mělo býti znamoním pokání.

3 Nánšnice bývaly znevěceny modlim, a užíváno jich za prostředek
J protl čarám.
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5. A když brali se dále, strach Boží spadl na všecka města
vůkol, a nesměli honiti odcházejících.

6. Přišel tedy Jakob do Luzy, kteráž jest v zemi Chanaan,
příjmím Béthel: on, i veškeren lid s ním.

7. I vzdělal ta oltář, a nazval jméno místa toho Dům Boží:
nebo tu se mu byl zjevil Bůb, když utíkal před bratrem svým.

8. Téhož času umřela Debora chůva Rebeky, a pochována
jest při samé hoře Béthel pod dubem : a nazváno jest jméno
místa toho: Dub pláče.

0. Ukázal se pak opět Bůh Jakobovi, když se byl navrátil
z Mesopotamie syrské, a požehnal jemu,

10. řka: Nebudeš slouti více Jakob, ale Israel bude jméno
tvé. I nazval ho Israelem,

11. a řekl mu: Já jsem Bůh všemohoucí, rostiž a množ se:
národové a rody národův budou z tebe, a králové z beder
tvých vyjdou.

12. A zemí, kterouž jsem dal Abrahamovi a Isákovi, dám
tobě, i semení tvému po tobě.

13. I odešel [Bůh) od něho.
14. On pak vyzdvih znamení kamenné na místě, na kterémž

mlavil jemu Bůh, obětoval na něm oběti mokré, a polil je olejem :
15. a nazval jméno místa toho Béthel.
10. Vyšed pak odtud, přišel jarního času do země, kteráž

vede do Efraty: v nížto když ku porodu pracovala Ráchel,
17. pro těžkost porodu počalá býti v nebezpečenství. I řekla

jí bába: Neboj se, neb i tohoto syna míti budeš.
18. Když pak duše její vycházela pro bolest, a smrťjiž nastá

vala, nazvala jméno syna svého Benoni, to jest: Syn bolesti
mé: otec pak nazval ho Benjaminem, to jest Synem pravice“

19. Umřela tedy Ráchel, a pochorána jest na cestě, kteráž
vede k Efratě, tať jest Bethlehem.

©. I vyzdvihl Jakob znamení nad hrobem jejím. Toť jest
znamení hrobu Ráchel, až do dnešního dne.

21. Vyšed odtud, rozbil stan svůj za věží stáda.'

22. A když bydlil v té krajině, šel Ruben. a spal s Bálou,
ženinou otce svého: což ho tajno nebylo. Hylo pak synův
Jakobových dvanácte.

29. Synové Líe: Prvorozený Ruben, a Simeon, a Lévi, a
Judas, a lesachar, a Zabulon.

24. Synové Ráchel: Josef a Benjamin.
25. Synové Bály děvky Ráchel: Dan a Neftali.
26. Synové Zelfy děvky Líe: Gád a Aser: tiť jsou synové

Jakobovi, kteříž mu zrození jsou v Mesopotamii syrské.

27. Přišel také [Jakob] k lsákovi otci svému do Mambre,
do města Arbé, toť jest Hebron: v němž bydlil pohostinu
Abraham a Isák.

28. I naplnílo se dnův Isákových sto osmdesáte let.
20. A jsa věkem sešlý, umřel a přiložen jest k lidu svému,

stár jsa, a plný dnův: i pochovali ho Esan a Jakob synové
jeho.

KAPITOLA XXXVL

Synové a potomci Esanovi, —Knišata a králové z tobo roda požil.

1. Tito pak jsou rodové Esan, jenž slove Edom.
2, Esau pojal manželky z dcer chananejských: Adu, dceru

s K syn pravice,znamenátolikco: „Synšťastný“,jenž zapatrného ne dosti šťastně příšel na svět, a tudíž umenšil
otci žalosti u.. smrtí milované choti.

+ „VEZstida“, hebrejsky „Eder", místo, kdež pastvlny hojné asi míli
od Betlén:a. O
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Elona Hethejského. a Oolibamu, dceru Any, dcery Sebeona
Hevejského: '

3. Basemathu také dceru Ismaelovn, sestru Nabajotovu.
4. Porodila pak Ada, Elifaza: a Basemath porodila Rahuele:
č. Oolibama porodila Jehusa, a Ihelona, a Kore. Ti jsou

synové Esau, kteříž se mu zrodili v zemi chananejské.
0. Sebral pak Esau manželky své, i syny, i dcery, i vše

likou duši domu svého,* i statek, i dobytek, i všecko, čehož
. nabyl v zemi chananejské: a odebral se do jiné krajiny, odšed

od bratra svého Jakoba.

7. Nebo bohatí byli velmi, a spolu bydliti nemohli: aniž
mohla jich snésti země putování jejich pro množství stád.

8. I bydlil Esau na hoře Seir, ten jest Edom.
9. Tito pak jsou rodové Esau, otce Idumejských, na hoře

Seir.

10. A tato [jsou] jména synův jeho: Elifaz, syn Ady, ženy
Esau: Rahuel také, syn Basemathy, ženy jeho.

11. I byli synové Elifazovi: Theman, Omar, Sefo, a Gatham,
a Cenez.

12. Thamna pak byla ženina Elifaza, syna Esau: kteráž
porodila mu Amalecha. Ti jsou synové Ady manželky Esau.

13. Synové pak Rahuelovi: Nahath, a Zára, Samma a Meza.
Ti byli synové Basemathy, manželky Esau.

14. Tito také byli synové Oolibamy, dcery Any, dcery Se
beonovy,manželky Esan, kteréž porodila jemu : Jehus, a Ihelon,
a Kore.

15. Tato [jsou] knížata synův Esau: Synové Elífaza, prvo
rozeného Esan: kníže Theman, kníže Omar, kníže Sefo, kníže
Cenez,

16. kníže Kore, kníže Gatham, kníže Amalech. Ti (jsou)
synové Elifaza v zemi Edom, a ti synové Ady.

17. Tito také [jsou] synové Rahuele, syna Esau: Kníže
Nahath, kníže Zára, kníže Samma, kníže Meza. Tito pak
(jsou) knížata Rahuelovi v zemi Edom: tí (jsou) synové Base
mathy manželky Esau.

18. Tito pak [jsou] synové Oolibamy manželky Esau: Kníže
Jehus, kníže Ihelon, kníže Kore. Ta [jsou] knížata z Oolibamy
dcery Any, manželky Esau.

19. Tíť jsou synové Ecau, a tato knížata jich:
Edom.

20. Tito jsou synové Seir Horrejského. obyvatelé země [té]
Lotan, a Sobal, a Sebeon, a Ana,

21. a Dison, a Eser, a Disan. Ti (jsou) knížata Horrea,
syna Selr, v zemi Edom.

22. Byli pak synové Lotana: Hori a Heman. Byla pak sestra
Lotanova, Thammna.

23. A tito synové Sobalovi:
Sefo, a Onam.

24. A títo synové Sebeonovi: Aja i Ana. To jest ten Ana,
kterýž nalezl vody teplé na poušti, když pásl osly Sebeona
otce svého:

25. a měl syna Disona, a dceru Oolibamu.
26. A tito synové Disonovi: Hamdan, a Eseban, a Jethram,

a Cháran.
27. Tito také synové Eser: Balaam a Zavan, a Akan.
28. Měl pak syny Disan: Husa, a Arama.

on jest

Alvan, a Manahat, a Ebal, a

KAPITOLA XKKEVIL

* Výše v kapit. 26, 34. jiná jména mají manželky jeho. sale nejsou
to jiné manželky. Na východě podnes panuje obyčej, že druhdy ženy
po sůatku Jmenuji se Jinými jmény, než alouly před sňatkem.

| V /4 * všelikůduše,t. j. čeleď.(Ý : vDA„2Ms ce=KN
+ EJ + O -M 4 Ea“ - W L JM DUA „dE K a
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29. Tato [jsou] knížata Horrejských: kníže Lotan, kníže
Sobal, kníže Sebeon, kníže Ana,

30. kníže Dison, kníže Eser, kníže Disan: ta [jsou] knížata
Horrejských, kteráž panovala v zemi Seir.

31. Králové pak, kteříž kralovali v zemi Edom, dříve než
měli krále synové israelští, byli tito:

32. Béla syn Beorův, a jméno města jeho Denaba.
33. Umřel pak Béla, a kraloval místo něho Jobab, syn Záre

z Bosry.
34. A když amřel Jobab. kraloval místo něho Husam ze

země Themanských.
35. Když ten také umřel. kraloval místo něho Adad, syn

Badadův, kterýž porazil Madiánské v krajině Moabské: a jméno
města jeho Avith.

36. A když umřel Adad, kraloval na místě jeho Semla
z Masreka.

87. Když ten takó umřel, kraloval místo něho Saul od řeky
Rohoboth.

38. A když i ten umřel, přišel po něm na kralovatví Balanan,
syn Achoborův.

49. Když ten také umřel, kraloval místo něho Adar, a jméno
města jeho Fau: a manželka jeho sloula Meetabel, dcera Ma
tredy, dcery Meznabovy.

40. Tato tedy jsou jména knížat [potomkův) Esau, po rodi
nách, a po místech svých a vedle jmen svých: Kníže Thbamna,
kníže Alva, kníže Jetheth,

41. kníže Oolibama, kníže Ela, kníže Finon,
42. kníže Cenez, kníže Theman, kníže Mabsar,
43. kníže Magdiel, kníže Híram: tať jsou knížata edomská,

bydlící v zemi panování svého; tenť jest Esan otec Idumej
ských.

KAPITOLA XXXVII.

Sny Josefovy. Nenáviděn od bratři a prodša Madiánským. — Pláč Jakobův,

1. Bydlil pak Jakob v zemi chananejské, v nížto otec jeho
byl pohostínu.

2. A tito jsou příběhové jeho. Josef, když byl v šestnácti
letech, pásl stádo s bratřími svými, jsa ještě pacholíkem: a
byl s syny Bály a Zelfy žen otce svého: a obžaloval bratry
své u otce z hříchu nejhoršího.

3. Israel pak miloval Josefa nade všecky syny své, proto
že jíž ve starosti ho zplodil: a udělal mu sukní rozličných
barev.'

4. Vidouce pak bratří jeho, žeby od otce nade všecky
syny více milován byl, nenáviděli ho, aniž mohli co pokojně
mluviti jemu.*

5. Přihodilo se také, že [Josef] sen, kterýž měl, vypravoval
bratřím svým: kterážto věc semenem větší nenávisti byla.

G. Nebo pravil jim: Slyšte sen můj, kterýž jsem měl:
7. Zdálo se mi, že jsme vázali enopy na poli: a jakoby

povetal snop můj, a stál, a vaši snopové vůkol stojíce klaněli
se snopu mému.

8. Odpovědělibratří jeho: Zdali králem naším budeš? aneb

zdali budeme poddání panství tvému? Ta tedy přísina snůva řečí, závistí a nenávisti zápalu přidala.

KAPITOLA XKXKVIL

* Sukně proměnných barev nosili toliko synové rznešoných rodin.
* Jakob Josefa nad ostatní syny avé miloval, protože, Jak dokládá

sv. Ambrož, miloval více tobo, na němž větší znamení etnosti předzvídal.(Pi2
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a; 9. Jiný také sen měl, kterýžvypravujebratřím,řekl: Zilálo
se mi ve snách. jakoby slunce a měsíc, a hvězd jedenácte,
klanělo se mi.

10. To když otci svému i bratrům vypravoval, domlouval
jemu otec jeho, a řekl: Co znamenati má tento sen, kterýž
jsi měl? Zdali já i matka tvá, i bratři tvoji budeme se tobě
klaněti na zemí?

11. Záviděli mu tedy bratří jeho
rozvažoval.*

12. A když bratří jeho, pasouce stáda otcova, meškali
v Sichem,

13. řekl k němu Israel: Bratří tvojí pasou ovce v Síchem:
pojď, pošlu tebe k nim. A on odpověděl:

14. Tu jsem. I řekl mu: Jdi a viz, všecko-ll se šťastně
děje pří bratřích tvých, i při dobytku: a povéz mi, co se
děje. A jsa poslán z údolí Hebron, přišel do Sichem :

15. I našel ho muž, an blondí na polí, a otázal se, co by
hledal?

16. On pak odpověděl: Bratří svých hledám, pověz mí, kde
pasou stáda.

17. I řekl mož jemu: Odešli odtud: slyšel pak jsem je,
ani praví: Pojďme do Dothain. Šel tedy Josef za bratřími
svými. a našel je v Dothain.

18. Kteřížto jak ho uzřeli z daleka, prve než k nim došel,
obmýňlelí zabiti ho,

19. a mluvilř vespolek: Hle snář přichází:
20. pojďte, zabíme jej, a vrzme ho do cisterny staré: * a

díme: Zvěř lítá sežrala jej: a tehdáž se ukáže, co mu pro
spějí snové jeho.

21. Uslyšev pak to Ruben, usiloval vysvoboditi ho z rukou
jich, a pravil:

22. Nezabíjejte ho, aniž vylévejte krve: ale uvrzte jej do
té cisterny, kteráž jest na poušti, a ruce své zachovejte bez
viny: to pak pravil, chtéje ho vytrhnouti z rakou jejích, a na
vrátiti otci svému.

23. Protož lmed, jak přišel k bratřím svým, svlékli ho
„s sukně až do pat dlouhé, a rozličných barev:

24. a spustili jej do císterny staré, v níž nebylo vody.

25. A sedíce, aby jedli chléb, uzřeli ismaelitské pocestné,
přicházející z Galaad, a velbloudy jejich, nesoucí vonné věci,
a kadidlo, a myrru do Egypta.

26. Řekl tedy Judas bratřím svým: Co nám prospěje, zabi
jeme-li bratra svého, a zatajíme-li krve jeho?

21. Lépe jest, aby prodán byl Ismaelitským, a ruce naše
aby nebyly poskvrněny: nebo bratr náš a tělo naše jest. Upo
alechli bratří řeči jeho.

28. A když mimo ně šli kapci Madiánští, vytáhše ho z ci
sterny, prodali ho Ismaelitským, za dvaceti stříbrných: kte
řížto vedli ho do Egypta.

29. A navrátiv se Ruben k cisterně, nenalezl pacholete:
30. a roztrh šaty,“ šel k bratřím svým, a řekl: Pacholete

není viděti, a já kam se poději?
31. Vzali pak sukni jeho, a v krvi kozelce, kterébož byli

zabili, smočiši ji:

: ale otec mlče věc tu

* Say svoje patrně významné Joecf vypravoval bratřin v dětinné
sprostnosti, Lezpocbyby sám netuše významu jích. Otec obáraje ae,
aby marnusť a vypinavosť novlondily so vo srieo synovo, káral jej.

* Cisterny json hluboké vykopeně Jimy, do kterých za dešťové doby
voda so chytá

Dvacet stříbrných dělá skoro tolik cu naších deset zlstých.

©t. na znamení smntku a truchlívosti. Viz 4. Mujž. 14, G. Mat. 26, 26.vý
Dop
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32. a poslali (některé), aby ji donesli k otci, a řekli: Tuto
jsme nalezli: pohled, jeat-li to sukné syna tvého, čili vic.

99. Kterouž poznav otec, řekl: Sukně syna mého jest, zvěř
nejlítější snědla ho, šelma sežrala Josefa.

m. I roztrh roucho, oblékl se v žíni. pláče syna svého za
dlouhý čas.

35. Když pak sešly se všecky děti jeho, aby ukojily bolesť
otcovu, nechtěl se dáti potěšiti, ale řekl: Sstoupím k svnu
svému pláče do hrobu. A když on setrval v pláči,

36. Madřánští prodali Josefa v Egyptě Putifarovi dvořenínu
Farnonovu, správci vojska.

'

KAPITOLA XXXVIII.
Jodsu pojav manželku, tněl tří syny. — Ial-Herovl Thámar za manželka, Her
a (Onantrestáni Jsou od Hoha marti. — Tbámar oklamala Judn, a porodila bli

dence, Faresa a Záru.

1. Téhož času Judas sstupuje od bratří svých, uchýlil se
k muži odollamitskému, jménem Híram.

2. I uzřel tam dceru člověkachananejského, jménem Sue:
a pojav ji za ženu, všel k ní. ©

3. A ona počala i porodila syna, I nazvala jméno jeho Her.
4. A opět počavší plod, narozeného syna nazvala Onan.

5. Třetího také porodila : kteréhož nazvala Séla, kteréhožto
porodivší, roditi více

0. Dal pak Jadas manželku Herovi prvorozenému svému.
jménem Thámar.

7. A byl'Her; prvorozený Judův, nešlechetný před obličejem
Hospodina: s od něho zabit jest.

8. Řekl tedy Judas k Onanoví synu svému: Vejdí k ženě
bratra svého, a spoj se s nf, aby vzbudíl símě bratru svému.!

O. Věda on, že se mu synové nenarodí, vcházeje k' ženě
bratra svého, símě vypouštěl na zemi. aby se děti jménem
bratra nerodily. :

10. A proto zabil ho Hospodin. že věc ohavnou páchal.
11. Tedy řekl Judas Thámar nevěstě své: Pobuď v domu

otce svého vdovou, dokud nedoroste Séla syn můj: nebo se
bál, aby f on neumřel, jako bratří jeho. A ona odešla, a by
dlila v domu otce svého.

12. Když -pak přeběhlo mnoho dní. umřela dcera Suova,
manželka Judy, kterýž po smutku vzav potěšení. vstupoval
k stříhačům ovec svých, on a Híras ovčák stáda odollamitský,
do Thamnas.

13. I oznámeno jest Thámar, že tchán její vatupuje do
Tbamnas -k stříhání ovec.

14. Tedy ona složívší s sebe šaty vdovské, zahalila se v plášť
letní: a změnivši oděv, posadila se na rozcestí té cesty, kteráž
vede do Thamnas: proto že dorostl Séla, a nedostala ho za
manžela.

15. Jadas uzřev ji, za to měl, že jest nevěstka: neboo byla
zakryla tvář svou, aby nebyla poznána.

16. I všed. k ní, řekl: Dopusť mi, ať sejdu se s tebou:
nebo nevěděl, žeby nevěsta jeho. byla- Když pak ona odpo
věděla: Co mi dáš, aby užil sňatku mého?

17. Řekl: Pošlu ti kozelce ze stáda. A když pak onařekla:
Povolná buda, čemu chceš, dáš-lí mi základ, dokud nepošleš,
co slibuješ:

KAPITOLA XXKVIIL

S Byl obyčej, aby nejbližší příbuzný neboštíka, jenž bezdětek nmřel,
pojal sobě pozůstalon vdovn a ditky a ní zplodli, načež prvorozenece
za syna zosnujčho pokládán.
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18. řekl Judas: Co chceš, aby ti bylo dáno v základ? Od
pověděla: Prsten tvůj, a halži, a hůl, kterou v ruce držíš.
Tedy po jediném spojení žena počala, .

10. a vstavší odešla: a uloživší oděv, kterýž byla vzala,
oblékla se v šaty vdovské.

20. Poslal pak Judas kozelce po pastýři avém odollamit
ském, aby vzal zase základ, kterýž byl dal ženě. Ale tento
nenašed jí. .

21. tázal se lidí místa toho: Kde jest žena, kteráž seděla
na rozcestí? Když odpověděli všickní: Nebylo na místě tomto
nevěstky ;

22. navrátil se k Judoví, a řekl jemu: Nenalezli jsem jí:
nle i lidé místa toho pravili mí, že tam nikdy ueseděla ne
vástka.

23. Řekl Jndas: Nechť sobě to má, jistě z klamu nás tre
stati nemůže: já jsem poslal kozelce, kteréhož jsem slíbil,
a tya jí nenalezl.

24. A hle po třech mésících oznámili Judovi, řkouce: Smil
nila Thámar nevěsta tvoje. a zdá se, že jí žívot roste. I řekl
Judas: Vyvedte ji. aby byla upálena. “

25. Když pak vedena byla k trestání, poslala k tchánu
svému řkouc: Z muže, jehož tyto věcíjsou, počala jsem: po
znej, čí jest prsten. a halže, a hůl.

2. A ten poznav dary, řekl: Spravedlivější jest, nežil já:
nebo jsem ji nedal Sélovi synu svému. Však ala:více jí ne
poznal.

27. Když pak přišel čas porodu. ukázali se blíženci v životě
jejím: a když se již nemlavňátka rodila, jeden vyskytl raku,
na kteréž bába uvazála červenou nitku. řkouc:

28. Tento vyjde prve.
29. Když pak vtáhl zase ruku svou. vyšel druhý: i řekla

žena: Proč se rozdělila mázdřice pro tebe?* A z té příčiny
nazvala jméno jeho Fáres.

30. Potom vyšel bratr jeho, na jehožto ruce byla červená
nitka: kteréhož nazvala Zárou.* [1. Par. 2, 4.)

KAPITOLA XXXIX.

Potlfar, kouplv Josela, očinl!Jej správcem statků. — Josef pokašení mil —
byl křivě obžalován u do Řaláře vezten.

1. Tedy Josef veden jest do Egypta, i koupil ho Putifar,
dvořenín Faraonův. z ruky Ismaelitských, od kterých byl
přiveden.

2. I byl Hospodin s ním. a byl ve všem šťastný:' a bydlil
V domu pána svého,

3. kterýžto -výborně věděl, že Hospodin jest s ním, a že
všecko, což činí, od něho se spravuje v ruce jeho.

4. I nalezl Josef milost před pánem svým, a sloužil mu,

od něhož ustanoven jsa uad věcinl všemi, spravoval sobě
svěfený dům, i všecky věcí, kteréž mu poračeny byly.

1 Thamar, náležejic k rodině Jndově, zaslíbonon byla Sélovi. Judas,
Jasahlavon rodiny svá m čoledi, po právu a řida byl jejím soudecm.
Přísný nález, ktorým odsondíl ji na smrť, připadal na nl, jako ns ženu
cizoložnon. -—Nález není vykonán, jolkož Jnda poznal I uznal vínu
svou v ohavné příčině těto.

2 £.J. proč asi protrhl jal dříve mázdřici? Tim jel bratru svému odňal
prvorozenství. — Fárea znamená rozdělení neb protržení. Tento prvo
rozený z dvojčat stal se praotcem Davidovým.

* tolik co východ, poněvadž prve se okázal.

KAPITOLA XXXIX.

* t.j. Hospodin spravoval číny jeho a žohnal mu, tak že se mu
všecko dobře dařilo.

vo = oEo (S
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Ď. I požehnal Hospodin domu Egyptského pro Josefa, a roz
množil tak doma, jak na poli všecken jeho statek:

6. aniž o čem jiném věděl, jediné o chlebě, kterýž jedl. byli.
Byl pak Josef krásné tváři, a sličného vzezření. VÚ 5. I měli sen obadva noci jedné, podle výkladu příslušného7.ProtožpomnohýchdnechpaníjehovrhlaočimasvýmaMESA| sobě:
na Josefa, a řekla: Spi se mnou. 6. když pak všel k nim Josef ráno, a uzřel je amutné,

8. Ale on nikoli nepřivoliv ke skutku nešlechetnému, řekl i 7. tázal se jich, řka: Proč jest nad obyčej amutnější dnce
k ní: Hle pán můj, všecky véci mně odevzdav. neví. co má NN: vaše tvář?
v domu svém: NNN S 8. Oni odpověděli: Sen jsme viděli, a není, kdoby nám ho

W,aniž co jest, cožby nebylo v mé moci, aneb čeho by vyložil." I řekl k nim Josef: Zdali není Božího výkladu? Po
mně byl neporučil, kromě tebe, jež manželka jeho jsi: kterak vězte mi, co se vám zdálo.*
bych tedy mohl takovou nešlechetnosť učiniti, a hřešiti proti 9. Vypravoval první, vrchník číšníků, sen svój: Viděl jsem
Bohu svému? před sebou vinný kmen,

10. Takovými slovy den po dni. i žena obtížna byla mlá- 10. na němž byly tři ratolestí. a ty rostly puznenáhla v pu
denci, i on odpíral cízoložstvu. pence, a po květu hrozny dozrávaly:

11. Přihodilo se pak jednoho dne, že všel Josef do domu, 11. a měl jsem koflík Faraonův v ruce své: tedy vzal jsem
a dílo nějaké bez přítomnosti jiných dělal: ty hrozny, a vytlačil jsem je do koflíku, kterýž jsem držel,

12. a ona chopivší se podolku roucha jeho, řekla: Spi a podal jsem koflík Faraonovi.
se mnou. On pak nechav pláště v ruce její, utekl, a vyšel 12. Odpověděl Josef: Tento jest výklad snu: Ty tři rato
ven. * lesti jsou ještě tří dnové:

13. A když viděla žena roucho v rukou svých, a že jest 13. po kterých rozpomene se Farao na službu tvou, a na
potupena, vrátí tebe k úřadu předešlému: a budeš mu podávati kotlík

14. svolala k sobě domácí své, a řekla k nim: Hle, uvedl podle úřadu svého, jakož jsí prvé obyčej měl činiti.
muže hebrejského, aby nám posměch učinil: vešel ke mně, 14. Toliko pamatuj na mne, když se tobě dobře povede,
aby ležel ee mnou: a když jsem já zkřikla, a učiů se mnou milosrdenství: aby vnukl Faraonovi, aby mne

16. a on slyšel hlas můj, nechal pláště, kterýž jsem držela, vyvedl z tohoto žaláře:
a utekl ven. 15. nebo kradmo jsem vzat z země hebrejské, a zde bez

16. Tedy k důvodu víry zadržený plášť ukázala manželovi, viny do žaláře jsem vsazen.
když se domů navrátil, 16. Vida správce nad pekaři, že moudře sen vyložil. řekl:

17. a řekla: Vše] ke mně služebník hebrejský, kteréhož jsí I mně se zdálo, že jsem měl tři koše mouky na hlavé své:
přivedl. aby mi posměch učinil: * 17. a v jednom koší, kterýž byl na vrchu, neal jsem všeli

18. a když alyšel, že jsem křičela, nechal pláště, kterýž jaké pokrmy, kteréž se strojí řemeslem pekařským, a ptáci
jsem držela, a utekl ven. / Bůh jedli z něho.

19. To ualyšev pán, a příliš věře slovům manželky, roz- M 18. Odpověděl Josef: Tento jest výklad sna: Tři koše
bněval se velmi: jsou tři ještě dnové:

20. a dal Josefa do žaláře, kdež vězňové královští ostříhání 19. po nichž odejme tobé Farao hlavu tvou, a pověsí tebe
bývali, a byl tam zavřen. * na kříži,* a ptáci budou trhati maso tvé.

21. Byl pak Hospodin s Josefem, a slitovav se nad ním, 20. Potom dne třetího byl den památný narození Faraonova:
dal mu milost u vládaře nad žalářem. kterýž učiniv hody veliké služebníkům svým, rozpomenul se

22. A ten dal v ruku> jeho všecky vězně, kteříž u vězení při hodování na správce nad číšníky, a na vládaře pekařův.
byli držáni: a cožkoli se dálo, pod ním bylo, 21. I navrátí! jednoho na místo jeho, aby podával mu koflík:

23. aniž o čem věděl,“ svěřiv jemu všecko: nebo Hospodin 22. druhého pak oběsil na šibenici, aby se pravda vykla
byl s ním, a spravoval všecky akutky jeho. dače dokázala.

23. Avšak správce nad číšníky, když se mu šťastně vedlo,
zapomenul na vykladače svého.

4. Ale strážce žaláře poručil je Josefovi, kterýž také při
sluhoval jim. Něco času bylo přeběhlo, a oni u vazbě držáni

KAPITOLA XL.

Faraonův čišník a pekař v žaláři. Josef jim vyložil sny. KAPITOLA XLI.

1. Když se tyto věci staly, přihodilo se, že provinili dva BoovéFuragnovi.— Josef vylošlvja, učloěnjest nejvyššímpo králi.

úředníci, číšník krále egyptského, a pekař, proti pánu svému.
2. I rozhněvav se na ně Farno (neb jeden vlád] nad číšníky, 1. Po dvon letech měl Farao sen. Zdálo se mu, že stojí

a druhý nad pekaři), PO) nad řekou,
3. vsadil je do žaláře knížete vojska, v němž i Josef vě- 2. z kteréž vystupovalo sedm krav, pěkných a příliš tiu

zněm byl. stých: a pásly se na místech mokrých.

KAPITOLA XL.

! Mezi všemi národy starého věkn Egypfané obzvláště na sny věříli,
jich četřili a rýkladův snažně hledali.

* Vykládiní snův Jest dar Boží, e Bůh mi dá tu mílosť, abych sny
vaše mohl vyložití.

* Egyptané Jakož 1Jiní starožítní národové zločince nejprve stínali,
načež trup věšeli na koly.

* Sv. Augustin místně dokládá tuto: „Josef, aby se vyhnul necudné
paní. utekl; ty tedy proti útokům chlípnosti chop ae útěku, ač chceš-li
dojíti vítězství<

> t Jj. aby mí násilí očinil a mne uvedl v lehkosť.

* Žalář ten byl v domě Putifarově.
* © Jj. dal v moc nob svěřil správě jeho.
* € j. ve všem se spoléhal na Josefa.
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3. Jiných také sedm vycházelo z řeky, šeredných a hube
ných: a pásly se na samém břehu řeky na místech zelených :

4 i sežraly ty, jichžto těla divné krásná £ tlustá byla. Pro
cítiv Farao,

5. opět usnul, a měl druhý sen: Sedm klasův ze stébla
jednoho vyrostlo plných a pěkných:

6. jiných také tolikéž klasův tenkých a zkažených palčivým
větrem vzcházelo,

7. sžírajících všecku krásu prvních. Procítiv Farao po od
počinutí.

8. a když bylo ráno, přestrašen jsa, poslal ke všem hada

čům egyptským a ke všem mudrcům: a povolav je vypra
voval sen, a nebylo žádného, kdoby jej vyložil.'

9. Tehdá teprv rozpomenov ae správce nad číšníky, řekl:
Vyznávám hřích svůj. :

10. Rozhněvav se král na služebníky své, inne a správce
pekařův vsaditi rozkázal do žaláře knížete vojska:

11. kdežto jedné noci obadva měli jsme sen, zuamenající
budoucí věci.

12. Byl pak tam mládenec hebrejský, téhož vůdce vojska
služebník: jemužto my vypravivše eny,

19. slyšeli jeme, což se potom v skutku stalo: nebo já na
vrácen jsem k úřadu svému: a on obéšen jest na kříži.

14. Ihned k rozkázání královskému vyvedše z žaláře Josefa
oholili jej: a davše mu roucho jiné. před ním [králem] po
stavili (hoj.

15. Jemuž on řekl: Viděl jsem any, a není, kdoby mi je
vyložil: slyšel pak jsem, že ty je umíš velmi moudře vy
kládati.

16. Odpověděl Josef: Beze mne Bůh odpoví blahé věci
Faraonovi.“

17. Vypravoval tedy Farao, což viděl: Zdálo se mi, že jsem
stál na břehu řeky,

18. a sedm krav z řeky vystupovalo pěkuých příliš a tlu
stého těla: kteréž pasouce se na mokřinách, zelenou trávu
škubaly.

19. A hle po nich vystupovalo jiných sedm krav, tak velmi
šeredných a hubených, že jsem nikdy takových nevíděl v zemi
egypteké:

20. kteréžto sežravše a strávivše [ony) prvnější,
21. žádného znamení eytosti neukázaly: ale touž hubeností

a šeredností neduživěly. Procítiv, a opět spaním obtížen,
22. vidél jsem sen: Sedm klasův ze stébla jednoho vyrostlo

plných a velmi pěkných.
23. Jiných také sedm tenkých a palčivým větrem zkažených

vycházelo ze stébla:
24. kteřížto krásu prvních sežraly. Vypravoval jsem hada

čům sen, a není žádného, kdoby jej vyložil.
25. Odpověděl Josef: Sen králův jednostejný jest; což Bůh

chce učiniti, ukázal Faraonovi.
26. Sedm krav pěkných, a sedm klasův plných: sedm let

úrody jest: a jednostejnou moc snu obsahují.*
27. Sedm také krav tenkých a hubených, kteréž vystupo

KAPITOLA XLL

>Že král výkladu těchto snův tak velice Zádostiv byl, s že hadači,
obávajíce ae, aby budonolm časem lež Jejich novyšla na Jevo, a onl od
krále nebyli atiháni, neumělosť svou vysnali: stalo se zvláštním říze
Dim Božim, který takto Josefa povýšíti uložil.

* Ne Já ovou přiruzenou vědomosti, alebrž Bůh sám skrze mna sny
tyto vyloží tobě k dobrému.

Jednostejný význam snové mají.
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valy po nich, a sedin klasáv tenkých a palčivým větrem zka
žených: jest sedm let budoucího hladu.

28. Kteráž léta tímto pořádkem se vyplní:
29. Hle sedm let přijde úrody veliké po vší zemí egyptské:
». po kterýchžto přijde sedm let jiných tak veliké neúrody,

že v zapomenutí přijde všecka první hojnost: nebo zhubí hlad
všecku zemi,

31. a velikosť hojnosti zkažena bude velikostí nedostatku.“
32. Že jsí pak víděl podruhé k též věci příslušející sen:

znamení jest utyrzení, že stane se řeťtBoží, a že tím spíše
se vyplní.

33. Nyní tedy ať opatří král muže moudrého a opatrného,
a ustanoví jej nad zemí egyptskou:

34. ten ať ustanoví úředníky po všech krajinách: a pátý
díl užitkův po sedm let úrody,

35. která jíž hned nastanou, aťshromáždí do stodol: a všecko
obilí ať pod mocí Faraonovou se skládá. a chová v méstech.

30. I ať ae chystá k sedmi letům budoucího hladu, kterýž
má soužiti Egypt. aby nebyla zkažena země nedostatkem.

37. Zalíbila se rada ta Faraonovi, ( všechněm služebníkům
jeho:

38. I mluvil k nim: Zdali budeme moci takového muže

najítí, kterýžby ducha Božího pln byl?
39. Protož řekl k Josefovi: Poněvadž ukázal Bůh tobě vše

cko, co jali mluvil, zdali moudřejšího, a podobného tobě budu
moci najíti?

40. Ty budeš nad domem mým. a k rozkazu úst tvých
všecken lid poslouchati bude: samou toliko královskou stolicí
tebe převyšovati budu.

41. I řekl opět Farao k Josefovi: Hle, ustanovil jsem tě
nade vší zemí egyptskou.

42. A eňav prsten“ s ruky své, dal jej na ruku jeho: a
oblekl ho v roucho kmentové. a vložíl zlatý řetěz na hrdlo
[jeho]

49. A kázal mu vstoupiti na svůj vůz druhý, a služebníku
volati, aby všickní před ním koleno klonili, a znali. že jest
ustanoven nade vší zemí egyptakou.

44. Řekl také král k Josefovi: Já jsem Farao: bez tvého
rozkázání nehne žádný rukou ani nohou ve vší zemi egyptské.“

4Ď. I změnil jméno jeho, a nazval ho jazykem egyptským,
Spasitelem světa." A dal mu Aseneth, dceru Putifara, kněze
heliopolítánského, za manželku. Vyšel tedy Josef na zemi
egyptskou,

46. (v třiceti pak letech byl, když stál před králem Fa
raonem), a objel všecky krajiny egyptské.

47. I přišla úroda po gedin let: a obilí svázané v snopy
sbromážděno jest do stodol egyptských.

Aš. Všecka také hojnosť obilí v jednomkaždém městě slo
žena jest.

49. A byla tak veliká hojnost obilí, že se písku mořskému
přirovnávala, a mnohost převyšovala míru.

30. Narodilí se pak Josefovi synové dva prve nežli přišel
blad: kteréž mu porodila Aseneth, dcera Putifara, kněze
heliopolitánského.

* Po sedmi letech taková bude neúroda, že všecky zásoby z předešlé

preten s pečeti, mohl ve jménu králova rozkazy vydávati.
* Já zanechávám, vyhražuji sobě důstojnosť královskou, a tobě dá

vám moe, aby boz tvé vůle a rady v celé zemi nio se nedělo.
? zefnatpaaneach, t. J. zachovatel lidu. (Sv. Hleronym.)
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51. I nazvaj jméno prvorozeného Manasses, řka: Způsobil

to Bůb, abych zapomenul na všecky těžkosti své i na dům
otce svého.

52. Jméno pak druhého nazval Efraim, řka: Učínil Bůh,
abych rostl v zemi chudoby své.

53. Tedy když pominulo sedm let hojnosti, jež byla v Egyptě:
54. počalo přicházetí sedm let nedostatku, kteráž byl před

pověděl Josef: a po všem světě rozmohl se hlad, ale po vší
zemi egyptské byl chléb.

55. Když pak [I tato) lačněla, volal lid k Faraonovi, žádaje
pokrmův. Jimž on odpověděl: Jděte k Josefovi: a cokolí on
vám řekne, učiňte.

56. Rozmáhal se pak každodenné hlad po vší zemi: i otevřel
Josef všecky stodoly, a prodával Egyptekým: nebo i je byl
svíral hlad.

57. A všecky krajíny přicházely do Egypta, aby kupovaly
pokrmy, a zlého toho nedostatku poněkud ukrotily.

KAPITOLA XLII.

Josafovi bratři Bi do Egypta pro oblli. — Příhody Jejich v Egyptě.

1. Uslyšev pak Jakob, žeby se potrava prodávala v Egyptě,
řekl synům svým: Proč meškáte?

2. Slyšel jsem, že se obilí prodává v Egyptě: sstupte, a
nakupte nám potřebných věcí. abychom živí bylí a nezhynuli
nedostatkem.

3. Sstoupivše tedy deset bratrův Josefových, aby nakoupili
obilí v Egyptě,

4. (Benjamina pak zdržel Jakob doma, nebo byl řekl bra
trům jeho: Aby snad na cestě něco zlého ae mu nepřihodilo:)

č. vešli do země egyptské s jinými, kteříž jeli na kupování.
Nebo byl hlad v zemi Chanaan.

6. A Josef byl knížetem v zemi egyptské, a s jeho povo
lením obilí se lida prodávalo. A když mu poklonu učinili
bratří jeho,

7. a poznal je, jako k cizím tvrději mluvil, táže se jich:
Odkud jste přišlí“ Oni odpověděli: Z země Chanaan, abychom
nakoupili potřebné potravy.

8. Avšak on poznav bratří, nebyl poznán od nich.
9. I rozpomenuv se na sny, kteréž byl někdy měl, řekl

k nim: Vyzvědači jste, přišli jste, abyste shlédli nepevná
místa země.

10. A oni řekli: Nikoli, pane, ale služebníci tvoji přišli,
aby nakoupili pokrmův.

11. Všickní my synové jednoho muže jsme: pokojní přišli
jsme, aniž čeho služebníci tvoji akládají zlého.

12. Kterýmž on odpověděl: Jináče jest: přišli jste, abyste
shlédli neohražená místa země této.

13. Ale oni řekli: Dvanácte jest nás bratrův služebníků
tvých, synův muže jednoho v zemi chananejské: nejmladší
s otcem naším jest (doma), jednoho není více.

14. Řekl: Toť jest, co jsem mluvil: Vyzvědači jste.
1ě. Již nyní zkusím vás: Skrze zdraví Faraonovo (přisaháin],

nevyjdete odtud, dokud nepřijde bratr váš nejmladěí.'
16. Pošlete z sebe jednoho, ať přivede ho: vy pak budete

u vězení, dokud se nezkusí to, což jste pravili, pravé-li jest,

KAPITOLA XLIL

* Josef, posud nedav ne bratřím pozoati a dělaje se Egypfanem. mluví
a zaříká se podle způsobův Egyptských, kteří přisáhali „skrze zdraví
Farmonovo“.
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čili křivé: sic jinak-skrze zdraví Faraonovo (přisahám, že)
vyzvědači jste.

17. Dal je tedy do žaláře za tři dní.
18. Dne pak třetího, když jsou vyvedení z žaláře, řekl:

Učiňte, co jsem pověděl, a živi budete: nebo se Boha bojím.
19. Jate-li pokojní. nechať bratr váš jeden zůstane svázán

v žaláři: vy pak odejděte, a doneste obilí, kteréž jste kou
pili, do domův svých,

20. a bratra svého nejmladšího ke mně přívedte, abych
mohl zkusiti řečí vašich, a abyste nezemřeli. Učinili, jak byl
řekl:

21. a mluvili vespolek: Hodně toto trpíme, nebo jsme hře
šili proti bratru svému, vidouce soužení duše jeho, když nás
prosil, a nevyslyšeli jsme ho: protož přišlo na nás soužení
toto.*

22. Z nichžto jeden, Ruben, řekl: Zdali jsem vám nepravil:
Nehřešte proti pacholeti: a nepoalechli jste mne? Hle krve
jeho vyhledává se.

23. Nevěděli pak, žeby rozuměl Josef: protože skrze tlu
mače mluvil k ním.

24. I odvrátil se maličko, a plakal: a navrátiv se mluvil
k nim.

25. Pak vzav Simeona, i svázav ho před očima jejich, roz
kázal služebníkám, aby naplnili jejich pytle obilím, a zase
vložili peníze jednohokaždého do pytlíkův jejich, a nad to [aby]
Jim dali potravy na cestu: kteřížto učinili tak.

26. A oni vloživše obilí na osly své, brali se odtud.
27. A jeden [z nich] rozvázav pytel, aby dal obrok hovadu

v hospodě, a uzřev peníze na vrchu pytlíku,
28. řekl bratřím svým: Navráceny jsou mi peníze. hle jsou

v pytli. Tedy užaslí se. a předěšení jsouce, vespolek řekli:
Co nám to učinil Bůh?

20. I přišli k Jakobovi otci svému do země chananejské,
a vypravovali jemu všecko, což se jim přihodilo, řkouce:

30. Pán země té mluvil k nám tvrdě, a měl nás za vy
zvědače krajiny.

31. I odpověděli jsme jemu: Pokojní jsme, aniž kterých
úkladův strojíme.

82. Dvanácte jest nás bratrův od jednoho otce zplozených :
jednoho není více, nejmladší jest s otcem naším vzemi
Chanaan.

33. Kterýžto řekl nám: Takto poznám, že pokojní jste:
jednoho bratra svého zanechte u mne, a potrav potřebných
do domův svých nabeřte, a odejděte,

34. a přiveďto bratra svého nejmladšího ke mně, abych po
znal, že nejste vyzvědači: a toho, kterýž se ve vazbě drží,
abyste zase vzítí si mohli: a potom co chcete, kupovati svobodu
měli.

85. To pověděvše když obilí vysýpali, jedenkaždý nalezl při
vrchu pytlů zavázané peníze: a když se všíckní spolu ulekli,

86. řekl otec Jakob: Způsobíli jste, abych bez aynův byl;
Josefa není na živě, Simeon sedí ve vězení, a Benjamina
vezmete: na mne se tyto všecky zlé věci svalily.

37. I odpověděl jemu Ruben: Dva syny mé zabí, nepři
vedu-li ho zase tobě: poruč ho v ruce mé, a já ho tobě na
vrátím.

* Znamenej se sv. Janem Zlatoústým, kterak zlé svědomí člověka
trápí, přípomínajíc mu předešlé hříchy, jak míle Bůh počíná trestati
hříšníka. Nebylo tu zajistě zmínky o Josefovi, avšak npomínka na něj
a na křivdu, před mnohými lety učiněnou jemu, ihned všem na mysli
tanala. Vělckni soedili, že pro onen hřích tato úzkosť na ně přišla.
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38. Ale on řekl: Nesatoupí syn můj a vámi: bratr jeho
umřel, a on sám pozůstal:“ přihodilo-liby se mu uvěcozlého
v zemi, do kteréž jdete, uvedli byste šediny mé s bolestí do
hrobu.

KAPITOLA XLIIL

Jakob podrahé poslal syny svá do Egypta spolu s Benjaminem.

1. Zatím hlad po vší zemi převelikou zádavu činil.
2. A když vytrávilí pokrmy, jež byli přinesli z Egypta,

řekl Jakob k synům svým: Jděte zase, a nakupte nám něco
potravy. ©

8. Odpověděl Judas: Přísně nám rozkázal muž ten přísahou
se zavázav, řka: Neuzříte tváři mé, leč bratra svého nej
mladšího přivedete s sebou.

4. Chceš-li tedy poslatí ho e námi, půjdeme spolu, a na
koupíme tobě potřebných věcí:

5. pakli nechceš, nepůjdeme: nebo muž ten, jak jsme často
pravili, námoznámil, řků: Nedzřítetváři mébez bratra svého
nejmladšího.

©.Řekl jim Iirael: Kmé bědéjste to učinili že jste mu
oznámili, že máte jiného ještěbratra.

7. Ale onl:„odpověděli: Vyptával se nás muž ten pořádkem
na rod úfá: Jestli“živ otec: "máme-libratra: a my jeme od
pověděli“"jeniů: týmž pořádkem, podle toho, jak se byl tázal.

Zdali jsme věděti mohli, že řekne: Přiveďte bratra svéhosnebo?
8. Judas také řekl otci svému: Pošli pachole se mnou, af

jdeme, abychom živi byli: a nezemřeli my i maličcí naší.
9. Já přijímámpachole:'z ruky mé vyhledávej ho. Nepři

vedu-li ho zase a nenavrátím-lí ho tobě, vinen budu trříchem
proti tobě každého času.

10. By nebyló zašlo odkládání toto, jižbychom se byli: podruhé navrátili.

11. Tedy Israel otec jich řekl k nim: Jestliže tak býti
musí, učiňte, co chcete: nabeřte z nejlepších užítkův země
do nádob svých, a doneste muži dary, něco kadidla, a medu,
a storaxu,' myrrhové šťávy, a terebintu, a mandlí.

12. Peníze také dvoje vezměte s sebou: I ty, kteréž jste
našli v pytlích, zase doneste, ahy enad omylem se to bylo
nestalo: ,

13. ale i bratra svého vezměte, a jděte k muži.
14. Bůhpak můj všemohoucí učiniž ho vám dobrotivého:

a nechať propustí s vámí bratra vašeho, kterého drží [u vazbě),
i toboto Benjamina: já pak jako oslřalý bez dětí budu.

16. Tedy vzali muži tí dary, a peníze dvoje, a Benjamina:
a sstoupili do Egypta, a postavili se před Josefem.

16. Když pak on je uzřel, a Benjamina s nimi, rozkázal
správci domu svého, řka: Uveď tyto muže do domu. a zabij
hovad, a přistroj hody: neboť se mnou jisti budou o polední.

17. Učinil on, což mu bylo přikázáno, a uvedl muže do
domu. .

18. Tu pak ulekše se, řekli mezi sebou: Pro peníze, které
jsme prve odnesli v pytlích svých, sem uvedeni jsme: aby
uvalil na nás lživou vínu, a mocí podmanil k elažbě [ nás,
i osly naše.

19. A z té příčiny hned ve dveřích přistoupivše k správcí
domu,

===- KAPITOLAXLIV. 64

A. mluvili: Prosíme pane, aby alyšel nás. Již prve jsme
byli přišli, nakoupit potrav:

21. a nakoupivše jich, když jsme přišli do hospody, roz
vázali jeme pytle své, a našlí jeme peníze na vrchu pytlův,
kteréž nyní v též váze přinesli jsme zase.

22. Ale i jiného jsme přinesli stříbra, abychom nakoupili,
čehož nám potřebí jest: nevíme, kdo je vložil do měšců našich.

28. Ale on odpověděl: Pokoj s vámi. Nebojte se: Bůh váš,
a Bůh otce vašeho dal vám poklad do pytlův vaších: nebo

. peníze, kteréž jste ml dali, já přijal. 1 vyvedl k nim Simeona,
24. A uved je do domu, přinesl vody, a umyli noby své,

i dal obrok oslům jejich.
25. Oni pak chystali dary, než přišel Josef o polední: nebo

alyšeli, žeby tu měli jíti chléb.“
26. Tedy všel Josef do domu svého, i obětovali mu dary,

držíce je v rukou svých: a poklonu mu činili, sklonivše se
až k zemi.

27. A on, laskavě pozdraviv je zase, tázal se jich, řka:
Zdráv-li jest otec váš starý, o němž jste mí byli pravili?
Ještě-li jest živ?

28. A oni odpověděli: Zdráv jest služebník tvůj, otec náš,
a ještě jest živ. A aklonivše se, poklonu mu činili.

20. Pozdvíh pak Josef očí svých, uzřel Benjamina, bratra
svého vlastního, a řekl: Tento-li jest bratr váš nejmladší,

o němž jste ml pravili? A opět řekl: Bůh smílaj se nad
tebou, synu můj.

30. I pospišil, nebo se pohnula střeva* jeho nad bratrem
jeho, a vyrážely se slzy: i všed do pokoje, plakal.

31. Potom umyv tvář svou vyšel opět, a zdržel se, a řekl:
Kladte chleby.“

882.I kladli je, Josefovi zvláště * a bratřím .zvláště, Egypt
ským také, kteří spolu jedli, obzvlášté (nebo nemluénéjest
Egyptským jísti a Hebrejskými, a za věc ohavnou mají ta
kové hody).

88. A seděli před ním, prvorozený podle prvorozenství svého?
a nejmladší podle věku svého.“ I divili se náramně,

94. vzavše díly, kteréž. od něho byli příjalí: a větší dj
přišel na Benjamina, tak že pětkrát jiné převyšoval" I pili,
a opojíli se s ním.“

KAPITOLA XLIV.

Bošik tajaš do pytle Benjaminova vložen, | nalezen. Návrat bratři
Josaforých do města | skoašení,

1. Rozkázal pak Josef aprávcl domu svého, řka: Naplů
pyťlejejích obllím, což do nich může vjíti: a polož peníze
jednohokaždého na vrch pytle.

9. Koflík pak můj stříbrný, i peníze, kteréž dal za obilí,
vlož na vrehdo pytle nejmladšímu. I stalo se tak.

8. A když bylo ráno, propuštění jsou s osly svými.
4. A již byli z města vyšli, a nedaleko odešli: tehdy Josef

povolav správce domu, řekl: Vstaň, a hoů muže ty: a dohoně
jich řel: Proč jste se odplatili zlým za dobré?

* 4 noste jidla.
3 Josef, jakožto vládař země dle obyčeje a řádu zvláštní misto míti

mani. — Hebrojci pošívali masa z bovud, Jež Egypómné za boby měli,jakož jsou: voli, krávy, telata, oves atd
* t j. Josef kázsl posaditi je pod stáří.

* Timto způsobem Josef podle tehdejšího obyčeje Benjamina sv

me *Propověďta znamenav Písmě:lodi ces nazido
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o. Koflík, který jste ukradli, ten jest, z kterého pije pán
můj, a na němž obyčej má hádati;' velmi zlou věc jste učínili.

6. Učinil on jak mu rozkázal. A dohoniv jich, pořádkem
mluvil.

7. A oní odpověděli: Proč tak mluví pán náš, jakoby slu
žebníci tvoji takovou nešlechetnost spáchali?

N. Peníze, které jsme našli na vrchu pytlův zase přinesli
jsue k tobě z země chananejské: i kterak by to mohlo býti,
abychom ukradli z domu pána tvého zlato nebo stříbro?

9. U kteréhožkolí ze služebníkův tvých nalezeno bude, čehož
hledáš, ať umře, a my také budeme služebníci pána našeho.

10. A on řekl jim: Staniž se podle vašeho rozsouzení:
u kohokoli se nalezne, ten budiž služebníkem mým, vy pak
budete bez viny.

11. Proto spěšné složivše na zemi pytle, každý rozvázal s
[svůj].

12. A on přehledávaje jich, počav od staršího, až do nej
mladšího, našel koflík v pytli Benjsmínovu.

13. Tedy oni roztrhše roucha svá, a vloživše opět břemena
na osly, navrátili se zase do města.

14. A první Judas s bratřími všel k Josefovi (nebo byl
ještě z místa neodšel:) a všickní spolkem před ním na zemi
padli.

15. Ale ou řekl jim: Proč jste tak učinili? Zdali nevíte,
že není mné rovného v uměloati hádání?

16. Jemuž Judas řekl: Co odpovíme pánu mému? neb co
mluviti budeme. aneb čím spravedlivě budeme se moci ohra
diti? Bůh jest našel nepravost služebníků tvých: “ hle, všickní
jsme služebníci pána mého, i my, i ten, u něhož jest nalezen
koflík.

17. Odpověděl Josef: Odstup ode mne, abych tak učinil: =
kdož ukradl katlik, teu ať jest služebníkem mým: vy pak
odejděte svobodné k otci svému.

18. Přistoupiv pak Judas blíže, směle řekl: [*rosím pane
můj. nechat promluví služebník tvůj slovo v uši tvé, a ne
hněvej se na služebníka avého: nebo tv jsí po Faraonovi

19. pán můj. Tázal jsi se prve služebníkův svých: Máte-li
otce nebo bratra?

20. A my odpověděli jsme tobé pánu mému: Máme otce
starého, a pacholík maličký, jenž v starobě jeho se narodil;
jehož vlastní bratr umřel: a jej samého má jeho máti,“ otec
pak ze srdce miluje ho.

21. I řekl jsi služebníkům svým: Přiveďte ho ke mně, a
očí své položím na něj.“

22. Napověděli jsme pánu mému: Nemůže pacholík opu
stiti otce svého: neb opustí-li ho, on umře.

23. 1 řekl jai služebníkům svým: Nepřijde-li bratr váš nej
mladší s vámi, neuzříte více tváři má *

24. Protož když jsme vstoupili k služebníka tvému, otci
našemu: vypravovali jsme jemu všecko, což mluvil pán můj.

25. I řekl otec náš: Navrafte se zase a nakupte nám něco
obili.

KAPITOLA XLIV.

>Joset kázal mluviti po způsobu Egypfanův, ktelž ho za hadnče měli
(Ang.) U nejedněch národův starověkých domýšleno se, že lidé na dně
Jistých nádob, když byly naplněny, bodonel tajemství nhodnonti mohou.

* t. j. Bůb nadetresce za nepravosť, ktoré jeme se dopustili na bratru
Josefovi.

* Dle hebr. texta vykládá se: On sám zůstal po mateři své. Ráchel,
máti Benjaminova, byla již umřela.

* položím oči své, znamená — puhledim.
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26. I řekli jsme jemu: Nemůžemejíti; leč půjde-li s námi
bratr náš nejmladší, půjdeme spolu: síc jinak bez něho ne
smíme viděti tváři muže toho.

27. Načež on odpověděl: Vy víte, že dva [tollko) syny po
rodila mi manželka má.

28. Vyšel jeden, a pravili jste: Šelma sežrala lo, a až do
savad neukazuje se.

20. Vezmete-li tohoto, a něco se inu na cestě přihodí, pří
vedete šediny mé s žalostí do hrobu.

30. Protož přijdu-li k služebníku tvému, otci našemu, a
pacholete nebude (poněvadž duše jeho visí na duši tohoto),“

31. a uzří-li, že ho s námi není, umře, a služebníci tvoji
uvedou Sediny jeho s bolestí do hrobu.

32. Já vlastně nechť jsem služebníkem tvým, který jsem ho
na svou víru příjal." a slíbil jsem, řka: Nepřivedu-li ho zase,
vinen budu hříchem proti otci svému každého času.

83. Protož zůstanu já, služebník tvůj, místo pacholete ve
službě pána mého, a pachole ať vstupuje s bratry svými.

34. Nebo nemobu se navrátiti k otci svému bez pacholete,
abych nebyl svédkem bídy. kteráž zachvátí otce mého.

KAPITOLA XLY.

Josef oznámil 6e bratřim, — Obdarovav je, pro otce svého poslal.
. Radosť Jakobova.

1. Nemohl se déle zdržeti Josef před mnohými přístojí
cími: protož rozkázal, aby všíckní vyšli ven, a žádného cizího
nebylo při společném poznání jejich.

2. I pozdvihl blasu svého s pláčem: kterýž slyšeli Egyptané
i všecek dům Faraonův.

3. A řekl bratřím svým: Já jsem Josef: ještě-ll živ jest
otec můj? I nemohli odpověděti bratří, přílišným strachem
jsouce poděšeni.

4. A on k ním laskavé řekl: Přistupte ke mně. A když při
stoupili blíže, řekl: Já jsem Josef bratr váš, kteréhož jste
prodali do Egypta.

5. Nelekejte se, ani sobě obtěžujte toho, že jste mne prodali
do těchto krajín: nebo pro zachování vaše poslal mne Bůh
před vámi do Egypta.'

6. Nebo dvě léta jsou, jak počal hlad býti v zemi. a ještě
pět let pozůstává, v nichžto moci se nebude ani orati ani žíti.

7. [ předeslal mne Bůh, abyste zachování byli na zemi, a
pokrmy na obživu míti mohli.

8. Ne z vaší rady sem poslán jsem, ule z vůle Boží: kterýž
učinil mne jako otcem Faraonovým, a pánem všeho domu
jeho, a knížetem po vší zemi egyptské.

9. Pospěšte, a vstupte k otci mému, a rcete jemu: Toto
vzkazuje syn tvůj Josef: Bůh učinil mne pánem vší zemé
egyptské: sestup ke mně, neprodlévej,

10. a budeš bydlití v zemi Gessen:* a budeš při mně ty,

“ £ otec ho jako duši svou miloje.
* £ J. zarnčil so zuň.

KAPITOLA XLV.

* Josef, neschvaluje skutko před lety od bratrů spáchaného ; odpnstiv
Jim všecko, polekané těší tím, že Bůb vše k dobrému obrátil.

+ Z vůle Boží učiněn jsem Faraonovi jako otcem, t j. opatrovníketn,
rádcem.

> Gessen nob Gossen byla krajina nejzáze na východě E,
žená mezi pouští arabskou a východním! rameny řeky Nilu V úrodný
krajině té bylo hojně pastvin a poli, svlažovaných Nilem. Jakob a pu
tomstvo jeho v krajině té přebývajíce, odloučení byli od Egyptských.
měli dustatek pastvy, přiměřené stídům svým. Zárovoň mohli přiučiti
se vzdělávání rolí.
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i synové tvoji, i synové eynův tvých, ovce tvé, i skoty tvé,
i cožkoli máš.

11. A tam tebe krmit! budu (nebo ještě pét let hladu bude),
aby nezahynul i ty, i dům tvůj, a cožkoli máš. .

12. Hle oči vaše, a oči bratra mého Benjamina vidí, že
ústa má mluví k vám.“

13. Povězte otci mému o vší slávě mé, i o všem, což jste

viděli v Egyptě: pospěšte, a přiveďte ho ke mně.
14. A když objímaje bratra svého Benjamina padl na šíji

(jeho), plakal: kdežto on podobně plakal na šíji jeho.
15. I políbil Josef vše bratry své, a plakal nad každým:

a potom oamělili se mlavití k němu.
16. I slyšáno jest, a slavnou řečí hlásáno na dvoře králov

ském: Přišli bratří Josefovi: i zradoval se Farao, 1 všecka

čeleď jeho.
17. A řekl k Josefovi, aby přikázal bratrům svým, řka:

Naložíce na hovada, jděte do země chananejské,
18. a vezměte odtud otce svého, i rodinu svou, a přijdte

ke mně: a já vám dám všecky dobré věci Egypta. abyste
jedli tuk země.

19. Příkaž také, aby vzali vozy z egyptské země, k vezení
dítek svých, i manželek: a rci: Vezměte otce svého, a po
spěště, abyste co nejdříve přišli.

2. Aniž čeho nechávejte z nábytku svého: nebo všecka
zboží egyptská vaše budou.

21. I učinili tak synové Israelovi, jak jim bylo přikázáno.
A dal jim Josef vozy, podle rozkazu Faraonova: i pokrmy
na cestu.

22. Jednomu každému také rozkázal přinésti dvoje roucho:
Benjamlnovi pak dal tři sta stříbrných a pateré roucho nejlepší:

23. tolikéž peněz i šatův poslav otci svému, přidav i oslův
deset, kteřížby vezli ze všeho zboží egyptského, a tolikéž oslic,
ma cestě obilí a chleby nesoucích.

24. Propustil tedy bratry své, a když odcházeli, řekl: Ne
vaďte se na cestě.

25. Kteřížto vstoupivše z Egypta, příšli do země chananej
ské k Jakobovi otci svému.

26. A zvěstovali jemu, řkouce: Josef syn tvůj živ jest: a
on panuje ve vší zemi egyptské. To uslyšev Jakob, jako
z těžkého sna procitl, avšak nevěřil jim.

27. Oni zase vypravovali všecek pořádek věci. A když uzřel
vozy, i všecko, což byl poslal (Josef), okřál duch jeho,

28. a řekl: Dosti ml jest, když ještě Josef syn můj živ jest:
půjdu, a uzřím jej prve, než umru.

KAPITOLA XLVI

Jakob s rodinou svou odebral 6e do Rgypta. — Josef vyjel mu vatřie.

5. Vatal pak Jakob od studnice přísahy: i vzali ho synové
s dětmi, a a ženami svými na vozy, kteréž byl poslal Farao
k vezení starce,

6. i všeho, což měl v zemi chananejské; i přišel do Egypta
se vším plemenem svým,

T. synové jeho, i vnukové, dcery i všecek spolu rod.
8. Tato pak jsou jména synův Israelových, kteříž vešli do

Egypta, on s syny svými. Prvorozený Ruben.
9. Synové Rubenovi: Henoch, a Fallu, a Hesron, a Charmi.
10. Synové Simeonovi: Jamuel, a Jamin, a Ahod, a Jachiu,

a Sohar, a Saul evn Chananejské.
11. Synové Lévi: Gerson, a Kaath, a Merari.
12. Synové Judovi: Her, a Onan, a Sela, a Fáres, a Zára.

Zemřeli pak Her a Onan v zemi chananejské. A Fáresovi
narodili se eynové: Hesron, a Hamul.

13. Synové Issacharoví: Thola, a Fua, a Job. a Semron.
MH.Synové Zabulonovi: Sared, a Elon, a Jahelel.

15. Tito [jsou] synové Líe, které porodila v Mesopotamii
syrské s Dinou dcerou svou. Všech duší synův a dcer jeho
bylo třicet tři.

16. Synové Gad: Sefion, a Haggi, a Suní, a Esebon, a Heri,
a Arodi, a Areli.

17. Synové Aser: Jamne, a Jesua, a Jessui, a Beria, Sára
také sestra jejich. Synové Beriovi: Heber a Melchiel.

18. Tito [jsou] synové Zelfy, kterouž Lában dal Líe dceři své,
a ty porodila Jakoboví, šestnácte duší.

19. Synové Ráchel manželky Jakobovy: Josef a Benjamin.
20. A Josefovi narodili se synové v zemí egyptské, kteréž

mu porodila Aseneth, dcera Putifara kněze heliopolského:
Manasses a Efraim.

21. Synové Benjaminovi: Bela a Bechor. a Asbel, a Gera,
a Naaman, a Echi, a Ros, a Mofim, a Ofim, a Ared.

22. Tito [jsou] synové Ráchel, kteréž porodila Jakobovi:
všech duší čtrnácte.

23. Synové Danu: Husim.
24. Synové Neftali: Jasiel a Guni, a Jeser, a Sallem.
25. Tit (jsou) synové Bály, kterouž dal Lában Ráchel dceři

své: a ty porodila Jakobovi: všech duší sedm.
26. Všech duší, kteréž vešly s Jakobem do Egypta. co jich

požlo z beder jeho, kromě žen synův jeho, [bylo] šedesáte šest.
27. Synové pak Josefovi, kteříž narodili se mu v zemí

egyptské, duše dvě. Všech duší domu Jakobova, kteréž vešly
do Egypta, bylo sedmdesáte.*

28. Poslal pak Judu napřed k Josefovi, aby oznámil jemu,
aby vyjel proti němu do Gessen.

29. A když tam přišel, Josef zapřáh do svého vozu jel
vstříc otci svému, na též místo: a uzřev ho, padl na šíji jeho,
a objímaje se s ním, plakal.

30. I řekl otec k Josefovi: Již e veselím umru, že jsem
uzřel tvář tvou, a živého tebe zůstavuji.

31. Ale on mluvil k bratřím svým, i ke všemu domu otce
svého: Vstoupím, a zvěstaji Faraonovi, a dím jemu: Bratří
moji, a dům otce mého, kteříž byli v zemi chananejské, při
šli ke mně:

92. a jsou muži pastýři ovec, a chovají stáda: hovada svá,
a skoty, i všecko, což míti mohli, přivedli s sebou.

33. A kdyžby povolal vás [Farao], a řekl: Jaký jest ob
chod váš? .

34. odpovíte: Služebníci tvoji pastýři jsme od dětinství

1. I bera se Israel se vším, což měl, přišel k studnici pří

sahy: a zabiv tam oběti Bohu otce svého Isáka,
2. slyšel ho u vidění nočním, an jej volá a dí jemu: Ja

kobe, Jakobe! A on jemu odpověděl: Aj, tu jsem.
3. Řekl jemu Bůb:Já jsem nejallnější Bůh otce tvého: neboj

se, ale sestup do Egypta, nebo v lid veliký učíním tebe tam.
4. Já sestoupím tam s tebou, a já odtud přivedu tebe zase

navracujícího se: Josef také vloží ruce své na očítvé.'

* Neminvím s vámí skrze tinmočníka, nýbrž vlastními ústy, matoř
ským Jasykem mlavím.

KAPITOLA XLVL

! Budu opatrovníkem tvým 1 v. Egyptě a tebe, potomky tvé a kosti
tvé přívodu zas0 do tůto zaslíbené země. Josef syn tvůj bude s tebou,
při erarti tvé bude u tebe, Í zatlačí očí tvé. + s Jakobem, Josefem a dvěma syny jeho.
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svého, až do této chvíle, i my, i otcové naši.* To pak díte, |
abyste mohli bydliti v zemi Gessen: nebo Egvpftané v oškli
vosti mají všecky pastýře ovcí.

KAPITOLA XLVIL

Josef uvedl otce svého k Farnonovi. — Hlad, nouze a proměny v Egyptř. —

Jakobovo nařisení o pobřbu těla svého.

1. Všed tedy Josef oznámil Faraonovi, řka: Otec můj
i bratří, s ovcemi avými, a skoty, a se vším, což mají, přišli
z země chananejské: a hle, zastavili se v zemi Gessen.

2. Posledních ' také bratří svých pět mužův postavil před
králem:

9. kterých on tázal se: Čím se obíráte? Odpověděli: My
služebníci tvoji pastýři ovcí jsme, i my, i otcové naši.

4. Abychom pohostínu byli v zemi tvé, přišli jsme: nebo
není byliny stádům služebníkův tvých, protože rozmáhá se
hlad v zemí chananejské: a prosíme, aby nám alužebníkům
svým kázal býti v zemi Gezsen.

5. Řekl tedy král k Josefovi: Otec tvůj a bratří tvoji při
šli k tobě.

©. Země egyptská před tebou jest: v nejlepším kraji kaž
jim bydliti, a dej jim zemi Gessen. Pakli znáš, žeby mezi nimi
byli muži rozšafní, ustanov je správci dobytkův mých.

7. Potom uvedl. Josef otce svého před krále. a před ním
postavil jej: kterýž dobrořečiv mu,

8. a tázán jsa od něho: Kolik jest let života tvého?
9. odpověděl: Dnův putování mého jest sto třicet let krátkých
zlých, a nedošly dnův otcův mých, v nichž jsou putovali.
10. A požehnav krále, vyšel ven.
11. Josef pak otci a bratřím svým dal usedlost v Egyptě,

v nejlepším kraji země, Ramesses,“ jakož byl rozkázal Farao.
12. A živil je, i všecken dům otce svého, dávaje pokrm

jednomu každému.
13. Nebo v celétu světě chleba nebylo a hlad soužil zemi,

zvláště egyptskou a chananejskou.
14. Z těchto zemí všecky peníze sebral za obilí, kteréž pro

dával, a složil je do pokladnice královské. .
15. Když pak nedostalo se peněz kupujícím, přišel veškeren

lid egyptský k Josefovi řka: Dej nám chleba. Proč máme
inříti před tebou, pro nedostatek peněz?

16. On odpověděl jim: Přižeňte dobytek svůj, a dám vám
za něj pokrmy, když peněz nemáte.

17. Když pak ho přihnali, dal jim potrav za koně, a za
ovce, a za osly: a živil je toho roku za dobytek jejích.

18. Přišli také i druhého léta, a řekli jemu: Nebudeme
tajiti před pánem svým, že nemajíce peněz, již také | do

bytka nemáme: aniž jest tebe pm že kromě těla a zeměnemáme ničehož.

19. Proč tedy mámezemříti, a ty na to hledíš? Raději i my,
i země naše tvojí budeme: kup nás v službu královskou, a dej
nám semena, aby země nezpustla, kdyžby nebylo, kdoby jí
vzdělával.

»

3 Josef přikázal bratřím svým, aby se králi představili jako pastýři.
Záleželo mu na tom, by bratři jeho byli a zůstali oddělení od Egypt

pod kehamdána zachránili národní a náboženský život evůj. Egypfané pastuším žívotem pohrdali, majice jej za sprostý a podlý.

KAPITOLA XLVIL
* posledních, t. j. nepatrných.
%Remesscs bylo hlavním v krajině té městem. Podle hlavního města

elulu země, jež příslušela k němu.
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20. Tedy koupil Josef všecku zemí egyptskou, nebo každý
prodával usedlosti savé pro velikost hladu. I podrobil ji Fa
raonovi,*

21. 1 všecky lidi její, od posledních mezí egyptských, až
do posledních končin jeho,

22. kromě zemé, kteráž od krále byla dána kněžím, nebo
těm uložené potravy ze stodol obecných te dávaly, a proto
nebyli donucení prodati statky své.

23. Řekl tedy Josef“ k lidu: Hle jak vidíte, i vámi, i zemí
vaší Farao vládne: vezměte semena, a osívejte pole,

24. abyste obilí míti mohli. A dáte pátý díl králi: čtyř
ostatních vám nechávám k semenu a pokrmu čeledi a děteni
vaším.

25. A onl odpověděli: Život náš v ruce tvé jest: ať toliko
vzhlédá na nás pán náš,* a rádi budeme eloužiti králi.

26. Od toho času až do dnešního dne ve vší zemi egyptské
králům se pátý díl platí, a ustanoveno jest to jako za právo,
kromě země kněžské, kteráž svobodnou zůstala od toho zá
vazku.

27. Bydlil tedy Israel v Egyptě, to jest v zemi Gessen,
a držel ji; 1 rozplodil se a rozmohl se příliš.

24. A byl vní živ sedmnácte let: a bylo všech dnův života
jeho sto čtyřicet sedm let.

29. A když viděl, že se přibližuje den smrti jeho, povolal
syna svého Josefa. a řekl k němu: Jestliže jsem nalezl milost
před obličejem tvým, vlož raku svou pod bedro mé,“ a učiň
se mnou milosrdenství a pravdu, aby mne nepochovával
v Egyptě:

30. ale ať odpočívám s otci svými, a vyneseš mne ze země
této, a pochováš ve hrobě předkův mých. I odpověděl jemu
Josef: Učiním já, což jsi rozkázal.

31. A on řekl: Tedy přisábní mi. A když on přisáhl, po
klonil se Israel Bohu, obrátiv se k hlavám lůžka.

KAPITOLA XLVIII.
Jakob syny Josefovy za svě přijal a polehnžní dal jim. — Odkůzaj

Josefovi dil pole v chavanejské zemi.

1. Když tyto věci tak se staly, pověděno jest Josefovi, že
se roznemohl otec jeho: kterýž pojav dva syny, Manassesa
i Efraima, vydal se na cestu.

2. I pověděnojest starci: Hle syn trůj Josef přichází k tobě.
A on posilněný posadil se na lůžku.

3. A když všel k němu Josef, řekl mu: Bůh všemohoucí
ukázal se mi v Luza, kteráž jest v zemi chananejské: a po
žehnal mi,

4. a řekl: Já tebe rozplodím, a rozmnožím, a učiním tebe
v zástupy lidí: a dám tobě zemi tuto, i semeni tvému po
tobě v držení věčné.*

5. Dva tedy synové tvoji, kteříž jsou se tobé zrodili v zemi

* Veškera země, všecka pole stala se majetkem Farsonovým: prro
král držel nad ní toliko vrobní vládu.

*Rozuměj:posledníhoroku zadobyhladu.Josefne lidupoles dávaje mu semena, z užitkáv polních vyhradil králí řádnou daň.
S Nechať toliko nalezneme milosf pána svého, a za veliká dobrodiní

to míti budeme, když nás přijme za dělníky rolí svých.
S vlož ruku pod bedro mé, t. j. savn? so ml přísahou.

KAPITOLA XLVIL

> Potomci z krve Jakobovy drželi aszlíbenou zemi Chanaan až do
časů Kristových; potomci Jakoboví ve amyalu dochorním — křesťe
né -—drží ji věčně, ježto jest vyobrazením Církve a vlasti nebeské.,

saE n
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euyptské, dříve než jsem k tobě sem přišel. moji budou,
Efralm a Manasses, jako Ruben a Simeon počtení budou mi.*

6. Ostatní pak, kteréž po nich zplodíš, tvojí budou, a jmé
nem bratří svých jmenováni budou v dědinách svých. ©

7. Nebo když jsem přicházel z Mesopotamie, umřela mi
Ráchel v zemí chananejské ua cesté, a bylo to času jarního,
když jsem vcházel do Efraty, a pochoval jsem ji u cesty
k Efratě, kteráž jiným jménem slove Bethlehem.

8. Uzřev pak syny jeho, řekl k němu: Kdo jsou tito?
9. Odpověděl Josef: Synové moji jsou, kteréž mi dal Bůh

tady. Řekl: Přiveď je ke mně, ať požehnám jim.
10. Nebo oči Israelovy byly pošly pro přílišné stáří, a ne

mohl jasné viděti. A když k němu přivedení byli, políbiv
a objav je,

11. řekl k synu svému: Nejsem zbaven pohledu tvého: nad
to ukázal mí Bůh i afmě tvé. —

12. A když je vzal Josef z lůna otcova, poklonu učinil,
skloniv se k zemi.

18. A postavil Efraima ua pravici své, to jest, na levici
Israelově: Manassesa pak na levici své, totiž na pravici otcové,
a přiblížil obadva k nému.

14. Kterýžto vztáh ruku pravou, vložil ji na hlavu Efraima
mladšího bratra: levou pak na hlavu Manassesa, který starší
věkem byl, přeloživ ruce.

15. I požehnal Jakob synům Josefovým, n řekl: Báb, před
jehožto tváří chodili otcové moji Abraham a lsák, Bůb, který
krmí mne od mladosti mé až do dnešního dne:

16. anděl,* kterýž vytrhl mne ze všeho zlého, pvžebnej dítek
těchto: i ať se jmenuje nad njini jméno mé, jména také otcův
mých Abrahama a Isáka, i ať rostou v množství na zemni.

17. Vida pak Josef, že vložil otec jeho pravou ruku na hlavu
Efraimovu, těžce to přijal:* a chopiv ruku otcovu, chtěl ji vy
zdvihnouti s hlavy Efraimovy, a přenésti na hlavu Mannssesovu.

18. A řekl k otci: Ne tak přísluší, otče: nebo tento jest
prvorozený, vlož pravici svou na hlavu jeho.

19. Ale on odepřev, řekl: Vím, synu můj, vím: i tento
bude sice v národy a rozmnoží se: ale bratr jeho mladší větší
bude nad něj: a símě jeho vzroste v národy.“

2. I požehnal jim v čas ten, řka: V tobě požehnán bude ©
Israel, a bude říkáno: Učiniž tobě Bůh, jako Efraimovi, a jako
Manassesovi. | postavil Efraima přel Manassesa.

21. A řekl k Josefovi synu svému: Hle, já umírám, a Bůh
bude a vámi, a zase povede vás do země otcův vašich.

22. Dávám tobé díl jeden nad bratry tvé, kterého dosáhl
jsem z ruky Amořrkejského -mečem a lučištém svým.*“

“

KAPITOLA XLIX.
Jakob požahnání dává synům a předpovídá Jim. — Poroači o svém pobřba,

1. Povolal pak Jakob synův svých, a řekl jim: Shromažděte
se, ať zvěstuji, co se 8 vámi dítl bude v posledních dnech.'

* Jakob dva vnuky svě, Efralma a Mannesesa, přijal za syny, pří

čitaje Jim čásť dědiotvi v zemi saalíbené,
* Druzí synové tvoji připojí se k Efralmovi aneb k hManmesesoví
©Boh, který se mi v způsobě andělské viditelně ukázal.
* © J. nerad tomu byl
S Pukolení Efraimovu bylo za potomních časův skutečně nad jiné

S aA moenějšív říši lsraciské desatorapokolení,odtrženýchod'S akob(JosefovivdrženídědičnédávápoplužíuSlchem,kteráž
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KAPITOLA XLIX. 72X
2. Slromažděte se, a slyšte synové Jakobovi, slyšte Igraele

otce svého.

3. Ruben prvorozený můj, ty síla má,“ a počátek bolesti
mé: první v dařích, větší v panování.*

4. Rozlit jsi jako voda,“ nerostiž: neb jsi vstoupil na lože
otce svého a poskvrnil jsi postele jeho.

č. Simeon a Lévi bratří: bojovné nádoby nepravostí.
6. Do rady jejích nepřicházej duše má, a ve shromáždění

jejich nebuď sláva má: nebo v prchlívosti své zabili muže,
a svévolně podkopali zed,.*

7. Zlořečená prcblivosť jejich, nebo neustupná: i hněv je
jich, nebo tvrdý jest: rozdělím je v Jakobu. a rozptýlím je
v leraeli.

8. Judo, tebe chváliti budou bratří tvoji: ruka tvá bude
na šíjích nepřátel tvých, klaněti se budou tobě synové otce
tvého.“

0. Lvíče Juda: na loupež, synu můj, vstoupil jsi: odpo
čívaje lehl jsí jako lev, a jako Ivice, kdo zbudí ho?*

10. Nebude odňata berla od Judy, a vévoda z beder jeho,
dokavad nepřijde, který má poslán býti, a on bude očekávání
národův.*

11. Uvazuje k vinici oslátko své, a ke kmenu vinnému.

Ósynu můj, oslici svou. Práti bude u víně roucho své, a ve krvi
hroznové plášť svůj.

12. Krásnější jsou oči jeho nad víno, a zuby jeho nad
mléko bělejší

13. Zabulon na břehu mofském bydliti bude, a na přístavu
„lodí, dosahuje až k Sidonu.

14. lssachar osel silný, ležící mezi pomezím..
15. Viděl, odpočínutí že jest dobré, a zemi. že jest vý

borná: a podložil rameno své k nošení, a učiněn jest sloužícím
daněmi. ,

16. Dan soudití bude lid svůj, jakož i jiné pokolení v Jaraelí.
17. Budiž Dan jako had na cestě. jako had rohatý na stezce,

štípaje kopyta koně. aby spadl jezdec jeho pozadu. :
18. Spasení tvého budu očekávatí, Hospodine.
19. Gad, jsa ozbrojený bojovati bude před ním: a on ozbrojí

sez zadu. 2.
20. Aser, tučný [bude] chléb jeho, a on dávati bude roz

koše králům.

21. Neftali, jelen to vypuštěný, ©a vydávající řeči krásné.

22. Syn rostoucí Josef, syn rostoucí a krásného vzezření:
dcery běhaly po zdi.

23. Ale rozhněvali ho, a vadílí se 8 ním, a záviděli mu
střelci."

*jejž jsem pi síle kvetoaního věku zplod

3 Po právu přvorozenstvípřslušel tobě drjý podil; tys měl býtvrchním knězem, souticem a blavon rodn mé!
+Voda rozlitá tratí se vo prachu s zemi."kajak to u tebe. Tys

pozbyl práv prvorozenství svébo, dopustiv se zločinu'ohavného. (Ge
nes 86, 22 ) Tvůj rod nerostiž —nebudiž rozmnožen nad jiné ; tvůj kmenzůstávej slabý a nestetečný.

3 £ J. nkazili město Sichem a zdi Jeho vyvrátilí.
« Judo, jméno tvé znamená tolik co „chváls“. T stano se, že budeš“

skutočně zveleben. Ty zvítězíš nad nepřátely svými a nad bextřími

přednosťa vládu míti budeš; —z tvého pokolení pojdou králové, kerése lidé kuří. :

* Jako Ivíčes loupežezrůst béře,tak ty slavnýmivševýmí srívelikým bndež.
* Panování tvé nepřestane, dokavad nepřijde Morsidš.—*Toto jest třetí

zaslíbení žádonolho Spaaitole, a jim osnámevo: kdy eeharodí- „očeki
vaný Spasitel národův“. —Což ta předpověděna, vapinllo4e-skutečně: Nu
krátce před narozenímJežišo Krista podrobenl, Římktům, poabyli
všeliké moci a králem jejich byl cizozamec Herodca.

* střelci, t. j. nepřátelé, a síce nejprvo vlastní bratří.
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73 GENESIS

24. Usedlo na silném lučiště jeho, a vazby ramen, I rukou
jeho rozvázány jsou rukama mocného Jakobovn: odtud pastýř
vyšel, kámen Israelův.

25. Bůh otce tvého bude epomocník tvůj, a všemohoucí po
žehná tobě požehnáním nebeským s hůry: požehnáními pro
pasti ležící dole: požehnáními prsův a života.

26. Požehnání otce tvého sesilněna jsou požehnáními otcův
jeho: dokud nepřijde žádost pahorkův věčných: '* buďte na
hlavě Josefově, a na vrchu hlavy Nazarejského mezi bratřími
jeho.'!

27. Benjamin vlk dravý, ráno jísti bude loupež, a u večer
děliti bude kořisti.'“

28. Všech těchto pokolení israelských dvanácte: to mluvil
jim otec jejich, a požehnal jednomukaždému, požehnáními
vlastními.

29. A přikázal jím, řka: Já se ubírám k lidu svému,'* po
chovejte mne s otci mými v jeskyni dvojité, kteráž jest na
polí Efrona Hethejského,

30. protí Mambre v zemi chananejské, již koapil Abraham
epolu s polem od Efrona Hethejského, na vlastní pohřebiště.

31. Tam pochovalí ho, i Sáru manželku jeho: tam po
chován jest Isák s Rebekou, manželkou svou: tam 1 Lia po
hřbena leží.

32. A když dokonal rozkazy, kterýmiž syny poučoval, složil
nohy své na lůžko, a umřel: i přiložen jest k lidu svému.

KAPITOLA L.
Jakob pochován. — Josef bratry těšíl. — Skonini Josefovo.

1. To uzřev Josef, padl na tvář otcovu, pláče, a líbaje ho.
2. I přikázal elužebníkům svým lékařům, aby vonnými

mastmi pomazali otce.
3. A ti, když rozkazy vykonávali, pominulo čtyřiceti dní:

nebo ten obyčej byl při mazání těl mrtvých. I plakal ho Egypt
za sedmdesáte dní.

4. A když se vyplnil čas pláče, mluvil Josef k čeledí Fa
raonově: Jestliže jsem nalezl milost před obličejem vaším,
mluvte v uši Faraonovy:

5. Otec můj přísahou mne zavázal, řka: Hle, já umírám;
v hrobě mém, který jsem sobě vykopal v zemí chananejské,
pochováš mne. Protož tedy vstoupím, a pochovám otce svého,
a navrátím se zase.

6. I řekl mu Farao: Vstup, a pochovej otce svého, jak tě
přísahou zavázal.

'* Rozhojněné požehnání otoovaké zůstávej a spočivej na Josefu po

všečasy; dokavnd nepřijde svrohovanépošeknění, Spanitel,jehož čekástvoření.
E Mlesmrujdkáho,t |. vyrelsnce prorěcenéhoBo

* Pokolení Benjamínovobude bojovné. Kal Seal pocházející s to
hoto pokolení mnobé války vedi a mnoho kořisti nělníl

" £ j. já umírám.

KAPITOLA L. 4

7. A když on vstupoval, šli a ním všíckni starší domu Fa
raonova, i všickní starší země egyptaké:

8. dům také Josefův a bratřími jeho, kromě dítek, a stád,
a skotův, kterých zanechali v zemi Gessen.

9. Měl také v komonstvu vozy a jezdce: a byl jich zástup

nemalý.
10. Ipřišli k městišti Atad, které leží za Jordánem: kdežto

slavně konajíce službu mrtvých s velikým a náramným kví
lením, vyplnili sedm dní.

11. Uzřevše to obyvatelé země chananejské, řekli: Veliké
to jest kvílení Egyptských. A proto nazváno jest jméno místa
toho: Kvílení Egypta.

12. Učinili tedy eynové Jakobovi, jakož jim byl rozkázal:
13. a donesše ho do země chananejské, pochovali jej v jeskyni

dvojité, kterouž byl koupil Abraham s polem, na vlastní po
hřebiště, od Efrona Hethejskéko naproti Mambre.

14. I navrátil ne Josef do Egypta s bratřímí svými, a se
vším komonstvem, pochovav otce.

15. A když byl [otec] umřel, bojíce se bratří jeho, roz
mlouvali mezí sebou: Aby snad nepamatoval na křivdu, kterou
trpěl, a neodplatil nám všeho zlého, kteréž jame učinili ;

16. i vzkázali jemu, řkouce: Otec tvůj přikázal nám, dříve
než umřel,

17. abychom tobě jeho slovy toto řekli: Prosím, aby za
pomenul na nepravost bratří svých, a na prohřešení a na zlobu,
kterou spáchali nad tebou: my také prosíme. aby alužebníkům
Boha otce tvého odpustil nepravost tuto. To uslyšev Josef,
zplakal.

18. I přišli k němu bratří jeho: a sklonivše se k zemi,
poklonu jemu učinili, řkouce: Služebníci tvoji jsme.

19. On odpověděl jim: Nebojte se. Zdali můžeme vůli Boží
odpírati ?

20. Vy jste zamyslili o mně zlé: ale Bůh obrátil to v dobré,
aby povýšil mne, jakož nyní vidíte, a zachoval mnohé lidi.

21. Nebojte ee: já budu krmiti vás, a dítky vaše. I potěšil
jich, a lahodně I jemně mluvil.

22. [ bydlil v Egyptě se vším domem otce svého: a byl
živ sto deset let. A viděl syny Efraimovy až do třetího kolena.
Synové také Machira, syna Manassesova, zrodil se na kolena
Josefova. '

28. Tyto věci když se staly, mluvil bratřím svým: Po smrti
mé Bůh navštíví vás, a způsobí, abyste z této země vstoupili
do země, kterou přisáhl Abrahamovi, Isákovi a Jakobovi.

24. A když je byl přísahou zavázal, a řekl: Bůh navštíví
vás: vyneste kosti mé a sebou odtud:

25. umřel, vyplniv sto deset let života svého. A pomazán
jsa vonnými mastmi, vložen jest do hrobu v Egyptě.

KAPITOLA L.

' Pravauky tyto Josef přijal za vlastní, podle tobdejšího obyčeje
hned po narození vzav je na svůj klín.



EXODUS
DRUHÁ KNIHA MOJŽÍŠOVA.

Ve druhé knize Mojžíšově vypravuje se o hrozném utiskování potomstva Jakobova v Egyptě,

o podivném zachování, vychování a povolání Mojžíše,

o zázračném lidu israelského vysvobození z egyptské služebnosti,

o moudrém vedení a opatrování jeho na poušti, o zjevení a vyhlášení zákona Hospodinova na hoře Sinai,

o ustavení práv n řádův bohoslužebných i občanských,

o vzdělání i opatření stánku Božího.

Ve knize této zavírají se dějiny 145 let. počínajíc od smrti Josefovy až do druhého roku po výpravě lidu israelského z Egypta.

KAPITOLA L
Rosmnožení a útrapy synův lernelských v Egyptě.

1. Tato jsou jména synův israelských, kteří vešli do Egypta
s Jakobem: každý s čeledí svou vešel:

2. Ruben, Simeon, Lávi, Judas,
9. Issachar, Zabulon a Benjamin,
4. Dan, a Neftali, Gad, a Aser.

5. Bylo tedy všech duší těch, kteříž vyšli z bedra Jako
bova, sedmdesáte: Josef pak byl v Egyptě.

6. A když on umřel, i všickni bratří jeho, i všecken ten rod,'
7. rostli synové israelští, a množili se: jako plod vycháze

jící z země: a sesflivše se náramně naplnili zemi.
6. Mezi tím povstal král nový v Egyptě, kterýž neznal

Josefa.“

9. I řekl k lidu svému: Hle lid synův israelských jest mnohý
a silnější nad nás.

10. Pojdte, moudře potlačme jej, aby snad se nerozmohl:
a kdyby povstala proti nám válka, aby se nepřipojil k ne
přátelům našim, a bojem přemoha nás aby nevyšel ze země.

11. Tedy ustanovil nad nimi úředníky robot, aby je trá
plli břemeny: a vystavěli města stanův“ Faraonovi, Fithom
a Rameases.

12. Ale čím více je utiskovali, tím více se rozmnožovali
a rostli. :

13. I vzali v nenávist dětí synův iaraelských Egyptané a trá
pili je, posmívajíce se jim:

14. a tak v hořkost uváděli život jejich robotami téžkými
v hlíně a cihlách, i všelíkou služebností, jížto na robotách zem
ských sužováni byli.

15. Řekl pak král egyptský babám hebrejským, z nichž
jedna slula Sefora, a druhá Fua.

KAPITOLA L

' Roxtměj: to první koleno, neb vělckni, což jich koli bylo za Josefa.
1 Vykladači Písma svatého soudí, že tehdy nová vláda neb dynastie

dosedla na trůn egyptský.
? města, kdež byly sklady a obilnice královské.
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16. přikazuje jim: Když budete babiti ženám hebrejským.
a přijde čas porodu: bude-li pacholík, zabíte ho: pakli děvče.
zachovejte (je.

17. Bály se pak báby ty Boha, a neučínily podle rozkazu
krále egyptského, ale zachovávaly pacholíky,

18. Povolav je k sobě král, řekl: I co jest, což jste chtěly
učiniti, že jste pacholíky zachovaly?

19. A ony odpověděly: Nejsou ženy hebrejské, jako egypt
ské: nebo ony samy umějí babiti, a rodí dříve, než my k ním
přicházíme.

20. Z té příčiny učinil dobře Bůh těmto babám: i rostl lid,
a zmohutněl 6e náramně.

21. A že bály se báby Boha, vzdělal jim domy.“
22. Rozkázal tedy Farao všemu lidu svému řka: Cokoli se

zrodí mužského pohlaví, do řeky uvrzte: cokoli ženského, za
chovejte.

KAPITOLA IL

Mojžíš narozen | odcbován, — Zabil Egypfana násilníha. — Utekl do

Madian, kdež manželka pojal.

1. Vyšel potom muž z domu Láévi, a pojal ženu z pokolení
svého.

2. Tato počala i porodila syna: a vidouc, že jest krásný,
skrývala ho za tři měsíce.

9. Když pak ho již déle tajiti nemohla, vzala ošitku z sítí,
a vymazala jí klím a smolou: a vložíla do ní nemlavůátko.
a vyložila je v rákosí břehu řeky:

4. sestra jeho stála (zatím) zdaleka a šetřila, co se díti bude.

5. Hle (v tom) dcera Faraonova sstupovala, aby se umyla
v řece: a děvečky její procházely se po břehu řeky. Kterážto
uzřevši ošitku v rákosí, poslala jednu ze služebníc svých, a
když ta ji přinesla, :

6. otevřevší, uzřela v ní pacholátko, ano pláče; a slitovavší
se nad ním, řekla: Z nemluvňátek hebrejských jest toto.

* Bůh jim dal bojnoa rodinu a požehnal na statcích.
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ni EXO0DUSČN:
7. A tu sestra dítěte řekla jí: Chceš-li, půjdu, a povolám

tobě ženu hebrejskou, ježby odchovati mohla nemluvňátko.
8. Odpověděla: Jdi. I šla děvečka, a zavolala matky své.
9. Dcera Faraonova k ní promluvivši, řekla: Vezmi pachole

toto, a odchovej mi je: já dám tobě mzdu tvou. Přijala žena
pachole a chovala je: a když dorostlo, dala je dceři Faraonově.

10. A ona vzala je za syna, a nazvala jméno jeho Mojžíš,
fkouc: Neb jsem ho z vody vytáhla.'

11. V těch dnech když vzrostl Mojžíš, vyšel k bratřím
svým: 1 viděl trápení jejich, a muže egyptského, an tepe
jednoho z hebrejských bratří jeho.12.Akdyžsebylohledlvůkolsemitama viděl,žežád
ného tu není, zabil Egyptského a skryl ho v písku.

13. A druhého dne vyšed, uzřel dva muže bebrejské, ani se va
dí; 1řekl tomu, který křivdu činil: Proč tepeš bližního svého?

14. A ten odpověděl: Kdo tebe ustanovil knížetem a soud
cem nad námi? Zdali zabití mne chceš, jako jsí včera zabil
Egyptského ? Bál se Mojžíš, a řekl: Kterak věc tato neproneala ?

15. I uslyšel Farao řeč tuto, a hledal zabiti Mojžíše: kterýž
utíkaje od tváři jeho, zdržoval se v zemi madianské, a usadil
se u studnice.

16. Měl pak kněz“ madianský sedm dcer, které přišly, aby
vážily vodu: a naplnivše koryta chtály napájeti stáda otce
evého.

17. Na to přišli pastýři, a odebvalí je: i vmtal Mojžíš, a
obhájív děvečky. napojil ovce jejích.

18. A když se navrátily k Raguelovi,“ otci svému, řekl
k nim: Proč jste spěšněji přišly nežli jindy?

19. Odpověděly: Muž egyptský nás vysvobodil z raky pa
stýřův: nad to i vážil vodu s námi, a napojil ovce.

20. Ale on řekl: Kde jest? Proč jste pustily člověka toho?
Povolejte ho, ať pojí chleba.

21. Přisáhl tedy Mojžíš, že bude bydlíti s ním. I vzal Se
foru, dceru jeho, za

22. A ta porodila mu syna, jehož nazval Gersam, řka: Pří
chozí jsem byl v zemi cizí. Druhého pak porodila, kterého
nazval Elezer, řka: Nebo Bůh otce mého, spomocník můj,
vytrhl mne z ruky Faraonovy.

29. Po mnohém čase umřel král egyptský: a vzdychajíce

synové israelští, úpěli pro roboty: i vstoupil křik jejich k Bohuod robot.

24. [ uslyšel Ikání jejich, a rozpomenul se na úmluvu, kte
rouž učinil s Abrahamem, lsákem a Jakobem.

25. [ shlédl Hospodin na syny israelské, a poznal je.'

KAPITOLAII
Hůh sjevíl so Mojžíšovi, rozkozuje, sby lid lernelský 2 Egypta vyvedl

wa svoboda,

1. Mojžíš pak pásl ovce Jethra testě svého, kněze madian
ského: a když hnal stádo hlouběji na poušť, přišel k hoře
Boží Horeb.'

KAPITOLA IL
! Mojžiš, jea echovranoem dcery královské, vyučil se vší moudrosti

egyptské a byl tudiž „mocný ve alovich | v skuteich.“ (Skut. ap. 7,
22.) Vroucí lásku k eužovanému národu svému spojuje a učenosti

byl patrně způsobilý k velikému povolání.
* £ J. kníže s spolu kněz Boha pravého, jako Melcbisedech, Job

$ arciotoové.>Raguel jinak také sluje Jethro.
©Bůb usoudil, že nastal již čas, aby vysvobození byli z těžké a trapné

služebnosti v Egyptě.
KAPITOLA IIL

* Hora tato vysoká náleší k pohoří Sinaiskému, kteréž se na polo
ostrovu Sinalském, od severu k jihovýchodu táhne.

= ď KAPITOLATIL. 8

2. I ukázal se mu Hospodin v plameni ohně z prostředku
keře: a viděl, an keř hořel, a neahořel.

3. Řekl tedy Mojžíš: Půjdu, a spatřím vidění toto veliké,
proč neshoří keř.

4. Vida pak Hospodin, že jde, aby se podíval, zvolal naň
ze středu keře, a řekl: Mojžíši, Mojžíší! Kterýžto odpověděl:
Tu jsem:

5. Ale on řekl: Nepřistupuj sem: szuj obuv 6 nohou svých:
nebo místo, na kterém stojíš, země svatá jest.

6. A řekl: Já jsem Bůh otce tvého, Bůh Abrahamův, Bůh
Isákův, a Bůb Jakobův. I zakryl Mojžíš tvář svou: nebo ne
oměl patříti na Boha.

7. A řekl Hospodin jemu: Viděl jsem trápení lidu mého
v Egyptě, a křik jeho slyšel jsem pro tvrdosť těch, kteříž jsou
ustanovení nad robotami:

8. a znaje bolesť jeho, sstoupil jsem, abych vysvobodil jej
z rukou Egypiských, a vyvedl z té země do země dobré a
prostranné, do země oplývající mlékem a strdí, na místa
Chananejského, a Hethejského, a Amorrhejského, a Ferezej
akého, a Hevejského, a Jebusejského.

9. Křik tedy synův israelských přišel ke mně: a viděl jsem
trápení jejích, kterým od Egyptanův jsou utiskováni.

10. Ale pojď, a pošlí tebe k Faraonovi, aby vyvedl lid můj,
syny igraelské, z Egypta.

11. I řekl Mojžíš k Bohu: Kdo jsem já, abych šel k Farao
novi, a vyvedl syny jsraelské z Egypta?*

12. A on řekl jemu: Já budu s tebou: a toto budeš míti
znamení, že jsem tebe poslal: Když vyvedeš lid můj z Egypta,
obětovati budeš Bohu na hoře této.

13. Řekl Mojžíš k Bohu: Aj já půjdu k synům izraelským.
a řeknu jim: Bůh otcův vaších poslal mne k vám. Řeknou-li
mi: Které jest jméno jeho? co dím jim?

H. Řekl Bůh k Mojžíšovi:Já jsem, kterýž jsem.* Řekl:
Tak díš synům israelským: Kterýž jest, ten poslal mue
k vám. 

15. I řekl opět Bůh k Mojžíšovi: Toto díš synům israel
ským: Hospodin Bůb otcův vaších, Bůh Abrahamův, Bůh lsá
kův, a Bůh Jakobův, poslal mne k vám: to jest jméno mé
na věky, a to připomínání mé od národu do národu.

16. Jdí, shromaždi starší israelské, a mluv k nim: Hospo
din“ Bůh otcův vaších ukázal se mi, Bůh Abrahamův, Bůh
Jsákův, a Bůh Jakobův: fka: Navštívil jsem vás, a viděl
jsem všecko, což se vám přihodilo v Egypté:

1%. i řekl jsem, že vás vyvedu z trápení egyptského, do
země Chananejekého, a Hethejského, a Amorrhejského, a Fere
zejského, a Hevejského, a Jebusejského, do země tekoucí mlé
kem a medem.

18. I uposlechnou hlasu tvého: vejdeš pak ty, a starší
israelští, ke králi egyptskému, a díš k němu: Hospodin Bůh
Hebrejský povolal nás: půjdeme cestou tří dnův na ponšť.
abychom obětovali Hospodinu Bohu našemu.

19. Ale já vím, že vás nepropustí král egyptský, abyste
šli, leč skrze raku mocnou.

20. Proto vztáhnu ruku svou, a bíti budu Egypt všelikými

* Mojžíš nedí tak, jakoby snad rozkazu Božího vykonati vochtěl.
Slova jebo jsou blasem pokory.

* Jakoby řekl: Já jeem Bůh pravý, který skutečně byl, Jest a bude.
Tím se označuje Bůh jakožto bytosťf skutečně Jsoncl a v sobě samé
majicí věčný byt svůj.

* Slovo „Hoepodiu“ klade se místo hebrejského podstatného a
samému Bohu vlastníbo jména „Jebova“.
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divy svými, které činiti budu uprostřed jich: a potom pro
pustí vás.

21. A dám milost lidu tomuto před Egyptskými: a kdvž
budete vycházeti, nevyjdete prázdni:

22. ale požádá žena od sousedky své, a od hospodyně avé
nádob stříbrných azlatých, i také roucha: a vložíte. je na
syny, a na dcery své, a zloupíte Egypt“

KAPITOLA IV.
Bak potvrdil poslání Mojšíševo. — PRibody na cestě do Egypta,

1. Odpovídaje Mojžíš. řekl: Neuvěří mi, aniž uposlechnou
hlasu mého: ale řeknou: Neukázal se tobě Hospodin.

2. Proto řekl k němu: Co'jest to, co držíš v ruce své? Od
pověděl: Hůl.

3. I řekl Hospodin: Vrz ji na zemi. Povrhl ji. a obrácena
jest v hada, tak že tilíkal Mojžíš.

4. I řekl Hoapodin: Vztáhní ruku svou, a chyť ocas jeho.
Vztáhl (raka) a chopil ho, i obrácen jest v hůl.

5. Aby věřili, že 86 ukázal tobě Hospodin Bůh otcův jejich,
Bůh Abrahamův, Bůh lsákův, a Bůh Jakobův.

6. 1 řekl opét Hospodin: Vlož ruku svou za ňadra svá.
A když ji vložil za ňadra, vyňal malomocnoujako sníh.'

7. Řekl: Vlož.zase ruku svou za ňadra svá. Vložil ji zase,

a vyňal.opět, a byla podobná tělu jinému.
8. Řekl: Neavěří-li tobě, a neuposlechnou-li řeči znamení

prvního, uvěříslovu znamení druhého.
, 9. Pakliby ani dvěma těmto znamením neuvěřili, a neupo
slechli hlasu tvého: naboř vody z řeky, a vylij ji na zemi,
a cožkoli [vody] nabéřeš z řeky, obráceno bude v krev.“

10. Řekl Mojžíš: Prosím, Hospodine: nejsem výmluvný od
včerejška, i od třetího dne,* a od té chvíle, jak jsi mluvil

k služebníku svému, nezpůsobnějšího a zpozdilejšího jazyku
jsem.

11. Řekl Hospodin k němu: Kdo učinil ústa člověří? Aneb
kdo udělal němého a hluchého, vidoucího a slepého? Zdali

ne já? o
12. Jdi tedy. a já budu v ústech tvých:“ a naučím tebe,

coby mluviti měl.
13. Ale on řekl: Prosím, Hospodine, pošli, koho poslati

chceš.* 

14. Rozhněvav se Hospodin na Mojžíše, řekl: Áron bratr
tvůj Levíta, vím, že výmluvnýjest: hle on vychází tobě v cestu,
a uzře tebe; radovati se bude srdečně.

15. Mluv k němu, a slova má vlož v úšta jeho, a jábudu
v ústech tvých, i v ústech jeho, a ukáži vám, cobyste měli
činiti. :

16. On mluviti bude za tebe k lidu, a bude tobě za ústa:

ty pak budeš jemu v tom, což k Bohu přísluší.“

* Vlastnězemi Gessen v Egyptě, v niž mezi Egypťany bydlíte. —
Nádoby stříbrné a zlaté, Jakož i roucha rozličná synům lsraelským měla
býti náhradou za všeliké zboží a statky, jež odcházejíce = Egypta,
v zemi Gessou sousedům svým Egyptsnům zůstavíli.

KAPITOLA IV.
! t od malomocenství bílou. — Malomoesnství byla alů, nakašlivá

praživina.
* Trojnásobná tato znamení, kteráž Bůh Mojšíšovi nejprv k vlast

nímu jeho utvrzení kázal činiti, měla slonžiti jemu též u lidu na důkaz,
že poslán Jest od Boba.

S od předvčerejška, t. J. již předtím, prve.
* budu spravovati řeč tvou.
* t někobo jiného, echopnějšího.
* hebr. text: „ty budeš Jemu zs Boha“ ; £ j. místo mé zastávatí budeň.

mluvě jemu, což tobě rozkáži mlavití.

*m KAPITOLAY. 80

17. Hůl také tuto vezmi v ruka svou, kterou činiti budeš
znamení.

18. Odešel Mojžíš, a navrátil se k Jethrovi testí svému, a
řekl jemu: Půjdu a navrátím se k bratřím svým do Egypta,
abych pohleděl, jsou-li ještě živi. I řekl jemu Jethro: Jdi
v pokoji.

19. Řekl tedy Hospodin k Mojžíšovi v zemi madianské:
Jdi, a navrat se do Egypta: nebo zemřelí všickni. kteří hle
dali duše tvé.

20. Tedy vzav Mojžíš ženu svou, i syny své. vsadil je na
osla, a navrátil se do Egypta, nesa hůl Boží v ruce své.

21. I řekl jemu Hospodin navracujícímu se do Egypta:
Hleď, aby všecky zázraky, které jsem složil v ruce tvé, činil
před Faraonem: já zatvrdím erdce jeho,“ a nepropastí lidu.

22. A řekueš k němu: Toto praví Hospodin: Syn můj prvo
rozený [jest] Israel.*

23. Řekl jsem tobě: Propusť syna mého, at slouží mi;
a nechtěl jsi propustiti ho: hle já zabiji syna prvorozeného
tvého.

24. A když byl na cestě, na hospodě potkal se s ním Ho
spodin, a chtěl zabiti ho.'“

25. Sefora rychle vzala přeostrý kámen, a obřezala hanbu
syna svého, a dotkla se nohou jeho,'' a řekla: Ženich krví
ty jsi mi.'*

26. I nechal ho,'* když byla řekla: Ženich krví, pro ob
řezání

27. Řekl pak Hospodin k Áronovi: Jdi vstříc Mojžíšovi na
poušť. I šel v cestu jemu na Horu Boží, a políbil ho.

28. A vypravoval Mojžíš Áronovi všecka slova Hospodinova,
kterýmiž byl poslal ho, i o znameních, jež byl rozkázal.

29. I příšli spolu, a shromáždili všecky starší synův iarael
ských.

30. I mluvil Áron všecka slova, jež byl pravil Hospodin
k Mojžíšovi: a činil znamení před lidem;

31. a lid uvěříl. A slyšeli, že navštívil Hospodin syny israel
aké, a že vzhlédl na trápení jejich: a nachýlení k zemi kla
něli se.

KAPITOLA V.

Jednání s Faraonem. — Lid lereelský vlce oužován.

1. Potom Mojžíš i Áron vešli k Faraonovi, a řekli: Toto
praví Hospodin Bůh israslský: Propusť lid můj, ať mi obě
tuje na poušti.

2. Ale on odpověděl: Kdo jest Hospodin, abych poslechl
hlasu jeho, a propustil lgraele? Neznám Hospodina, a Israele
nepropustím.

8. I řekli: Bůh Hebrejův povolal nás, abychom šli cestou
tří dnů na poušť, a obětovali Hospodinu Bohu našemu: aby
snad nepřišel na nás mor neb meč.

" t J. bezživotí tvého. I král, I ti, kteříš chtěli pomatiti se tobě zs
to, že jul zabil Egypfana, jiš nejsou na živě.

* Za trest nekajíenosti jeho odejmu Jemn mílosť svou (ev. Angustin).
A tak zatvrdí se srdce jeho, a vzdorovati bude rozkazům mým.

* Jako syn prvorozený zvláštnímiprávy a předností prdí v romá

skou nejmladšího syna svého. (1. Mojš.17,19.)Stalo se to bezpochyby
k vůli Sefote manželce.

" L nohou Mojžíšových, prosic za odpuštění, že tak dlouho prodlé
vůno s obřízkou dítěte, — '* Krvi dítěte obřezanéhojsem s teboa znova
zasnoubena.

' [pustil od něho Bůh, t. J. zdravi mu zase navrátil.
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4. Řekl k nim král egyptský: Proč, Mojžíši a Árone, od- ; Bohem všemohoucím: a jména mého Adonai neoznámil jsem
trhujetelid od pracíjejich?Jdětek břemenůmsvým. 2 jim:*

5. | řekl Farao: Mnoho jest lidu v zemi: vidíte, že zá- 4 4. a učinil jsem úmluvu s nimi, že jim dám zemi chana
stupu přirostlo: čím více, dáte-li jim odpočinutí od robot? nejskou, zemi putování jejich, v nížto jsou byli příchozí.

6. Rozkázal tedy toho dne úředníkům nad robotami a pohá- Ď. Já slyšel jsem lkání synův iaraelských, kterým Egyptští
něčům lidu, řka: potlačili je: a rozpomenul jsem se na úmluvu svou.

7. Nikoli více nebudete dávati lidu elámy k dělání cihel, 6. Protož pověr synům israelským: Já Hospodin, kterýž
jako prve: sle sami ať jdou. a sbírají strniště. vás vyvedu z žaláře Egyptských, a vytrhnu ze alužebností:

8. A výměru cihel, kterou prve dělávali, vložíte na ně, aniž a vysvobodím ramenem vyvýšeným a soudy velikými.
ulevíte čeho, neboť zabálejí, a proto volají, řkouce: Pojďme. 7. A přijmu vás sobě za lid, a budu váš Bůh: a zvíte, že
a obětujme Bohu našemu. já jsem Hospodin Bůh váš, jenž jsem vyvedl vás z žaláře

9. Ať jsou obtíženi robotami, a ať je vyplní: aby nepovolo- Egyptekých:
vali slovům lživým. 8. a uvedl do země, nad kterouž jsem zdvihl ruku avou,

10. Vyšedše tedy úředníci nad robotami a poháněči'lidu že dám ji Abrahamovi, Isákovi a Jakobovi: a dám ji vám
řekli: Takto praví Farao: Nedám vám plev: k vládnutí, já Hospodiu.

11. jděte, a sbírejte, kdekoli nalézti moci budete, aniž co 9. Vypravoval tedy Mojžíš všecko synům Israelským: ale
ujato bude z díla vašeho. oni neupoalechli ho, pro úzkost ducha, a robotu přetěžkou.

12. I rozběhl se lid po vší zemi egyptské k sbírání slámy. 10. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
13. Úředníci také robot nastupovali, řkouce: Vyplňte dílo 11. Vejdi, a mluv k Faraonoví králi egyptakému, ať pro

své každého dne, jako jste prve dělati uvykli, když se vám pustí syny israelské z země své.
dávaly plévy. 12. Odpověděl Mojžíš před Hospodínem: Hle synové israelští

14. I mrskání jsou. kteří byli ustanoveni nad robotami neposlouchají mne: i kterak poslechne Farao, zvláště poně
synův jsraelských, od poháněčův Faraonových, ffkajících: Proč vadž jsem neobřezaných rtů?*
nevyplňujete výměry cihel jako prve, aní včera, ani dnes? 13. I mlovil Hospodin k Mojžíšovi a Áronovi, a přikázaní

15. I přišli představení synův jsraelských, a volali k Farao- jim dal k synům israelakým, a k Faraonovi králi egyptskému,
novi, řkouce: Pročtak činíš proti služebníkům svým? aby vyvedli syny israelské z země egyptské.

16. Slámy se nám nedává,a cihly jednostejně se přikazují:* 14. Tito jsou knížata domův po čeledech svých. Synové
hle služebníci tvoji biči mrskáni býváme, a neprávě se děje Ruben prvorozeného Ieraelova: Henoch, a Fallu, Hesron a
proti lidu tvému: Charmí.

17. A on fekl: Zahálíte, a proto pravíte: Pojďme a obě- 19. Ti jsou rodové Rubenovi. Synové Simeonovi: Jamuel
tujme Hospodinu. a Jamin, a Ahod a Jachin, a Soar, a Saul syn Chananejské.

18. Jdětež tedy a dělejte: slámy se vém dávati nebude, a Ty jsou rodiny Simeonovy.
budete odváděti obyčejný počet cihel. 16. A tato jsou jména synův Lévi po rodech jejich: Gerson

19. I viděli představení synův israelských. že zle 8 nimi, a Kaath, a Merari. Let pak žívota Lévi bylo sto třiceti
protože bylo praveno jim: Nebude nic umenšeno z cíhel na “ E/ sedm.
každý den. 1. Synové Gerson: Lobni a Semej po rodinách evých.

20. I potkali se s Mojžíšem a Áronem, kteří stáli naproti 18. Synové Kaatb: Amram, a lsaar, a Hebron, a Ozjel. Let
nim, vycházejícím od Faraona: také života Kaath bylo sto třiceti tři.

21. i řekli k nim: Pobleď Hospodin a suď, že jste zaamra- 19. Synové Merari: Moholi, a Musi. Ti (jsou) rodové Lévi
dili vůni naši před Faraonem a služebníky jeho, a dali jste po čeledech svých.
mu meč do rukou, aby zabíjel nás.“ 20. Pojal pak Amram sobě za manželku Jochabed strýče

22. I navrátil se Mojžíš k Hoepodinu, a řekl: Pane, proč nu sestru“ svou: kteráž porodila mu Árona a Mojžíše. A bylo
jsi ztrápil lid tento? Proč jsí mne poslal?* let života Amramova sto třiceti sedm.

23. Nebo od té chvíle, jak jsem všel k Faraonovi, abych 21. Synové také Isaar: Kore, a Nefeg, a Zechri.
mluvil jménem tvým, ztrápil lid tvůj: a nevysvobodil jel jich. 22. Synové teké Ozjel: Misael, a Elisafan, a Sethri.

28. Pojal pak Áron Alžbětu, dceru Aminadabovu, sestru
Nabasonovu za manželku, která porodila mu Nádaba, a Abiu,
u Eleazara, a Ithamara.

24. Synové také Kore: Aser, a Elkana, a Abiasaf. Tit jsou
rodové Korýtských.

25. Ale Eleazar, syn Áronův, pojal jednu ze dcer Futielo
vých za manželku: kteráž porodila jemu Fineesa. Ti jsou
knížata z čeledí levitských po rodinách svých.

26. To jest ten Áron a Mojžíš, kterýmž příkázal Hospodin,

KAPITOLA VL

Báh potěší) Mafžiše. — Rod Mabenův, Bimeonův, Lévův.

1. I řekl Hospodin k Mojžíšovi: Nyní uzříš, co učiním
Faraonovi: nebo skrze ruku silnou propustí je a rakou mocnou
(donucen) vyžene je ze země své.

2. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka: Já Hospodin,
8. kterýž jsem se ukázal Abrahamovi, lsákovi a Jakobovi

KAPITOLA VL

* Smysl s rozum řeči tě jest: Praotcové tvoji znali mne síce jako
Boha všemoboncího, ale jako Pána (Adosaí) nezměnitelného a věrného
v zaslíbeních nepoznali mno; Jelikož nedočkali se vyplnění slíbův mých
o konečném opanování země zaslíbené.

* nejsem výmluvný.
3 strýčena sestra — teta.

KAPITOLA V.

* 4 J. přikazuje se nám, abychom cíbel dělali tolik co dříve.
* Bůh, který všecko vidí, sám vás potreste) za to, oč nám jest hůře

nyní. — Vy jste nás u krále zošklivili.
* Jak snamoná sv. Augustin, nejsou to slova zpupné mysli neb hněvu,

ale vronel lásky a srdečné prosby.

C7 a
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aby vyvedlí syny israelské z země egyptské po houfích
jejich.

27. Tito jsou, kteříž mluvili k Faraonovi, králi egyptskému,
aby vyvedli syny israelské z Egypta: totoť jest Mojžíš a

n,

28. v den, v který mluvil Hospodín k Mojžíšovi, v zemi
egyptské.

29. A mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka: Já Hospodin:
mlav k Faraonovi, králi egyptskému, všecko, což já mluvím
k tobě.

30. I řekl Mojžíš před Hospodinem: Hle, já neobřezaných
rtů jsem. kterak uposlechne mne Farao?

KAPITOLA VII.

Ma!žiš k Farmonovi poslán. — Ai Áronova proměnčos v hada — Vody

v krev obráceny.

1. I řekl Hospodin k Mojžíšovi: Hle ustanovil jsem tebe
Bohem Faraonovým:' Áron pak bratr tvůj bude prorokem
tvým.

2. Ty mluviti budeš jemu všecko, což tobě přikazuji: a on
mluviti bude k Faraonovi, aby propustil syny israolské
z země své.

3. Ale já zatvrdím srdce jeho, a množiti budu znamení
svá i zázraky své v zemi egyptské,

4. a neuposlechne vás: a vložím ruku svou na Egypt, a
vyvedu vojsko a lid avůj, syny israelské, z země egyptské
skrze soudy převeliké.

Ď. A zvědí Egyptští, že já jsem Hospodin, který jsem vztáhl
ruku svou na Egypt, a vyvedl jsem syny israelské z pro
středku jich.

6. Tedy učinil Mojžíš a Áron, jak byl přikázal Hospodin:
tak učinili.

7. A byl Mojžíš v osmdesáti letech, Áron pak v osmdesáti
třech, když mluvili k Faraonovi.

8. I řekl Hospodin k Mojžíšovi, a Áronovi:
9. Když řekne vám Farao: Ukažte znamení: tehdy díš k Aro

novi: Vezmi hůl svou, a vrz ji před Faraonem, i obrátí se
v hada.

10. Tak všedše Mojžíš a Áron k Faraonoví, učinili, jak
byl rozkázal Hospodiu: a Áron nesl hůl svou [povrbl ji] před
Faraonem a služebníky jeho, a obrácena jest v hada.

11. Povolal pak Farao mudrcův a čarodějníkův: i učinili
také oni nápodobně akrze čáry egyptaké a nějaké tajné věci.

12. I vrhl jedenkaždý z ních hůl svou, a obráceny jsou
v hady:* ale bůl Áronova požrala hole jejich.

13. I zatvrzeno jest srdce Faraonovo a neuposlechl jich,
jakž byl rozkázal Hospodin.

14. Řekl pak Hospodin k Mojžíšovi: Obtížilo se srdce
Faraonovo, nechce propustiti lidu.

15. Jdi k němu ráno, hle vyjde k vodě: a postav se na
proti němu na břehu řeky: a hůl, kteráž obrácena byla v hada,
vezmi do ruky své.

KAPITOLA VIL

3 Dal Jsem tobě úplnou moe, aby tak jako jd sám. trestal ho, a mohl
divy před ním činiti.

%Podle výkladu av. Otcův kojkliři egyptšti nečinili ta žádných zů
zrakův, nýbrž jen věci přirozené; tak že lidé, kdož se divali, jen se
domýšleli, že něco zázračného vidi. Dotčení kejklíři oměli na misté holi
přinešené hady rychle házetí. (Hleronym. Řehoř Nyss.)
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16. A rci k němu: Hospodin Bůh Hebrejských poslal mne
k tobě, řka: Propusť lid můj, ať mi obětuje na poušti: a až
dosavad uposlechnouti jsi nechtěl.

17. Protož toto praví Hospodin: Po tomto poznáš. že jsem
Hospodin: hle, holí, kteráž jest v ruce mé, udeřím na vodu
v řece, a obrátí se v krev.

18. A ryby, kteréž jsou v řece, pomrou. a nasmradí se
vody, a trápiti se budou Egyptští pijíce vodu z řekv.

19. Řekl také Hospodin k Mojžíšovi: Rci k Áronovi: Vezmi
hůl svou a vztáhní ruku svou na vody egyptské, I na řeky
jejich: i na potoky, I na močidla, I na všecka jezera vod,
aby se obrátily v krev: a ať jest krev po vší zemi egypiské,

tak v nádobách dřevěných, jako v kamenných.
20. I učinili Mojžíš a Áron, jak byl rozkázal Hospodin:

a zdvihna hůl, udeřil vodu v řece před Faraonem a služeb
níky jeho: i obrácena jest v krev.

21. A ryby, kteréž byly v řece, pomřely: a nasmradila se
řeka, a nemohli Egyptští píti vody z řeky, a byla krev po
vší zemi egyptské.

22. I učinili podobně čarodějníci egyptští čaramí svými;
a zatvrzeno jest srdce Faraonovo, aniž uposlechl jich, jak byl

přikázal Hospodin.
23. A odvrátiv sé,tel. do domu svého, aniž také té chvíle

přiložil k tomu srdce svého.
24. Kopali pak všickní Egyptští vůkol řeky [hledajíce] vody

k pítí: nebo nemohli píti vody z řeky.
25. I vyplnilo se sedm dní, jakž ranil Hospodin řeku.*

KAPITOLA VIII.

Drahá, třeti n čtvrtá rana: žáby, atůnice, mouchy,

1. Řekl také Hospodin k Mojžíšovi: Vejdi k Faraonovi a
rci k němu: Toto praví Hospodin: Propusť lid můj, ať mi
obětuje:

2. pakli nebudeš chtíti propustiti, hle já bíti budu všecky
končiny tvé žabami.

3. A řeka. vydá žáby: kteréž vystoupí, a vlezou do domu
tvého, a do pokoje lůžka tvého. a na postel tvou, a do domův
služebníků tvých, i na lid tvůj, a do pecí tvých. a na ostatky
pokrmův tvých:

4. 1 na tebe, i na lid tvůj, i na všechny služebníky tvé
vejdou žáby.

5. I řekl Hospodin k Mojžíšovi: Rci k Áronovi: Vztáhni
ruku svou na řeky, a na potoky, a na močídla, a vyveď žáby
na zemi egyptskou.

6. I vztáhl Áron ruku na vody egyptaké, i vystoupily žáby,

a přikryly zemi egyptskou.
7. Učinili pak i čarodějníci skrze své čáry nápodobně, a

vyvedli žáby na zemi egyptskou.
8. Povolav pak Farao Mojžíše i Árona, řekl jim: Proste

Hospodina, ať odejme žáby ode mne, a od lidu mého: a pro
pustím lid, aby obětoval Hospodinu.

9. I řekl Mojžíš k Faraonovi: Ulož mi (čas), kdybych se
měl modlití za tebe, a za služebníky tvé, i za lid tvůj, aby
byly zahnány žáby od tebe, i od domu tvého, i od služebníkův
tvých, i od lidu tvého: a toliko ať v řece zůstanou.

10. A on odpověděl: Zejtra. Tedy on (Mojžíš) řekl: Podle

3 Pokažení vod trvalo plný týden. Dojista těžká to rána na Egypteké.
Neb, jak di Egypfan, „čím jest tělu srdce, tím řeka Nil Egyptu“.
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slova tvého učiním: aby věděl, že nikoho není jako jest Ho
spodin Bůh náš.

11. A odejdou žáby od tebe, i od domu tvého, I od služeb
níkův tvých. i od lídu tvého: tolíko v řece zůstanou.

12. I vyšli Mojžíš a Áron od Faraona: a volal Mojžíš k Ho
spodinu pro slib, kterýž byl o žabách přiřekl Faraonovi.

13. I učiní? Hospodin podle slova Mojžíšova: a vymřely
žáby z domův, a ze vsí, a z polí.

14. A shrnulí je na nesmírné hromady, a napáchla tím
země.

15. Vida pak Farao, žeby dáno bylo odpočinutí. obtížíl'
srdce své, a neuposlechl jich, jak byl přikázal Hospodin.

16. I řekl Hospodin k Mojžíšovi: Mlav k Áronovi: Vztáhni
hůl svou, a udeř v prach země: a ať jsou stěnice“ po vší
zemi egyptské.

17. I učinili tak. A vztáhl Áron ruku, drže hůl: a udeřil

v prach země, i učiněny jsou stěnice na lidech i na hova
dech: všecken prach země obrácen jest v sténice po vší zemi
egyptské. „

18. I činili nápodobně čarodějníci čarami svými, aby vy
vedli stěnice, a nemohli: i byly stěnice jak na lidech, tak
l na hovadech. .

19. I řekli čarodějníci k Farmonovt“-Prst Boží jest toto.
I zatvrzeno jest srdce Faraonovo, a neuposlechl jich. jakož
byl přikázal Hospodin.

20. Řekl také Hospodin k Mojžíšovi: Vstaň na usvítě, a
stůj před Faraonem; neboť vyjde k vodě: a rci k němu:
Toto praví Hospodin: Propusť lid můj, ať mi obětuje.

21. Pakli nepropustíš ho, hle já pošli na tebe, i na služeb
níky tvé, [ na lid tvůj, £ na domy tvé všeliký plod much:
a budou naplnéni domové Egyptských mouchami rozličného
pokolení, i všecka země, v které budou.

22. A divnou učiním v ten den zemi Gessen, v níž jest
lid můj, aby tam nebyly mouchy: a zvíš, že já jsem Hospodin
uprostřed zemé.

23. I rozdíl učiním mezi lidem mým a lidem tvým: zejtra
bude znamení toto.

24. I učinil Hospodin tak. A přišly mouchy přesbtížné do
domův Faraonových i služebníkův jeho, i na všecku zemí
egyptskou: i nakazila se země od much těchto.

25. I povolal Farao Mojžíše i Árona a řekl jim: Jděte a
obětujte Bobu svému v zemi této.

26. I řekl Mojžíš: Nemůže to býti: nebo ohavnosťt Egypt
ských obětovali bychom Hospodinu Bohu našemu. Jestliže
zabijeme před nimito, co ctí Egyptětí, kamením nás uházejí.*

27. Cestou tří dnův půjdeme na poušť: a obětovati budeme
Hospodinu Bohu našemu, jakož přikázal nám.

28. I řekl Farao: Já propustím vás, abyste obětovali Ho
spodinu Bohu svému na poušti; avšak dále neodcházejte,
proste za mne.

29. I řekl Mojžíš: Vyjda od tebe modliti se budu Hospo
dinu: a odstoupí mouchy od Faraona, | od služebníkův jeho,
3 od lidu jeho zejtra: ale chraň se klamati více, žebys nepro
pustil lídu obětovat Hospodinu.

30. I vyšed Mojžíš od Faraona, modlil se Hospodinu,

31. kterýž učinil podle slova jeho, a odjal mouchy od Fa
raona, i od služebníkův jeho I od lidu jeho: a nepozůstalo
ani jedné.

32. Ale obtíženo jest ardce Faraonovo, tak že ani tentokrát
nepropustil lidu.

KAPITOLA IX.

Mor. — Vředové a pryskýtové. — Krupobíti amišené s ohněm.

1. Řekl pak Hospodin k Mojžíšovi: Vejdi k Faraonovi a
mluv k němu: Toto praví Hospodin Bůh Hebrejských: Propusť
lid můj, ať mi obětuje.

2. Pakli ještě odpíráš, a zdržuješ je:
3. hle raka má bude na pole tvá: [ na koně, 1 osly, i vel

bloudy, i voly: I ovce, mor velmi těžký.

4. A učiní Hospodin divnou věc mezí nábytky Israelských,
a nábytky Egyptských, aby dokonce nic nezahynulo z toho,
což náleží k synům israelským.

5. A uložil Hospodin čas,'řka: Zejtra učiní Hospodin věc
tuto na zemi.

G. Učinil tedy Hospodin věc tu druhého dne: i pomřela
všecka hovada Egyptským: z hovad pak synův Israelských
dokouce nic nezahrnulo.

7. [ poslal Farao, aby se to ohledalo; a hle nic neumřelo

z toho, čímž vládl Israel. Ale srdce Faraonovo obtíženo jest,
a nepropustil lidu.

M. I řekl Hospodin k Mojžíšovi a Áronovi: Nabeřte plné
hrsti popela z peci, a ať jej sype Mojžíš k nebi před Faraonem.

9. A budiž prach po vší zemí egyptské: nebo budou na

lidech, i na hovadech vředové a pryskýřové napuchlí po vší
zemní egyptské.

10. Tedy nabravše popela z peci, stáli před Faraonem: a
Mojžíš sypal jej k nebi: i učiněni jsou vředové pryskýřův
napuchlých na lidech i na hovadech;

11. aniž mohli čarodějníci státi před Mojžíšem pro vředy,
kteří na nich byli, i po vší zemi egyptské.

12. A zatvrdil Hospodin srdce Faraonovo, a neuposlechl
jich, jakož mluvil Hospodin k Mojžíšovi.

13. I řekl Hospodinu k Mojžíšovi: Ráno vstaň, a postav se
před Faraonem, a rcí k němu: Toto praví Hospodin Bůh He
brejských: Propusť lid můj, ať mi obětuje.

14. Nebo této chvíle pošlu všecky rány své na srdce tvé,
i na služebníky tvé, i na lid tvůj: aby věděl, že není podob
ného mně na vší zemi.

15. Nebo nyní vztáhna ruku svou bíti budu tebe, i lid tvůj
morem, a vyhlazen budeš z země.

16. Ale proto zachoval jsem tebe, abych ukázal na tobě
sílu svou, a aby vypravováno bylo jméno mó na vší zemi.

17. Ještě zdržuješ lid můj: a nechceš ho propustití?
18. Hle dštíti budu zejtra v touž hodinu krupobitím velkým

náramně, jakéhož nebylo v Egyptě ode dne, jak založen jest,
až do tohoto času. .

19. Prato již nyní pošli, a shromáždí hovada svá, a vše
cko, co máš na poli: nebo lidé i hovada, | vše, což bude
nalezeno vně, a nebude shromážděno s polí, a spadne na ně
krupobití, pomrou.

%). Kdož tedy ze služebníkův Faraonových bál se slova
Hospodinova, kázal ujíti služebníkům «vým a dal sehnati ho
vada domů:

21. kdož pak zanedbal řečí Hospodinovy, nechal služební
kův svých i hovad na poli.

KAPITOLA VIL

* Obtížil, t. j. na novo zatvrdil ardce své, vida, že utala se úleva.
* Srěnice, o kterých tu řeč,jsou jlstý druh komárův, přeostrým žiba

dlem opatřených.
> Egypfané oběť naší pokládali by za ohavnosf. My zabíjime a obětu

Jemo zvířata, kterým oni poctu činí jsko bohům.

-vá
z ml
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22. [ řekl Hospodin k Mojžíšovi: Vztáhní ruku svou k nebi.
ať se stane krupobití po vší zemi egyptské na lid i na hu
vada, i na všelikon bylínu polní v zemi egyptské.

23. I vztáhl Mojžíš hůl k nebi, a Hospodin dal hřímání
a krupobití, i blýskání křižující se na zeml: a dštil Hospodin
krupobitím na zemi egyptskou.

24. A kroupy, a obců smíšený spolu padaly: a tek veliké
byly, jaké prve nikdy se neukázaly po vší zemí egyptské.
jak (v ní) národ tento založen jest.

25. I ztloukly kroupy ve vší zemi egyptské, cokoliv bylo
na poli, od človéka až do hovada: i všecku bylinu polní po
tloukly kroupy, i všeliké stromoví krajiny zpřerážely:

26. Toliko v zemí Gessen, kdež byli aynové israelští, kroupy
nespadly.

27. I poslav Farao, povolal Mojžíše a Árona, a řekl jim:
Zhřešil jsem | nyní: Hospodin jest apravedlivý: ale já, a lid
můj bezbožní jsme.

28. Modlete se Hospodinu, ať přestane hřímání Boží a kru
pobití: abych vás propustil, a abyste déle zde nezůstávali.

29. Řekl Mojžíš: Když vyjdu z města, vztáhnu ruce své
k Hospodinu, a přestane hřímání, a krupobití více nebude:
aby věděl, že Hospodinova jest země:

30. vím pak, že i ty, i služebníci tvoji, ještě se nebojíte
Hospodina Boha.

81. Len tedy a ječmen potlučen jest, protože ječmen byl
zelený, a len již hlávky vypouštěl:

32. pšenice pak, a špalda nebyla ztlučena, nebo pozdní byly.
39. I vyšed Mojžíš od Farnona z města, vztáhl ruce k Ho

spodinu: a přestalo hřímání a krupobití, aniž více kapal déšť
na zemi.

34. Vida pak Farao, že přestal déšť, i krupobití, I hřímání.
přimnožil hříchu:

35. a obtíženo jest srdce jeho. i služebníkův jeho, a za
tvrzeno příliš: 'aniž propustil synův israelských, jakož byl
přikázal Hospodin skrze Mojžíše.

KAPITOLA X.

Kobylky. — Přebrosné tmy.

1. I řekl Hospodin k Mojžíšovi: Vejdi k Faraonovi: nebo

já zatyrdil jsem ardcejeho | služebníkův jeho: abych učinil
znamení tato svá ná něm,

2. a ty aby vypravoval v uši syna svého, a vnukův svých,
kolikrát jsem potřel Egyptaké, a znamení svá činil jsem na
nich: i abyste věděli, že já jsem Hospodin.

3. Tedy vešli Mojžíš I Áron k Faraonovi, a řekli jemu:
Toto praví Hospodin Bůh Hebrejských; Dokavad vzdoruješ
poddati se mně? Propusť lid můj, ať mi obětuje.

4. Pakli odpíráš, a nechceš propustiti ho: hle já uvedu
zejtra kobylky do končin tvých:

5. kteréž přikryjí evrchek zemé, aby jí nebylo viděti, ale
snědeno bylo, což pozůstalo po krupobití: nebo zhryzou všecky
stromy, kteréž se pačí na poli.

6. A naplní domy tvé, a služebníkův tvých, i všech Egypt
akých: jakých neviděli otcové tvoji, a dědové, jak se zrodili
na zemi, až do nynějšího dne. I odvrátil se, a vyšel od Fa
raona.

7. Řekli pak služebníci Faraonovi k němu: Dokavad trpěti
budeme tento úraz? Propusť lidi ty, af obětují Hospodinu
Bohu svému. Zdali nevidíš, že zkažeň jest Egypt?—SAEm
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8. I zavolali zase Mojžíše a Árona k Faraonovi: který

řekl jim: Jděte, obětujte Hospodinu Bohu svému. Kteří pak
jsou, jeuž jíti mají?

9. Řekl Mojžíš: S maličkými svými, i staršími půjdeme,
s syny A 8 dcerami, 8 ovcemi a skoty: nebo jest slavnost
Hospodina Boba našeho. :

10. I odpověděl Farao: Tek Hospodin ať jest s vámi, jako
já propustím váz, I dítky vaše: kdo pochybuje, že velmi zle
amýšlíte?

11. Nestane se tak, ale jděte vy muži a obětujte Hospo
dinu: neb jate za to i samí prosili. A ibned vyhnání jsou od
tváři Faraonovy.

12. Řekl pak Hospodin k Mojžíšovi: Vztáhni ruku svou
na zemí egyptskou pro kobylky, ať vstoupí na ni, a sežerou
všecku bylinu, která zůstala po krupobití.

13. I vztáhl Mojžíš hůl na zemi egyptskou: a Hospodin
uvedl vítr žhoucí celého toho dne í noci: a když bylo ráno,
vítr žboucí vyzdvihl kobylky.

14. Kteréž vystoupily na všecku zemi egyptskou: a připadly
na všecky končiny egyptské nesčíslné, jakých předtím nebylo,
aniž potom bude.

15. I přikryly veškeren svrohek země, hubíce všecko. Tedy
sežrána jest bylina země. a cožkoli ovoce na stromích bylo,
kteréž pozůstalo po krupobití: a dokonce nic zeleného nezů
stalo na stromích, i na bylinách zemských, po všem Egyptu.

16. Protož Farao spěšně povolav Mojžíše a Árona, řekl jim:
Zhřešil jsem proti Hospodinu Bohu vašemu, I proti vám.

17. Ale nyní odpusťte mi hřích také této chvíle, a proste
Hospodina Boha svého, ať tuto smrť odejme ode mne.

18. I výšed Mojžíš od Faraona, modlil se Hospodinu.

19. Kterýž obrátil vítr od západu velmi prudký, a ten za
chvátiv kobylky, uvrhl (je) do moře rudého: a nezůstalo ani
jedné ve všech končinách egyptských.

20. Ale Hospodin zatvrdil srdce Faraonovo, aniž propustil
synův israelakých.

21. Řekl pak Hospodin k Mojžíšovi: Vztáhní ruku svou
k nebi: a buďte tmy na zemi egyptské tak husté, aby makány
býti mohly.

22. I vztáhl Mojžíš ruku k nebi: a staly se tmy hrozné
po vší zemi egyptské, za tři dny.

23. Žádný neviděl bratra svého, aniž se kdo hnul z místa,
Da kterém byl: kdež pak koli bydlili synové Israelští, světlo
bylo.

24. I povolav Farao Mojžíše a Árona, řekl jím: Jděte, obě
tujte Hospodinu: toliko ovce vaše a skoty ať zůstanou, dítky
vaše nechť jdou s vámi.

25. Řekl Mojžíš: Oběti a zápaly takédáš nám, kteréžby
chom obětovali Hospodinu Bohu našemu.

: 28. Všecka stáda půjdou s námi: a nezůstane z ních ani
kopyta: kteráž potřebná jsou ku poctě Hospodinu Bohu na
šemu: zvláště, poněvadž nevíme, coby. mělo obětováno býti,
dokud na to místo nepřijdeme.

27. Zatvrdil pak Hospodin srdce Faraonovo, a nechtěl pro
pustítí jích. .

23. I řekl Farao k Mojžíšovi: Odejdi ode mne, a varuj 8e,
aby více noviděl tváři mé: kteréhožkoli dne ukážeš se mně,
umřeš.

29. Odpověděl Mojžíš: Tak se stane, jak jsl mluvil, neuzřím
více tváři tvé.
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KAPITOLA XI
Ohlášení amrti všech prvorozavcův,

1. I řekl Hospodin k Mojžíšovi: Ještě jednou ranou dotknu
se Faraona a Egyptu, a potom propustí vás, anobrž přinutí,
abyste vyšli.

2. Díš tedy všemu lidu, ať požádá muž od přítele svého,
a žena od rousedy své nádob stříbrných a zlatých.

3. Dá pak Hospodin milost lidu svému před Egyptekými.'
I byl Mojžíš muž veliký velmi v zemi egyptské před služeb
níky Faraonovými, i přede vším lídem.*

4. I řekl: Toto praví Hospodin: O půl noci vyjdu do Egypta:
5. a pomře všecko prvorozené v zemi egyptské, od prvo

rozeného Faraonova, jenž sedí na trůnu jeho, až do prvo
rozeného děvky, kteráž jest při žernovu, I všecko prvorozené “
bovad.

6. A bude křik veliký po vší zemi egyptské, jakéhož nebylo
prve, aniž potom bude.

7. U synův pak israelakých nikdež nezeskučí pes, od člo
věka až do hovada: abyste věděli, jak znamenitým divem
rozdíl činí Hospodin mezi Egyptskými a leraelakými.

8. Pak sestoupí všickni tito služebníci tvoji ke mně, a kla
něti se mi budou, řkouce: Vyjdi ty, i všecken lid, kterýž
poddán jest tobě: a potom vyjdeme.

9. I vyšel od Faraona hněvaje se velmi. Řekl pak Hospodin
k Mojžíšovi: Neuposlechne vás Farao, by mnobá znamení
stala se v zemi egyptské.

10. Mojžíš pak a Áron činili všecky zázraky, kteréž tuto
peány jsou, před Faraonem. I zatvrdíl Hospodin srdce Fa
raonovo, aniž propustil synův israelských ze' země avé.

KAPITOLA XII
Ustanovení boda beránka, —Pobiti prvorozených. —Vyjíti Jernalských s Egypta.

1. Řekl také Hospodin k Mojžíšovi a Áronovi v zemi egypteké:
2. Měsíc tento (bude) vám počátek měsícův: bude první

mezi měsíci ročními.*

3. Mluvte ke všemu shromáždění synův israelských, a rcete
jim: Desátého dne měsíce tohoto vezmi jedenkaždý beránka,
po čeledech a domech svých.

4. Byl-líby menší počet, žeby dostačiti nemohl k snědení
beránka. přívezme souseda svého, kterýž připojen jest domu
jeho, podle počtu duší, kteréžby stačiti mohly k snědení be
ránka.

5. Bude pak beránek (ten) bez úhony, sameček. roční:
podle kteréhožto řádu vezmete i kozelce.“

6. A chovati ho budete až do čtrnáctého dne měsíce tohoto:

i bude jej obětovatí všecko množství synův laraelských k večeru.
7. A vezmouce krve jeho, pomaží obou veřejí, a podvojí

domů, v nichž jísti jej budou.

KAPITOLA XI

* Hospodin nukloní mysl jejich, že vám k slavnosti boz rozpaků dají,
čehož požádáte.

* Mojžíšstál n veliké vážnosti: a protonesmělA eu nie uškoditi, lid tím ochotnějí botov byl vyplníti kádosti leraelský

KAPITOLA XL

> Měsío tento „Nisan“, připadaje časem na březen, časem na duben
dě, od té doby u synův Israelských byl měsicem prvním vzhledem
avátkův a slavnosti náboženských. Jinak u nich obdanský neb obecný
rok počínal v měsici Září na podzim

"*£ J. koslátko místo beránka.
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KAPITOLA XII 90

8. A budou jísti noci té maso pečené ohném, a přesné
* chleby s saláty polními.

9. Nebudete jísti z něho nic syrového, ani vařeného vodou,
než toliko pečeného ohněm: hlavu s nohami jeho i droby
sníte.

10. Aniž co pozůstane z něho až do jitra: jestližeby co
pozůstalo, ohněm spálíte.

11. Takto jej pak jísti budete: Bedra svá přepášete, a obuv
míti budete na nohách, držíce hole v rukou, a jísti budete
pospěšně: nebo jest fáse (to jest přejití) Hospodinovo.*

12. I půjdu po zemi egyptské noci té, a budu bíti všecko
prvorozené v zemi egyptské. od člověka až do hovada: a nade
všemi bohy egyptekými učiním soud, já Hospodin.

19. Bude pak krev (ta) vám na znamení na domech, v nichž
budete: a když uzřím krev, pominu vás: aniž bude mezi vámi
rána zahubující, když bíti budu zemí egyptskou.

14. Budete pak míti tento den na památku: a slaviti jej
budete slavný Hospodinu v rodech svých, poctou věčnou.“

15. Po sedm dní přesné chleby jísti budete: v první den
nebude kvasu v domech vaších: kdožbykoli jedl kvašené, od
prvního dne až do dne sedmého, vyhlazena bude duše ta
z Israele.

16. Den první bude svatý a slavný, a den sedmý touž
slavností ctěn: žádného díla nebudete dělatí v nich, kromě
toho, což k jídlu náleží.

17. A ostříhati budete přesnic: nebo v týž den vyvedu
vojsko vaše z země egyptaké, a budete zachovávati den ten
po rodech svých řádem věčným.

18. Prvního měsíce, čtrnáctého dne téhož iněsíce k večeru,
jisti budete chleby přesné, až do dne jedenmecítmého táhož
měsíce k večeru. 

19. Za sedm dní nebude nalezeno kvasu v domech vašich :

kdožby jedl co kvašeného, zahyne duše jeho ze shromáždění
israelského. tak z příchozích, jako ze zrozených v zemí.

20. Nic kvašeného jísti nebudete: ve všech příbytcích va
šich jísti budete chleby přesné.

„21. Svolal pak Mojžíš všecky starší synův israelských, a
řekl k nim: Jděte, a vezměte hovado po čeledech svých, a
obětnjte Fáse.

22. A svazeček yzopu omočte v krvi, kteráž jest na prahu,
a pokropte jí podvoje, a obě veřeje: žádný z vás nevycházej
ze dveří domu svého až do jitra.

23. Nebo půjde Hospodin bije Egyptské: a když uzří krev
na podvoji, a na obou veřejích, pomine dvéře domu toho,
a nedopustí bijci, vkročiti do domův vaších, a Skoditi.

24. Ostříhej slova tohoto za právo tobě i synům tvým až
na věky.

25. A když vejdete do země, kterouž Hospodin dá vám,
jak slíbil, zachovávati budete obyčeje posvátné tyto.

26. A kdyžby řekli vám synové vaši: Jaké jest to nábo
ženství? *

21. díte jim: Oběť přejití Hospodina jest, když pominul
domy synův israelských v Egyptě, bije Egyptské, a domy naše
vysvobozuje. I skloniv se lid poklonu učinil.

5 Hotovi buďte na cestu, nebo potom brzy stane se „přejití Hospodi
novo“, po kterém bude vám na rychlo stěhovati se z Egypta. Pro toto
přejití domů, v kterých beránka jedli, nazván jest beránek tento „pře
Jitím“*; v bobrejském jazyku „Pesach“, chald. „Paseha“.

* Tato slavnost velikonoční na památku vysvobození larael
ských z poroby egyptské ustanovená, stale se předobrazením budou
elho vykoupení lidského pokolení z otroctví hříchu s smrti.

* t j. jaká to bohoslužba?
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28. A vyšedše synové Israelští učinili, jak byl přikázal Ho
spodin Mojžíšovi a Aronovl.“

29. Stalo se pak o půl noci, pobil Hospodinu všecko prvo
rozené v zemi egyptské od prvorozeného Faraonova, kterýž
seděl na trůnu jeho, až do prvorozeného jaté, kteráž byla
v žaláři, a všecko prvorozené hovad.

20. I vstal Forao v noci, a všickni služebníci jeho, i všickní
Egyptští: a vzešel křik veliký v Egyptě: nebo nebylo domu,
v němžby neležel mrtvý.

31. A zavolav Farao Mojžíše a Árona v noci, řekl: Vstaňte,
a vyjděte od lidu mého, vy i synové iuraelští: jděte, obětujte
Hospodinu, jak pravíte.

32. Ovce své 1skoty vezměte, jak jste žádali, a odcházejíce
dejte mi požehnání.

88. I nutkali Egyptátí lid, aby rychle vyšel z země, řkouce:
Všickni zemřeme.

34. Vzal tedy lid skropenou mouku, prvé než zkvašena
byla:" a svázav [ji] ve pláštích. vložil na ramena svá.

35. [učinili synové israelští, jak byl rozkázal Mojžíš: a vy
žádali od Egyptských nádob stříbrných a zlatých, i šatův
velmi mnoho.

86. Hospodin pak dal milost lidu před Egyptskými, tak že —
půjčili jim: i obloupili Egyptaké.

37. Tedy táhli synové israelští z Ramesse k Sokoth, skoro
šestkrát sto tisíc pěších mužův kromě dětí.

38. Ale i všeliký obecný líd bezčíslný vstoupil s nimi, ovec
S ekotův i hovad rozličného plodu velmi mnoho.

39. I pekli z mouky, kterou před tím z Egypta akropenou
byll přinesli, a nadélali podpopelných chlebů přesných: nebo
nemohli zkvašení byti, protože je nutili vyjíti Egyptští. žád
ného nedopouštějíce činíti prodlévání: aniž mohli sobě nějaký
pokrm připraviti.

40. Bydlení pak synův israelských, kterým zůstávali v Egyptě,
bylo čtyři sta třiceti let.“

41. A když se ta [léta] vyplnila, téhož dne všecko vojsko
Hoapodinovo vyšlo z egyptské země.

42. Noc tato ostříhána býti má Hospodinu, v níž vyvedl je
z egyptské země; téť ostříhati mají všickni synové israelští
po národech svých.

43. I řekl Hospodin k Mojžíšovi a Áronovi: Tento bude
řád (při alavnosti] Fáse: žádný cizozemec nebude jísti z něho.

44. Každý pak složebník koupený obřezán bude, a tak
bude jisti.

45. Příchozí a nájemník nebude jístl z něho.
46. V jednom domě jísti se bude, a nevynesete ven z masa

jebo, aniž kostí v něm zlámete.
47. Všecko shromáždění synův israelských učiní to.
48. Jestližeby pak kdo z příchozích do vaší osady chtěl

přejíti, a slaviti Fáse Hospodina, prvé obřezán bude každý
mužského pohlaví, a tehdy řádně slaviti bude: a budo jako
v zemi zrozený: jestližeby pak nebyl kdo obřezán, nebude
jísti z něho.

49. Týž zákon bude tu zrodilému a příchozímu, kterýž jest
pohostinu u vás.

© Oběť beránka velikonočního byla předobrazením oběti J. Krista.

Pán Ježiš, jest beránek ten nevinný a nepoškvroěný (1 Petr. 1, 19.jn
v Jehožto krvi jsouce zbílení (Zjev. 7, 3. 14.) ujdeme otrootví hřích
m smrti věčné (sv. Augustin).

1 £ J. těsto nevykynulé. —Slovem „pláště“ označena tu svrchní roucha.

*ČastenpočítatiK move příckodZoEgype.Jillkož
od onoho času až do vyjití s Egypta Iermel neměl vlastních sidel.

== re gon-—a v,ň KeM
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50. I učinili všickni synové igraelátí, jak byl přikázal Ho
gpodlu k Mojžíšovi a Áronovi.
( 51. A téhož dne vyvedl Hospodin syny israelské z země
egyptské po honfích jejich.

KAPITOLA XIII.

Bozkas Boží o pnevěcení všeho prvorozeného a slavení Velikosoci. — Cesta lide

lernelského a Egypta.

2 1. T mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
2. Posvěť mi vše prvorozené, cožkoli otvírá život mezí

syny israelskými, tak z lidí jako z hovad: neboť mé jest to
všecko.*

3. I řekl Mojžíš k lidu: Pamatujte na den tento, v kterémž
jste vyšli z Egypta, a z domu služebnosti, že v ruce silné
vyvedl vás Hospodin z místa tohoto: abyste nejedli kvašeného
chleba.*

4. Dnes vycházíte měsíce nového obilí.
5. A když uvede tebe Hospodin do země Chananejského,

n Hethejského, a Amorrhejského, a Hevejského, a Jebusej
ského, jak přisáhl otcům tvým, že ji dá tobě, zemi tekoucí

mlékem a medem, slaviti budeš tento obyčej slavností tohoto
měsíce.

6. Sedm dní jísti budeš chleby přesné: a v don sedmý bude
alarnosť Hospodinova.

7. Přesné chleby jísti budete za sedm dní: nic kvašeného
nebude spatřeno u tebe, ani ve všech končínách tvých.

8. A vypravovati budeš synu svému v ten den, řka: Totot
jest, což učinil mi Hospodin, když jsem vyšel z Egypta.

9. A bude [to] jako znamení na ruce tvé, a jako památka
před očíma tvýma: a aby zákon Hospodinův byl vždycky
v ústech tvých: nebo v ruce silné vyvedl tebe Hospodin
z Egypta.

10. Ostříhati budeš takové pocty v určený čas rok po roce.
11. A když uvede tebe Hospodin do země Chananejských,

jak přisáhl tobě a otcům tvým, a dá ji tobě:
12. všecko, což otvírá život, oddělíš Hospodinu, a což prvo

rozeného jest mezi hovady tvými: cožkolivěk míti budeš sam
cův, posvětíš Hospodinu.
S 13. Prvorozené osle změníš za ovci:* paklibys nevyplatil,
zabiješ. Všecko pak prvorozené člováka z synův svých penězi
vyplatíš.

14. A kdyžby se tázal tebe syn tvůj zejtra, řka: Co jest
to? odpovíš jemu: V ruce sílné vyvedl nás Hospodin z země
egyptaké, z domu služebností.

15. Nebo když se byl zatvrdil Farao, a nechtél nás pro
pustiti, Hospodina pobil všecko prvorozené v zemi egyptské,
od prvorozeného z lidí, až do prvorozeného z hovad: protož
obětuji Hospodina všecky samce otvírající život, a všecko
prvorozené z synův svých vyplácím.

16. Bude to tedy jako znamení na ruce tvé, a jako zavě
Seného něco, pro památku, mezi očima tvýma: protože v ruce
silné vyvedl nás Hospodin z Egypta.

17. Tedy když propustil Farao lid, nevedl jich Bůh cestou

KAPITOLAXII

' Já jsem svrchovaný Pán nebes | země, mé jest všecko, coákoll Jost
na nebi a na zemi. Zvláště pak mmé obětovati a slnšbě mé sasvětiti
máš všecko prvorozené.

* rozuměj: o slavnosti velikonočol.
* Oslátko k oběti nezpůsobné bylo, palřie do počtu nečistých zvířat
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země filistinské, kteráž blízká jest: rozjímaje, aby snad ne
pykal, kdyby uzřel, ana proti němu válka povstává, a nevrátil
se do Egypta.

18. Ale obvedl jej cestou přes poušť, kteráž jest podle moře
červeného: a ozbrojení vyšli synové israelští z egyptské země.

19. Vzal také Mojžíš kosti Josefovy s sebou: protože byl
přísahou zavázal syny israelské, řka: Navštíví vás Bůh, vy
neste odtud kosti mé s sebou.

20. A vyšedše z Sokoth rozbili stany v Etham na krají
pouště.

21. Hospodin pak předcházel je, aby jim ukázal cestu, přes
den v sloupu oblakovém, a přes noc v sloupu ohnivém: aby
byl vůdce cesty obojího času.

22. Nikdy nezmizel sloup oblakový přes den, ani eloup
ohnivý přes noc před lidem.“

14. Hospodin bude bojovati za vás, a vy mlčeti budete.

v 16. I řekl Hospodin k Mojžíšovi: Co voláš ke mně? Mluv
synům igraelským, ať jdou.

16. Ty pak zdvíhní bíůl svou, a vztáhni ruku svou na moře,
a rozděl je: aby šli synové israelští prostředkem moře po suše.

17. Já pak zatvrdím ardce Egyptských, aby vás bonili:
i budu oslaven v Faraonovi, a ve všem vojsku jeho, a v vo
zích, I v jezdcích jeho.

18. A zvědí Egyptští, že já jsem Hospodin, když oslaven
budu v Faraonovi, a v rozích, I v jezdcích jeho.

19. A pozdvíh se anděl Boží, který předcházel vojska
israelská, zašol za ně: a s ním apolu sloup oblakový, od
stoupiv z místa předního, od zadu

M. stál mezi vojsky Egyptských, a vojsky Izraelských: a
byl oblak temný, a osvěcující noc, tak že k sobě vespolek
celý čas noční přistoupiti nemohli.“

21. A když vztáhl Mojžíš ruku ua moře, odjal je Hospodin
prudkým a horkým větrem, vějícím přes celou noc, a obrátil
moře v sucho, i rozstoupily ee vody,

22. I vešli synové israelští prostředkem suchého moře: nebo
byla jim voda jako zeď po pravé i po levé straně.

23. A honíce [je] Egyptští, vešli za nimi do prostřed moře,
a všecka jízda Faraonova, vozové jeho, i jezdci.

24. A již bylo bdění jitřní, a hle pohleděv Hospodin na
vojsko Egyptakých ze -sloupu ohně a oblaku, pobil vojsko je
jich:

25. a zpřevracel kola vozův i nesení jsou do hlubiny. Řekli
tedy Egyptští: Uterme před Igraelem : neboť Hospodin bojuje
za ně protí nám.

26. I řekl Hospodin k Mojžíšovi: Vxtáhní raku svou na
moře, af se zase vrátí vody na Egyptské, na vozy, i jezdce
jejich.

27. A když vztáhl Mojžíš ruku proti moří, navrátilo se
hned na úsvitě k prvnějšímu místu: a kdyš utíkali Egyptětí,
potkaly je vody, a uvrhl je Hospodin do prostřed vln.

28. I navrátivše se vody, zatopily vozy i jezdce všeho vojska
Faraonova, kteříž stíhajíce [Israelské) byli vešli do moře:
ani jeden z nich nezůstal.

29. Synové pak israelští šli prostředkem suchého moře, a

KAPITOLA XIV.

Farao honi syny lernelská, — Mondějenímoře rudého — Egyptětí stopeal.

1. Mlavil pak Hospodin k Mojžíšovi, řka:
2. Mluv synům isgraelským, ať navrátíce se, rozbijí stany

naproti Fihahiroth, kteréž jest mezi Magdalum, a mořemproti
Bélsefon: naproti něnru položíte vojaka nad mořem.

8. I řekne Farao o synech israelských: Ssoužení jsou na
zemi, sevřels je poušť.

4. A zatvrdím erdce jeho, a honiti vás bude: a oslaven budu
v Faraonovi. a ve všem vojsku jeho. A zvědí Egyptští, že já
jsom Hoapodin. I učinilí tak.

5. A zvěstováno jest králí egyptskému, žeby lid utíkal:
a změněno jest srdce Faraonovo, a služebníkův jeho, nad li
dem, a řekli: Co jsme to učinili, že jsme propustilí Ieraele,
aby nesloužil nám?

6. Zapřáhl tedy do svého vozu, a veškeren lid svůj vzal
a sebou.

7. A vzal čest set vozů vybraných, a cožkoli v Egyptě vozův
bylo: a vůdce všeho vojska.

8. I zatvrdil Hospodin srdce Faraona krále egyptského,
a honil syny israelské: ale oni byli vyšli v ruce vyvýšené.

9. A když honili je Egyptští po šlaku předcházejících, našli vody jim byly jako zeď po pravé i po levé straně:Jevstanechnadmořem:všickníjezdciivazovéFaraonovi,a© OK 90.ivysvobodilHospodinvtendenIsraelezrukyEgypt
všeckovojskojeho bylo v Fihahiroth proti Bélsefon. AC ských.

10. A když se přiblížil Farao, pozdvihše synové izraelští "Ná 31. A viděli Egyptské mrtvé na břehu mořském, a ruku
očí svých, uzřeli Egyptaké za sebou: i báli se velmí: a volali velikou, kterouž byl prokázal Hospodin na nich: I bál se líd
k Hospodinu, Hospodina, a věřili Hospodinu, i Mojžíšovi služebníku jeho.

11. a řekli k Mojžíšovi: Snad nebylo hrobů v Egyptě,
proto jsi vyvedl nás, abychom zemřeli na poušti? Cos to
chtěl učiniti, že jsi nás vyvedlz Egypta? KAPITOLA XV.

12. Zdaliž jeme toho nemluvili tobě v Egyptě, Fkouce: o o ,Odejdiodnás,afsloužímeEgyptským?Nebomnohemlépe PleeňMojčišova,— Odleneníka PříchodsynůvIaraslských
bylo sloužiti jim, nežli zemřítí na poušti.

13. I řekl Mojžíš k lidu: Nebojte se: stůjte, a vizte veliké
skutky Hospodinovy, kteréž učiní dnes: nebo Egyptských,
které nyní vidíte, nikoli více neuzříte na věky.

1. Tehdy zpíval Mojžíš a synové israelští píseň tuto Hospo
dinu, a řekli: Zpívejme Hospodinu: nebo slavné jest zvele
ben. koně i jezdce uvrhl do moře.

[E 2. Síla má, 1 chvála má Hospodin, neboť byl mi k spa
Jeden SES | sení: tenf jest Bůh můj, jej oslavovati budu: [on jest] Báh
aš do otce mého, jej vyvyšovati budu.

* Sloup ten, za dne oblakový a v nocí ohnivý, byl

rýžto lerelaké po celýčastaženíjeji, ašměli přejíti Jordán a vtrhnouti do země zastíbené.

»lerosií byliso všechstranran souše; mebok vývboduml + +Borgohkorý, krýt předek sltmy raků, oopi nmezi lid
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3. Hospodin [jest] jako muž bojovník, všemohoucíjméno jeho.
4. Vozy Faraonovy, a vojsko jeho uvrhl do moře: výborná

knížata jeho ztopena jsou v. moři rudém.

5. Propasti přikryly je, sestoupili do blubiny jako kámen.

6. Pravice tvá, Hospodine, zvelebena jest -v sů: pravice
tvá, Hospodine, pobila nepřítele.

7. A ve množství alávy své esadil jsi protivníky avé: pustil
jsi hněv svůj, kterýžto sežral je jako [oheň] strniště.

8. A duchem prchlivosti tvé shromáždily se vody: stála
tekutá voda, ssedly se propasti uprostřed moře.

9. Řekl nepřítel: Honiti budu, a popadnu, děliti budu ko
řisti, nasytí se duše má: vytrhnu Z pošvy meč svůj, pobije
je ruka má.

10. Vál vítr tvůj, a přikrylo je moře: potopeni jsou jako
olovo ve prudkých vodách.

11. Kdo podobný tobě mezi silnými, Hospodine? Kdo po
dobný tobě, tak velebný v svatosti, tak brozný a chvalitebný.
činící divy?

12. Vztáhl jsi ruku trou, i pozřela je země.
13. Vádce jsí byl v milosrdenství svém lidu, kterýž jsi

vykoupil: a neal jsí jej v sfle své ku příbytku svatému tvému.'
14. Povstali národové, a hněvali se: bolesti zachvátily oby

vateleúlistinské.
16. Tehidážzkormoucena jsou knížata edomská, siláky mo

abské podjalo třesení: ztrnuli všickni obyvatelé chanánětí.
16. Připadní na né strach a lekání pro velikost ramene

tvého: ať jsou nopohnutelní jako kámen, dokud nepřejde
líd tvůj, Hospodine, dokud nepřejde lid tvůj. tento, kterýž
jsi opanoval.

17. Uvedešje, a štípíš je na hoře dědictví svého, na pře
pevném příbytku svém, kterýž jsi vzdělal, Hospodine: svatyně
tvá, Pane, kterou tvrdily ruce tvé.

18. Hospodin kralovati bude na véky věkův.
19. Nebo vjel jezdec Farao s vozy i 8 jezdci svými do

moře, a obrátil na ně Hospodin vody mořské; synové pak
israelští šli po suše, prostředkem moře.

20. Vzala tedy Maria, prorokyně, sestra Áronova, buben
v raku svou: a vyšly za ní všecky ženy s bubny, a sbory
zpívajícími,

21. jimžto předzpěvovala, řkouc: Zpívejme Hospodinu, neb
slavně zveleben jest, koně i jezdce“ jeho uvrhl do moře.

22. Hnul pak Mojžíš, lidem israelským od moře rudého,
a vyšli na poušť Sur: i chodili tři dny po pouští, a nenalezli
vody.

23. A přišli do Mara, ale nemohli píti ved z Mara, proto
že byly hořké: odkud i příhodné jméno místu tomu dal.
nazvav je Mara, to jest hořkost.

24. I reptal lid proti Mojžíšovi, řka: Co budeme píti?
25. Ale on volal k Hospodinu, a ten ukázal mu dřevo:

kteréžto jak vložil do vod, v sladkost obráceny jsou. Tu usta
novil jemu přikázání, a soudy, a tu zkoušel ho,

26. řka: Uposlechneš-lí blasu Hospodina Boba svého, a což
pravého jest před ním, budeš-li činiti, a budeš-li poslouchati
přikázání jeho, a ostříhatí všech ustanovení jeho: žádného
neduhu, který jsem vložil na Egypt, neuvedu na tebe; nebo
já Hospodin uzdravitel tvůj.

27. Přišli pak do Elim synové israelští, kdež bylo dvanácte
studníc vod, a sedmdesáte palem: i rozbili stany při vodách.

KAPITOLA XV.

' totiž do země zaslíbené. Mojžíš v prorockém nadšení tnto a v ná
wednjících verších mluví v věcech boduucich, jakoby jíž ee byly staly.Cz A
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KAPITOLA XVI.

KAPITOLA XVI

Přichod Jeraelských na poušť Bla, Reptůví Jidu. —-Kfepelky. — Manna,

t. I hnali se z Elim, a přišlo všecko množství synův iara
elských na poušť Sin, kteráž jest mezí Elim a Sinaj: patná
ctého dne měsíce druhého, po vyjití jich ze země egyptské.

2. I reptalo všecko shromáždění synův israelských proti
Mojžíšovi a Áronovi na pouští.

8. A mlavili synové laraelští k ním: Ó bychom byli ze
. mřeli skrze raku Hospodinovu v zemi egyptské, když jsme

sedávali nad hrnci maza, a najídali se chleba do sytosti: proč
jste nás vyvedli na tato poušť, abyste zmořili všecko množství
hladem?

4. Řekl pak Hospodin k Mojžíšovi: Aj, já dětítí budu vám
chleby s nebe: ať vychází lid, a sbírá, což stačí na každý
den: abych ho zkusil, chodí-li v zákoně mém, čilí nic.

5. Dne pak šestého ať připraví, coby vnesli: a ať jest
[toho] dvakrát více, než co sbírali na každý den.'

6. 1 řekli Mojžíš a Áron ke všem synům ieraelským: Večer
poznáte, že Hospodín vás vyvedl z země egyptské:

7 a ráno uzříte slávu Hospodinova: neboť jest slyšel re
ptání vaše proti Hospodinu: my pak co jsme, že jste reptali
proti nám?

8. I řekl Mojžíš: Dá vám Hospodin večer masojisti, s ráno
chleby do eytosti: proto že slyšel reptání vaše, jímž jste re
ptali proti němu: nebo my co jsme? Aniž jest proti nám re
ptání vaše, ale proti Hospodinu.

9. Řekl také Mojžíš k Áronovi: Rcí všemu shromáždění
pynův israelakých: Přistupte před Hospodina: nebo slyšel re
ptání vaše.

10. A když mluvil Áron ke všemu shromáždění synův israel
ských, ohlédli se na poušť: a hle sláva Hospodinova ukázala
se v oblaku. 

11. Mluvil pak Hospodin k Mojžíšovi, řka:

12. Slyšel jsem reptání synův israelských, mluv k nim:
Večer budete jístí maso, a ráno nasycení budete chleby: a
zvíte. že já jsem Hospodin Bůh váš.

19. Stalo se tedy u večer, že přiletévše křepelky přikryly
ležení: ráno také rosa ležela vůkol ležení.

14. A když přikryla svrchek země, ukázalo se na poušti
cosi drobného, a jako ve stoupě ztlučeného, nápodobného k jíní
na zemi.

15. To když uzřeli synové igraelští. pravilí vespolek: Man
hu? což vyznamenává: Co jest to? Nebo nevěděli, coby to
bylo. Jimžto řekl Mojžíš: To jest ten chléb, kterýž Hoxpodin
dal vám k jedení.

16. Tato jest řeč, kterou přikázal Hospodin: Ať nasbírá
jedenkaždý z něho. jak mnoho. stačí k jedení; gomor“ na
jednoho člověka, podle počtu duší vaších, kteréž bydlí v stanu,
tak vezmete.

17. I učinili tak synové israelští: a nasbírali jiný více,
jiný méně.

18. I měřili na míru gomor: aniž měl více, kdo více na

KAPITOLA XVI.

! Šestý deu, náš pátek, jmenoval se odtud den připravování (Parus
ceve). — Lidn veleno, aby toho dne sbíraje „chleby s nobe“, připravil
čili nasbíral sl zásobu na sobotu, kteréhož dne sbirati nedovoleno.

* gomor znamená tu brnoc, do něhož vešla se dosetina „efy“, měřice

to bobrajské. Desetina ta váží maloem bor.Ii děj
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sbíral: ani kdo méně byl připravil, nalezl méně:* ale jeden
každý shromáždil podle toho, co snisti mohl.

19. 1 řekl jim Mojžíš: Žádný ať nepozůstavuje z toho k jitru.
20. Oni pak neuposlechli ho, ale někteří z nich nechali

sobě [z toho) až do jitra, i počalo rozlézati se červy, a ahbnilo.
I rozhněval se na ně Mojžíš.

21. Sbírali pak ráno jedenkaždý, jak mnoho dostačití mohlo
k jídlu, a když se zahřilo slunce, rozpouštělo se to.

22. V den pak šestý nasbírali pokrmu toho dvojnásobné,
to jest dvě gomor na každého člověka: i přišla všecka kní
žata množství, a vypravovali Mojžíšovi.

23. A on řekl jim: To jest, což mluvil Hoapodin: Odpočinutí
soboty posvěceno jest Hospodinu zejtra. Cožkoli má děláno
býti, dělejte [dnes]: s což má vařeno býti, vařte [dnes]: což
pak kolí zbude. uschovejte to k ránu.

24. I učinili tak, jakož byl rozkázal Mojžíš, a neshnilo to,
aniž červ nalezen jest v tom.

25. I řekl Mojžíš: Jezte to dnes, nebo sobota jest Hospo
dinova: nebude (to) nalezeno dnes na poli.

26. Po šest dní sbírejte: v den pak sedmý sobota jest Ho
protož nebude [to] nalezeno.

2%. I přišel sedmý den: a vyšedše [někteří] z lidu sbírat,
nenašli ničehož.

28. Řekl pak Hospodin k Mojžíšovi: Dokavad zpěčovati se
budete ostříhati přikázání mých. a zákona mého?

29. Vizte, že Hospodin dal vám sobotu, a proto dne šestého
dal vám pokrmův dvojnásobně: zůstaň jedenkaždý sám u sebe,“
a žádný nevycházej z místa svého dne sedmého.

%. I odpočinul lid v den sedmý.
31. A nazval dům israelský jméno toho [pokrmu) Man:

kterýž byl jako símé koliandrové bílé, a chuťjeho jako chleba
bílého s medem.*

32. Řekl pak Mojžíš: Tato jest řeč, kterou přikázal Ho
spodín: Naplůňgomor z toho [manny), a nechat chová se k bu
doucím pořád rodům: aby znali chléb, který jsem vám dával
jísti na poušti, když jste vyvedení bylí z země egyptské.

33. I řekl Mojžíš k Áronovi: Vezmi nádobu jednu, a nasypej
do ní manny, co může pojmouti gomor: a ulož ji před Ho
spodinem, aby chována byla rodům vašim,

34. jakož přikázal Hospodin Mojžíšovi. I položil ji Áron
ve stánku k uchování.

95. Jedli pak synové israelští mannu za čtyřiceti let, dokud
nepřišli do země obyvatelné: tím pokrmem krmeni byli, dokud
nepřišli k končinám země chananejské.

36. Gomor pak jest desátý díl Efy.

KAPITOLA XVII
Voda se skály. — Vításštví nad Amalechitekými.

1. Tedy vyšedši všecko množství synův izraelalkých z pouště
Sln, po stanovištích svých podle řeči Hospodina, rozbili stany
v Rafidim, kdež nebylo vody k nápojí lidu. .

2. A ten, vadě se proti Mojžíšovi, pravil: Dej nám vody,

* Každému naměřenojest gomor, coš k nasyooní postačovalo. A tak
obdršel každý stejně, Jelikož ti, kdož byli vice nasbiralí, sdělili se
s těmi, kteří méně sebrali.

* Sám u sobe, £ J. ve svém, doma.
5 Jménem „manna“ označuje se také sladká šťáva,kteráž z některých

keřů v Arabil se prýští, na zemi kupe, pak utvrdnée, načež se sbírá.
Obecná manna naprosto Jiná jest a rozdílná od manny sásračné, kto
rozž Bůh po čtyřicet let krmil Israelské na poušti
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abychom pili. Mojžíš jim odpověděl: Co se vadíte proti mně?
Proč pokoušíte Hospodina ?

8. Žíznil tedy tam lid pro nedostatek vody, a reptal na
Mojžíše, řka: Proč jsi nás vyved] z Egypta. aby umořil nás,
i děti naše, i hovada žízní?

4. Volal pak Mojžíš k Hospodinu, řka: Co mám činiti s li
dem tímto? Ještě maličko, a ukamenuje mne.

5. I řekl Hospodin k Mojžíšovi: Jdi před lídem, a pojmi
s sebou [některé] ze starších israelských: a hůl, kterouž jsi
udeřil v řeku, vezmi do ruky své, a jdi.

©. Aj, já státi budu tam před tebou, na skále Horeb: i udeříš
skálu, a vyjde z ní voda, aby pil lid. Učinil Mojžíš tak před
staršími israelskými :

7. a nazval jméno místa toho: Pokušení, pro svár synův
israelských, a že pokoušeli Hospodina, řkouce: Jestli Ho
spodin mezi námi, či není?

8. Přitáhl pak Amalech,' a bojoval proti Israelovi v Rafidim.
9. I řekl Mojžíš k Josue: Vybeř muže: a vytáhna bojuj

proti Amalechovi: zejtra já státi budu na vrchu hory, maje
hůl Boží v ruce své.

10. Učinil Josue tak, jak byl mluvil Mojžíš, a bojoval proti
Amalechoví: Mojžíš pak i Áron, a Hurvstoupili na vrch hory.

11. A když pozdvihoval Mojžíš rukou, přemáhal Igrael;
pakli maličko upouštěl, přemáhal Amalech.

12. Ruce pak Mojžíšovy byly těžké: vzavše tedy kámen,
podložili pod něj, na němž se posadil: Áron pak a Hur pod
pírali ruce jeho z obou stran. I stalo se, že ruce jeho neustály,
až do západu slunce.

13. I zahnal Josue Amalecha, i lid jeho mečem.
14. Řekl pak Hospodin k Mojžíšovi: Zapiš to na památku

do knihy, a vlož v uši Josue: nebo vyhladím památku Ama
lechovu pod nebem.

16. I vzdělal Mojžíš oltář: a nazval jméno jeho: Hospodin
povýšení mé, řka:

16. Že ruka trůnu Hospodinova a boj Hospodinův bude
proti Amalechovi, od národu do národu.

KAPITOLA XVIII.

Jethro přišel k Mojfilšoví. — Dle rudy Jabo Mojšíš ustanovil sondcs lidu.

1. A když Jethro, kněz madianský, příbuzný Mojžíšův,
uslyšel všecko, což byl učinil Bůh Mojžíšovi, a Israelovi lidu
svému, a že vyvedl Hospodin Israele z Egypta:

2. vzal Seforu manželku Mojžíšovu, kterouž byl odeslal: '
3. a dva syny její, z nichž jeden sloul Gersam, neb řekl

otec: Příchozí jsem byl v zemi cizí:
4. drabý pak Eliezer: nebo řekl: Bůh otce mého spomoc

ník můj byl, a vytrhl mne z meče Faraonova.
5. Přišel tedy Jethro, příbuzný Mojžíšův, s syny jeho,

i s ženou jeho, k Mojžíšovi na poušť, kdež byl vojsko položil,
podle hory Boží (Horeb].

6. A vzkázal Mojžíšovi, řka: Jé Jethro příbuzný tvůj jdu
k tobě, i žena tvá, i oba synové tvojí s ní.

7. Kterýž vyšed vstříc příbuznému svému, poklonil se, a

KAPITOLA XVIL

* Amalechitl, poromel Esanovi, bojovný to národ, bydlili na poněti.

KAPITOLAXVII

> Mojžíš manželku svou z Egypta odeslul do domu otce jejího bez
pochyby proto, aby povolání svému v Egyptě na celo věnovatí sc mohl.

1
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políbil ho: i pozdravili se vespolek slovy pokojnými. A když
vešel do stanu,

8. vypravoval Mojžíš příbuznému svému všecko, což učlnil
Hospodin Faraonovi a Egyptským pro laraele; i všecky ne
snáze, kteréž se jim přihodily na cestě, a že vysvobodil je
Hospodin.

9. I radoval se Jethro ze všeho dobrého, kteréž byl učinil
Hospodin Israelovi, proto že vytrhl jej z raky Egyptekých,

10. a řekl: Požehbnaný Hospodin, který vás vysvobodil
z ruky Egyptských, a z ruky Faraonovy, kterýž vytrhl lid
svůj z ruky Egypta.

11. Nyní jsem poznal, že [jest] veliký Hospodin nade všecky
bohy:“ proto že pyšně činili proti nim.

12. Obětoval tedy Jethro příbuzný Mojžíšův zápaly a oběti
Bobu: a přišli Áron, i všickni starší israelští, aby jedli chléb
e ním před Bohem.

13. Druhého pak dne posadil se Mojžíš, aby soudil lid,
kterýž stál před Mojžíšem od jitra až do večera.

14. Vida pak to příbuzný jeho, totiž všecku práci jeho při
lidu, řekl: Co jest to, což děláš a lidem? Proč sám sedíš, a
všecken lid čeká od jitra až do večera?

15. Jemužto odpověděl Mojžíš: Přichází ke mně lid, hledaje
výroku Božího.

16. A když jím nastane nějaká rozepře, přicházejí ke mně,
abych soudil mezi nimi, a oznámil (jim) přikázání Boží, a
ustanovení jeho.

17. Ale on řekl: Nedobře to děláš:

18. nemoudrvu prací se hubíš I ty, 1 líd tento, který s tebou
jest: nad možnost tvou jest ta práce, nebudeš moci sám ji
snésti. .

19. Ale poslechni slov mých, a rady mé, a Bůh bude s te
bou. Stůj ty za lid v tom, což k Bohu přísloší, aby ohlašoval
mu, což k němu praveno,

2. a ukazoval lidu posvátné obyčeje, a řád pocty Boží
i cestu, po kteréžby choditi měli, a dílo, kteréžby dělati měli.

21. Opatři pak ze všeho lidu muže statečné, a bohabojné.
v nichžby byla pravda, a kteřížby nenáviděli lakomství, a
ustanov z nich tisícníky, a setníky, a padesátníky, a desátníky,

22. kteřížby soudili lid každého času: cožbykoli pak většího
bylo, ať vznášejí na tebe, a menší pře toliko sami nechať
soudí: a polehčeno bud tobě, rozdělením břemene na jiné.

29. Jestliže to učiníš, vyplníš rozkázání Boží, a přikázání
jeho budeš moci snésti: a veškeren lid tento navracovati se
bude k místům svým v pokoji.

24. To nalyšov Mojžíš, učiníl všecko, což on poradil.
25. A vybrav muže statečné ze všeho Izraele, ustanovil je

knížaty nad lidem, tisícníky, a setníky, a padesátníky, a de
eátníky. .

26. Tito soudili lid každého času: cožkoli pak těžšího bylo,
vznášelí na něj, snadnější toliko věci soudíce.

27. I propustil příbuzného svého: kterýž vracuje se odšel
do země své.

KAPITOLA XIX.
Příchod lernelských na poušť Sinaj. Úmlava Bolí s ními. — Lid posvěcen, —

Báh ujovíl se na hoře Sinaj.

1. Měsíce třetího po vyjití lsraele z země egyptské, v ten
den přišli na poušť Sinaj.

%£ J. nade všecky domnělé boby jiných národův. Ostatek rozuměj
takto: Egypťané proti [eraelským pyšně sobě vedli: a proto podobným
spůsobem ponižení json. Farso chtěl dítky lsraelské ntopiti, a tudíž
sám s vojakom svým u vodách ztopen jest.
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2. Nebo hnuvše se z Rafidim, a přišedše až na poušť Sinaj,
položili se na témž místě, a tam Israel rozbil stany naproti
hoře.

3. Mojžíš pak vstoupil k Bohu. I povolal ho Hospodin s té
hory, a řekl: Toto díš domu Jakobovu, a zvěstuješ synům
israelským:

4. Sami jste viděli, co jsem učinil Egyptským, kterak jsem
vás nesl na křídlech orličích, a pojal k sobě.

5. Jestliže tedy poslouchati budete hlasu mého, a budete-li
ostříhatí úmluvy mé, budete mí za lid zvláštní ze všech ná

| rodův, nebo má jest všecka země.
6. A vy budete mi za království kněžské, a národ svatý.'

Ta jsou slova, která mlaviti budeš k synům israelským.
7. Přišel Mojžíš, a svolav starší lida, předložil jim všecky

řeči ty, kteréž byl rozkázal Hospodin.
8. [ odpověděl všecken lid společně: Všecko, což mluvil

Hospodin, budeme činiti. A když donesl zase Mojžíš slova lidu
k Hospodinu,

9. řekl jemu Hospodin: Již nyní příjdu k tobě ve mrákotě
oblakové,“ aby mne alyšel lid mluvícího k tobě, a věřil tobě
na věky. Zvěstoval tedy Mojžíš slova lidu k Hospodinu.

10. Kterýžto řekl jemu: Jdi k lidu, a posvěť jich dnes a
zejtra, i nechať zeperou roucha svá.

11. I ať jsou hotovi ke dni třetímu: nebo v den třetí sstoupí
Hospodin přede vším lidem na horu Sinaj.

12. A ustanovíš meze lidu vůkol, a díš k nim: Varujte se,
abyste nevstoupilí na horu, aní nedotýkali se krajův jejích:
kdožby se koli dotekl hory, smrtí umře.

13. Nedotkne se ho raka, ale kamením uházen, nebo střelami
ustřílen bude: buď žeby bylo hovado, nebo člověk, nebude
živ. Když počne troubiti trouba, tehdáž ať oni vstoupí na
horu.

14. I sestoupil Mojžíš s hory k lidu, a posvětil ho. A když
vyprali roucha svá,

15. řekl k nim: Buďte hotovi ke dni třetímu, a nepři
stupujte k manželkám svým.

16. A již byl přišel třetí den, a jitro se osvětlilo: a hle
počala slyšána býti hřímání, a osvěcovati se blýskání, a oblak
velmi hustý přikrývati boru, a zvuk trouby více zněl: i bál
se lid, kterýž byl v ležení.

17. A když je vyvedl Mojžíš z ležení vstříc Bohu, stáli
dole pod samou horou.

18. Hora pak Sinaj všecka se kouřila: proto že Hospodin
sestoupil ne ni vohní, a vystupoval dým x ní, jako z peci:
1 byla všecka hora hrozná.

19. A zvuk trouby pomalu více se rozmáhal, i dále se
protahoval: Mojžíš mluvil, a Bůh odpovídal jemu.*

2. I sestoupil Hospodin na horu Sinaj na samý vrch hory,
a povolal Mojžíše na vrch její. A když tam vstoupil,

21. řekl k němu: Sestup, a osvědě lidu: aby knad nechtěl
překročiti mezí, chtěje viděti Hospodina, a zhynulo by z nich
veliké množství.

22. Kněží také“ kteříž přistupují k Hospodinu, ať se po
světí, aby nezabil jich.

KAPITOLA XIX.

' Já budu pravým vaším krále, a vy budeto zvláštním lidem mým,
mé oddaným, právě jakobyste všickni mými kněžími

byli; budete I národem svatým, odděleným od národův a 12
svěceným k obavláštním účelům.

. v temném hastém oblaku.
" Mojžíš prostl Boha za vydání zákona, a Bůh slíbil jej dáti lidu.
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U28. I řekl Mojžíš k Hospodinu: Nebude moci lid ubecný JE

vstoupiti na horu Sinaj: nebo ty jsi osvědčil,a přikázal řka: 44

Polož meze okolo bory, a posvět ji. Ů M24. Jemuž řekl Hospodin: Jdi, sestup: a [potom] vstoupíš
ty a Áron s tebou: kněží pak a lid ať nepřestupují mezí, :
ani vstupují k Hospodinu, aby snad neuemrtil jich.

22. Řekl nad to Hospodin k Mojžíšovi: Toto díš synům
israelským : Vy jste viděli, že s nebe mluvil jsem s vámi.

23. Nebudete dělati bohů stříbrných: ani bohů zlatých ne

| | učiníte sobě.;
1

24. Oltář z země uděláte mi, a obětovati budete na něm
zápaly, a pokojné oběti své, ovce své, i voly, na každém

„©

SX

25. I sestoupil Mojžíš k lidu, a vypravoval jim všecko.

KAPITOLA XX.

Desatero Božích přikázání. — Strach Uda, — Roskas o vudělání oltáře.

1. I mluvil Hospodin všecka slova tato:
<1 2. Já jsem Hospodin Bůh tvůj, kterýž jsem tě vyvedl z zemé
egyptské, z domu služebnosti.

3. Nebudeš míti bobův cizích přede mnou.J
2. 4. Neučiníš sobě rytiny ani jakého podobenství těch vécí,

kteréž jsou na nebi svrchu, ani téch, kteréž jsou na zemi
dole, aní těch, kteráž jsou u vodách pod zemí.

5. Nebudeš ae jim klaněti, ani jich ctíti:* já jsem Ho
epodín Bůh tvůj silný, horlivý, navštěvující nepravost otcův
na synech, do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteříž nená
vidí mne,

6. a činím milosrdenství nad tisíci těm, kteříž milují mne,

a ostříhají přikázání mých.J
7. Nerezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo, nebo

Hospodin za nevinného nebude míti toho, kdožby vzal jméno
Hospodina Boha svého nadarmo.
f8. Pomni, aby den sobotní světil.
" 9. Šest dní pracovati budeš, a dělati všecka díla svá.
10. Sedmého pak dne sobota Hospodina Boha tvého jest.

Nebudeš dělatí žádného díla v-něm, ani ty, ani syn tvůj, ani
dcera tvá, ani služebník tvůj, ani děvka tvá, ani hovado tvé,
ani příchozí, kterýž jest ve branách tvých.J

11. Nebo v šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, i moře,
i všecko, což v ních jest, a odpočinul v den sedmý: proto

požehnal Hospodin dne sobotního, a posvětil ho. j
12. Cti otce svého i matku svou, aby dlouho živ byl na

zemi, kterouž tobě dá Hospodin Bůh tvůj.
13. Nezabiješ.
14. Nesegmilníš.

15. Nepokradeš.
16. Nepromluvíš proti bližnímu svému křivého svědectví.
17. Nepožádáš domn bližního svého: aniž požádáš manželky

Jeho, ani služebníka, ani děvky, ani vola, adi osla, ani ničehož,
což jeho jest.

18. Veškeren pak lid viděl hlasy, a světla,“ a zvuk trouby.
i boru kouřící se: a přestrašení i hrůzou poraženi jsouce,
stáli zdaleka;

19. a řekli Mojžíšovi: Mluv ty s námi, a poslouchati bu
deme: nechť nemluví s námi Hospodin, abychom snad ne
zemřeli.

©. I řekl Mojžíš k lidu: Nebojte se: nebo aby zkusil vás,
přišel Bůh, i aby bázeň jeho byla mezi vámi, a abyste ne
hřešili. [

21. I stál lid zdaleka. Mojžíš pak přistoupil k mrákotě,
v kteréž byl Bůh.

KAPITOLA XX.

! Ze alov těch patrno, že synům bylo zakázáno Boha vy:
obrazovati. Zápověď stala se proto, aby majíce obrazy neupadil v modlo

alažebnosť podle obyčéfe národáv pohanských, kterýmiž byli obklopení.» £ J. slyšel hřímání a viděl blýskání.

místě, na němž památka bude jména mého: příjdu k tobě,
a požehnám tobě.

25. Uděláš-li mi pak oltář kamenný, nevzděláš ho z ka
mení tesanóho: nebo jestliže pozdvihneň nože na něj. po
škvrněn bnde.

26. Nebudeš vstupovati po stupních k oltáři mému, aby
nebyla odkryta hanba tvá.

KAPITOLA XXI
Práva soadná od Hoha lidu larseiskému ustanoveně.

1. Tito jsou pak soudové,' kteréž předložíš jim.
2. Koupíš-li služebníka hebrejského, šest let bude sloužiti

tobě: sedmého odejde svobodný darmo.
3. S jakým oděvem přišel, s takovým ať odejde: jestližeby

měl ženu, i žena odejde spolu.
4. Jestliže pán jeho dá mu ženu, a [ona] zrodí syny a

dcery: žena | děti jelí budou pána jeho: on pak odejde a oděvem svým.

5. Pakliby řekl služebník: Miluji pána svého, i manželku,
i děti, nevyjdu svobodný: *

6. podá ho pán bohům,“ a postaví ho ke dveřům, a ve
3 řejům, a probodno ucho jeho šídlem: a zůstane služebníkem

jeho na věky.
7. Jestližeby kdo prodal dceru svou za děvku, nevyjde (ze

služby). jako vycházejí děvky.“
8. Neifbila-liby se očím pána svého, kterémuž dána byla,

propustí ji; lidu pak cizímu nebude míti práva prodati ji,

Ď, jestliže jí pohrdl.
9. Pakliby synu svému zasnoubil ji, podle obyčeje dcer

učiníjí.
10. Pakliby jinou jemu pojal, opatří dívce svatbu, | roucha,

ani mzdy poctívosti neodepře.
11. Jestližeby trojího toho neučinil, (ona) vyjde darmo bez

peněz.
12. Kdoby ubil člověka, chtěje ho zabiti, smrtí ať umře.
13. Kdo pak úklada nečinil, ale Bůh jej vydal v ruce

jeho:“ uložím tobě místo, do něhožby [takový] uteci měl.
14. Jestližeby kdo z úmyalu zabil blížního svého a skrze

úklady: i od oltáře mého odtrhneš jej, aby umřel.
15. Kdoby udeřil otce svého, nebo matku, smrtí ať umře.
16. Kdoby ukradl člověka, a prodal ho, nsvědčen jsa viny,

smrtí ať umře.

17. Kdoby zlořečil otci svému, neb matce, smrtí ať umře.

KAPITOLA XXL

* Soudcové, t j. práva soudná neb občanská.
» tj. raději volím tu zůstati ve slnžbě, než bez páns, manželky a

dětí sroboden býti.
2 4 postaví bo před soudci, kteří na mlstě živého Boha soudí.
* Jak z následujících veršův patrno, rozum nařízení toho jest ten:

Jestližeby pán neb syn jeho alnžebnici Ieraelku pojal sa manželku,
aby žena ta Jako obyčejně služebníci neb služebnice sedmého

roku směla odejiti svobodná, nýbrž zůstane ©mvěsm do vůle jeho.
* Učiníjí tak, jak jest obyčej činiti dcerám; totiž dá ji věno neb

řádnou výpravu, jakoby vlastní doerou jeho byla.
S náhodou Jej zabil, netsaje úmyslu sabití bo.
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18. Jeatližeby se svadíli muži, a udeřilby který bližního
svého kamenem nebo pěstí, a tenby neumřel, ale položilby
se na lůžku:

19. jestlížeby [zage) povatal a chodil vně o holi své, již
nebude vinen," kdož udeřil, ale tak, aby mu práce i náklad
na lékaře nahradil.

20. Kdoby udeřil služebníka svého neb děvku holí, a umře
liby v rukou jeho, hříchemvínen bude.

21. Jestližeby pak jeden den, neb dva přečkal, nebude pod
dán pokutě, nebo peníze jeho jsou.“

22. Jestližeby svadili se muži. a udeřilby někdo ženu tě
hotnou, a potratilaby sice, než sama žíva by zůstala: poddán
bude pokutě, jak by mnoho muž [té] ženy požádal, a soudci
usoudili.

23. Taklíby smrť její potom přišla, dá život za život,
24. oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu,
25. spáleninu za spáleninu, ránu za ránu, modřinu za mo

dřinu.

26. Jestližeby kdo udeřil služebníka svého v oko, anebo
děvku, a učinilby je jednooké, propustí je svobodné za oku.

27. Zub také jestližeby vyrazil služebníku, nebo děvcesvé,
též propustí je svobodné.

28. Jestližeby vůl utrkl muže nebo ženu, a umřeli by, uka
menován bude, a nebude jedeno maso jeho: ale pán vola toho
bez viny bude.

29. Paklí vůl trkavý byl již prvé, a bylo by to usvědčeno
pánu jeho, e nezavřelby ho, a zabilby muže nebo ženu: i vůl
nkamenován bude, i pána jeho zabijí.

30. Pakliby peníze jemu uloženy byly,*

cožbykoli požádáno bylo.
31. Syma také a dceru jestližeby utrkl, podobnému soudu

peddán bude.

dá za život svůj,

32. Jestližeby služebníka, a děvku ztrkal, třiceti lotův stříbra
dá pánu [jejich]: vůl pak ten kamením zabit bude.

33. Jestližeby kdo otevřel cisternu aneb vykopal, a nepři
krylby jf, a upadiby vůl neb osel do ní,

34. nahradí pán té cisterny cenu hovad: co pak jest mrtvo,
jeho bude.

365.Jestližeby vůl cizí vola něčího ranil, a ten umřelby:
prodají vola živého, a rozdělí peníze, maso pak mrtvého mezi
sebou rozdělí.

88. Pakli věděl, že vůl trkavý již prvé byl, a neostříhal ho
pán jeho: dá vola za vola, a zabitého celého vezme.

KAPITOLA XXII.

Boudol práva při krůdežich, Bkodácha nikterých jiných věcech,

1. Jestližeby kdo ukradl vola, neb ovci, a zabllby je nebo
prodal: pět volův za jednoho vola. navrátí, a čtvero ovcí za
jednu ovci.

2. Jestližeby zloděj zastížen byl při vylamování, nebo pod
kopávání domu, a jsa raněn umřelby: ten, kdož ho ranil,
nebude vinen krví.'

8. Pakliby po východu slunce to učínil, vraždu spáchal,

* rozuměj: vraždon, a tudíž nebude pokutován smrti
* Služebník byl za poníze koupen: a protož pán po právu může

trestatí bo.
9 t od eondcův, aby 20 vyplatli.

KAPITOLA XXII

* £ nebude pokutován smrtí.

v, [šíje
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i on ať umře. Neměl-liby (zloděj) coby nahradí! za krádež,
sám prodán bude.

4. Jestliže nalezeno bude u něho, což ukradl, živé, buď vůl,
neb osel, neb ovce: dvojnásobně navrátí.

Ď. Učinil-liby kdo škodu na poli, neb na vínici, a pustilby
- hovado své, aby spáslo cizí: cožkoli nejlepšího míti bude na
poli svém, neb na vinici, za škodu, jakžby se uvážila, nahradí.

6. Jestližeby vyšel oheň a zasáhlby trní, a zachvátilby stohy
obilí, neb stojaté osení na poli, nahradí škodu ten, kdož oheň
zapálil. .

7. Jestližeby kdo poručil příteli peníze, neb nádobu k ostří
hání, a tomu, kdož přijal, bylyby ukradeny: jestliže nalezen
bude zloděj, dvojnásobně navrátí.

8. Pakli nebude zjeven zloděj, pán domu pohnán bude
k bohům,* a přisáhne, že nevztáhl raky své na věc blížního
svého,

9. by učinil lesť buď na volu, neb na oslu, ovci, neb rouchu
aneb cožkoli škodu přinésti může: před bohy * pře obou dvou
přijde: a jestliže oni usoudí, dvojnásobně navrátí bližnímu
svému.

10. Poručí-li kdo bližnímu svému osla, vola, ovci, a vše
liké hovado k ostříhání, a umřeloby, nebo zemdlelo, nebo od

nepřátel zajato bylo, a žádný by toho neviděl:
11. přísaha to sprostředkuje, že nevztáhl ruky své k věcí

bližního svého: i přijme pán přísahu, a onen nebude nucen
k navrácení.

12. Pakliby krádeží bylo vzato, nahradí škodu pánu.
13. Pakliby udáveno bylo od zvěři. af donese k němu, což

Jest udáveno, a nebude platiti náhrady.
14. Kdoby od bližního svého něco z těch věcí vypůjčil, a

zemdleloby, neb umřelo za nepřítomnosti pána, nahraditi při
nucen bude.

16. Paklíby přítomen byl pán, nenavrátí, zvláště jestliže
příšlo najaté za mzdu díla svého.

16. Jestližeby kdo svedl pannu ještě nezasnoubenou, a spalby
s ní: dá jí věno, a vezme ji sobě za manželku.

17. Jestližeby otec panny nechtěl jí dáti, dá peníze podle
způsobu věna, kteréž panny mají obyčej bráti.

18. Čarodějníkům uedopustíš živu býti.
19. Kdoby sešel se s hovadem, amrtí ať umře.
20. Kdoby obětoval bohům, kromě Hospodinu samému,

usmrcen bude.

21. Příchozího nezarmontíš, ani ho sužovati budeš: nebo
jste i vy sami příchozí byli v zemi egyptské.

22. Vdově a sirotku nebudete škoditi.

28. Urazíte-li je, volati budou ke mně, a já elyšetí budu
křik jejich:

24. a rozhněvá se prchlivosť má, a zbiji vás mečem, a budou

manželky vaše vdovy, a synové Jaši eirotci.
25. Půjčíš-li peněz lidu mémučhudému, který bydlí s tebou,

nebudeš naň nastupovati jako dráč, aniž ho lichvou obtížíš.

26. Jestliže v základu vezmeš roucho od bližního svého,

před západem slunce zase mu je navrátíš.

27.:Nebo ten jediný jest oděv, kterým přikrývá tělo avéř
aniž má jiného, v němžby spal:“ bude-li volati ke mně, vy
slyším ho, nebo milosrdný jsem. .

" 1.j. k sondeům.
" L j. sondce.
* Chudáci na východě v noci zahalují se do vrchního roucha. Pokrytí

takého jest jim potřebí, jelikož noci v dotčených krajinách na východě
bývají chladné.
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28. Bohům* nebudeš utrhati: a knížeti lidu svého zlořečiti
nebndeš.

29. Desátkův svých a prvotin svých neobmeškáš dáti: prvo
rozeného z synův svých mně dáš

30. S voly také a s ovcemi též učíníš: sedm dní ať jest
s matkou svou, dne osmého mně je odevzdáš.

31. Muži svatí -budete mi: masa, kteréžby od zvěři bylo
prvé nahryzeno, nebudete jísti, ale psům je hodíte.

KAPITOLA XXIII.

O soudecb. — O třech slavnostech v roce. — Zaslibení Isrselovl něločná,

1. Nebudeš přijímati řeči lživé: aní podáš ruky své, aby
za bezbožného pravil křivé svědectví.

2. Nepostoupíš po zástupu k činění zlého: ani na soudě při
svědčíš usouzení velmi mnohých, abys se odchýlil od pravdy.

3. Nad chudým také nesmiluješ se v soudu.
4. Potkal-líbys vola nepřítele svého, aneb osla jeho, an

bloudí. doveď ho k němu.

5. Uzřel-libys, an osel toho, jenž tě má v nenávisti, leží
pod břemenem, neopomineš, ale pozdvihneš ho € ním.

G. Neuchýliš se k odsouzení chudého.
7. Lží se vystříhati budeš. Nevinného a spravedlivého ne

zabiješ:' nebo v ošklivosti mám bezbožného.
8. Aniž bráti budeš darův, které také oslepují opatrné, a

převracojí slova spravedlivých.
9. Příchozímu obtížným nebudeš: nebo znáte (jaký jest]

příchozích život: poněvadžtaké samí byli jste pohostinu v ze
mi egyptské.

10. Po šest let budeš osívati zemi svou, a shromaždovatí
úrodu její.

11. Léta pak sedmého ponecháš jí, ať odpočine, aby jedli
chudí lidu tvého: a cožkoli pozůstane, ať pojí zvěř polní: tak
učiníš na vinici a na olivnici svojí.

12. Šest dní budeš dělati: sedmého dne přestaneš, aby od
počinul vůl i osel tvůj: a zotavil se syn děvky tvé, a pří
chozí.

13. Všech věcí těchto, kteréž jsem pravil vám. ostříhejte.
A skrze jméno cizích bohů přísahati nebudete, aniž bude sly
šáno z úst vašich.

14. Třikrát na každý rok svátky slaviti mi budete.*
15. Slavnosti Přesnic ostříhati budeš. Sedm dní jísti budeš

chleby přesné, jak jsem přikázal tobě, v čas měsíce nových
úrod, když jsi vyšel z Egypla: neukážeš se před obličejem
mým prázdný.*

16. A slavnost žní prvotin práce své, cožkoli bys nasil
na pole.“ Slavnosť také při skonání roku, když sklídíš všecky
úrody své z pole.

* Bobům, © j. soudcům, předsteveným z vůle Boží.

KAPITOLA XXIIL

* Nezabiješ, t. J. neodsoudíš k smrti.
* Nařízené slavné svátky byly: velikonočaí čili přesnic, letníce čili

slavnosť prvotin úrody polní, a slavnosť shromáždění čili stánkův.

ky východě, přistoupili kdo před vyšší osobn, dar jí přiněstinosil.Bůh, přikazuje tuto: „0 alavnosti neukážeš se před obličejem
ným prázdný,“ velí přede vším, aby každý s pokornou a sbožnou
myslí přicházel. Všeliké jiné označené dary, nařízené o evátcích, hyly
pak zjevným znamením vděčnosti, oddanosti a lásky k Bohu.

+ 0 slavnosti žní neb letnio obětovati mi budeš prvotiny prací svých
z toho, což jsl nasíl na polí.
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17. Třikrát v roce ukáže se každý tvůj pohlaví mužského
před Hospodínem Bohem tvým.

18. Nebudeš obětovati krve z oběti mé nad kvasem, aniž
pozůstane tuk slavnosti mé až do rána.*

19. Prvotiny úrod země své přineseš do domu Hoepodina
Boba svého. Nebudeš vařiti kozelce v mléku mateře jeho.“

20. Aj já pošli anděla svého, kterýžby šel před tebou, a
ostříhal tebe na cestě, a uvedl tě na místo, které jsem při
pravil tobě.

21. Šetři ho, a poslouchej hlasu jeho, aniž se domnmívej,
žeby směl potupen býti: nebo neodpustí, když prohřešíš, a
jméno mé jest v něm.

22. Pakli uposlechneš hlasu jeho, a učiníš všecko, což mlu
vím, nepřítelem budu nepřátel tvých a sužovati budu sužu
jící tebe.

28. I půjde před tebou anděl můj, a uvede tebe k Amorr

hejskému, a Hethejskému, a Ferezejskému, a Chananejskému,
a Hevejskému, a Jebusejskému, kteréž já potru.

24. Nebudeš se klaněti bohům jejich, ani jich ctíti: ne
budeš činiti (podle) skutkův jejich, ale kaziti je budeš, a stro
ekotáš obrazy jich.

25. I budete sloužiti Hospodinu Bohu evéma, abych po
žehnal chlebům tvým, i vodám, a abych odňal nemoc z pro
středku tvého.

26. Nebude bezdětkyně, ani neplodné v zemi tvé: počet
dnů tvých doplním.

27. Strach svůj pustím před tebou. a pobíji všeliký lid, ku
kterémuž vejdeš: a všech nepřátel tvých před tebou hřbety
obrátím:*

28. vypustě eráně napřed, kteří zaženou Hevejského a Cha
nanejského a Hethejského, prvé než vejdeš.

29. Nevyženu jich od tváři tvé v jednom roce: aby země
. neobrátila se v poušť, a nezmohla se proti tobé lítá zvěř.

90. Poznenábla vyhánětí budu je od tváři tvé, dokud se
nerozmnožíš, a neopanuješ zemi.

31. Položím pak meze tvé od moře rudého až k moři pa
lestinskému, a od poušti až k řece: dám v ruce vaše oby
vatele země, a vyženu je od tváři vaší.“

32. Nevejdeš 6 ními ve smlouvu, ani s bohy jejich.

89. Ať nebydlí v zemi tvé, aby tebe nepřivedli k hříchu
proti mně, kdyby sloužil bohům jejich: což tobě jistě bude
osidlem.

KAPITOLA XXIV.

Mojžíš oznámil Jida přiházsní Boží. — Vetoopil zase na horu Šloaj.

1. Mojžíšovi také řekl: Vstap k Hospodinu ty a ron,
Nadab a Abiu, a sedmdesáte starších israelských, a klaněti
se budete zdaleka.

* Pokuď bode v domě tvém kvas, nevolno ti obětovati krve s oběti
mě, t. j. beránka velikonočního. — „Tuk slavnosti“ snamená „obětné
maso £ beránka velikonočního“.

*Ň Bobu kozelce příliš mladého, dokud ještě jen ři matoo
mléka jejího požívá. Obětnje pak nevař ho ve mléka matky Jeho Jak

p pověrečně činí pohané.

Ů / * £ způsobím, aby všickni nepřátelé tvoji utíkali před tebou.

V * Hospodin vykazuje tuto roslehlosťzemě zaslíbené. Mozodědičnévlasti sáhbatiměly od rndého moře aš k moři palestinskému čili středo

h v “ zemnímubližSidonu,od pouštěSar, kteráš jest proti Egyptu,aš k řecoW
© |B |M RYD
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2. A sám toliko Mojžíš vstoupí k Hospodinu, a oni se ne
přiblíží: aniž lid vstoupí s ním.'

3. Tedy přišel Mojžíš, a vypravoval lidu všecka slova Ho
epodínova, i také soudy: i odpověděl všecken lid jedním hla
sem: Všecka slova, kteráž mluvil Hospodin, učiníme.

4. Napsal pak Mojžíš všecky řeči Hospodinovy: a vstav
ráno vzdělal oltář pod horou, a dvanácte nápisův podlé dva
náctera pokolení israelského.*

5. A poslal mládence" z synův israelských, i obětovali zá
palné obětí, a obětovali oběti pokojné Hospodinu, telata.

6. I vzav Mojžíš polovici krve, vlil do koflíkův: polovici
pak ostatní vylil na oltář.“

7. A vzav knihu úmluvy, četl, a lid poslouchal. Kiteříž
řekli: Všecko, což mluvil Hospolin, učiníme, a budeme po
alušni.

8. On pak nabrav krve, pokropil lid“ a řekl: Tato jest
krev úmluvy, kterouž učinil Hospodin s vámi, o všech řečech
těchto.

9. Potom vstoupili na boru Mojžíš a Áron, Nadab a Abiu,
a sedmdesáte ze starších israelských :

10. a viděli Boha Israelova: a pod nohama jeho bylo
jako dílo z kamene safirového, a jako nebe, když jest jasné.

11. Aniž na ty, kteříž byli podál odešli z synův israel
ských, vztáhl raky své, i viděli Boha, a jedli, i pili.“

12. Řekl pak Hospodin k Mojžíšovi: Vstup ke mně na horu,
a buď tam; a dám tobě tabule kamenné, a zákon | přikázaní,
kteráž jsem napsal: abya učil je.

13. Vetali Mojžíš a Josue služebník jeho: a vstupuje Mojžíš
na horu Boži,

14. řekl starším: Počekejte tuto, dokud se nenavrátíme
k vám. Máte Árona a Hura s sebou: vznikne-li jaká nesnáz,
vznesto na ně.

16. A když vstoupil Mojžíš na horu, přikryl oblak horu:
16. a přebývala sláva Hospodinova nad Sinaj, kryjící ji

oblakem za šest dní: sedmého pak dne [Hospodin] povolal
ho z prostřed mrákoty.

17. Byla pak tvářnost slávy Hospodinovy jako oheň hořící
na vrchu hory před obličejem synův israelských.

18. I všed Mojžíš do prostřed mlhy, vstoupil na horu: a byl
tam čtyřiceti dní. a čtyřiceti nocí.

KAPITOLA XXIV.

: Bůb. když byl Mojžíšovi a Áronovi na hoře voškorá práva oznámil
(sr. 19, 24) prve než byli sestonpili e bory, přikázal jim, Jak sluší zá
kony lidu prohlásiti a úmluvu posvětiti. — Zároveň- nařídil Hospodin
dotčeným bratřím, aby, až bude vše prohlášeno a úmluva o lidem oči
něna | potvrzena oběti, zase na horu s0 navrátiii. Provázeti měli pak
je Nadab, Ablu a sedmdezáte starších.

+ Dvanácte nápisův, t j. památných znamení aneb slonpův, opatře
ných y Da znamení dvanáctera pokolení lerzelských.

2 Obětí, činěné tuto Hospodinu, byly oběti krvavé dvojího druha,
totiš zápalné a pokojné. Oběti zápalné děly so na očistu lidu,
na emiření jeho s Bobem. Obětovaná bovádka spálena jsou celá. —
Oběti pokojné (po hebr. šelamím) čelily na oslavu Hospodina ohlašo
vůním ohval, proseh a dikův. Při obětech pokojných spáleno na oltáři
tuk bránice, ledvinky a tučný ovči ocas. Pravé plece e hruď připadly
kočzí obětníku. Vše jiné maso zůstalo tomu, kdož věnoval oběť. Z po
sůstalého tohoto masa strojily ao pak hody obětné. — Ostatně podotý
káme, že po zákonu k žertvrám z hovad dopouštěno ponze dobytek ho
vězí, ověl a kozí. Ze ptactva bráno toliko hrdličky a holoubata,

* Pokropením oltáře Jakožto stoloe Božího vyznačovávalo se, že Bůh
se strany svě oběť ku smíření lidu přijímá, echvaluje a e lídem v úmluvu
vahásí.

5 Mojžíškrví s oběti M lid pokropil,na znameníúmluvy,utvrzenéHospodinem a syny israelskými.
* Jedli a píli,t j. obětně hody konali, poživajíce masa, vyhraženého

Jim z obětí pokojných.
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KAPITOLA XXV,

KAPITOLA XXV.

Rozkaz o vzdělání stánku, archy úmlavy, slitovalce, stolu a svicnn,

1. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
2. Mlav synům israelským, ať mi sbírají prvotiny: od kaž

dého člověka, jenž dobrovolně obětovati bude, přijmete je.
3. Tyto pak jsou věcí, které bráti máte: zlato a stříbro

a měd,

4 postavec modrý, a šarlat. a červec dvakrát barvený, a
kment, srsti kozí,

5. a kůže skopcův na červeno barvené, a kůže barvy fia
lové, a dříví setim:'

6. olej k avícení: vonné věci k masti. a kadidla dobré vůné:
7. kameny onyxové, a drahé kamení k okrášlení roucha

knéžského, a nápreníku.
8. I udělají mi svatyni, a budu bydliti uprostřed nich:
9. vedle všeho podobenství stánku, kterýž ukáží tobě, i všech

nádob k službě jeho: a tak ji uděláte:
10. archu ze dříví selím udělejte, jejížto dlouhosť ať má

půl třetího lokte: šírokosť půl druhého lokte: vysokosť též
půl drahého lokte.

11. A pozlatíš ji zlatem nejčistším vnitř i zevně: a uděláš
nad ní vůkol korunu zlatou:

12. a čtyři kruhy zlaté, kteréž přiděláš k čtyřem úhlům
té archy: dva krahy ať jsou po jedné straně, a dva po druhé.

13. Uděláš také sochory ze dříví setim, a obložíš je zlatem.
14. I uvlečeš (je] do kruhův, kteréž jsou po stranách archy,

aby nošena byla na nich:
15. kteříž vždycky budou ve kruzích, aniž kdy budou vy

tahovati se z nich.

16. A do archy vložíš svědectví, kteréž dám tobě.
17. Uděláš i slitovnici* ze zlata nejčistšího: půl třetího

lokte držeti bude dlouhosť její, a půl druhého lokte širo
kost její.

18. Uděláš také dva cherubíny zlaté a kované, s oboudvou
stran slitovnice.“

19. Cherubín jeden ať jest na straně jedné, a druhý na
druhé.

20. Obadva kraje slitovnice ať zastírají, roztahujíce křídla,
a zastírajíce slitovnici, a ať vespolek hledí na sebe, majíce
tváře obrácené k slitovnici, kterouž se má přikrývati archa,

21. do kteréžto vložíš svědectví, které dám tobě.
22. Odtud budu přikazovati, a mluviti k tobě z té slitov

nice, a z prostředku dvou cherubínův, kteří budou nad archou
svědectví, všecko, což budu poroučoti skrze tebe synům israel
ským.*

23. Uděláš i stůl ze dříví setim, mající dva lokty zdélí,
a na šíři loket, a na výsosť půl druhého lokte.

24 A okuješ jej zlatem nejčistíím: a uděláš mu okolek
zlatý vůkol,

KAPITOLA XXV.

* Dřívi „setim“, o ktoróm tuto a dále častěji řeč. Jest dříví akaol
ové. Strom akde (acacla vera) na pusté Arabli takořka jediný výborně
se dafi, rosts do výšo 90—2 střevícův. Prkna ze dříví toho jsou lehka
4 trvají dlonho.

* Svědectví, t. j. kamenné desky zákona.
1 „Slitovnice“ jinak „odpovědnlei“ alnla. Byloť to svýšené přikry

vadlo čl víko archy, nad ni upravené na způsob trůnn.
* Chorublní byli vyobrazení v podobě člověka, orla, Iva i hovada.

Představovali zvláště všemobouenosf a mondrosť Boží. Ezech. 1.
* Archa úmluvy, truhlice to podlouhlá, byla valtř | zevnitř posla

cena. V ní nachovány jsou desky nákona. Přikryta pak byla alitovnicí,
t j. víkem slatým na způsob trůnu, při němž s obou stran dva cheru
bínové stáli.
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25. a tomu okolku korunu vyrytou, zvýší čtyř prstův, a
nad ní drahou korunu zlatou.

26. Čtyři také kruhy zlaté připravíš, a vložíš je do čtyř
úhlův téhož utolu, při každé noze jeden.

27. Pod koranou budou krubové zlatí, aby provlačováni
byli sochorové skrze ně, a mohl se stůl nositi.

28. Ty pak sochory uděláš ze dříví setim, a obložíš zlatem ;
i bude na nich stůl nošen.

29. Připravíš i mísy, i báně, kadidlnice, a koflíky, ze zlata
nejčistšího, v nichž mají se obětovati oběti mokré.

90. A klásti budeš na ten stůl chleby předložení, před
obličejem mým vždycky.“

31. Uděláš i avícen kovaný ze zlata nejčistšího, sloupec
jeho, a pruty, číše, a kuličky, a lilia z něho vycházející.

32. Šest prutův bude vycházeti z bokův jeho: tři s jedné
strany, a tří s druhé.

83. Tři číše jako na způsob ořecha na každém prutu, a
kulička spolu | lillum: a též tři číše nápodobné k ořechu na
prutu druhém, a kulička spolu i lilinm. To bude dílo šesti
prutův, které mají vycházeti ze sloupce.*

34. Na samém pak svícnu budou číše čtyři na způsob ořecha,
a kuličky na každé z nich, a lilia.

35. Kuličky pode dvěma pruty na třech místech, kterých
spolu šest jest, vycházejících ze sloupku jednoho.

36. I kuličky tedy I prutové z něho budou, všecko kované
ze zlata nejčistátho.

37. Uděláš i lamp sedm, a postavíš je na svícen, aby sví
tily naprotí sobě.*

38. Utěradla také, i [nádobyj, v nichž by se haailo, což
utřeno jest, ať se udělají ze zlata nejčistšíha.

39. Všecka váha svícnu se všemi nádobami jeho míti bude
hřívnu zlata nejčístšího.“

40. Vzhlédni, a učiň podle způsobu, kterýž tobě ukázán
jest na hoře.

KAPITOLA XXVL

Vypleuje se způsob stánku.

1. Stánek * pak uděláš takto: Deset čalounů z bílého Inn
přesukovaného, a z postavce modrého, a šarlatu, a červce
dvakrát barveného, [uděláš] proměnných dílem vyšívaným.

2. Dlouhosť čalounu jednoho bude míti osmmecítma loket:
šířka čtyř loktův bude. Jedné míry budou všecky čalouny.

* Stů) tento stál před archon; — na něj uloženo klásti „chleby předlo
žení“ ve dvou řadácho šesti bochnicích na sobě. Posvátné tyto chleby
nekvašené připravovali kněží z nejjemnější mouky pšenlěné. Bylo
pak jich dvanáste na znamení dvmnáctera pokolení synův lsraelských.

* Každý = těch šesti prutův, vycházejících zo svícnu, měl míti tro
Jitou ozdoba ve způsobě kališkůr Hliových.

* Svícen byl sedmirameaný. Na konci každého ramene nalézala so
lampa, v nížto ostavičné ovětlo hořelo.

* Cena břivny zlata obnášela 4597, dukátův.
KAPITOLA XXVL

> Stánok byl chrámem čili svatyní, určenou k přenášení, pokud lid
lsraolský na poušti potuje, neměl pevného aldla v zemi zaslíbené. Byl
to čtverohran podlonblý, záležojící ze tří stěn prkených, pokrytých tro
Jimi čalouny a nad to i jiným skvostnějším čalounem. Na čtvrté straně
k východu nalézal se vchod. Vnitřek byl rozdělen na dvě částky, oponou
oddělené od sebe. Přední čásť slola svatyní, a v té nalézal se stůl
chlebův předložení, svícen a oltář kadidelní. Posvátné slntby konali tu
kněží. Druhá zadní čásť alula Svatyně svatých; a v té chována Jest archa

m Zn retýc olikonejvyššíkočsJednouzarokvden— (elý stánek představoval viditelná aldlo žineboE Bola,vidiawoHoupodieavřemcnenoaJenžuprostředlidu
svěbo ráčil se uhostíti.
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3. Pět čalonnův spolu s sebou spojeno bude, a jiných pět
týmž spojenímspolu se držeti bude.

4. A naděláš oček z hedvábí modrého po stranách, a na
koncích čalonnův, aby se mohly vespolek spojovati.

5. Padesáte oček čaloun míti bude na obou stranách, tak
zdélaných, aby oko proti oku bylo, a jedno k drahému mohlo
se připojiti.

6. Uděláš i padesáte kroužkův zlatých, jimiž příkrovy ča
lounů spojovati se mají, aby jeden byl stánek.

7. Naděláš i houní ze erstí kozích jedenácte, k pokrytí
střechy stánku.

8. Dlouhosťhouně jedné bude míti třiceti loktův a širokost
čtyři: jednostejná míra bude všech houní [těch).

9. Z nich pět spojíš obzvláště, a šest k sobě vespolek při
pojíš, tak aby šestou houní v čele střechy zdvojil.

10. Uděláš i padesáte ok po kraji houně jedné, aby se
mohla spojovati a druhou: a padesáte ok po kraji houně druhé,
aby se 8 druhou pojila.

11. Uděláš i padesáte spinadel měděných, kterýmižby se
spojovala oka, aby ze všech jedno přikrytí učiněno bylo.

12. Coby pak zbývalo houní, které příslušejí k střeše, totiž
jedna houně, která zbývá, z polovice její přikryješ zadní
stranu stánku.

18. A loket s jedné strany viseti bude, a druhý s druhé, který
zbývá při dlouhosti houní, obadva boky stánka přikrývaje.

14. Uděláš i jiné přikrytí střechy z koží skopových na čer
veno barvených: a nad tím opét jiné přikrytí z koží modrých.

15. Naděláš i desek stojatých k stánku ze dříví setim,
16. z nichžto jednakaždá deset loket na dlouhosť měj, a

na šíř půl druhého lokte.
17. Nastranách (každé) desky dvoje vydražení bude, jimižby

deska 6 deskou druhou se spojovala: a na ten způsob všecky
desky upraveny budou.

18. Jichžto dvaceti bude k straně polední, která se chýlí
k větru polednímu.

19. K nim čtyřiceti podetavků stříbrných sliješ, aby dva
podstavkové pod každou deskou pode dvěma úhly podloženi byli.

20. Na druhé straně stánku, která se chýlí k půlnoci, také
dvaceti desek bude,

21. majících čtyřiceti podstavkův stříbrných. Dva podstav
kové pod jednu každou desku podložení budou.

22. K západní pak straně stánku uděláš šest desek,

23. a opět jiné dvé, které v úhlech ať jsou vyzdviženy
za pozadím stánku.

24. A budou spojeny z dola až k vrchu, a všecky jedno
spojení držeti bude. Dvou také desek, kteró v úhlech posta
veny býti mají, podobné spojení zachováno bude.

25. I bude spolu desek osm, podstavkův jejich stříbrných
Šestnácte, dva podstavky pod jednu desku počítaje.

26. Naděláš i svlakův ze dříví setim, pět k zdržování desek
na jedné straně stánku,

27. a pět jiných na druhé, a v témž počtu k straně zá
padní:

28. kteréžto provlačovány budou prostředkem desek od jed
noho konce k druhému.

29. Ty pak desky zlatem okuješ, a aliješ na nich kroužky

zlaté, skrze které by opažení zdržovaly svlaky: kteréž obložíš
plechy zlatými.

30. A vyzdvihneš stánek podle způsobu toho, který tobé

na hoře ukázán jest.
31. Uděláš i oponu z postavce modrého, a z čarlatu, a
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z červce dvakrát barveného, a z bílého Inu přesukovaného, :
dílem vyšívaným, a pěknou rozličností setkanou:

92. jižto zavěsíš na čtyřech sloupích ze dříví setim, jež
samy zlatem obloženy budou, a budon míti makovice zlaté,
ale podstavky stříbrné.

93. Opona provleče se pak skrze kroužky, za kterou vnitř
postavíš archu svědectví, kterou i Svatyně i Svatyně svatosti
dělití se budou.

34. Položíš i slitovnici na archu svědectví ve Svatyní sva
tých:

35. a stál vně před oponou: a naproti stolu svícen na
straně polední stánku: stůl pak státi bude na straně půlnoční.

90. Uděláš i oponu tu, kdež se vchází do stánku. z po

stavce inodrého, a ze šarlatu, a z červce dvakrát barveného
a bílého Inu přesukovanáho, dílem vyšívaným.

37. A pět sloupův ze dříví setim zlatem obložíš, před kteréž

závěšena bude opona: jichžto makovice budou zlaté, a pod
stavkové mědění.

KAPITOLA XXVII.

Oltář k obétem zápslným — 8iů stánku. — Lampa.

1. Uděláš také oltář ze dříví setim, kterýž bude míti pět
loket na dlouhosť, a tolikéž na šíř, to jest, čtverhranný, a tři
lokty na výsost.

2. Rohové pak na čtyřech úhlech z něho budou: a obložíš
jej mědí.'

8 I uděláš k potřebám jeho pánvice k pojímání popelův,
a kleště, i.vidličky, a nádoby na žhavé uhly: všecky nádoby
z mědi zkuješ.

4. A rošt měděný na způsob síti: ' na jehož čtyřech úhlech
budou čtyři kruhové mědění:

5. které položíš pod obrubu oltáře: a rošt ten bude [sá
hati] až do prostředku oltáře.

6. Uděláš i dva sochory k oltáři ze dříví setim, kteréž okuješ
plechy měděnými:

7. a provlečeš (je) skrze kruhy, a budou s obou stran oltáře
(příbodné] k nošení.

8. Ne celistvý, ale prázdný a dutý vnitř uděláš jej, jak
ukázáno jest tobě na hoře,

9. Uděláš síň stánku,* na jejížto polední straně proti po
ledni budou opony ze Inu bílého přesukovaného: sto loket
jedna strana bude míti na dlouhosť.

10. A sloupův dvaceti s tolika podatavky měděnými, kteřížto
míti budou stříbrné makovice 8 rytinami jejích.

11. Podobně i na straně půlnoční na délku budou opony
sto loket, sloupův dvacetí, a podstavkové mědění v témž počtu,
a makovice jejich s rytinami svými stříbrné.

12. Na šíř pak [té] síně, která patří k západu, budou
opony po padesáti loktech, a sloupův deset, a podstavkův
tolikéž.

13. Při té také širokosti síně, která patří k východu, pade
sáte loktův bude.

KAPITOLA XKVIL

>Boby tyto mělv svůj význam, označajíce sílu, moc a účinnost oběti
na oltáři skládaných Hospodinu.

* € J. s dírkami mřežovitě probljenými.
* Siň stánku aluje prostranství čtverohranné okolo stánku, ohražené

aloupy, příkrytými čalonny. K východní straně byl vchod zastřený
oponou. Před stánkem na této straně stály oltář k obětem zápalným n
umyvadlo.
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14. Kdežto patnácti loktův opony k etraně jedné dány budou,
a sloupové tři, a podstavkův tolikéž:

15. a na straně druhé budou opony patnácti loktův zdélí,
sloupové tři, a podstavkův tolikéž:

16. Kdež se pak vcházeti bude do sfně, bude opona loktův
dvacíti, z postavce modrého, a šarlatu, a z červce dvakrát
barveného, a z bílého Inu přesukovaného, dílem vyšívaným:
sloupy bude míti čtyři, s tolika také podstavky.

17. Všickni sloupové síně vůkol obložení budou stříbrnými
plechy. a míti budou makovice stříbrné, a podstavky měděné.

18. Na délku bude míti síně ta loktův sto, na šíř padesát.
Výška pěti loktův bude: a bude učiněna z bílého Inu pře
sukovaného, a míti bude podstavky měděné.

19. Všecky nádoby stánku ke všem potřebám a řádům po
svátným, kolíky jeho, jakož i (kolíky) síně, z mědi uděláš,

20. Přikaž synům israelským, ať nanesou tobě oleje ze stro
mův olivových nejčistáího a ve stoupě ztinčeného: aby hořela
lampa vždycky

21. ve stánku svědectví, vně před oponou, kteráž rozestřena
jest před svědectvím. A upravovati budou ji Áron i synové
jeho, aby avítila až do jitra před Hospodinem. Ustavičná bude
služba ta u potomkův jejich mezi syny israelskými.

KAPOUVOLA XXVIIL

Roucha hučí; — Arona | synův Jeho.

1. Připoj také k sobě Árona bratra svého s syny jeho
z synůvisraelských, aby mí úřad kněžský konali Áron, Nádab,
a Abiu, Eleazar, a Ithamar.

2. A uděláš roucho svaté Áronovi bratru svému k slávě a
okrase.

3. I budeš mluviti se všechněmi moudrého srdce, které
jsem naplnil duchem opatrnosti, aby udělali roucha Áronovi,
v nichžby jsa posvěcen sloužil mi. :

4. Tato pak budou roucha, kteráž udělají: Nápraník, a
náramenník, sukni Iněnou úzkou (řízuj, čepici a pás. Taková
roucha svatá udělají bratru tvému Áronoví, a synům jeho, aby
úřad kněžaký konali mi.

5. I vezmou [řemeslníci] zlato, a modrý postavec, a šarlat,
a červec dvakrát barvený, a kment.

6. Udělají pak náramenník ze zlata, a z postavce modrého,
a zo šarlatu, a z červce dvakrát barveného, a ze Inu bílého
přesukovaného, dílem rozličných barev.*

7. Dva kraje spojené míti bude na obou koncích, aby sešly
se v jedno.

8. Samo také setkání, a všeliké dílo proměnné bude ze
zlata, a z postavce modrého, a šarlatu, a červce dvakrát barve
ného, a z bílého Inu přesukovaného.

9. A vezmeš dva kameny onyxové, a vyryješ na nich jména
synův israelských:

10. šest jmen na kameni jednom, a čest ostatních na dru
hém, podle pořádku narození jejich.

KAPITOLA XXVII.

>Náramenník slul hebrejsky „efod“. Byl to oděv krátký bez rukávův,
zdležejicí ze dvou částí, z nichž jedna zpředu druhá vzadu splývale.
Obě části efodu na ramenou byly spojeny, od ramenon pak rdhaly 25
k ledví. Efod, o němě se tuto mluvi, semému nejvyššímu kněsí náležel.
Jiný prostý efod Iněný bílý byl obcený, jejš kněží a lovité při slnžbách
posvátných nosili.
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11. Dílem řezbáře, a rytbou rytce pečetí vyrvješ na ních , , = Hospodina: | bude nositi soud synův sraelských na prsou

jména synův israelských, a do zlata vsazené (zlatem) obložíš: „ VĎ U svých, před obličejem Hospodina vždycky.12. a položíš [dva ty kameny) na obou krajích náramen- k 31. Uděláš i sukni pod náramenník všecku z postavce mo
ufku na památku synům israelským. A nositi bude Áron jména ,
jejich před Hospodinem. na obou ramenou, pro přípomínání.*

13. Uděláš i háčky ze zlata,
14. a dva řetízky ze zlata nejčistšího sebe spolu se držící.

kteréž zavěsíš na háčky.
15. Uděláš také nápraník soudu“ dílem rozličných barev

podle setkání náramenníka, ze zlata, z postavce modrého, a
šarlatu. a červce dvakrát barveného, a bílého Inu přesuko
vaného.

16. Čtverhranný bude a dvojitý: míra pídi míti bude tak
na dloubosť. jako na širokosť.

17. A položíš na něm čtyři řady kamenův drahých: v prvé ©
řadé bule kámen sardius, a topas a smaragd:

18. ve druhé karbunkulus, safír a jaspis:
19. ve třetí ligurius, achát, a ametyst:
A ve čtvrté chrysolit, onyx, a beryll. Vsazeni budou do

zlata v pořádcích svých.
21. A budou míti jména synův israelských: dvanáct jmén

vyryto bude, každý kámen jedním jménem jednoho ze dva
náctera pokolení.

22. Uděláš na náprsníku řetězy vespolek se držící ze zlata
nejčistšího :

23. a dva kroužky zlaté, které vložíš na obadva kraje ná
prsníku:

24. a řetězy zlaté spojíš s kroužky, kteréž jsou na krajích
jeho:

2Ď. a těch řetězův konce sepneš dvěma háčky na obojí
straně náramenníka, jenž hledí k náprsníku.

26. Uděláš také dva kroužky zlaté, které vložíš na kraje
uáprsníka, na krajích, jež jsou naproti náramenníku, a k zadní
jeho straně patří

27. A také i jiné dva kroužky zlaté, ježto dáti se mají
na obě strany náramenníka zespod, jenž hledí naproti spojení
dolejšímu, aby spojíti se mohlo s náramenníkem.

28. I aby přitažen byl nápraník kroužky svými a kroužky
náramenníka tkanicí z postavce modrého, aby zůstalo spojení
pevné, a náprsník od náramanníka neodstával.

29. I bude nositi Áron jména synův israelských na náprs
níku soudu na prsou svých, když vcházeti bude do Svatyné

drého, a

32. v prostředku jejím nahoře bude otvor a prým vůkol
něho vytkaný. jako bývá obyčejně po krajích roucha, aby 8e
snádně netrhala.

33. Dole pak při podolku též sukně vůkol uděláš jako jablka
granátová, z modrého postavce, a šarlatu. a z červce dva
krát barveného, uprostřed promísiv zvonečky,

A. tak aby byl zvoneček zlatý, a jablko granátové: a opět
zvoneček jiný zlatý, a jablko granátové.

35. [ bude se obláčeti v ni Áron při úřadu služebuosti, aby
slršán byl zvuk, když vchází „a ven vychází ze Svatvně před
obličejem Hospodinovým, | aby nenmřel.

J6. Uděláš i plech ze zlata nejčistšího: na kterém vvryješ
dílem rvtce pečetí: Svaté Hospodinu.

47. A uvážoš jej tkanicí z postavce modrého, a bude na
čepici,

38. vise nad čelem velekněze. [ ponese Árou nepravosti
synův israelských při všech dařích, a obětováních, kteréž obě
tují a posvěcují. Bude pak plech ten vždycky na čele jeho,
aby milostiv byl jim Hospodin.

30. I shotovíš úzkou sukni z kmentn a čepici z kmentu
uděláš. i pás dílem vyšívaným.

40. Srnům pak Áronovým sukně lněné připravíš, a pásy
a čepice k oslavě a ozdobě.

41. A oblečeš všemi těmi věciní Ároun bratra svého, i syny
jeho s ním, a všech posvětíš ruce,“ a posvětíš jich, aby úřad
kněžský mi konali.

42. Naděláš i spodky iněné, aby přikrývaly tělo hanby své
od ledvin až do stehen: .

43. a budou jich užívati Árou, i synové jeho, když budou
vcházeti do stánku svědectví, nebo když přistupují k oltáři,
aby sloužili ve Svatyni, aby nepravostí vinni jsouce, ne
zemřeli. A to bude za právo věčné Áronovi, i semeni jeho
po něm.

KAPITOLA XXIX.
Rozkaz Hoži ©svěcení kněli a ojtáře. — Nařízenl o ostavičné oběti.

1. Ale i toto učiníš, aby mi na kněžství posvěcení byli.

veházeti do svatyně před Haepodina. — Hluboký význam ozdoby té a

sni,8 tostáhneš.
celé úpravy její jest patrný. V vykoniraje službu před Hospo- sukni, a náramenník, a náprsník, a to pasem

KÝ | Vezmi tele ze stáda, a skopce dva nepoškvrněné,'

na PO před H nem na věky. S í | 2. a chleby přesné, a koláč bez kvasu, kterýžby skropen30. Položíš pak na náprsníku sondu Učení a ravdu, X byl olejem, oplatky také přesné olejem pomazané: z bělí pše
kteréž budou na prsou Áronových, když vcházeti bude před r ničné vše to naděláš.

v k 3. A vložené do koše obětovati to budeš: tele pak a dva. a. skopce.

oi Nejeyššímě! vyvolenýlid vždymíti na pamětia počovati ) a 4. i Árona a syny jeho přivedej ke dveřím stánku svě"Nápreníksondu(bebrejsky:chošen)bylnadJinédražšía |- fAMkdjl,| dectví.Akdyžotcesesynyjehoumyješvodou::
jší ozdobou,kterou veleknězna prsa kladl, kdykoli ma bylo y i Ď. oblečeš Árona v roacha jeho, to jest ve Iněný šat, a

+R
dinem, vždy na srdcí a paměti měl míti blaho a spásu všech rodův
i synův lernolských, z lásky k ním všeliké potřeby lidu modlitbami
a obětmi předklidaje Bohu. Nejvzácnějším klenotem pří nápreníku byla
věc, jež označovalase významnýmislovy: Učení a pravda (hobr.

BO

G. a vstavíš čepici na hlavu jeho, a plech svatý na čepici,
7. a olej pomazání vleješ na hlavu jeho: a tímto řádem

posvěcen bude.“

-ANUrim vo thummim). Z Jům a vyklad ixma nelze udati 8. Syny také jeho přivedeš, a zobláčíš v sukně Inčné, aačehotajemnátatosvatostinazáležele|kterakbylaupravena.Učencí— (Šia(©| Opášešpasem,
soudí, že tajemné „Urim ve thummim* vloženo bylo do čtverbranného M ) 0nápraníku, mezi dvojitou drabocennou tkaninu, přiléhající k sobě. — i hi * ruce jim pomažeš olejem.
Jinak ještě dodati sinší, že velekněz, vedle úřadu svého v důležitých “ ; KAPITOLA XXIX.
příčinách posvátných maje dlo pravdy a vůle Boší konsti soud a vy- ry /9 3 tj. bez vady.
dati nález, při úkonn tom nžíral řešené tajemné svatostiny. Avšak I tu ; | M 3 Toliko relekněs byl na hlavě pomazán; n ostatních kněží pouze
nelzo mistnějivyložitia určiti způsoba,ktorým se to dělo. L. rnce jsou pomaniny.M

-ď 0© „l - ; > © 15
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9. Árona totiž i syny jeho, s vstavíš jim čepice (na hlavu]:
1 budou mí kněží řádem věčným. Když posvětíš rukou jejich,

10. přívedeš i tele před stánek svědectví. I vloží Áron a sv
nové jeho ruce své na hlavu jeho.“

11. a zabiješ je před obličejem Hospodinovým, u dveří
stánku svědectví.

12. A nabera krve z telete, pomažeš na rozích oltáře pretem
svým :-ostatní pak krev vyliješ k spodku jeho.

18. Vezmeš I tuk všecken, který přikrývá droby, a brá
nici s jater, a dvě ledviny s tukem, který na ních jest, a
budeš to obětovati v zápal na oltáři:

14. maso pak z telete i kůži, I hnůj spálíš, vně za stany,
proto že jest to (oběť) za hřích.

15. Jednoho také skopce vezmeš, na jehožto hlavu vloží
Áron, i synové jeho ruce.

16. A když ho zabiješ, nabera krve jeho, vyliješ okolo
oltáře.

17. Samého pak skopce rozsekáš na kusy; a vymyješ droby
jeho i nohy, a vložíš je na rozsekané maso, | ua hlavu jeho.

18. A obětovati budeš celého skopce v zápal na oltáři:
oběť jest to Hospodinu, vůně nejlíbeznější oběti Hospodinovy.*

19. Vezmeš také skopce drubého, na jehožto hlavu Áron,
i synové jeho vloží ruce.

20. A když ho zabiješ, vezma krve jeho. pomažeš konce
ucha pravého Áronova, I synův jeho, a palce rukyjejich i noby
pravé, a krev tu vyliješ na oltář vůkol.

21. A vezma krve, kteráž jest na oltáři, a vleje pomazání,
pokropíš Árona a roucha jeho, i synův jeho. a roucha jejich.
A když budou posvěcení omi. i roucha.

22. vezmeš tak ze <kopce, n ocas. i tuk. jenž přikrývá
droby, a bránici s jater, a dvé ledviny s tukem. který na nich
jest. a plece pravé. proto že jest (to) skopec posvěcení:“

23. a jeden pecník chleba, a koláč pokropený olejem, a opla
tek z koše přesných chlebův, kterýž postaven jest před obli
čejem Hospodinovým:

24. a dáš to vše v ruce Árona. a synův jeho, a posvětíš
je. zdvíhaje (to) před Hospodinem.

25. A potom přijmeš všecko z rukou jejich, a zapálíš to
na oltáři v zápalnou oběť, vůní nejlíbeznější před obličejem
Hospodinovým, nebo oběť jeho jest.

26. Vezmeš také hrudíčko ze skopce, kterým posvécen jest
Áron, a posvětíš ho pozdvižením před Hospodinem. a bude
na díl tvůj.

27. A posvětíš“ i hrudíčko zasvěcené. i plece, kteréž. jsi
od skopce oddělil,

2R. jímžto posvěcen jest Áron I synové jeho. a budou nu
dfi Árona i synův jeho právem věčným od synův israelských,
nebo prvotiny jsou, a počátkové z obětí jejich pokojných,
kteréž obětují Hospodinu.“

29. Roucho pak svaté, jehož užívati bude Áron, budou míti

* Áronu a synům jcho uloženo, ruce vložiti na hlavu dobytčeti obět
nému. Čínem tím na jevo dali, že jsouce hřišníky, zaslonžili pokutu
umrti, na kterouž místo ních s za ně vydáno budo obětné telštko.

* t. j. oběť tato zápalná Jest Bobu velice příjemná.
* na znamení, že celí od paty až do hlavy náležejí Bobu a tudíž

naprosto oddati se chtějí službě Jeho.
* ©J. k posvěcení kněží orčený. Z jiných oběti totiž nebylo pravé

plece páleno, ale náleželo kněžím.
* t.j. bude tobě náležeti.

> t.j. odděliš — odložiš na stranu.
> t.j. budoueně má hrudí a pleco ze všech oběrí pokojných náležetí

kněžím.
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synové jeho po něm. aby v něm pomazání byli, a posvěceny
byly ruce jejich.

30. Sedm dní užívati bude ho, kdož biskupem místo něho
ustanoven bude z synův jeho, a kdož vcházeti bude do stánku
svědectví, ahy sloužil ve Svatyní.

31. Skopce pak posvěcení vezmeš, a na místě svatém uvaříš
maso jeho:

82. kteréž jísti bude Áron, i synové jeho. Chleby také.
- kteréž jsou v koši, v sínei stánku svědectví, budou jísti,

39. aby oběť byla milostivá, a posvěceny byly ruce obětu
jících. Cizí'9 nebude jísti z ních, nebo svaté jsou.

34. Dakliby (co) zůstalo z masa posvěceného, nebo z chlebův
až do jitra, ostatky spálíš ohněm: nebudouť jedeny, nebo po
svěceny jsou.

Jó. Všecko, což jsem přikázal tobě, učiníš s Áronem, 1syny
jeho. Za sedm dní posvěcovati budeš rukou jejich:

306.a tele za hřích obětovatí budeš každého dne na oči

štění, a očistíč oltář, když obětovati budeš oběť očištění, a
pomažeš ho ku posvěcení jeho.

3%. Sedm dní očišťovati budeš oltář,'* a posvěcovati, a bude
svatosvatý: každý, kdož se ho dotkne, posvěcen bnde.

38. Toto jest, což obětovati budeš na oltáři: beránky roční
dva na každý den ustavičně:

39. jednoho beránka réno a druhého k večeru,
40. desátý díl [míry Efy) '* běli skropené olejem vytlačeným,

jenžby měl na míru čtvrtý díl Hin, a víno k oběti mokré
v jednostejné míře na beránka jednoho.

41. Drnhého pek beránka obětovatí budeš k večeru podle
řádu ranního obětování, a podle toho, což jame pověděli,
k vůni líbezné:

42. oběť [ta] jest Hospodinu obětováním věčným v rodech
vašich u dveří stánku svědectví před Hospodinem, kdež ulo
žím. abych mluvil k tobě.

43. A tam přikazovati budu eynům israelským, a posvěcen
bude oltář slávou mojí.

44. Posvětím i stánek svědectví s oltářem, a Árona se syny
jeho, aby úřad kněžský konali mi.

45. A bydliti budu uprostřed synův israelských, a budu
jim Hůh,

46. a zvědí, že já (jsem) Hospodin Bůh jejich, kterýž jsem
je vyvedl z země egyptské, abych zůstával mezí nimi, já Ho
spodin Bůh jejích.

KAPITOLA XXX.

Oltář kadidelný. — Sbírky na stánek. — Umyvadlo. — Olej posvátný.

1. Uděláš také oltář k pálení vonných věcí, ze dříví setim,
2. mající loket zdélí, a druhý zšíří, to jest, čtverhranný, a

dvou loket zvýší. Rohové z něho vycházeti budou.
3. A obložíš jej zlatem nejčistším, tek mřížku jeho, jako

strany vůkol, i rohy. A uděláš jemu korunu zlatou vůkol,
4. a dva kroužky zlaté pod korunou na každé straně, aby

provlečení byli skrze ně sochorové, a [tak] oltář nošen býval.
Ď. Ty sochory uděláš také ze dříví setim, a zlatem obložíš.
6. A postavíš oltář proti oponě, která visí před archou

svědectví, před alitovnicí kterouž se pokrývá svědectví, kdež
mluviti budu k tobě.

i Cizi — kdož není knězem z pokolení Áronzva.
" €. j. přinášeje na něm oběť očistnou.
'"' Efa byla míra na věci suché, a Hin na věcí tckuté.EL
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7. I bude páliti na něm Áron zápal libovonný (vždy)
z rána. Když zpraví lampy, zapálí jej:

8. a když ustaví je k večeru, páliti bude kadidlo z vonných
věcí věčné před Hospodinem v rodech vašich.

V, Nebudete obětovati na něm kadidla složení jiného.* ani
daru a oběti hovad, ani obětí mokrých obětovatí budete.

10. I bude se modliti Áron nad rohy jeho jednou v roce,
v krvi,“ kteráž obětována jest za hřích. a (hněv) krotiti bude
na něm po rodech vašich. Svatosvatý bude Hospodinu.

11. I mluvi) Hospodin k Mojžíšovi, řka:
12. Když vyzdvihneš mnobosť synův ieraelských podle po

čtu, jedenkaždý dá výplatu za duši svou Hospodinu. a nebude
rány mezi nimi, když sečtení budou.

13. Toto pak dá každý, kterýž jde k jménu,“ půl lotu podle
váhy chrámové.“ Lot dvaceti halířáv má. Polovice lotu oběto
vána bude Hospodinu.

14. Kdož jest v počtu, od dvacíti let a výše, dá tento plat.
15. Bohatý nepřidá k půli lotu, a chudý níc neumenší.
16. A přijaté peníze, kteréž jsou dány od synův israelských,

vydávati budeš na potřeby stánku svědectví, aby bylo připo
mínání jich před Hospodinem, a aby se alitoval nad dušemi
jejich.

17. A mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
18. Uděláš také umyvadlo měděné s podstavkem k umý

vání: a postavíš je mezi stánkem svědectví, a oltářem. I na
leješ (do něho] vody,

19. a umývati budou v ní Áron, a synové jeho ruce své
i nohy,

M. když budou chtíti vcházeti do stánku svědectví, a kdvž
budou míti přistapovati k oltáři, aby obětovali na něm ka
didlo (z vonných věcí) Hospodinu,

21. aby snad nezemřeli.“ Za právo věčné bude to jemu.
í semeni jeho v rodech potomních.

22. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi,
28. řka: Vezmi sobě vonných věcí, přední myrrhy a výborné

pět set lotův a skořice polovici, to jest, dvě stě a padesáte
lotův. prustvorce podobně dvě stě padesáte,

24. kasie“ pak pět set lotův na váhu Svatyně, oleje olivo
vého míru Hin:

25. a [z toho) uděláš k pomazání olej svatý, mast smíšenou
dílem apatykářským,

26. 8 pomažeš jím stánek svědectví, a archu zákona,
27. a etůl s nádobami jeho. svícny. i nádoby jeho a oltáře

kadidla,
28. i pro zápalnou obéť. i vše nádoby, které k služebnosti

jich náleží.
20, A posvětíš vše ty věci a budou svatosvaté: kdo se dotkne

jich, posvěcen bude.
30. Árona také a syny jeho pomažeš, a posvětíš je, aby

mi úřad kněžský konali.
31. Synům také israelským povíš: Tento olej pomazání

svatý bude mi v národech vašich.

42. Tělo člověka nebude mazáno jím. a podle složení jeho
nebudete dělati jiného, nebo posvěcený jest, a svatý bude vám.

A3. Člověk, kterýkoliby takový složil, a dal z něho cizíma,*
vyhlazen bude z lidu svého.

34. I řekl Hospodin k Mojžíšovi: Vezmi sobě vonných věcí,
myrrhového gumi, a onyxu. galbanu dobré vůně a kadidla nej
světlejšího: jednostejné váhy budou všecky ty věci,

35. a uděláš (z toho) kadidlo složené dílem apatykářským,
pilně smíšené, a čisté a posvěcení přehodné.

36. A když na nejdrobnější prach všecko ztlučeš, položíš
z něho před stánkem svědectví, na kterém místě budu se
ukazovati tobě. Svatosvaté bude vám [to] složení kadidla.

37. Takového složení nebudete dělati ku potřebě své, nebo
svaté jest Hospodinu.

38. Kdožbykoli udělal cosi podobného, aby požíval vůně jeho,
vyhlazen bude z lidu svého.

KAPITOLA XXXI

Heseleel, a Oojlab povolání udělati stánek, — Svěcení soboty. — Bůb dal

Mojžíšovi dvě kameuné desky,

1. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:

2. Hle povolal jsem ze jména Heseleele, syna Uri, syna
Hur, z pokolení Jůdova,

3. a naplnil jsem ho duchem Božím, moudrostí, a rozum
ností, a uměním ve všelikém díle,

+4. aby uměl vymysliti, cožbykolí řemeslně uděláno býti
mohlo ze zlata, a ze stříbra, a z mědi,

5. z mramoru. a drahého kamení a rozličného dříví.

6. A dal jsem jemu tovaryše Ooliaba, syna Achisamechova
z pokolení Dan. A ve erdei každého vycvičeného složil jsem
moudrosť: aby udělali všecko, což jsem přikázal tobě:

7. stánek úmluvy, a archu svědectví, a slitovnici, ježto jest
nad ní, i všecky nádoby stánku,

8. a stůl i nádoby k němu, svícen nejčistší 8 nádobami
jeho. i oltáře kadidla,

9. i pro zápalnou oběť, i všecky nádoby jejich, umyvadlo
s podstavkem jeho,

10. roucha svatá k služebnosti Áronovi knězi a synům jeho,
aby úřad svůj konali ve svatých věcech.

11. Olej pomazání, a kadidlo z vonných věcí [k kadění] ve
Svatyni. Všecko. což jsem přikázal tobě, udělají.

12. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, tka:

13. Mluv svnům igraelským. a rci jim: Vizte, abyste ostří
hali soboty mé: nebo znamením jest mezi mnou a vámi po
rodech vašich: abyste věděli, že já [jsem] Hospodin, jenž po
svěcuji vás.

14. Ostříhejte soboty mé; nebo svatá jest vám: kdožby ji
poskvrnil, emrtí umře: kdožby dělal v ní dílo, zahyne duše
jeho z prostředku lidu svého.

15. Šest dní dělati budete dílo: v den sedmý sobota jest,
odpočinutí svaté Hospodinu: každý, kdožby dělal dílo v ten
den, umře.

16. Ať ostříhají synové israelští soboty, a slaví ji v rodech
svých. Úmluva jest [to] věčná

17. mezí mnou a syny israelakými, a znamení věčné. Nebo
šest dní činil Hospodin nebe i zemí. a v sedmý od dfla přestal.

KAPITOLA XXX.

* t. j. kadidla jinak, než jak určeno jest, smišeného.
3 Áron, modle se za sebe | za Jid, roby poleje krvi z oběti smírné

na usmíření Boha Hospodina. Posvátný bohoslnžebný úkon tento děl se
Jednou za rok na veliký den smíření. Viz 3. Mojž 16, 2—34.

* £ J. kdož pojat jest v počet sečtených
* Lot „eíkl“ řečený, kterýž měl pravouvého, vždy chován jest ve

svatyni, aby podle něho pravá váha určíti se mohla.
* kdyby nečístí vcházelši do
* karie, 1. j. koření z kůry jistého stromu rostoncího v Indil. * ejzímu, t. j. jinému krom knězi.
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18. I dal Hospodin Mojžíšovi, dokonav tyto řeči na hoře
Sinaj. dvě desky svědectví ' kamenné, psané prstem Božím.

KAPITOLA XXXII
Tole slatě modlou. — Poknta modlářův. — Modlitba Mojtišova.

1. Vida pak lid, žeby Mojžíš prodléval sestoupiti s hory, se
brav se proti Áronovi, řekl: Vstaň, udělej nám bohy, kteřížby
šli před námi: nebo Mojžíšovi muži tomu, který nás vyvedl
z země egyptské, nevíme, co se přibodilo.

2. I řekl k nim Áron: Vezměte náušnice zlaté a uší žen,

synův i dcer svých, a přineste ke mně.
3. I udělal lid. což byl rozkázal, snášeje náušnice k Árónovi.
4. A on vzavje, sformoval dílem sléváckým, a učinil z nich

tele slité." I řekli: Tito jsou bohové tvoji, Israell. kteříž tebe
vyvedli z země egyptské. : :

Ď. Což vida Áron, vzdělal oltář před ním, a hlasem hlás
ného volal, řka: Zejtra slavnosť Hospodinova jest.

G. I vstavše ráno obětovali zápalné oběti, a oběti pokojné,
i sedl lid, aby jedl, a-pll, i vstali, aby hráli."

7. Mlavil pak Hospodin k-MojžíBovi, řka: Jdi, sstap: zhřešil
lid tvůj. který jsi vyvedl z země egyptské.

8. Sešli brzo s cesty, kterouž jsi ukázal jim: o udělali sobě
tele elité, a kKlanělíse mu, a obětovali mu oběti, řkouce:
Tito jsou bohové tvoji, Israeli, kteříž tebe vyvedli z země

také. |

9. A opět řekl Hospodin k Mojžíšovi:
tvrdé šíje jest: :

10. [protož] pusť mne, ať rozhněvá se prchlivosť má proti
nim, a zahladímje. a tebe učiním v národ veliký.

11. Mojžíš pak modlil se Hospodinu Bohu svému, řka:
Proč, Hospodine, hněvá se prehlivost tvá na lid tvůj, kterýž
jsi vyvedl z zemé egyptské, v síle veliké, a v race mocné?

12. Prosím, aby neřekli Egyptští: Chytře vyvedl je, aby
[je] pobil na horách, a vyhladil z země: akrotiž se hněvtvůj,
a slitaj se nad nepravostí lida tvého.

13. Rozpomeň se na Abrahama, Isáka, a Israele, služebníky
své, jimž jsi přisáhl skrže sebe samého, řka: Rozmnožím símě

vaše, jako hvězdy nebeské : a všeckn zemi tuto, o které jsem
mlavil, dám-semení vašemu, a budete jí vládnouti vždycky.

14. I ukrocen jest Hospodin, ták že neačinil zlého, kteréž
byl mluvil proti lidu svému.*

15. I navrátil se Mojžíš z hory, nesa dvě desky svědectví
v ruce své, popsané z obou stran,

16. a udělané dílem Božím: písmo také Boží bylo vyryté
na dskách.

17. Uslyšev pak Josue hluk lidu křičícího, řekl k Mojží
Sovi: Hřmot boje slyšeti jest ve stanech.

18. A on odpověděl: Není to. křik- ponoukajících k boji,

ani volání dohánějících k útěku: ale hlas zpívajících já slyším.
19. A když se přiblížil k stanům, uzřel tele a tance: i roz

Vidím. že lid tento

KAPITOLA XXXL ©

* Dvě tyto desky svědectvíčili deaatera přikázání Božích ne lidským
dílem, alo mocí samého Boha způsobeny a popsány Jnon.

KAPITOLA XXXIL 

* Aron vyobrazi! jim bohn ve způsobě telete, jak to vidali n Egypfanů,
kdež Apis, jinak Serapis řečený, vůl černý s lysinou na čele, ctěn býval
Jako bůh. — Tele zlaté patrně Jest napodobením dotčené

* Čínili to po způsobu pobanův, kteří domnělé boby své hrami a N
tanci velebívalí.

* Hle, Jak mocná jest přimlnva a orodování svatých alužebnikův
Božích.
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hněvav se velmi, pohodil z ruky desky, a rozrazil je pod
horou.“

20. A uchopiv tele, kteréž byli udělali, spálil, a zetřel [je]
až na prach, kterýž vsypal dovody, a dal z něho píti synům
israelským.“

21. A řekl k Áronovi: Co tobě učinil id tento. že jsi uvedl
nnů hřích převeliký ?

29. Jemuž on odpověděl“ Nehněvej se, pane můj: nebo ty
; znáš lid tento, že jest nakloněn k zlému.

“ 23. Řekli mi: Udělej nám -bohy, kteřížby šli před námi:

RN nebo tomu Mojžíšovi, který nás vyvedl z země egyptské, ne
k víme, co se přihodilo.

p 24. Jimž jsem já řekl: Kdo z vás má zlato? Přinesli, s
dali mi (je): i hodil jsem je do ohně, i vyšlo toto tele.

ho 20. Vida tedy Mojžíš lid. Zeby byl obnažen:“ [nebo byl
jej obloupil Áron pro ohavnosť mrzkosti. a mezi nepřátely
nahého postavil,|

26. a stoje v bráně ležení, řekl: Jestli kdo Hospodinův,

DN připoj se ke mně. I shromáždili se k němu všickni synovéLóvi:

27. jimžto řekl: Toto dí Hospodin Bůh israelský: Muž
vložiž meč na bedro avá:" jděte, a přejděte sem i tam od
brány až k bráně prostředkemležení, a jedenkaždý zabij bratra
i přítele, i bližního svého. *

28. I učinili synové Lévi podle řeči Mojžíšovy: a
jich v ten den okolo třimecítma tisícův.

20. I řekl Mojžíš: Posvětili jste rukou svých dnes Hospo
dinu, jedenkaždý na synu, a bratru svém, aby vám dáno bylo
požehnání.

80. Když pak bylo druhého dne, mluvil Mojště k lidu:
Zhřešili jste hříchem převelikým: vstoupím k. Hospodinu,
badu-li moci jakým způsobem modlitbou ho ukrotiti pro hřích
váš.

81. I navrátiv se k Hospodinu, řekl: Prosím. lid tento
zhřešil hříchem převelikým, a udělali sobě bohy zlaté: anebo
jim odpusí tuto vinu.

39. anebo neučiníš-li toho, vymaž mne z knihy. své, kterouž
jsí napsal.

33. Jemuž odpověděl Hospodin: Kdo zhřeší proti mně, toho
vymaží z knihy své:

34. ty pak jdi, a uveď lid tento, kam jsem mluvil tobě:
anděl můj půjde před tebou. Já pak v den pomsty navštívím
i tento hřích jejich.

35. Pobil tedy Hospodin lid pro hřích telete,“ jež byl udělalÁron.

padlo
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l KAPITOLA XXXIII
Hák Jida brozil, že 6 ním nepůjde. — Mojšíš rylládal a Boba, že záčil při

lida zdsteti, — Týž Kádal va tvář Boší patřití.

1. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka: Jdi. vstap z místa
tohoto ty, i lid tvůj, kterýž jsi vyvedl z země egyptské, do

'
ZX=7

+ Mojšlš, rozraziv dosky kamenné, vedle výkladu sv. Augustina, něloli
to z vnuknuti Božího, návěští dávnje, že starý Zákon Jednou Jinému
novému ustoupí.

3 Činem timto Mojžíš lidu patrně ukázal, jak plana Jest ničemná

moon obnosé Jelikož modla zničena | na prach rozetřena býti může.t. j. že se zákona i Boha epnetil, čili dlo hebr., že byl rozpustilý,

n vyd —p 9 blonpiř,t j. Bohanh že lidse pravého« Boba sp
s hi hokea) mečk boku svému.

* VěrníHospodínovipode ře kteříaž dosudvležení mudloelnžbu provozujíce, postižení b

* Hospodinpobil, t. J. rl "ua pro hřích, kteréhož se dopnatilmodloslužebností na oslavu
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země, kterouž jsem přisáhl Abrabamoví, lsákovi, a Jakobovi.
řka: Semeni tvému dám jí:

2. a pošli před tebou anděla, abych vyhnal Chananea, a
Amorrhea, a Hethea, a Ferezea, a Hevea, a Jebusea,

3. a abys všel do zemé oplývající mlékem a medem. Nebo uzří mne člověk, a živ bude."

(sám] nevstoupím s tebou, protože jsi lid tvrdé šíje: abych Ji 21. A opět řekl: Hle jest místo u mne, a budeš státi na
snad nezahubil tebe na cestě.“ sakále.“

4. A uslyšer lid řeč tuto velice trapnou, kvílil: a žádný 22. A když tudy půjde sláva má, postavím tebe v roz
podle obyčeje neoblékl se v ozdobné roucho své. sedlině akály,“ a zakryjí tě pravicí svou, dokud nepřejdu:

Ď. I řekl Hospodin k Mojžíšovi: Mluv synům israelským: 23. a pak odejmu ruku svou, a uzříš hřbet můj: '© tváři
Lid tvrdé šíje jsi, jednou vetoupím uprostřed tebe, a zahla- pak mé viděti nebudeš moci.
dím tě. Již nyní slož okrasu svou, abych věděl, co mám uči
niti s tebou. .

6. Složili tedy synové israelští okrasu svou u hory Horeb.*
7. Mojžíš také vzav stánek, rozbil (jej) vně za stany podál,

a nazval jméno jeho: Stánek úmluvy. A veškeren lid, kterýž
měl nějakou otázku, vycházel k stánku úmluvy, za stany.

8. A když vycházel Mojžíš k stánku, povstával veškeren
lid, a každý stál ve dveřích stanu svého, a hleděli za Moj
žíšem, až všel do stánku.

9. Kdyř pak on všel do stánku úmluvy, estuporal sloup
oblakový, a stával u dveří, a mluvil s Mojžíšem.

10. ani na to všickni patří, že sloup oblakový stojí u dveří
stánku. Povstávali pak i oni, a klaněli se ze dveří stanův
svých.

11. Mluvíval pak Hospodin k Mojžíšovi tváří v tvář, jako
má obyčej člověk mluviti s přítelem svým.“ A když se on
navracoval do táboru, služebník jeho Josue, syn Nun, mlá
denec, ncodcházel ze stánku

12. Řekl pak Mojžíš k Hospodinu: Velíš, abych vyvedl lid
tento, a neoznamuješ mí. koho pošleš se mnou, ježto jsi řekl:

Znám tebe ze jména, a nalezl jel milosť přede mnou.
13. Jestliže tedy nalezli jsem milosť před obličejem tvým.

ukaž mi tvář svou. abych poznal tebe, a nalezl milosť před
očima tvýma: pohled na lid svůj, národ tento.

14. I řekl Hospodin: Tvář má půjde před tebou, a odpoči
nutí dám tobě.“

15. I řek) Mojžíš: Jestli ty sám nás nepředejdeš, nevyvozuj
nás z místa tohoto.

16. Nebo po čem poznati budeme moci, já i lid tvůj, že
jsme nalezli milost před obličejem tvým, leč půjdeš-lí 8 námi.
abychom oslavení byli ode všech lidí, kteříž bydlí na zemi?

17. Řekl pak Hospodin k Mojžíšovi: I slovo toto, které
jsí mluvil, učiním: nebo jsí nalezl milost přede mnou, a tebe
znám ze jména.

18. Kterýž řekl: Ukaž mi slávu svou.*

19. Odpověděl: Já ukáži všecko dobré tobě“ a povolám
ve jménu Hospodina před tebou: a smilaji se, nad kým budu
chtíti, a milostiv budu, komu mi se bude líbiti.

20. A opět řekl: Nebudeš moci viděti tváři mé: neboť ne

KAPITOLA XXXIV.

Obnova přikázání Bolich —-Stkvělé záření tváři Mojšíšovy.

1. A potom řekl: Vyteš sobě dvě desky kamenné, podobné
prvním. a napíši na nich slova, která měly desky, jež jsi
rozrazil.

2. Budiž hotov ráno, abys vstonpil hned na hora Sinaj, a
staneš se mnou na vrchu hory.

S. Žádný ať nevstupuje s tebou, aniž kdo viděn buď po
vší hoře: volové také, a ovce ať se nepásou naprotí.

4. Vytesal tedy dvě desky kamenné, jaké prvé byly: a
v noci povstav vstoupil na horu Sinaj, jak byl přikázal jemu
Hospodin, nesa s sebou desky.

6. A když sstoupil Hospodin v oblaku, stál Mojžíš s ním,
vzývaje jméno Hoapodinovo. :

6. A když (Hospodin) pomíjel před ním, řekl: Panovníče
Hospodine Bože, milosrdný, a milostivý, trpělivý, a mnobého
slitování, a pravdomluvný,

7. kterýž ostříháš milosrdenství nad tisíci: kterýž odjímáš
nepravosí, i nešlecbetnoeti, a hříchy, a žádný sám sebou
není u tebe nevinný. Kterýž odplacuješ nepravost otcův na
synech, i vnocích, do třetího I čtvrtého kolena.
" 8. A Mojžíš rychle aklonil se až k zemi, a poklonu učinív,

9. řekl: Jestliže jsem nalezl mílosť před obličejem tvým,
Pane, prosím, abys šel s námi (ač lid tento tvrdé šíje jest),
a aby odjal nepravosti naše, i hříchy. a námi vládli.

10. Odpověděl Hospodin: Já vejdu v úmluvu před očima
všech, učiním znamení, která nikdy vídána nejsou na zemi,
ani v kterých národech: aby viděl lid tento, mezi nímž jsi,
skutek Hospodinův hrozný, kterýž učiním.

11. Zachovej všecko to, což já přikazují tobě dnes: já sám
vyženu před tváří tvou Amorrhea, a Chananea, a Hethea,
Ferezea také, i Hevea, i Jebusea.

12. Varuj se, abys nikdy 8 obyvateli země té nevcházel v přá
telství, jež by tobě byla ku pádu:

13. ale zboř oltáře jejich, polam modly, a háje“ posekej:
14. neklaněj se bohu cizímu, Hospodin horlitel jméno jeho,

Báh horlivý jest.“

KAPITOLA XXXIIL

* Slovy těmito Bůb pobrožvje lidu. Neporedu vás takovým viditel
ným způsobem, jako jsem vás vedi dasnd. Místo mne bezprostředným
vůdcem vaším budu anděl, jejš vám pošli, aby kráčel před vámi a byl
vaším +chráncem, opatrovníkem, prusebníkem. Jsouce lid
srdoe, bez andělské pomocí nevyváznete ze bříchův, pro něž bylo by
mi zahubiti vds.

* 4 Jj.oblekli ze v roucha smutko na znamení dncha zarmovceného a

srdce skroušenéhu žalom nad hříchy. tvář mou Jestzůstaveno ol v nebl. (Irenene.
* Tomu nesluší rozamětí tak, jakoby Mojžíšbyl ns Božskou bytosť | * Na ání bory, kdež0 tobě slova postav n na akálu. kteráž

bezprostředně patřil. Slovy řečenýmipraveno, že Bůh Mojžíšovi vůli svon má na zad jeskyni.
jnsně | zřejmě gjevoval, a důvěrně obcoval s ním v jistě způsobě vidí- ; * Způsobím, abys vešel du jeskyně tě.
telné, kteronž na s " £ j. nějakou částku slávy mé.

ne osobně půjdu před vámi a povedu vda, i jak žádáš, po LA
! v kterýchžto pohané obavným způsobemboby svě oslavovali.
* bortivý tolik co žárlivý. — Báh tak miluje duši, jako nevěstu Ze

nich, který podle sebe nostrpí soupeře.

* Ukáši tobě v obraze várckn dobrotivosť svon, abys mne poznal,
pokud mdloba lidská stačítí může.

* Žádný mne nemůže viděti, dokavad na zeml žije: — patření na

volím

* Mujšíš obdržev zač žádal, osměluje se vice žádati; prosíť, aby Bůb,
kterýž posud v oblako mluvíval k němu, svou velobnosťzřejměji nkázal
Jemn.

16



M .
ů sa i
„w

123 EX0DUS KAPITOLAXXXV, 124

l. Nevcházej ve emlouvu s lidmi těch krajin: aby, kdyžby
amilnili s bohy svými,* a klaněli se obrazám jejich, nepovolal
tebe někdo, abys jedl z obětovaných věcí.

16. Ani manželky ze dcer jejich nevezieš synům svým:
aby. kdyžby ony smilnily, nepřivedly evny tvé, aby i synové
tvoji smílnilí s bohy jejich.

17. Bohů slitých neučiníš sobě.
18. Slavnosti přesnic ostříhati budeš. Za sedm dní jísti

budeš chleby přesné, jakož jsem přikázal tobé, v čas měsíce
novotin:* nebo měsíce podletního času vyšel jsi z Egypta.

19. Všecko z pohlaví samcového, což otvírá život, mé bude:
ze všech hovad, tak z volův, jako z ovcí, mé bude.

M. Prvorozené osle vyplatíš ovcí: paklibys ani té ceny za
ně nedal, zabito bude. Prvorozeného ze synův svých vyplatíš :
a neukážeš se před obličejem mým prázdný.

21. Šest dní pracovati budeš, dne sedmého přestaneš orati
u žíti.

22. Slavnost týchdnáv “ nčiníš sobé v prvotinách obilí žní
tvé pšeničné: a alavnosť, když opět přichází čas roku, a všecko
se sklizuje. “

29. Po tři časy v roce ukáže se každý z vás pohlaví mužského
před obličejem všemohoucího Hospodina Boha israelského.

24. Nebo až odklidím národy od tváři tvé, a rozšířím meze
tvé, žádný nebude úklady činiti zemi tvé, když budeš vstupo
vati, a ukazovati se před obličejem Hospodina Boha svého
třikrát v ruce.

25. Nebudeš při kvasu * obětovatí krve obětí mé: aniž zůstane
do jitra (něco) z oběti slavnosti Fáse.

26. Prvotiny úrod země tvé obétovati budeš v domu Ho
spodina Boha svého. Neburleš vařiti kozelce v mléku mateře
jeho.

27. [ řekl Hospodin k Mojžíšovi: Napiš sobé slova tato,
jimiž jsem i s tebou, I 8 Israelem učínil smlouvu.

28. Byl tedy tam s Hospodinem čtyřiceti dnův, a čtyřiceti

nocí: chleba nejedl, a vody nepil. a napsal na deskách slov
úmluvy deset.*

29. A když astupoval Mojžíš z hory Sinaj, držel dvě desky
svědectví, a nevěděl, žeby rohatá“ byla tvář jeho ze společ
ného rozmlouvání s Hospodinem.

30. Uzřevše pak Áron, a synové israelští rohatou tvář Mojží
vu, báli se blízko k němu přistoupitl.

31. A povoláni jsouce od něho, navrátili se i Áron. i knížata
sboru. A když byl mlavíl k nim,

32. přišli k němu také všickni synové israelátí; jimžto při
kázal všecko, což byl slyšel od Hospodina na hoře Sinaj.

39. A dokonav řečí, položil zástěru na tvář svou.

4. Kterouž vcházeje k Hospodinu, a mluvě a ním. odjímal,
dokud nevyšel, a pak mluvíval k synům laraelským všecko, což
bylo jemu rozkázáno.

36. Kteřížto viděli tvář vycházejícího Mojžíše, že byla ro

3 Modlářství v Písmě snčasté „smiletvím“ ee nazývá, a „omílníti- zna
mená tady tolik co modlám klaněti so a sluažítí.

* € J. nového obíli na počátku žní ječně.
* £ j. letnice
s* j. slavnosťatánkův.
* £ J. dokavad u tebe kvas jest.
* £ J. desatero přikáziní.
> ©J.robatá září a stkvělosti. Dle textn hebr.: „Nevěděl, žeby stkvčla

se tvář Jeho: | viděli tvář jeho atkvělou.“ Blesk ten tváře Mojšlšovy byl
odleskem slávy Hospodinovy. a zároveň lidu rukojemstvím obnovené
úmlovy Boží.

ol
hkatá: než zakrýval on opět tvář svou, jestliže kdy mluvil
k nim.'“

KAPITOLA XXXV.

Osobotě, — + vzdělání stánku, — Darování potřeb k otáoku.
m Oollab zřízení Jsou k dílo.

— Besaleel

1. Tedy (Mojžíš) shromáždiv všecken zástup synův israel
ských, řekl k nim: Totoť jest, což přikázal Hospodin, abyste
činili.

2. Šest dní dělati budete dílo; sedmý den bude vám svatý.
sobota, a odpočinutí Hospodinovo : kdoby dělal dílo v něm, zabít
bude.

3. Nezanítíte ohné nikde ve příbytelch svých přes den so
botní.

4. I řekl Mojžíš ke všemu zástupu synův israelských: Tato
jest řeč, kterouž přikázal Hospodin, řka:

5. Oddělte u sebe prvotiny Hospodinu. Každý dobrovolné
a s ochotnou myslí ať je obětuje Hospodinu: zlato a stříbro,
a měd,

6. postavec modrý, a šarlat, a červec dvakrát barvený, a
kment, srsti kozí,

7. a kůže skopcův na červeno, a na modro barvené, dříví
setimm,

8. a olej ku připravování světel, i aby udělala se wasť,
a kadidlo nejpříjemnější:

9. kamení onyxové, i kamení drahé k ozdobě náramenníka,
i nápreníka.

10. Kdožkoli z vás moudrý jest, ať přijde, a dělá, což při
kázal Hospodin:

11. totiž stánek, a střechu jeho, i přikryvadlo, kroužky, a
opažení se svlaky, kolíky, a podstavky :

12. archu a sochory, alitovnici, a oponu, kteráž se před
ní rozpíná:

13. stůl s sochory i nádobami, i s chleby předložení:
14. svícen k chování světel, nádoby jeho a lampy, a olej

k chování ohně:

15. oltář kadidelní, a sochory [k něma), a olej pomazání,
a kadidlo z vonných věcí: oponu ke dveřím stánku:

16. oltář k zápalné oběti, a rost jeho měděný 8 sochory,
i nádobami jeho: umyvadlo, i podstavek jeho:

17. čalouny síně se sloupy a podstavky, zastiradlo ve dve
řích slné,

18. kolíky k stánku a k síni s provázky jejich:
19. roucha, jíchž se užívá při služebnosti Svatyně: roucha

Árona biskapa, a synův jeho, aby ii úřad kněžský konali.
20. A když vyšlo všecko množství srnův israelských od

oblíčeje Mojžíšova,
21. s myslí velmi ochotnou a nábožnou obětovali prvotiny

Hospodinu, k dělání díla stánka svědectví. Čehožkoli k službě,
a kronchům svatým bylo potřebí,

22. muži e ženami dali náramennice, a náušnice, prsteny,

n záponky s pravých rukou: všeliká nádoba zlatá k darům
Hospodinovým oddělena jest.

29. Měl-lí kdo postavec modrý, a šarlat, a čČervecdvakrát
barvený, kment. a srstí kozí, kůže skopcův na červeno, a na
inodro barvené,

A. stříbra a mědi kovy, obětovali (to) Hospodinu, a dříví
setim k rozličným potřebám.

'%Mojšíš zakrýval sl tvář, poněvadž, jak dokládá sv. Pavel, pro slávu
nemohli patříti na ní. 12. Kor. 8, 7.)
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25. Ale i ženy umělé, což byly napředly, daly: postavec
modrý, šarlat, a červec, a kinent,

28. a srsti kozí, dobrovolně všecko svoje dávajíce.
Zi. Knížata pak obětovali kamení onyxové, i kamení drahé

k váramenníku, a náprsníku,
28. a vonné věcí, 1 olej k způsobení světel, a k upravení

masti, a ke složení kadidla vůně nejlíbeznější.
29. Všickni muži a ženy myslí nábožnou obětovali dary,

aby udělána byla díla, jež byl příkázal Hospodin skrze Moj
žíše. Všichni synové israelští dobrovolné dary Hospodinu
obětovali.

2. I řekl Mojžíš k synům israelským: Hle Hospodin ze
jména povolal Beseleele, syna Uri, svua Hur z pokolení
Jůdova.

31. A naplnil ho dachem Božím. moudrostí a rozumnosti,
i uměním, i všelikou učeností.

32. k vymyšlení, dělání díla ve zlatě, i stříbře, i mědi,
A3. i při rytí kamenův, a díle tesařském. cožkoli řemeslné

může vymyšleno býti.
A4. dal ve srdce jeho: Oolisba také syna Achisamechova

z pokolení Dan:
30. obadva vyučil moudrosti, aby dělali díla tesařská, kram

pěřské, vyšívaná, z postavce modrého. a šarlatu. a červce
dvakrát barveného, a kinentu, i aby tkalí všecky věci. i také
cožkoli nového nalezali.

KAPITOLA XXXVI
Vadělání stánků 00všemi přislušnostm!. .

1. Dělal tedy Beseleel a Ooliab. I všeliký muž vtipný, jimž
dal Hospodin moudrosf, a rozumnosť, aby uměli řemeslně
dělati všecko, cožkoli k službě Svatyně potřebno jest. a což
příkázal Hospodin.

2. A když povolal jich Mojžíš, i všelikého umělého muže,
kterémuž byl dal Hospodin inoudrost. a kteříž dobrovolné pod
volili se k dělání díla,

9. dal jim všecky dary synův laraelských. A když oni dě
lali s pílností, lid na každý den ráno dobrovolné dary obětoval.

4. Protož řemeslníci donucení jsouce přišli,
5. a pravili Mojžíšovi: Více obětaje lid. než jest potřebí.
©. Přikázal tedy Mojžíš hlasem vyvolavače provolati: Ani

muž, ani žena ničehož neobětuj více k dílu Svatyně. A tak
přestalo obětování darův,

7. protože obětovaných věcí dosti bylo, až i zbývalo.
8. I dělali všíckni ardcem moudří k ahotovení díla stánku,

čalounův deset ze Inu bílého přesukovaného, a z postavre
modrého, a šarlatu, a z červce dvakrát barveného. dílem pe
strým a řemeslem, jímž se proměny vyšívají:

9. z nichžto jeden měl na délku osmmecítua loket, a na
šíř čtyři: jednostejné míry byly všechny čalouny.

10. I spojil pět čalounův jeden s druhým, a jiných pět ve
spolek s sebou spojil.

11. Nadělal také ok z postavce modrého po kraji čalounu
jednoho z obojí strany, « po kraji čalounu druhého tolikéž.

12. aby se proti sobě vespolek scházela oka, i spojovala
se vespolek.

13. Protož i slil padesáte kroužkův zlatých. ježby spínaly
oka čalounův, a (aby) ačiněn byl jeden stánek.

14. Udělal | houní jedenácte ze srstí kozích k pokrytí
střechystánku :
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15. jedna houně na dlouhosť měla loktův třiceti, a na šíř
lokty čtyři: jednostejné míry byly všecky houně:

16. z nichžto pět spojil obzvláště, a šest jiných obzvláště.
17. A udělal ok padesáte po kraji houně jedné, a padesáte

po krají houně druhé, aby se vespolek s sebou spojovaly.
18. A spinadel měděných padesáte, jimižby se apínala stře

cha, aby jeden pokrov ze všech honní učiněn byl.
19. Udělal i pokrytí stánku z koží skopových na červeno

barvených: a jiné svrchu pokrytí z koží modrých.
20. Nadělal ke stánku i desk ze dříví setim stojatých.
21. Desíti loktův byla dlouhost desky jedné: a půl dru

hého lokte širokosť držela.

22. Dvoje vydražení bylo v jednékaždé desce, aby se jedna
s druhou spojovala. Tak udělal u všech desk stánku.

23. Z nichžto dvaceti k strané polední bylo proti větru
polednímu,

24. s čtyřiceti podstavky stříbrnými. Dva podstavky pod
jednou deskou kladeny bývaly s obojí strany úhlův. kdež vy
dražení boků v úhlech se skonávají.

25. K straně také stánku. kteráž patří k půlnoci, udělal
dvaceti ilesk,

26. s čtyřiceti podstavky stříbrnými, dva podstavky pod
jednukaždou desku.

21. Proti západu pak, to jest, k té straně stánku, jež k moři
patří, udělal šest desek,

28. a dvě jiné pří jednomkaždém úhlu stánku v zadu:
29. kteréž spojeny byly z dola až k vrchu, a v jedno spo

jení spolu se scházely. Tak udělal s obojí strany po úhlech:
30. aby osm desek bylo spolu, a měly podstavků stříbrných

Šestnácte, totiž dvu podstavky pod jednoukaždou deskou.
31. Nadělal | svlakův ze dříví setim, pět na zdržování desek

jedné strany stánku.
92. a pět jiných k spojování desek druhé strany: a kromě

těch, pět jiných svlakův k západní straně stánku proti moři.
39. Udělal také avlak jiný, kterýžby šel po prostřeJku desek

od jednoho úhlu k druhému.
34. Ta pak opažení desk obložil zlatem, sliv podstavky

jejich stříbrné. A kruhy k ním udělal zlaté, skrze kteréžby
sochorové provlekování býti mohli: a i ty plechy zlatými
okoval.

35. Udělsl i oponu z postavce modrého, a šarlatu, červce,

A A Ino bílého přesukovaného, dílem krumpéřským, proměnnou,
a protykovanou.

36. A čtyři sloupy ze dříví setím. které s makoviceml po
zlatil, a slíl k nitu podjstavky stříbrné.

97. Udělal také zastření ke dveřím stánku z postavce mo
drého, šarlatu, červce, a Inu bílého přesukovaného, dílem vy
šívacím,

38. a (k tomu] sloupův pět s makovícemi jejich, kteréž ob
ložíl zlatem, a podstavky k nim slil měděné.

KAPITOLA XXXVIL
Vsdělání archy — stolu — svícnu a oltáře kadidelného.

1. Udělal pak Beseleel i archu ze dříví setim. mající pal
třetího lokte na dlouhosí, a půl druhého lokte na šÍř, vyso
kost také půl druhého lokte byla: a obložil ji zlatem nej
čistším vnitř i zevnitř.

2. A udělal jí korunu zlatou vůkol,
3. slív čtyři kruhy zlaté ke čtyřem úblům jejím: dva krahy

po jedné straně. a dva po druhé.
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4. Sochory také udělal ze dříví setim, kteréž okoval zlatem.
Ď. a uvlékl je do kruhův. jež byly po stranách archy k no

šení jí.
6. Udělal i slitovnici, to Jest, místo, z něhož Bůh odpovědi

dával, ze zlata nejčistšího, pál třetího lokte na délku a půl
drubého lokte na šířkn.

7. Dva také cherabíny ze zlata taženého. kteréž postavil
z obojí strany. alítovnice:

8. chernbína jednoho na konci jedné strany, a cheruhína
drahého na konci strány druhé: dva cherubíny naobou kou
cích slitovnice,

9. roztahující křídla a pokrývající slitovnicí, a patřící na:
sebe vespolek, | na ni.

10. Udělal i stál ze dříví setim na délkudvou loket, e na
šíř lokte jednvho. kterýž měl zvýší půl druhého lokte.

11. A obložil jej zlatém| nejčistším, a udělal mu okolekzlatý vůkol,
12. a tomu okolku koranu zlatou římsovou, čtyřprstáv

a nad tou druhuu korunu zlatou.
13. Slil také (k némun]čtyří kruhy zlaté, které vpustil do

čtyř úhlův, jeden pří každé noze atolu
14. proti koraně:.í uvlékl "do nicb sochory, aby mohl stůl

nošen býti.
16. Ty taká sochory udělal ze dříví setim, a okoval je

zlatem.

16. A nádoby k rozličným potřebám stolu, misky, baňky,

a koflíky, a: kadídelnice, ze zlata čistého, v nichž obětovati
se mají oběti mokré.

17. Udělal i svícen kovaný ze zlata nejčistšího. Z jehožto
sloupu pruty, číše, i kuličky, a lilie vycházely :

18. šest [prutův bylo) po obojí straně, tři pruty ze strany
jedné a tři z druhé:

19. tři číše na způsob ořecbu na jednomkaždém prutu, a
kuličky spolu, i lilie: a tři číše nápodobné ořechu na prutu
drubém a kuličky spolu, | filie. Jednostejné bylo dílo šesti
prutův. ze sloupu svícnu vycházejících.

20. Na samém pak sloupu byly čtyří číše na způsob ořechu.
a kuličky na každé, dpolu i lilie:

21. a kuličky pode dvěma pruty na třech místech, kterých
spolu šest prutův jest vycházejících ze sloupu jednoho.

22. A tak i knlidky, i pruty z téhož byly," všecko zcela
tažené ze zlata nejčistšího.

23. Udělal i lamp sedm 8 utěradlyjejich, i nádoby. v nichž
by se oharky hasily, ze zlata nejčistšíbo.

24. Hřivnu zlata vážil svícen se všemi nádobami svými.
25. Udělal i oltář kadidelný ze dříví setim, mající na čtyři

hrany po jednom loktu, a na vysokost dva: z jehožto úhlův
vycházely rohy.

24. A okoval jej zlatem nejčistším, s roštem. a se stěnami,i s rohy.

27. I udělal jemu koruna zlatou vůkul, a dva kruhy zlaté

pod korunou při každém boku, aby do nich byly uvlačovány
sochory,a oltář mohlnošen býti.

28. Tv pak sochory udělal ze dříví setim, a obložil je
plechy zlatými.

29. Složil i olej. k masti posvěcování, a kadidlo z vonných
věcí nejčistších, dílem apatykářakým.

KAPITOLA XXXVII.

' t.j z jednahu kurn se slonpem svícnu.
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KAPITOLA XXXVIII.

Vadělání oltáře k zápalné obětl a umyvadls. — Úprava síně.

1. Udělal také oltář k zápalné oběti. ze dříví setim, pětí
loket na čtyři hrany, a tří zvýší:

2. 2 jehožto úhlův rohy vycházely, a obložil jej plechy ině
děnými.

3. A ku potřebám jeho upravil z mědí nádoby rozličné,
kotly, kleště, vidlice, háky, a nádoby k brání ohně.

4. A rošt jeho na způsob síti udělal měděný, a pod ním
u prostřed oltáře ohništé,

5. a alil čtyři kruhy. k tolika krajům roštu, aby uvláčení
byli do nich sochorové k nošení:

G. a i ty udělal ze dříví setim, a obložil je plechy mě
dénými:

T. a uvlékl (je) do kruhů, kteréž na bocích oltáře vynikaly.
Ten pak oltář nebyl celistvý, ale [udělaný] z prken dutý,
u uvnitř prázdný.

8. Udělal též umyvadlo měděné s podstavkem jeho ze zrca
del žen,'* kteréž ponocovaly při dveřích stánka. :

9. Udělal i síň, na jejížto straně polední byly opony, zeInu bílého přesukovaného,loktův sto,
10. sloupův mědéných dvaceti s podstavky jejích, mako

více sloupův i všecka rytina dila ze stříbra,
11. Podobně k půlnoční straně, opony, sloupy. a podstavky,

a makovice sloupův, jedné míry, téhož díla, i kovu, byly.

-© 12. Na té pak straně, jež patří k západu. byly opony pa
desáti loktů, sloupův měděných deset s podstavky svými, a
makovice sloupův i všecka rytina díla, ze stříbra.

13. Proti východu pak padesáti loktů přípravil opony:

14. z nichžto patnácte loktův se sloupy třemi, a spodstavky jejich. jedna strana měla:
15. a na straně drubé (nebo u prostřed obojí [strany] vchod

do stánku udělal) též patnácti loket byly opony, a sloupové
tří a podstavkův tolikéž.

16. Všecky opony síně ze luu bílého přesukovaného se
tkány byly.

17. Podstavky sloupův byly měděné, makovice pak jejich,
se všemi rytinami svými, stříbrné: anobrž i sloupy síné ob
ložil stříbrem.

18. A u vchodišté jejího dílem vyšívačím udélal oponu z po
stavce modrého. šarlatu, červce a Inu bílého přesukovaného.
kteréž mělo dvaceti loket na délku, výsosť pak pěti loktů
byla, podle míry, kterou všecky opony síně měly.

19. Sloupové pak u vchodu byli čtyři, s podstavky u.čdě
nými, a makovice jejich a rytiny stříbrné.

20. Kolíky také stánku i síně vůkol zdělal z mědi.
21. Tyto jsou částí stánku svědectví, kteréž vyčteny jsou

podle rozkazu Mojžíšova k služebnostem levitův skrze ruku
Ithamara syna Áronova kučze:

22. kterážto Beseleel. syn Uri, syna Hur, z pokolení Jůda,
k rozkazu Hospodinovu skrze Mojžíše, dokonal, —

28. připojív sobě tovaryše Ooliaba syna Achizamechova
z pokolení Dan: jenž byl také řemeslníkem výborným ve dříví,
i krumpéřem, a vyšívačem z postavce modrého, šarlatu, červce
n kmentu.

24. Všeho zlata, kteréž vynaloženo jest na dílo Svatyně,

KAPITOLA XKXKVIL

* Tobo času nehylo zroadel ze skla, nýbrž s kovu leštěného. Divky
a ženy nosívaly jo s sebou. . .
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a kteréž jest obětováno v dařích, devétmecíhma hřiven bylo,
a sedm aet třiceti lotův, na váhu Svatyně.

25. Obětováno pak jest od těch, kteří šli na počet ode dva
cíti let a výše, od šesti set a tří tisícův, a pěti set padesáti
oděncův.

20. Bylo nad to sto hřiven stříbra, z nichžto slévání jsou
podstavkové Svatyně, a vchodu. kdež visí opona.

27. Sto podstavkův uděláno jest ze sta hřiven, jednu hřívuu
na každý podstavek počítaje.

28. Z tisíce pak, sedmi eet, a sedindesáti pěti lotáv, udělal
háky na slonpy, a makovice sloupův, a i ty okoval stříbrem.

20. Mědí také obětováno jest sedmdesáte dva tisíce hřiven
a nad to čtyři sta lotův,

A. z nichž sliti jsou podstavkové sloupův ke vchodu stánku
svědectví, a oltář měděný s roštem svým, a všecky nádoby,
kteréž ku potřebě jeho náleží,

31. a podstavkové síně jak v okolí tak ve vchodě jejím
i kolíkové stánku a síně vůkol.

KAPITOLA XXXXI
Roncha koěžská.

1. Z postavce pak modrého, a Sarlatu, červce a kmentu,
udělal roucha, v něžby se obláčel Áron, když přisluhoval ve
Svatyní, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi.

2. Udělal tedy náramenník ze zlata. postavce modrého. a
šarlatu, a červce dvakrát barveného, a Inu bílého přesuko
raného,

3. dílem hedbávnickým : i nastříhal pliškův zlatých. a zten
čil na nítě, aby se mohly províjeti s osnovou předních barev,

4. i (ndělal) dva kraje vespolek sobě spojené. na obou
stranách koncův,

5. a pás ztýchž barev, jak byl přikázal Hospodin Mojžíšovi.
©. Upravil i dva kameny onyxové, vložené a vsazené do

zlata a řemeslem rvjícího drahé kamenv ryté se jmény synův
israelských.

7. I vložil je na vrchní kraje náramenníka, ua památku
synův israelských, jak byl přikázal Hospodin Mojžíšovi.

8. Udělal i náprsník dílem hedvábnickým jako dílo nára
menníka, ze zlata, postarce modrého, šarlatu a červce dva

krát barveného, a Inu bílého přesukovauého: —
9. čtverhranný, dvojnásobný, na míru pídi.

10. I vysadil jej čtvřimi řadami drahých kamenáv. V řadé
první byl sardius, topas, smaragd.

11. Ve druhé karbunkul, safír a jaspis.
12. Ve třetí ligurius, achát, a ametyst.
13. Ve čtvrté chrvsolit, onyx, a beryli, obloženy a vsazeny

do zlata po řadách svých.
14. A téch kamenův dvanácte bylo ryto dvanácti jmény

pokolení israelských, každý jménem jednoho.
ló. Udělali v náprsníku i řetízky s sebou vespolek spojené

ze zlata nejčistšího:
l6. a dva háčky, a tolikéž kroužkůvzlatých. Kroužky pak

připjali na obou krajích náprsníku,
17. z nichžby visely dva řetězy zlaté, kteréž vepuuli do

háčkův, jež na úhlech náramenníka vynikaly.
18. Ty věci i napřed i na zad tak se s sebou scházely, že

náramenník a náprsník vespolek se vázaly,
19. jsouce přitaženy k pasu u pevnéji spojeny kroužky,

kteréž spojovala tkanice z postavce modrého, aby nepovolo
valy a od sebe neodstávaly. jak přikázal Hospodin Mojžíšovi.
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20. Udělali také sukni k náramenníku všecku z postavce
modrého,

21. a otvor pro hlava při vrchní straně na prostředku, a
prým vůkol otvoru toho vytkaný:

22. dole pak při podolku jablka granátová z postavce mo
drého, šarlatu, červce a Inu bílého přesnkovaného:

23). a zvonečky ze zlata nejčistšího, kteréž zavěsili mezi
jablky zrnatými u podolku sukně vůkol:

24. zvoneček pak zlatý. a [zase] jablko zrnaté, jimiž okrá
šlený chodíval biskup. když konal službu Boží, jak byl při
kázal Hospodin Mojžíšovi.

20. Udělali i sukně kmentové, dílem tkaným. Áronovi a
synám jeho:

26. a čepice s korunami jejich z kmentu:
27. spodky také iněné, kmentové:
28. pás pak ze Inu bílého přesukovaného, postavce modrého,

šarlatu, a červce dvakrát barveného. dílem vyšívačím, jak byl
přikázal Hospodin Mojžíšovi.

29. Udělali i plech svaté poctivosti ze zlata nejčistšího, a
napsali ua něm dílem ryteckým: Svaté Hospodinovo,

30. a k čepici přivázali jej tkanicí z postavce modrého, ja
kož byl přikázal Hospodiu Mojžíšovi.

31. Dokouáno jest tedy všecko dílo stánku, i střechy svě
dectví: a učínili synové israelští všecko, což byl přikázal
Hospodin Mojžíšovi.

32. A obětovali stánek. i střechu, i všecko nádobí, kroužky,
desky, svlaky, sloupy a podstavky,

39. pokrývka z koží skopových na červeno barvených, a
jinou pokryvku z modrých koží,

3. oponu. archu. sochorv, slitovnicí,
35. stál s nádobamí jeho, a s chleby předložení:
6. svícen. lampy, a nádobí jejích s olejem:

. oltář zlatý, a masť, a kadidlo a vonných věcí:
38. a oponu ke vchodišti stánku:
30. oltář měděný, rošt, sochorv, a nádoby jeho všecky:

umyvadlo s podstavkem jeho: opony síně, a sloupy 8 pod
stavky jejich:

40. opony ve vchodišti té síně, a provázky její a kolíky.
Nechybělo nic z nádob, které k službě stánku a pro příbytek
úmluvy rozkázány jsou. aby učiněny byly.

41. Roucha také. kterých kněží užívají veSvatyni, totiž
Áron a synové jeho,

42. obětovali svnové israelští, jak byl přikázal Hospodin.
- 48. A když viděl Mojžíš všecky věci tyto dokonané, po

žehual jim.

... == -i
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KAPITOLA XL.

Vyzdvlžení a posvěcení Stánku Hospodinora,

1. L mluvil Hospodin k Mojžíšovi. fka:
2. Měsíce prvního. prvního dne téhož měsíce," vyzdvihneš

stánek svědectví,

B. a postavíš v něm archu, a spustíš před ní oponu:
4. a vnesa stůl. položíš ua ném, což jest řádně přikázáno.

Svícen státi bude s lampami svými.
3. a oltář zlatý, na němž se páli vonný zápal. před archou

svědectví. Oponu ve dveřích stánku zavěsíš,
G. a před ním (postavíš] oltář zápalné oběti :
%.mezi oltářem a stánkem umyvadlo, kteréž naplníš vodou.

KAPITOLA XL.

* t. j. drnkého rokn po vyjití z Egypta.
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8. A oponami obestřeš síň, i vchod do ní.
9. A vezma olej pomazání pomažeš stánek s nádobami jeho,

aby posvěceny byly:
10. [též] oltář zápalné -oběti, | vše nádoby jeho.
11. umyvadlo (také pomažřeš]s podstavkem jeho: vše ole

jem pomazání posvětíš, aby bylo svatosvaté.

12. A Áronu i synům jeho rozkážeš přistoupit ke dveřím
stánku svědectví, a obinyté vodou

13. oblečeš v roucha svatá, aby sloužili mí, a pomazání
jejich aby jim k věčnému kněžství sloužilo.*

14. I učinil Mojžíš všecko, což byl přikázal Hospodin.
15. Tedy měsíce prvního, léta druhého, prvního dne mě

síce, postaven jest stánek.
16. A vyzdvihl jej Mojžíš, a položil desky, i podstavky,

i sochory, a postavil sloupy,
1%.a roztáhl příkrov na stánek, vloživ svrchu pokryvku,

jak Hospodin byl přikázal.
18. Vložil i svědectví do archy, uvlék vezpod sochory, a dav

slitovnicí svrchu (na archul.
19. A když vnesl archu do stánku, zavěsil před ní oponu,

aby vyplnil přikázání Hospodinovo. '

20. Postavil i stůl ve stánku svědectví k straně půlnoční
vně před oponou.

21. spořádav (na něm) chleby předložení, jakož byl při
kázal Hospodin Mojžíšovi.

22. Postavil i svícen ve stánku svědectví naproti stoln nu
straně polední,

23. rozestaviv řádně lampy, podle přikázání Hospodinova.

* Pomazáním tímto posvěcení bndon na kněžství, pokud živi budon.
aniž bnde kdy třeba maziní toho opětovati.

KAPITOLA XL. 132

24. Dostavil také oltář zlatý ve stánku svědectví, naproti
oponě,

25. a pálil na něm zápal vonných věcí: jakož byl přikázal
Hospodin Mojžíšovi..

26. Zavěsil také opona u vchodu stánku svědectví,
27. a [postavil] oltář zápalné oběti v síni svědectví, obětuje

na něm oběťzápalnou. i jiné oběti, jakož byl Hospodin přikázal.
28. Umyvadlo také postavil mezi stánkem svědectví a oltá

řem, naplniv je vodou.
29. I umývali (z něho) Mojžíš i Áron, i synové jeho ruce

sré i nohy,
30. kdrž vcházeli do stánku úmluvy, a když přistupovali

k oltáři, jakož byl přikázal Hospodin Mojžíšovi.
31. Vyzdvihl i síň vákol stánku a oltáře, oponu zavěsív

u vchodiště jejího. A když se všecky věci dokonaly,
32. oblak pokryl stánek svědectví a slára Hospodinova na

plnila jej“
A3. Aniž mohl Mojžíš vkročiti do stánku svědectví, neb oblak

zastřel všecko, a velebnost Hospodinova svítila jako blesk;
neb oblak byl všecko přikryl.

:4. Kdykoliv oblak odcházel od stánku. brali se svnové
israelští po houfech svých:

30. pakli se vznášel svrchu. zůstávali na témž místě.
80. Oblak zajisté Hospodinův vznášel se přes den nad stán

kem. a oheň v noci. což viděli všickni lidé israélští na všech

stanicích svých.

* Sláva Hospodinova, t. j. sloup ublakový, kterýž prve vznášel se
nad stanem vně mimo ležení. přenesl se na stánek svědectví. Bývaje
dříve za dne méně světlý, nyní na celo stkvělý se nkdzal. Za touž pří
činonnazvánJest „slávou Hospodinovou“; jellkož stkrovcím svě
lom svým velebnosť Boží přítomnou označoval. (8v. Aug.)



LEVTTICUS.
TŘETÍ KNIHA MOJŽÍŠOVA.

Ve třetí knize Mojžíšově složeny jsou zákony a řády, kterých uloženo šetřiti

kněžím v úřadě a lidu v jistých případnostech života.

Rozličná tato nařízení týkají se hlavně způsobův a konání obětí, svěcení, úkonův, povinností a práv kněží,

rozdílu mezi živočichy čistými a nečistými,
očišťovánía opatrování lidu od úbon v životě domácím a veřejném,

stavení výročních a občasných svátkův, upravení ze slibův a desátkův.

Zákouv dotčené ohlášeny jsou nepochybně na počátku druhého roku pn východu z Egypta.

KAPITOLA L

Nařisený apůsob při obětech zápalných.

1. Povolal pak Hospodin Mojžíše, a mluvil k němu ze
stánku svědectví, řka:

2. Mluv k synům iaraelským, a řekneš jim: Kdožkoli z vás
chtěl by obětovati oběť' Hospodinu z hovad, to jest z volův,
a ovcí obětuje oběti,

3. jestliže zápalnou bude oběť jeho a ze skotu; samce ne
poškvrnéného obětovati bude u dveří stánku svědectví. k usmí
ření sobě Hospodina:

4. a vloží ruku svou na hlavu oběti“ a bude příjemná, a
k očištění jeho prospěje.

5. I zabije tele před Hospodinem, u obětovati budou kněží,
synové Áronovi, krev jeho, rozlévajíce ji okolo oltáře,* kterýž
jest přede dveřmi stánku.

6. A stáhše kůži z oběti, údy na kusr rozsekají,
7. a na oltáři podpálí oheň. narovnavše prve hranici dříví:

8. a údy rozsekané svrchu pořádně položí vše, totiž hlavu.
i všecko, což přidrží se jater,

KAPITOLA L

* Ve Starém zakoně oběti byly dvojího druhu: krvavě, z žívočicbův,
a nokrvavě čili enchě, 2 rostlin. Krvavé třídily se takto: n) Zd
palné, když zabiti zvířata celá kromě kůže spálena bývala na oltáři
výhradně na oslavu samého Boba. b) Pokojné čili prosebné a díků
činné. Při ubětech pokojných bývala toliko čistka spálena, ostatní dá
valo se na body obětné. c; Smirné oběti za bříchy a víny. z kto
rých býval jeden díl na oltiři, drabý za stanom spálen, aneb Lučžím
věnován: a ty byly na smíření hřobův. Podle výkladu sv. Pavla
(k Žid. 10.) obětmi za hřích působeno toliko zovnitřní očištění a smi
ření. Vnitřního ospraredluční před Bohom pravý lernelita docházel to
liko skrze víru v zaslíbení Boží, mezi nimiž nad jíné vžilo zaslíbení
Vyknpitole.

3 Obětající, klada roku svou na hlavu obětovanému hovádku, dáva!
tím na jevo, že dobytše to zastupuje mistojeho. Obřademtimto zároveň
dělo se vyznání hříchův, spojené se skroušonou prosbon za odpnětění
Jich.

* Rozlčvání krve dělo se na znamení, že obětovatel má celé urdee
své sc všemi Žádostmi a náklonnostmi obětovati Dobu.
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sh 9. droby i nohy obmyté vodou: a kněz to zapálí na oltáři
v zápalnou oběť, a vůni líbeznou Hospodinu.

10. Jestliže pak jest oběť z (drobného) dobytka. z ovcí,
anebo z koz, k oběti zápalné samce bez poškvruv obětovati
bude.

11. A zabije ho při straně oltáře půlnoční před Hospodinem :
krev pak jeho svnové Áronovi vylijí na oltář vůkol:

12. a rozsekají údy, hlavu, i všecko, což se přidrží jater:
a vloží na dříví, pod kteréž podložen býti má oheň:

13. droby pak a nohy obmyjí vodou. A všecky věci oběto
vané zapálí kněz na oltáři v oběť zápalnou, a vůni nejlíbez
nější Hospodinu.

14. Jestliže pak ze ptactva bude oběť zápalná Hospodinu,
z hrdliček, anebo z holoubátek,

15. kněz přinese jí k oltáři: a zatoče hlavu ke krku, a
protrhna místo rány, vypustí krev na okolek oltáře:

16. vole pak hrdla, a peří povrže blízko oltáře k východní
straně. na místo, kdež se popel vysejpá,“

17. a zlomí křidélka jeho, a nebude sekati, ani felezem
děliti ho, ale spálí je na oltáři, podlože oheň pod dříví. Oběť
zápalná jest to. a oběť vůně nejlíbeznější Hospodinu.

KAPITOLA II.

PORADĚ Nařisení o sachých obětech.

3 1. Když bude člověk obětovatí oběť [suchou] Hospodinu.'

U Jj m inouka bělná bude oběťjeho, i polije ji olejem, a vloží kadidlo,

M uE, 2. a donese [ji] k synům Áronovým kněžím; z nichž je
u * den vezime hrst plnou mouky té bělné, a oleje, se vším ka

| didlem, a položí památku na oltář, k vůni přelíbezné Ho
spodinu.*

: ý * Popeliště to bylo opodál od Svatyně svatých.

Š M KAPITOLA II
Ň ; * rozuměj „oběť suchou“ — z rostiln, kterouž ovšem i chudáci mohli

přinášeti Bohu.
| + Oběť aluje tu pamitkon, upomínkou, jolikož měla Bobn milostivá

p Jeho zaslíbení připomínati.
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LEVITICUS

3. Ostatek pak té oběti bude Áronův a synův jeho. Svato
evatě z obětí Hospodinových.
- 4 Když pak obětovati budeš oběť pečenou v peci: budiž
to z mouky bělné, totiž chleby nekvašené, skropené olejem.
a koláče přesné pomazané olejem.

5. Jestliže oběť tvá bude z pánve, [budiž] z mouky bělné
skropené olejem, a bez krasu,

6. a rozlámeš ji na drobné kousky, a nalije na ni oleje.

7. Pakli z roštu bude oběť, rovněž mouka bělná olejem
skropena bude:

8. kterouž obětuje Hospodinu. dáš v ruce kněze:

9. A ten když obětovatí bude ji, vezme památné z oběti,
a spálí je na oltáři, k vůní líbezné Hospodinu;

10. což pak zůstane, bude Áronovo 1.synův jeho; Svato- .

svaté z obětí Hospodinových. 
11. Všeliká oběť, kteráž se obětuje Hospodinu, bez kvasu

bude: aniž co kvasu a medu zapálono: buda v.oběť.Hospodinu. :

12. Prvotiny toliko těch věcí:obětovati budete adary: na
oltář pak nebudou vloženy, v vůni líbeznou.*

13. Kteroažkolí oběť obětovatibudeš, solí ji osolíš, aniž
odejmeš soli úmluvy Boha tvého'odoběti své. Při každé oběti
své sůl obětovati budeš.*

14. Jestližeby pak: obětoval dar z prvotin obilí svého Ho
spodinu. z klasův ješté zelených, upražíš je ohněm, a zetřeš

na způsob. krupice, afak. obětovati budeš prvotiny své Ho
spodinu,

15. polije leh svrchu olejem. a kadidlo vlože na ně, neboba
16. z kteréžto kněz na památku daru zapálí čásťobilízetře

ného, i oleje; i všecko kadidlo.

-© KAPITOLA IIL
Nařisení o pokojně obětí,

1. Jestliže pak oběť pokojná' bude oběť jeho, a bude-li

chtíti z volýjv.obětovati, samce neb samici; nepoškvrněné * bude
obětovati před Hospodinem. ©

2. I vloží níku: svot na -hlavu oběti své, a ta zabije se

u dveří :stánku úvědectví; ssreynovéÁronovl; kněží. vylijí krev

vol oltáře. .„A obětovati badouz oběti: Pokojné v oběťHospodinovu
k který.přikrývádroby, acožkolí tuku.vnitř jest:

4. dvě-ledviny s tukem, kterýžjest na slabinách,i branici
na jatrách 8 lelvinkami.“

5. I pájiti to budou na.oltáří v obéť zápalnou,* podložíce
oheň pod dříví: v oběť vůně nejlíbrznějíí Hospodinu.

> t. J. na pánvi smažená nebo počená.

*Toraelitičebylo kařlžcno,aby z požítkův země nejedll dříve než z nich
obětovali Hospodinu. Óběťta slula prvotiny, a ty připadly kněžím.

> SM vyobrezuje neporuitřelnost a tudiž také trvalosť úmlnvy Zákona.
KAPITOLA II.

! Vhebr. jazyku slovem „pokoj“ vyznačujese všecko,cožjeat dubré,
mílé, blahé. — „Pokojnými* obětmi vzbnzováno vděčnosť k Rohu a roz
něcováno lásku k bližnímu.

?*Neposkvrněný znamená tu tolik co „bez vady všelliků“.
> Tnkem a ledrinamí vyznamenávů se život tělesný, kterýž Bohu za

oběť přiněsti sinší.

* V bebr. textn čteme „spolu s oběti zápalnoa“. Oběť zápalní totiž
každodenně ráno a večer obětována bývala, tak že tnk a čistky obětí
pokojné, na ni vložené, s ni zňroveň emileny býti měly.

KAPITOLA IV. 136

G. Pakli z ovcí bude oběť jeho v oběť pokojnon, buď že
samce, neb samici obětovati bude, bez poskvrny budou.

7. Rude-li beránka obětovati před Hospodinem,
8. vloží ruku svou na hlavu oběti své: která zabita bude

na síni stánku svědectví: a synové Áronovi vylíjí krev, jeho
okolo oltáře.

9. A obětovati budou z oběti pokojné oběťHospodinu: tuk,
4 ocas celý

10. s ledvinami, a tuk, který přikrývá břicho, i všecky
. droby, i oboje ledvinky s tukem, kterýž jest podle elabiu,

1 branicí na jatrách s ledvinkámí.
11. A páliti to bude knéz na oltáři na potravu ohně, a

oběti Hospodinovy.
12. Bude-li koza oběťjeho, a bude-li ji obětovati Hospodinu,
13. ruku svou vloží na blavu její: a zabije ji u vchodu

stánku svědectví. A synové Áronovi vylijí krev její vákol
oltáře,

14. u vezmou z ní ua potravu ohně Rospodinova tak, který
přikrývá břicho, a který přikrývá všecky droby:

15. dvě ledvinky s branicí, kteráž jest na uich podle slabin.
i tuk při jatrách 8 ledvinkami:

16. a páliti to bude kněz na oltáři, na potravu ohně, a
nejpříjemnější vůně. Všeliký tuk Hospodinův bude

17. právem věčným po rodech, a ve všech příbytcích va
šich; ani krre, aní tuku nikoli nebudete jísti.*

* KAPITOLA IV.

- Nařízení v.přišteš obětování :okěti za hříchy. : :

1. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řká:
2. Mluv synům israelským: Člověk, kterýžby zhřešil z ve

vědomí.* a učinil by něco (proti některému] ze všech přiká
zání Hospodinových, což přikázal, aby činěno uebvlo:*

B. jestližeby kněz, který pomazán jest, břešil, čině aby hřešil

i lid,* obětovati bude za, svůj hřích tele> bez poskvrny Ho
spodinu,

4. a přivede je ke dveřím stánku avědectví před Hospodina,
a ruku avou vloží na hlavu jeho,'a zabije je Hospodinu.

Ď. Vezme také zkrve telete, a vneseji dostánku svědectví.
U. A omočiv prst svůj v té krvi, kropiti jí bude sedmkrát

před Hospodinem proti oponě Svatyně.
7. A z též krve pomaže rohy oltáře kadidla nejlíbeznějšího

Hospodinu, kterýž jest ve stánku svědectví. Všecku pak ostatní
krev vylije na spodek oltáře“ zápalné oběti u vchodu stánku.

8. A tuk telete vyjme za hřích, i ten. který droby při
krývá, | všecko, jež vnitř jest:

9. dvě ledvinky, a branici, která jest na nich podle slabin,
1 tuk jater a ledvinkamí,
(10, jako se odjímá z telete oběti pokojné: a páliti to bude
na oltáři zápalné oběti.

: 4 Tuk, kteréhož Inraelštíjisti nemělí,byl toliko ten, ml Vy výšořečené vnitřnosti pokryty; ostatního tuku požírati bylo do

KAPITOLA IV.

*Rozumějvůbec: « poblouzení,«m z omylu,a nepaměti,vcmajo Jinak vůle zjé přestonpiti zákon Boží.
* rozuměj a dodej: „ten a takový provinileo mů obětovati oběť za

hřích“ — Úmyslné, zlomyslnéa zjevně přestupní zákona Božího,zpoura to proti Bohu « králi, trestino bývalo sm
* £ J. hříchem svým dávajo pohoršení a Hd PHrozoje k zlémuo.

* £ J. ba zemi n oltáře.
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11. Káži pak i všecko maso, s hlavou, i a nohami, i s droby, , Ú,
i 8 lejny,

12. | s ostatním tělem vyneše ven za stany, na místo čisté,
kdež se popel vysejpá: a zapálí to na hranici dříví, na místě, |
kdež vysypány jsou popely, epáleno to bude.

13. Jestližeby pak veškeren lid israelský nevěděl, a z ne
vědomosti učinil, což jest proti přikázání Hospodínovu,

14. a potom poznal by hřích svůj; obětovati bude za břích
svůj tele, a přivede je ke dveřím stánku.

15. A starší lidu položí ruce své na hlavu jeho před Ho
spodinem. A když tele bude zabito před obličejem Hospodi
novým,

16. kněz, který pomazán jest, z krve jeho vnese do stánku
svědectví,

17. a prst omoče kropiti bude [jí] sedmkráte proti oponé. «
18. A touž krví pomaže rohy oltáře, který jest před Ho

spodinem ve stánku svědectví: ostatní krev pak vylije na
spodek oltáře zápalných obětí, který jest u dveří stánku svě
dectví.

19. A veškeren jeho tuk vezme, a spálí na oltáři:
20. tak čině i s tímto teletem, jako byl učinil i prve: a

když bude za ně prositi kněz, milostiv bude jim Hočpodin.
21. To pak tele vynese ven za stany, a spálí je jako i prv

nější tele: nebo jest [oběť] za hřích obce.
22. Jestliže zhřeší kníže, a z nevědomosti učiní něco, ježto

zapověděno jest zákonem Hospodinovým
23. a potom pozná hřích svůj: obětovati bude oběť Hc

spodinu, z koz kozla bez poškvrny.
24. A roku svou položí na hlavu jeho: a když zabije ho

před Hospodinem na místě, kdež se zabíjejí oběti zápalné,
nebo [oběť] za hřích jest,

25. kněz omočí prst ve krvi oběti za břích, dotýkaje se
rohův oltáře zápalné oběti,* a ostatek vylije na spodek jeho.

26. Tuk pak páliti bude svrchu“ též jako při obětech po
kojných jest obyčej : | bude prositi za něj kněz, a za hřích
jeho, a odpuštěn bude jemu.

21. Jestliže pak duše z lidu obecného zhřeší z nevědomí,
žeby čínila něco z těch věcí, kteréž se zákonem Hospodlnovýmn
zapovídají, a zaviníla by,

28. a poznala by hřích svůj, obětovati bude kozu bez po
škvrny.

29. A roku svou položí na hlavo oběti, která za hřích jest,
a zabije ji na místě zápalné oběti.

30. A kněz vezme ze krve na prst svůj: a dotekna se rohův
oltáře zápalné oběti, ostatek vylije na spodek jeho.

31. Všecken pak tuk odejme, jako odjat bývá při obětech
pokojných, páliti jej bude na oltáři v vůni příjemnou Ho
spodinu: a prositi bude za něj, a bude mu odpuštěno.

92. Pakli ze bravu obětovati bude ob.£ za hřích, totiž ovci
bez poškvrny ;

33. ruku svou položí na hlavu její, a zabije ji na místě,
kdež se zabíjejí obětl zápalné,

34. A kněz vezme ze krve její prstem svým. a dotekna se
rohův oltáře zápalné ob'ti, ostatek vyleje na spodek jeho.

35. Všecken také tuk odejma, jakož se odjímá tuk skopce,
kterýž zabit bývá při obětech pokojných, spálí jej na oltáři
v zápal Hospodinův: a proaiti bude za ného, a za hřích jeho,
a odpuštěn bude jemu.

5 Znamcnatí aluší, že toliko při tnkových obětech kněz rohův oltářo
pomazával.

*£ |. na vltáři.

47
C“

BIN=—-9

a
R)

hi

Bi—
<

A

..FEě

"RR

ÁNdY487

M
=

4

-jh

m

“
M

DNB

—

"a"

OLCŮ



Kes L .=
TDS KAPITOLAV, 138

| KAPITOLA V.

Nařízení v příčině oběti aa hřích poblouuení rozdílných.

1. Zhřešil-liby člověk, a slyšelli by blas přisahajícího, a
bylby svědkem, buď že sám viděl, aneb že jest [jinak] povědom
toho: neoznámí-lí to, ponese nepravosť svou.'

2. Člověk, který by se dotekl něčeho nečistého, buďto což
* od zvěři udáveno jest, anebo co samo zhynulo, nebo kterého

koli jiného zeměplazu : a zapomenul by na nečistotu svou, vinen
jest, a zhřešil:

3. jestližeby dotekl se něčeho z nečistoty člověka, vedle
všeliké nečistoty, kterouž bývá poškvrněn,“ a zapomenuv potom
by (to) poznal, poddán bude hříchu.

4. Člověk, kterýž by přisáhl, a pronesl rty svými, že učiní
něco buďto dobrého aneb zlého, a potvrdil by to přísahou a
řečí,* a zapomenuv potom poznal by hřích svůj,

Ď. nechať činí pokání za hřích,
6. a obětuje ze stáda ovci neb kozu, a modliti se bude za

něj kněz, i za hřích jeho:
7. pakliby nemohl obětovati dobytče, ať obětnje dvě hrdličky,

aneb dvé holoubátek Hospodinu, jedno (v oběť] za hřích, a
druhé v oběť zápalnou,

8. a dá je knězi: a ten obětovati bude nejprvé to, které
má býti za hřích, zatočí hlavu jeho ke křídlům, tak aby se
hrdla držela, a nebyla cele odtržena.

0. A krví jeho pokropístěny oltáře: což pak zůstane (krve],
nechá vykapati ke spodku jeho, nebo za hřích jest.

10. Druhé pak zapálí v oběť zápalnou, jakož jest obyčej: *
a kněz bude prositi za něj i za hřích jeho, a bude mu od
pustěn.

11. Jestližeby pak nebyla s to ruka jeho, aby obětoval
dvé hrdliček, aneb dvó holoubátek, tehdy obětovatí bude za
hřích svůj mouky bělné desátý díl Efy. Nenaleje na ni oleje,
aniž položí na ni kadidla, nebo za hřích jest.

12. Alo.dá ji knězi: který vezma z ní plnou hreť, spálí ji
na oltáři, pro památku toho, kdož obětoval,

13. prose za něho, a očišťuje (ho): ostatní pak částku sám
bude míti darem.

14. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
15. Zhřešil-liby člověk, z poblonzení přestoupě posvátné

obyčeje při těch věcech, které jsou posvěceny Hospodinu,*
obětovati bude za hřích svůj skopce bez poškvrny ze stáda,
kterýž se kupuje za dva loty, vedle váhy Svatyně:

10. a škodu, kterouž učinil, nahradí, a pátý díl nad to
přidá, dada [to] knězi, který prositi bude za něj, obětuje
skopce, a odpuštěno mu bude.

KAPITOLA V.

! ponese nepravosf, t j. pokutu za nepravosísvon. Roznma vý
znam verše tomného jest ten. Jestliže by kdo opdchsl ně
jakou nepravosť, a jiný, kdož byl očitým svědkem spáchané nopravnetí
aneb jinak zvěděl o ní, od soudce pod přísabon byv povolán, aby svěděli
o dotčené věci, buď z bízně neb z lásky k provinílému nechtělby
svědělti dle pravdy, takový upedne v pukntn.

%Způsoby a rozdilové této nečistoty vyčítají sc níže v kap. 11.—
7. aj.

3 Slovo „zlé“ neznamená tu tolik co hřích, nopravvsť, jelikož nikdo
nemá hříchu neb nepravostí, a byť i přísahou se byl zavázal.
Dle výkladn sv. Řehoře slovy „učiní něco zlého“ mínil se tu činy, kte
rými člověk sobě samému cosi nemílého a trapného uklidá, sám sebe
přísně tresce, postem se moři.

* Po oběti za hřích následovala oběť zápalná (1, 14—17). Dáváno
tim na Jovo, že toliko hříchu se chrániti a eprostiti, alo še
třeba Bohu živému odevzdati se na colo a bez úhony žíti Jemu.

5 Zanedbá-li přinésti desátkův, prvotin, vyhražených Hospodinu.

18č CHT= ;ha
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17. Člověk jestliby zhřešil z neyědomosti, a učinil by něco
z těch věcí, kteréž se zákonem Hospodinovým zapovídají, a |
hříchem jsa vinen, poznal by nepravosť svou,

18. obětovati bude knězi skopce bez poškvrny ze stáda,
vedle míry a uvážení hříchu:“ a on modliti se bude za něho,
neb nevěla učinil to: a odpuštěno bude jemu,

19. nebo skrze poblouzení zbřešil protí Hospodinu.

Hospodinových, Každý, kdožkoli by se dotekl toho, posvěcenbade.

19. 1 mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
20. Tato jest oběťÁronova, i synův jeho, kterouž obětovati

mají Hospodinu v den pomazání svého. Desátý díl [míry] Efy
moaky bělné obětovati bulou oběti věčné,* polovici z ní ráno,
a polovici z ní večer:

21. kterážto [mouka] skropená olejem na pánvici smažena
bude. Obětovati pak ji bude teplou, v vůni přelíbeznou Ho

KAPITOLA VL spodinu,
Obětíza bříchvědomý.— Řid obětizápalné,suché,mokréa kněžské, 22. kněz, kterýžby právem postoupil ní místo otcovo, a

Obětina hřích. spálena bude všecka na oltáři

23. Nebo všeliká suchá oběť kněžská czlá ohněm spálena
bude, aniž bude kdo jísti z ní.

24. Mluvil pak Hospodin k Mojžíšovi, řka:
25. Mluv Áronovi a synům jeho: Tento jest řád oběti za

hřích: Na místě, kdež obětuje se zápalná oběť, zabita bude

1. Mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
2. Člověk, kterýby zhřešil, a potupě Hospodina, blížnímu

svému zapřel by věc uloženou, kteráž na víru jemu svěřena
byla, aneb násilím vydřel by něco, aneb učinil by křivdu,

3. buď že by ztracenou věc nalezl a zapíraje ji, k tomu : ,
i křivě přisáhl, a učinil by cokoli jiného ze mnohých věcí, před Hospodinem: Svatosvatá jest.

kterými lidé hřešívají, 26. Kněz, kterýž obětuje, jísti bude ji na místě svatém,
4. jsa přesvědčen o vině, navrátí, v síni stánku.
5. což podvodem chtěl obdržeti, všecko zcela, nad to [dá] o 2i. Cožkoli by se doteklo masg jejího, posvěceno bude.

pátý díl pánu, kterémuž byl škodu učinil. : ) Jestliby krví její roucho skropeno bylo, vypráno bude na
6. Za hřích pak svůj obětovati bude skopce bez poškvrny místě svatém.

ze stáda, a dá jej knězi, vedle povážení a míry provinění: 28. Nádoba pak hlíněná, v níž vařena jest [oběťta], roz
7. a on prositi bude za něho před Hospodinem, a odpu- bita bude: a pakliby nádoba byla měděná, vytřena 1 vymyta

štěno bude jemu všecko, což čině zhřešil. bude vodou.
8. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka: : 29. Všeliký pohlaví mužského z pokolení kněžského jísti
9. Přikaž Áronovi a synům jeho: Tentof jest řád při oběti bude z masa jejího, nebo avatosvatá jest.

zápalné: ' Pálena bude na oltáři celou noc až do jitra: oheň 30. Ale oběť, jež zabita bývá za hřích, jejišto krev bývá
z téhož oltáře bude. vuesena do stánku svědectví na očištění vu Svatyni, nebude

10. Kněz obleče se v roucho své lněné, i ve spodky lněné, se jísti, ale ohněm spálena bude.“
a shrabe popely, kteréž oheň sžíraje (oběť) vypálil, a položí
je u oltáře,

11. svleče se z prvých šatň6v,a oděný v roucha jiná, vynese
je ven ze stanův, a na místě velice čistém až na prášek ztrá
viti dá.

12. Oheň pak na oltáři vždycky hořetí bude, jejž opatrovati
bude kněz, přikládaje dříví ráno na každý den, a položí naň
oběť zápalnou,“ nad ní páliti bude tak pokojných obětí.

18. Oheň tento jest ustavičný, kterýž nikdy neuhasne na
oltáři.

14. Tento jest řád při oběti suché, i obětech mokrých, kte
réž obětovati budou synové Áronovi před Hospodinem, a před
oltářem.

15. Kněz vezme hrsť mouky bělné, pokropené olejem, a
všecko kadidlo, které na mouce položeno jest: a na oltáři
páliti to bude na památku vůně přelíbezné Hospodinu:

16. ostatní pak částku mouky bělné bude jísti Áron s syny
svými, bez kvasu: a jísti ji bude na místě svatém síně stánku.

17. Proto pak nebude kvašena, že díl jí obětován jest na

zápal Hospodinův. Svatosvaté bude to, jako [oběť] za hřích,a za vínu.

18. Muži toliko z rodu Áronovajísti to budou. Právo utvr
zené a věčné bude to v rodech vašich z obětí posvátných

KAPITOLA VII
Řád obáti sa provinění,— Říd obětí pokojné.

1. Toto také jest zákon oběti za provinční, avatosvatá jest:
2. protož kde bude zabita oběť zápalná, zabita bude i oběť

za provinění: krev její vůkol oltáře vylita bnde.
3. Objtovati budou z ní ocas, a tuk, který přikrývá droby :
4. obě ledvinky, a tuk, kterýž jest polle slabín, a branici

na jatrách s ledvinkami.
5. A páliti bude ty věci kněz na oltáři: zápal jest to Ho

spodinův za provinění.
6. Všeliký pohlaví mužského z kněžského pokolení, na mí

stě svatém jísti bude to maso, nebo svatosvaté jest.
7. Jako za hřích obětuje se oběť,tak i za provinění: obojí

oběti jeden zákon bude; knězi, kterýž ji obětuje, příslušeti
bude.

8. Kněz, kterýž obětuje oběť zápalnou, obdrží kůži její.
0. I všeliká oběť bělná, která se peče v peci, a cožkoli

strojí se na rošti, neb na pánvici, toho kněze bude, kterýžto obětuje:
10. (jinak oběť] buď si olejem skropená, buď si suchá, všech

něm synům Áronovým rovnou měrou jednomnkaždému roz
dělena bude.'

S £ J.skopce ten podlo velikosti provinění bude větší neb monší.
KAPITOLA VL

3 Boznměj zde zápalnou obéť vočarní, kteráž každého dne so koná
vala (2. Mojž. 20, 39.). — Palila pak so tím způsobom, že čisť po části
příkládáno ji na oheň. — Ohců k oběti tě nesměl býti brán odjinad lcč
z oltáře, nn němž posvátný olicň nikdy neuhasinal.

' Řeč tnto jest o zápalné oběti ranní.

4 Netoliko v den pomazání svého, nýbrž každodenně po všo časy.
+ Nejvyšší kněz při oběti tó stál jako hřůník, obětujo také za sebe

na odpuštění hříchn.
KAPITOLA VIL

! Pečené oběti náložely knězí obětujícímn. — Oběti nepečené stejným
dílem mezi všecky přisinbující kněze rozdělovati ae měly.
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11. Tento jest zákon oběti pokojné, kteráž se obětuje Ho
spodinu.

12. Jestliže bude oběť k díkůčinění, obětovati budou chleby
bez kvasu, skropené olejem, a koláče přesné pomazané ole
jem. a pečenou běl, a pokruty akropené přímíšeninou oleje:

18. chleby také kvašené, s obětí díků, kteráž se koná za
pokojné věci :*

14. z kterýchžto (chlebův] jeden za prvotiny obětován bude
Hospodinu, a ten bude [náležeti) knězi, kterýž vylije krev
oběti,

15. maso pak z oběti té snědeno bude téhož dne: * aniž
zůstane co z něho až do jitra.

16. Jestližeby někdo ze slibu neb dobrovolně obětoval
oběť,* rovněž téhož dne jedena bude: ale i jestliby co do
zejtří zůstalo, jístí se bude moci;

17. cožkoli by pak zůstalo do třetího dne, oněm spáleno
bude.

18. Pakliby kdo předce jedl z masa oběti pokojné dne tře
tího, zmařenou bude ta oběť,* aniž prospěje obětujícímu :
ale spíše kdožbykoli takovým pokrmem se poškvrnil, pře
stoupením vinen bude.

19. Maso, kteréžby se doteklo něčeho nečistého,“ nebude
jedeno, ale ohněm spáleno bode: kdož bude číst, jísti bude
z něho.*

20. Člověk poškvrněný, jenžby jedl z masa oběti pokojné,
kteráž jest Hospodinu obětována, vyhlazen bude z lida svého.

21. A kdožby se dotekl nečistoty člověka, neb hovada, neb
kterékoli věci, která požkvrniti může, a jedl by z takového
masa, ten vyhlazen bude z lidu svého.

22. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
29. Mlav k synům israelským: Taku z ovce, aneb vola,

aneb kozy, nebudete jísti.
24. Tuk z mrcby zcepenělé, a z toho dobytčete, kteréž od

zvěři uchváceno jest, budete míti k rozličným potřebám.
20. Bude-li kdo jístí tuk, kterýž má obětován býti v zápal

Hospodinův, vyhlazen bude z lídu svého.
20. Též i krve žádného živočicha nebadete jísti, buďto

Z ptactva, aneb z dobytka.
27. Všeliký člověk, kterýžby jedl krev, vyhlazen bude

z lidu avého.

28. I mlavil Hospodin k Mojžíšovi, řka: ©
29. Mluv synům israelským. řka: Kdož obětuje oběť po

kojnou Hospodinu, ať obětuje spolu i posvátnou oběť,to jest,
mokré věci její.*

30. Držeti bude rakama tuk oběti, a hradíčko: a když po
světí oboje obětované Hospodinu, dá je knězi,

31. kterýž páliti bude tuk na oltáři: hrudíčko pak bude
Áronovo, a synův jeho.

92. Plece také pravé z pokojných obětí dostane se za prvo
tiny knězi.

+ £ J.2s dosašoní tub), což jest blahé a utěšeně. Rozumi sc, žo
jmenované tyto věci nopatřily k oběti na oltáři, ale přináležoly k hodům
obětným a na podil kněžím.

? Hody obětným! Hospodin Bůh jako hostitel a účastníci jich Jako
hosté, hodovníci Boží, se pronášejí.

* £ j. oběť pokojnou.

Ba oběť dotčoná obětí neplatnou bade, a vbčtovatel nebude příjemnýa.
* © j. po zákonu nečlatdho, na př. kdyby nečistý hmyz na ně padl.

* Rozuměj: z masa jiného, kteréž nebylo poškvrněno.
> © J. věci přístnšející k oběti mokré.

= KAPITOLA,VIU. ua

7. 83. Kdožkoli z synův Áronových obětovati bude krev a tuk,
ten bude míti i plece pravé na díl svůj.

34. Nebo hrudíčko pozdvižení, a plece oddělení * vzal jsem
od synův israelských z obětí jejich pokojných, a dal jsem [je]
Áronovi knězi, a synům jeho právem věčným, ode všeholidu
israelského.

35. To jest pomazání Áronovo | synův jeho v obyčejích po

svátných Hospodinových, ode dne toho, v kterýž obštoval jeMojžíš, aby úřad kněžský konali,'*
96. a to přikázal Hospodin, aby jim dáváno bylo od synův

israelských právem věčným po rodech jejich.
37. Tentoť jest zákon oběti zápalné, a oběti za hřích, za

provinění, a za posvěcení, a obětí pok>jných: :
38. kteréž ustanovil Hospodin Mojžíšovi na hoře Sinaji,

když přikázal synům israelským, aby obětovali obětí své Ho
spodinu na poušti Sinaji.

KAPITOLA VIIL

Ároa posvěcen na blskepství, a syuaré Jaho na kněžství.

1. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
2. Vezmi Árona s jeho syny, roucha jejich, a olej poma

zání, tele (k obětí) za hřích, a dva skopce, a koš s přesnými
chleby,

3. a shromáždí všechen lid ke dveřím stánku.

4. I učinil Mojžíš, jak byl přikázal Hospodin. A všechen
dav shromáždiv přede dvéřmi etáuku,

5. řekl: Tato jest řeč,' kterou přikázal vykonati Hospodin.
6. A hned obětoval Árona í syny jeho.“ A když je umyl

(vodou),
7. oblékl biskupa v suknici Iněnou, opásav jej pasem, a

oděv jej v sukni z postavce modrého, a svrchu položil na ni
náramenník,

8. kterýž stáhna pasem připojil k nápraníku, na němž bylo
Učení a Pravda.

9. Hlava čepicí také pokryl: a na nl, nad čelemzavěsil
plech zlatý posvěcený zasvěcením, jakož byl přikázal jema
Hospodín.

10. Vzal také olej pomazání, jímž pomazal stánek se všeli
kým nádobím jeho.

11. A když posvěcuje sedmkráte skropil oltář, pomazal ho,
i všecky nádoby jeho, též umyvadlo s podstavkem jeho po
světil olejem.

12. A vliv olej na hlavu Áronovu,* pomazal ho a posvětil.
13. Pak i syny jeho obětovav,* zobláčel je v snkně lněné,

a opásal pásy, a vstavil čepice na ně, jakož byl přikázal Ho
spodin.

14. Obětoval i tele za hřích; a když byli Áron, i synové
jcho, na hlavu jeho vložili ruce své,

15. zabil je: pak vzav krev jeho, a omočiv prst, dotekl se

* © j. hruď, ktordž so pozdvibujo, a pípoe,Jež o odělnje.+0Toť jest díl z obětí Hospodinových, kterýš Áronovi a synům jeho
dáván býti má ode dne, v který jo Mojžíšoomaral na kněžství.

KAPITOLA VIIL

4 Slovo „řeč",znamená tu tolik co vče, úkon, jež k rozkazu Ho-podi
novu před vámi konati bunda.

* Mojžíš,kárav Áronovi a synům jeho přistoupil ke stánku, odcvzdal
JenaslnžiuBožíauvedlje vkněžskýúřad

5 Bylo to znamoním, fe Jest blarou, přednostou kněží, od něhožvšoliků moe k posvěcurání a obětování pochod
+ 4. J. zasvětil jo v službu Hospodinovu.
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rohův oltáře vůkol, a když byl očistil a posvětil ho, ostatek
krve vylil k základům jeho.“

16. Tuk pak, jénž byl na drobích, a branici s jater, a obě
ledvinky s tukem jejich, epálil na oltáři:

17. tele pak s kůží, i s masem, | s lejny, spálil vně zn
stany, jak byl přikázal Hospodin.

18. Obětoval i skopce v zápalnou obéť: na jehožto hlavu
když byli Áron i synové jeho vložili ruce své,

19. zabil jej, a krev jeho vylil na oltář vůkol.
20. A skopce toho rozsekav na kusy, hlavu jeko, i údy,

a tak spálil ohněm,
21. vymyv prve droby, a nohy: a tak spolu celého skopce

spálil na oltáři, protože byla oběť zápalná přelíbezné vůně
Hospodinu, jakož byl přikázal jema.

22. Obětoral £ skopce druhého, ku posvěcení kněží: i vlo
žili na hlavu jeho Áron a synové jeho ruce své.

23. A když jej zabil Mojžíš, ze krve jeho vzav, pomazal

kraje pravého ucha Áronova,* a palce raky jeho pravé, též
1 nohy.

24. Obětoval i syny Áronovy: a když ze krvé zabitého
skopce pomazal konce ucha pravého každému z ních,i palcův
raky, i nohy pravé,ostatek vylil na oltář vůkol:

25. tuk pak, a ocas, I všécken tuk, který přikrývá droby,

i branici jater a obě:ledviáky a tukem jejich, a s plecem pra
vým oddělil.

26. Vzav pak z koše přesníc, který byl před Hospodinem,
jeden nekvašený chléb, a pokratu akropenou olejem, a koláč,
položíl (je) na tuk a na plece pravé,

21. i dal všecky ty věci Áronovi, a synům jeho. A když
tito byli je pozdvihli před Hospodinem,

28. opět vzav je z rukou jejich, spálil na oltáři zápalné

obětí, protožo to byla oběť poověnení, v vůni líbeznou, obětiHospodinu,
29. A vzav hrudíčko ze skopce posvěcení, pozdvíhl je před

Hospodinem, za díl svůj, jak byl přikázal jemu Hospodin.
30. A vzav masť," a krev, která byla na oltáři, pokropil

Árona i roucha jeho, též syny jeho, i roucha jejích.
91. A když je byl posvětil v rouše jejich, přikázal jim

řka: Vařte maso přede dveřmi stánku, a tam jezte je: chleby
také posvěcení jeztě, ježto:jsou -v koši, jak mí přikázal Ho
spodin, řka: Áron a synové jeho jísti budou je:

82. cožkoli pak zůstane z masa | chleba, oheň stráví.
33. A ze dveří stánku za sedm dní nevycházejte, až do

dne, když vyplní se čas vašeho svěcení: nebo v-sedmi dnech
dokonává se posvěcení:

MA.jakož sťalo se dnešního dne, aby ce tád oběti plnil. s
35. Ve dne i v noci zůstanete vo r'ánku, opatrujíce hlídky

Hospodinovy, abyste nezemřeli: nebo tak jest mi přikázáno.
36. I učinil -Áron. a synové jeho všecky věci, které při

kázal Hospodin skrze Mojžíše.

KAPITOLA IX.
Árovote první oběťzs sobe | na lid,

1. Když pak byl osmý drn, povolal Mojžíš Árona, ! syny
jeho, i starší israelské, a řekl k Áronovi:

S £ J. na zemi n oltářo.
* t j. na znamení, že vní zvláště zákon Boží ostříhati, kněžské služby

řádně konati, ve svatyní a v životě, jak sluší na úřad a místo svaté,
chuditi, obcovatl maji.

* © J. posvátný olej pomaziní.
* jakož občtováno bylo dnes, po serim dní každého dno budete obě

tovati.

6 KAPITOLAIX, 4

2. Vezmi ze skotu tele [k oběti] za hřích, a skopce k oběti
zápalné, obé bez poškvrny, a obětuj je před Hospodinem.

3. A k synům israelským mluviti budeš: Vezměte kozla
(k oběti] za hřích, a tele, a beránka, roční a bez vady, k zá
palné oběti,

4. vola a akopce k obětí pokojné: a zabijte je před Hospo
dinem, při obětování každého z nich obětojíce mouku bělnou
akropenou olejem: nebo dnes Hospodin ukáže se vám.

č. Tedy všecky ty věcí, které byl rozkázal Mojžíš, dopra
vili ke dveřím stánku: kdežto když všecko množství [lidu]
stálo, —

6. řekl Mojžíš: Toto jest slovo, jež přikázal Hospodin:
Učiňte tak, a ukáže se vám sláva jeho.

7. I řekl k Áronovi: Přístup k oltáři, a obětuj za hřích
svůj: obětuj oběť zápalnou, a modli se za sebe, i za lid: a
když zabiješ oběť za lid, modli se za něj, jakož přikázal Ho

n.

8. A Áron hned přístoupiv k oltáři, zabil tele za hřích
svůj:

9. jehož krve podali mu synové jeho: v kteréž omočivprst,
pomazal rohův oltáře, ostatek pak vylil na spodek jeho.

10. Ale tuk, a ledvinky, i branici jater, kteréž jsou za

hřích, spálil na oltáři, jakož byl přikázal Hospodin Mojžíšovi:
11. maso pak a kůži jeho vně za stany spálil ohněm.
12. Zabil také oběť zápalnou, a podali mu synové jeho

krve její, kterouž vylil vůkol oltáře,
13. a tu oběť rozsekanou na kusy, s hlavou a 8e všemi

údy podali mu, a on všecky ty věci na oltáři spálil obněm,
14. prve vodou umyv droby i nohy.
15. A za hřích lidu obětuje, zabil kozla: a očístiv * oltář,
16. učinil oběť zápalnou,
17. k té oběti přídav mokré oběti, kteréž spolu obětovány

bývají," a spáliv je na oltáři, krom obřadův posvátných oběti
zápalné jitřní.

18. Zabll také vola f akopce, k.obětí pokojné za lid: i po
dali mu synové jeho krve, kteřouž vylil na oltář vůkol. ©

19. Tuk pak zvola, 'i:ocás ze skopce, a ledvinky s tukem
jejich, a branici jater

20. položili na .hrudí; a když spálen jest tuk ten na oltáři,
21. Áron oddělit hrudí jejich, a plece pravé, pozdvihuje je

před Hospodinem, jakož byl přikázal Mojžíš.
22. A vztáh ruce k lidu, dal jemu požehnání. A tak do

konav obětiza hřích,.a oběti zápalné, i pokojné, sestoupil.*

23. Mojžíš a Áron vešedše pak do stánku svědectví“ a
potom vyšedšedali požehnání lidu. I ukázala se sláva Ho
spodinova všema lida:*

24. a hle, vyšed oheň od Hospodina, strávil oběť zápalnou,
1 tak, který byl na oltáři. To když uzřeli zástupové, chválili
Hoapodina, padajíce na tváři své.

KAPITOLA LX.

* t.j. posvětiv způsobem označeným výše (v 9.).
"56 1. oběť snchon z Lěli, kteráž podle zákona při každé obětí zá

palné bývala obětována. Klujo tu oběti mokruu, poněvadě byla oleje
skropona. — Oběti ty obětoval Áron mimo oběť ranní, kterážto nsta
vlčně každý den bývala konána, a za nižádnou příčinou opominnta býti
neměla.

5 L dolů od oltáře.

4 Mojžíš « Áronem vstoupil do Svatyně, aby jej tam uvedli v úřad
kněžský. (2. Mojž. 30, 7.)

5 Stalo 60 to soslánim ohně a nebe. kterým Bůh velebnou přítomnosť
evon ráčil všemu lidu zjeviti a nově kočžstvo potvrditi.SY



ISAK VÍTÁ REBEKU



145 LEVITICUS

KAPITOLA X.

Nádab a Abiu spálení ohněm. — Víno zapověděno koěším přislubujícím ve

stánku, — Zbytky s obětí dány Jim za pokrm.

1. Nádab i Abiu, synové Áronovi, uchopivše kadidlnice,

dali do ních oheň, a naň kadidlo, obětujíce před Hospodi
nem oheň cizí: * což jim přikázáno nebylo;

2. i vyšel oheň od Hospodina * a spálil je, I zemřeli ta před
Hospodinem.

3. I řekl Mojžíš k Áronovi: Toť jest, což mluvil Hospo
din: Posvěcen budu v těch, kteří se přibližují ke mně, a před
obličejem všeho lidu oslaven budu.* To alyše Áron mlčel.

4. Mojžíš povolav pak Misaele, a Elisafana, syny Oziele,
strejce Áronova, řekl k ním: Jděte, a vezměte bratry své od
Svatyně, a vyneste je ven za stany.

5. A hned jdouce, vzali je, jak leželi, oblečené v sukně
lněné, a vynesli je ven, jakož jim bylo přikázáno.

6. I mluvil Mojžíš k Áronovi, a k Eleazaroví, a Ithamarovi,
synům jeho: Hlav svých neodkrývejte, a roucha neroztrhujte.“
abyste nezemřejí, a na všecku obec aby nepřišlo rozhněvání.
Bratři vaši, a všecken dům israelský, nechať pláčí ohně,
který vzbudil Hospodin.

7. Vy pak nevycházejte ze dveří stánku, sic jinak zahynete:
olej zajisté svatého pomazání jest na vás.“ A oni učinili všecko
védle rozkázání Mojžíšova.

8. Řekl také Hospodin k Áronovi:
9. Vína, a všeho opojného nápoje nebudete píti, ani ty

ani synové tvoji, kdykoli budete vcházetí do stánku svědectví,
abyste nezemřeli: nebo přikázání věčné to jest v rodech vašich.

10. To abyste měli umělosť rozeznání mezi svatým a ne
posvěceným, mezí poškvrněným a čistým:

11. a abyste učilí syny lsraelské všechněm ustanovením
mým, kteráž mluvil Hospodin k nim akrze Mojžíše.

12. I mluvil Mojžíš k Áronoví, a k Eleazarovi, a Ithama
rovi, synům jeho, kteříž byli zůstali: Vezměte oběť,ježto zů
stala z oběti Hospodinovy, a snězte ji bez kvasu u oltáře,
nebo svatosvatá jest.

13. Jísti pak budete na místě svatém: cožkoli dáno jest
tobě, i synům tvým z obětí Hospodinových, jak jest mi při
kázáno.“

14. Hrudíčko také, které jest obětováno, i plece, kteréž od
děleno jest, jísti budete na místě čistém, ty, a synové tvoji,
i dcery tvé s tebou: nebo to tobě i dětem tvým odloženo
jest ze spasitedlných obětí synův israelských:

15. protože plece, a hrudí, a tuků, které pálí se na oltáři,
pozdvibovali před Hospodinem, a příslašejí tobě, i synům tvým,
právem věčným, jakož přikázal Hospodin.

KAPITOLA X.

„*Obeň cizi, t j. odjinud donesený, nevzatý z oltáře řádně posvěce
něho. Řečení Áronovel učinili to bezpochyby s lehkovážnosti mladické,
kteráž nedbajíc zákona, ráda svévoli provádí. Bůh nechtěje, aby kdo při
službě a poctě jeho po své hlavě fád měniti směl, přísnou pokutou,
na výstrahu jiným, stíhal je.

3 blesk ze sloupu oblakového spadl na ně.
, nepravostí kněží, dokáží toho, že svatý jsem a svatosti

ostříhána byla.milovník, kterýž chcí tomu, aby přikázání má náležitě
* £. J. na znamení amutku svého nad těmi mrtvými čili nad smrti pro

viniicův pokutovaných.

>om nezanedbejtepro emnteksvýchpovinností,k nimžolejem posvátným pomazání Jste.
DMojžíšSrhoomně tuto Áronovi, což mu příslušelo činiti. Oteo náhlou

smrti synův svých skormoucen, patrně zapominal na své povinností ve
službě kněžské.

KAPITOLA XI. 146

16. Zatím, když hledal Mojžíš kozla, který byl obětován
za hřích, shledal, že by již spálen byl:" i rozhněvav se na
Eleazara, a Ithamara, syny Áronovy, kteříž byli pozůstali, řekl:

17. Proč nejedli jste oběti za hřích na místě svatém, kteráž
svatosvatá jest, i dána vám, abyste nesli nepravosť všeho
množství," a modlili se za ně před Hospodinem,

18. zvláště poněvadž z krve její není vneseno do vnitřka
Svatyně, a měli jste jísti ji ve Svatyni, jakož mi přikázáno
jest?

19. Odpověděl Áron: Obětována jest dnes oběť za hřích,
a oběť zápalná před Hospodinem: mně pak přihodilo se, což
vidíš: kterak mohl jsem jísti ji, aneb líbiti se Hospodinu
v posvátných obyčejích myslí smutnou?

20. Což když uslyšel Mojžíš, přestal na tom.

KAPITOLA XL

Roadil mesi Evočicky čistými a nečistými.

1. I mlovil Hospodin k Mojžíšovi a k Áronovi, řka:
2. Rcete synům jsraelským: Tito jsou živočichové, které

jísti budete, ze všech živočichův země.'
3. Všeliké hovado, ježto má kopyta rozdělená, a přežívá,

jísti budete.
4. Cožkoli pak přežívá sice, ale má kopyta nerozdělená,

jako velblond a jiná, nebudete jísti a za nečísté počtete.
5. Králík, který přežívá, a nemá kopyta rozděleného, ne

čistý jest.
6. Zajíc také: neboť i on přežívá, ale kopyta rozděleného

nemá.

7. Tolikéž svině: která, ač kopyto má rozdělené, nepřežívá.
8. Těch masa nebudete jísti, ani těl mrtvých se dotýkati,

nebo nečistá jsou vám.
9. Tyto (živočichy), jež rodí se u vodách, jísti dovoleno

jest. Všecko, což má ploutvy a šupiny, tak v moří jako v ře
kách, i v jezeřích, jísti budete.

10. Cožkolí pak ploutví a šupin nemá, z těch věcí, [živo
čichv] kteréž se hýbají a živé jsou u vodách, vám ohyzdné

11. a ohavné bode: masa jejich nebudete jísti, a mrtvin
jejich střežiti se budete.

12. Všecko tedy, což nemá ploutví a šupin u vodách, po
škvrněné bude.

13. Ze ptákův tito jsou, kterých nemáte jísti, ale varovati
se jich máte: Orel a noh, a orel mořský,

14. a luňák, a sup, podle pokolení jejich,
15. i všeliký druh krkavčí vedle pokolení svého,

* Mojžíš, uviděv zbytky oběti suché od večera osmého dne posnd
nesnědené (v.12.), domníval se, že také nalezne ostatky oběti za hřích
(P,15), jež kněží požíti měli. Zatím Áron, zarmoucen jsa pro smrf dvou
synův svých, nemoh! Jísti, a dal je spdliti s obětí zápalnou.

* t Jj. abyste tudy na jevo dali, že hřích lidu shlazen a lid » Bobem

KAPITOLA XL

!*Ve Starém Zákoně Bůh některé věci za nečlstě vyhlásil hlavně
za tou příčinou, aby národ iaraelský, každého dne požívaje plody zem
ské, ustavičně pamatován byl, že ze všech národův Jest za
Ud posvěcený Hospodinu, a tudíž zavázán jest, obcovati před Bohem
v čistotě a chrániti so důvěrného obcování s pohany. Mimo to souzeno,

BeBůh17sb og irošby prohl zaaž, jakožJotřmzrním způsobem druží se s porušenosti hříšné přirozenosti naši. Konečně
mohl Bůh požívání dotčených nečistých živočichů zakázati proto, aby

ve zdrželivosti cvičil a odvracel od společnosti národův, kteří
ty živočichy, Židům nečisté, jidali.

19



pá
147 LEVITICUS KAPITOLA XIII. 148

0
43. Nepoškvrňujte duší srých, aniž se dotýkejte něčeho

z těch věcí, abyste nečísti nebyli.
44. Nebo já jsem Hospodin Bůh váš: svatí buďte, nebo já

svatý jsem. Nepoškvrňujte duší svých žádným zeměplazem,
kterýž se plazí po zemi.

45. Nebo já jsem Hospodin, kterýž jsem vyvedl vás z země
egyptské, abych vám byl za Boha. Svatí budete, nebo já
svatý jsem.

46. Totoť jest právo z strany hovad a ptactva, i všeliké
duše živé, kteráž hýbe se u vodě, a plazí se po zemi:

47. abyste znali rozdíl mézi čistým a nečistým, a věděli,
co jísti, a co zavrci máte.“

Ve">W
16. pštros, a sova, a vodní káně, i jestřáb, vedle pokolení

jejich:
17. vejr, i křehař, 1 ibis,
18. i labnť, i bukač, i porfyrion,
19. raroh, a kalander vedle pokolení jejích, dedek také, a

netopýr.
20. Všecko z létavců, cožkoli chodí na čtyřech nohách, ohavné

vám bude.

21. Cožkoli pak chodí sice na čtyřech nohách, ale má delší
zadní stehna, jimiž skáče po zemí,

22. jísti budete, jako jest brachus v pokolení svém, a at
takus, a ofiomachus,“ a kobylka, každý vedle pokolení svého.

23. Cožkoli pak létavého má toliko čtyři nohy, ohavné bude
vám:

24. a kdožbykolivěk dotekl se mrtvin jejich, poškvrnén
bude, a bude nečistý až do večera:

25. a byloliby potřebí, aby někdo nesl ztěch věcí něco mrt
vého, vypeře roucha svá, a nečistý bude až do západu elunce.

28. Všeliké hovado, které má sice kopyto, ale nerozdělené,
a nepřežívá. nečisté bude: a kdožby sa ho dotekl, poškvrní se.

97. Což chodí na tlapách, ze všech hovad čtvernohých, ne
čisté bude: kdožby se dotkl jejich těl mrtvých, poškvrněn
bude až do večera.

28. A kdož by nesl takové umrlíny, vypeře roucha svá, a
nečistý bude až do večera: nebo tyto všecky věci nečisté
jsou vám.

20. Tyto také za poškvrněné počteny budou z těch věcí,
kteréž se hýbají na zemi: Kolčava, a myš, a krokodil, každé
vedle pokolení svého,

30. hranostaj. a chameleon, a křeček, a ještěrka a krtice.
31. Všecky ty věci nečisté jsou: kdoby se dotekl těl jejich

mrtvých, nečistý bude až do večera:
92. a všeliká věc, na kterou by padlo něco z těl jejích

mrtvých, poškvrněna bude, buď nádoba dřevěná, nebo roucho,
nebo kůže, aneb žíné; a všeliká nádoba, kteréž se užívá

k nějakému dílu, namočí se u vodě, a poškvrněna bude až
do večera, a tak potom očištěna bude.

393.Nádoba pak hliněná, do nížby něco toho upadlo, po
škvrněna bude, a proto má se rozbiti.

34. Všeliký pokrm, jehož se [z ní) požívá, jeatlížeby na
něj vlita byla voda, nečistý bude: a všecko tekuté, což se
pije z každé [takové) nádoby, nečisté bude.

30. A všecko, načež by z mrtvin takových něco upadlo, ne
čisté bude: buďto pece, buďto kotliště, budou zbořenya nečisty.

36. Ale studnice a cisterny, i všeliké shromáždění vod čisté
bude. — Kdoby se mrtviny jejích“ dotekl, poškvrní se.

37. Jestližeby to padlo na semeno, nepoškvrní ho.
38. Pakliby kdo vodou polil semeno, a potom mrtvinami

dotčeno bylo, hned poškvrněno bude.
39. Jestlížeby umřelo hovado, kteréž sluší vám jísti, kdoby

se dotekl mrchy jeho, nečistý bude až do večera:
40. a kdoby jedl z něho něco, aneb nesl: vypeře roucha

svá, a nečistý bude až do večera.
41. Všecko, což se plazí po zemi, ohavné bude, a nebudete

toho jísti.
43. Cožkolí na prsech čtvermo leze, aneb mnoho má noh,

aneb po zemi se plazí, nebudete jísti, nebo ohavné jest.

KAPITOLA XII
Očlěšťovánía obětí šestinedělok.

1. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
2. Mluv synům israelským, a rci jim: Žena počavší, po

rodí-li pacholíka, nečistá bude za sedm dní, podle dnův od
dělení měsíčného.“

3. A dne osmého obřezáno bude nemlavňátko:
4. ona pak za třiceti a tři dni zůstávati bude ve krvi očíšťo

vání svého.“ Žádné věci svaté nedotkne se, aniž vejde do
Svatyně, dokud se nevyplní dnové očištění jejího.

6. Pakli děvečku porodí, nečístá bude za dvě neděle, vedle
obyčeje toku měsíčného, a šedesáte šest dní zůstávati bude
ve krvl očišťování svého.

6. Když pak se vyplní dnové očištění jejího, za syna, aneb
za dceru, přinese beránka ročního k zápalné oběti, a holou
bátko, aneb hrdlíčku za břích,*“ ko dveřím stánku svědectví,
a dá je knězi,

7. který bude obětovati věcí ty před Hospodinem, a mo
dliti ae bude za ni, a tak očištěna bude od toku krve své.*
Tent jest zákon, když porodí pacholíka, aneb děvečku.

8. Pakli ruka její nenalezne, a nebude moci obětovati be
ránka,* vezme dvě hrdličky, anebo dvé holoubátek, jedno v oběť
zápalnou, a druhé [na oběť]za hřích: [ bude 8e modliti za ni
kněz, a tak očištěna bude.

KAPITOLA XIII,
Bedmero rosdílů v malomocenství. Znamení jaho na člověku a ca rouchu.

1. I mlavil Hospodin k Mojžíšovi, a k Áronovi, řka:
2. Člověk, jemuž na kůži a těle vzešlaby rozličná barva,

neb neštovice, neb něco jako lesknatého, to jest, rána malo
mocenství,' přiveden bude k Áronovi knězi, anebo k některému
z synův jeho.

* Bůh vykládaje zákon stran čistých a nečistých živočichův, navodil
tudy leraelity, aby skrze člstota zovnitřní, zákonní, učílí so počovati
o čistotu vnitřní, duševní, mravní.

KAPITOLA XIL

' Jako žena po nemoci svá měsičné nečiston Jest za sodm dní, tak
i po poroda dítěte nečistá bude 1 oddělena od spoločnosti s lidmi. Tim
naznašeno, še člověk ve hříshn ae rodi,a hříchemroda svého porušen,

smrtipodroben,P3 £ J. pokud trvá očišťování Její od krve, nemá vycházeti z domu
a s místa očišťování svého.

> za hřích, t. J. na oběť za hřích. (Sr. Augustin.)
* tj. od nečistoty, kterou poškvrněna jest za příčinou toku krve své.
3 ©Jj. paklí jest chudá, a nebude moci opatřiti beránka.

LA XII2 Tito živočíchové nejsou v naších krajinách známi, jakož i někteří KAPITO.
* Malomocenstvíobyčejně ve východních krajinách a zvláště v Egyptě

Jiní, níže položení;protožani Sej jmen nemaji.> t J. kteráž se nalézá ve vodách stucdnio,cisteren a jiných vodo- a po přední Aali se nalézající, jest nornocobyzdná I zhoubná. S počátku
Jemův. jeví se na povrchu kůže co neštovice, pak rozjidá se dále, porušuje všecku
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9. A ten když uzří malomocenství na kůži, a chlupy “ pro
měněné v bílou barvu, a samu tvářnost malomocenství nižší
nežli jest kůže a jiné tělo, rána malomocenství to jest, a
podle usouzení jeho oddělen bude.

4. Pakliby leakavá bělosť byla na kůži, ale nebylaby nižší
než jiné tělo, a chlupové byliby též barvy jako prve, kněz
zavře jej za sedm dní,

5. a dne sedmého ohledá jej: jestliže malomocenství více
se nerozmohlo, aniž vystoupilo na kůží dále než prve, opět
jej zavře zn sedm dní.

6. A dne sedmého popatří naň: bnde-li temnější malo
mocenství, a nerozmohlo-li se po kůži, očistí ho, nebo praši
vína to jest: a člověk ten vypéře roucha svá, i číst bude.

7. Jestližeby pak potom, když od kněze ohledán a za čistého
vyhlášen jest, opět malomocenství rostlo, přiveden bude ku
knězi,

8. a bude za nečistého vyhlášen.
9. Když bude rána malomocenství na člověku, přiveden bude

ku knězi,
10. a pohledí naň. A bude-li barva kůže zbělelou, a barva

vlasův změnéna, též maso ukáže-li se živé:
11. malomocenství uznáno bude za velmi zastaralé, a za

kořenělé v kůži. Protož za poškvrněného prohlásí ho kněz,
a nezavře ho, nebo zjevně nečistý jest.

12. Jestližeby pak malomocenství zkvetlo“ rozbíhajíc se
po kůži, a pokryloby všecku kůži od hlavy až do nohou.
cožkoli se může očima spatřiti,

19. kněz prohlédne ho, a usoudí, že má nejčistší malomo

cenství: protože všecko v bělosť obráceno jest,“ a protož člo
věk ten čist bude. :

14. Když pak maso živé na něm 88 ukáže,
15. tehdy k rozeznání kněze za poškvrněného bude vyhlášen,

a počten mezi nečistými: nebo maso živé, nakaženo-li jest
malomocenstvím, nečisté jest.

16. Jestližeby pak opět změnilo se v bělosť, a pokryloby
celého člověka,17.knězprohlédnejej,aza čistéhousoudí.

18. Kdyžby pak na kůži těla vřed vzrostl a zhojen byl,
19. a na místě vředu ukázalaby se prouha bílá aneb na

rudlá, přiveden bude člověk ten ka knězi,
20. který když uzří místo malomocenství, ano jest nižší

nežli ostatní tělo, a chlupy, any zbělely, za nečistého vyhlásí
bo: nebo rána malomocenství vyrostla na vředu.

21. Pakli chlap jest prvnější barvy, a prouha zatemnělá,
a není nižší nežli jiné tělo okolo něho, zavře jej za sedm dní,

22. a jestližeby se rozmohla [ta prouha], odsoudí ho za
malomocného.

23. Pakli stane na místě svém.* prouha jest vředová, a
člověk bude čist.

24. Tělo, na jehož kůži bylaby spálenina od ohně, a po
zhojení zůstalaby prouha bílá neb ryšavá:

25. kněz pohledí na ní, a hle, obrátila-li se v bělost, a jest-li

od hlavy do paty, a později se zažirá | do masa | do kostí, tak
údy z těla odpadávají a člověk za živa hnije až do úmoru. Nemoo

tato nákažlivá; dech takového bídáka jest nebezpečný. Za
tou příčinou malomocný ze vší společnosti lidské býval vyloučen.li

wo.

Když malomocenství po všem tělo so rozešlo, tak že celé tělo zbě
bylo to znamením, že přírozenosí zbavila se prašiviny, A-uemo0
sams konec vzala. Na to so kůže po 14 dní loupala.

3 £ J. nerozšiřuje-lí se dálo.
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místo její nižší nežli jiná kůže: za nečistého vyhlásí ho, nebo
rána malomocenství na prouze vzešla.

26. Pakli chlupův barva není změněna, ani rána nižší nežil
jiné tělo, a sama tvářnost malomocenství jest zatemnělá, zavře
jej za sedm dní,

27. a dne sedmého pohledí naň: jestliže se rozmohlo po
kůží malomocenství, za nečistého vyhlásí ho:

23. jestliže by pak na místě svém zůstala bělosí nevelmi
jasná. rána spáleniny jest, a protož očištěn bude, nebo jest
prouha spáleniny.

29. Zroste-li na hlavě anebo na bradě muže neb ženy něco,
jako malomocenství, pohledí na ně kněz,

30. a bude-li to místo nižší nežli jiné tělo, a vlas požlutlý,
a nad obyčej tenčejší: za nečisté vyhlásí je, nebo malomo
cenství na hlavě a na bradě jest.

31. Pakli uzří místo té poškvrny, [ano jest] rovné vedlej
šímu tělu a vlas černý: zavře jej za sedm dní,

32. a dne sedmého pohledí naň. Nerozmohla-li se poškvrna
ta, a má-li vlas svou barvu, a místo rány jest-lí tělu jinému
rovné:

33. oholen bude člověk ten krom místa poškvrny, a zavřen
bude za sedm dní jiných.

34. Spatří-lí se dne sedmého, že rána stojí na místě svém,
a není nižší nežli jiné tělo, za čistého vyhlásí ho, a vypera
roucha svá, čist bude.

35. Jestliže by pak po očištění poškvrna opět rozmohla se
po kůži,

36. nebudejiž více šetřiti, zdali vlas sežloutnal, nebo zřejmě
nečistý jest.

37. Pakli by zůstala poškvrna, a vlasové bylíby černí, vědětí
má, že člověk ten uzdraven jest, a směle ať jej za čistého
vyhlásí.

38. Kdyby na kůži muže aneb ženy ukázala se bělost,
39. pohledí na ně kněz: jestliže uzří bělosť zatemnělou,

nna se leskne na kůži, věděti má, že to není malomocenství,
nle poškvrna barvy bílé, a že jest člověk ten číst.

49. Muž, z jehožto hlavy vlasy línají, lysý a čistý jest.
41. A budon-li mu s čela línati vlasy, z předu lynýa čistý jest.
42. Jestliže by pak na lysíně, neb na oblysení bílá neb

ryšavá barva vzešla,
43. a spatřilby to kněz, odsoudí ho, že má bezpochyby malo

mocenství, kteréž mu na lysině vyrostlo.
44. Kdožkoli tedy poškvrněn bude malomocenstvím, a od

dělen “ jest vedle usouzení kněze,
45. bude míti roucho roztržené, hlavu odkrytou, ústa šatem

zakrytá, a volati bude, že poškvrněný a nečistý jest.“
46. Po všecken čas, v němž malomocný jest a nečistý, sám

bude bydlití vně za stany.
47. Roacho soukenné neb Iněné, kteréžby mělo malomo

cenství
48. na osnově aneb na útku; aneb kůže, aneb kterákoli

věc kožená,

49. jestliže bílou neb ryšavou poškvrnu bude míti, držáno
bude za malomocenství, a ukázáno bude knězi.

50. A ten prohlédnuv je, zavře za sedm dní:
5l. a dne sedmého opět pohledě, uzří-li, že přirostlo, malo

mocenství trvající jest: odsoudí to roucho za poškvrněné,
i všecko, na čemž bylo nalezeno:

* t J. od společnosti o lidmi vyhoštěn.
* aby totiž zdraví k němu 60 nepřibližovali a obeujíce 6 ním, nena

kazili se.
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52. a protož spáleno bude ohněm.
53. Pakli- nzří, že ho nepřirostlo,.

54. rozkáže,aby“zepřali:tu .věc, na níž:malomocesv jest,
a uschová:ji. za :8edm.dní jiných..

bĎ. A když uzří, že způsob sice prvnější se>nenavrátil, avšák
ani malomocenstvíže nepřirostlo, zá nečisté odsoudí, a:ohném

epálí, protože rozlíťo jest na půvrchu roucha, aneb(po všem,malomoceňství. ta

- 86. Pakli temnější bude místo malomocenství po zeprání
roucha, odtrhne je, a od celého oddělí.
57. Jestližeby:pak dále ukázalo se na těch. místech;. která

prve nepoškvrněná byla, malomocenství létavé s toulavé to
jest: má ohněm spálenobýti.:

- 58. Jestliže přestane,“.vypéřepoža vodou.v věci kteréčisté jsou, a čisté budou.
59. Tení jest zákon malomocenství na. rouchu soukenném

a Iněném, na osnově a na útku; 1. na: kterémkoli . nábytku

kolišném; kterak má za čisté a neb za:"nečišté.uznánoo byli.

-© KAPITOLA: XIV..

- očišťováníHověkaI domaod malomoceoství.

1. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:

2. Tento jest řád při malomocném, když má očištěn býti.
Přivedenbude:kuknězi:- ©

3. kterýžvyjdaze stanů,hledá- že malomocenstvízdravenojest: 1:
4. rozkáže tomu, kterýž se očišťuje, aby obětoval za sebe.

dva vrabce živé,které jísti dovoleno, a dřevo cedrové, a čer
vec, a yzop.'

5, A jednoho ze vrabety ročkáže zabiti v nádobě hliněné,
nad vodami živými: “

6. druhého. pak:-živého 8 dřevem cedrovým, ačervcem,. a
yzopem, omočí ve krvi vrabce zabitého,

7. kterouž pokropí sedmkrát toho, kterýž má očištěn býti,

aby správně očištěnbyl: a pustí vrabce živého, aby na poleodletěl.

8. Akdyž člověkten zpěře roucha svá, oholí všeckychlupy
po těle svém, a umyje se vodou: a jsa očištěn vejdedo le

žení, toliko tak, „aby Fatal vně před stanem svým za sedmdní:
9. dne pak sedmého oholí vlney své na hlavě, i brada,

1 obočí, 1 chlupy po všem těle. A kdyžopět vypéře roucho,a umyje tělo,
10. dne osmého vezme dra beránky bez poškvrny,a ovci

roční bez poškvrny, a tři desetiny Efy bělné mouky k oběti
(suché], skropené olejem, a obzvláště oleje mírku.

11.. A kněz, kterýž očlšťuje- člověka „toho], postaviv -ho,
i všecky ty věci před Hospodinem u dveří stánku svědectví,

12. vezme jednohoberánka,. a obětovati ho bude za vinu,

a oleje mírku. A kdyš všecko to budeobětovánopřed Hospodinem,

* £ Jj. že po zeprání té věci poškvrna barvy své nezměnila.
9 ©j. když poškvrna ta po zeprání zmízi.

KAPITOLA XIV.

*Malomocenstvíjest obrazemhříchu,a protožobřadypři níJeho ukazují na očišťování od hříchu. Obětovanými vrabel
svoboda, již očištěný opět nabývá. Voda studničná znamená nový žívot,
dříví cedrové nabytou sílu; červec připomíná předešlou hřišnoefa yzop
očištění od hříchu.

3 Kážo zabiti a krev z něhoo ževdli do nádobyhliněné,v niž budovoda žívá, pramenitá, říčná, čeratv:

VÁý
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13. beránka toho zabije [na místě], kdež se zabijí oběť za
hřích, a oběť zápalná, to jest, na: místě svatém.. Nebo jakož

[obét]“zahřích, tak: f.oběť za vinu knězi::přináleží: svato
pvatá Jest.

„14 [ vezma knězkrve.z ; oběti,„kteráž.zabita jest za vínu,
pomaže jí. kraje ucha pravého tomu, kterýž 80-očišťuje, a
pa'ce ruky pravé i nohy:*

15.a'.z. mírky.nalijeoleje na ruků svou levou,

18. a omočeprst svůj. pravý. v něm, pokropí sedmkrát před
Hospodinem.

17.. Což pak zůstane oleje .nalevé ruce, vyleje na kraj ucha
pravého tomu, kterýž se očišťuje,8-ná palce ruky a nohy

pravé, a na krev, kteráž vylíta jest za vinu,
« 18. 1 na hlavu jeho.
19. I bude prositi zaň před Hospodinem, a učiní oběťza
hřích: potom zabije oběť zápalnou,

20. a vloží ji na oltář -a jejími oběťmi mokrými, a [tak]
člověk. řádně očištěn. bude.

21. Jestliže pak chudý jest, a ruka jeho nemůže najíti těch
věcí, kteréž. pověděny:jsou,- za -vinu vezme.beránka k obětí,
aby se zaň modlil:kněz, a desátý. díl mouky bělné akropené

olejem k oběti suché, a mírkuoleje, :. 
22. a dvěhrdličky, aneb dvé holoubátek, z nichž jedno af

jet: za hřích, a druhé v oběťzápalnou:
: 29. a přinese. je dne osmého očišťování svého knězi, ko
dveřím stánku svědectví před' Hospodina.

24. Kterýž přijma beránka. zanu, a mírku oleje, po
zdvihne to spolu:

25. a -když zabije beránka, vezma2krve jeho, pomaše jí kraje

ucha pravéhotomu, Hrýš 60oné: též 1palčůvrakyjehoa nohy pravé:
: 28. díl pak oleje nalije. naruka. svou levou,

" 27..v němž.omoče-prst pravé ruky své, pokropí sedmkrát

, Před Hospodinem:".28.'a dotkne se .kraje právého ucha toho, kterýž se oči

šťuje, i palcův ruky a nohy pravé, na místě krve, kteráž vy
lita jest za vinu:“ :

29. ostatnípak díl.oleje, který jest v levé -ruce, vylije na
—hlavuočištěného, aby: zaněho upokojil Hospodina:

30. tolikéž hrdličku neb holoubátko obětovati bude,

+81. jedno za vinu; "a drahé v oběť:zápalnou 8.jejich obětmi
kA mokrými.

32. Tat jest. oběť malomocného, který nemůže míti všech
věcí k očištění sebe..
88. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi,a k Áronovi, řka:
. 34..Když vejdete do zeměchananejské,kterouž já dám vám
k vládnotí, bude-li rána malomocenství na domech,*
: 86. půjde. ten,: jehož jest dům, oznámí“ to kněri, a dí:
Zdá mí se, jakoby rána malomocenství byla ná domě mém.
: 36, I rozkáže kněz všecky věcl vynésti z domu, prve než

vejde do něho, a než spatří, zdali jest malomocný, aby nečí
= stýminebyly učiněny všeckyvěci, kteréž :v domějsou. Potom

pak vejde, aby ohledal malomocenství domu.
87. A když uzří na stěnách jeho jako dolíčky, bledostí aneb

červeností škaredé, a nižší, nežli [jest] ostatní svrchek [stěny],
98. vyjde ze dveří domu, a hned zavře jej za sedm dní.

> Pomazání to dělo se na znamení úplného očlštění a spolu pra. po
vzbuzení, aby očištěnee zachoval člstotu, pilně poslouchaje slova Božího
a věrně ho zachovávaje.

* Malomocenství na domech podobalo se sanýtrové plísní v Egyptě,
ktorá rozežírá zeď až do zboření.
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39. A navrátě se dne sedmého, spatří jej: nalezne-li, že

rozmohlo se malomocenství,
40. rozkáže vyníti kamení, na nichž jest malomocenství,

a vyhoditi je ven za město na místo nečisté:
41. dům pak ten rozkáže vnitř vystrouhati všudy vůkol,

a prach ten, kterýž sestronhán jest, vysypati vně za městem
na místo nečisté,

42. a kameny jiné vsaditi na místo těch, které vyňaty byly.
a jinou hlínou vymazati dům.

43. Pakliby potom, když byly vybourány kameny a prach
vystrouhán, a [dům) jinou zemí vymazán,

44. kněz vejda uzřel, že se opět vyrazilo malomocenství,
a stěny že jsou skropené poškyrnami, malomocenství trvalé
jest, a dům nečistý:

45. kterýž hned zboří, a kamení jeho a dříví, i všecken
prach vyvrhou ven za město na místo nečisté.?

46. Kdoby všel do domu toho, když zavřen jest, nečistý
bude až do večera:

47. a kdoby spal v něm, a jedl něco, zpéře roucha svá.
48. Jestližeby pak kněz vejda tam, uzřel, že malomocenství

ce nerozmohlo v domě tom, když byl poznovu vymazán, za
čistý vyhlásí jej, (ježto) navrácena mu zdravota.

49. A k očištění jeho vezme dva vrabce, a dřevo cedrové,
a Červec, a yzop:

50. a když zabije jednoho vrabce v nádobě hliněné nad
vodamí živými,

5L. vezme dřevo cedrové, a yzop, a červec, a vrabce ži
vého, a všecko omočí ve krvi vrabce zabitého, a ve vodách
živých, a pokropí domu sedmkrát,

52. a tak očistí jej krví vrabce, a vodamí živými, a vrabcem
živým, a dřevem cedrovým, a yzopem, a červcem.

53. A když vypustí vrabce, aby odletěl na pole svobodně,
bude se modliti za dům ten, a po zákoně očištěn bude.

54. Tenť jest zákon o všelikém malomocenství a ráně:
5Ď. o malomocenství čatův i domův,
56. prouhy, a vyrážejících se neštovic, leskavé poskvrny,

a když se na rozličné tvářnosti barvy změnily,
57. aby se mohlo věděti, kdy jest něco čisté, a neb ne

čisté.

KAPITOLA XV.
O toku muže a ženy. — Očíšťování jich.

1. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, a k Áronovi, řka:
2. Mlarte synům israelským, a rcete jim: Muž, který trpí

tokem semene, nečistý bude.
3. A tehdáž souzen bude, že tomu neduhu podroben jest,

když mok mrzký každé chvíle vytéká na tělo jeho. aneb
speká se [na něm).

+. Každé lože, na kterémby spal, nečisté bude, i vše, na
čemžby seděl.

č. Kdožby se z lidí dotekl lože jeho, zpéře roucha svá: a
sám umyje se vodou, a nečistý bude až do večera.

6. Sedl-liby kdo tu, kdež on seděl, í ten zpéře roucha svá:
a umyje se vodou, a nečistý bude až do večera.

7. Kdoby se dotek! těla jeho, zpéře roucha svá: a sám
umyje se vodou, a nečistý bude až do večera.

8. Jestližeby takový člověk slinu plinul na toho, který čistý
jest, zpéře (tento) roucha svá: a umyje se vodou, a nečistý
bude až do večera.
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9. Sedlo, na němžby (taký neduživec) seděl, nečisté bude:

10. a cožbykoli bylo pod tím, kdož trpí tok semene, po
škvrnéno bude až do večera. Kdožby co z toho nesl, zpéře
roucha svá: a sám umyje se vodou, a nečistý bude až do
večera

11. Každý, kohožby se dotekl, kdo takový jest, a neum+l
prve rukou svých: zpéře roucha svá, a umyje se vodou, a
nečistý bude až do večera.

12. Nádoba hlinéná, kteréžby se [takový] dotekl, rozbita
bude: nádoba pak dřevěná vodou vymyta bude.

13. Jestliže ten, kdo trpí takovou nemoc, se uzdraví, zečte
sedm dní po svém očištění, a zpéře roucha svá, a zmyje celé
tělo své vodou živou, i čist bude.

14 Dne pak osmého vezme dvě hrdlíčky, aneb dvé holou
bátek, a přijde před obličej Hospodinův ke dveřím stánku
svědectví, a dá je knězi.

15. A ten obětovati bude jedno za hřích, a druhé v oběť

zápalnou: a bude proslti za něho před Hospodinem, aby byl
očištěn od toku semene svého.

16. Muž, z kterého vychází símě scházení [s ženou), umyje
vodou všecko tělo své: a nečistý bude až do večera.

17. Roucho, i kůži, kterouž má, zpéře vodou, a
bnade až do večera.

18. Žena, s kterouž sešel se, umyje se vodou, a nečistá
bude až do večera.

19. Žena, jež na nov měsíce trpí tokem krve, za sedm dní
oddělena bude.'

20. Každý, kdožby se jí dotekl, nečistý bude až do večera:
21. i na čemžbykoli spala, neb seděla v čas oddělení svého,

poškvrněno bude.
22. Kdoby se dotekl lože jejího, zpáře roucha svá: a sám

umyje se vodou, nečistý bude až do večera.
28. Kdožbykoli se dotekl všeliké nádoby, na které seděla,

zpéře roucha svá: a aám umyje se vodou, a poškvrnéný bude
až do večera.

24. Jestližeby muž sešel se s ní za času krve měsíčné, ne
čistý bude za sedm dní: a všelíké lože, na němžby spal, po
škvrní se.

25. Žena, která po mnohé dny trpí krvotok, kromě času
nemoci ženské, aneb kteréž po ženské nemoci nepřestane krev
téci, pokud podrobena jest tomu neduhu, nečistá bude, jskoby
byla v času nemoci ženské.

26. Každé lože, na němžby spala, a nádoba, na nížby 86
děle, poškvrněna bude.

21. Kdožbykoli dotekl se těch věcí, zpéře roucha svá: i
sám umyje se vodou, a nečistý bude až do večera.

28. Zastaví-li se krev, a přestane-li téci, zečte sedm dní
očišťování svého:“ :

29. a dne osmého obětovati bude za sebe knězí dvě hrdličky,

aneb dvé holoubátek, ke dveřím stánku svědectví:
30. a ten [kněz) jedno obětovatí bude za hřích, a drahévoběťzápalnou,amodlitisebudeza nipředHospodinem,

a za tok nečistoty její.
31. Proto? budete učiti syny israelské, aby se varovali ne

čistoty, a nezemřeli pro nečístoty své, kdyžby poškvrnilí
stánku mého, kterýž jest uprostřed nich.

32. Ten jest zákon toho, kterýž trpí tok semene, a kterýž
se poškvrňuje scházením,

nečistá

KAPITOLA XV.

' t J. oddělena, t. j. všelikého obcorání s lidmi bude se chrániti.
3 Žena má wodmdní čekati, aby věděle, zdali v skutku tokpřestal.

a 20
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33. a té, kteráž v čas nemoci ženské oddělena bývá, neb
z které ustavičně teče krev, i muže, kterýžby spal s ní.

KAPITOLA XVI.

O výroční slavoosti očišťování.

1. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi po amrti dvou synův
Áronových, když obětujíce oheň cizí, zablti jsou:

2. a přikázal jemu, řka: Mluv k Áronoví bratru svému,
af nevchází každého času do Svatyně,' kteráž jest za oponou
před alitovnicí, kterouž pokryta jest archa, aby neumřel (nebo
já v oblace ukáži se nad slitovnicí),

3. leč prve toto učiní: Tele za břích obětovati bude, a
skopce v oběť zápalnou.

4. V sukni Iněnou obleče se, nobavicemi Iněnými hanbu
zakryje: opáše se pasem Inčným, čepici Iněnou vstaví na
hlava: nebo tato roucha jsou svatá: v která všecka, když
se umyje, obleče se.

5. I přijme ode všeho množství synův lgraelských dva kozly
(k obětí] za hřích, a jednoho skopce k oběti zápalné.

6. A obětovav tele, a pomodliv se za sebe, I za dům svůj,
7. postaví ty dva kozly před Hospodinem u dveří stánku

gvědectví:

8. a vrhna los na oba, jeden (los) Hospodinu, a druhý
kozlu, který má vypuštěn býti:*

9. na kterého padne los Hospodinu, toho obětovati bude
za hřích:

10. na kterého pak kozla [padne los) vypuštění, toho po
staví živého před Hospodinem, aby učinil modlitbu nad ním,
a vypustil ho na poušť.*

11. To když řádně vyplní, obětovati bude tele, a modle se
za sebe, a za dům svůj, zabije je:

12. a vezma kadidelnici, kterouž uhlím s oltáře naplní, a
plnou hrsť složeného kadidla z vonných věcí k zápalu, vejde
za oponu do Svatyně:

13. a na oheň vloží vonné věci, aby dým z nich a pára
přikryla slitovnici, která jest nad svědectvím, a aby ne
umřel.“

14. Pak vezma krve z telete, pokropí prstem sedmkrát proti
alitovnící k východu.

Jó. A když zabije kozla za hřích lidu, vnese krev jeho do
vnitřku za oponu, jakož přikázáno jest o krvi telete, aby jí
pokropil naproti slitovnici,

16. a vyčistil Svatyni od nečistot synův israelských, a od
přestoupení jejich, i ode všech hříchů. Vedle toho řádu učiní
(také) stánka avědectví, kterýž vyzdvižen jest mezi nimi upro
střed nečistot příbytků jejich.

17. Žádný z lidí ať není ve stánku, když biskup vchází do
Svatyně, aby se modlil za sebe a za dům svůj, a za všecko
shromáždění israelské, dokudby nevyšel.

KAPITOLA XVL

* Nejvyššímu knězí nebylo volno, vcházeti do Uvatyně led toliko

Jednou v roce o slavnosti sm.ření.* Způsob losování byl tento. Nejvyšší kněz vyňal dvě dřívka z nádoby;
us Jedbom r nich pědno bylo „Hospodinu“,na druhém „Azasela“. Los,
který byl se dostal do raky pravé, platil kosln stojícímu na pravici,

Nye- do ny lové,platilkoxla,postavenémuna levici.osel propouštěn živý na znamení, Zo hříchy Ieraelských aňaty

js, s kosaměj vloženéje a eba, čel napouěč
vystupující z kadidejnice, nedopouštěl mu spatřiti alávy Ho

spodinovy. = P
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18. Když pak vyjde k oltáři, kterýž jest před Hospodinem,
modliti se bude za sebe, a vezma krev telete a kozla, vylije
ji na rohy jeho vůkol:

19. a pokropě prstem sedmkrát, očistí a posvětí ho, od
nečistot synův israelských.

20. Když pak vyčistí Svatyní, i stánek, i oltář, obětovati
bude kozla živého:

21. a vlože obí ruce na hlavu jeho, vyznávati bude všecky
nepravosti synův israelských a všecky viny a hříchy jejich:
a vlože je na hlavu jeho, skrze člověka k tomu zřízeného
vypustí ho na poušť. :

22. A když kozel ponese všecky nepravosti jejích do země
pusté, a puštěn bude na poušť,

23. Árvn navrátí se do stánku svědectví, svleče s sebe
roucha, v která byl prve oblečen, když vjíti měl do Svatyně
a nechaje jich tam,

24. umyje tělo své na místě svatém, a obleče se zase v roucha
svá. A vyjda obětovati bude oběť zápalnou svou, i lidu, a
modliti se bude za sebe, i za lid:

25. a tuk, kterýž obětován jest za hříchy, páliti bude na
oltáři.

26. Ten pak, který vyvedl kozla vypuštěného, zpéře roucha
svá, a [umyje] tělo vodou, a pak vejde do stanův.

2%. Tele pak a kozla, kteřížto za hřích byli zabití, a jicháto
krev vnesena jest do Svatyně, aby se očištění vyplnilo, vy
nesou ven ze stanův a spálí ohněm. tak kůže, jako maso jo
jich i lejna:

28. a kdožkolí spálí je, zpéře roucha svá, i umyje tělo vo
dou, a potom vejde do stanův.

29. I bude vám to ustanovení věčné: Měsíce sedmého, desá
tého dne téhož měsíce,* trápiti budete dušo své,“ a žádného
díla nebudete dělati, ani tu zrozený, ani příchozí, který jest
pohostinu mezi vámi.

30. V ten den bude očišťování vás a očištění ode všech

hříchův vašich: před Hospodinem očíštěni budete:
31. nebo sobota odpočinutí jest, a trápití budete duše své

[vedle] ustanovení věčného.
92. Odišťovatipak bude kněz, který jest pomazaný,a jehožto

ruce posvěcenyjsou, aby úřad kněžský konal místo otce svého:
a obleče se v roucho inčné a v roucha svatá,

33. a očistí Svatyni, a stánek svědectví, ! oltář, kněží také,
1 všecken lid.

34. A bude vám to ustanovení věčné, abyste se modlili za
syny israelské, i za všecky hříchy jejich jednou v roce. —
Učinil tedy Mojžíš, jakož byl přikázal Hospodin.

KAPITOLA XVIL

Misto nařizené k obštování. — Zápověď polívání krve a odávených.

1. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
2. Mluv Áronovi £ synům jeho, j všem synům israelským,

řka k nim: Tato jest řeč, kterou přikázal Hospodin, řka:

C. Měsíc sedmý (Tišri), připadal na polovici našeho Září a Října.
* Rozuměj: tahým poster, jejž všlckní držeti budete.
* Takto každoročně nařizeným svátkem, obětí a obřady živě připo

minánaJest lidu UříšnoséJeho ©potřeba eniřeí Zároveňváno tim dokonalé smíření veškerému světu způsobené Kristem Pánem,
„kterýžto (co nejvyšší kněz Nového Zákona), všed Jednou do Svatyně,
nalezl vykonpení věčné.“ (Žid. 9, 12.)
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anebo kozu, mezi stany, aneb vně za stany,'
4. a ke dveřím stánku nedonealby oběti Hospodinu, vinen

bude krví: a jakoby krev“ vylil, tak vyhlazen bude z pro
středku lidu svého.

5. Protož knězi donésti mají synové israelští oběti avé,
kteréž zabijí na poli, aby posvěceny byly Hospodinu přede
dveřmi stánku svědectví, a aby obětovali je za oběti pokojné
Hospodinu.

6. A kněz vylije krev na oltář Hospodinův u dveří stánku
svědectví, a páliti bude tak v vůni líbeznou Hospodinu.

7. A nikoli více nebudou obětovati obětí svých dáblům,
8 nímižto amilnili* Zákon tento bude jim věčný, i potomkům
jejich.

8. A díš k nim: Kdožbykoli z domu Israelského, a neb z pří
chozích, kteří jsou u vás pobostinu, obětoval oběť zápalnou.
aneb jinou oběť,

9. a ke dveřím stánku svědectví nepřivedlby jí, aby obšto
vána byla Hospodinu, vyhlazen bude z lidu svého.

10. A kdožbykoli z domu israelského, anebo z příchozích,
kteří jsou pohostinu mezi nimi, jedl krev, zatvrdím tvář svou
proti duší jeho,“ a vyhladím ji z lidu jeho,

11. nebo duše těla ve krvi jest, a já dal jsem ji vám,
abyste se jí očišťovali na oltáři za duje vaše, a krev aby
byla za očistu duše.*

12. Proto řekl jsem synům israelským: Nižádný z vás ne
bude jísti krve, ani z příchozích, kteří jsou pohostinu u vás.

13. Kdožbykoli z synův israelských, aneb z příchozích, kteří
jsou pohostinu u vás, lovem a čižbou ulovil zvíře nebo ptáka,
jehož sluší jísti, ať vycedí krev jeho, a zisype ji prstí.
. 14. Nebo duše všelikého těla ve krvi jest: protož řekl jsem
synům israelským: Krve žádného těla nebudete jísti: nebo
duše těla ve krví jest: a kdobykolivěk jedl ji, zahyne.

15. Člověk, kterýžby jedl něco umrlého, neb udáveného od
zvěři, buďsi on z domorodcův anebo z příchozích, zpéře roucha
svá, a umyje se vodou, a poškvrněný bude až do večera: a
tím řádem číst učiněn bude.

1G. A pakli nezpéře roucha svého a nenmyje těla svého,ponese nepravost svou.“

KAPITOLA XVIIL

Zapovidá manželských sňatkův ©krevními přátely. — Pokuty za neřesti

chřipalkův.

1. Mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
2. Mluv synům israelslkým, a díš k nim: Já jsem Hospodin

Bůh váš:

8. vedle obyčeje země egyptské, v níž jste bydlili, nebudete
činiti: aní vedle způsobu krajiny chananejské, do kteréž já

KAPITOLA XVIL

' Mluví se tu o zabíjení na oběť a k jidin. Zákon ten blavně k tomo

ny za času přebývánílidu na poušti byly všeliké tajné oběti

manželu.
* hebr.: postavim tvář svou proti duši jeho, t. J. nelibě naň patřití

bodu.

* Tuto kladou se příčinyzápovědí o požívání krve. Nejprve připomlná
se, že život uviřecí zvláště ve krvi má byt svůj, a mimo to, že krev
sobě Bůh vyvolil, aby ji očišťovány byly duše obětujíclch.

* nepravosťsvou — pokutu sa nepravosí svou; t j. vyhlazen bude.
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uvedu vás, dělati budete: a v ustanoveních jejich nebudete
choditi.*

4. Soudy mé činiti budete, a přikázání má budete zacho
vávatí, a v nich choditi. Já jsem Hospodin Bůh váš.

5, Ostříhejtež ustanovení mých, a soudů, které plně člověk,
živ bude v nich.“ Já Hospodin.

6. Žádný člověk nepřistoupí k přítelkyni své krevní, aby
obnažil hanbu její.* Já Hospodin.

7. Hanby otce svého, a hanby matky své neodkryješ: matka
tvá jest: neodkryješ hanby její.

8. Hanby ženy otce svého“ neodkryješ: nebo jest hanba
otce tvého.

9. Hanby sestry své, z otce anebo z matky, která doma
nebo vně zplozena jest, neodkryješ.

10. Hanby dcery syna svého, neb vnučky z dcery neodkryješ:
nebo hanba tvá jest.

11. Hanby dcery manželky otce svého,* kterouž porodila
otci trému, a jest sestra tvá, neodkryješ.

12. Hanby sestry otce svého neodkryješ, nebo tělo jest otce
tvého.

13. Hanby sestry mateře avé neodkryješ, protože jest tělo
mateře tvé.

14. Hanby strýce svého neodkryjej, aniž přistoupíš k man
želce jeho, kteráž s tebou příbuzenstvím jest spojena.

15. Hanby nevěsty avé neodkryješ, nebo manželka syna
tvého jest, aniž odkryješ hanby její.

16. Hanby manželky bratra svého neodkryješ: nebo hanba
bratra tvého jest.

17. Hanby manželky své, totiž dcery její neodkryješ.“ Dcery
syna jejího, a dcery její dcery nepojmeš, aby odkryl hanbu
její: nebo tělo její jsou, a takové gejití krve prznění jest.

18. Sestry manželky své k souložení e ní nevezmeš, aniž
odkryješ hanby její, dokud ona ještě živa jest.

19. K ženě, kteráž trpí ženskou nemoc, nepřistoupíš, aniž
odkryješ mrzkosti její.

2). S manželkou blížního svého nebudeš obcovatí, aniž smí
šením semene poškvrníj se.

21. Nedopust(š, aby kdo z semene tvého obětován byl modle
Moloch," aniž pojkvrníš jména Boha svého. Já Hospodin.

22. S mužským nesměšuj se, scházeje se 8 ním jako 8 že
nou, neb to ohavnost jest.

23. S žádným hovadem nebudeš obcovatí, aniž 8e poškvrníš
8 ním. Žena nepoddá so hovadu, aniž se 8 ním spojí: neb
to neřesť jest.

24. Nepoškvrůajte se žádnou tou věcí, nebo těmi věcmi

KAPITOLA XVIOL

* © Jj. nebndeteo zpravovati se zákony a řidy Jejich.
* živ bude — blaženého života, spásy dojde.

ej. neriastní sestry tvé po otnl, kterou týš otoo zplodil s maoo
chou tvou.

* 8 deerou své, t j. s dosron svou nevlastní nebudeš pá
chati mrakosti, aní ji sobě za manželku pojmeš, maje matku jeji na
manželka

* Žádného z děti svých nedáš obětovati modle Molochori: Moloch
byl modlou Ammonitských. Ke eti jeho bývaly děti obětovány a páleny.
Modla ta měla prý postavu člověčí a hlarou býka. Byla zhotovená
z mědi a uvnitř dutá. Při obětování avnitř uhlím řeřavým bývala roz
palována, načež do šbavých rakou dáváno Jí obětované ubožátko.
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17. Nebudeš nenáviděti bratra svého ve srdci svém,ale zjevně
potresceš ho, aby neměl pro něj hříchu.

18. Nehledej pomsty, aniž patmatuj ná křivdu spoluobčanův
svých. Milovati budeš přítele svého, jako sebe samého. Jé
Hospodin.
10/ Ustanovení mých ostříhejte. Nedopustíš.hovadu svému
acháretí se s živočichy jiného pokolení.Pele svého neposeješ
rozdílným vemenem. V roucho, kteréž ze dvou věcí setkáno
jest, nebudeš odívatí se.*

20. Jestližebyčlověk spal a obcoval s ženštinou, kteráby
děvka byla táké na vdání, avšak cenod nevykoupená, ani

svobodnou učiněna: zmrsakáňi budou obadva, "ale neumrou,
nebo nebyla svobodná. |.

21. Za vínu pak svou obětovati bude Hospodinu ke dveřímstánkusvědectvískopce:
22. i bude se za něj modliti kněz, a za hřích jeho před

Hospodinem, a smiluje se nad ním, a bude mu odpuštěn
hřích jeho.

23. Když vejdete (do země, a sázeti: budete Y ní stromy
ovocné, odejmete neobřezání jích:“ ovoce, kteréž vydávají
z sebe, nečísté bude vám, a nebudete .jísti z něho.

24. Čtvrtého pak léta všecko ovoce jejich posvěceno bude,chťalitebno Hospodinu.“

25. Pátóho pak léta jísti budete. ovoce, shárajíce, kteráž

m Já HospodinBůh váš.26. Nic nebudete jísti s krví. Nebudetehádati po štěbetu
ptačím, aniž budete šétřitl enfiv.

27. Aniž budete stříhati vlasův okrouhle: " aniž budete holitibrady.
28. A nadmrtvým nebudete řezalž těla“svého, aniž jakých

znamení, neb jizrin budete sobědělátl.“ Já Hospodin.

29. Nedávej dcery své k amilstvu;“ aby: nebyla poškvrněna

poškvrnili se všickni národové, kteréž já vyvrhu před tváří
vaší,

25. a jimišto poškvrněnajest země:jejížto netlechěnost
já navštívím, aby vyvrhlaobyvatele své.

20. Ostříhejte. ustanovení. a soudův mých, a:nečlňte nižád

ných ohavností těchto, tak rodák, jako přistěhovalec, kterýž
u vás jsou pohostinu.

27. Nebo všecky ohavností. tyto činili: obyvatelé země té,
- kteří byli před vámi, a poškvrnili.ji.

28. Varajte se tedy, aby i vás podobně nevymítla, když:

byste takové -věcíčinili. jako vymítla národ, .kterýž byl přelvámi.

29. Kdožkolibyučinil něco z obavností: těchto, vyhlozen
bude z prostředku lidu svého.: ,

30. Ostříhejte' přikázání mých.. Nečiňte: těch věcí, jež činili

ti, kteří byli před Vámi, a nepoškvrňujte se Jimi. Já HospodinBůh váš... 

. KAPITOLÁXIX.
Roaličná přikázání a naučení.

1. Mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
2. Mluý ko. všemu: eliromáždění synův. israelekých, a díš

k nim: Svatí buďte,. nebo já svatý jsem, Hospodin Bůh váš.
8. Jedenkaždý. boj sa otce svého, i matky své. Sobot mých

ostříhejte: Já Hospodin Bůh váš..
4. Neobracajte se: k modlám, aniž bohův. litých dělejte sobě,

Já Hospodin Bůh váš.
5. Budete-li obštováti oběť pokojnou Hospodinu, „aby byl

ukrocen, -. .

6. toho. dne, kteréhož bude obětována, jísti budete ji,
i druhého dne: cožkoli pak zůstane do dne třetího, ohněm

DI
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spálíte. země, a nebyla. naplněna nešlechetností.

7. Jestližeby někdo po.dvou dnech jedl z ní, svatosti zbaven Jj 30. Sobot -mých ostříhejte, a Svatyně mé bojte se. Já Ho
bude, a vinen. bezbožností: m = spodin

. 31. Neobracujte se k čarodějníkům, aniž ptejté se nač ba
dačův, abyste se nepoškvrnilí skrzeně. Já Hospodin Bůh váš.

32. Před čedivou blavou porstaň, a cti osobu starého: a
boj se Hospodina Boha svého. Já jsem Hospodin.

99. Bude-li bydliti příchozí v zemi vaší, a bude-li se zdržo
vati mezi vámi, nevytýkejte mu: '*

8. a poněse nepravosť svou: nebo svatá věci Hospodinovy
poškvrníl, a vyhlazen bude člověk ten z lidu svého.

9. Když: budeš žíti obilí země své, nesežneš až k samó
zemi pole svého, aniž budeš sbírati pozůstalých. klasův. . .

10. Aní na vinici své broznův a zrn apadlých paběrkovati

budeš, ale chudým a pocestným toho k sebrání zanecháš, Já
Hospodin Bůh váš, : 34. ale bude mezi vámi jako zrozenec: a budete jej mílovati

11. Neučiníte krádeže. Nebudete lháti, aniž. kdo oklamá jako samí sebe: neh 1 vy bylí jste pohostinu v zemi egypt
bližního svého. ské. Já Hospodin Bůh váš. '

12. Nebudeš křivěpřísahati ve jménu mém, anižpoškvrníš
jména Boha svého. Já Hospodin.

13. Neučiníš křivdy bližnímu svému, aniž mocí utiskneš
ho. Nezůstano mzda dělníka tvého u tebe až do jitra.

14. Hluchámn nebudeš zlořečiti, aniž před slepým polóžíš

úrazu: ale báti se budeš Hospodina Boha svého, nebo Já jsem
Hospodin.

15. Nebudeš činiti, což nepravého“jest, aniž budeš nespra
vedlivě sbuditi. Nebleď' na osobu chudého, aniž cti obličeje
mocného.* Spravedlivě suď bližuího svého.

16. Nebudeš hánce, ani tajný utrhač v lidu. Nebudeš státi
proti krvi bližního svého.* Já Hospodin.

35. Nečiňte nic nepravého v soudu, v loktu, ve váze, v míře:

36. váha budiž spravedlivá, a rovná at jsou závaží, epra
vedlivý korec, a spravedlivý žejdlík. Já Hospodin Bůh váš,
kterýž jsem vás. vyvedl z země egyptské.
- 87. Ostříhejte všech přikázání mých, i všech sondův a čiňte
je. Já Hospodin.

i 4 +4 3. vy n- lm, Roikanemtito přípominaloseJerulokým,jd. aby se nomlallis cízíminárody.
4. k 3 € Jj. ovoce, kteréž za prvnich tří let zrodí. Ovoce to, nroatlé na
| ' stromu slabém, za nočístó se pokládalo, a proto zavrženo býti mělo.

: * £ j. Bohu obětováno bude ns oslavu.
. * £ J. následujíce obyzdných obyčejův učkterých Arabův, kteřiž ke

9 ; etl obavně modly vlasy na blavě do kola stříhali, s uprostřed toliko

n i nechávali kotouče vlasův.i : * Zapovidá se tu obyčej pobanův, kteří pro míření pekelných duchů
* boj se, £ J. v pootivosti měj. tezali ai tělo, a nosili na něm vy model.

3 konaje sond ani s útrpnoati k chudému ani zo šetrnosti k bohatému há * Tak činiliFeničané, ktoříž dcery svů dávali do hampejeův,a ziskyod spravedlnosti se neodchyluj. j nabyté obětovali modle.
.t1 nebudeš státi o jebo hrálo, živobytí. a M ' £,J. toba, že cizinecjest — nesušajte ho,

KAPITOLA XIX.
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KAPITOLA XX. k odkrylby hanbu příbuzenstvísvého, obadva ponesou břích

Úsudkové Boží na rozličné křižníky.

1. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
2. Toto mluviti budeš synům israelským: Kdohykoli z synův

israelských, a z příchozích, kteřížto bydlí v Israeli, dal z se
mene svého ' modle Moloch, smrtí ať umře: lid zemé ukame

nuje ho.
8. A já postavím tvář svou proti němu:* a vyhladím ho

z prostředku lidu svého, protože dal z semene svého Molo
chovi, a zprznil Svatyní mou, a poskvrnil jména svatého mého.

4. Jestližeby pak lid země zanedbávaje, a jako málo sobě
váže rozkázání mého, propustil člověka toho, kterýž dal z se
mene svého Molochovi, a nechtělby ho zabiti:

5. já postavím tvář svou proti člověku tomu, a proti pří
buznosti jeho, a I jeho, £ všecky, kteříž mu povolili, aby
emílnil s Molochem, vyhladím z prostředku lidu jeho.

6. Člověk, kterýžby se obrátil k čarodějníkům a badačům,
a smilnilby s nimi, postavím tvář svou proti němu, a vy
bladím jej z prostředku lidu jeho.

7. Posvětte se a buďte svatí, nebo já jsem Hospodin Bůh váš.
8. Ostříhejte přikázání mých, a čiňte je: já Hospodin, který

posvěcuji vás.
9. Kdožbykoli zlořečil otcí svému, neb mateři, ať smrtí

umře: otci a mateří zlořečil, krev jeho ať jest na něj.*
10. Zcizoloží-li kdo s ženou druhého, a cízoložstvo spáchá-li

s manželkou bližního svého, ať smrtí umrou i cizoložník
i cizoložnice.

11. Kdožby spal s macechou svou, a odkrylby hanbu otce

svého, smrtí ať umrou obadva: krev jejich budiž na ně.
12. Jestližeby kdo spal s nevěstou svou,“ ať obadra umrou,
nebo hanebnosť spáchali: krev jejich budíž na ně.

13. Kdožby ne scházel s mužským jako s ženou, obadva
spáchali ohavnosť, ať smrtí umrou: budiž krev jejich na ně.

14. Kdožbykoli pojma dceru za manželku, pojal nad to i matku
její, nešlechetnosť učinil: za živa upálen bude 8 nimi: aniž
tak veliký hřích zůstane u prostřed vás.

15. Kdožby obcoval a hovadem a s dobytčetem, smrtí ať
umře: hovado také zabijte.

16. Žena, kteráby se podložila kterémukoli bovadu, spolu
zabita bude s ním: krev jejich budiž na ně.

17. Kdobykoli pojal sestru svou, dceru otce svého, neb
dcera matky své, a spatřilby hanbu její,“ a ona také uzřelaby
hanbu bratra, banebnou věc učinili: zabiti budou před očíma
lídu svého, protože mrzkosť svou vespolek odkryli, a ponesou
nepravosÉ svou.

18. Kdoby sešel se s ženou v čas nemoci ženské, a od

krylby mrzkosť její, a ona ukázalaby krvotok svůj, vyhlazení
budou obadva z prostředku lidu svého.

19. Hanby sestry matky své, a sestry otce svého neodkry
ješ: kdoby to učinil, hanbu těla svého obnažil:“ obadva po
nesou nepravost avou.“

20. Kdoby se sešel s manželkou strýce, neb ujce svého, a

KAPITOLA XX.

* t J. obětoval dítky své.
3 t. J. velice naš hněvati se budu.
* Nezdárný taký syn býval obyčejně ukamenován.
* s nevěstou t. j.e manželkou synorou.
* t.j. obcuje s ní, hanebného skutku, hříchu by se dopustil.
* t J. s krevní přítelkyní svou smijníl.
* Pokutování budou smrti za nepravosí svou.

avůj: bez dětí umrou.
21. Kdoby pojal ženu bratra svého, věc neslušnou činí,

hanbu bratra svého odkryl: bez dětí budou.
22. Ostříhejte ustanovení mých, i soudův, a plňte je:. aby

i vás nevyvrátila země, do kteréž vejdete. a v kteréž bydliti
budete.

23. Nechoďte v ustanoveních národův,“ ježto jv vyženu před
vámi. Nebo všecky tyto věci činili, a měl jsem je v ošklivosti.

24. Vám pak pravím: Vládněte zemí jejích, kterouž dám
vám za dědictví, zemí oplývající mlékem a medem. Já Ho
spodin Bůh váš, který jsem oddělil vás od jiných národův.

25. Oddělte tedy i vy hovado čísté od nečistého, a ptáka
čistého od nečistého: abyste nepoškvrnilí duší svých hovady,
a ptactvem i vším tím, což se plazí po zemi, a ktéréž ukázal
jsem vám, že jsou nečisté.

26. Budete mi svatí, nebo svatý jsem já Hospodin, a od
dělil jsem vás od jíných národův, abyste byli moji.

27. Muž, neb žena, kteřížby měli ducha čarodějného neb
hadačího, ať smrtf umrou: kamením uházejí je: krev jejich
budiž na ně.
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KAPITOLA XXI.

Výstrahy kněžím. — Mezpisobnosť k slažebnosti kněžské.
<=
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1. Řekl také Hospodin k Mojžíšovi: Mluv ku kněžím synům
Áronovým, a rci jim: Ať se nepoškvrňuje kněz při smrti
spolnobčanův svých,'

2. jediné toliko při krevných, a příbuzných, to jest, při
otci, a matce, a synu, a dceři, a bratru také,

3. a sestře panně, kteráž není provdanou za muže:
4. ale ani při knížeti lidu svého nepoškvrní se.
D. Nebudou holiti hlavy, ani brady, ani na tělech svých

učiní nějakých řezův.
G. Svatí budou Bobu svému, a nepoškvrní jména jeho: nebo

zápal Hospodinův, a chleby Boha svého obětují, a protož svatí
budou.

7. Nevěstky a špatné žínky nepojmou sobě za manželku
ani té, kteráž zapuzena jest od manžela svého: nebo posvě
cení jsou Bohu svému,

8. a chleby předložení obětují. Ať tedy jsou svatí, neboť
i já svatý jsem, Hospodin, kterýž posvěcuji je.

9. Bude-lí dcera nějakého knéze postižena ve amilstvu, a
zprzní-li jméno otce svého, obněm upálena bude.

10. Biskup, to jest, kněz nejvyšší mezí bratřími svými, na
jehožto hlavě vylit jest olej pomazání, a jehožto ruce v kněž
ství posvěceny jsou, a kterýž jest oblečen v roucha svatá,
hlavy své neodkryje, roucha svého neroztrhne:

11. a dokonce k žádnému mrtvému nepřistoupí, aniž při
otci svém, ani při matce poškvrní se.

12. Aniž také vyjde ze svatyů,* aby nepoškvrnil Svatyné
Hospodinovy, nebo olej svatého pomazání Božího na něm jest.
Já Hospodin.
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* Neřiďte -se zákony a obyčeji pohanův.

KAPITOLA XXL

' £ j. dotýkáním se Jích neb přítomností svou na pohřbu Jejich.
Enčz takto poškvroěný stával se neschopným k přislahování ve Svatyni.

* rozaměj: na pohřeb.

21Vs
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13. Pannu pojme sobě za manželku;
14. vdovy pak a zapuzené, a zprzněné, a nevěstky nepojme,

ale děvu z lidu svého:

15. aby nesmísil kmene roda svého schatrou národu svého:
nebo já Hospodin, kterýž posvěcují ho.

16. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
17. Mluv k Áronovi: Člověk z semene tvého po rodech,

kterýžby měl na sobě nějakou vadu, nebnde obětovati chlebův
Bohu svému:

18. aniž přistoupí k službě jeho: bude-li slepý, bude-li kul
havý, bude-li míti nos malý, nebo příliš veliký, nebo křivý,

19. bude-li míti zlámanou nohu, nebo ruku,
20. bude-li hrbovatý, bude-li Irhavý, bude-li míti bělmo

na oku, bude-li míti ustavičnou prašivosí, aneb ličeje na těle,
nebo bude-li průtrž míti.

21. Nižádný, kterýžby měl na sobě nějakou vadu, z semene
Árona kněze, nepřistoupí obětovat obětí Hospodinu, ani chle
bův Bohu svému:

22. avšak jísti bude chleby, kteréž ne obětají ve Svatyni,
29. toliko tak, aby za opona nercházel, aniž přistupoval

k oltáři, nebo vadu má, a poškvrňovati nemá Svatyně mé. Já
Hospodin, kterýž posvěcujíje.

24. Mlavil tedy Mojžíšk Áronovi, « synům jeho, I ke všemu
Jeraelovi všecko, což jemu bylo přikázáno.

KAPITOLA XXII.

Člatota košší a bezvadnosť oběti,

1. Mlavil také Hospodin k Mojžíšovi, řka:
2. Mluv k Áronovi, a k synům jeho, ať se zdržují těch věcí,

kteréž posvěceny jsou od synův ieraelských,') a ať nepoškvr
ňují jména věcí posvěcených,kteréž oni obětují. Já Hospodin.

8. Rei k nim, a k potomkům jejich: Kdobykoll z rodu va
šeho přistoupil k těm věcem, kteréž posvěceny jsou, a které
synové israelští obětovali Hospodinu, když na ném jest ne
čistota, zahyne před Hospodinem. Jáť jsem Hospodin.

4. Člověk z semene Áronova, kterýžby byl malomocný, aneb
trpící tok semene, nebude jísti z těch věcí, kteréž mi posvě
ceny jsou, dokud nebude uzdraven. Kdožby se dotekl nečístého
nad mrtvým, a [ten,] z něhož vychází esímějako při obcování,

5. a kdož se dotýká zeměplazu, a čehokoli nečistého, jehož
dotknutí nečisté jest,

6. nečistý bude až do večera, a nebude jísti těch věcí,
kteréž posvěceny jsou: ale až umyje tělo své vodou,

7. a zapadne slunce, tehdáž očištěn jsa, jísti bude : posvě
cených věcí, neb to pokrm jeho jest.

8. Umrlíny, a udáveného od zvěři nebudou jísti, aniž po
škvrní se jimi. Já jsem Hospodin.

9. Ať ostříhají přikázání mých, aby hříchu na se neuvalili,
a nezemřeli ve Svatyní, kdyby jí poškvrnill. Já Hospodin,
kterýž posvěcuji je.

10. Žádný cizorodec“ nebudejísti z posvěcenýchvěcí: (ant)
podruh kněze a nájemník nebudou jich jísti.

11. Kohožby pak si kněz koupil, a kdožby v domě jeho
zplozen byl, ti budou jísti z nich.

KAPITOLAXXIL

* Rozuměj a dodej: „když jsou poškerněni“,
* cizorodec — nokněs, člověk nojsoncl z rodu kněžského.

E===| KAPITOLAXXII.104
12. Jestližeby dcera knězova vdala se za někoho z lidu:

ta z těch věcí, kteréž posvěcenyjsou, a z prvotin nebudejísti.
18. Jestližeby pak ovdověla, neb zapuzena byla, a jsouc

bez dětí, navrátila by se zase do domu otce svého: jako jsouci
dívkou zvykla, pokrmy otce svého jísti bude. Cizí pak žádný
nebude míti práva jísti z nich.

14. Jedi-líby kdo nevědomky z posvěcených věcí, přídá pátý
díl a tím, což jedl,“ a dá knězi do Svatyně.

15. Ať nepoškvrní posvěcených věcí synův israelských, kte
réž obětují Hospodinu:

1G. aby snad nesnájeli nepravosti hříchu svého, kdyžby
posvěcené věci jedli. Jáť Hospodin, kterýž posvěcují je.

17. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi. řka:
18. Mluv k Áronovi, a k synům jeho, i ke všem synům

israelským, a rcí jim: Kdožbykoli z domu israelského, aneb
z příchozích, kteří bydlí u vás, obětoval oběť svou, buď sliby
plně, aneb dobrovolně obětuje, cožkolí obětuje v zápalnou
oběť Hospodinu,

19. ahy ze obětovalo skrze vás. samček bez poškvrny bude
z volův, a z ovcí, a z koz.

20. Jestliže bude míti nějakou vadu, nebadete obětovati
ho, aniž bude příjemné.

21. Paklíby kdo obštoval oběť pokojnou Hospodinu, buďto
sliby plně, aneb dobrovolně obětuje, tak z volův jako z ovcí,
nepoškvrněné obětovatí bude, aby bylo příjemné: nebude
ZáIné poškvrny na něm.“

22. Bude-li alepá, nebo polámané, neb mající šrám, bude-li
míti neštovice, aneb prašivoať,aneb lišej: nebndete jich oběto
vati . Hospodinu, aníž budete z nich páliti na oltáři Hospo
dinovu.

23. Vola a ovci s uťtatým uchem a ocasem, dobrovolně
můžeš obětovatí; ale slibu jimi nemožno splatiti.

24. Žádného hovada, které má zetřené, nob ztlačené, neb
řezané a odklizené nároky, nebudete obětovati Hospodinu, a
ovšemv zemí své toho nečiůte.

25. Z ruky Cizozemce nebudete obětovati chlebův Bohu
svému, a cožbykoli jiného dáti chtěl:* nebo porušené a po
Škvrněné jsou všecky věci: nepřijmete jich.

26. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
21. Vůl, ovce, a koza, kdyš se urodí, za sedm dní budou

pod vemenem mateře své, osmého pak dne, i potom budou
moci obětovány býti Hospodlnu.

28. Buď ona kráva neb ovce, nebudou zabíty jednoho dne
8 plodem svým..

20. Jestliže obětovati budete oběť za příčinou díků činění
Hospodinu, aby vám byl milostív,

30. v týž den aníte ji, nezůstane nic do jitra druhého dne.
Já Hospodin,

31. Ostříhejte přikázání mých, a plňte je. Já Hospodin.

92. Nepoškvrňujte jména svatého mého,“ abych posvěcen
hyl u prostřed synův israelských. Já Hospodin, kterýž po
svěcuji vás,

33. a vyvedl jsem vás z egyptské země, abych byl vám za
Boba. Já Hospodin.

* za náhradu dá tolik, co snědl, a nad to mimo pozůstulon částku
přídá pětinu toho, ouž jedl.

* Toho Zádala Boln povinná netivosť

3 Od clzincův obětných darů bezprostředně nebudete bráti a je oběto
vati. Jinak dovoleno bylo, přijímati od nich penize, za kteréž oběrná
dobytčata možno bylo koupiti a obltovati.

S £ j. neposlnženstvím a bozbožným žirotom.
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KAPITOLA XXIII.

O davnostech výročaich.

1. I mlavil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
2. Mluv synům israelským, a rci jim: Tytoť jsou elavnosti

Hospodinovy, kteréž nazývati budete svaté.
3. Šest dní dělati budete: den sedmý, že sobota odpočinutí

jest, slouti bude svatý. Žádného díla nebudete dělati v něm:
[neb] Sobota Hospodinova jest ve všech příbytcích vašich.

4. Tito tedy jsou dnové Hospodinoví svatí, kteréž slaviti
máte časy svými,

5. Měsíce prvního čtrnáctého dne téhož měsíce k večeru,
jest Fase Hospodinovo:'

6. a patnáctého dne toho měsíce, slavnost Přesnic Hospodi
nových jest. Za sedm dní přesné chleby jísti budete.

7. První den bude vám nejslavnější, a svatý: žádného díla
služebného nebudete dělati v něm:

8. ale obětovati budete na ohni oběť Hospodinu za sedm
dní: den pak sedmý bude slavnější, a svatý: a žádného díla
služebného nebudete dělati v něm.

9. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
10. Mluv synům israelským, a rci jim : Když vejdete do země,

kterouž já dám vám, a žíti budete obilí, anopy 8 klasy, prvo
tiny žní vaší, přinesete k knězi:

11. kterýž pozdvihne snopek před Hospodinem, aby pří
jemný byl za vás, drahého dne po sobotě, a posvětí ho.“

12. A téhož dne, kterého posvěcuje se snopek, beránek bez
požkvrny, roční, zabit bude v oběť zápalnou Hospodinu.

13. A suché oběti obětovány badou s ním, dvě desetiny
mouky bělné, skropené olejem, k zápalu Hospodínovu, a k vůní
nejlíbeznější: mokré také oběti vína, čtvrtý díl [míry] Hin.

14. Chleba, a pražmy, a krap nebudete jísti z obilí (nového),
až do toho dne, když obětovati budete z něho Bohu svému.*
Přikázání to jest věčné, v rodech, a všech příbytcích vašich.

15. Tedy ode drahého dne po sobotě, ode dne, v němž jste
obětovali anop prvotin, zečtete sedm týdnův plných,

16. až do druhého dne, když se doplní sedmý týden, to
jest, padesáte dní: a tehdy obětovatí budete oběť novou Ho
spodinu

17. ze všech příbytkův svých, dva chleby prvotin, ze dvou
desetin bjiné mouky kvašené, kteréž upečete ra prvotiny
Hospodinu.

18. A s těmito chleby obětovati budete sedm beránkův
ročních bez vady, a tele ze skotu jedno, a skopce dva, a bu

dou v zápalnou oběťs ní a mokrými obětmi svýmiv vůni přelíbeznou
19. Obětovatí budete i koza za hřích, a dva beránky ro

čáky k oběti pokojné.
20. A když kněz pozdvihne je s chleby prvotin před Ho

spodínem, dostanou se na požitek jeho.

KAPITOLA XXIII

' Dotěeného dne začíná se slavnosf velikonoční. (2. Mojž. 12, 3—21.)
Tato alavnosf,počavžíu večerjedením beránka, trvala 8 dní. Ustanorená
pro památka vysvobození Jidu leraeiského s poddanosti egyptské, před
obrazovala celého pokolení lidského z moci hříchu a pekla vykou
peni skrze smrťBeránka Božího, Ježíše Krista, jenž za nás obětoval se
na kříži.

9 V semi zaslíbené žeň Ječná počínala o velkonoci, a tadiš přinášen
býval prvý snopek do chrámu, kdeš obyčejným řádem obětován byl
od kněze Hospodlau.

5 £.J. až o slavnosti letnic. Tebdy po vykonané oběti počnete jisti
z nového oblli.
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21. I nazvete den tento nejslavnějším a nejevětějším, žád
ného díla služebného nebudete dělati v něm. Ustanovení to

vělné bude ve všech příbytcích a rodech vaších.“
22. Když pak budete žíti obilí země vaší, nesežnete ho

až k samé zemi:" aniž pozůstalých klasův sbírati budete,
ale chudým a pocestným zánecháte jich. Já jsem Hospodin
Bůh váš.

23. I mluvil Hospodin k Mojžifoví, řka:
24. Mluv synům israelským: Měsíce sedmého,“ prvního dně

téhož měsíce, budete míti sobotu, památku, za zvuku trub,
s slouti bude svatá:*

25. žádného díla alužebného nebudete dělati v ní, a oběto
vati budete oběť zápalnou Hospodinu.

26. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
27. Desátého dne tohoto sedmého měsíce, den očišťování

bude nojslavnější,“ a svatým slouti bude: i [postem] trápiti
budete dnše své v něm, a obětovati budete zápalnou oběť
Hospodinu.

28. Žádného díla služebného nebudete dělati v tento den:

nebo den smilování jest, aby amiloval se nad vámi Hospodin
Bůh váš.

29. Všeliká duše, kterážby se netrýznila v tento den, vy
hlazena bnde z lidu svého:

30. a kdožby nějaké dílo dělal, vyhladím jej z lidu jeho:
31. Žádného tedy díla nebadete dělati v něm: ustanovení

to věčné bude vám ve všech rodech, a příbytcích vašich.
32. Sobota odpočinutí jest, a trápiti budete daše avé devá

tého dna měsíce; a od jelnoho večera až do drahíh> světit
budete soboty své.

33. I mlavil Hospodin k Mojžíšovi, řka:

34. Mluv synům israelským: Od patnáctého dno měsíce
tohoto sedmého budou svátky stánkův za sedm dní Ho
spodinu.“

85. Den první slouti bade nejslavnější a nejsvětější: žád
ného díla služebného nebudete .dělatl v něm.

36. A za sedm dní obštovati budete zápalné oběti Hospo
dinu: den také osmý bude nejslavnější a nejsvětější, a oběto
vati budete zápalnou oběťHospodinu: neboť den aboru a shro
maždění jest: žádného díla elužebného nebudete dělatí v něm.

87. Tyto jsou slavnosti Hospodinovy, kteréž nazvete nej
slavnější a nejsvětější, a budete obětovatí v nich oběti Ho
spodinu, zápalné oběti a mokré oběti vedle řádu jednohokaž
dého dne:

38. kromě sobot Hospodinových, a krom darův vaších, a
věcí, kteréž obětovati budete ze alíbn, anebo které dobrovolně
dávati budete Hospodinu.

39, Prolož od patnáctého dne měšíce sedmého, kdyžbyste

* Slavnosf tato slala slavnosti týdnův, poněvadš za 7 týdnů po veliko
noci připadala ns památku ohlišení Zákona, daného na hoře Sinaj.

Sratosvatů hody kódubyly pak předobrazením hodův našich na oslavaSeslání Ducha Sva

At. |. nesežnoteS “ do krajnlch koncův pole svého. Na konelch
tedy se nechávaly klasy, a tak na chudé pamatovéno bylo.

* Bedmého měsíce řečeného „Tišri“ začínal se rok obecný. První
den v dotčeném měsici svěceno svátek (sobotu) norého ruku.

* Den nového roku oznamoval se slavně troubením.

> Tento svátek, den očišťování, sluje také dnem smíření — alitování.
(Vlz 8. Mojž. 16, 1—34)

* Svátky stánkův — (elavnosf pod zelenou) — slareno na
tažení a pobytu synův lsraolských na pouští. Při slavnosti této dálo
bo dikůvčinění za úrodu obili, ovoce a vína.
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shromáždili všecky úrody země své, světiti budete svátky
Hospodinovy za sedm dní: dne prvního a dne osmého bude
sobota, to jest, odpočinutí.

40. I nabéřete sobě dne prvního ovoce stromův nejpěkněj
ších, a ratolestí palmových, a větve ze stromův hustolistých,
a vrbiny od potoka, a veseliti se budete před Hospodinem
Bohem svým.

41. A budete světití slavnosť jeho za sedm dní v.roce.
Ustanovení to věčné bude v rodech vašich. Měsíce sedmého

ty svátky světití budete,
42. a bydliti budete pod etinidly za sedm dní. Kdožkoli

jest z rodu israelského, bude zůstávati ve stanech:
43. aby věděli potomci vaši. že ve stanech jsem choval

syny israelské, když jsem je vyvedl ze země egyptské. Já
Hospodin Bůh váš.

44. I mluvil Mojžíš o slavnostech „ospodinových k synůmieraelským.

KAPITOLA XXIV.
Olej a lampy. — Cbleboré posvětní, — Rouhač okamenován. — Trestání

škůdcův na těle a životě,

1. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
2. Rozkaž synům Igraelekým: ať přinesou tobě oleje olivo

vého, nejčlstšího a jasného, aby se rozsvěcovaly lampy usta
vičně

3. před oponou svědectví ve stánku úmlavy. A Áron po
staví je (aby hořely] od večera až do jitra před Hospodinem,
služebnost( a řádem věčným [bude to) v rodech vašich.

4. Na svícen přečistý staveny budon vždycky před obličejem

Hospodinovým.
Ď. Vezmeš také mouku bělnou, a napečeš z ní dvanácte

chlebův, z nichž jedenkaždý bude ze dvou desetin [Efy]):
6. kteréž dvěma řady, šest v řadu jednom, na stole nej

čistším před Hospodinem položíš.
7. A vložíš na ně kadidlo nejsvětlejší, aby chléb ten byl

Da památku oběti Hospodinovy.

8. Na každou sobotu„proměňovány budou před Hospodinem,
jakož přijaty byly od synův israelských smlouvou věčnou:'

9. I budou Áronovy a synův jeho, aby jedlí je na místě
svatém: nebo svatosvaté jest to z obětí Hospodinových prá
vem věčným. —

10.Přišed pak syn ženy israelské, kteréhož měla s mužem
egyptským mezí syny israelskými, ve stanech vadil se s mužem
Israelským.

11. A když se rouhal jménu [Božímu] a zlořečíl mn, při
veden jest k Mojžíšovi. (Slula pak matka jeho Salumith, dcera
Dabri z pokolení Dan.)

12. I vsadili ho do žaláře, dokavadby nezvědělí, co by kázal
Hospodin.

13. A ten mluvil k Mojžíšovi,
14. řka: Vyveď toho rouhače ven ze stanův, a nechat všickní,

kteříž jej slyčeli, vloží ruce své na hlavu jeho,“ a veškeren
líd ať jej ukamenuje.

KAPITOLA XXIV.

' Posvátné chleby tyto každou sobotu vyměníte za nové a po vše
časy budete je ve jménu synův laraelských na oltář nkládati.

* Kladením rokon na blavu obviněného vydávalo se svědectví proti
němu. ( o
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15. K synům pak lsraelským mlav: Člověk, kterýžby zlo
řečil Bohu svému, ponese hřích svůj:*

16. a kdožby se rouhal jménu Hospodinovu, ať smrtí umře:
kamením uhází ho všecko množství: buď žeby on byl domácí,
nebo host. Kdožby se rouhal jménu Hospodinovu, smrtí ať
umře.

17. Kdožby udeřil, a zabil člověka, amrtí ať umře.
18. Kdožby zabil hovado, navrátí jiné, to jest duši za duši.
19. Kdožby úhonu učinil kterému koli ze spoluobčanův svých :

jak učinil on, tak stane se jemu.
20. Zlámání za zlámání, oko za oko, zub za zub navrátí:

jakou obavu učinil, takovou trpěti donucen bude.
21. Kdoby zabil hovado, nahradí jiné. Kdoby zabil člověka,

(smrtí) trestán bude.
22. Jednostejné právo ať jest mezi vámi, budto žeby pří

chozí nebo domácí zhřešil: nebo já jsem Hospodin Bůh váš.
23. I mluvil Mojžíš k synům lsraelským: a vyvedli toho,

který se byl rnuhal, ven ze stanův, a kamením jej uházeli.
I učinili synové israelští, jakož byl příkázal Hospodin Moj
žíšovi.

KAPITOLA XXV.

Sedmý rok rok odpobžlouti.— Padesátý rok léto milostivé.

1. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi na hoře Sinaj, řka:
2. Mluv synům israelským, a rci jim: Když vejdete do

země, kterouž já dám vám, zasvětíš sobotu Hospodinu.
3. Šest let oafvati budeš roli svou, a šest let obřezávatí

budeš vinici svou, a sbírati budeš ovoce její:
4. sedmého pak léta sobota bude zemí, odpočinntí Hospo

dinova: pole nebudeš osívati, a vinice nebudeš řezati.'
5. Co země sama od sebe urodí, nebudeš žíti: a hroznův

prvotin tvých“ nebudeš ebírati jako při sbírání vína: nebo
rok odpočinutí země jest:
6. ale budou vám ku pokrmu, tobě i alužebníku tvému,
děvce i nájemníku tvému, i příchozím, kteříž pohostinu jsou
u tebe:*

4. hovadům tvým i dobytku, všecko, což se urodí, sloužiti
bude ku pokrmu.

8. Sečteš také sobě sedm týdnův let, to jest, sedmkrát sedm
let, ježto spolu činí čtyřiceti devět let,

9. a budeš troubiti tronbou sedmého měsíce, desátého dne
téhož měsíce, v čas slitování po vší zem! vaší.“

3 © j. pokutu za hřích svůj.

KAPITOLA XKV.

t Bůh vyhradív sobě v témdní den sedmý, tuto v sedmiletí rok sedmý

káže uvětiti způsobem zvláštním.Prvotinami hroznův“ dlo hebrejského čtení sloron hrozny, urostié
a malé na róvách, jež tobo roku nebyly řezány.

3 Roku sedmého čili sobotního země odpočívala, úhořila, nových all
nabývala. Úrod, pokud jich role, vinice a sedy samy od sebe vydaly,
majotníci nesměli oklízeti a svážeti do stodol a domův svých. Majetník
2 rolí, z vinio a olívnle bera, což se tam bez přičínění Jeho urodílo, ne
aměl bráti vice než toho právě tó doby sám užiti mohl ku pokrmu a na
obživu čeledi a borádek svých. Jinak rovnou měron přino každému,
domáaím | příchozím chudákům, aby na kterékoli dědině s darův Božích
brali a živili se. A tak všeliké požitky a úrody roku sedmého, zasvěce

ného Bohu, pokládány zs zboží “ jmění obecné.
*Nařízení, kterým uložil Bůh p ě k pad

sitý bylo | významné i na vysost důležitě.—Dotčený rok padosktí byl
rokem sobotním — rokem odpočívání země, kteréž nikdo nesměl ani
vzdělávati ani oslvati; — rokem odpočívám lidu od prací a tradův pol

nich, aby vělchní tím bedlivěji zřetel obraceli k Bobu Hospodinu. —Avšak
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10. A posvětíš léto padesáté, a. nazveš [je] propuštěním
všem obyratelům země tvé: nebo toť jest léto milostivé. Na
vrátí se člověk ke statku svému, a jedenkaždý k čeledi avé
zase přijde:

11. nebo milostivý jest a rok padesátý. Nebudete síti, ani
žíti toho, což se samo od sebe urodí. a prvotin vinic nebudete
sbírati,

12. pro posvěcení léta milostivého: ale co se nabodí, i hned
jisti budete.

13. Toho léta milostivého navrátí se všickní ke statkům svým.
14. Když nějakou věc prodáš souseda svému, aneb koupíš

něco od ného, nezarmucuj bratra svého,* ale vedle počtu let
milostivého léta koupíš od něho,

15. a vedle počtu úrod prodá tobě.“
16. Čím více let pozůstane po milostivém létě, tím více

vzroste i cena: a čím méně času počítati budeš, tím méně
i konpě státi bude: nebo čas úrod prodá tobě.*

17. Neutiskuj těch, kteří jsou z pokolení vašeho, ale boj
se každý Boha svého: nebo já jsem Hospodin Bůh váš.

18. Číňte přikázání má, a soudův ostříhejte, a plňte je,
abyste mohli bydlití v zemi bez všelíkého strachu,

19. a aby vydávala vám země úrody své, kteréžbyste jedli
až do sytosti, Žádného útoku se nebojíce.

2. Pakli díte: Co budeme jísti léta sedmého, nebudeme-li
sítí, ani shromaždďovati úrod svých?

21. Dámť já požehnání své vám léta šestého, a přinese
úrody tří let:

22. a budete síti létu osmého, a budete jísti staré úrody až
do devátého léta: dokavad nezrostou nové, budete jísti staré.

23. Země pak nebude prodávána na věky:? nebo má jest,
a. vy jste příchozí a osadníci moji. "v

24. Protož všeliká krajina usedlosti vaší ptd výminkou
vyplacení prodávána bude.?

teBaho ka Ml
vedle L ho rázu zasvěcený rok padesátý
měl do sebe význam v životě rodinném s národním. Nazýván Jest rokem:
„Jobel". Hebrejské slovo to všelijak vykládáno. U starých Židův zname
nalo slovo „jobel“ tolik co „svoboda, obnova“.— A tak troubením, kterým
po všech končinách země zaslíbené oblašorán byl počátek dotčeného
roku, hlásáno „svobodu a obnovu“ všem obyvatelům této země lsraciské. —
Ohlašování obnovy a srobody nebylo planým hlabulem. Vedle roz
kazu Hospodinova v roce „propuštění“, svobody a obnovy každý ocbodlý
majetník nabýval zaeo dědiny, statku, kterýž byl prvo buď od něho
ancb od předka jeho prodán do času. Nejinak to, pokud se týče osobní
svobody. Kdožkoli byl nehodami donucen, slovžitl jinému a býti za
prodeným dělníkem, sluhon, podruhem, Jakmile zavítat rok „Jobel“,
léto propuštění, bez všeliké výplaty a závady býval uvolněn ze elužeb
nosti a směl | s dětmi svými navrátíti se v dědictví otcův svých. —
Jak důležité a blabočinné bylo toto zařízení v životě národu, ramo
scbou jest patrno. — Dotčeným zákonem a opatřením chráněny jsou
Jednotlivé rody od úpadu a zabynutí; jím ndržovala £ obnovovala so
Jistá rovnováha dědičných majetnosti; jím pouténo nezřízenou žddosť
po elzím statku a Inkotnou chtivosf po zveličení a rozšíření svého
panství. — Zákonem timto byla každému zaručena možnosť,aby, ovšem
1 v ehudobě, zachoval si vědomí svá samostatnosti a práva k dědinám
předkův. Konečně, ať jiné pomlčime, zákonem o „létě milostivém“ a
nařízenou obnovou majetnických práv a svobody všech synův laraol
ských odklizely se nehody v celém národě, urovnávaly se poměry v celé
ubel Ida vyvoleného.

> nezarmnenj bratra svého, t. j. neutiskuj ho.
“ Prodávání země po zákoně bylo zapovězeno. Israelita, prodůvajo,

nemohl prodatí leč požitky a úrody z role, vinie a sadův na Jistá léta,
počitaná ode dne prodeje do nejprve příštího milostivého roka.

+ Vybývá-li ode dne koupě do nejblíže příštího milostivého léta více
lot, konpíš dráže; bude lí méně let, koupíš lacinějí. Prodavač nesmí
tobě prodati země, ale toliko užitky jeji, a ty pouze na lčta, jež budou
do milustivého roku.

* Za-vlastnosf na vše budoucí časy.
" Cužkoliv bysto kdy prodali, s ton výmínkon prodáte, aby 01šem
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25. Jestližeby ochudi bratr tvůj, a prodalby stateček svůj,
chtěl-liby příbuzný jeho, může vyplatiti, což onen byl prodal.

26. Pakliby neměl příbuzného, a nám mohlby shledati cenu
k vyplacení:

27. tehdy sečtou se užitkové od toho času, kteréhož prodal:
a což zůstane, navrátí kupci, a tak vezme zase statek svůj.'“

28. Pakliby neshledal tolik, aby navrátil cenu, bude míti
kupec, což byl koupil, až do léta milostivého. Nebo v něm

—všecko, což prodáno jest, navrátí se k pánu, a k majetníku
prvotnímu.

29. Kdoby prodal dům mezi hradbami města, bude míti
právo k vyplacení jeho, dokud se nevyplní jeden rok.

30. Jestliže ho nevyplatí, a celý rok vyjde, vládnonti bude
jím kupce i potomci jebo na věky, a nebude moci vyplacen
býti, ani v milostivém létě.

31. Jestliže pak bude dům ve vsí, kteráž nemá zdí, polním
právem prodán bude.'“ Jestliže prve vyplacen nebude, v milo
stivém létě dostane se zaBe k pánu svému.

32. Domové levitův, kteříž jsou ve městech, vždycky vy
placení býti mohou:

93. jestliže nebudou vyplaceni, v milostivém létu navrácení
budou pánům: nebo domové měst levitských jsou dědictví je
jich mezi syny isrnelskými.

HH.Podměstí pak jejich ať se neprodávají, nebo mejetnost
jejich věčná jest,

35. Jestližeby ochudl bratr tvůj, a byl mdlý na ruce,'* a
přijalbys bo jako příchozího a pocestného, a byl by při tobě žív,

90. nevezmeš od něho lichvy, aniž více než jsi mu dal.'*
Boj se Boha svého, abý se mohl bratr tvůj živiti u tebe.

37. Peněz svých nedáš mu na lichvu, a z obilí nepožádáš
přídavku.

38. Já Hospodin Bůh váš, kterýž jsem vyvedl vás z země
egyptské, abych dal vám zemí chananejskou, a byl váš Bůb.

39. Jestliže chudobon jsa donucen sám sebe bratr tvůj prodal
tobě, nebudeš ho obtěžovati těžkou služebnou prací,

40. ale jako nádenník a nájemce při tobě bude: až do léta
milostivého dělati bude u tebe,

41. a potom vyjde od tebe s dětmi svými, a navrátí se
k příbuzenství, a k usedlosti otcův svých.

42. Nebo jsou služebníci moji, a já jsem je vyvedl z země
egyptské: nebudou prodávání jako jiní elužebníci.'*

43. Netrap ho mocí násilnou, ale boj se Boha svého.

44. Služebníka a děvku mějte z národův, kteříž jsou vů
kol vás.

45. A z příchozích, kteříž pohostinu jsou u vás, aneb kteří
z nich zrodili se v zemi vaší, ty budete mítí za služebníky:

46. a právem dědičným je zůstavite potomkům, a vládnouti

1 před milostivým letem moblo býtí zase vyplaceno, a pravému dědlč
nému držiteli neb jeho pototmatvu navráceno.

to Spočítá léta, po která statek prodaný byl v cizich rukou, a jak
mnoho peněz by z Jistiny, za něj polužené, na dotčená léta
Tato vyšetřená čistka peněz odrazí so od celé jistiny dané na statek.
Zbytek, vycházející na léta do příštího roku milostivého, náleží kupel,
který právem zákupným statek drží. Jak míle pravý dědičný majetník
sDebo příbuzný tato eenu zapraví, kupec povinen bude, statek
vrátiti.

" Takové právo při vyplácení Jeho bude, jaké právo Jest pole pro
daného.

" ©j. nestatečný k práci.

t dal — půjšil. Hospodin kážo ta věřiteli: Nebeř od dlužníka úrokův.
" © j. novolníci v aložbu otrockon
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jimi budete na věky. Bratří pak svých, synův israelských, M 11. Postavím stánek svůj u prostřed vás, a nezavrže vásneutiskojtenásilnoumocí. GNAP// dušemá.
47. Jestližeby zmobl se u vás příchozí, anebo host, a bratr M 12. Choditl budu mezi vámí, a budu Bůh váš, a vy budete

trůj ochudna prodalby se jemu, aneb někomu z rodu jeho: lidem mým.
48. po prodání může zase vyplacen býti. Kdož bude chtíti

z bratří jeho, vyplatí ho,
49. buď to strýc, neb strýčený bratr,'* anebněkterý krevní

přítel, nebo příbuzný. Pakli i on sám bude moci, vyplatí se,
50. počítaje toliko léta -od času prodání svého až do léta

milostivého: a sečta peníze, za kteréž byl prodán, podle počtu
let, a rozváže, co sluší na nádenníka.'S

51. Jestliže více let zůstává až do léta milostivého, vedle
nich dá i výplatu svou.

52. Jestliže málo, učiní počet e ním podle počtu let, a na
vrátí kupci (za to), co pozůstává let,

53. spočítaje mzdu (za léta), v kterých prve sloužil: ne
bude ho trápiti násilně před obličejem tvým.

54. Pakli tím způsobem nebude moci vyplacen býti, vyjde
za léta mílostivého s dětmí wvými.

55. Mojl zajisté jsou služebníci synové israelští, kteréž jsem
vyvedl z země egyptské.

13. Já Hospodin Bůh váš: který vyvedl jsem vás z země
Egyptských, abyste nesloužili jim, a který jsém polámal ře
tězy hrdel vašich, abyste chodili přímí.

14. Pakli nebudete mne poslouchati, a nebudete-lí plniti
všech přikázaní mých,

15. jestliže zavržete ustanovení má, a potupíte-li soudy mé,
tak abyste nečinili těch věcí, kteréž ode mne ustanoveny
jsou, a zrušilí byste smlouvu mou:

16. já také toto učiním vám: Navštívím vás rychle chudo
bou a horkostí, kterážby zkazila oči vaše, a zbubila duše vaše.
Nadarmo budete sítí semeno, nebo od nepřátel vaších snědeno
bude.

17. Postavím tvář avou proti vám, a padnete před nepřátely
svými, a poddáni budete těm, kteříž vás nenávidí. Utíkati
budete, ač vás nikdo nehoní.

18. Jestliže pak ani tak neuposlechnete mne, ještě sedm
kráte více trestati vás budu pro hříchy vaše,

19. a potru pýchu tvrdosti vaší. A dám vám nebe svrchu
jako železo, a zemi mědénou.“

20. Nadarmo vynaložena bude práce vaše, nevydá země
úrody, aniž stromové vydají ovoce.

21. Jestliže budete choditi proti mně“ a nebudete-li chtítí
poslouchati mne, přidám na vás ran sedmkrát více pro hříchy
vaše:

22. a pustím na vás zvěřpolní, kterážby zhubila vás I ho
vada vaše, a všech věcí umenšila, aby zpustly cesty vaše.

KAPITOLA XXVI

PAikůzaví droje. — Slibové pinitolům a pohrůžky přestapníkům zákona.

1. Já Hospodin Bůh váš: neuděláte sobě modly n rytiny,
ani vyzdvíhn?te nápisův,' aniž znamenaného kamene“ posta
víte v zemi vaší, abyste se jemu klaněli. Nebo já jsem Ho
spodin Bůh váš. a

2. Sobot mých ostříhejte a Svatyně mé se bojte. Já Ho- 29. Jestliže pak ani tak nebudete chtíti přijíti kázně, ale
spodin proti mně budete choditi:

24. (tu) já také proti vám buda kráčeti, a bíti budu vás
sedmkrát pro hříchy vaše,

25. a uvedu na vás meč mstitele [zrašení) úmluvy mé.
A když utečete do měst, pošli mor mezi vis, a dáni budete
v ruce nepřátelům,

26. když polámu hůl chlebi vašeho: “ tak že deset žen v jedné
peci budou chleby péci, a zase na váhu je dávati budou: a
jísti budete, a nenasytíte se.

27. Pakli anf skrze ty věci nebu lete mne poslouchati, ale
budete choditi proti mně:

28. i já buda choditi proti vám v prchlivosti odporné, a
trestati budu vás sedmi ranami pro hříchy vaše,

29. tak že jísti budete maso synův svých, a dcer svých,
30. Zkazím vysosti vaše," a modlyztroskotá. Padnete mezi

zříceniny model svých, a v ošklivosti míti bude vás duše má,

31. tak velice, že města vaše přivelu na zpušténí, a nou
štěmi učiním svatyně vaše, aniž přijmu více vůně přelíbezné
[obětí vašich].

92. A zpustošíim zemi vaši a ztrnou nad ní nepřátelé vaši
když bydliti budou v ní.

33. Vás puk rozptýlím mezi národy, a dobudu za vámi meče,“
i bude země vaše pustá, a města vaše zbořená.

3. Budete-li choditi v příkázaních mých, a rozkazův mých
budete-li ostříhati, a je činiti: dám vám deště časy svými,

4. a země vydá úrodu svou, a stromové plui budou ovoce.
5. Mlácení obilí postihne vinobrání, a vinobrání postihne

setí: * budete jísti chleba svého do gytosti, a beze strachu bu
dete bydliti v zemi své.

6. Dám pokoj v končinách vašich: budete spáti, a nebude,
kdoby vás děsil. Vyplením zlou zvěř: a meč nepřejde mezí
vašich.

7. Honiti budete nepřátely své, a padnou před vámi.
8. Pět vašich bude honiti sto cízích, a ato vašich deset

tisícův. Padnou nepřátelé vaší od meče před vámi.
9. Hleděti budu na vás, a dám vám zrůst: rozmnožím vás,

a utvrdím úmluvu svoji s vámi.
10. Jísti budete [úrody] velice staré, ze starých (let). a když

nové přijdou, staré odklidíte.

“ € J. strýcův syn.
'* Má spočítati léta služby zaplacená, a léta, která Již odslonžil, a tak

vyšetřiti, co má ještě doplatiti zm ta léta, která měl joště eloužiti až
do příštího milostivého léta. Náhrada za rok obnášej tolik, oož se platí
nadenníku za rok práce.

KAPITOLA XXVI

' nápisův, t.j. sloupův památných s nápisy.
2 Nepostavujte kamene, opatřeného nějakou podobou modly vyobra

zeně. Tak činili Egyptěti, kteří ke oti slunce sloupy vyzdvibovali a
kameny stavěli s vyobrazením zvířat, kterýmž se klaněl

3 Tak bojná bnde úroda polní, že budete míti co mlátiti až do vino
brani. — Vína taková bojnosť bnde, žo ebirka potrvá až do setby (od
srpna až do říjns).

* Učiním, aby s obloby deště nepadaly na zemi a v saché, vyprahlé,
tvrdě zemi semena klíčiti a růstí n

5 Budete-li proti mým zákonům jednati.
“ hůl chleba — síln, hojnost, zásoby živnosti vaši.
* Vysosti — oltáře po návrších upravené na poctu modlim.

* t j. způsobím, žo dobytým močem vás boniti budou.
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34. Tehdy líbiti se budou zemí soboty její po všecky duy
zpousty její: když budete

35. v zemi nepřátelské, míti bude sobotu, a odpočine v sobo
tách zpousty své, protože neodpočívala v soboty vaše, když
jste bydlíli.v ní.*

36. A kteří z vás pozůstanou, dám strach do srdcí jejich
v krajinách nepřátelských: zastraší je chřest listu padajícího,
a tak budou utíkati jako před mečem: a padnou, ač jich nikdo
nebude honiti,

37. a budou padatí jedenkaždý ne bratry své, jako utíka
jící z boje, žádný z vás nebude smíti odporovati nepřátelům ;

38. zahynete mezi národy, a nepřátelská země ztráví vás.
30. Jestliže pak | z těch někteří pozůstanou, chřadnouti

budou pro nepravosti své, v zemi nepřátel svých, a pro hříchy
otcův svých, i pro hříchy své trápeni budou:
740. dokavad nevyznají nepravostí svých, a předkův svých,

kterými se prohřešílí proti mně, a chodili proti mně.
41. Budu tedy i já choditi proti nim, a uvedu je do země

nepřátelské, dokavad nezastydí se neobřezaná mysl jejich:
tehdáž modliti se budou za nepravosti své.

42. I rozpomena se na úmluvu svou, kterouž jsem učinil
s Jakobem, a 8 Isákem, a s Abrahamem. Země také pa
mětliv budu:

43. kterážto, když byla opnštěná od nich, ráda bude sobo
tám svým, trpíc zpuštění pro ně. Oni pak modliti se budon
za hříchy své, protože zamítli soudy mé, a zákony mými
pohrdali. .

44. A však přes to, i když byli v zemi nepřátelské, nezavrhl
jsem jich dokonce, aniž tak zošklivil jsem sije, aby pohubení
byli, a abych zrušil smlouvu svou 8 nimi. Nebo já jsem Ho
epodin Bůh jejich, .

45. a pamatovati budu na úmluvu svou první, když jsem
je vyvedl z země egyptské před očima národův, abych byl
Bůh jejích. Já Hospodin. Tiť jsou soudové, a přikázaní, a
zákonové, které vydal Hospodin mezi sebou, a syny israel
skými na hoře Sinaj skrze Mojžíše.

KAPITOLA XXVI.

© ulibech rozličných. — O dávání desátzác.

1. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
2. Mlav k synům israelským, a rci jim: Člověk, kterýby

slib učinil, a zaslíbíl by Bohu duši avou, ta vedle ceny dá
výplata. |

3. Bude-li pohlaví mužského, ode dvacíti let a výše až do
šedesáti, dá padesáto lotův stříbra“ vedle váhy Svatyně:

4. jestliže žena, (dá) třiceti.
5. Od pěti pak let až do dvaceti, [osoba] mužského pohlaví

dá dvacet lotův, ženského deset:
6. Od dítěte měsíce jednoho až do pětiletých, za pachole

dá se pět lotův, za děvče tři.

? Neostříhajice zákonův mých, nedali jste zemi dle zákona odpoči
poutL Až z ní budote vybnání, pak ovšem bude pustou a odpočino si
za klidu spoesty své.

KAPITOLA XXVII.

t Kdož něini) slib, že jako -nžebník při svatyní kněžím a levitům
po všecken život svůj chos posluhovati, má so vyplatiti cenou, kterouš
kněz podle niže uvodoného zákona ustanoví.

3 £J. siklů stříbrných.

KAPITOLA.XXVII. 14

7. V šedesáti letech a výše, muž dá patnácte lotův, žena
deset.

8. Bude-li pak chudý, a ceny uložené nebude moci dáti.
stane před knězem: a jak mnoho ten usoudí, a viděti bude,
coby mohl dáti, tak mnoho dá.

9. Jestližeby pak kdo hovado, které může ee obětovati Ho
spodinu, zaslíbil, svaté bude: *

10. a nebude moci změněno býti, to jest, ani lepší za horší,
ani horší za lepší. Jestližeby pak je změnil: i to, kteréž změ
něno jest, i to, za kteréž změněno jest, posvěceno bude Ho
spodinu.

11. Jestližeby kdo slíbil hovado nečisté, kteréž nemůže
Hospodinu obětováno býti, přiveden buď před kněze;

12. kterýž rozsoudě, zda dobré jest čili zlé, uloží cenu.
13. Kterouž bude-li chtíti dáti ten, kdož obětuje, přidá nad

tu cenu pátý díl.
14. Slíbil-li by někdo dům svůj, a posvětíl-liby ho Hospo

dinu, ohledá jej kněz, dobrý-li jest čili špatný,“ a vedle ceny,
kteráž od něho bude ustanovena,“ prodán bude:

16. pakli ten, který byl jej slíbil, chtělby jej vyplatiti, přidá
pátý díl nad cenu, a dům bude jeho.

16. Jestližeby pak kdo pole dědictví svého slíbil, a posvětil
Hospodinu: vedle míry výsevku určí se cena jeho. Jestliže
třiceti korcův ječmene vyseje se na té rolí, za padesáte lotův
stříbra prodána bude.

17. Jestliže hned od počátku léta milostivého slíbil pole,
zač státi bude, za to se bude ceniti.

18. Jestliže pak po některém čase:“ sečte kněz peníze vedle
poštu let, která vybývají až do léta milostivého, a to se od
táhne od ceny. ,

19. Chtěl-liby pak vyplatiti pole ten, kdož je alíbil, přidá
pátý díl peněz nad to, zač ceněno jest, a vládnouti bnde jím.

2. Jestližeby pak nechtěl ho vyplatiti, ale byloby někomu
jinému prodáno, ten, kterýž je byl alíbil, více ho vyplatiti
moci nebude:

21. nebo když přijde den léta milostivého, posvěceno bude
Hospodinu, a statek posvěcený přísluší k právu kněžskéma.“

22. Jestliže pak pole jest koupené, a nikoli z dědictví předků,
[a] posvěceno byloby Hospodinu,

23. sečte kněz cenu vedle počtu let až do léta milostivého:
a dá ji ten, kterýž byl slíbil je Hospodinu.

24. Vlétě pak milostivém navrátí se k prvému majetníkn,
kterýž byl prodal je, a měl v dílci dědiny své.

25. Všeliká cena bude vážena lotem Svatyně. Lot dvaceti
haléřáv má.

26. Prvorozených věcí, kteréž příslušejí Hospodinu, žádný
nebude moci posvěcovati:“ buďto žeby vůl byl, neb ovce, Ho
spodinovi jsou.

27. Jestlížeby z bovad nečistých bylo, vyplatí -je ten, kdož
je obětoval, vedle ocenění tvého, a přidá pátý díl ceny. Jestliže
nebude chtíti vyplatiti, prodáno bude jinému, začkoli od tebe
oceněno bude.

298.Všecko, což Hospodinu posvěceno jest, buď člověk, buď

3 vvaté bude, t. j. Bohu eclé buď obětováno na oltáři.
* £ J. Je-li v dobrém čili v chatrném stavu.
5 £ J. jak jej kněz procení
* £ J. po milostivém létě.
* V milostivém létě oepřipadno pole aní tomu, kdož je Bohu za

slíbil, ani tomu, kdož je konpil, ale k svatyní a kočžím, kteřiš ho uží
vati bandou.

> £ J. slibem věnovati Iospodinn.
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hovado, nebo pole, nebude prodáno, aniž bude moci vyplaceno

býti. Cožkoli jednou bude tak posvěceno, svatosvaté bude Hospodinu?

20. A údalká posnenína, kteráž so oblnje od Zověku,nebude vyplacena, ale amrtí umře.:

80. Všickni desátkové země, buď z obilí, nebo z ovoce

stromův, Hospodinovijsou, a jemu posvěceníon,

+Vše,cošpodkletboubylozen B nk S r
za

při konel děje so zminka o zhalíDenináchpod kletbón nějněných Ba
(Cherem),kdežvýměnynaprůstonepřiponiěta3

KAPITOLA XXVII, 176

31. Jestližeby pak chtěl kdo vyplatiti desátky své, přidá
"(nad ně) pátý díl jejích.

1$2. Všech.denátkůvz vola, iovce,i kozy,kteréž přicházejípod
hůl pastýřovu;'*

88. Nebude se vybírati ani dobré ani rlé,: aniž bude co
změněnoza jíné. Jestližekdo něco změní: i to, co též změ

něno jest, i to, -za kteréž. změněnojest, posvěcenobude Ho
spodinu,a nebude.vyplateno.: P

384.Tať jsou přikázaní, kteráž příkázl Hospodin Mojžíšovi
pa hořeSlnaj pro'oyný tarágaké:

ej. KAHána pra srzona vdrahbalo
Bino bývá, donitévědyskyBoba Sibo býti
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NU MERL
ČTVRTÁ KNIHA MOJŽÍŠOVA.

Čtvrtá kniha Mojžíšova zavírá v sobě zprávy o sčítání synův israelských,

o vyhlašování zákonův a řádův, ustanovených od Boha,

jakož i o věcech, kteréž se dály v lidu israelském od počátku druhého měsíce léta druhého

po vyjití z Egypta,

až na konec čtyřicetiletého přebývání na poušti.

KAPITOLA L

Sočteni synův lerselských, — Úkol pokolení Lári,

1. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi na poušti Sinaj ve stánku
úmluvy, prvního dne, měsíce druhého, léta druhého, po vý
chodu jejich z Egypta, řka:

2. Sečtěte summu vácho shromáždění synův leraelských po
čeledech a domech jejich,' a zejména jednohokaždého pohlaví
mužského,

3. ode dvacíti let a výše, všech mužův bojovných z lernele,
a sečtěte je po houfech jejích, ty a Aron.

4. A budou s vámi knížata pokolení a domáv po rodech
svých, *

D5.jichž tato jsou jména: z pokolení Rabenova, Elisur, syn
Seleurův ;

6. z Simeonove, Salamiel, syn Surisaddajův;
z Judova, Nabasson, syn Aminadabův;
z Issacharova, Nathanael, syn Suarův;
z Zabulonova, Eliab, syn Helonův.

10. Ze synův pak Josafových. z (pokolení) Efraimova, Eli
sama, ayn Ammiudův: z Manasscsova, Gamaliel, syn Fadas
aurův.

u.
12.

13.
M.

DBA

Z Benjaminova, Abidan, svn Gedeonův.
Z Dan, Ahiezer, syu Ammisaddajův.
Z Aser, Feglel, syn Ochranův.
Z Gád, Eliasaf, syn Daelův.

15. Z Neftalímova, Ahira, svn Enanův.
16. Tato jeou nejvznešenější knížata lidu po pokoleních,

a rodech svých, a hlavy“ vojska israelského:
17. kteréž vzali Mojžíš a Aron se vším množstvím obec

ného lidu:18.ishromáždilijeprvníhodneměsíce> druhého,přehlíže
jíce je po rodech a domech a čeledech | hlavách i jménech
každého zvláště, ode dvacítiletých a výše,

KAPITOLA L

' Veškeren líd Irraelský byl rozdělen na dvandetero pokolení, Ježto
dělila se na rody, čeledi, domy.

+ Z každého pokolení vezmete si ns pomoc staršího předníka, který
a vámi sčítat bude.

> vrchní správcově.

19. jakož byl přikázal Hospodin Mojžíšovi.
na poušti Sinaj.

20. Z Rubena prvorozeného Israelova po rodech a čeledech
a domech jejich, a jménech hlav jednotlivcův, vše co jest
pohlaví mužského ode dvacíti let a výše, kteří mohli jíti do
bojův,

21. (napočteno) čtyřiceti šest tisícův pět sb
22. Ze synův Simeonových po rodech a čeledech a domech

rodův jejich počtení jsou po jménech a hlavách jednotlivcův
pohlaví mužského ode dvacítiletých a výše, kteří mohli jíti
do bojův,

23. padesáto devět tisíchv a tři sta. .
24. Ze synův Gádových po rodech a čeledech a domech

rodův jejich počtení jsou dle jmen jednotliveův ode dvacíti
let a výše, všickni, kteříž mohli do boje jíti,

25. čtyřiceti pět tisícův, Sest set, a padesát.
26. Ze synův Jadových po rodech a čeledech a domech

rodův jejich. dle jmen jednotlivcův ode dvacíti let a výše, všech,
kteří mohli do bojáv jíti.

27. napočteno jich sedmdesáte čtyři tisíce, šest set.
28. Ze synův Issacharových po rodech i čeledech i domech

rodův jejích, dle jmen jednotlivcův ode dvacíti let a výše,
všech, kdož by mobli do bojův jíti,

29. napočteno jich padesáte čtyři tisíce, a čtyti sta.
30. Ze synův Zabulonových po rodech i čeledech i domech

rodův jejich počtení jsou dle jinen jednotlivcův ode dvačítí
let a výše, všickni, kdož by mohli do bojův jíti,

31. padesáte sedm tisícův, a čtyři sta.
32. Ze synův Joaefových: synův Efraimových po rodech

i čeledech | domech rodův jejich počtení jsou dle jmen jednot
livcův ode dvacítiletých a výše, všickni, kteří mohli do bojův
jíti.

33. čtyřiceti tisícův, a pět set.
34. Synův pak Manassesových po rodech 1 čeledech 1 do

mech rodův jejich počtení jsou dle jmen jednotlivcův ode
fe dvacíti let a výše, všickni, kteří mohli do bojův jíti,
5 35. třiceti dva tisíce, dvě stě.

36. Ze synův Benjaminových po rodech i čeledech i domech
rodův jejich počtení jsou dle jmen jednotlivcův ode dvacíti
letých a výše, všickni, kteří mohli do bojův jíti,

37. třiceti pět tisicův, čtyři sta.

I sečteni jsou
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88. Ze synův Dan po rodech a čeledech a domech rodáv
jejich počtení jsou dle jmen jednotliveův ode dvacítiletých
o výše, všickní, kteříž mohli do bojův jíti,

39. šedesáte dva tisíce, sedm set.
40. Ze synův Aserových po rodech a čeledech i domech

rodův jejich počteni jsou dle jmen jednotlívcův, ode dvacíti
let a výše, všickní, kteří mohli do bojův jíti,

41. čtyřiceti jeden tisíc a pět set.
42. Ze synův Neftalímových po rodech a čeledech a domech

rodův jejich počtení jsou dle jmen jedootlivcův, ode dvacíti
letých a výše, všickni, kteří mohli do bojův jíti,

43. padesáte tři tisíce, čtvří sta.
44. Tito jsou, kteréž sečtli Mojžíš a Áron, a dranácte knížat

israelských, jednohokaždého po domech rodův jejich.
45. I byl všechen počet synfiv lsraelských po domech a čele

dech jejich, ode dvacíti let a výše, kteří mohli do bojůvjíti,
46. šestkrát sto tisíc, a tři tisíce, pět set, a padesáte mužův.
47. Levítové pak vedlo pokolení čeledí svých nejsou počítáni

s nimi.

48. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
49. Pokolení Lévi nepočítej, aniž přičteš summy jejich

k synám israelským:
50. ale ustanov je nad stánkem svědectví, a nade vším

nádobím jeho, a cožkoli přísluší k řádům posvátným. Oni
nositi budou stánek, i všecko nádobí jeho: a budou ve slu
žebnosti jeho, a okolo stánku stany své rozbíjeti budou.

51. Když budete míti z místa se hýbati, Levítové aloží
stánek: když se budou míti stany rozbíjeti, vyzdvihnou jej.
Kdožbykoli z cizích“ přistoupil, zabit bude.

52. Synové pak israelští klásti se budou se stany svými
jedenkoždý po boufech, a zástupech, a vojsku svém.

53. Levítové pak okolo stánku budou zarážeti stany. aby
rozhněvání nepřišlo na obec synův israelských,“ a bdíti budou
na stráží u stánku svědectví.

54. Učinili tedy synové ieraelští všecko tak. jak byl při
kázal Hospodin Mojžíšovi.

KAPITOLA II.

Hozřadění Jidu lernelského pod čtyři korouhve.

1. 1 mluvil Hospodin k Mojžíšovi, a k Áronovi, řka:
2. Všickni synové israelští každý po svých houfech, zna

meních a korouhvech, a domech rodův svých rozkládati se
budou táborem na okolí stánku úmlavy.“

3. Na východ Juda rozbije stany po houfech vojska svého;
a kníže synův jeho bude Nahasson, syn Aminadabův.

4. A z rodu jeho všecka sumina bojovníkův sedmdeaáte
čtyři tísíce, a šest set.

5. Podle něho rozložení jsou z pokolení Issachar, jichžto
kníže jest Nathanael, syn Suarův.

6. A počet všech bojovuíkův jeho padesáte čtyři tisíce,
čtyři sta.

7. V pokolení Zabnlon kníže jest Elíab, syn Helonáv.

* cizí, t, j. muž, jenž nebyl z pokolení Lávi.
3 Bozuměj: kdyby dopustili, aby ©ními zároveň o stinku Božího

rozhostili so takó jiní, kdoužbynebyli s pokolení jejich.

KAPTTOLA IL

' Vše mužstvo israelské rozděleno bylo na čtvero táborův čili katynich zástapův a v každém z ních bývala tři pokolení. Každý zást
mělsvoji koroubev; každépokoleníopatřenobylo svýmzam
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8. Všecko vojsko bojovníkův z rodu jeho padesáte sedm
tisícův. a čtyři eta.

0. Všech, kdož v ležení Jadově sečtení jsou, bylo sto osm

desáte šest tisícův, čtyři ata: a ti po houfech svých první vy
cházeti budou.*

10. V ležení synův Rubenových k polední straně knížetem
bade Elisur, syn Sedeurův:

11. a všecko vojsko bojovníkův jeho, kteří sečtení jsou,
čtyřicet šest tisíchy pět set.

12. Podle něho rozložení jsou z pokolení Simeonova: jichžtoknížetem jest Salamiel, syn Surisaddajův.
13. A všecko vojsko bojovníkův jeho, kteří sečtení jsou,

padesáte devět tisícův tří ata.
14. V pokolení Gád kníže jest Eliasaf, syn Dueláv.
15. A všecko vojsko bojovníkův jeho, kteří sečteni jsou,

čtyřiceti pět tisícův, šest set, a padesáte.
16. Všech, kdož sečtení jsou v ležení Rubenově, jest sto

padesáte a jeden tisíc, čtyři sta, a padesáte, po houfech svých :
n ti na drahém místě budou táhnouti.*

17. Potom vyzdvižen bude stánek svělectví služebností Leví
táv a houfyjejích: způsobem, kterým bude zdvižen, tak i složen
bude. Jedenkaždý na místě a v řádě svém táhnouti bude.“

18. K západní straně budou stanové synův Efraimových,
jejichžto kníže jest Elisama, syn Ammludův.

19. Všecko vojsko bojovníkův jeho, kteří sečtení jsou, čtyři
ceti tisicův, a pět set.

29. A podle ních pokolení synův Manassesových, jejichžto
kníže jest Gamaliel, syn Fadassurův.

21. A všecko vojsko bojovníkův jeho, kteří sečteni jsou,
třiceti dva tisíce, a dvě stě.

22. V pokolení synův Benjaminsvých kníže jest Abidan,
syn Gedconův.

23. A všecko vojsko bojovníkův jeho, kteří sečtení jsou,
třiceti pět tisícův a čtyři sta.

24. Všickni, kdož sečtení jsou v ležení Efraimově sto osm
tisícův a sto po houfech svých: ti třetí půjdou.*

23. K půlnoční straně stany rozbijí synové Dan: jejichžto
kníže jest Ahiezer, syn Ammisaddajův.

26. Všecko vojsko bojovníkův jeho, kteří sečtení jsou, šede
sáte dva tisíce a sedm set.

27. Podle něho položí se pokolení Aser: jejichžto kníže
jest Fegiel, syn Ochranův.

28. Všecko vojsko bojovníkův jeho, kteří sečtení jsou, čtyři
ceti jeden tisíc a pět set.

29. Z pokolení synův Neftalímových kníže jest Ahlra, syn
Enanův,

30. Všeckovojsko bojovníkůvjeho padesáte tři tisíce čtyři sta.
31. Všickni, kdož pešteni jsou v ležení Dan, sto padesáte

sedm tisícův a šest set: a ti nejposléze potálnou.“ :
32. Tenť jest počet synův israelských po domech rodův

? První tábor k východní straně stánku slnje těbor Jadův. Záležel
ze tři pokolení: Jada, lssacbar a Zabalon. Kdykoli Ierzolšti hnnli se
z mista, tábor Judův bral se v popředí.

4 Drmhý tábor k polední straně, ležení to Rnbenovo, záležel z poko
loní Rabenova ve středu, z pokolení Simeonora po pravici a £ poko
lení Gidova na lové straně, Tento tibor na výpravách postupoval za
zdstopy Jadovými.

* Za táborem drahým na výpravě nesen buď stánek úmluvy, rozlo
žený a opatřený výhradně službou a stráší uprostřed všeho vojska.

3 Ve třetím ložoní, jež slulo Efralm, byla pokolení Efraím, Manasses
a Benjamin.

* Čtvrté ležení, řečové Dan, zdržovalo pokolení Dan, Aser a Neftall.

ně k—mše“
3

-=



181 NUMERÍ «

jejich. a po houfech rozděleného vojska, Šestkrát sto tisícův
tři tisíce pět set a padesáte.

83. Levítové pak nejsou počítání mezí syny israelské: nebo
tak byl přikázal Hospodin Mojžíšovi.

34. I učinili synové israelští všecko, jak byl přikázal Ho
spodin. Rozbíjeli stany po houfech svých, a táhli po čeledech
a domech otcův svých.

KAPITOLAIIL

Sečtení Lavitův a povinnosti jejich. — Vyplácení prvorozaných larmelakých.

1. Tito jsou rodové Áronovi a Mojžíšovi, v den, v kterýž
mluvil Hospodin k Mojžíšovi na hoře Sinaj.

2. A tato jména synův Árorových: prvorozený jeho Nádab,
potom Abia, a Eleazar, a Ithamar.

8. Ta jsou jména synův Áronových, kněží, kteří pomazání
jsou, a jejichžto race naplněny a posvjeany jsou, aby úřad
kněžský konali.

4. Zemřeli pak bez dětí: Nádab a Abiu, když obětovali
oheň cizí před obličejem Hospodinovým na pouští Sinaj, i tak
konali úřad kněžský Eleazar a Ithamar před Áronem otcem
svým.

5. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
G. Přiveď pokolení Lévi. a kaž mu státi před Áronem

kučzem, aby jemu přislahovali, a stráž drželi,
7. a ostříhali, cožkoli příslaší k službě obce před stánkem

svědectví,
8. též aby ostříhali nádoby stánku, přisluhujíce jemu.
9. I diš Levíty darem

10. Áronovi a synům jeho, jimž odevzdání jsou od synův
Israelských. Árona pak i syny jeho ustanovíš nad službou
kněžství. Cizí, kdož by k přisluhování přístoupil, umře.

11. I mluvil Hospodin kMojžíšovi, řka:
12. Já jsem vzal Levity od synův israelských na místo vše

likého prvorozenstva, jež otvírá žívot matky mezí syny israel
skými, protož moji budou Levítové.

13. Nebo mé jest všecko prvorozené: od toho času, když
jsem pobil prvorozené v zemi egyptské: zasvětil jsem sobě,

cožkoli nejprve rodí se v Israeli, od člověka až do hovada,
mojiť jsou: já Hospodin.

14. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi na poušti Sinaj, řka:
15. Sečti syny Lévi, po domech otcův jejich, a po čeledech,

každého mužského od jednoho měsíce a výše.
10. Sečetl je Mojžíš, jakož byl rozkázal Hospodin,
17. a nalezeni jsou synové Lévi dle jmen svých: Gerson,

a Kaat, a Merari.
18. Synové Gersonovi: Lebni a Semej.
19. Synové Kaatovi: Amram, a Jesaar, Hebron, a Oziel.
20. Synové Merariovi: Moholi, a Musi.
21. Od Gersona byly čeledi dvě, Lebnitská, a Semejská,
22. z nichžto napočteno jest lidu pohlaví mažského, od

jednoho měsíce a výše, sedm tisícův a pět set.
23. Ti za stánkem klásti se budou na západ slunce“
24. pod knížetem Eliasafem synem Laelovým.

KAPITOLA IL.

tt j. za života Árona otce svého.
%Leritoré po čtyrech stranách při sténku kldstí se měli, a 6.co na

západní straně Gersonorci, na polední Kaatovci, na půlnoční Merarovel
na východní Mojžíš, Áron a synóvě jebo. — Opodál od uích nalezalo
se čtvero ležení bojovného lidu.
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25. A budou míti stráž u stánku úmlavy,
26. (opatrujíce) týž stánek, a pokrytí jeho, oponu, kteráž

se roztahuje přede dveřmí krovu úmluvy, a koltry síně: oponu
také, která se zavějuje u vchodu síně stánku, a cužkoli ná
leží k službě oltáře, provazy etánku a všecky nádoby jeho.

27. Rodina Kaatova bude míti Jidi Amramitské, a Jesaa
ritské, a Hebronitské, a Ozielítské. Tyto jsou čeledi Kaat
ských sečtené po jinénech svých:

23. všech poblaví mužského od jednoho iněsíce a výše, osm
tisícův čest set, budou míti stráž u Svatyné,

29. a stany rozbíjeti budou k polední straně.
30. A kníže jejich bude Elisafan syn Ozielův:
31. a opatrovati budou archu, a stůl, a svícen, oltáře, I ná

doby Svatyně, jimiž se posluhuje, i záclonu, i všelíké takové
nádobí.

32. Kníže pak knížat Levítův Eleazar, syn Árona kněze,
bude nade strážci stráže u Svatyně. *

33. Aváak od Merari jsou Moholitští, a Musitstí, sečteni
vo jménech svých:

A. všech pohlaví mužského, od jednoho měsíce a výše, šest
tisícův a dvě stě.

35. Kníže jich Suriel, syn Abibajelův: ti k straně půlnoční
stany klásti budou.

36. Pod stráží jejich budou desky stánku, a svlaky, a sloupy,
i podstavky jejich, i všecko, což k službě takové přísluší:

37. tolíkéž sloupy síně vůkol s pojstavky svými, a koliky
8 provazy.

38. Před stánkem úmluvy, to jest, k východní straně, po
loží se Mojžíš a Áron se syny svými, majíce stráž při Sva
tyni u prostřed synův israelských; přistoupí-li [tam] kdo
jiný, umře.

39. Všech Levítův, kteréž byl sečetl Mojžíš a Áron, podle
přikázaní Hospodinova po čeledech jejich pohlaví mužského,
od jednoho měsíce a výše, bylo dvamecítma tisícův.

40. I řekl Hospodin k Mojžíšovi: Sečti prvorozené pohlaví
mužského ze synův israelských od jednoho měsíce a výše,
a seznáš summu jejich.

41. A vezmeš mi Levíty místo všeho prvorozenstva synův
israelských: já jsem Hospodin: i hovada jejich místo všech
pevorozených mezi hovady synův israelských.

42. Sčetl Mojžíš, jakož byl přikázal Hospodin, prvorozence
pynův israelských.

43. A bylo jich pohlaví mužského po jménech jejich, od
měsíce jednoho a výše, dvamecítma tisícův, dvě stě, sedmdesáte
a tři.

44. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
45. Vezmi Levíty místo prvorozencův synův israelských, a

hovada Levítův za hovada jejích a budou moji Levítové: já
jsem Hospodin.

46. Za výplatu pak těch dvou set sedmdesáti tří, kteří pře
vyšují počet Levítů z prvorozencův synův israelských,

47. vezmeš pět lotův z každé hlavy, vedle váhy Svatyně.
l.ot má dvaceti haléřův.

48. [ dáš peníze ty Áronovi, a synům jeho, výplatu těch,
kteří zbývají (nad počet).

49. Vzal tedy Mojžíš peníze za ty, kteří zbývali, a které
byli vykoupili od Levítův

D0. za prvorozence synův israelských, tisíc tři sta, šedesáte
pět lotův dle váhy Sratyně,

>Nadovšemin P strážu Svatyně,budeEleazar,jakož Áron jest zade všem! kněží
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čI. i dal je Áronovi a synům jeho, vedlé slova, které byl
přikázal jemu Hoepodin.

n- KAPITOLAIV.
Povinnost! Levitův při výpravách vojska 1Jindy. — Počet Jich.

1. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, a k Áronovi, řka:

2. Sečtl sammu synův Kaat, ze středu Levítňv, po domech
a čeledechjejich,

8. od třicítiletých a výše, až do padesátiletých, všech, kteří
vcházejí, aby stáli a posluhovali ve stánku úmlovy.

4. Tato pak jest služba synův Knat:

5. Do stánku úmluvy a Svatyně svatých vejdou Áron i sy
nové jeho, kdykolí bude ae míti "tábor 8místa hnoutí, a se

jmou oponu, jež vlsí přededveřmi, a obvinou v ni archu
svědectví,

G. a na to dají „pokrov:z modrých koží, .a svrchu roztáhnou
koberec z postavce modrého a provlekou sochory.

7. Stůl také předložení obvinou .v roucho z postavce mo
drého, a -položí naň kadídelnice, a moždířky, koflfky a číše

k polívání mokrých obětí: chlebové vždycky na něm budou.
8. A na to prostrou svrchu roucho z červce, kterýž opět

pokryjí zastřením zmodrých koží a, provlekou sochory.
0. Veznou takéroucho z postavce modrého, jímžto při

kryjí svícen s lampami, a s klíštky a utěradly jeho, i se
všemi nádobami olejnými, jichžto k připravóvání lamp po
třebíjest: ..

10. a na všecko to položí pí kryvky z modrých koží, a
protáhbnou. sochory.

11. Též i 'oltář zlatý obvinou rouchem z postavce modrého,
a svrchu rozestrou (naň) pokryvku z modrých koží, a pro
vlekou sochory.

12. Všecky nádoby, jimiž se posluhuje ve Svatyni, zavinou

do pláště z postavce modrého, a rozestrou svrchu pokryvku
z modrých koží, aprovlekou sochory

13. Ale i oltář“ vyčistí od popela; a obvinou jej šarlatovým
rouchem,

14. a položí k němu všecky nádoby, jimiž přisluhojí na
něm, to jest, nádoby uhelné, vidličky, a trojrobé vidlice, báky

a lopaty. Všecjy tyto nádoby oltáře spolu přistrou pokryvkou
z modrých koží, a' provlekou sochory.

15. A kdyžobvinou. Áron. a synovéjeho (Svatyni, ge všemi
nádobami jejími, a kdýž "hne se vojsko, tehdy vyjdou synové
Kaat, aby nesli věcí ty zavinuté: ale nedotknou se nádob

Svatynč, aby nezemřel. Tat jest práce synův Kaat při stánku
úmlu

16. nad kterými bude Eleazar, syn Árona kněze, k jehož
péči náleží olej k upravovánílamp, a: složené kadidlo, a oběť,
ježto vždycky obětuje se, a olej pomazání, a cožkoli k službě
stánku přísluší, a všelíké nádoby, které jsou ve Svatyni.

17. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, a k Áronovi, řka:
18. Nedejte vyhladiti lidu Kaat ze středu Levítův, 
19. ale toto učiňte jim, aby živi byli, a nezemřeli, když by

se dotekli věcí svatosvatých.“ Aron a synové jeho vejdou, a
samí zřídí díla jednobokaždého, a rozdělí, kdo má co nésti.

KAPITOLA IV.

* Rozumí sc tu oltář zápalných obětí.
2 Tak vše opatrajte a zaříďte, sby skrzo vaší nedbalosť nozahynuli.

Člňte, což vám činiti náleží, « nedopouštějte, aby snad oni samí dotý
kali so těch včel posvátných na místě zakázaném a způsobem nendlo
žitým.
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20. Jiní ze všetečnosti ať nehledí na věci, které jsou ve

Svatyni, prve než budou zavinuty, sic jinak zemrou.
21. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:

22. Sečti takó summu synův Gerson, po domech, a čele
dech, a rodechjejich,

29.'od třicíti let a výše, až do let padesáti. Sečti všecky.
kteří vcházejí, a poslubují při stánku úmlavy.

24. Tento jest úřad čeledi Gersonovcův:
%o. Nositi budou opony stánku. a střechu úmluvy, pokryvku

druhou, a svrchu na vše přikryvku z modrých koží, i zastíradlo,
které visí vedveřích stánku úmluvy,

20. opony síně, I záslonu při.vchodišti, ježto jest před stán
kem. Všecko, což příslaší k oltáři: provázky, i nádoby k alu
žebnosti,
: 91. z rozkazu Árona a synův jeho, ponesou synové Gerso
novi a jedenkaždý věz, kterému břemenu by měl se podrobiti.

28. Tať jest slnžebnosť čeledi Gersonovcův ve stánku úmluvy,
a budou pod zprávou Ithamara, syna Árona kněze.

29. Syny také Merari po čeledech a domech otcův jejich
sečteš, :

30. od třicíti let a výše, až do let padesáti, všecky, kteří
vcbázejí k úřadu elužebností své, a k službě úmlavy svědectví.

31. Tato jsou břemena jejich: Ponesou desky stánku, a
svlaky jeho, sloupy a podetavky jejich, .

92. sloupy také síně vůkol s podstavky a kolíky, a provazy

jejích. Všecky nádoby, a nářadí zpočítané vezmou, a tak je
ponesou.

33. Tenť jest úřad čeledi Meraritských, a služebnost ve

stánku úmluvy: a budoů pod zprávou Ithamara,. syna na
kněze.

84 Sečtli: tedy Mojžíš aÁron 8knlžaty lidu syny Kaat,
po rodech a domech otcův jejich, *

35. ode třicíti let a výše, až do léta padesátého, všecky,
kteří vcházejí k služebnosti stánku úmluvy:

By. a nalezeno jich dva tísíce, sedm set, padesáte.
97. Ten Jest počet lidu Kaat, kteří vcházejí do stánku

úmluvy: ty sčetl Mojžíš a Áron vedle řeči Hospodinovy skrze
Mojžíše.

38. Sečteni jsou i synové Gersonovi po rodech a domech
otcův jejich,

39. ode třícíti let a výše, nž do padesátéholéta, všickni,

kteří vcházejí, aby posluhovalí ve stánku úmluvy.
" 40. A nalezeno jích dva tisíce, šest set, třiceti.

41. Ten jest lid Gersonovcův, kteréž sečtli Mojžíš e Áron

vedle slova Hospodinova.

42. Sečteni jsou i synové Merari po rodech a domech otcůvjih,
43. ode třicíti let a výše, až do léta padesátého, všickní.

kteří vcházejí k vykonávání obřadův při stánku úmluvy:
+. a nalezeno jich tři tisíce, dvě stě.
45. Ten jest počet synův Merari, které sečtli Mojžíš a Áron,

vedle rozkázání Hospodinova skrze Mojžíše.

46. Všech, kteří sečteni jsou z Levitův, a které sčísti dal
ze jména Mojžíš a Áron, a knížata lsraelské, po rodech a do
mech otcův jejich,

417.ode třicíti let a výše, až do léta padesátého, vcházejících
k služebnosti stánku, a k nošení břemen,

48. spolu bylo osm tisícův pět set, a osmdesáte.

49. Vedle slova Hospodinova sčetl je Mojžíš, jednohokaž
dého vedle úřadu a břemen jeho, jakož byl přikázal jemu

Hoxpodiu.
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KAPITOLA V.

Vyobcování nečistých ze stanův. — Napravování provlaliých. — Stihání
eny podezřelév cizoložství.

1. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
2. Přikaž synům israelským, ať vyklidí ze stanů každého

malomocného, i toho, který tok semene trpí, a kdo poškvrněn
jest nad mrtvým:

3. buď to muž neb žena, vyklidte je ze stanův, aby nepo
škvrnili jich, ježto přebývám mezi vámi.

4. I učinili tak synové jeraelští, a vyklidili je ven za stany
jakož byl mluvil Hospodin k Mojžíšovi.

6. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
6. Mluv k synům israelským: Muž, nebo žena, kdyžby se

dopustili nějakého ze hříchů všelikých, které se příházívají
lidem, a z nedbalosti přestoupili by přikázaní Hospodinovo,
a provinili by se,

7. vyznají hříchsvůj, a navrátí věc hlavní, a nad to pátý
díl (dají) tomu, proti komuž zavinili.

8. Pakliby tu nebylo, kdo by měl vzíti,' dají to Hospodinu,
a bude knězovo, mímo skopce, kterýž obětován bývá za oči
štění, aby amírnou byla oběť.

9. Věccky také prvotiny, kteréž obětují synové israelští,
náležejí knězi:

10. a cožkoli ve Svatrní se obětuje od jednohokaždého,
a dá se knězi do rukou, jeho bude“

11. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
12. Mluv k synům jsraelským, a rci jim: Muž, jehožby

žena pobloudila, a potupivší manžela,
18. spalaby s jiným mužem, a manžel nemohblby tobo do

padnouti, ale tajné byloby cizoložství, a svědky nemohloby
dovedeno býti, proto že nebyla postižena v cizoložství:

14. jestližeby se duch žárlivosti muže toho pohnul proti
žené své, kteráž aneb poškvrněna jest, aneb stíhá se křivým
podezřením,

15. přivede ji ku knězi, a bude obětovati oběťza ni, derátý
díl měřice mouky ječné: nenaleje na ni oleje. aniž dá nn
ní kadidla: nebo oběť žárlivosti jest, a oběť, jížto vyšetřuje
sa cizoložstvo.

16. A kněz bude ji tedy obětovati a postaví ji před Ho
spodinem: —

17. a nabéře vody posvátné“ do nádoby hliněné, a maličko
prsti z podlahy stánku vsvpe do ní.

18. A když bude žena státi před oblíčejem Hospodinovým,
(kněz) odkryje hlavu její, a dá jí do rukou oběť posvátnou
rozpomínky, a oběť žárlivosti: sám pak držeti bude vodu pře
hořkou, do kteréžto s klatbou shrnul zlořečenství.

19. I zaklínati bude ji, a df: Jestliže neobcoval muž cizí
s tebou, a jestlíže nejsí poškvrněna, opustivší manželské lože,
nic tobě neuškodí vóda táto přehořká, v kteréž shrnul jsem
zlořečení.

20. Pakli jsi se odchýlila od muže svého, a poškvrněna
jsi, a ležela jsi s jiným mužem:

21. tato zlořečenství na tebe příjdou. Dejž tebe Hospodin

KAPITOLA V.

* Kdyby již byl umřel ten, jemuž něco vzato bylo, a nebylo po něm

žádného dědice. Avšak bez dědice u lsraelských neumíral nikdo loč
příchozí osadník.

* Mimo nařízené zákonem částky mohl obětovatel knězi zůstaviti
též dary z částek obětných, kteréž byly jemn řádem vyhraženy.

3 Vedy posvátné, t. j. upravené k posvátnému užívání.vo
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na zlořečenství a příklad všech v lídu svém: On učlů, aby
shnilo stehno tvé, aby ee rozpuklo nadulé lůno tvé.

22. Vody tyto zlořečené vejděte do žívota tvého, aby dmulo
se břícho a stehno tvé hnilo. I odpovížena: Amen, amen.

23. A kněz napiše zlořečení ta do kníáečky a smyje. je
vodou přehořkou, do kteréž shrnul zlořečení.

24. A dá jí píti. A když vypije to (žena),

25. kněz vezme z ruky její oběť žárlivosti, a pozdvihne jí
před Hospodinem, a vloží ji na oltář: ale tak, aby prve

26. vzal hrať oběti z toho, což se obětuje, a zapálil na
oltáři: a tak dal ženě píti vody přehořké.

27. A když se (té vody] napije, jestliže poškvrněna ješt,
a pohrdši mužem vinna jest cizoložstvím, vody zlořečení roze
jdou se v ní, břicho se nadme, a vybnije stehno její: i. buda
žena ta v zlořečení, a na příklad všemu lidu.“

28. Pakli není poškvrněna, bude beze škody, a rodití bude
děti.

29. Ten jest zákon žárlivosti. Jestližeby se odchýlila žena
od muže svého, a byla-liby poškvrněna,

30. a manžel duchem žárlivosti vzbuzen jsa, přivedl by ji
před oblíčej Hospodinův, a učinil by jí kněz vedle všech věcí,
které tuto psány jsou:

31. manžel bude bez vinr, ona pak ponese nepravost svou.

KAPITOLA VI.

© Zákon0 slíba Nazarejekv, — Způsob kněžského požehnání.

1. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
2. Mluv k synům lsraelským, a rci jim: Muž, nebo žena,

kdyžby učínil slib,* aby-ce posvětili, a- chtěliby se oddati
Hospodinu :

3. od vína, i od všelikého nápoje opojného zdrží se. Octa
z vína, i z jakéhokoli jiného nápoje,a- cožkoli ze lroznův
se vytlačuje, píti nebudou. Hroznív čerstvých ami suchých
nebudou jísti
- 4. po všecky dny, v nichž ze slibu Hospodinu posvěcení
jsou: cožkoli z vinice pochází, od hroznu sušeného až do
zrna, nebudou jísti.

5. Po všecken čas oddělení jeho břitva nevejde na hlavu
jeho, dokavad by se nevyplnili dnové, v nichž se oddělil Ho
spodinu. Svatý byde, nechávaje růsti vlasy hlavy své.

0. Po všecken čas poavěcení svého nevejde k mrtvému,
7. nýbrž ani nad mrtvým tělem otce neb matky, aneb

bratra, neb sestry se nepoškvrní, nebo posvěceníBoha jebo
jest na hlavě jeho.

8. Po všecky dny oddělení svého svatý bude Hospodinu.“
9. Jestližeby pak někdo náhle umřel před ním, poškvrní

* na příklad, £ j. na výstrahn všem Jiným, aby varovali “ uepra
vosti, kteron zpronevěřilá žena uvaloje na s0 kletby a pokuty hrozné.

KAPITOLA VL

! Slib, o kterém tu řeč, jest allbem Nazarijchv. „Nazir“ v hebrejštině
znamevá tolik, co oddělený, zdržetivý. Nazír zavazoval se slibetm,Že se
chce z lásky k Bohu jístých věcí, jinak dorolených, zdržovati do Jistéhoa

* Podle předložených nařízení Nazirejský zavázán byl zdržovatí se
od všelíkých opojných nápojů, Ježto jsou podnětem tělesných žádostí ;
on měl ai nechati růsti vlasy na znamení statečnosti v dobrém a za
podnět k prospívání v životě ctnostném. Mimo to bylo mu varovati ae
naprosto každé mrtvoly a tudíž také pohřbu svých nejdražších a nej
bližších příbuzných, aby ee nepoškyrníl. Taký zaslíbencc, maje v no

- návisti hřích, jehož pokutou jest earť, hleděl toliko Bohu živ býti.

h APE
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se hlava posvěcení jeho: kterouž oholí ihned v týž den oči
šťování svého, a opět v sedmý;

10. v osmý pak den obětovati bude dvě hrdličky, aneb
dvé holoubátek, knězi u dveří [stánku] úmluvy svědectví.

11. I bude obětovati kněz jedno za hřích, a druhé y oběť
zápalnou, a modliti se bude za něho, nebo zhřešil nad mrtvým:
i posvětí hlavy jeho v ten den:

12. a posvětí Hospodinu dny oddělení jeho,“ obětuje beránka
ročního za hřích: ale tak, aby předešlí dnové jeho stali se
neplatní, poněvadž poškvrněno jest posvěcení jeho.

13. Tento jest zákon posvěcení. Když se vyplní dnové, které
byl ze slibu naložil,[kněz] přivede ho ke dveřím stánku úmlavy,

14. a obětovati bude oběťjeho Hospodinu, beránka ročního
bez poškvrny v oběť zápalnou, a ovci roční bez poškvrny za
hřích, i skopce bez poškvrny, v oběť pokojnou,

16. a koš chlebův přesných, skropených olejem, a koláče
bez kvasu pomazané olejem, £ oběti mokré pří jednomkaždém :

16. kteréž obětovati bude kněz před Hospodinem, a učiní
(oběť) za hřích, I oběť zápalnou.

17. Skopce pak obětovati bude v oběťpokojnou Hospodinu.
obětuje spolu koš chlebův přesných, tolikéž mokré oběti, které
z obyčeje mají býti.

18. Tehdy Nazarejec přede dveřmi stánku úmluvy oholí
kštice posvěcení svého: a (kněz) vezma vlasy jeho, vloží je
na oheň, kterýž jest pod obětí pokojnou.

19. A plece skopové vařené, a jeden koláč bez kvasu z koše,
a pokrutu nekvašenou jednu, a dá v ruce Nazarejovy,“ když
bude oholena hlava jeho.

20. A opět vezma ty věci od něho, pozdvihne (jich) před
oblíčejem Hospodinovým: a jsouce posvěceny náležeti budou
knězi, jako hrudíčko, kteréž odděliti přikázáno jest, a stehno.
Potom Nazarejec bude moci víno píti.

21. Ten jest zákon Nazarejce, kdyžby alíbil oběť svou Ho
spodinu, za času posvěcení svého, kromě těch věcí, kteréž by
nalezla raka jeho: podle toho, což byl v mysli zaslíbil, tak
učiní k dokonání posvěcení svého.

22. | mlavil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
29. Mluv Áronovi, i synům jeho: Takto budete požehnání

dávati synům israelským, a díte jim:
24. Požebnej tobě Hospodin, a ostříhej tebe.
25. Hospodin tvář svou ukaž tobě, a smiluj se nad tebou.
26. Obratiž Hospodin tvář svoji k tobě, a dej tobě pokoj.
27. 1 budou vzývati jméno mé nad syny lsraelskými, a -já

jim žehnati budu.

KAPITOLA VIL

Darové dvanácti koiat israslských při posvěcení oltáře,

1. Stalo se pak v ten den, kteréhož dokonal Mojžíš stánek,
a vyzdvihl jej a pomazal i posvětil ho se všemí nádobami
jeho, a oltáře též i vše nádoby jeho,

2. že knížata israeleká, a hlavy čeledí, kteříž byli nad
každým pokolením, a představení nad sečtenými obětovali

8. dary před Hospodinem, šest vozů přikrytých s dvanácti
voly. Jeden vůz obětovali dva knížata á každé po jednom
vola, a obětovali je před stánkem.

4. Řekl pak Hospodin k Mojžíšovi:

* £ J. «d tobo dne znovu počítati bude čas posvěcení jeho.
* Nazirejeo má tyto věcí obětovatí a nad to všo. což jinak alíbíl, žo

bude obětovatí.
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5. Přijmi (ty věcí), ať slouží ku potřebám stánku, a odevzdej
je Levítům, vedle pořádku alužebnosti jejich.

G. Přijavtedy Mojžíš ty vozy a voly, dal je Levítům.
7. Dva vozy a čtyři voly dal synům Gersonovým, vedle toho

což potřebovali. .

8. Čtyři jiné vozy a osm volův dal synům Merari, vedle
úřadu a služby jejich, pod zprávou Ithamara, syna Árona
kněze.

9. Synům pak Kaat nedal vozův a volův; nebo ve Svatyni
o přisluhují, a nosí břemena na vlastních ramenou.
h 10. Tedy obětovali vévodové ku posvěcení oltáře, v ten den,

když pomazán byl, oběť svou před oltářem.
11. I řekl Hospodin k Mojžíšovi: Všíckni vávodové at obě

tují dary ku posvěcení oltáře, jeden každý v den svůj.'
12. Prvního dne obětoval oběť svou Nahasson, syn Amina

dabův z pokolení Judova:
13. a byly v té (obáti) mísa stříbrná sto třiceti lotů ztíží,

číše stříbrná, která vážila aximdesáte lotův vedle váhy Svatyně,
oboje naplněné bělnou moukou pokropcnou olejem k oběti:

14. moždířek z desíti lotů zlata, plný zápalu:
15. jelen vůl ze skotu, a skopec, a beránek roční k obětí

zápalné:MŠ“| 16.akozelzahřích:
17. a k oběti pokojné voli dva, skopcův pit, kozláv pět,

beránkův ročních pět. Tatoťjest oběťNahassona, syna Amina
dabova.

18. Drahého dne obětoval Nathanael, syn Suarův, vojevoda
z pokolení Issachar,

19. mísu stříbrnou, vážící sto třiceti lotův, číší stříbrnou,
mající sedmdesáte lotův podle váhy Svatyně, obé plné mouky
bélné skropené olejem k oběti:

2). moždířek zlatý, mající deset lotův plný zápalu:
21. vola ze skotu, a skopce, a beránka ročního k oběti

zápalné :
22. a kozla za hřích:

23. a k oběti pokojné voly dva, skopcův pět, kozlův pět,
© beránkův ročních pět. Tať byla oběť Nathanaela, syna Suarova.

21. Třetího dne kníže synův Zabulonových, Eliab, syn
Helonův,

25. obětoval mísu stříbruou, kteráž vážila sto třiceti lotův,
číši stříbrnou, mající seImdesáte lotův podle váhy Svatyně,
obé plné mouky bělné skropené olejem k oběti:

26. moždířek zlatý, vážící deset lotův plný zápalu:
27. vola ze skotu, a skopce, a beránka ročního k oběti

zápalné:
28. a kozla za hřích:
29. a k obětí pokojné voly dva, skopcův pět, kozlův pět,

Eo beránkův ročních pět. Ta jest oběť Eliaba, syna Helonova.©© 30.DnečtvrtéhoknížesynůvRubenových,Elisur,synSe
dourův, Pá

31. obětoval mísu stříbrnou, ježto vážila sto třiceti lotův,
= číši stříbrnou, mající sadmdesáte lotův podle váhy Svatyně,| HLAUELELÍobéplnémoukybělnéskropenéolejemkoběti,

32. moždířek zlatý, vážící deset lotův, plný zápalu:
33. vola ze skotu a skopce, a beránka ročního k obětí zá

palné:
34. a kozla za hřích:

KAPITOLA VIL

' Každémnknížeti ustanovenk obětovánízvláštní don svůj, aby
po střidě — jeden po druhém kladli své oběti.
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35. a k oběti pokojné voly dva, skopcův pět, kozlův pět,
beránkův ročních pět. Tať byla oběťElisura, syna Sedeurova.

36. Dne pátého kníže synův Simeonových, Salamiel, syu GS. moždířek zlatý, vážící deset lotův, plný zápalu:

Surisaddajův, K2 69. vola ze skotu, a skopce, a beránka ročního k zápalné
37. obětoval mísu stříbrnou. vážící sto třiceti lotův, číši . = oběti:

stříbrnou, mající sedmdesáte lotův vedle váhy Svatyně, obé 70. a kozla za hřích: .
plné mouky bělné, skropené olejem k oběti: 71. a k oběti pokojné voly dva, skopcův pět, kozlův pět,

38. moždířek zlatý, vážící deset lotův, plný zápalu: beránkův ročních pět. Tať byla oběť Ahiezera, syna Ammi
30. vola ze skotu, a skopce, a beránka ročního k zápalné saddajova.

oběti: 72. Dne jedenáctého kníže synův Aer. Fegiel, syn Ochranův,
40. a kozla za hřích: 73. obětoval mísu stříbrnou, vážící sto třiceti lotův, číši
41. a k oběti pokojné voly dva, skopcův pět, kozlůávpět, stříbrnou, mající sedmdešáte lotův vedle váhy Svatyně, obé

beránkův ročních pět. Taf byla oběť Salamiele, syna Suri- plné bělné mouky skropené olejem k oběti:
saddajova. . moždířek zlatý, vážící deset lotův, plný zápalu:

42. Dne šestého kníže synův Gád, Eliasaf, syn Duelův. . vola ze skotu, a skopce, a beránka ročního k zápalné
43. obětoval mísu stříbrnou, vážící sto třiceti lotův, číši

stříbrnou, mající sedmdesáte lotův vedle váhy Svatrně, obé
plné bělné mouky skropené olejem k oběti:

44. moždířek zlatý, vážící deset lotův, plný zápalu:
45. vola ze skotu, a skopce, a beránka ročního k zápalné

oběti:
di. a kozla za hřích:

47. a k oběti pokojné voly dva, skopcův pět, kozláv pět,

beránkův ročních pět. Taf byla oběť Eliasafa, syna Duelova.
48. Dne sedmého kníže synův Efraimových, Elisama, syn

Ammiudův,

49. obětoval mísu stříbrnou, jejížto váha byla sto třiceti
lotův, číši stříbrnou. mající sedmdesáte lotův vedle váhy
Svatyně, obé plné bělné mouky skropené olejem k oběti:

50. moždířek zlatý, vážící deset lotův, plný zápalu:
51. vola ze skotu, a skopce, a beránka ročního k zápalné

oběti: :
52. a kozla za hřích:

53. a k oběti pokojné voly dva, skopcův pět, kozlův pět,
beránkův ročních pět. Tať byla oběťElisama, syna Ammiudova.

D4. Dne osmého kníže synův Manassesových Gamaliel, syn
Fadassurův,

55. obětoval mísu stříbrnou, jejížto váha byla sto třiceti
lotův, číši stříbrnou, mající sedmdesáte lotův vedle váhy
Svatyně, obé plné bělné mouky skropené olejem k oběti:

56. moždiřek zlatý, vážící deset lotův, plný zápalu:

57. vola ze skotu, a skopce, a beránka ročního k oběti
zápalné.

68. a kozla za hřích:

59. a k oběti pokojné voly dva, skopcfiv pět, kozlův pět,
beránkův ročních pět. Tať byla oběť Gamaliele, syna Fadas
SUrova.

60. Dne devátého kníže synův Benjaminových, Abidan, syn
Gedeonův,

61. obětoval mísu stříbrnou, vážící sto třiceti lotův, číši
stříbrnou, mající sedmdeeáte lotův vedle váhy Svatyně, obé
plné mouky bělné skropené olejem k obětl:

62. a moždířek zlatý, vážící deset lotův, plný zápalu:

63. vola ze skotu, a skopce, a beránka ročního k oběti
zápalné:

64. a kozla za hřích:

05. a k oběti pokojné voly dva, skopcův pět, beránkův
ročních pět. Tat byla oběť Abidana, syna Gedeonova.

67. Dne desátého kníže synův Dan, Ahiezer, syn Ammisad
dajův, : KAPITOLA VIIL

67. obětoval mísu stříbrnou, vážící sto třiceti lotův, číši > * ©Jj.patří— obrácen Jest.

stříbrnou, mající sedmdesáte lotův vedle váhy Svatyně, obé
ploé bělné mouky skropené olejem k oběti:
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3. a kozla za hřích:

.- a k oběti pokojné voly dva, skopcův pět, kozlův pět,
beránkův ročních pět. Tať byla oběť Fegiele, syna Ochranova.

73. Dne dvanáctého kníže synův Neftali, Ahira, syn Enanův,
70. obětoval mísu stříbrnou, vážící sto třicetí lotův, číši

stříbrnou, mající sedmdesáte lotův vejle váhy Svatyně, obé
plné bělné mouky skropené olejem k oběti:

60. moždířek zlatý, vížící deset lotův, plný zápalu:
81. vola ze skotu, a skopce, a beránka ročního k zápalné

oběti:
82. a kozla za hřích:

83. a k oběti pokojné voly dva, skopcův pět, kozlův pět,
beránkův ročních pět. Tať byla oběť Ahiry, syna Enanova.

84. Tyto věci pří posvěcení oltáře obětovány jsou od knížat
israelských, v ten den, kteréhož posvěcen jest: mis stříbr
ných dvanácte: číší stříbrných dvanácte: moždířků zlatých
dvanácte:

85. tak že sto třiceti lotů atříbra měla jedna mísa, a sodm
desáte lotův měla jedna číše: to jest, všecky spolu nádoby
stříbrné [vážily) dva tisíce čtyři sta Jotův vedle váhy Svatyně:

86. moždířků zlatých dvanácte, plných zápalu, jedenkaždý
mající deset lotův, na váhu Svatyně: to jest, spolu zlata sto
dvaceti lotův:

87. volů ze skotu k oběti zápalné (bylo) dvanácte, skopcův
dvanácte, beránkův ročních dvanácte, a mokré oběti jejich :
kozlův dvanácte za hřích.

88. K oběti pokojné (bylo) volů čtyřmecítma, skopcův šede
sáte, kozlův šelesáte, beránkův ročních šedesáte. Ty věcí
obětovány jsou při posvěcení oltáře, když pomazán jest.

50. A když vcházel Mojžíš do stánku úmluvy, aby se radíl
s Bohem, slýchal hlas mluvícího k sobě se slitovnice, kteráž
byla nad archou svědectví, mezi dvěma cherabíny, odkud takó
mluvival jemu.

Ptm 995

ja

KAPITOLA VIII.

Opatrování sricnu a lamp. — Lovitáv očištžní a uvedeni do úřadu. —

Léa službynařízení,

1. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
2. Mluv Áronovi, a rci jemu: Když vstavíš sedm lamp,

svícen ať se postaví na polední straně. Přikaž tedy, ať se
ubrátí lampy k straně půlnoční proti stolu chlebův předložení,
k té straně, ku které svícen patří,“ evítiti mají.
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3. I učinil Áron, a vstavíl lampy na svícen, jakož byl při
kázal Hospodin Mojžíšovi.

4. Toto pak bylo dílo svícnu, z taženého zlata [byl] tak
prostřední sloupek, jako všecky ratolesti, což jich z obojího
boku vycházelo; podle podobenství, kteréž ukázal Hospodiu
Mojžíšovi, tak udělal svícen.

6. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
6. Vezmi Levíty z prostředku synův israelských a očišť je
7. podle tohoto řádu: Ať se pokropí vodou k očištění, a ať

oholí všecky chlupy těla svého. A když zperou roucha svá,
a očištění budou,

8. vezmou vola ze skotu, a oběť suchou k nému, mouku
bělnou olejem skropenou: vola pak druhého ze skolu vezmeš
ty [k oběti) za hřích:

9. i postavíš Levíty před stánkem úmluvy, svolav všecku
obec synův israelských :

10. A když Levítové budou před Hospodinem, synové lsraelští
položí ruce své na ně“

11. A obětovati bude Áron Levity, v dar před oblíčejem

Hospodinovým od synův jeráelských, aby sloužili na služkčjeho.
12. Levítové pak- vloží. ruce své .na hlavy těch volův,*

z nichžto jednoho obětovati budeš za hřích,.a druhého v oběť
zápalnou Hospodinovu, abys modlil se za ně.

18. I postavíš Levíty před Áronem a před syny. jeho, a po
světíš jich, obětuje je Hospodinu,

14. a oddělíš je z prostředku synův israelských, aby.byli moji.
15. A potom vejdoudo stánku úmluvy, aby mi sloužili.

A tak je očistíš a posvětíš v oběť Hospodinovu: nebo darem
dání jsou mí od.synův. iarnelských.

16. Za prvorozence, kteříž otvírají věcliký život v Israeli,
vzal jsem je.. . 1

17. Nebo mé jest všecko prvorozené mezi syny israelskými,
tak z lidí. jako z hovad. Od toho dne, jak jsem pohil všecko
prvorozené v zemi egyptské, posvětil jšemjich sobě: 

18. a vzaljsem Lery za všecky prvorozené synův.israelských: „.
19. a dal.jsem je darem. Áronovi, a. synům jeho zz pro

středku lidu, aby mně sloužili místo Iaraele ve stánku úmluvy.
a modlili seza ně, aby.nebylav lidu rána,“ kdyby se osmělili
přistoupitik Svatyní..

20. I učinili Mojžíš a-Áron, 1 všecka obec. synův israelských
s Levíty všecka, což byl přikázal Hospodin Mojžíšovi:

21. a očistili se, a. zeprali roucha svá.I pozdvihl je Aron
před obličejem Hospodinovým, a-modlil se za.ně,

22. aby jsouce očištění, vešli k úřadům. avým .do. stánku

úmluvy, předÁronem, i symyjeho. Jakož. byl přikázal Ho
spodin Mojžíšovi.o Levítech, tak. se „stalo.

29. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi,řka:
24. Tento jest zákon Levítův (se týkající). Od pětmecítma

let a výše, vejdou, aby sloužili ve-stánku úmluvy.*
25. A když padesátý rok věkuvyplní,- přestanou sloužiti:

Pb.
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3 Synové izraelští, t. j. knížata kmenův, jak pravdě podobno, prvo
rozenci ruce své položili na hlavy Levítů. Dělo se to na znamení, že
na místě všech prvorozených oddávají je na službu Hospodinu.

3 Obřadem tímto dávali na jovo, že viny své vzkládají na obětovaná

trny místo sobe Bohu věnujíceje na oběť.t. j. aby nepřišel na lid laraelský trest Boží, kterým stíhán byl,
kdožkoli všetečně přistupoval k Svatyni.

* t.j. kněžím ve stánku přidružení budou za pomocníky. Těžší, dů
ložitější průce, jako vyzdvihování, nošení makládňní stánkn, bylo Jim
konatl toprv v tříceti lotech. p RO
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26 a budou služebníci bratří svých“ ve stánku úmluvy,
aby ostříbali věcí, které jim budou poručeny, díla pak samého
nebudou dělati. Tak zřídíš Levíty v úkonech jejích.

KAPITOLA IX.

Zpráva při slavení Fůse. ——Vypeání oblaku, kterýž na poušti předeházel

Nd lernelský,

1. Mluvil Hospodin k Mojžíšovi na pouští Sinaj, léta dru

hébo, když byli vyšli z zeměegyptské, měsíce prvního, řka:
2. Učiňte synové israelští Fáse časem svým,
3. čtrnáctého dne měsíce toho k večeru, vedle všech po

svátných obyčejův, a řádův jeho.
4. I přikázal Mojžíš synům israelským, aby slavili Fáse.
5. Kteřížto učinili tak časem svým: čtrnáctého dne měsíce

k večeru, na hoře Sinaj. Vedle všeho, co brl přikázal Ho
spodin Mojžíšovi, učinili jsou synové iaraelští.

6. Hle pak (tu] někteří nečistí nad duší člověka,' kteří

nemohli slaviti Fáse v ten den, [tito] přistoupívšek Mojžíšovi
a k Áronovi,

7. řekli jim: Nečistí jsme nad duší člověka: proč máme
býti zkrácení, abychom nemohli obětovati oběti Hospodinu
v určitý čas mezi syny israelskými?

8. Odpověděl jim Mojžíš: Počkejte, at se poradím, co při
kazuje Hospodin o vás.

- 9. I mluvil Hospodin k Mojšíšovi, řka:
10. Mluv synům israelským: Člověk, kterýž by byl nečistý

nad duší,* aneb kterýž by byl na cestě daleké z národu vašeho,
ať učiní Fáse Hospodinu,

11. měsíce druhého, čtrnáctého dne téhoř měsíce k večeru:
s chlebynekvašenými, a saláty polnímí jísti je budou:

12. nezauechají z něho ničehož až do jitra, a kostí v něm
nezlátmou, všeliký řád Fáse zachovají.

13. Jestližeby pak kdo bylčist, a -nebyl na cestě, avšak
by neučinil Fáse, vyhlazen bude člověk ten z lidu svého, nebo

oběti Hospodinu neobětoval časem svým; hřích svůj on ponege.*

14. Též i pocestný a příchozí* budou-líu vás, učiní Fáse
Hospodinu, vedle posvátných obyčejův a řádův jeho. Ustano
vení to jednostejné bude vám tak příchozímu, jak rodáka.

15. Tedy toho dne, v kterémž vyzdvižen jest stánek, přikryl

jej oblak. Od večera pak až dojitra bylo nad Stánkem jako
způsoba ohně.

16. Tak bývalo ustavičně: přes den přikrýval jej oblak,
přes noc pak jako způsoba ohně.

17. A když se zdvihl oblak, který přikrýval stánek, tehdy

hnuli se synové faraelští: a na kterém místě zůstal oblak ten,
tu rozbíjeli stany.

18. K rozkazu Hospodinovu postupovali a k rozkazu jeho
rozbíjeli stan. Po všecky dny, dokud zůstával oblak nad stán
kem, zůstávali natémž místě:

10. a jestliže se přihodilo, že za dlouhý čas zůstával nad
ním, byli synové israelští na strážích Hospodinových, a ne
táhlí dále,

S ©j. budou Jim pomáhati, jako strážní a dohledači.

KAPITOLA DC.

* © J. poškvrnění za příčinou mrtvoly, kteronž jim bylo pochovatí.
3 t.). poškvrněný mrtvolou.
* t. J. ponese pokutu hříchu sám, a nebode se moci oběti vykoupitl.
* t J. tukový, kdož přijal obřízku a přizusl se k náboženství lidu

„ leraelského.
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©. pokud byl oblak nad stánkem. K rozkazu Hospodinovu
vyzdvihovali stany, a k rozkazu jeho skládali je.

21. Byl-li oblak [nad stánkem) od večera až do jitra, a
hned na usvitě zanechal stánek, I oni táhli: a jestliže po dní
a noci zdvihl se, skládali stany.

22. Pakll za dva dny, aneb za jeden měsíc, neb za delší
čas byl nad stánkem, zůstávali synové israelští na témž místě
a nehnuli se: hned pak, jak odstoupil, hnula se vojska.

23. K slovu Hospodinovu rozbíjeli stany, a k slovu jeho
táhlí: a byli na etrážích Hoepodinových vedle rozkazu jeho
skrze Mojžíše.

KAPITOLA X.

Dvě trouby stříbrné. — Talenl synův lyrzelských na ponšť Fáran. — Hobab

příbuzný Mojlišův. — Modiliba Mojžišova.

1. I mluvil Hospedin k Mojžíšovi, řka:
2. Udělej sobě dvě trouby stříbrné kované, kterými bys mohl

svolati obec,-kdyžby se měla hnouti vojska.
3. A když zatroubíš v trouby, shromáždí se k tobě všecken

lid ke dveřím stánku úmluvy.
4. Jestliže jednou zatroubíš, sejdou se k tobě knížata, a

přední lídu israelského.
č. Jestližeby pak delší, a potrhovaný zvuk zavzněl, se stany

svými huon se s místa, napřed ti, kteříž jsou k východní straně.
6. Při druhém zaznění a potrhovaném zvuku trouby hnou

se ti, kteříž bytují ku poledni, a vedle toho způsobu ostatní
učiní. jak zvučeti budou trouby k tažení.

7. Když pak má se shromážditi lid, prostě bez potrhování
troubiti budete.

8. Synové pak Áronovi, kněží troubiti budou troubami těmi:
a bude to za právo věčné v rodech vašich.

9. Jestliže na vojnu vyjdete z země své proti nepřátelům,
kteříž bojají proti vám, troubiti budete zvučně v trouby, a
bude o vás paměť před Hospodinem Bohem vaším, abyste
vytržení bylí z rukou nepřátel svých.

10. Jestliže kdy budete míti hody, a dny sváteční, a první
den měsíce, troubiti budete v trouby ty k obětem zápalným,
a obětem pokojným, aby vám byly na upomínku Boha vašeho.
Já Hospodin Bůh váš.

11. Léta druhého, měsíce druhého, dvacátého dne [téhož)
měsíce, vyzdvihl ee oblak se stánku úmluvy:

12. ubírali se synové israelští po houfech svých z pouště
Sinaj, a uložil se zase oblak na poušti Fáran.

13. I hnuli stany napřed vedle rozkazu Hospodinova skrze
Mojžíše,

14. synové Jada po honfích svých: jichžto kníže byl Na
hasson, syn Aminadabův.

15. V pokolení synův Issachar byl kníže Nathanael, syn
Suarův.

16. V pokolení Zabulon byl kníže Eliab, syn Helonův.
17. I složen jest stánek, kterýžto nesonce vyšli synové Ger

son, a Merari.
18. I táhli také synové Ruben, po houfech a pořadu svém:

jejichžto kníže byl Helisur, syn Sedeurův.

19. V pokolení pak synův Simeon kníže byl Salamiel, syn
Surisaddajův.

20. V pokolení pak Gád byl kníže Eliasaf, syn Duelův.
21. [ táhli také Kaatští nesouce Svatyni. Tak dlouho nesen

byl stánek, dokud nedošli na místo, kdež postaven býti měl.
22. Postupovali také synové Efraim po houfech svých, v je

jichžto vojsku kníže byl Elísama, syn Ammiudův.

P KAPITOLAXI. 104

23. V pokolení pak synův Manaase kníže byl Gamaliel, syn
Fadassurův.

24. A v pokolení Benjamin byl vévoda Abidan, syn Gedeonův.
25. Nejposlednější ze všeho vojska táhli synové Dan po

houfech svých, v jejichžto vojsku kníže byl Ahiezer, syn
Ammisaddajův.

26. V pokolení pak synův Aser byl kníže Feglel, syn
Ochranův.

27. A vpokolení synův Neftali kníže byl Ahira, syn Enanův.
28. Tatoť jsou vojska a tažení synův israelských po houfech

jejich, když dali se v pochod.
29. I řekl Mojžíš Hobaboví, synu Raguelovu, Madianskéma,

příbnznému svému: My se béřeme k místu, které nám dá
Hospodin: pojď s námi, abychom dobře učinili tobě: nebo
Hospodin dobré věci zaslíbil Israelovi.

30. A on odpověděl jemu: Nepůjdu s tebou, ale navrátím
se do země své, v kteréž jsem se narodil.

31. Ale on (Mojžíš) řekl: Neopouštěj nás: nebo ty znáš,
kdebychom na poušti měli se klásti, a budeš nám průvodce.

32. Když pak půjdeš s námi, cožkoli bude nejlepšího z toho
zboží. které nám dá Hospodin, dáme tobě.

393.Ubírali se tedy od hory Hospodinovy “ cestou tří dnův,

a archa úmluvy Hospodinovy předcházela je, po tři dní k opa
tření místa k ležení.

34. A oblak Hospodinův nad nimi byl přea den, když táhli.
30. A když zdvihala se archa, říkával Mojžíš: Povstaniž,

Hospodine, a rozptýleni budte nepřátelé tvoji, a utíkejte před
tváří tvou, kteříž nenávidí tebe.

36. Když pak se dolů skládala, říkával: Navratiž se, Hospo
dine, k množství vojska laraelova.

KAPITOLA XI
Beptání lidu proti Bohu. — Nářek Mojžížáv, — Zřizeni starších —

Mnobo křepalek.

1. Mezi tím povstalo reptání lidu jako stýskajících sobě
pro nesnáz, proti Hospodinu. To když uslyšel Hospodin, roz
hněval se. I roznícen jest proti nim oheň Hospodinův, a spálil
zadní díl stanů.

2. A když lid volal k Mojžíšovi, modlil se Mojžíš k Hospo
dinu a uhasl oheň.

3. I nazval jméno místa toho zapálení: protože rozpálil
se proti nim oheň Hospodinův.

4. Nebo lid promíšený, kterýž byl vatoupil s nimi.* zahořel
žádostí [masa] sedě a pláče, připojil sobě také syny iaraelské,
a řekl: Kdo nám dá, abychom se najedli masa?

5. Rozpomínáme se na ryby, které jame jídali v Egyptě
darmo: na mysl nám přicházejí okurky, a melouny, a pory,
a cibule, a česnek.

G. Duše naše vyprahlá jest, očí naše nic jiného nevídí než
tu mannu.

KAPITOLA X

t Hobab Madlanský k slovu Mojžišova zůstal s Iaraelci. Potomel
jeho mezí syny israelskými přebývajíce, slnli Cinejšti.

%Horou Hospodinovou sluje Sinaj.

KAPITOLA XL

t Bůh seslal na ně obeň s nebe, nějaké bromobítí s blesky, kterými

sapálona jest zadní strana stanův, kdež se buřiči nalezalí.* Chátra kteráž připojila se k laraeiským, kdyš s Egypta

vycházeli. (2. Mojt. 12, 88.)
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7. Byla pak manna jako semeno koliandrové, barvy jako
bdellium.

8. I obcházel lid, sbíraje ji, a mlel žernovem, aneb třel
v moždíří, vařil v hrnci, a dělal z ní pokroutky, chuti jako
chléb olejovaný.

9. A když v noci sestupovala na stany rosa, sestupovala
zároveň i manna. .

10. Tedy uslyšel Mojžíš, an lid pláče po čeledech, každý
ve dveřích stanu svého. I rozhněvala se prchlivost Hospodinova
náramně: ale i Mojžíšovi zdála se věc býti nesneaitedinou.

11. I řekl k Hospodinu: Proč jsi ztrápil alužebníka svého?
Proč nenalezám milosti před tebou? A proč jaí břímě všeho
lida tohoto vložil na mne?

12. Zdali já počal jsem vše toto množství, aneh zdali jsem
já je zplodil, abys řekl mně: Nes je na klíně svém, jako
děťátko nosívá chůva, a dones je do země, kterouž jsi přísahou
zaslíbil otcům jejich?

13. Odkud mám pnabrati masa, abych dal tak velikému
množství? Pláčí na mne, říkajíce: Doj nám masa, ať jíme.

14. Nemohu sám snésti všeho lidu tohoto,“ nebo jest mi

16. Pakli jinak tobě se vidí, prosím, zabij mne, a nechť
naleznu milost před očima tvýma, bych takovými zlotami
netrpěl.

16. I řekliHospodin k Mojžíšovi: Shromáždí mi sedmdesáte

mužův ze starších isrmelských,které znáš, že jsou starší v lidu,
a mistři:“ a přivedeš je ke dveřím stánku úinluvy, a kážeň
jim státi tam s tebou,

17. a já sestoupím, a mluvití budu tobě: a odejmu z ducha
tvého, i dám jim, aby nesli s tebou břímě lidu, a ty sám aby
nebyl obtížen.

18. Lidu pak řekneš: Posvěťtese:* zejtra budete jísti maso:
já zajisté slyšel jsem vás praviti: Kdo nám dá najísti se masa?
Dobře nám bylo v Egyptě. I dá vám Hospodin masa, abyste
jedli:

19. ne jeden den, anl dva, nebo pět, neb deset, ba anl
dvacet,

2. ale až do měsíce dnů, až vám chřípěmi poleze“ a
zoškliví se, protože jste zapudili od sebe Hospodina, kterýž
jest u prostřed vás, a plakali jste před ním, říkajíce: Proč
jeme vyšli z Egypta?

21. I řekl Mojžíš: Šestkrát sto tisícův pěších tohoto lídu
jest, a ty pravíš: Dám jím jístí masa za celý měsíc?

22. Zdali se má pobiti množství ovcí a volův, aby mohlo
stačiti ku pokrmu? Aneb zdali všecky ryby mořské shromáždí
se v jedno, aby nasytily je?

23. I odpověděl jemu Hospodin: Zdali ruka Hospodinova
není mocná? Již nyní uzříš, zdali se má řeč naplní skutkem.

24. Příšel tedy Mojžíš, a vypravoval lidu slova Hospodinova,

a shromáždív sedmdesáte mužův ze starších Israelských, kázal
jim státi okolo stánku.

25. I sestoupil Hospodin v oblaku, i mluvil k němu, vzal
z ducha, kterýž byl v Mojžíšovi," dal sedmdesáti mužům.

3 ©j. nemohu sám jediný dostačiti pěší o výživu jeho a nářku jeho
odolati.

* mistři — prozřetediní, zkušení a vážení.
> © j. pokáním očisfte se, abyste daru Božího přijíti mohli.
S Mojžíš nepochyboval nio o splnění alíbu Hospodinova, ale nemohl

pochopiti, se to stane.
* Mužové ti měli poznati z vlastní zkušenosti, že Mojžíš nejedná

o své vlastní vůlí, nýbrž Ze všecko dle nařízení Božího Hdi. Měliťtaké
ld o tom přesvědčlti.

KAPITOLA XI. 196

c A když odpočinul na nich (ten) duch, prorokovali, aniž kdy
přestaji.*

26. Byli pak ve stnunechzůstali dva muží, z nichžto jeden
slul Eldad, a druhý Medad, na nichž (také) odpočinul duch,
neboť i oni napsání byli,“ ale nevyšli ke stánku.

27. A když prorokovali ve stanech, běžel pacholík, a oznámil
Mojžíšovi, řka: Eldad a Medad prorokují ve stanech.

28. Hned Josue, syn Nun, služebník Mojžíšův, a vyvolený
ze mnohých, řekl: Pane můj, Mojžíšl, zabraů jim.

29. Ale on řekl: Co horlíš pro mne? Kdo dá to. by všecken
- lid prorokoval, a Hospodin aby dal jim ducha svého!'*

30. I navrátil se Mojžíš, a starší Ixraelští do stanův.
31. Tedy vítr vycházeje od Hospodina, zachvátil křepelky,

přes moře donesl je, a spustil na tábor, tak daleko, co by
mohl za jeden den cesty ujíti, ze všech stran vůkol ležení,
a lítaly v povětří na dva lokty zvýší nad zemí.

32. Vstav tedy lid, celý ten den, a celou noc i druhý den
shromažďoval křepelky, každý nejméně deset měr: a sušilí je
v okolí táboru.

33. A ještě maso vázlo v zubech jejich, aniž přestal takový
pokrm: a hle prchlivosť Hospodinova na lid roznícená bíla
jej ranou velikou příliš.'*

34. I nazváno jest to místo Hrobové žádosti: nebo tam
pochovali lid, kterýž byl žádal [masa]. Vyšedše pak z Hrohův
žádosti, přišli do Haseroth, a zůstali tam.

KAPITOLA XII.

Reptánl Marie s Áronem proti Mojžíšovi; — pohuta za to, — Modlitba
Mojžíšova,

1. I mluvila Maria i Áron proti Mojžíšovi, za příčinou
manželky jeho mouřenínky,“

2. a řekli: Zdali toliko skrze Mojžíše mluvil Hospodin?
Zdali nemluvil podobně í nám? Což když uslyšel Hospodin,

3. (nebo Mojžíš byl muž nejtišší nad všecky lidi, kteří
bydlili na zemi,)*

4. hned mluvil k němu, I k Áronovi, i k Marii: Vyjděte
vy toliko tři ke stánku úmluvy. A když vyšli,

5. Hospodin sestoupil ve sloupu oblakovém, a stál ve dveřích
stánku, volaje Árona i Marii. A když přišli,

6. řekl k nim: Slyšte řeči mé: Bude-li kdo mezi vámi pro
rokem Hospodinovým, u vidění ukáži se jemu, aneb ve snách
mluviti budu k němu.

7. Ale takový není služebník můj Mojžíš, který ve všem
domě mém nejvěrnější jest:

8. nebo ústy k ústům mluvím s ním: a zjevně, a ne skrze
podobenství, a figury Hospodina spatřuje.* Proč tedy neostý
chali jste ne utrhatí služebníku mému Mojžíšovi?

* „Prorokovali“, £. j. svatými plsněmí a řočmí vychvalovali Boha a
ekotky Jeho.

> L j. do počtu těch, z nicbž 70 starších mělo zvoleno
'* Jakoby řekl: Proč jim tobo závidiš z lásky ke mně? — Já sám

přeji na opak, aby všickul dncha Bošíbo měli, Hospodine s
velebili.

" Bůh proviniice ranil nemoci, a tudiž jich velice mnobo pormřelo.

KAPITOLA XIL

* Mojžíšova manželka Befora, dcera Jethrova, Madlánka, sluje mouře

ninkon, poněvadá krajina Madianské v jižní Arabii leží. Fričina nevoleté není rnáma.

1 at ticbýa pokojemilovný,důtkliváFočisestřinya bratrovy
. Obyčejným prorokům u vidění ukazují ee a ve snách mluvím

k nim. Jinak Jednám s Mojžíšem; tomu zjevují se jako přítel příteli
a zřejmě bez podobenství raluvívám a ním.
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9. I rozhněvaný na ně odešel: l
10. oblak také odstoupil, kterýž byl nad stánkem: a aj Maria A !

ukázala se, bělející se malomocenstvím jako sníh. A když po
hleděl na ni Áron a uzřel, ana malomocenstvím osypána byla;

11. řekl k Mojžíšovi: Prosím, pane můj, nevzkládej na nás
tobo hříchu, jehož jsme se bláznivě dopustili ;

12. aby nebyla tato jako mrtvá a jako nedochůdče, ježto

vymítá se ze života matky své: hle již polovice těla jejího v " S
sežránajest od malomocenství. „aš

13. I volalMojžíšk Hospodinu,řka: Bože,prosím, uzdravji ! MK]
14. I odpověděljemu Hospodin: Kdyby otec její byl plinul | Ab

jí na tvář, zdalíby se nemusila aspoň za sedm dní styděti?
Budiž vyobcována ven ze stanův za sedm dní a potom zase p v“
povolánabuď.“ Pk

15. Tedy vyloučenajest Maria ven ze stanův za sedm dní: Ná JDa lid nehnol se z místa toho, až zase povolánajest Maria. De
hV

KAPITOLA XIIL 4 h

Vyslání dvanácte muláv do země chananejské. — Navrát jich a vypravování, . U

Řač Kůlebora, )

1. I šel lid z Haseroth, rozbiv stany na ponšti Fáran. |2. A tam Hospodin mluvil k Mojžíšovi, řka: |
3. Pošli muže, kteřížby ahlédli zemí chananejskou, kterouž L

dám synům israelským, z každého pokolení jednoho z knížat.
4. Udělal Mojžíš, což byl rozkázal Hospodin, z pouště Fá

ran poslav muže knížata, jichž jména jsou tato:
Z pokolení Ruben, Sammua, syna Zechurova.

. Z pokolení Simeon, Safata, syna Hari. ©

. Z pokolení Juda, Káleba, syna Jefonova.
Z pokolení lesachar, Igala, syna Josefova.
Z pokolení Efraim, Osee, syna Nunova.
Z pokolení Benjamin, Falti, syna Rafu.
Z pokolení Zabulon, Jeddiele, syna Sodi.

12. Z pokolení Josefa, z rodu Manasse, Gaddi, syna Suui.
13. Z pokolení Dan, Amiele, syna Gemalli,
14. Z pokolení Aser, Sthura, syna Míchaelova.
16. Z pokolení Neftali, Nahbabi, syna Vapsí. :
16. Z pokolení Gád, Guele, syna Machi. “
17. Tato jsou jména mužův, které poslal Mojžíš, aby shlédli

zemi: i přezděl Oseovi, synu Nan, Josue.' G
18. Tedy poslal je Mojžíš, aby prohlédli zemí chananejskou,

a řekl jim: Jděte při straně polední. A když přijdete na hory,
19. shlédněte zemí, jaká jest: i lid, který bydlí v ní, silný-li o

jest, čili mdlý: málo-li jich, či mnoho: : a
2. a jaká jest zeměta, dobrá-li čí zlá: i jaká jsou města,

hrazená-li čili beze zdí:

21. též jská jest půda, úrodná-lí či neárodná, lesnatá-li,

9

omnea

10.
11.

bo

* Kdyby otce svého byla urazila a tento by jí byl plinul ve tvář k
na znamení přísného hněvu svého, styděla by se Jemu na očl jíti aspoň
za sedm dní. Čím více alaši, aby pokntn hříchu svého nesla, jelikož
mne a alužebníka mého tak těžce urazila. Hančná malomovenstvím vy
obcována buď ze stanův. Sedm dní trvati bude pokuta jeji, načež oči
štěná od úbony své navrátí se zase k vám.

KAPITOLA XIL 1
' Oscáš (bebr. „Osea"), znamená tolik co vysvoboditel. Připojením , W

J, Ježto se místo „Jebova“ klade, povetalo s „Osea“ jméno y
„Jehosua“ (Jose), oož znamená tolík co: Hospodin Jest Á /
Mojžíš dav Oseovi nové jméno, chtěl lida lsraelskému dáti na rozum,
že je Bůh skrze něho do země zaslíbené uvede. Fa
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čili beze stromů. Posilněte se, a přineste nám z ovoce té země.
* Byl pak [tehdáž] čas, když se již ranní hroznové jísti mohou.“

22. Tedy vstoupivše, vyšetřili tu zemi od pouště Sin, až
do Rohob,* kudy se vchází do Emath.

23. [ vstoupili ku polední, a přišli do Hebron,“ kdež byli
Achiman, a Sisaj, a Tholmaj, synové Enakovi. Nebo Hebron
o sedm let prvé ustaveno jest nežli Tanis město

24. A jdouce až do potoku hroznův, uřezali [tam] ratolest
s hroznem jejím. kterouž nesli na sochofe dva muži.“ Též

k neslí i z jablek granátových, a z fíkův místa onoho,
25. jež nazváno jest Neheleskol, to jest, Potok hroznův,

protože hrozen odtud neslí synové israelští.
26. A navrátivše se zase vyzvědači té země po čtyřicíti

dnech, když byli všecku krajinu obešli,
27. přišli k Mojžíšovi a k Áronovi, i ke všemu shromář

dění synův israelských na poušti Fáran, kteráž jest v Kádes.“
A mluvíce jim, i všemu množství, ukázali ovoce země té:

28. a vypravovali, řkouce: Přišli jsme do země, do které
jsi nás poslal, která v pravdě oplývá mlékem a strdí, jakož
z těchto ovocí poznati se může,

29. ale obyvatele má velice silné, a města převeliká i hra
zená. Rodinu Enakovu vidělí jsme tam.

30. Amalech bydlí ku polední straně, Hethejský a Jebu
sejský a Amorrhejský na horách: Chananejský pak bydlí při
moři, a okolo řeky Jordánské.

31. Mezi tím Káleb krotě reptání lidu, které vznikalo proti

Mojžíšovi, řekl: Vstupme a vládněme zemí, nebo budeme mocí
opanovati ji.

982.Jiní pak, kteříž byli s ním, pravili: Nikoli nemůžeme
proti tomu lidu vstoupiti, nebo silnější jest nežli my.*

33. I zhaněli zemi, kterouž byli shlédli, synům israelským,
řkouce: Země, kterou jsme shlédli, zžírá obyvatele avé: lid,

který jsme vidělí, vysoké postavy jest.
34. Tam jsme viděli jakési potvory synův Enakových z po

kolení obrův; ježto my přirovnávajíce se k nim, zdáli jame se
jako kobylky.

KAPITOLA XIV.

Plč a reptání jidau,— Hůleb s Josze těší led,— ModlitbaMojiiBora.— [eraelšti

od Amalechitských porašeel.

1. Tedy křiče všecken zástup plakal té noci,
2. a reptali proti Mojžíšovia Áronovi všickni synové israelští,

řkouce:

3. Ó bychom bylí raději zemřeli v Egyptě: aneb na této
veliké pouští kéž bychom zhynuli, a neuvedl nás Hospodin
do země té, abychom nepadlí od meče, a ženy a děti naše
nebyly odvedeny v zajetí. Zdali není lépe navrátiti se zase
do Egypta?

2 V Palestině první ranné hrozny sbírají v měajci Srpnn. — Vino
braní děje se při koncil Záh.

2 t j. od Jižních hranio až do severních končin. MžetoRobob leželo
blíže pomezí Syrského.

* Hebron, město v jižní Palestině, kvetlo již za časův Abrahamo
vých. — Tanis (jinak „Zoan“), městoEgyptské, bylo sidlem Faraonův.

* Nesli ratolesf na sochoře, protože ohromný hrozem chtěli bez po
rušení do ležení přiněsti. V Palestině posud ee nalézají hrozny na
loket dlouhé a deset liber těžké.

* t j. v Kádes Barne. Řešeně místo leží na severní straně pouště

trno, kterak odporníci Kálebovi sapomenuvše na dosavadní opa
trování Boží a divně skutky Hospodinovy, vše, což viděli, pouze roz
mem svým měřili a do země zaslíbené vtrhnouti rozili.
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4. I řekl jeden k druhému: Ustanovme sobě vůdce, a na
vratme se do Egypta.

5. Což uslyševše Mojžíš a Áron padli tváří na zemi přede
vším množstvím synův israelakých.*

©. Ale Josue, syn Nunův, a Káleb, syn Jefonův, kteří také
sami byli vypátrali zemí, roztrhlí roucha svá,“

7. a mlnvili ke všemu množství synův iareelských: Země,
kterou jsme prošli. velmi dobrá jest.

8. Bude-li milostiv nám Hospodin, uvede nás do ní, a dá
(nám) zemi, jež oplývá mlékem a strdí.

9. Nepozdvihujte se proti Hospodinu: aniž ge bojte lidu
země té, nebo jako chléb (jíme) tak můžemo enísti je:* od
stoupilať od nich všeliká pomoc: Hospodin s námi jest, ne
bojte se.

10. A když křičelo všecko muošství, a chtělo je kamením
zahladiti, sláva Hospodinova nad stánkem úmluvy ukázala se
všechněm synům lsraelakým.*

11. 1 řekl Hospodin k Mojžíšoví: Dokavad utrhatl mně
bude lid tento? Dokavad nebudou mi věřiti, při všech zna
meních, kteráž jsem činil před nimi?

12. Raním je tedy morem, a zabladím: tebe pak učiním
„knížetem nad národem velikým, a silnějším, nežli jest tento.

18 I řekl Mojžíš k Hospodinu: Ale uslyší to Egyptšti,
z jejichž prostředku vyvedl jal lid tento,

14. a obyvatelé země té, kteří alyšeli, že ty Hospodine
mezi lidem tímto jsi, a že tváří v tvář epatřován býváš, a že
oblak tvůj přikrývá je, a že v aloupě oblakovém předcházíš
je za dne, 1 ve alonpě ohnivém v noci:

15. (a lidé ti uslyší-li] že jsi pobil tak veliké množství
jako jednoho člověka, řeknou:

10. Nemohl uvésti lidu toho do země, o) kteréž byl přis
sáhl: proto pobil je na poušti.

17. Nechať tedy zvelebena jest moc Páně, jakož jsi při
sáhl, řka:

18. Hospodin trpělivý, a mnohého milosrdenství, .snímaje
nepravosť a hříchy, a žádného nevinného neopouštěje;. který

navštěvuješ hříchy otcův na synech do třetího i čtvrtéhokolena.

„Odpusť, prosím, hříchu tohoto, podla velikostí miloar

vůrá jakožjsi milostivbyl vycházejícímz Egyptaaž d L

20. I řekl Hospodin: Odpůstil jsemvedle alova tvého.

21. Živt jsem já: a alárou Hoepodinovou naplněna budevšecka země.

22. Avšak ti lídé všickni, ktatí viděli velebnostť mou, a
znamení, která jsem činíl v Egypté, £ na poušti, a pokoušeli
mne již desetkrát, * kdož uposlechli: hlasn mého,

23. neazří země té, kterou jséms přísahou zaslíbil otců
jejich, aniž kdo z těch, jenž mě hyzdili, uhlédneji.

24. Služebníka svého Káleba, který jsa pln jiného ducha,

následoval mne, uvedu do země té, kteronž zchodil: a símě
jeho vládnonti bude jí.

25. Poněvadž Amalechitský a Chananejský bydlí v údolích: ©
zejtra hněte se s vojskem, a navralte Be zase na poušť cestou
k moři červenému.

26. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, a k Áronoví, řka:
27. Dokavad lid tento zlý repce proti mně? Slyšel jsem

nářky synův igraelakých.
28. Rciž tedy jim: Živ jsem já, dí Hospodin: jak jste mlu

vili, a já jsem to slyšel, tak učiním vám.
20. Na poušti této ležeti budou mrtvá těla vaše. Všichni,

kteří jste sečtení od dvacíti let a výše, a reptali jste protí mně,
30. nevejdete do země, nad kteroužto zdvihl jsem ruku svou,

že vás osadím v ní, krom Káleba syna Jefonova, a Josue syna
(1 Nunona.

; 31. Ale dítky vaše malé, o nichž jste řekli, že kořistí budou
nepřátelům, ty uvedu tam: aby viděli zemi, která se vám
nelíbila.

32. Vaše pak těla mrtvá ležetí budou na poušti.
33. Synové vašl budou tuláky na pouští, čtyřicet let, a pone

60uainilství vaše," dokavad nevyhynou těla mrtvá otcův na pouští,
34. vedle počtu čtyřiceti dnův, v nichžto shlédli jste zemi:

rok za den počítán bude. A čtyřiceti let vezmete za nepra
vosti své, a poznátepomstumou:

35. že, jak jsem mluvil, tak učíním všemu množství tomuto
zlému,které srotilo se proti mně: na pouští této zahyne, a zemře.

30. Tedy všickni ti muži, kteréž byl poslal Mojžíš k ohlé
dání země, a kteří navrátivše se, všecko množství navedli
'k reptání proti němu, hanéjíce zemi, žeby bylazlá,

97. zemřeli a poražení jsou před obličejem Hospodinovým.“
38. Josue pak, syn Nunův, a Káleb, syn Jefonův, živi zůstali

ze všech, kteříž byli vyšli na vrzkoumání země. :
99. A Mojžíš všecka slova tato mluvil ke všem synům

israelským, a lid truchlil příliš.
40. A ble, časně ráno vstavše vstoupili na vrch hory, a řekli:

Hotovl jeme vstoupitl na místo, o kterém Hospodin mluvil:
nebo jsme zhřešili.

41. Jimž Mojžíš řekl: Proč přestupujete slovo Hospodinovo,
ježto vám to na dobré nevyjde?

42. Nevstupujte: nebo není Hospodin s vámi: abyste ne
padlí před nepřátely svými.

49. Amalechitští a Chananejští před vámi jsou, jichž mečem
padnete, protože jste nechtěli uposlechnouti Hoepodina, aniž
bude Hospodin s vámi.

44. Ale oní zaslepení jsouce vstoupili na vrch hory. Archa
pak evědectví Hospodinova, a Mojžíš nevyšli ze stanův.

45. I sstoupili Ainalechitští, a Chananejští, kteříž bydlilí
na té hoře, a tepouce je i porážejíce, honili je až do Horma.

bo
ie

KAPITOLA XV.

Nařizeví o některých obětech. — Pokata pyšeš hřešícího.— Kamenování

: člověka pro rušení soboty. — Roskas Bolí o promování roucha,

1. Mluvil opět Hospodin k Mojžíšovi, řka:
2. Mlav k synům israelakým, a rei jím: Když vejdete do

země přebýrání svého, kterouž já dám vám,
KAPITOLA XIV.

> Koříli se před Hospodinem a prosili za lid, pobouřený řečmi malo
věrných vyzvědačův.

3 Roucha roztrhli na znamení zármutku nad reptáním lidu. k moři roděmu.
* Tak anadné je potřeme,Jak snadno dovedeme snisti chléb. a! +Bmilství vaše — nověrnosťvaší, hřícby vale, kterými jste se od
* Oblak, kterýž byl nad stázkom, objevil so ve akvoncí a hrozné "“ vrátili od Rona.

podobě. Ď) * Muži cl, když Bůh slávu evon ukózal, stáli před stánkem, a tu
náhlou emrti pojednou zemřeli.

S Za borou, u které ee leraelští položili táborem, měli Amaslechitští
a Chananejští ležení, hotovi jsouce k útoku. lsraelští, zachvácen| bázli
vostí a stižení kletbou nedůvěry, měli se nyní bitvě vyhnonti a táhnouti

> „desotkrát“ tolik co: „Již častokráte“.
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3. a budete konati oběť Hospodinu v oběť zápalnou, aneb
pokojnou, sliby plníce, aneb dobrovolně přinášejíce dary, aneb
při slavnostech svých zapalujíce líbeznou vůni Hospodinu,
z volův aneb z ovcí:

4. každý kdožbykolí obětoval [krvavou] oběť, bude také
obětovati oběť mouky bélné desátý díl Efy, skropené olejem,
jehož bude čtvrtý díl míry Hin:

Ď. a vína na oběť mokrou dodá touž míru k zápalné oběti,
aneb k oběti pokojné. K jednomukaždému beránku,

8. a skopci bude oběť mouky bělné dvě desetiny, kterážto
skropena buď oleje třetinou (míry) Hin:

7. a vína na oběť mokrou třetí díl též míry obětovati bude
u vůni líbeznon Hospodinu.

M. Když pak z volův učiníš oběť zápalnou, aneb oběť, abys
naplnil slib, aneb pokojné oběti,

9. s každým volem dáš tří desetiny mouky bělné skropené
olejem, jehož buď půlka míry Hin:

10. a vína k mokré oběti, touž míra k oběti přelíbezné
vůně Hospodinu.

11. Tak učiníš

12. a každým volem i skopcem [ beránkem [ kozlem.
13. Jak domácí, tak příchozí,
14. týmž řádem obětovati budou oběti.
15. Jednostejné přikázaní a soud bude tak vám, jako pří

chozím země.

10. Mluvil také Hospodin k Mojžíšovi, řka
17. Mluv synům israelským, a rci jim:
18 Když příjdete do země, kterouž dám vám,

19. a jísti budete z chlebův krajiny té, prvotiny oddělíte
Hospodinu
2. z pokrmův svých. Jako z humen prvotiny oddělojete,

21. tak [ z pokrmův prvotiny dáte Hospodinu.'
22. Jestližebyste pak skrze nevědomost opustili něco z těch

věcí, které mluvil Hospodin k Mojžíšovi,

23. a skrze něho přikázal vám, ode dne, kteréhož počal
příkazovati, i potom,

24. a obec lidu zapomněla by to činiti: tele ze skotu
obětovati bude v oběť zápalnou k vůní přelíbezné Hospodinu,
a oběťjeho suchou, i mokrou, podle řádův posvátných, i kozla
za hřích:

25. a modliti se bude kněz za všecko množství synův israel
ských: a odpuštěno bude jim; nebo nezhřešilí z úmysla: a
však přece obětují zápal Hospodinu za sebe, i za hřích, i za
poblouzení své:

26. i bude odpuštěno všemu lidu synův israelských a pří
chozím, kteří jsou pobostinu mezi nimi: nebo vína jest všeho
lidu skrze nevědomost.

21. Jestližeby pak člověk jeden nevědomky zhřešil, obě
tovati bude kozu roční za hřích svůj:

28. a bude se modliti za něj kněz, že nevěda zhřešil před
Hospodinem: a vyprosí mu odpuštění, a bude mu odpuštěno.

29. Tak domácím jako příchozím jednostejný zákon bude
všem, kteřížby zhřešili nevědomky.

30. Člověk pak, jenžby z pýchy něco zpáchal, buď sí on
občanem nebo příchozím (poněvadž proti Hospodinu byl zpurný,)
vyhlazen bude z lidu svého;

KAPITOLA XV.

!*Každý hospodář měl po žní knězi příndsti chléb, kterýžto bu —
oběf to Hospodinovu — vzhůru pozdvihl, pak so svými snědl.Tl
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31. nebo slovo Hospodlnovo potupil, a přikázaní jeho zrušil:
protož vyhlazen bude, a ponese nepravost svou.“

82. Stalo se pak, když byli synové israelští na pouští, na
lezli člověka, an sbírá dříví v den sobotní,

38. a přivedli jej k Mojžíšovi, a k Áronovi, i ke vší obci.
34. A tito zavřeli ho v žaláři, nevědouce, coby s ním či

niti měli.

35. I řekl Hospodin k Mojžíšovi: Smrtí ať umře člověk
ten, všecka obec ukamenuj ho vně za stany.

36. A vyvedše jej ven, uházeli ho kamením, a umřel, jakož
byl přikázal Hospodin.

37. Řekl také Hospodin k Mojžíšovi:
38. Mluv synům israelakým, a rci jim, ať udělají sobě tře

pení na krajích plášťův, přišijíce na ně tkanice modré:*
39. kteréžto když uhlídají, ať rozpomínají se na všecka

přikázaní Hospodinova, aby nenásledovalí myšlení svých. a očí,
skrze věcí rozličné smilníce,

40. ale raději pamatujíce na přikázaní Hospodinova, aby
činili je, a byli svatí Bohu svému.

AL. Já Hospodin Bůh váš, kterýž vyvedl jsem vás z země
egyptské, abych byl Bohem vaším.

KAPITOLA XVI

Kdre s draby povstal proti Mojžišoví. Polrestání jeon od Boha, — Reptání a

pokuta fidu.

1. A hle Kóre, syn Isaara, syna Kaat, syna Lévi, a Dátan,
a Abiron, synové Eliabovi, Hon také syn Feletův z pokolení
Ruben,

2. povstali proti Mojžíšoví, a jiných synův jsraelakých dvě
stě a padesáte mužův znamenitých v lidu, a kteří, když bý
vala rada, ze jména bývali voláni.“

3. I postavivše se proti Mojžíšovi, a Áronovi, řekli: Dosti
mějte na tom,“ nebo všecko množství jest (obec) svatých, a
mezi nimí jest Hospodin: Proč tedy vynášíte se nad lid Ho
spodinův?

4. To když uslyšel Mojžíš, padl k zemi na tvář svou:
5. a mluvil k Kóre, | ko všemu množství, řka: Ráno známo

učiní Hospodin, kteří příslušejí k němu, a svaté“ připojí
k sobě: a kteréž vyvolí, ti přiblíží se k němu.

6. Toto tedy učiňte: každý vezmi kadidelnici svou, ty
Kóre, i všechen sbor tvůj:“

7. a zejtra nakladouce do nich ohně, vložte na ně kadidla

1 ponese pokitu za nepravosf svou, aniž bude moci oběti se vy

3 Plášť byl rouchem ótverbranným, do něhož lze bylo zavinouti se.
Tuto poručeno, aby na čtyrech eípech tohoto pláště modré tkanice pří
čili a k těmto připjalí třepení. Tkanice byly modré a třapce šariatové
barvy.

KAPITOLA XVL

! Kóre, bratraneo to Mujžíšův a Áronův, obmýšlel v čele pobouře
ného lidu odklidici Mojžíšo ss Áronem, a udělati se nejvyšším kučzem. —
Dátan a Abiron, potomci Rabena, prvorozeného Jákobova, hodlali bez
pochyby vrchní vlády nad lidem se zmocaiti. Byloť to nebezpečné aro
cení netollko proti a Mojžíšovi, nýbrž I proti řádům, ustanove
ným od Hospodina.

3 Dosti mějte na tom, že jste rovni jiným a patříte k lidu, jejž sobě
kteréhož přeb:

HospodinS kona3 „svaté“, ©j. kteréž vyvolil a posvětil sobě za služebníky.
* Levitům — a Kóre byl Lovítou — nopřislušela kadidelníce, neb

toliko kněžím bylo dovoleno, ve Svatyni kaditi. Než zpurníel tito měli

JIB kadidelnice pohotově, aby Árona | syvy jeho odklídíce s kněžství,sami mohli kad
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před Hospodinem; a kohožkoli vyvolí, ten bude svatý: příliš
vynášíte se synové Lévi.

8. I řekl opět k Kóre: Slyšte synové Lévi:
9. Zdali málo vám to jest, že vás Bůh Ieraelský ode všeho

lidu oddělil, a připojil sobě, abyste posluhovali jemu ve službě
stánku, a stáli před shromážděním lidu, a sloužili jemu?

10. Proto-li kázal k sobě přistoupiti tobě, a všem bratřím
tvým synům Lévi, abyste sobě také kněžství osobili,

11. a všecka rota tvá aby povstala proti Hospodinu? Nebo
co jest Áron, že repcete proti němu?“

12. Tedy poslal Mojžíš. aby zavolal Dátana i Abirona, synův
Eliabových. Kteříž odpověděli: Nepůjdeme.

13. Zdali málo jest tobě, že jsi vyvedl nás z země, oplý
vající mlékem a medem, abys umořil (nás) na poušti, že také
chceš panovati nad námi?

14. V pravdě ty jsi nás uvedl do země, kteráž teče potoky
mléka i medu. a dal jsi nám dědiny polí a vinic: zdali I očí
nám chceš vyloupiti?? Nepůjdeme.

15. I rozhněval sa Mojžíš velice a řekl k Hospodinu: Ne
patři na obětí jejích; tyť víš, že Jsem ani oslíka nikdy ne
vzal od nich, ani jsem koho z nich soužil.“

16. I řekl k Kóre: Ty, a všechen sbor tvůj dne zejtřejšího

stůjte zvláště před Hospodinem, a Árop také zvláště.
17. Vezměte jedenkaždý kadidelníci svou, a dejte do nich

kadidla, obětujíce Hospodinu dvě stě a padesáte kadidelnic:
Áron drž také kadidelnici svou.

18. To když udělali, ježto Mojžíš a Áron stáli,*
19. a proti nim sebrali vše množství ke dveřím stánku,

ukázala se všem sláva Hospodinova.
20. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi a Áronovi. řka:
21. Oddělte se z prostředku shromáždění tohoto, ať je v náhle

zahladím.

22. Kteřížto padše k zemi na tváři své, řekli: Nejsílnější
Bože duchů všelikého těla, zdali, když jeden zhřeší, na všecky
hněv tvůj se rozlítí?

23. I řekl Hospodin k Mojžíšovi:
24. Rozkař všemu lidu, ať ne oddělí od stanův Kóreova,

Dátanova i Abironova.

„ 25. I povstal Mojžíš a odešel k Dátanovi a Abironovi: i ná

eledovali ho starší israelští ; !* o
26. a on řekl k zástupu: Odstupte od stanfiv těchto lidí

bezbožných, aniž se čeho dotýkejte, což jejích jest, abyste ne

byli zachvácenive hříšíchjeejich
M. A když je jejich vůkol: Dátan i Abi

ron vyšedše stáli ve dveřích stanův svých s ženami a s dětmi,
a se vší čeledí.''

28. I řekl Mojžíš: Po tomto poznáte, že Hospodin poslal
mne, abych činil všecko to, což vidíte, a že jsem z vlastního
srdce '“ nepronášel toho:

5 „bude svatý“, t. j. tomu úřad kněžský náležeti bude.
* Neběží tu o ale více o to, že vy dotýkáte se velebností

Boži a urážite Hospodina, od něhož n ustanoven jest.
* Což mmíš, že jame slepi, a neridime, co děláš? Ale my na své očí

vidíme, jak Jel nás nectně podvedl. SHboval jsi nám zem! úrodnou,
takouci mlékem s medem. Než ble, tn byneme na té pouští.

* Nezasinhují výčitky té, Jakobych sobě byl Jakou vládu neprávě
osoboval. Od níkoho nepřijímal jsem darův Jako panovník, anlé jsem
koho sužoval pro slsk svůj. Jáf zdarma, z pouhé lásky sloužil idu wvému.

9 stáli u dveří stánku.
'©£ J. tl, kteří uzřovšo slávu Hospodinovu, vzpamatovali, vzmažili

so. U Kóré ostatních 250 zůstalo.

* DátanI Ablronpatrněvedousi navzdorní Jakoby řekli:rádi bychom pohleděli na toho, kdoby nám chtěl škodi
"3£ J. o své újmě, po své hlavě a chuti.
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29. jestliže i tito obyčejnou amrtí lidskou zemrou, a na
vštíví-li je rána, kterouž j jiní navštíveni bývají, neposlal mne
Hospodin:

3%. avšak učiní-li Hospodin něco nového, že země otevrouc
ústa svá pohltf je se vším. což k ním náleží, a sestoupí-li za
živa do pekla, tož poznáte, že se rouhali Hospodinu.

31. Tedy hned jak mile přestal mluviti, rozestoupila se země
pod nohami jejích:

32. a otevřevší ústa avá, požřela je se stany jejich, 1 se
vším statkem jejich,'*

39. a sestoupili za živa do pekla, a země přikryla je, i za
bynuli z prostředku lidu.

34. Ale všecken Israel, kterýž stál vůkol, atíkal, slyše křík
hynoucích, řka: Aby snad i nás nepohitila země.

35. Ale i oheň vyšed od Hospodina, zabil těch dvě stě a
padesáte mužův, kteříž obětovali zápal.

36. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
37. Přikaž Eleazarovi, synu Áronovu knězi, ať sbéře kadi

delnice, jež leží v ohni,"* a oheň sem i tam ať rozmece: nebo
posvěceny jsou

98. v smrti hříšníkův:'“ i ať je rozkuje. na plechy, a při
bije k oltáři, protože obětován jest v ních zápal Hospodinu,
a posvěceny jsou, aby na ně jako na znamení a na památku
hleděli synové israelští.

39. Tedy sebral Eleazar kněz kadidelnice měděné, v nichž
obětovali ti, kteréž oheň pohltil, a rozkovav je na plechy,
přibil k oltáři:

40. aby měli potom synové israelští upomínku, aby žádný
cizí a který není z semene Áronova, nepřistupoval k oběto
vání zápalu Hospodinu, aby neutrpěl, jako utrpěl Kóre, i všecko
shromáždění jeho, jakož mluvil Hospodin k Mojžíšovi.

41. Reptalo pak všecko množství synův tsraelských drahého
dne proti Mojžíšovi a Áronoví, řkouce: Vy jste zabili lid
Hospodinův.

42."A když vznikala bouře, a rozbroj se rozmáhal,

43. Mojžíš a Áron utekli do stánku úmluvy. Do kteréhož
když vešli, přikryl je oblak, a ukázala se sláva Hospodinova.

44. I řekl Hospodin k Mojžíšovi:

45. Vyjděte z prostředku lidu tohoto, nebo i hned zahladím
je. A když leželi na zemi,'“

40. řekl Mojžíš k Áronovi: Vezmi kadidelnici, a nabera ohně
8 oltáře, vlož naň zápal, a běž rychle k lidu, abys modlil se
za ně: nebo již vyšel hněv od Hospodina, i rána rozlítila se.

47. To když učinil Áron, a běžel do prostřed množství,
které již hubil oheň, obětoval vonné věci:

48. a stoje mezi mrtvými a živými, modlil se za lid, i pře
stala rána.

49. Bylo pak těch, kteříž pobiti jsou, čtrnácte tisícův lidí
u sedm set, krom těch, kteříž zahynuli při pozdvižení Kóre.

60. I navrátil se Áron k Mojžíšovi ke dveřím stánku úmluvy,
když přestala záhuba.

t Dle čtoní Hebrejského zároveň 6 Dátanem | Abironem zahynul
| Kóre s těmi 250 odbojníky, kdož se ho přidrželi. — Kórovl synové
však zůstali na živě (viz níže kap. XXVL, 9—1L), patrně proto, že
nepřidrušíli se k otci.

" £. J. mezi zabltými od blesku.
1"Kaditediníce ty emrti hříšuíkův, pokutovaných ode mne, posvátné

nabyly povahy.
" tj. modlilise za lid.
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KAPITOLA XVII.
Áronovo kněžství stvrzeno zázračným květem prutu jeho.

1. I mlavil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
2. Mluv k synům israelakým, a vezmí od nich pruty, z kaž

dého pokolení po jednom, ode všech knížat pokolení prutův
dvanácte, a jednohokaždého (pokolení) jméno napíšeš na prutu
jeho.

3. Jméno pak Áronovo bude na (prutu) pokolení Lévi, a
jeden prut za všecky čeledí [jednoho pokolení) bude.

4. A položíš je ve stánku úmluvy před svědectvím, kdežto
mlaviti budu k tobě.

5. Koho z ních vyvolím, prut jeho zkvete: a [tak] od
vrátím od sebe žaloby synův israelských, kterýmiž proti vám
reptají.

6. I mluvil Mojžíš k synům israelským: a dali mu pruty
všecka knížata, jedenkaždý z pokolení svého: a bylo pratův
dvanácte kromě prutu Áronova.

7. I položil je Mojžíš před Hospodinem ve stánku avědectví,
8. a druhého dne zase příšed nalezli, an vyrostl prut Áro

nův v domu Lévi: a z naběblých pupenců vypukly květy,
které když se rozvílo listí, v mandle utvářily se.'

9. Tedy Mojžíš vyneal všecky ty pruty od tváři Hospodi
novy ke všem synům israelským: i uzřevše je, vzali jeden
každý prut svůj.

10. I řekl Hospodin k Mojžíšovi: Vnes prut Áronův zase
do stánku svědectví, aby chován byl tam na znamení proti
odbojným synům israelským, a ať upokojí se naříkání jejich

přede mnou, aby nezemřeli.
(11. I učinil Mojžíš, jakož byl přikázal Hospodin.
13. Řekli pak synové israelští k Mojžíšovi: Hle pohubeni

jsme, všíckní jame zahynuli.
18. Kdožkoli přistupuje k stánku Hospodinovu, umírá. *

Zdali až do posledního všickni máme vyhlazení býti“

KAPITOLA XVIII
Povinnosti kuěží a Levitův, — Opatření kořál s obětí, — Desátky Levitóv.

Obětí s desitkův. /

1. I řekl Hospodin k Áronovi: Ty, a synové tvoji i dům
otce tvého s tebou, ponesete nepravost Svatyně: a ty, i 69
nové tvojl spolu ponesete hříchy kněžetví svého.'

2. Ale i bratry své z pokolení Lévi, a berlu“ otce svého
přijmi k sobě, ať jsou pří tobě, a posluhují tobě: ty pak a
synové tvojí sloužiti budete ve stánku svědectví.

3. A Levítové bedlivi budou rozkazův tvých, a všech prací

působením Božím: podobně i Áron u synové nikoli vedle přirozenosti
své samochtio kněžími se stali, nýbrž toliko vůlí a zvláštní milosti Boží
k úřadu a důstojenství tomu jsou povolání.

9 Protož ostýcháme se s oběťmi svými k stánku přistoupiti.

KAPITOLA XVIOL

! Vy kněží budete vinní a tudiž také trestání, bade-lí se co nonále

skéři:
Ě Y ÉĚ :=š
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stánku: ale tak toliko, ať k nádobám Svatyně, a k oltáři ne
přistupují, aby oni nezemřeli, a vy také spolu nerzahynulí.*

4. Ať pak jsou s tebou, a bdí na strážích stánku, 1 při
všech posvátných obyčejích jeho. Cizí“ ať ae nepřiíměšuje
k vám.

5. Bděte na stráži Svatyně, 1 při službě oltáře: aby ne
přišlo rozhněvání na syny israelské.

G. Já vybral vám bratry vaše Levíty z prostřed synův Israel
ských, a dal jsem je za dar Hospodinu, aby konali službu při
stánku jeho.

T. Tv pak a synové tvoji ostříhejte kněžství svého: a všecky
věci, kteréž k službě oltáře příslušejí, a jsou za oponou skrze
kněží zpravovány budou. Jestliže kdo cizí* přistoupí, zabit
bude.

8. I mluvil Hospodin k Áronovi: Hle dal jsem tobě opa
trování prvotin svých.“ Všecko, což se posvěcuje“ od synův
israelských, dal jsem tobě, i eynům tvým pro úřad kněžský
právem věčným.

9. Toto tedy vezmeš z těch věcí, kteréž posvěceny a oběto
vány jsou Hospodinu. Všeliký dar a oběť, i cožkoli za hřích
a za vinu dává se mi, a dostává se do Svatyně svatých, tvé
bude, a synův tvých:

10. ve Svatyní budeš to jísti: pohlaví mužské toliko jístí
bude z toho, nebo posvěceno jest tobě,

11. Prvotiny pak, jež slíbilí a obětovali by synové igraelští,
tobé jsem dal, j synům tvým, 1 dcerám tvým, právem věč
ným: kdož čistý jest v domě tvém, jísti je bude.

12. Všecken tuk“ oleje, i vína, 1 obllí, cožkolív obětují
z prvotin Hospodinu, dal jsem tobě.

13. Všecky první úrody, kteréž vydává země, a Hospodinu
se přinášejí, dostanou se ku potřebám tvým: kdo čistý jest
v domě tvém, jísti je bude.

14. Všecko, což ze slibu dají synové israelští, tvé bude.
15. Cožkoli první vychází ze života všelikého těla,“ kteréž

obětováno bývá Hospodinu, buď žeby to z lidí, neb z hovad
bylo, tvé bude: tak toliko, aby za prvorozeného člověka vý
platu peněžitou vzal, a každé hovado, kteréž nečisté jest, vy
platiti kázal,

16. jehožto výplata po jednom měsíci bude pěti loty stříbra
vedle váhy Svatyně. Lot dvacet haléřů má.

17. Prvorozené pak z volův, a ovcí, a koz nedáš vyplatití,
nebo posvěceny jsou Hospodinu: krev toliko jejích vyliješ na
oltář, a tak jejich zapálíš v nejlíbeznější vůni Hospodinu.

18. Maso pak jejich k užitku tvéma se dostane, jako hru
díčko posvěcené, a plece pravé, tvé budou.

19. Všecky prvotiny Svatyně, kteréž obětují synové israelští
Hospodinu, dal jsem tobě, a synům i dčerám tvým, právem
věčným. Úmluva soli '* jest to věčná před Hospodinem, tobě
i synům tvým.

* t J., kdybystejich nerarovali, polen Ene, kdy všetečně©něcovydání chtěli aneb svých povinnosti zanod
* elzl, t. j. kdož není z pokolení Lévi.

> cizi, t. j. kdož není s kněžského rodu Áronova.
* Oběti obílí, ovose a vína atd, prvotiny svých plodů, kteréž synové

laraelátí Bohu přinášejí, tobě dávám k opatrování, totiž k rozumnému
uživání a spravování.

5 © J., což Bobu věnováno jest a nepálí se.

* t J. všecko, což předního a nejlepšího jest z oleje a jiných vění.
* t j. všecko prvorozené.

te SA] vůbec jest obrazem noporušitelnosti. Užíráno jí při aralouvě
na snamení nerozvižitelnosti.
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20. I řekl Hospodin k Áronovi: V zemi jejich" ničím
nebudete vládnouti, aniž budete míti dílu svého mezí nimi:
já jsem díl a dědictví tvé u prostřed synův israelských.

21. Synům pak Lévi všecky desátky v Israeli dal jsem v dě
dictví, za službu, kterouž posluhují mi ve stánku úmluvy:

22. aby synové igraelští nepřistupovalívíce k stánku, a ne
dopouštěli se hříchu usmrcujícího.

23. Samým synům Lévi, ve stánku mně sloužícím, a ne
soucím hříchy lidu, ustanovení toto věčné bude v rodech vašich.
Ničím jiným nebudou vládnoutí,

24. dosti majíce na obětování desátkův, kteréž jsem k užit
kům a potřebám jejich oddělil.

25. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
26. Přikaž Levítům, a oznam jim: Když vezmete od synův

israelských desátky, které dal jsem vám, prvotiny z nich obě
tujte Hospodinu, to jest, desátý díl desátkův.

27. Aby vám počten byl za oběť prvotin tak z humen,jako
z presův:'*

28. a ze všech věcí, z kterých přijímáte prvotiny, obětujte
Hospodinu, i dávejte Áronovi knězi.

20. Všecko, což obětovatibudete z desátkův, a což na daro
vání Hospodinova oddělíte, budou věci nejlepší a výborné,

30. A díš k nim: Budete-li z desátkův obětovati věci vý
borné a nejlepší, bude počteno vám, jako byste dali prvotiny
z humna,a z presu:

$1. i budete je jísti na všelikém místě, vy a čeleď vaše: nebo
mzda to jest za alužbu, kterouž konáte při stánku svědectví.

32. A neprohřešujte se tím, že byste, což výborného a nej
lepšího jest, sobě zachovali, abyste nepoškvrnili obětí synův
israelských, a nezemřeli.

er
KAPITOLA XIX.

Obětování jalovice ryšavé, — Úprava vody k očišťování.

1. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, a k Áronovi, řka:
2. Tento jest řád obéti, kterouž ustanovil Hospodin: Příkaž

synům israelským, ať přivedou k tobě krávu ryšavou dorostlou,
na nížby nebylo žádné poškvrny, a která nenesla jha:'

3. a dáte ji Eleazarovi knězi, kterýž ji vyvede ven ze stanův
a zabije před obličejem všech:

4. a omoče prst ve krvi její, pokropí sedmkrát proti dveřím
stánku,

Ď. a spálí ji před očima všech, tak kůží a maso její, jako
krev, a lejno hozené do ohně.

6. Dřevo také cedrové, a yzop, a červec. dvakrát barvený,
kněz hodí do plamene, v kterém ta kráva hoří.

7. A potom teprve vypera šaty a umyje tělo své, vejde do

stanův a poškyrněný bude až do večera.
8. Ale I ten, který ji spálil, vypéře šaty své, a umyjetělo,

a nečistý bude až do večera.
9. Popel té krávy sebéře pak muž čistý a vygype jej vně

za stany na místě nejčistším, aby byl množství synův israel
ských k ochraně a k vodě pokropení:“* nebo kráva ta za hřích
spálena jest.

" $.J. ostatních synův israelských.
'%Bude vám to počítáno u Boha, jakobyeto z vlastních rolí neb vinlo

obětovali.
KAPITOLA XIX.

* „Jha nenosla“ — kteréž k účelům a pracím hospodářským posud
nenžíváno.

3 voda pokropení — voda, kterouž očišťování byli, kdož pro neči
utoty rozličné bývali vylučování a oddělování ze společnosti.

CaN77m
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10. A když zpéře roucha svá ten, který nesl popel krávy,
nečistý bude až do večera. Budou to míti synové israelští,
a příchozí, kteří bydlí mezi nimi, za svaté právem věčným.

11. Kdoby se dotekl těla mrtvého člověka, a pro to byl
nečistý za sedmdní:

12. pokropen bude touto vodou dne třetího a sedmého, a
tak očištěn bude. Jestliže dne třetího pokropen nebude, sed
mého nebude moci očíštěn býtí.

13. Kdožbykoli se dotekl těla mrtvého lidské duše, a ne
bylby pokropen tonto smíšeninou, poškvrní stánku Hospodi
nova, a vyblazen bude z Israele: nebo vodou očišťování není
pokropen, nečistý bude, a nečistota jeho zůstane na něm.

14. Tento jest zákon o člověku, kterýž umírá ve stanu:
Všickni, kteří vcházejí do stanu jeho, I všecky nádoby, kteréž
tam jsou, poškvrněné budou za sedm dní.

15. Nádoba. kterážby neměla svrchu přikryvadla, ani ob
vazku, nečistá bude.

16. Jestliže kdo na poli dotekne se těla člověka zabitého,
anebo toho, kdož sám od sebe umřel, buďto kosti jeho, aneb
hrobu, nečistý bude za sedm dní.

17. A vezmou z popela spálení a hříchu? a dají ho do
nádoby, a nalijí na něj vody žívé.

18. A v té. smíšenině člověk čistý omočiv yzop, pokropí
jím všeho stanu, | všeho nářadí, a lídí takovou nakaženinou
poškvrněných :

19. a tím způsobem čistý nečistého očistítřetího a sedmého
dne: očištěný pak dne sedmého umyje i sebe, í roucha svá
zpéře, a nečistý bude až do večera.

20. Jestližeby kdo tímto řádem nebyl očištěn, vyhlazena
bude duše jeho z prostředku obce: nebo Svatyně Hospodi

novy poškvrnil, a není vodou očišťování pokropen.
21. Přikázaní toto bude za právo věčné. Ten také, kterýž

kropí vodou, zpáře roucha svá. Každý, kdožby se dotekl vody
očišťování, nečistý bude až do večera.

22. Čehokoli dotekl by se nečistý, nečisté učiní: a člověk,
kterýžby se dotekl něčeho z těch věcí, nečistý bude až do
večera.*
7 KAPITOLA XX.

Smrť Marie. — KReplánípro nedostatek vody. — Vyvedení vody zo skůly.
Jednání s králem Edom. — Smrť Aronova

1. I přitáhli synové ísraelští, a všecko množství na poušť
Sin, měsíce prvního:" a lid zůstal v Kádes. I umřela tu
Marie, a pochována jest na témž místě.

- * Byl to popel, povstalý z krávy, jež byla epilena za hřích lidu
lsraelského.

4 Zákon o znečišťování, působeném mrtvolon, přítomností Její, neb
doteknatim ao jí, a rovněž tak ustanovený řád strany očišťování tako
vého nadistého nečeli pouze k opatření proti úhonám zdravotním; zá
klad i účel dotčených nařízení jest hlubší, vyšší, světější. Vedle vý
kladu sv. otcův zákony dotčené budí odpor a tuží nenávist břichu. —
Bezdnchá mrtvola člověčí Jest plodinou smrti, a amrťJest pokutou za
břích. Smrť « mrtvola člověčí vylněuje od obcování s lidmi: mnobem
vlee hřích nehodnou činí duší obcovati s Bobem. A tak zákonem
očišťování lidu vyvolenému kázáno, kterak jest třeba varovati so hříchu
a očišťovati se od poškvrny.

KAPITOLA XX.

! Bylo to první měsic léta čtyřicátěho po východu z Egypta a
posledního roku putování na poušti. Vše, což vo čtvrté knize Mojží
ově sepnino a dosud vypravováno, táhne se k roku druhému na poušti.
A tak mezi kapitolou XX. m předcházejícímí leží mezera 88 let. —
Všecko, což se důlo po ta léta dlouhá, mičenímpominuto. Toliko cesty
a stanoviště na poušti vypsány jsou uiže v kapitole XXXIII. Jinak

ovšem jest jisto, že b dotčených let staré pokolení na poušti vymřeloa nové rody dorůstaly, pod zprávou Mojžíšovou k povolání svému se
připravujíce.NS
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2. A když lid neměl vody, sešli se proti Mojžíšovi, a Áro
novi:

3. a ztropivše pozdvižení, řekli: Ó bychom byli zahynuli
s bratry svými před Hospodinem!

4. Proč jste vyvedli lid Boží na poušť, abychom zemřeli
J my, i hovada naše?

5. Proč jste nás vyvedli z Egypta, a uvedli na toto zlé
místo, na kterém se nemůže sítí, kteréž ani neplodí ffku,
ani nemá vinic, ani jablek granátových, nad to ani vody
k pití?

6. Tedy Mojžíš i Áron, nechavše množství, a všedše do stánku
úmluvy, padli na tváři své, a volali k Hospodinu, a řekli:
Hospodine Bože uslyš křik tohoto lidu, a otevři jim poklad
svůj, studnici vody živé, aby se napili a přestalo reptání
jejich. A ukázala se sláva Hospodinova nad níimí.

7. I mlavil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
8. Vezmi hůl“ ahromaždi lid, ty i Áron bratr tvůj, a mluvte

ke skále před nimi, a ona vydá vodu. A když vyvedeš vodu
ze ekály, píti bude všecko množství, i dobytek jeho.

9. Tedy vzal Mojžíš hůl, kteráž byla před obličejem Ho
spodinovým,* jak byl přikázal jemu,

10. a když shromáždil so lid před skalou, řekl jim: Slyšte
odbojníci a nevěřící: zdali vám ze skály této budeme moci
vodu vyvésti?

11. A když Mojžíš pozdvihl ruky a po dvakrát udeřil na
ekálu holí svou, vyšly vody velmi hojné, tak že lid pil i ho
vada.

12. I řekl Hospodin k Mojžíšovi a k Áronovi: Že jste mi
nevěřili, abyste posvětili“ mne před syny israelskými, ne
uvedete těchto lidí do země, kterou jim dám.

13. Tato jest voda odporování, kdežto svářili se synové
israelští proti Hospodinu, a posvěcen jest v nich.

14. Zatím poslal Mojžíš posly z Kádes ku králi Edom,
kteřížby mu řekli: Toto vzkazuje bratr tvůj Iarael:* Ty znáš
všecky nesnáze, které přišly na nás,

15. kterak otcové naši sestoupili do Egypta, i jak přebývali
jsme tam za mnohý čas, Egyptští pak trápili nás, i otce naše:

16. a kterak jeme volali k Hospodinu, a vyslyšel nás, a
poslal anděla, který nás vyvedl z Egypta. Hle (již jsme) ve
městě Kádea, které jest při pomezí tvém,

17. a prosíme, abychom mohli projíti skrze zemi tvou.
Nepůjdeme přes role, ani přes vinice, aniž budeme píti vody
ze studnic tvých, ale půjdeme cestou obecnou, neuchylujíce
ge anÍí na pravo, ani na levo, dokavad nepřejdeme mezí tvých.

18. Jemužto odpověděl Edom : Nechoď skrze mne,“ sic jinak
válečně vyjdu proti tobě.

19. I řekli synové israelští: Po silnici půjdeme: a jestliže
bychom se napilí vody tvé, buď my nebo hovada naše, což
spravedlivého jest, dáme: nebude žádná nesnáz o zaplacení,
toliko abychom spěšné prošli.

20. Ale on odpověděl: Neprojdeš. A hned vytáhl proti nim
s nesčíslným množetvím, a rukou slinou:*

21. aniž chtěl svoliti k prosbě, aby dopustil průchodu skrze
zemi svou. Protož uchýlil se od něho Israel.

3 t j. hůl tu, kterou? jel v Egyptě divy konal.
> L Jj. ve Svatyní při arše úmluvy.
* £ J. oslavili mne povnou svojí víron.
* Edomští byli potomky Ezaua, bratra Jákobova. Ton příčinou bra

třími Je nazývá.
* © J. mon zemi.
*€. J. o silou velikon. E
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22. A hnuvše se z Kádea, přišli na horu Hor, kteráž jest
na pomezí země Edom:

23. kdežto mluvil Hoapodín k Mojžíšovi, řka:
24. Nechť se odebéře Áron k lidu svému,“ nebo nevejde

do země, kterouž jsem dal synům israelským, protože nevěřil
řeči mé při vodách odporování.

25. Pojmi Árona 1 syna jeho s ním, a uvedeš je na horu
Hor.

26. A kdvž otce svlečeš z roucha jeho, oblečeš v ně Eleazara
syna jeho: Áron připojen bude (k lídu svému), a umře tam.

27. Učinil Mojžíš, jak byl přikázal Hospodin: a vstoupili
na horu Hor přede vším lidem.

28. A když byl Árona avlekl z roucha jeho. oblekl v ně
Eleazara syna jeho.

29. A když on umřel na vrchu hory, (Mojží3) sestoupil [dolů]
s Eleazarem. ,

30. Vidouce pak všecko množství, že umřel Áron, plakali
ho za třiceti dní po všech čeledech svých.

KAPITOLA XXI.

Bynové lareelští porazili krále chavanejského. —- Reptání proti Mojšilovi,

Ohbnlvíhadové a had měděný. — Potření králův Sehona | Oga.

1. To když uslyšel chananejský král v Arad, kterýž bydlil
na poledne, že totiž přišel Israel cestou vyzvědačův,“ bojoval
proti němu, a zvítěziv, pobral z ného loupež.

2. Ale Israel slibem zavázav se Hospodinu, řekl: Jestliže
dáš lid tento v ruce mé, zkazím města jeho.

3. I vyslyšel Hospodin prosby Israele, a vydal mu Chana
nejaké, kteréž on pobil, podvrátiv města jejich: a nazval
jméno místa toho Horma, to jest prokletí.

4. Ubírali pak se i a hory Hor cestou, kteráž vede k moři
červenému, aby obešli zemí Edom.“ A lid počal teskliv býti
pro cestu a nesnáz:

5. a mlavé proti Bohu a Mojžíšovi, řekl: Proč jsi nás vy
vedl z Egypta, abychom zemřeli na pouští? Není chleba, není
vody: a duše naše již sobě zošklivila pokrm tento velice planý.

6. Pročež poslal Hospodin na líd ohnivé hady,* a přemnozí
uštknutí od nich zemřeli.

7. I přišli k Mojžíšovi, a řekli: Zhřešili jsme, že jsme mlu
vili proti Hospodinu, a proti tobě: modli se, ať odejme od
nás ty bady. I modlil se Mojžíš za líd.

8. I mluvil Hospodin k němu: Udělej hada měděného, a
vyzdvihní jej na znamení: kdožby jsa uštknut, pohleděl na
něj, živ bude.

9. Udělal tedy Mojžíš hada měděného, a postavil jej na
znamení: na nějž když uštknutí pohleděli, uzdravení bývali.“

10. A synové israelští hnuvše se [odtud] položili se v Oboth.

* t J. maře a připojen bude k zesnulým předkům na věčnosti.

KAPITOLA XXL

* © J. tou cestou, kterouž přišli vyzvědaěl.

* Přímá cesta do země zaslíbené vedla Skrze jul Edomskou odvýchodu při jižním k Je Edomští synům
lsraelekým nedopřali žádoucího průchodu. ze tou Prišlove bylo lida

isrnelskémucelé pohoříEdomskéobejíti,aby pak mar straněřečeného pohbořipi Jordánu do země zaslíbené vrazi

>Hadi elali obnivými, jelikož uštknatí od ních Psobno: prudké zá
něty, rány palčívé a smrť bolestnou.

* Sám Kristus Pán hada tohoho za předobrazení smrti svě na kříží
položil (Jan 3, 14. 15.)> 21P
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11. Odkudž vyšedše rozbili stany v Jeabarim, na poušti,
která leží naproti zemi moabské k východní straně.

12. A odtud hnuvše se, přišli k potoku Záred.
18. Kteréhož nechavše, položili se proti [potoku] Arnon,

který jest na poušti, a vyskytá se v končinách amorrhejských;
nebo Arnon jest pomezím Moabovým, Moabaké rozdělujíc od
Amorrbejských.*

14. Protož praví se v knize bojův Hospodlnových:“ Jakož
učinil v moři červeném, tak učiní v potocích Arnon.

15. Skály vysedlé potokův nakloněny jsou, aby odpočinuly
v Ar, a ulehly v končinách moabských.

16. Z tohoto místa ukázala se studnice, o které mluvil
Hospodin k Mojžíšovi: Shromáždí lid, a dám jim vodu.

17. Tehdy zpíval Igrael píseň tato: Vystupiž studnice. Spolu
zpívali:

18. Studnice, kterouž kopala knížata, a připravili vůdcové
lidu s vydavatelem zákona, a holemi svými." Z pouště pak
brali se do Mattana.

19. Z Mattana do Nahaliel: z Nahaliel do Bamoth.

20. Z Bamoth [do] údolí, [ješ] jest v krajině moabské, na
vrchu (hory) Fasga, která leží naproti poušti.

21. Poslal pak Israel posly k Sehonovi, králi amorrhejské
mu, řka:

22. Prosím, aby mi dovoleno bylo projítí skrze zemi tvou:
neuchýlíme se ani na role, ani na vinice, nebudeme píti vody
ze stadnic, ale cestou královskou půjdeme, dokavad nepře
jdeme mezí tvých.

23. Kterýžto nechtěl dopustitl, aby lernel prošel akrze kon
číny jeho: nýbrž sebrav vojsko, vytáhl proti němu na poušf,
a přišel do Jasa, I bojoval proti němu.

24. Od něhož pak poražen jest mečem, | opanována jest
země jeho od Arnon až do Jebok, a k synům Ammon: neb
pevně osazeny byly meze Ammonitských.

25. Tedy vzal lsrael všecka města jeho, a bydlil ve městech
Amorrhejského, totiž v Hegebon, a v městečkách jeho.

20. Hesebon bylo město Sehona krále amorrhejského, jenž
byl bojoval proti králi moabskému: a vzal všecku tu zemi,
kteráž pod jeho mocí byla,až do Arnon.

2. Protož řečeno v přísloví: Pojďte do Hesebon, ať staví
a vzdělá se město Sehonovo.

28. Oheň vyšel z Hesebon, plamen z města Sehon, i ztrávil
Ar Moabekých, i obyvatele vysostí Arnon.

29. Běda tobě Moab, zahynul jsi lide Chámosův.“ Dal syny
jeho v utíkání, a dcery v zajetí, králi amorrhejskému Sehonovi.

80. Jho jejich zahynulo od Hesebon až do Díbon: uatavše
příšli do Nofe, a až do Medaba.*

81. Bydlil tedy Jerael v zemi amorrhejské.
32. I poslal Mojžíš [muže), aby vyšetřili Jázer: a ti dobyli

jeho městeček, a opanovali obyvatele.
33. I obrátili se a táhli cestou k Básan: | vytáhl proti nim

3 Veškerá země na levém břehu Jordánu byla obývána od Moab

skýcha a NekrátcepředpříchodemleraelskýchAmorrbajští od západu přišedše do krajin těchto, usadili se mezi řekou Ar
nonem a Jabokem.

S Naráží ee tu na jistou kníhu, kteréž za našeho věkn neznáme.
* Kdyš nastal ned statek vody, Israelští kopali studnicí, při čemž

1 Mojžíš | přední lídn pomáhali. Když pak se voda ukázala, lid pro
spěvoval tu plseň.

ah který ctiš modlu Chémoa. Chámos byl Jakýsí bůžek Moabských.
> Od v. 27. do 80. položen zlomek planě, kterouž pěvec oslavuj

vítězství Amorrhejských nad Moabskými na potrpu krale, model a
ohrad Moabských.
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Og,'“ král básanský se vším lidem svým, chtéje bojovati
v Edraj

4. I řekl Hospodin k Mojžíšovi: Neboj se ho, nebo v ruce
. tvé dal jsem jej, i všecken lid, i zemi jeho: a učiníš jemu,

Jakož jsi učínil Sehonovi, králi amorrhejskéma, který bydlil
v Hesebon.

: 33. Tedy porazili i toho se syny jeho, i všecken lid jeho,
až do posledního muže, a opanovali zemi jeho.

KAPITOLA XXIL
Baláknajal Baláma, by slofečil Iorueii. — Rozkazy a výstrahy od Boha

dané Balámovi.

1. I hnuvše se odtud položili stany na polích moabských,
kdežto za Jordánem leží Jericho.

2. Vida pak Balák, syn Seforův, všecko, tož učinil Israel
Amorrhejskému,

3. a že se ho bojí Moabští, a že útoku jeho odolati ne
mohou,

4. řekl starším madianským:* Tak zahladí lid tento všecky,
kdož bydlí v naších končinách, jako vůl uvykl ažírati trávu
až do kořenův. On byl toho času králem v zemi moabské.

5. Poslal tedy posly k Balámoví, synu Beorovu,věštci“
kterýž bydlil nad řekou země synův Ammonových, aby za
volali ho, a řekli: Hle vyšel lid z Egypta, kterýž přikryl
avrchek země, a usazuje se proti mně.

6. Přijď tedy, a zlořeč lidu tomuto, nebo silnější jest nade
mne: snad budu moci nějak poraziti a vyhnatí jej ze země
své: vím zajisté, že jest požehnaný ten, komu ty žehnáš,
a zlořečený,komu ty zlořečíš.

7. I šli starší moabští, a starší madlanští, nesonce. s sebou
mzdu za věštbu. A když přišli k Balámovi, a vypravovali jemu

všecka slova Balákova,
8. odpověděl on: Zůstaňte zde přes noc, i dám vám odpověď,

cožkoli mi řekne Hospodin. Když oni zůstali u Baláma, přišel
Bůh, a řekl k němu:

9. Co chtějí sobě muži tito u tebe?

10. Odpověděl: Balák, syn Seforův, král moabský poslal
ke mně,

11. řka: Hle lid, kterýž vyšel z Egypta, přikryl svrchek
země; přijď, a zlořeč jemu, zdali bych bojuje mohl nějakým
způsobem zahnati jej.

12. I řekl Bůh k Balámovíi: Nechoď s nimi, a nezlořeč lidu

tomu; nebo požehnaný jest.
13. Tedy Balám vstav ráne řekl ku knížatům: Jděte do

země své, nebo nedá mí Hospodin jíti s vámi.

'*Og,krála byla z mocnýchvellkánův,za onohočasueh v zemíChsnanejské

KAPITOLA XXIL

>Madlensti, národ kočovný, se stády svými přecházejíce, měli sidla
rozptýlené.

+ Balám, slovutný hadač v Mesopotamii, zanášel se věžtbami. Pravdě
podobno, byl rodák Madlanský s tudíž potomek Abrahamův (1. Mojš.
26, 2.). Odtud vysvětluje se Jeho vědomosťo Bohu Hospodinu a jistá
ráklonnosf k lidn Jeraelskéma. — Není pochybnosti, že svojím způso
bem kořil se Hospodinu Všemohoucimu. Avšsk stálým a upřímným
služebníkem Božím nebyl. — Bůh snášel jej ! užil ho za nástroj k vy

Hzení svých úmyslův a soudův. Nejsnamenitějším jebo činem 7věštby o budoucích osudech lidu lermelského za příštích
pozdních věkův. (4. Mojž. 24, 17—24.) A tento prorok, dí sv. Hleronym,padlzpůsobemstrašným,stavsemeziA „prereký,čimbylJidášmezi
apoštoly. Sv. otcové Cyrill, Angustin, Ambrož nazývají bo „prorokem
sstanášovým“. =“
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14. Navrátivše se knížata řekli k Balákovi: Nechtěl Balám +

jíti s námi.
15. Tedy opět poslal Balák mnohem více [knižat), a zna

menitějších nežli byl prvé poslal.
16. A tito přišedše k Balámovi, řekli: Tak praví Balák, syn

Seforův: Nemeškej přijítí ke mné;
17. [nebo] hotov jsem ctíti tebe, a cožkolí budeš chtíti, dám

tobě; přijď, a zlořeč lidu tomuto.
18. Odpověděl Balám: Byť mí pak dal Balák plný dům

svůj stříbra i zlata, nebudu moci změniti slova Hospodina
Boha svého, abych buď více, nebo méně mluvil. *

19. Prosím, zůstaňte zde také této noci, abych mohl zvěděti,
co mi opět odpoví Hospodin.

W. Příšed tedy Bůh k Balámovi v noci, řekl jemu: Jestliže
lidé tito přišli povolat tebe, vstaň, a jdi 8 nimi; ale tak toliko
abys učinil, což tobě přikáži.

21. Vstel Balám ráno, a osedlav oslíci svou, bral se s ními.
22. I rozhněval so Bůh.“ A anděl Hospodinův postavil se

na cestě proti Balámovi, kterýž seděl na oslíci, a měl dva
služebníky s sebou.

23. Oslice vidouc anděla, an stojí na cestě, s dobytým mečem,
'uhnula se s cesty, a šla polem. A když ji bil Balám, a chtěl
ji navéstí na stezku,

24. anděl postavil se na stezce mezi dvěma zídkami, kterými
vinice ohraženy byly.

26. Vidouc pak jej oslice přitiskla se ke zdí, a přitřela
sedícímu nohu. Ale on jí bil opět:

26. a nicmáně anděl přešed na místo úzké, kdež ani na
pravo ani na levo nemohla se vyhnouti, stál [mu] v cestě.

27. A oslice vidouc anděla stojícího, padla pod nohama
eedícího; kterýž rozhněvav se, toužeji kyjem bil boky její.

28. I otevřel Hospodin ústa oslice, a promluvila:“ Co jsem
ti udělala? Proč mne biješ? Hle již potřetí |

29. Odpověděl Balám: Protože jsi zasloužila, a učinila jsí

posměch ze mne: kéž bych měl meč, abých tě zabil!
930.Řekla oslice: Zdali nejsem hovado tvé, na němž vždycky

sedáváš až do dnešního dne? Pověz, kdy jsem učinila cosi
podobného tobě. On pak řekl: Nikdy.

31. V tom otevřel Hospodin očí Balámovi, a uzřel anděla,
'an stojí na cestě s dobytým mečem, i pokloníl se jemu, na
kloniv se až k zemi.

82. Jemuž anděl řekl: Proč (již) potřetí bíješ oslici svou?
Já přišel jsem, abych se protivil tobě, nebo převrácená jest
cesta tvá, a mně odporná:

83. a kdyby oslice byla neuhnula se s cesty, dávajíc místo
mně protivníku, bylbych tě zabil, a ona byla by na živě,

94. Řekl Balám: Zhřešil jsem, nevěda, že ty stojíš proti
mně: a nyní, jestliže se nelíbí tobě, abych šel, navrátím se 13. Řekl tedy Balák:* Pojď se mnou na jiné místo, odkud

domů. bys díl Israele viděl, a celého viděti nemohl, odtamtud zlořeč
96. Řekl anděl: Jdi s těmito, a hled, abys jiného nic ne- 4 jemu.

mluvil, než což tobě přikážl. Šel tedy s knížaty. 14. A když vyvedl ho na místo vysoké, na vrch hory Fasga,
Balám vzdělal sedm oltářův, a vloživ na každý tele a akopce,

36. Uslyšev to Balák, vyšel proti němu do městečka moab
ského. které jest při konci pomezí Armon.

37. I řekl k Balámovi: Poslal jsem posly, abych povolal
tebe, proč jsi hned nepřišel ke mně? Zdali proto, že mzdy
za tvůj příchod dáti nemobn? ©

38. Jemuž on odpověděl: Hle tu jsem; zdalíž budu moci
mluviti co jiného, než což Bůh vloží v ústa má?

39. Jeli tedy spolu, a přijeli do města, kteréž bylo na po
mezí království jeho.

40. A Balák pobiv volův a ovec, poslal dary k Balámovi,
a knížatům, kteříž s ním byli.

41. Když pak bylo ráno, vedl jej na vysostí (modly] Baal,
odkud shlédl i nejdalší díl lidu [israelského).“

KAPITOLA XXIII.

Dvoje Balámovo pofehnání Uda lsrnelckéma dané místo alořečení.

5 1. I řekl Balám k Balákovi: Vzdělej ml tuto sedm oltářův,
a příprav tolikéž telat, a tolikéž skopcův.'

2. A když Balák udělal vedle řeči Balámovy, vložili spolu
tele a skopce na [každý] oltář.

3. [ řekl Balám k Balákovi: Postůj málo při oběti své zá
palné, a já půjdu, zdaliby snad se potkal se mnou Hospodin,
a cožkoliby mi rozkázal, povím tobě.

4. A když odšel rychle, potkal se s ním Bůh. I mluvil
k němu Balám, řka: Sedm oltářů vyzdvihl jsem, a vložil jsem

na každý tele a skopce.
Ď. Hospodin pak vložil slova v ústa jeho, a řekl: Navrať

se k Balákovi, a toto mluv.
G. Navrátiv se nalezl Baláka, an stojí při oběti své zápalné,

i všecka knížata moabská :

7. a vzav slovo své, řekl: Z Aram přívedl mne Balák, král
moabský, z hor východních, i řekl: Pojď, a zlořeč Jakobovi:
pospěš, a proklej Izraele.

8. Kterak mohu zlořečiti, komu Bůh nezlořečil? Pročbych
měl proklínati, koho neproklíná

9. Z nejvyšších skal hledím na něj, a zz pshorků spatřují
jej. Lid ten sám bude bydliti, a mezi národy nebude počten.“

10. Kdo může sčísti prach Jakobův, a zvěděti počet rodiny
Israelovy? Kéž umře duše má smrtí spravedlivých, a akonání
mě budiž podobné jejich.

11. I řekl Balák k Balámovi: Co to děláš? Aby zlořečil
nepřátelům mým, povolal jsem tebe: a ty na opak dobro
řečíš jim.

12. Jemuž on odpověděl: Zdali mohu co jiného mluviti, leč
to, což rozkázal Hospodin?

* Slova ta zapáchají pokrytstvím. Balám dělá se, Jako by ničehož
činiti nesměl a nechtěl, loč co káže Béh. Avšak ze slov jeho následu
Jiclch (v. 19) patrno, Zo sám botov Jest jíci k Balákovl.

* Bůh rozhněval se, jelikož Balám, jeda k Balákovi, zmámený lsko
tou, strojii se slořečiti Israelským.

* Oslice, dle dokladu sv. Petra, akutečně mluvila. Báh otevřev ústa

* Balák doredl Balima na místo, odkud bylo viděti ležení Israelské,
Domolvalf 20, že proklínač musí miti Israele Ba očích, aby kletba pů
subila.

KAPITOLA XXIIL

* Balám atrojil obětí Hospodinu, chtěje tudy doslci, aby mu Báh
rozuměl. A ne bez příčiny dělo 00 tak. he dopustil zlořečitilidu leraelskému.
úmyslem, že bude zlořečiti lidu Božímn. Anděl Hospodinův vstoupil ja 3 t.j. k národům druhým ae nepřivtělí, náboženstvím, zákony a

mu v cestu, maje mu dáti výstrahu a zjeviti vůli Boží. Ale Balám za- kc právy rosdílný jsa ode všech jiných.zištnosti, neznamenal nebeského posla, hrozícího mečem. A tu : M > Balák mněl, že Balám tuto -pobleděním na celý tábor synův larael
zaslepeuci, : ských byl nehvácen.< Eosů E Ao= NT
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15. řekl k Balákovi: Postůj tuto pří zápalné oběti své, a já
půjdu vstříc (Hospodinu].

16. A když potkal se s ním Hospodin, vloživ slovo v ústa
jeho, řekl: Navraťse k Balákoví, a toto mluv jemu.

17. I navrátív se nalezl ho, an stojí při zápalné obětí své,
a knížata moabská s ním. A řekl Balák jemu: Co mluvil
Hospodin ?

18. A on vzav podobenství své, pravil: Povstaů Baláku,
a pozoruj, slyš synu Seforův:

19. Bůh není jako člověk, aby klamal: aní jako eyn člověka,
aby se měnil. Řekl tedy, a neučiní? Mluvil, a nenaplní?

20. K dobrořečení přiveden jsem, dobrořečení zabrániti ne
mobu.

21. Není modly v Jakobovi, aniž viděti obrazu v Israeli:

Hospodin Bůh jeho jest.:8 ním a troubení krále vítězícího při
něm.“

22. Bůh vyvedl jej z Egypta, jehožto síla podobná jest
nosorožci. *

29. Není čarování v Jakobovi, ani hádání v Iaraeli. Časy
svými pověděno bude Jakobovi, a Israelovi, což učiní Bůh.

24. Aj lid jako lvice povstane, a jako lev vzchopí se: ne
lehne, dokavad nesní loupeže, a nenapije se krve zbitých.

25. I řekl Balák k Balámovi: Aniž mu již zlořeč více, ani
dobrořeč.

26. A on řekl: Zdali jsem nepravil tobě, že cožkoli rozkáže
mi Bůh, to učiním?

27. I řekl Balák k němu: Pojď, a povedu tebe na jiné
místo: zdaliby snad líbilo se Bohu, aby odtud zlořečil jim.

28. A když uvedl jej na vrch hory Fogor, kteráž leží na
proti poušti,

29. řekl jemu Balám: Vzdělej mi tuto sedm oltářův a při-„
prav tolikéž telat, a tolikéž skopcův.

30. Učinil Balák, jak byl Balám řekl: a vložil tele, i skopce
na každý oltář. ©

KAPITOLA XXIV.

Třeti dobrořečení Belámoro, a proroctví o krůlovatrí leraelském.

1. A vida Balám, žeby se líbilo Hospodinu, aby dobrořečil
Israelovi, již více neodšel, jako prvé, aby věštby hledal: ale
obrátiv tvář svou proti pouští,

2. a pozdvíh očí, viděl Israele ve stanech bydlícího po svých
pokoleních: a když dach Boží na něj připadl,'

B. vzav podobenství své, pravil: Řekl Balám, syn Beorfv:
řekl muž, jehož oko zavřeno jest:*

4. řekl posluchač řečí Božích, který vidění Všemohoucího
vidí, který, když padne, oči má otevřené: *

č. Jak jsou krásní stánkové tvoji Jakobe, a příbytkové tvoji
Israeli!

6. Jako údolí plné hájů, jako zahrady podle řek zvlažené,
jako stánkové, které postavil Hospodin, jako cedrové blízko vod.

7. Poteče voda z okovu jeho, a símě jeho bude vodamí

* Bůh, „král vitězící“, bude nipomocen jím, že avitězí nad neptá

4 Nosorožec, opatřen silou rohu a mocí zvláštní, neodolatelné poráží
protivníka. Nejinak tuto. Bůh Jeraelské takovou sllon obdaři, že nikdo
jim nebude mocí překážoti v dalším tažení.

KAPITOLA XXIV.

' Duch Boží — dach prorocký.
3 kterýž nevidí budoucnosti. pokud mu Bůh oči neotevře, aby viděl.
* když n vytržení myall jest, má vidění.
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mnohými.“ Král jeho vyhblazen bude pro Agaga,* 1 odjato
bude království jeho.

8. Bůh vyvedl jej z Egypta, jehožto afla jest jako nosorožce.
Sežerou národy protivné sobě, a kostí jejich zlámou a pro
střelí šípy.

9. Ulehnuv spí jako lev; a jako lvice, kteréžto nikdo nebude
smíti zbuditi. Kdoby požehnal tobě, sám také bude požehnaný :
kdoby zlořečil, v zlořečenství počten bude.

10. I rozhněvav se Balák proti Bslámovi, tleskna rukama
svýma řekl: Aby zlořečil nepřátelům mým, povolal jsem tebe,
ty pak na odpor dobrořečil jsi jim již potřetí:

11. navrat se k místu svému. Umínil jsem byl zajisté slavně
poctiti tebe, ale Hospodin tě zbavil pocty připravené.

12. Odpověděl Balám k Balákovi: Zdali jsem neřekl poslůům
tvým, které jsl poslal ke mně:

13. Byť mí dal Balák plný dům svůj stříbra i zlata, nebudu
moci přestoupiti řeči Hospodina Boha svého, abych něco bud
dobrého nebo zlého pronesl ze srdce svého:“ ale cožkoli
Hospodin poví mi, to mloviti budu?

14. Ale již odcházeje k lidu svému, poradím tobě, co by
měl lid tvůj učiniti lidu tomuto za poslední doby.

15. Vzav tedy -slovo,opět pravil: Řekl Balán, syn Beorův:
řekl muž, jehož oko jest zavřeno:

16. řekl posluchač řečí Božích, který zná naučení Nejvyš
šího, a vidění Všemohoucího vidí, který padna otevřené má oči:

17. uzřím ho, ale ne nyní: pohledím naň, ale ne z blízka. "
Vzejde hvězda z Jakoba,:a povstane prut z leraele: a potepe
knížata moabská, a zahubí všecky syny Seth.

18. A Idamea bude majetností jeho: dědictví Seir připadne
nepřátelům “ svým: avšak Israel zmužile sobě počínati bude.

19. Z Jakoba bude, kterýž má panovati a zkaziti ostatky
města.

©. A když úzřel Amalecha, vzavpodobenství, řekl: Počátek
národův“ Amalech, jehošťo ostatková zkažení budou.

91. Uzřel -také Cínea!“ a vzav podobenství, řekl: Pevný
zajisté jest příbytek tvůj: ale byť bys na skále položil hnízdo své,

22. a byl vybraný z kmene Cin, jak dlouho budeš moci
zůstati? Aasur zajisté zajme tebe.

29. A vzav podobenství opět mluvil: Ah! kdo bude živ,
když tyto věci učiní Bůh?

24. Přijdou na lodích z Italle,'* přemohou Assyrské, a po
hubí Heberejské, a naposledy také sami zahynou.

25. I vstal Balám, a navrátil se na místo své: Balák také
navrátil se cestou, kterouž byl přišel.

* Hojné potomstvo jeho bude s Božího požehnání.

* Věštbavykládáse o „králi“Saulovi,K al ©abavenjestkrálovství, jelikož ušetřil krále (Agags) Moabekého
* ©., abych sám od eebe, o své ujmě, posvém rozumu pronesl oěeo

dobrého neb zlého.

* Vidím velikého vítěze za potomních časův, a ten
skoti říší Moabskou. Věštba ta za Davida vyplněnaJest. (3. Král 8, 2.)
Krom toho vedle výklado ov. otcův slova ta vztahují se také ke Kristu,
jenž v Plsmě svatém „hvězdou“ (z Jakoba) — „prutem“ (z Iaraele) sluje.

* £ J. lidu lsraelskému, kterýš podmaní sobě Idumejské. Hora Selr
leží v zemí Idumejeké.

>Am velmistarýnárod(víz1.Mojž.14,7.),za králeSaulapotření jsou ns
'©Cinejcl —zarbytý národ Cbananejský, sonsedě Amalecbitakých,

bydleli v horách.
5: V heberejském čtení položenoslovo: „Cetthím“, potomcito Jarana

syna Jafotova, ubyvatelé ostrovův a zemí na západě.<<=
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KAPITOLA XXV.
Sualistvi a modlářetví.— Pokutováaí du. — Ukrooení bběra Božíbo.

Pobitl Madianských.

1. Toho pak času Israel zdržoval se v Settim,* a smiJnil lid
s dcerami moabskými,

2. které pozvaly je k obětem svým.“ A oni jedli, a kleněli
se bohům jejich.

3. I připojil se Israel k (modle] Bélfegor:* a rozhněvav ae
Hospodin

4. řekl k Mojžíšovi: Vezmi všecka knížata lidu,“ a zvěšej
je proti slunci na šibenicích: aby odvrátila se prchlivosť má
od Israele.

5. [ řekl Mojšíš k soudcům Israelským: Jedenkaždý zabíj
svoje nejbližší,* kteříž se připojili k Bélfegor.

6. A ble jeden z synův lsraelských vyšel před bratřími svými
k nevěstce madianské, an hledí ua to Mojžíš, i všecken zástup
synův israelských, kteříž plakali přede dveřmi stánku.

7. To když uzřel Finees, syn Eleazara, syna Árona kněze,
vzchopil se z prostředku množství, a pochytiv dýku,

8. všel za mužem israelským do domu nevěstčího, a probodl
obadva spolu, muže totižto I ženu, v místech roditedlných.
I odvrácena jest rána od synův israelských :

9. a zabito jeat lidí čtyrmecítma tisíců.
10. I řekl Bůh k Mojžíšovi:
11. Finees syn Eleazara, syna Árona kněze, odvrátil hněv

můj od synův israelských: nebo horlivostí mou“ pohnul se
proti ním, abych já sám nezahladil synův israelských v horli
vosti své.

12. Protož mluv k němu:Aj já dávám jemu pokoj úmluvy své,
13. a bude mítí tak on, jako símě jeho úmluvu věčnou

kněžství: " proto že horlil pro Boha avého, a vyčistil hřích
synův israelských.

14. Bylo pak jméno muže iraelského, kterýž zabit jest
s Madiankou, Zambri, syn Salův, kníže z rodu a pokolení
Simeonova.

15. Žena pak madianská, kteráž spolu zabita jest, slula
Kozbi, dcera Sur, jednoho velmi slovutného knížete madian
ského.

16. I mluvíl Hospodin k Mojžíšovi, řka:
17. Nechat pocítí Madianští, že jste jejich nepřátelé,a zbíte je:
18. neboť i oni nepřátelsky chovali se k vám, a oklamali

vás úklody skrze modlu Fogor, a skrze Kozbi, dceru knížete
madianského sestru svou, kteráž zabita jest v den rány pro
modlářství Fogor.

KAPITOLA XXVI
Seřtení synův lerseických, melícich dojíti do země zaslíbené.

1. Když krev provinilých vylita byla, řekl Hospodin k Moj
žíšoví, a k Eleazarovi, synu Áronovu, knézí:

KAPITOLA XXV.

' Settim bylo poslední stanoviště Iaraeloro na pochodě k Jordánn.
* Pozvání to stalo se návodem Balámovým, by laraelské od pravého

Boha odvrátili a pak spíše přemoci je mohli.

5 ©j. syny, příbuzné, kteříž se proviníli. —Proviniicův bylo mnoho.
Za tou příčínou počala v táboře znříti také morová rána, kterou zhy
nulo čtyřnecitma tisiců lidu. Krom toho tisíc odsouzených mečem zbito.

* horiivonu láskou ke mně.
* Důstojoost kněžství zůstávati bude ustavičně při roda jeho.
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2. Sečtěte všecko množství synův israelských, ode dvacíti
letých a výše, po domech a rodech jejich, všecky, kteříž mo
hou do boje jíti.

3. Mluvil tedy Mojžíš a Eleazar kněz na polích moabských
při Jordánu proti Jerichu, k těm, kteříž byli

4. ode dvacíti let a výše, jakož byl Hospodin rozkázal, jichž
tento jest počet:

5. Ruben prvorozený Israelův, toho syn byl Henoch, z ně
hož čeleď Henochitských: n Fallu, z něhož čeleď Fallaitských:

G. a Hesron, z něhož čeleď Hesronitských: a Charmi, z né
bož čeleď Charmitských.

7. Ty jsou čeledi z rodu Rubenova: kterýchžto počet shle
dán jest čtyřiceti tří tisíce, sedm set, a třiceti.

8. Syn Fallňv byl Eliab.
9. Jeho (Eliabovi] synové Namuel. a Dátan a Abiron. To

jsou ti Dátan a Abiron knížata lidu, kteří povstali proti
Mojžíšovi, a Áronovi za spiknutí Kóre, když zprotivili se
Hospodinu.

10. a otevřevší země ústa svá, požřela Kóre, a velmi mnozí
zemřeli, když oheň spálil těch dvě stě padesáte mužův. I stal
se veliký div,

11. že, když Kóre zahynul, aynové jeho nezabynuli.
12. Synové Simeon po rodech svých: Namuel, z něhož čeleď

Namunelitských: Jamin, z něhož čeleď Jaminských: Jachio,
z něhož čeleď Jachinských:

13. Záre, z něhož čeleď Záreitských: Saul, z něhož čeleď
Saulitských.

14. Tyto jsou čeledi z rodu Simeonova, jichž počet všecken
byl dvamecítma tisícův a dvě sté.

15. Synové Gád po rodech svých: Sefon, z něhož čeleď
Sefonských: Aggi, z něhož čeleď Aggitských: Suul, z něhož
čeleď Sunitských:

16. Ozni, z něhož čeleď Oznitakých: Her, z něhož čeleď
Heritských :

17. Arod, z něhož čeleď Aroditakých: Ariel, z něhož čeleď
Arielitských.

18. Tyto jsou čeledi Gád, jichž veškeren počet byl čtyřiceti
tisícův, pět set.

19. Synové Judovi, Her a Onan, kteří obadva umřeli v zemi
chananejské.

20. A byli synové Judovi po rodech svých: Sela, z něhož
čeleď Selaitských: Fáres, z něhož čeleď Faresitekých: Záre,
z něhož čeleď Záreitských.

21. Synové pak Fáresovi byli: Hesron, z něhož čeleď Hes
ronitských: a Hamul, z něhož čeleď Hamulitských.

22. Tyto jsou čeledí Judovy, jichž veškeren počet byl sedm
desáte šest tisícův, pět set.

33. Synové Issacharoví po rodech svých: Thola, z něhož
čeleď Tholaidských: Fua, z něhož čeleď Fuaitakých :

24. Jasub. z něhož čeleď Jasubitských: Semran, z něhož
čeleď Semranitských.

25. Tyto jsou rodiny Iasachar, jichž počet byl šedesáte čtyři
tisíce, tři sta.

26. Synové Zabulon po rodech svých: Sáred, z něhož čeleď
Sáredských: Elon, z něhož čeleď Elonských: Jalel, z něhož
čeleďJalelitských.

27. Ty jsou rodiny Zabulon, jichžto počet byl šedesáte ti
sícův, pět set.

28. Synové Josefovi po rodech svých, Manasse a Efraim.

29. Z Manasse pošel Machir, z něhož čeleď Machirských.
Machir zplodil Galaad, z něhož čeleď Galaadských.

* p 28
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A. Galaad měl syny: Jezer, z něhož čeleď Jezerských: a
Helek, z něhož čeleď Helekitských :

31. a Asriel, z něhož čeleď Asrielských: a Sechem, z něhož
čeleď Sechemských:

82. a Semida, z něbož čeleď Semidaitských: a Hefer, z ně
hož čeleď Heferských.

38. Byl pak Hefer otec Salfádův, jenž neměl synův, než
toliko dcery. jichž tato jsou jména: Maala, a Noa, a Hegla.
a Melcha. a Thersa.

34. Ty jsou čeledi Manasseovy, a počet jich padesáte dva
tisíce, sedm set.

35. Synové pak Efraimovl po rodech svých byli tito: Su
tala, od něhož čeleď Sutalaitských: -Becher, od něhož čeled
Becherských: Thehen, od něhož čeleď Thehenských.

36. Syn pak Sutalův byl Heran, od něhož čeleď Herauských.
37. Tyť jsou rodiny synův Efraimových, kterých pučet byl

třiceti dva tisíce, pět set.
88. Tito jsou eynové Josefovi po čeledech svých. Synové

Benjamínovi po rodech svých: Bela, z něho čeleď Belaitských:
Aesbel,z něhož čeleď Asbelských: Ahiram, z něhož čeleď Ahi
ramských:

89. Sufam, z něhož čeleď Sufamských: Hufam, z něhož
čeleď Hufamských.

40. Synové Bela [byli]: Hered a Noeman. Z Hered čeleď
Heredských: z Noeman čeleď Noemanských.

41. Ti jsou synové Benjaminovi po rodech svých, jichž po
čet byl čtyřiceti pět tisfcův, šest set.

42. Synové Dan po rodech svých: Suham, z něhož čeleď
Suhamských. Tito jsou rodové Dan po čeledech svých.

43. Všickni byli Subamští. jichž počet byl šedesáte čtyři
tisíce, čtyři sta.

44. Synové Aser po rodech svých: Jemna. z něhož čeleď
Jemnairských: Jessul, z něhož čeleď dessuitských: Brie, z ně
hož čeleď Brietských.

45. Synové Briovi: Heber, z něhož čeled Heberských: a
Meichiel, z něhož čeleď Melchielakých.

46. Jméno pak dcery Aser, bylo Sára.
47. Ti jsou rodové srnův Aser a počet jich padesáte tři

tisíce, čtyři sta.
48. Bynové Neftali po rodech svých: Jesiel, z něhož čeleď

Jesielských: Guni, z něhož čeleď Gunitakých
40. Jeser, z něhož čeleď Jeserských: Sellem,z něhož čeleď

Sellemských.
50. Tito jsou rodové synův Neftali po čeledech svých: jichž

počet čtyřiceti pět tisícův, čtyři sta.
51. Ten jest počet synův israelských. kteříž sečtení jsou,

šestkrát sto tisícův, a tisíc, sedm set, třiceti.
62. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:

53. Těmto rozdělena bude země vedle počtu jmen, aby
vládli jí.*

54. Kterých bude více, těm dáš větší díl: a kterých méně,
menší: jednomukaždému, jak nyní sečtení jsou, dáno bude
dědictví:

55. tak toliko, aby los rozdělil zemi pokolením a čeledem.
56. Cožkoli dostane se jim losem, to ať vezmou, bud jich

více neb méně.

57. Tento také jest počet eynův Lévi po čeledech jejich:

KAPITOLA XXVI

* Losom určena byla krajina, v kteréž měla se pokolení a čeledi
osaditi.
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(ierson. z něhož čeleď Gersonitských: Kaat, z něhož čeleď
Kaatských: Merari, z něhož čeleď Merarských.

53. Tyto jsou čeledi Léri: Čeleď Lobni, čeleď Hebroni, če

V leď Moholi, čeleď Musi, čeleď Kóre. Kaat pak zplodil Amrama:
Ý BV. kterýž měl manželku Jochabedu, dceru Lávi, kteráž se
| mu narodila v Egyptě. Ta porodila Amramovi muži svému

syny, Árona a Mojžíše, a Marii sestru jejich.
“ A 60. Z Árona pošli Nádab a Abiu, a Eleazar a Ithamar:

U1. z nichžto Nádab a Abiu zemřelí, když obětovali oheň
cizí přel Hospodinem.

62. I bylo všech, kteří sečtení jsou. třimecítma tisícův poo
S hlaví mužského, (po stáří] od jednoho měsíce a výše: nebo“

pko) nejsou počítání mezi syvy israelskými, aniž dána jim jest
ší „hla * jinými dědina.

oděř223 M G3. Tento jest počet synův israelských, kteří popsán! jsouE od Mojžíše, a Eleazara kučze, ua polích moabských při Jor
dánu proti Jerichu.

04. Mezi nimiž nebyl žádný z těch. kteří prvé sečtení byli
od Mojžíše a Árona na poušti Sinaj.

65. Nebo byl předpovědělHospodin, že všickni zemron na
poušti. A žádný nepozůstal z nich, jediné Káleb, syn Jefonův.

b i a Josue, syn Nunův.

T
v KAPITOLAXXVIL

M "n Právo dědietri dcer Salfádových.—Josne místo Mojžíšeustanoven vůdcemIIa

' 1. Přistoupily pak dcery Salfáda, syna Hefer, syna Galaad,
“ syna Machir, syna Manasse, kterýž byl syn Joseftv: jíchžto. +

" “ , jsou jména: Maala,a Noa, a Hegla,a Melcha,a Thersa.
at 3)5 = 2.1 postavily se před Mojžíšem, a Eleazarem knězem,

"Nad ©Předevšemi knížaty lidu, u dveří stánku úmluvy,a řekly:
V 8. Otec náš umřel na poušti, aniž byl v pozdvižení, které

' zbuzeno jest proti Hospodinu pod Kóre, ale ve hříchu svém
umřel: * on neměl synův. Proč se vyhlazuje jméno jeho z če
ledi jeho, že neměl srna? Dejte nám dědiny mezi příbuznými
otce našeho.

4. I vznesl Mojžíš při jejich na soud Hospodinův.
5. Kterýžřekl k němu:
6. Spravedlivé věci žádají dcery Salfádovy: dej jim dědictví

mezi příbuznými otce jejich, a ať dosednou po něm v dědinu.
7. K synům pak Israelským toto mluvití budeš:
8. Kdyby muž umřel nemaje syna, dědictví jeho přejde

na dceru.

9. Pakliby neměl ani dcery, bude mítí za nápadníky
R bratry své.

10. Kdyby pak ani bratří nebylo, dáte dědictví bratřím
otce jeho.

11. Kdyby však ani strýcův neměl, dáno bude dědictví těm,
kteří jsou jemu nejbližší. A bude to synům israelským [usta
novení) svaté zákonem věčným, jakož přikázal Hospodin Moj
žíšoví.

12. Řekl také Hospodin k Mojžíšovi: Vstup na boru tuto
Abarim. a odtud spatři zemi, kterouž dám synům israelským.

19. A když spatříš ji, půjdeš I ty k lidu svému, jako šel
bratr tvůj Áron:

14. nebo rozbněvali jste mne na pouští Sin při odporování

KAPITOLA XXKVIL

' Otec náš neumřel pro nějakou nešlechetnosf jako rota Kóre, nlo

nmřelobyčejnou emrtí pro břích Nan £ J. pro reptání, pro kteréžbylo růbec všemu lidu na pouští nm
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(všeho) množství, aniž jste mne posvětiti chtěli před ním při
vodách. Tyť jsou vody odporování v Kádes na poušti Šin.

15. Jemuž odpověděl Mojžíš:
16. Opatřiž Hospodin, Bůh duchů všelikého těla, člověka,

kterýžby byl nad množstvím tímto:
17. a mohl vycházeti, a vcházetí před nimi, a vyvésti je,

neb uvésti: aby lid Hospodinův nebyl jako ovce bez pastýře.
18. I řek] Hospodin k němu: Vezmi Josue, syna Nan, muže,

v němž jest duch, a ruků svou vlož na něj.
19. Kterýž postaví se před Eleazarem knězem, a přede vším

množstvím: ,
20. a dáš jemu přikázranípřede vším lidem, a díl slávy své,*

aby ho poslouchalo všecko shromáždění synův israelských.
21. Když se bude míti co činiti, Eleazar kněz poradí ee

s Hospodinem o něho. K slovu jeho vyjde, a vejde on, i všickní
svnové lernelští s ním, a ostatní množství.

22. Učinil Mojžíš tak, jak byl přikázal Hospodin. A pojav
Josue. postavil jej před Eleazarem knězem, 1 přede vším
množstvím lidu.

29. A ruce vloživ na hlavu jeho, opětoval všecko, což byl
přikázal Hospodin.

KAPITOLA XXVIII.
Nařinení o obětech, kdy a jakou hterého času obětovati sluší

1. Řekl také Hospodin k Mojžíšovi:
2. Přikaž synům israelským, a rcí jím: Oběťmou, a chleby,

i zápal vůně nejlíbeznější obětujte časy svými.

3. Tyto jsou- oběti, kteréž obětovati máte: Beránky roční
bez poškvrny dva každého dne v oběť zápalnouustavičnou:

4. jednobo obětovati budete ráno, a druhého k večeru.
5. Desátý díl Efy mouky bělné, olejem nejčistším pokropené,

ježby měla míry čtvrtý díl Hin.'
6. Tato jest oběť zápalná ustavičná, kterouž jste obětovali

na hoře Sinaj k vůni nejifbeznější zápalu Hospodinova.
7. A obětovati budete“ vína čtvrtý díl Hin s každým be

. ránkem ve Sratyni Hospodinově.
8. Beránka pak druhého též obětovati budete k večeru. vedlé

všeho pořádku oběti jitřní, a obětí mokrých jejích, v oběť
nejlíbeznější vůně Hospodinu.

9. Dne pak sobotního obětovati budete dra beránky roční
bez poškvrny, a dvě desetiny mouky bělné olejem skropené
v oběť suchou, a oběti mokré,

10. které řádně se vylévají na každou sobotu, v zápalnou
oběť věčnou.

11. Na nov pak měsícův obětovati budete oběť zápalnou
Hospodinu,* telata dvě ze stáda, skopce jednoho, beránkův

ročních bez poškvrny sedm, ,
12. a tři desetiny mouky bělné olejem skropené v oběť

suchou při každém teleti: a dvě desetiny mouky bělné olejem
skropené při každém skopci:

9 ©J. přenozeš naň čásf úřadu svého; budef vůdeem a velitelem
Hdn, ale alkoli prorokem, důvěrníkem mým a tinmočníkom vůle mé.

KAPITOLA XKVIM.

* Efa byla míra menší na věci suté, jsono di větší míry Kur
neb Gomer. Hin, šestý díl míry Bath, byla obyčejná míra na věci mokré
čl tekuté.

* Připomíná se tu oběť mokrá, která s každou obětí zápalnon spo
Jena býti musile.

* Počitek a konec každého téhodne posvěcen jest Bohu sobotou a
rovněž také počitek každého měsíce zasvěcorán slavností nového měsice. «

13. a desetinu desetiny mouky bělné s olejem v oběťsuchou

při každém beránku. Oběť zápalná vůně nejlíbeznější Jest
Ď a zápalu Hospodinu.

14. Oběti pak mokré z vína, které při jednákaždé obětí
mají lity býti, tyto budou: Půl míry Hin při každémteleti,
třetí díl při každém skopci. a čtvrtý při beránku. : Tát: bade:

oběťzápalná po všecky měsíce,které obratem roku posóbějdou.
10. Kozla také obětovati budete Hospodinu za hříchy v občé

zápalnou ustavičnou, s mokrými obětmi jeho.
16. Měsíce pak prvního, čtrnáctého dne téhož měsíce, bude

Fáse Hospodinovo,

17. a patnáctého dne slavnost:“ za sedm dní chleby přeané
jísti budete.

18. Z nichž první den bude slavný a svatý: žádného díla
služebného nebudete dělati v něm, .

19. ale obětovati budete oběťzápalnou Hospodinu, dvě telata
ze skotu, skopce jednoho, beránkův ročních bez poškvrny sedm:

20. a při každém (z nich) oběti suché z mouky bělné, skro
pené olejem, tři desetiny při každém teleti, a dvě desetiny přt
skopci,

21, a desetinu desetiny při každém beránku: to jest z těch
sedmi beránkův.

22. A kozla [v oběť) za hřích jednoho, k očištění vás,
23. mimo oběť zápalnou jitřní, kterou vždycky obětovatí

budete.

24. Tak činiti budete každého dne za těch sedm dní k pod
nětu ohně, a k vůni nejlíbeznější Hospodinu, kteráž půjde
z oběti zápalné, a z obětí mokrých k jednékaždé (zápalné
náležejících).

25. Též i den sedmý bude vám velice slavný a svatý: žádného
díla služebného nebudete dělatí v něm.

26. Den také prvotin, když obětovati budete nové úrody
Hospodinu, po vyplnění týchdnů, slavný a svatý bude:* žád
ného díla elužebného nebudete dělati v něm:

27. a obětovati budete oběť zápalnou ve vůni nejlíbeznější
Hospodluu, telata ze skotu dvě, skopce jednoho, a beránkův
ročních bez poškvrny sedm:

28. a-v oběť suchou při nich, mouky bělné skropené olejem
tři desetiny při každém teleti, při každém skopci dvě,

20. jednu desetínu desetiny pří každém beránku, z těch
sedmi beránkův, kozla také jednoho,

30. kterýž se obětuje k očištění: (to vše] mimo oběťzápal
nou ustavičnou, a mokré oběti její.

31. Bez poškvrny všecky věci obětovati budete s mokrými
obětmi jejich.

KAPITOLA XXIX.

Obětování pfl svátku troubení, na dem očišťování a © slávností stšakův,

1. Měsíce pak sedmého den první slavný a svatý bude vám:
žádného díla služebného nebudete dělati v něm,nebo jest den
zvuku a trub.'

2. A obětovati budete zápalnou oběť v vůni nejlíbeznější
Hoepodinu, tele ze skotu jedno, skopce jednoho, a beránkův
ročních bez poškvrny sedm:

* t. j. body velkonoční, kteréž ISrým počínají.
3 Den prvotin — slavnosf týcehdnů, či letnic.

KAPITOLA XXIX.

' Doem zvuku a trub sluje den nového rokn.>
— c“
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. a voběť suchou při nich, mouky bělné skropené olejem
a desetiny při každém teleti, dvě desetiny při skopci,

4. jednu desetinu při každém beránku, kterých spolu jestberánkův sedm,
6. a kozla za hřích, kterýž obětuje se k očištění lidu,
6. mímo oběť zápalnou novoměsíčnou 8 obětmi suchými je

jími, a mimo oběť zápalnou věčnou s obětmi mokrými obyčej
nými. Týmž řádem obětovatí budete k vůni nejiíheznější ohět
zápalnou Hospodinu.

7. Den také desátý toho měsíce sedmého bude vám avatý

a slavný, a trápiti budete duše své.* Žádného díla alužebnéhonebudete dělati v něm.

8. A obětovati budete oběť zápalnou Hospodinu. v vůni nej-.
beznější, tele ze skotu jedno, skopce jednoho, beránků ročních
bez poškvrny sedm:

9. a v oběť jejich suchou, mouky bělné akropené olejem tři
desetiny pří každém teleti, dvě desetiny při skopci,

10. desetinu desetiny pří každém beránku, kterých spolu
jest beránkův sedm,

11. a kozla za hřích, mimo ty věcí, kteréž se obětují za
hřích k očištění, a oběť zápalnou věčnou, s obětí suchou,
a sobětmi mokrými jejich. .

12. Patnáctého pak dne měsíce sedmého, který den bude
vám svatý a slavný, žádného díla alužebného nebudete dělati
v něm, ale světiti budete slavnost Hospodinu za sedm dní.“

19. A obětovati budete oběť zápalnou, k vůní nejlíbeznější
Hospodinu, telat ze stáda třinácte, skopce dva,beránkův ročních
bez poškvrny čtrnácte,

14. a voběť suchou jejich, mouky bělné skropené olejem

tři desetiny při každém teleti, jichž jest spolutřinácte telatic
a dvě desetiny při jednom akopci, to jest spolu při dvoj
skopcích.

15. A desetinu desetiny při každém beránku, těch spolu jest
beránkův čtrnácte,

16. a kozla za, hřích, mimo oběť zápalnou věčnou, a oběť
suchou, i mokroujejí.

17. V druhý den obětovatl budete telat ze stáda dvanácte,
skopce dva, beránkův ročních bez poškvrny čtrnácte:

18. a obětí suché a mokré při každém teleti, a skopci,

a berénku řádně zachováte:
19. a kozla za hřích, mimo oběťzápalnouustavičnon, a oběť

suchou i mokrou její.
20. Dne třetího obětovati budete telat jedenácte, skopce dva,

beránkův ročních bez poškvrny čtrnácte:
21. a oběti suché i mokré při každém teleti, a skopci,

a beránku řádně zachováte:

22. a kozla za hřích, mimo oběťzápalnou ustavičnou, s obětí
suchou i mokrou její.

23. Dne čtvrtého obětovati budete telat deset, skopce dva,
beránkův ročních bez poškvrny čtrnácte:

24. a oběti suché i mokré při každém teleti, a akopci,
a beránku řádně zachováte:

25. a kozla za břích, mímo oběťzápalnou ustavičnou, s obětí
její suchou i mokrou.

26. Dne pátého obětovati budete telat devět, skopce dva,
beránkův ročních bez poškvrny čtrnácte:

27. a suché obětí i mokré při každém teleti, a skopci,
a beránku řádně zachováte: ,

3 káti se postem, ježto jest den smíření.
3 Brátky ry sluly slavnosti stěpkův čšlí pod zelenon.
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2A. a kozla za hřích, mimo oběť zápalnou ustaviénou, s obětí
její suchon i mokrou.

20. Dne šestého obětovati budete telat osm, skopce dva,
beránkův ročních bez poškvrny čtrnácte:

30. a oběti suché i mokré pří každém teleti. a skopci,
a beránku řádně znchováte:

31. i kozla za hřích, mimo uběťzápalnou ustavičnou, s obětí
její suchon i nokrou.

92. Dne sedmého obětovatí budeté telat sedm a skopce dva,
beránkův ročních bez poškvrny čtrnácte.

33. a oběti suché j mokré pří každém teleti a akopel,
a beránkn řádně zachováte:

4. a kozla za hřích, miino oběťzápalnou nstavičnou, s obětí
její suchou i mokrou.

35. Dne osmého, kterýž jest nejalevnější, žádného díla služeb
ného nebudete dělati.

36. obětujíce oběť zápalneu k vůní. nejlíbeznější Hospodinu,
tele jedno, skopce jeduoho, beráukův ročních bez poškvrny
sedm:

37. a obětí suché I mokré při každém teleti, a skopci,
a beránku řádně zachováte:

38. a kozla za břích, mimo oběť zápalnou, a obě“ její sa-chou i mokrou.

39. Tyto věci obětovati budete Hospodinu o slavnostech
vašich: kromě toho, cožbyste ze alíhu aneb dobrovolně obě
tovali buď v oběť zápalnou, neb v oběť suchou, neb v oběť
mokrou, aneb v oběti pokojné.

KAPITOLA XXX:
Koaličná ustanovení o. ařibech..

1. I vypravoval Mojžíš synům israelským všecky ty věci,
které mu přikázal Hospodin,

2. a inluvil k knížatům pokolení synův israelských: Toto
jest, což přikázal Hospodin:

3. Jestlížeby kdo z možův slib" učinil Hospodinu, aneb za
vázal se přísahou: nezruší slova svého, ale naplní všecko,
což slíbil.

4. Jestližeby žena, která jest v domě otce svého, a ještě
v dívčím věku, něco alíbila i zavázala se přísahou: a zvě
dělby otec o slíbu, kterýž učinila, a o přísaze, kterou zavá
zala duši svou, a mičelby: zavázána bnde k slibu;

Ď. cožkoli slíbila, a zapřisábla, v skutku splní.
6. Jestližeby pak otec, slyše slib její, ihned odepřel: I sli

bové, I přísahy její zrušeny budou, aniž bude zavázána k vy
plnění slibu, protože odepřel otec.

7. Jestližeby manžela měla, a něco slíbila, aneb proneslaby
jednou ústy svými slovo, ježby duši její zavázalo přísahou:

8. v kterýžkoli den uslyvšelbyto muž, a neodpíralby, za
vázána bude k slibu, a splní, cožkoli byla slíbila.

0. Paklí slyše to, hnedby odpíral, a zrušil přípovědí její
i slova, jimiž zavázala doši svou: milostiv jí bude Hospodin.

10. Vdova i žena zapuzená, cožkoli by alíbila, splní.
11. Manželka v domé muže svého kdyžby se zavázala alibem

a přísahou,
12. jestližeby, slyše to muž, mlčel, a neodpíralby slibu

jejímu, splní, cožkoli byla slíbila.

KAPITOLA XKX

' Slib, nělněný Hospodinu, víže Jako přísaha. Muž, zevázaný buď eli
bem nebo přísahou, stůj véruě, a vykonej, což slíbeno.
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13. Pakliby hned odepřel, nebude zavázána k vyplnění slibu:
nebo manžel odepřel, a Hospodin bude jí milostiv.

14. Jestližeby slíbila a přísahou se zavázale, že postem, nebo Ú A
zdrželivostí od jiných věcí trápiti bude duší svou, na vůli to
muže bude, aby to činila, aneb nečinila.

15. Jestližeby pak muž slyše to, mlčel a do drahého dne
odložil vyrčení:* cožkoli slíbila, a připověděla, splní: nebo
hned, když uslyšel, mlčel.

16. Pakliby odpíral, potom když byl zvěděl,* ponese sám
nepravost její.

17. Tato jsou práva, kteráž byl ustanovil Hospodin Mojží
šovi, mezi mužem a ženou, mezi otcem a dcerou, ježto ještě
v dívčím věku jest, aneb která zůstává v domu otce svého.

KAPITOLA XXXL

Porášha Madianských,— Obštění bojornikův. — Kozbitování kořisti.
Zlato Bohu obštováno,

1. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
2. Pomsti prvé synův israelských nad Madianakými,' a po

tom připojen budeš k lidu svému.
3. Tedy ihned Mojžíš řekl: Ozbrojte ze sebe muže k boji,

kteřížby mohli vykonati pomsta Hospodinova nad Madianskými.
4. Tisíc mužův budiž vybránoz každého pokolení iarael

ského, aby vyslání byli k bojí.
č. I dali po tisící z každého pokolení, to jest dvanácte ti

síců způsobných k boji:
G. kteréž poslal Mojžíš s Fineesem, synem Eleazara kněze,

nádoby svaté * a trouby k troubení také dal jemu.
7. A když bojovali proti Madianským, a přemohli je, všecky

pohlaví mužského pobili,
8. i krále jejich, Evi a Rekem, a Sur, a Har, a Rebe, pět

knížat národa. Baláma také syna Beorova zabili mečem.*
9. A zajali ženy jejich. i děti, i všecka hovada, i všecken

nábytek jejích: i vše, cožkoli míti mohli, pobrali za kořist:
10. tak města jako vesnice, i hrádky oheň ztrávil.
13. I sebrali loupež a vše co zjímali, z lidí i z hovad,
12. a přivedli je k Mojžíšoví a k Eleazarovi knézi, i ke

všemu množství synův israelských. Ostatní pak domovní ná
bytek přinesli do ležení na roviny moabské při Jordánu protí
Jerichu.

19. Vyšli pak Mojžíš a Eleazar, kněz i knížata obce proti
nim ven za stany.

14. I rozhněvav se Mojžíš na knížata vojska, tisícníky a
setníky, kteříž byli příšli z boje,

15. řekl: Proč jste zachovali ženy? .
16. Zdaliž ony to nejsou, kteréž oklamaly syny israelské

dle rady Balámovy, a avedly vás k hříchu proti Hospodinu
skrze nepravostí Fogor, pročež i pobit jest lid?

%Muž, jak míle zvěděl o alíba manželky své, měl ve 24 hodinšeh
prohlásiti, zdali slib její schvaluje neb zamítá. Nončinil-ll toho, byla
zavázána žena splníti, což slíbila.

2 potom, t. j. po uběhlých 24 hodlnich.

KAPITOLA XKXIL

' PHěina k tomu dána jest Madianskými, kteří úklady svými k mo
dlářetví avedlí drahně synův lsraelských. (4. Mojž. 25, 17.)

+ ©J. archu úmluvy, a což k ni
3 Balim, jak patrao, zpronevěřiv se Bohn, pomáhal Madianským

strojití úklady Israelským, radě, aby jo úllanými ženami eváděli k no
pravostem.
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17. Protož pobijte všecky, cožkolí jest pohlaví mužského,
také i děti: i ženy, kteréž poznaly muže v pojímání, zbíto:

18. děvčata pak, a všecky ženy pannyzachovejte sobě živé:
19. a zůstaňte vně za etany po sodin dní. Kdoby-zalilčlo

věka, neb zabitého se dotekl, očistí se dne: třátíhoú sodiného.
20. A všecka loupež, buď al to roucho meb žádoba, ašeb

něco pro domovní nábytek připraveného, z kožich koší, srutí,
i z dřeva, vyčištěna bude.

21. Eleazar také kněz k vojínům, kteříž byli bojovali, talkto
mluvil: Toto jest ustanovení zákona, které přikázal Hospodii
Mojžíšoví:

22. Zlato a stříbro, měď, a železo, a olovo, a cín,
23. a všecko, což může projíti skrze plamen, ohněm-pře

čištěno bude: cožkoli pak nemůže ohně snésti, vodou očištění
posvěceno bude:

24. a zpéřete roucha svá v den sedmý, a tak očištění jsouce
potom vejdete do stanův.

25. Řekl také Hospodin k Mojžíšovi:
26. Sečtěte summu těch věcí, které jsou zajaty, od člověka

až do hovada, ty a Eleazar kněz a knížata lidu:
27. a kořieť rozdělíš na dra stejné díly mezi bojovníky,

kteříž vytáhli na vojnu, a mezi všecko ostatní množství.
28. A oddělíš díl Hospodinu od bojovníkův, kteříž byli na

vojně, jednu duši z pěti set, tak z lidí, jako z„volůva oslův,
a ovcí,

20. a dáš ji Eleazarovi knězi, nebo prvotiny Hospodinovyjsou.“
80. Z polovice pak [té, kteráž jest] synův israelských ve

zmeš padesátou hlavu z lidí, | z volův I oslův £ ovcí, a všech
hovad, a dáš je Levítům, kteří drží stráž stánku Hospodinova.

31. I učinil Mojžíš a Elearar, jak byl rozkázal Hospodin.
98. Bylo pak kořisti, kteréž vojsko nabralo, ovec šestkrát

sto sedmdesáte pět tisicův.
38. volův sedmdesáte dva tisíce,
34. oslův šedesáte a jeden tisíc:
85. duší lidských pohlaví ženakého, kteréž byly mužův ne

pozraly, dvu a třiceti tisícův.
38. I dána jest polovice těm, kteří byli v bitvě, ovec třikrát

sto tříceti sedm tisíců, pět set:
87. z nichžto na díl Hospodinův počteno jest ovcí šest set

sedmdeszáte pět.
88. A z volův třicet! šesti tisícův, volův sedmdesáte a dva:
39. z oslův třiceti tisícův, pěti set, oslfv šedesáte a jeden:
40. z duší lidských šestnácti tisícův, dostalo se na díl Ho

spodinův třiceti a dvě duše.
41. I dal Mojžíš počet prvotín Hospodinových Eleazarovi

knězi, jak mu bylo přikázáno,
42. z oné polovice synův israelských, kterouž byl oddělil

těm, kteří v bitvě byli.
49. Z polovice pak, kteráž se byla dostala ostatnímu množ

ství, to jest, z ovec třikrát sto tlale, třipetí sedmi tiních
pěti set,

44. a z volův třiceti šesti tisícův,
45. a z oslův třiceti tisicův pěti set,
46. a z lidí šestnácti tisícův,
47. vzal Mojžíš padesátou hlavu, a dal ji Levitům, kteří

stráž drželi ve stánku Hospodinově, jakož byl přikázal Ho
epodin.

48. A přistoupivšo k Mojžíšovi knížata vojska, i tisícníci,
a setníci, řekli:

* £t J. za prvotiny Hospodinovy pokládány baďte.

„ba< 2 r
PhjJB ho < eeNAS :



227 NUMERI

49. My služebníci tvoji sečtli jsme počet bojovníkův, kteréž
jeme měli pod svou mocí: a ani jeden neubyl.

50. Pro tu příčinu obětujeme v dar Hospodinu jedenkaždý,
což jsme v loupeží zlata mohlí nalezti, sponky i zápony,
prsteny, 1 náručnice, 1 řetízky zlaté, aby se modlil za nás
Hospodinu.

bl. I přijali Mojžíš a Eleazar kněz všecko zlato rozlič
ného díla,

52. váhy šestnácte tisícův, sedm set. padesáte lotův od
tisícníkův a setníkův.

53. Nebo což kdo v loupeži uchvátil, to sobě měl.
54. A vzavše (zlato] vnesli to do stánku svědectví, na pa

mátku synův jeraelských před Hospodinem.

KAPITOLA XXXII.

Synové Rubenovi a Gádovl před Jordánem — Mojžíš pokáral Jich —

svolil k Zádostl Jejich,

1. Synové pak Ruben, a Gid, měli drahně dobytka a ne
sčíslné množství hovad. A když uzřeli Jázer a Galand země,
že jsou k chování dobytka příhodné,

2. přišli k Mojžíšovi, a k Eleazarovi knězi, a k knížatům
lidu, řkouce:

3. Atarot, a Dibon, a Jázer, a Nemra. Hesebon, a Eleale,
a Saban, a Nebo, a Beon,

4. země, kterou zbil Hospodin před obličejem svnův israel
ských, krajina velmi hojná jest k pastvě dobytka: a my slu
žebníci tvojí máme velmi mnoho dobytka:

5. protož, prosíme, jestliže jsme nalezli milosť před tebou,
aby ji dal nám služebníkům svým v držení a aby nevelel
nám jíti přes Jordán.

6. Jimž odpověděl Mojžíš: Což bratří vaši půjdou (sami)
k boji, a vy zde seděti budete?

7. Proč podvracujete mysli synůvisraelských, aby přejítí ne
směli na místo. kteréž jim dá Hospodin?

8. Zdali tak neučinili otcové vaši, když jsem je poslal do
Kadesbarne, aby prohlédli zemi?

9. A když přišli do údolí hroznův, prohlédše všecku krajinu,
odvrátili srdce synův israelských, aby nevešli do země, kte
rouž dal jím Hospodin.

10. A Pán rozhněvav se přisáhi, řka:
11. Neuzří lidé tito. kteří vstoupili z Egypta od dvacíti

letých a výše, země té, kterouž pod přísahou zaslíbil jsem
Abrahamovi, Isákoví, a Jakobovi: nebo nechtěli následovatí
mne,

12. kromě Káleba syna Jefonova, Kenezejského, a Josue,
syna Nun: tito jsou naplnilí vůli mou.

13. A rozhněrav se Hospodin na leraele, vodil jej vůkol
po poušti za čtyřiceti let, dokud nezahynul všecken ten ná
rod, který zlé činil před obličejem jeho.

14. A řekl: Hle vy jste povstali inísto otcův svých, pří
rostkové, a chovanci lidí hříšných, abyste rozinnožilí prchli
vosť Hospodinovu proti Israeloví.

16. Jestliže nebudete chtíti následovatí ho, na pouští lid
opustí, a vy příčinou budete zabynutí všech.

16. Ale oni blíže přistoupivše, řekli: Chlévy ovcím vzdě
láme, a stáje hovadům, dětem také svým města hrazená:

17. my pak sami ozbrojení a přepásání půjdeme k boji
před syny israelskými, dokavad neuvedeme jich na místa
jejich. Dítky naše a cožkoli míti můžeme, zůstanou v městech
hrazených. pro úklady obyvatelův.=. U.
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18. Nenavrátíme se do domů svých, dokud synové isrnelští
nebudou vládnonti dědictvím svým:

19. aniž čeho pohledávati budeme za Jordánem. nebo již
máme své dědiny na východní straně jeho.

20. A Mojžíš řekl jim: Jestliže učiníte, což slibujete, hotovi
jsouce jděte před Hospodinem" k boji:

21. a každý muž bojovný ať v odění přejde za Jordán, do
kavadby nepodvrátil Hospodin nepřátel svých.

22. a nebyla podmaněna jemu všecka země; tehdy budete
bez viny před Hospodinem i před Israelem, a obdržíte kra
jiny, kterých žádáte, před Hospodinem.

23. Pakli neučiníte, což pravíte, nikdo nepochybuje, že
zhřešíte proti Bohu: a vězte, že hřích váš“ zachvátí vás.

24. Stavějte tedy města dětem svým, a chlévy 1 stáje pro
ovce a dobytky své: a co jste slíbili, naplůte.

25. I řekli synové Gád a Ruben k Mojžíšovi: Služebníci

tvoji jsme. učiníme, což rozkazuje pán náš.
26. Dítky své, i ženy, i hovada, i dobytek zůstavíme ve

městech Galnad:

27. my pak služebníci tvoji všickni ozbrojení půjdeme k boji,
jakož ty pane mluvíš.

28. Přikázal tedy Mojžíš Eleazaroví knězi, a Josue synu
Nun, a knížatům v čeledech pokolení israelských, a řekl jim:

29. Jestliže přejdou synové Gád, a eynové Ruben s vámi
za Jordán, všickol hotovi k boji před Hospodinem, a bylaby
země vám podmaněna, dejte jim Galaad v dědictví.

30. Pakliby nechtělipřejíti s vámi ozbrojení do země Cha
naan, ať mezi vámi vezmou místa k přebývání.

31. I odpověděli svnové Gád, a synové Ruben: Jak mluvil
Hospodin služebníkům svým, tak učiníme:

32. my půjdeme v odění před Hospodinem do země Cha
maan, a přiznáváme se, že jsine již vzali dědinu svou za
Jordánem.

33. Tedy dal Mojžíš synům Gád a Ruben, a polovici po
kolení Manasse, syna Josefova, království Sehona krále amor
rhejského, a královatví Oga, krále básanského, i zemi jejich
8 městy jejími vůkol.

34. I vzdělali synové Gád Dibon, a Ataroth, a Aroer,

85. a Ethroth, a Sofan, a Jázer a Jegbna,

36. a Bethnemra, a Betharan, města hrazená, i stáje pro
dobytky avé.

37. Synové pak Ruben vystavěli Hesebon, a Eleale, a Kar
jathaim,

38. a Nabo, a Bálmcon, ziměnivše jim jména, také Sabama:
davše jména městům, která vzdělali.

39. Synové pak Machir, syna Manasseova, táhli do Galaad,
a poplenili zemí pobivše lid Amorrhejský, který obýval v ní.

40. Dal tedy Mojžíš zemi Galaad Machirovi, synu Manasse
ovu, kterýž bydlil v ní.

41. Jair pak. syn“ Manasseův, odtáhl a opanoval vsl její,
kteréž nazval Havoth Jair, to jest Vsi Jalrovy.42.Nobetakétáhi,avzalChnnaths vesnicemijeho:ana

. zval je od jména svého Nobe.
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* 4 J. před archon úmluvy, sídlem viditelným Hospodinorým.
1 1. J. pokuta za hřích váš.

* t. J. potomek Manassoův.
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Čtyřicatero a dvoje lešení synův larselských na pochodu k zemí zaslíbené.

Rrahaz Boží o vyplenění Chazasejských a model Jejich.

1. Tato jsou stanoviště synův israelských, kteří vyšli z Egypta
po houfech svých pod zprávou Mojžíše, a Árona,

2. jak je vypsal Mojžíš podle míst ležení, kteráž k rozkazu
Hospodinovu ménili.'

3. Vyšedše tedy z Ramesse, měsíce prvního, patnáctého dne
téhož měsíce prvního, druhého dne (po slavnosti) Fáse, synové
israelští v ruce vyvýšené, před očima všech Egyptských,

4. jižto pochovávali prvorozené, kteréž byl pobil Hospodin,
(nebo j na bozích jejich * vykonal pomsta),

5. položili se v Sokkoth.
G. A z Sokkoth přišli do Etham, jež jest na poledních kon

činách pouště.
7. Odtud vyšedše přišli proti Fihahiroth, jež patří k Bél

eefon, a položili se před Magdalum.
8. A hnuvše se z Fihahiroth, přešli prostředkem moře na

poušť: a chodíce tři dni cesty po pouští Etham, položili se
v Mara.

9. A šedše z Mara přišli do Elim, kdežto bylo dvanácte
studnic vody, a palem sedmdesáte: a položili se tu.

10. Ale i odtud vyšedše, rozbili stany při moří rudém.
A hnuvše se od moře rudého,

11. položilí se na poušti Sin.
12. Odtud vyšedše, přišlí do Dafka.
13. A hnuvše se z Dafka, položili se v Alus,

14. a vyšedše z Alus, rozbili stany v Rafidim, kdežto lid
neměl vody ku pití.

15. A hnuvše se z Rafidim, položili se na poušti Sinaj.
16. Ale I z pouště Sinaj vyšedše, příšli k hrobům žádosti.
17. A vyšedše od hrobův žádosti, položili se v Haseroth,
18. A z Haseroth přišli do Rethma.

. A šedše z Retbma, rozbili stany v Remmonfares.
Odtnd vyšedše, přišli do Lebna.
Z Lebna [hnuvše sej. rozbili stany v Ressa.
A vyšedše z Ressa, přišli do Ceelatha.
Odtud hnuvše se, rozbili stany na hoře Sefer.
Hnuvše se s hory Sefer, přišlí do Arada.
Odtud jdouce, položili se v Maceloth.
A postoupivše z Maceloth, přišli do Thahath.
Z Thahath položili se v Tháre.
Odtud vyšedše, rozbili stany v Methka.
A z Methka [berouce se] položili se v Hesmonna.
A šedše z Hesmona, přitáhli do Moseroth.
A z Moseroth, položili se v Benejákan. .
A postoupivše z Benejákan, přišli na horu Gadgad.
Odtud odšedše, rozbili stany v Jetebatha.
A z Jetebatha přišli do Hebrona.
A vyšedše z Hebrona, položili se v Asiongaber.
Odtud hnuvše se, přišli na poušť Sin, ta jest Kades.
A vyšedše z Kadea, položili se na hoře Hor, na posled

ních končinách země Edomské.

38. I vstoupil Áron kněz na horu Hor, k rozkazu Hospodi
novu; a tam umřel léta čtyřicátého po východu synův israel
ských z Egypta, měsíce pátého, prvního dne měsíce.

©
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* Nevyčítají so tnto všecka stanoviště, ale bezpochyby toliko ta,
kdež leraelští vyzdvíhli stánek a déle pomeškalí.

3 Podle sv. Jeronýma za oné nocí modly Egyptských sřítily sc na zomi.
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39. když byl ve atu, třimecítma letech.
40. I uslyšel král chananejský v Arad, který bydlil na po

ledne, že do země chananejské přitáhli synové israelští.
41. A hnuvše se z hory Hor, položili se v Salmona.
42. Odtud vyšedše, přišli do Funon.
43. A hnuvše se z Funon, rozbili stany v Oboth.
44. A z Oboth přišli do Jíeabarim, jež jest na pomezí

Moabských.
45. A postoupivše z Jieabarim, rozbili stany v Dibongad.
40. Odtud vyšedše. položili se v Helmondeblathaim.
47. A vyšedše z Helmondeblathaim, přišli na hory Abarim

proti Nabo.
493.Odšedše pak z hor Abarim, přešli na pole moabské, nad

Jordán proti Jerichu.
49. A tam rozbili stany od Bethsimotb až do Abelsatim,

ma rovnějších krajinách moabských.
50. Kdež mluvil Hospodin k Mojžíšovi:
č1. Přikaž svnům israelským, a rci jim: Když přejdete

Jordán a vejdete do země chananejské,
. 62. vyhubte“ všecky obyvatele země té: rozrážejte kameny
nápísné, a obrazy ztroskotejte, a všecky vysosti zkazte,

53. vyčišťujíce zemi, a přebývajíce v nf; nebo vám jsem
dal ji v dědictví,

54. kteroužto rozdělíte sobě losem. Kterých jest'více, těm
větší díl dáte: a kterých méně, [těm dáte) menší. Jednomu
každému, jak los padne, tak dáno bude dědictví. Po pokoleních,
a čeledech majetnoet rozdělena bude.

dĎ. Jestliže pak nebudete chtíti pobiti obyvatelův země: ti,
kdož pozůstnnou, budou vám jako břebové v očích, a oštípové
v bocích, a budou se protiviti vám v zemi přebývání vašeho:

Ď(. a cožkoli jsem zamyslil učiniti jim, vám učiním.

KAPITOLA XXXIV.
P..mezí zaslíbené zeraě. — Ustanovenl, kteří JI dělítí maji.

1. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
2. Příkaž svnám israelským. a rci jim: Když vejdete do

země chananejské, a připadne vám losem v držení, těmito
mezemi uzavře Ge.

3. Strana polední počne se od pouště Sin, kteráž jest podle
Edom: a bude míti meze proti východu, moře slané.

4. A ty obejdou' polední stranu skrze výšinu stírovou, tak
aby přešly do Senna, a přišly od poledne až do Kadesbarne,
odkudž vyjdou meze ke vsí jménem Adar, a vztáhnou se až
do Asemona.

b. A od Asemona zatočí se pomezí to vůkol až ku potoku
egyptskému, a břehem moře velikého“ ukončí se.

6. Strana pak západní od moře velikého začne se, a zavře
se týmž koncem.

7. K půlnoční pak straně od moře velikého počnou se meze,
přicházejíce až k hoře nejvyšší,*

8. od kteréž přijdou do Emath až k mezem Sedada:
9. i půjdou meze až do Zefrona, a do vsí Enan: ty badou

meze na straně půlnoční.

2 Pobiti měli býti toliko ti, kteří vzdorujíce odporem, nechtěli ntócí.
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' t.j. ud východu k západu.
*rollké moře — středozem
> Nejvyšší touto borou byl bezpochyby Hermon.



DĚ
231 NUNERÍ

10. Odtudvyměří meze proti východní straně, ode vsi Enan
až do Sefama,

11. a od Sefama sestoupí meze do Rebla proti studnici
Dafnim: odtud přijdou proti východu k moři Cenereth,

12. a vztáhnou se až k Jordánu, a. nsposledy. zavrou se
slaným móřeín. Tuto zemi budete míti po jejích pome
zích vůkol. .

13. I přikázal Mojžíš synům israelským, řka: (Tat bude
země, kterouž obdržíte losem, a kterou ' rozkázal: Hospodin
dáti devateru pokolení, a polovici pokolení[Manasscova].

14. Nebo. pokolení synův Ruben, po čeledech svých. a po

kolení synův Gád podle počtu rodin, polovice také pokolení
Manasseova,

15. to jest, půitřetího pokolení,vzali al svůj za Jordánem
proti Jerichu E straně východní.

16. I řekl Hospodink. Mojžíšovi:

17. Tato Jsou jména mužův, kteří vám zemi rozdělí: Eleazar
kněz, a Josie: syn Nůn,

18. a jedno kníže z každého pokolení,

19. jiehžto jména jsou tato: Z „pokolení Juda, Kaleb, svn
Jefonův.

M. Z pokolení Simeon, Samuel, syn Ammindáv.
21. Z pokolení Benjaminova, Elldad, syn Chaselonův.
22. Z pokolení synův Dan, Bokci, syn Jogliův.

23. Z synův Josefových z pokolení Manasse, Hanniel, syn
Efodův.

24. Z pokolení Efraim, Kamael, syn Seftanův.
25. Z: pokolení Zabulon, Elisafan; eyn Farnachův.
26. Z pokolení Issachar, kníže Faltiel, eyn Ozanův.
27. Z. pokolení Aser, Ahiad, syn Salomiův.
28. Zpokolení Neftali, Fedael, syn Ammludův.

29. Tito jsou, jimžto přikázal Hospodin, aby rozdělili synům

israelským zemi chananejskou.

KAPITOLA XXXV.
Měna Levitův. — Města útočištní, — Treztůsí vraledlalkův. .

1. Tyto. věci mluvil také Hospodin k Mojžíšovi na polích
moabských,při Jordánuproti Jerichu:

2. Přikaž synům israelským, ať dají Levítům z údělův svých
3. města k bydlení, a podměstí vůkol nich, aby onl vo

městech přebývali, a podměstí aby byla pro dobytky a hovada [jejich]:
4. kterážto [podměstí) vzdálí budou ode zdí měst zevnitř

vůkol na tisíc kročejův.
5. Na východ alunce budou dva tisíce loktův: a na poledne

též budou dva tisíce: k moři také, kteréž jest na západ. táž
míra bude, a strana k půlnoci touž délkou se zavře; a budou

města v prostředku, a podměstí vně.
6. Z těch pak měst, jež dáte Levitům, šest bude odděleno

za útočiště utíkajících, aby utekl se do nich, kdoby vylil
krev:* a krom těch ještě jiná čtyřiceti dvě města,

7. to jest spolu všech čtyřiceti osm s podměstími jejích.
8. A těch měst, kteráž dána budou z vládařství synův israel

ských, od těch, kteří mají více, bude více vzato: a kteří

KAPITOLA XXXV,

"t Jj. kdož někoho boz úmyala zabil. — Takovému phino útočiště,
až se pře jeho vyšetřila. — Timto zabráněno, aby nad nevinnými 60
nekonala krvavá po podle kteréž přátelé a příbuzní zabítého za
vázání byli, vražedníka st'hati a mstu na něm vykonatí.

a

NA
KAPITOLA XXXV. 282W<

méně, méně; každé (pokolení) vedle míry dědictví svého dá
města Levítům.

9. Řekl Hospodin k Mojžíšovl:
10. Mluv synům israelským, a rci jim: Když přejdete Jor

dán (a vejdetej do zeměchananejské,
11. opatřte, která města mají býti k-ochraně těch, kteří by

nechtíceprolili krev:
12. a v těchto [městech] když bude uběhlec, příbuzný za

bitého nebude mocí zabíti ho, dokavad nestane před ahro

mážděním, a pře jeho nebude souzena.*
13. Z těch pak měst, kteráž k ochraně utíkajících oddě

lena jsou,
14. tři budou za Jordánem, a tři v zemi chananejské,
15. tak synům israelským, jak příchozím a přespolním,

aby utekl do nich, kdožkoliby nechtě krev prolil.
16. Jestližeby kdo ranil koho železem. a umřelby ten, kterýž

raněnjest: vinen bude vraždou, Í onumře.
17. Jestližeby kamenem hodil, a udeřený umřelby: podobně

trestán bude.

18. Jestližeby dřevem udeřený zabynul: krví udeřitele pomstén bude.

19. Příbazný zabitého, zabije vražedlníka (tohoj: ihned, jak
ho dopadne, zabije ho.

A.. Jestližeby kdo z nenávisti někým etrčil, meb na něj
hodil něco z úkladu:

21. aneb jsa jeho nepřítel, rukou by ho udeřil, a on by
umřel: vinen bude vraždou bitec ten: příbuzný zabitého, hned
jak ho najde, zabíje ho.

22. Jestližeby pak náhodou a bez nenávisti :
23. a uikoli z nepřátelství něco z těch: věcí učinil,
24. a dovedeno -by to bylo před lidem“ to slyšícím, a by

laby mezi bitcem a příbuzným zabítého pře krevní souzena,
25. vysvobozen bude nevinný z rukou mstitele, a zase

uveden bude výrokem do města, do kteréhož byl utekl, a zů
stane tam, dokud neumře kněz veliký, kterýž olejem svatým
pomazán jest.“

20. Jestližeby pak tep, který zabil, vně za mezemi měst,
jež zřízenajsou k utíkání.

27. byl nalezen. a zabit byl od toho, který mstitelem jest
krve: bez viny bude, kdož jej zabije.

28. Nebo měl ten, kterýž byl utekl, až do smrti biskupa
v městě [útočiště svého] bydliti. Kdyžby pak on umřel, na
vrátí se vražedlník do země své.

29. Tato [přikázaní) budou vám věčná, a za právo ve všech
příbytcích vašich.

80. Vražedlník podle vyznání svědkův trestán bude: k svě
dectví jednoho žádný nebude odsouzen. 

31. Nerezmete výplaty od toho, kterýž vinen jest krví;
nechat on ihned umře.

32. Vypovědénci, a tí, kteří utekli, žádným způsobem ne
budou se moci navrátíti do měst svých před amrtí biskupa.

33. Nepoškvrůujte země přebývání svého, kteráž krví ne
vinných bývá poškvrněna: aniž jinak může očištěna býti, je
diné krví toho, který krev druhého vylil.

%4-J. dokarad soudce nevydá náleza, žo uběblec vinným Jest s tadiš
má vydán býti metitelí.

2 t. J. před lidem, který ve bráně aneb na místě před branou příto
men byl soudu.

« —*Přiobecném smutku nad smrtí velekněze každý soukromý zármutek
měl pominonti.
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34. A tak vyčistí se země vaše, kdežto já s vámi přebývám:
nebo já jsem Hospodin, který přebývám mezí syny israelskými.

KAPITOLA XXXVI.

Nařízení o vdání dcer Salfádových, a dědictví Jejich.

1. Přistoupili pak i knížata čeledi Galaad syna Machir,
syna Manasseova, z rodu synův Josefových: a mluvili Moj
žíšovi před knížaty synův israelských a řekli:

2. Tobě, pánu našemu, rozkázal Hospodin, aby losem roz
dělil zemí svníim israelským, i aby dcerám Salfáda bratra
našeho dal vládařství,“ které příslušelo otci jejich:

3. kteréž jestliže za manželky pojmou muži z jiného po
kolení, půjde za nimi dědina jejich, a jsouc přenešena do
jiného pokolení, z našeho dědictví ubude.

4. A tak stane se, že když přijde léto milostivé, to jest pa
desátý rok odpuštění, pomate se rozdělení losův a dědina
jedněch přejde na druhé.*

KAPITOLA XXXVL

' ©J. statky, polnosti, dědiny.
* Pokud dcery dědičné mohon dědletví své přenčeti na mnže z jiných

pokolení, tož o milostívém létě, kdežto všeckystatky mají zase pHpad
nouti ádným, prvotným majetníkům, dědictví jejich nenavrátí se k svému o

KAPITOLA XXAVÍ. 234

Ď. Odpověděl Mojžíš synům Jsraelským, a z přikázaní Ho
spodinova řekl: Dobře pokolení synův Josefových mluvilo.

6. A toto právo o dcerách Salfádových od Hospodina vy
blášeno jest: Nechať vdají se, za kteréžkoli chtějí, toliko ať
jsou muží z pokolení jejích:

T. aby vládařství synův Israelských nebylo přenášeno z po
kolení na pokolení. Nebo všickni maži pojmou sobě ženy
z pokolení a rodu svého:

8. též i všecky ženy, z téhož pokolení vezmou muže:* aby
dědictví zůstalo v čeledech.

9. aniž směšovala se pokolení, ale tak zůstala,
10. jak od Hospodina oddělena jsou. I učinily dcery Salfá

dovy, jak bylo rozkázáno:
11. a vdaly se, Maala, a Thersa, a Hegla, a Melcha, a Noa,

za svny strýce svého,
12. z čeledi Manasse, kterýž byl syn Josefův: a vládařství,

ježto jim bylo dáno, zůstalo v pokolení, a v čeledi otce jejich.
13. Tato jsou přikázaní a soudové, kteró přikázal Ho

apodin skrze Mojžíše k synům igraelským, na polích moab
ských při Jordánu proti Jerichu.

pokolení, alo zňstano v držení jiného pokolení, jelikož mnžové jejich
sdatkem stálého práva k němu nabyli.

3 t. J., jsou-li dcery dědičkaml. — Jinak dcery, nemající dědičného
statku, mohly vyvdávati ee v Jiná pokolení.



DEUTERONOMIUM.
PÁTÁ KNIHA MOJŽÍŠOVA.

V páté knize Mojžíšově složeny jsou zprávy o posledních příhodách a opatřeních za života Mojžíšova.

Mimo to jsou v ní tři znamenité řeči, které Mojžíš mluvil, píseň, kteton odkázal,

a požehnání, jímž blahoslavil synům israelským.

Kniha pátá po řecku sluje Deuteronomion (druhý zákon), ježto v ní Mojžíš všemu lidu přikázaní,

ustanovení a řády svaté úmluvy 8 Bohem na novo stručně ohlašuje, vykládá, doplňuje

a nařizuje, kterak má v zemi zaslíbené o utvrzení, rozhlašování a ostříhání

zákona Hospodinova býti pečováno.
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KAPITOLA L

Mojšiš připomíná synům Israelským příbody na cestě od bory Horeb
až do Kadesbarne.

1. Tato jsou slova," která mluvil Mojžíš ke všemu Israe
lovi před Jordánem na poušti, na rovinách, proti moři červe
nému, mezi Fáran, a Thofel, a Laban, a Haseroth, kdež jest
velmi mnoho zlata:

2. jedenácte dní [cesty] od Horeb cestou přes horu Seir
až do Kadesbarne.

8. Léta čtyřicátého“ jedenáctého měsíce, v první den téhož
měsíce, mluvil Mojžíš k synům israelským všecky věci, kteréž
mu byl přikázal Hospodin, aby jim pověděl:

4. když byl již zabil Sehona, krále amorrhejského. který
bydlil v Hesebon: a Oga, krále Básan, který zůstával v Asta
roth, a v Edral:

5. před Jordánem v zemi moabské. I počal Mojžíš vysvětlo
vati zákon, řka:

6. Hospodin Bůh náš mluvil k nám na (hoře) Horeb, řka:
Dosti jste již na hoře této zůstávali:

7. obratte se, a jděte k hoře Amorrhejských, a na jiná místa
nejblíže u ní, na roviny, £ na hory, i do údolí proti poledni,
a k břehu mořskému, k zemi chananejské, a libanské až
k řece veliké Eufrat.*

8. Aj, řekl, dal jsem vám f(jij: vejděte do ní a vládněte jí,
kteroužto 8 přísahou zaslíbil dáti Hospodin otcům vaším,
Abrahamovi, Jsákovi, a Jakobovi, i semeni jejich po nich.

9. I řekl jsem vám onoho času:
10. Nemohu sám snésti vás: nebo Hospodin Bůh váš roz

množíl vás, a jest vás nyní velmi mnoho, jako hvězd nebe
ských.

11. (Hospodin Bůh otců vašich přidej k tomu množství
mnoho tisícův, a požehnej vám, jakož mluvil.)

KAPITOLA L

! Tato slova, t. j. všecko, což se v páté knize zavírá, Mojžíš připo
mlná I vysvětinje potomkům pomřelých na poušti vystěhovalcův, což
byl minvival a ohlašoval otcům jejich.

* € J. po vyjití x Egypta, roku to 1451 před Kristem Půnem.

> Táhněte do země Kananejské, kteronž od hor amorrhejských až
k Libenn, a od moře středozemního až k Eafratu obývatl máte.

12. Nemohu sám gnésti prací vaších, a břemena, i svárů.
13. Vydejte z sebe muže moudré, a umělé, a [takové]. jichž

obcování byloby zkušeno v pokoleních vaších,“ ať ustanovím
je knížaty nad vámí.

14. Tehdy jste mi odpověděli: Dobrá jest ta věc, kterouž
chceš učiniti.

15. I vzal jsem z pokolení vašich muže moudré, a zname
nité, a ustanovil jsem je knížaty, tisícníky, setníky, padesát
níky, a desátníky, kteřížby učili vás jednékaždé věci.*

16. I přikázal jsem jim, řka: Slyšte je, a což spravedlivého
jest, suďte: buď si to rodák, nebo příchozí.

17. Nebude (u vás) žádného rozdílu osob, vyslyšíte malého
rovněž tak jako velikého: aniž přijmete číkolí osoby, nebo
soud Boží to jest.“ Jestližeby pak něco nesnadného zdálo se
vám, vzneste na mne, a já to vyslyším.

18. A přikázal jsem všecky věci, které byste měli činiti.

19. Hnuvše se pak z Horecb přešlí jsme poušť tu hroznou,
a převelikou, kterou jste viděli, [jdouce) cestou k hoře Amor
rhejekých, jakož byl přikázal nám Hospodin Bůb náš. A když
jsme přišli do Kadesbarne,

©. řekljsem vám : Přišli jste k hoře Amorrhejských, kterouž
Hospodin Bůh náš dá nám.

31. Pohled na zemí, kterouž Hospodin Bůh tvůj dá tobě:
vstup a vládní jí, jakož mluvil Hospodin Bůh náš otcům
tvým: neboj ee, aniž se čeho strachuj.

22. I přistoupili jste ke mně všickni, a řekli jste: Pošleme
muže, kteříby shlédli zemi, a oznámili, kteron cestou máme
vstoupiti, a do kterých měst jíti.

23. A když mi se líbila řeč ta, poslal jsem z vás dvanácte
mažův, jednoho z každého pokolení.

24. Kteří když vyšli, a vstoupili na hory, přišli až k údolí
hroznův a shlédše zemí,

25. vzali s sebou z ovoce jejího, aby ukázali plodnost, a
přinesli nám, a řekli: Dobrá jest země ta, kterouž Hospodinu
Bůh náš dá nám.

'4. J. jichžto život šlechetný vůbce znám Jeat lidu.
3 t. J. aby zpravovali vás při všech věcech.
* t. J. nebndoto ohlédati se na osobu, zd+ž přítel Jest čili nepřítel,

možný číll ehudý: sondioe, toliko vedle zákona Božího eouditi bndete.
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26. Avšak nechtěli jste vstoupiti (do ní), ale nevěříce řeči
Hospodina Boha svého,

27. reptali jste ve stanech svých, řkouce: Nenávidí nás
Hospodin, a proto vyvedl nás z země egyptské, aby nás vydal
v ruce Amorrhejskébo a zahladíl nás.

28. Kam půjdeme? Poslové ustrašili srdce naše, řkouce:
Lid ten jest náramně veliký, a vyšší nežli my zrostem, města
veliká, a až k nebi hrazená, syny Enakim viděli jsme tam.

29. I řekl jsem vám: Nebojte se, aniž strachujte se jich:
30. Hospodin Bůb, který vůdce váš jest, on sám bojovati

budeza vás, jakož učínil v Egyptě. před očíma všech.
91. I na poušti (sám jsi viděl) nesl tebe Hospodin Bůh

tvůj, jako nosívá člověk malíčkého syna svého. po vší cestě,
kterouž jste šli. až jste přišli na místo toto.

32. Avšak ani tak neuvěřili jste Hospodinu Bobu svému,
93. který předcházel vás na cestě, a vyměřoval místo, na

kterém byste měli stany rozbiti, v noci ukazuje vám cestu
skrze oheň, a ve dne skrze sloup oblakový.

94. A když uslyšel Hospodin blas řečí vašich, rozhněvav
se přicábl, a řekl:

35. Nižádný z lidí pokolení tohoto velice zlého nenzří země
dobré, kterou s přísahou znalíbíl jsem otcům vašim:

86. kromě Kaleba, syna Jefonova; on zajísté uzří ji, a jemu
dám zemi. po které chodil, I synům jeho, nebo následoval
Hospodina.

37. Aniž jest se co diviti tomu rozhněvání na lid, poně
vadž i na mne rozhněval se Hospodin pro vás a řekl: Ani
ty nevejdej tam:

38. ale Josne syn Nun, služebník tvůj, ten vejde místo
tebe. Toho napomeň,a posilni, neb on rozdělí zemi tu losem
Israelovi. .

39. Dítky vaše, o kterých jste řekli, že do zajetí budou
vedeny, a synové, kteří ještě neznají rozdílu mezi dobrým
a zlým, oni vejdou do ní: a jim dám zemi, a vládnouti bu
dou jí.

40. Vy pak vrafte se zase, a jděte na poušť cestou k moři
červenému.

41. I odpověděli jste mi: Zhřešili jsme Hospodinu: My
vstoupíme, a budeme bojovati, jakož rozkázal Hospodin Bůh
náš. A když jate, vzavče na se odění, šli na horu,

42. řekl mi Hospodin: Rci jim: Nevstapujte a nebojujte,
neboť nejsem s vámí: abyste nepadlí před nepřátely svými.

43. Mluvil jsem, a neuposlechlí jste: ale protivíce ee roz
kazu Hospodinovu, a naduti jsouce pýchou, vstoupili jste na
horu.

44. Protož vytáhl Amorrhejský, který bydlil na horách, a
potkav se (s vámi), honil vás, jako honfvají včely: a bil vás
od Seir, až do Horma.

45. A když navrátivše se plakali jste před Hospodinem,
neuslyšel vás, aniž chtěl hlasu vašemu povoliti.

46. Zůstali jste tedy v Kadesbarne za dlouhý čas.

KAPITOLAII.
Mojšiš připomíná lida, co se dálo po vyjití z Kudesbarne.

1. A hnuvše se odtud přišli jsme na poušť, kteráž vede
k moři červenému, jakož mi byl řekl Hospodin: a obcházeli
Jsme horu Seir, za dlouhý čas.

2. I řek! Hospodin ke mně:
9. Dosti jste jíž obcházeli horu tuto: obratte se k straně

půlnoční:
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KAPITOLA II. 286

4. n lidu přikaž, řka: Půjdete přes pomezí bratří- svých,

synův Esau, kteří bydlí v Selr,“ | budou ce báti vás..
5. Protož hledte pilně, abyste nepovstávalt protl-mim: nebo

nedám vám z země jejich, ani tolik, co by stopa jedinénohy
šlapati mohla, protožek vládařetvíEsau dal.jsemoů Sefr:

G. Pokrmův koupíte od nich za peníže, « jísti kůdete:
i vodu koupenou budete vážiti, a pítí.

7. Hospodin Bůh tvůj požehnal tobě pří všelíké prácí rokou
tvých: on zná cestu tvou, kterak jsi šel přes tato. ponšt vě
likou. již čtyřiceti let byl s tebou Hospodin Bůh tvůj, a zi
čehož se ti nedostávalo.

8. A když jsme pominuli bratří našich synův Esau, kteří
bydlili v Sejr, cestou polní od Elath, a od Asiongaber, příšti
jsme k cestě, kteráž vede na poušť moabskou.

9. I řekl Hospodin ke mné: Nebojuj proti Moabským, aniž
vcházej proti nim v boj: nebo nedám tobě ničehož z země
jejich, protože synům Lotovým dal jsem Ar,* by vládli tam.

10. Emim byli první obyvatelé její, lid veliký a silný, a
tak vysokého zrostu, jako z rodu Enakim,

1). tak že za obry držáni byli, a podobní bylí synům
Enakim. Moabští pak jim říkají Emim.*

12. V Seir pak prvé bydlili Horrejští, kteréžto vyhnavše
a zahladivše synové Eau, bydlilí tam, jako učinil Israel
v zemi vládařství svého, kterouž mu dal Hospodin.

13. Vstavše tedy, abychom přešli potok Záred, přišli jsme
k němu.

14. Času pak, kteréhož jsme se ubírali z Kadesbarne, až
jeme přešli potok Záred, bylo let třiceti a osm; dokavad ne
zabynul všecken věk mužův bojovných ze stanův, jakož byl
přisáhl Hospodin:

15. jehožto ruka byla proti nim, aby zahynuli z prostředku
stanův.

16. Když pak všíckní bojovníci ti padli,
17. mluvil Hospodin ke mně, řka:
18. Ty přejdeš dnes meze moabské, a město jménem Ar:
19. a přijda ke končinám synův Ammon, blediž, aby ne

bojoval proti ním, ani pohnul se k válce: nebo nedám tobě
nic z země synův Ammon, poněvadž synům Lotovým dal jsem
ji k vládařství. :

20. Ta za zemi obrův pokládána byla: a v ní dávno bydlíli
obrové, kterýmž Ammonitští říkají Zomzommimn,“

21. lid veliký, a mnohý, a vysokého zrostu, jako Enakim,
které zahladil Hospodin před tváří jejích: a dal, aby oni
bydlili na místě jejich,

22. jakož učinil synům Esau, kteříž bydlí v Seir, vyhladiv
pro ně Horrejské, a zemi jejich dav jim, kterou vládnou až
do dneška. .

29. Hevejské také, kteříž bydlili v Haserim až do Gazy,
Kappadočtí vyhnali: kteříž vyšedše z Kappadocie“ vyhladili
je, a bydlili na místě jejích.

24. Vstaůte, a přejděte potok Arnon: hle, dal jsem v ruce
tvé Sehona krále Hesebon Amorrhejského, a zemi jeho; počni
jí vládnouti, a bojuj proti němu.

KAPITOLA IL

* Byli jsou to Edomitšrí, potomel Esanori, ktoří na jihnzňpadní
straně poboří Seir až k rnděmn moří bydlilí a Israelským průchod do
volili (v. 29.) Jinak Jednali potomci Esanovi, kteří blíž mrtvého moe
přebývali a nedopustili Israelským projíti skrze zemi svou.(4. Mojž.20.)

* Ar bylo hlavní město Moabekých.
3 Emim — hrozní, strašliví.
* Zommommím— zloboši, spojenci k všeliké nošicehetností.
> hobr. Kappthor, bezpochyby ostrov Kréta.

v k ap,>
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25. Dnes počnu strach a lekání se tebe pouštětí na lidi,
kteří bydlí pode vším nebem, aby slyšíce jméno tvé ulekli se,
a jako rodící třásli se, a bolest mělí.

26. Poslal jsem tedy posly z pouště Kademoth k Sehonovi
králi Hesebon se slovy pokojnými, řka:

27. Projdeme skrze zemi tvou, obecnou cestou půjdeme,
neuchýlíme se ani na pravo nni na levo.

28. Pokrmu prodej nám za peníze, ať jíme: vodu za peníze
dej, a tak píti budeme. Toliko jest o to, aby nám dopustil
projíti:

29. jakož učinili synové Esau, kteří bydlí v Seir: a Mo
abští, kteří bydlí v Ar: dokavad nepřijdeme k Jordánu, a ne
přejdeme do země, kterouž Hospodin Bůh náš dá nám.

30. I nechtěl Sebon král Hesebon dopustiti, abychom prošli:
nebo byl zatvrdil Hospodin Bůh tvůj ducha jeho, a ztužil
srdce jeho, aby dán byl v ruce tvé, jakož nyní vidíš.

31. I řekl Hospodin ke mně: Hle již jsem počal (v moc)
dávati tobě Sehona, i zemi jeho, poční vládnouti jí.

32. I vytáhl Sehon se vším lidem svým protl nám k boji
do Jasa.

98. I dal nám jej Hospodin Báh náš: a porazili jsme ho
e syny jeho i se vším lidem jeho,

34. a všecka města za onoho času opanovali jsme, po
vraždivše obyvatele jejích, muže i ženy, i děti, nezůstavili
jeme v ních ničehož:

90. krom hovad, ježto přišla na díl kořistníkův a krom
loupeží z měst, kterých jsme dobyli:

36. od Aroer, jež jest na břehu potoka Arnon, městečka,
kteréž v údojí leží, až do Galaad. Nebylo městečka, ani města,
kteréž by ušlo rukou našich: všecka dal nám Hospodin náš.

37. Krom země synův Ammon, ku kteréž jsme nepřistoupili:
ani k žádné krajině ležící při potoku Jebok, ani k městům
na horách, a k žádnému místu, kteráž zapověděl nám Hospodin
Bůh náš.

KAPITOLA IIL

Porálka krále Og. — Země Baean opanováne. — Josne zařízenvůdcem
po Mojžišoví.

1. Tehdy obrátivše se táhli jsme cestou k Basan: i vytáhl
Og král Basan proti nám s lidem svým k boji do Edrai.

2. I řekl Hospodin ke mně: Neboj se ho, nebo v ruce tvé
dán jest ae vším lídem 1 zemí svou: a učiníš jemu, jako ja
učinil Sehonovi králi amorrhejskému, který bydlil v Hesebon.

3. Dal tedy Hospodin Bůh náš v ruce naše i Oga krále
Basan, a všecken lid jeho: i zbili jsme je až do posledního,

4. všecka města jeho zkazívše táhož času: nebylo městečka,
kteréž by nás ušlo: šedesáte měst, všecku krajinu Argob krá
lovství Oga v Basau.

č. Všecka ta města byla ohrazena zdmi velmi vysokými, bra
nami a závoramí, krom městeček nesčíslných, která neměla zdí.

6. I vyplenili jsme je, jako jsme byli učinili Sehonovi,
králi Hesebon, zahladivše každé město, muže, ženy, i dítky:

7. dobytky pak a kořisti měst rozebrali jsme sobě.
8. I vzali jsme za onoho času zemi z raky dvou králův

amorrhejských, kteříž byli za Jordánem: od potoku Arnon,
až k hoře Hermon,

9. kteréž Sidonští říkají Sarion, a Aiorrhejští Sanir:
10. všecka města, ježto leží na rovině, a všecku zemi Galaad

a Basan až do Selcha a Edrai měst království Oga v Basan.
11. Nebo sám toliko Og král basanský pozůstal byl z po

kolení obrův. Ukazuje se lože jeho železné, kteréž jest v Rab
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bath" synův Ammon, majíc zdélí devět loket, zšíří čtyři,
podle míry lokte mužské ruky.

12. I opanovali jsme v ten čas zemi od Aroer, jenž jest
na břehu potoka Arnon, až do polovice hory Galaad: a města
její dal jsem Rubenovi, a Gadovi.

13. Ostatní pak díl Galaad, a všecku [zemi] Basan králov
etví Oga dal jsem polovici pokolení Manasseova, [totiž] všecku
krajinu Argob: a ta všecka (krajina) Basan slove země obrův.

14. Jair, syn Manasse, opanoval všecka krajinu Argob až

P. k mezím Gessuri. a Machati. A nazval [zemi] Basan od jména
svého, Haroth Jaír, to jest, vesnice Jairovy, až do dneš
ního dne.

15. Machirovi pak dal jsem Galaad.
16. A pokolením Ruben a Gád dal jsem od země Galaad

krajiny až ku potoku Arnon, polovici potoka, s pomezím až
ku potoku Jebok, který jest pomezím synův Ammonitských:

17. a rovinu při poušti, a Jordán a končiny Cenereth*
až k moři pouště, kteréž jest moře slané, pod horou Fasga
protl východu.

18. A přikázal jsem vám v ten čas, řka: Hospodin Bůh
váš dává vám zemi tuto za dědictví: vezmouce odění jděte
před bratřími svými, syny isrnelekými, všíckní muži silní:

19. bez žen a dětí, a dobytka. Nebo vím, že mnoho máte
dobytka, a zůstati musejí v městech, kteráž jsem- dal vám,

20. dokudby Hospodin nedal odpočínutí bratřím vašim,
jakož dal vám: aby oni také vládli zemí, kterouž dám jim zn
Jordánem: tehdy navrátí se jedenkaždý k vladařství svému,
ježto dal jsem vám.

21. Také Josucovi přikázal jsem v ten čas, řka: Oči tvé
viděly všecko, což učinil Hospodín Bůh váš těmto dvěma
králům; tak učiní všechněm královstvím, do kterých půjdeš.

22. Neboj se jich: neb Hospodin Bůh váš bojovati bude
za vás.

29. A prosil jsem Hospodina v ten čas, řka:
24. Pane Bože, tv jsl počal ukazovati služebníku svému

velikosť svou, a ruku svou přesilnou; nebo není jiného Boha
buď na nebi aneb na zemi, jenžby mohl činiti skutky tvé,
a přirovnati se síle tvojí.

25. Protož přejdu, a uzřím zemi tu výbornou za Jordánem,
a horu tu spanilou,* i Liban.

26. I rozhněval se Hoapodin na mne pro vás, a nevyslyšel
mne, ale řekl mi: Dostiť jest tobě: nikoli nemluv více o tom.

27. Vstup na vrch Fasga, a pohleď vůkol k západu. a
k půlnocí, ku polední, a k východu, a podívej se; nebo ne
přejdeš Jordánu tohoto.

28. Přikaž Josue, a posilni ho, a zmocni: neboť on půjde
před lidem tímto, a rozdělí jim zemi, kterou spatříš.

29. Izůstali jsme v údolí proti chrámu [modly) Fogor.

KAPITOLA IV.
Mojliš napomíná k ostřibání zákona. -— Vysazoje tři města zu útočiště těm,

kdož nechtice člověka zabijí.

1. A nyní Israeli slyš přikázání a soudy, kterým já učím
tebe: aby číně je, živ byl, a vejda vládl zemí, kterouž Ho
spodin Bůh otcův vašich dá vám.

KAPITOLA IIL.

' Rabbath — hlavní město.
3 krajina u jezera Genesareta
> Na východě jsou hornaté krajiny úrodné, planiny pak pro nedo

statok vody bývají pnsté.

> mt>>S >
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2. Nepřidáte [ničeho] k slovu, které vám mluvím, aniž
ujmete od něho: ostříhejte přikázání Hospodina Boha vašeho,
kteráž já přikazaji vám.

3. Oči vaše viděly všecko, což uč nil Hospodin proti Bél
fegor, kterak potřel všecky ctitele jeho z prostředka vašeho.

4. Vy pak, držíce se Hospodina Boha avého, živi jste všickní
až do dnešního dne.

5. Víte, že jsem vás učil přikázáním a soudům, jak při
kázal mi Hospodin Bůh můj: tak čiňte je v zemi, kterou vlád
nouti budete:

6. zachovávejte i plňte je v skutku. Nebo to jest vaše
moudrosť a rozum před lidmi, aby slyšíce všecka příkázaní
tato, řekli: Aj, lid moudrý a rozumný, národ veliký.

7. Aniž jest jiný národ tak veliký, kterýžby měl bohy
přibližující se k sobě, jako Bůh náš přítomen jest všem
prosbám našim.

8. Nebo který jest jiný národ tak slavný, aby měl obyčeje
posvátné, a spravedlívé soudy, jako jest veňkeren zákon tento,
který já dnes předkládám před očima vašima?

9. Ostříhej tedy sebe, a duše své pečlivě. Nezapomínej na
věcí ty, které viděly oči tvé, a nechť nevypadají ze srdce
tvého po všecky dny života tvého. Učiti budeš jim syny a
vnuky své,

10. ode dne, v kterém jsi stál před Hospodinem Bohem
svým na Horebě, když Hospodin mluvil mně, řka: Shromaždi
ke mně lid, aby slyšeli řečí mé, i aby učili se báti mne po
všecken čas, dokud živi jsou na zemi, a aby učilí syny své.

11. A přistoupili jste až k patě hory, kteráž hořela až
k nebi: a byly na ní tmy, a oblak, a mrákota.

12. I mluvil k vám Hospodin z prostředku ohně. Hlas slov
jeho alyšeli jste, ale způsoby jeho ovšem jste neviděli.

13. I ukázal vám úmluvu svou, kterou přikázal vám plniti.
totiž deset slov, jež napsal na dvou deskách kamenných.

14. A mně přikázal v ten čas, abych vás učil posvátným
obyčejům a soudům, kteréžbyste činiti měli v zemi, kterou
vládnonti budete.

15. Ostříhejtež tedy pečlivě duší svých. Neviděli jste žád
ného podobenství onoho dne, když mluvil Hospodin k vám
na Horebě z prostředku ohně:

16. abyste snad jsouce zklamáni, neudělali sobě rytého
podobenství, aneb obrazu muže neb ženy,

17. podobenství nějského hovada, kteréž jest na zemi, nebo
ptákův pod nebem létajících,

18. a zeměplazův, kteříž se hýbají na zemi, aneb ryb,
kteréž jsou ve vodách pod zemí:

19. aby snad zdvihna oči k nebi, a vida alunce a měsíc,
i všechny hvězdy nebeské, bludem jsa oklamán, klaněl by se
jim, a ctil by věci, jež stvořil Hospodin tvůj k službě všem
národům, kteří jsou pod nebem.

20. Vás pak vzal Hospodin, a vyvedl z peci železné!
z Egypta, aby měl sobě lid dědičný, jako jest to nyměj
šího dne.

21. Ale na mne rozhněval se Hospodin pro řeči vaše, a za
přisáhl, že nepřejdu Jordánu, aniž vejdu do země té výborné,
kterou dá vám.

22. Hle já umru v zemi této, a nepřejdu Jordánu: vy pak
přejdete, a vládnouti budete zemí tou výbornou.

23. Hlediž, aby nikdy nezapomenul na úmlavu Hospodina

KAPITOLA IV.

* ze trapně slnžebnosti egyptské.
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Boha svého, kterouž učinil s tebou: a nedělal sobě rytého
podobenství těch věcí, které činití Hospodin zapověděl:

24. Nebo Hospodin Bůh tvůj jest oheň ažírající * Bůh
horlivý.

25. Když zplodíte syny a vnuky, a bydliti budete v zemi,
a jsouce zklamáni uděláte-li sobě nějaké podobenství, pácha
jíce zlé před Hospodinem Bohem vaším, abyste jej popudili
k hněvu:

26. osvědčují dnes nebem a zemí,* že brzy vyhlazení bu
dete z země, kterou přejdouce Jordán vládnouti budete; ne
budete za dlouhý čas bydliti v ní, ale zahladí vás Hospodin,

27. a rozptýlí mezi všecky národy, a málo zůstane vás
mezi národy, ku kterýmžto zavede vás Hospodin.

28. A tam sloužiti budete bobůim, kteří rukou lidskou udě

lání jsou, dřevu a kamenu, ježto nevidí, ani neslyší, ani nejedí,
ani nečijí.

29. A když tam hledati budeš Hospodina Boha svého, na
jdeš jej: jestliže však celým srdcem hledati budeš, a vší
skroušeností duše své.

30. Když na tebe příjdou vše ty věcí, kteréž předpověděny
jsou, nejposléze navrátíš se k Hospodinu Bohu svému. a upo
slechneš blasu jeho.

31. Nebo Bůh milosrdný Hospodin Bůh tvůj jest: neopustí
tebe, ani dokonce zahladí, ani zapomene se na smlouvu, kte
rouž přísahou utvrdil otcům tvým.

32. Ptej se na dny staré, jež byly před tebou onoho dne,
v kterém Bůh stvořil človéka na zemi, a od [jedněch] končin
nebe až do (druhých) končin jeho“ stala-li se kdy taková věc,
aneb bylo-li kdy. poznáno,

33. aby lid slyšel hlas Boha mluvícího z prostředku ohné,
jako slyšel jsi ty, a živ jsi zůstal:

AH.učinili Bůh, aby přijda vzal sobě národ z prostředku
národů, skrze zkušování, znamení, a zázraky, skrze boj, a
silnou ruku, a vztažené rameno, a brozná vidění, jakož učinil
všecko toto pro vás Hospodin Bůh váš v Egyptě, před vidou
cími zraky tvými:

35. abys věděl, že Hospodin sám jest Bůh, a že není jiného
kromě něho.

36. S nebe dal tobě slyšeti hlas svůj, aby vyučil tebe, a
na zemi ukázal tobě oheň svůj převeliký, a slyšel jsi slova
jeho z prostředku ohně;

37. nebo miloval otce tvé, a vyvolil símě jejich po nich.
A vyvedl tebe z Egypta, předcházeje tě s mocí svou velikou,

38. aby zahladil národy převeliké, a silnější než jsi ty,
za příchodu tvého. a aby uvedl tebe, a dal tobě zemi jejich
k vládařství, jakož vidíš dnešního dne.

39. Věziž tedy dnes, a rozjímej ve srdci svém, ;že Hospodin
sám jesť Bůh na nebi svrchu, i na zemi dole, a není jiného.

40. Ostříhej přikázaní jeho a ustanovení, kteráž já příkazuji
tobě: aby dobře bylo tobě, a synům tvým po tobě, a aby
zůstal po mnohýčas v zemi, kterouž Hospodin Bůh tvůj dá tobě.

41. Tehdy oddělil Mojžíš tři města za Jordánem k východní
straně,

42. aby utekl do nich, kdožby nechtě zabil bližního svého,
ježto nebyl prve včera i předevčírem nepřítelem jeho, a do
některého z těch měst mohl se uchýliti.

1 Bůh tresce všelikou nepravosí přísně, a pokutami zachvacnje zlo
čince Jako oheň vše vůkol sžírající.

* tak na jisto, jako jest nebe nad vámi a země pod vámi, stane se,
čím hrozím.

* od východu až k západu.8 31DNM
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43. Bosor na poušti, která leží na rovině pokolení Ruben:
a Ramoth v Galaad, které jest v pokolení Gad: a Golan
v Basan, které jest v pokolení Manasse.

44. Tento jest zákon, kterýž předložilMojžíš sám israel:ským,
45. a tato jsou svědectví, a obyčeje posvátné, a soudy,

kteréž mluvil k synům israelským, když vyšli z Egypta,
46. za Jordánem v údolí proti chrámu Fogor, v zemi Sehona

krále amorrhejského, kterýž bydlil v Hesebon, jejž porazil
Mojžíš. A synové israelští vyšedše z.

47. ovládli zemí jeho, i zemí Oga, krále Básan, dvou králův
amorrhejských, kteří byli za Jordánem k východu slunce:

48. od Aroer, jenž leží na břehu potoka Arnon, až k hoře
Sion,* kteráž jest | Hermon,

49. všecku rovinu za Jordánem k východu, až k moři pouště,

a až pod horu Fasga.

KAPITOLA VY.

Mojžíš opakuje a vykládá desatero Božích přikázani.

1. I svolal. Mojžíš veškeren lid israelský, a řekl jim:. Slyš
Iaraeli posvátné obyčeje, a soudy, kteréž já: dnes mluvím
v uší vaše: naučte se jim, a skatkem plňte (je).

2. Hospodin Bůb náš učinil 8 námi úmluvu na Horebě.
3. Netoliko s otci našimi učinil úmluvu, ale s námi, kteříž

až. dosavade: jsme a žijeme.
4. Tváří v tvář mluvil nám na hoře z prostředku ohně.
6. Já jsem byl amlouvce.a prostředník mezi Hospodinem

a vámi toho času, abych oznámil vám slova jeho; nebo jste
se báli ohně, a nevstoupili jste na horu; i řekl:

G. Já jsem Hospodin Bůh tvůj. kterýž jsem tě vyvedl z země
egyptaké, z domu služebnosti.

7. Nebudeš, míti bohův cizích před obličejem mým.
8. Neučiníš sobě rytiny, ani podobenství všech věcí, které

jsou na nebi svrchu, a těch, které jsou na zemi dole, a těch,
které jsou u vodách pod zemí.

9. Nebudeš se jim klaněti,ani jich ctíti, Nebo je. jsem
Hospodin Bůh tvůj: Bůh horlivý, trestající nepravosť.otcův

Da synech do třetího a čtvrtého pokolení, těch, kteříž nenávidí mne,
10. a činící milosrdenství nad mnoha tisíci, těm,. kteříž

milují mne, a ostříhají přikázaní mých.
11. Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo: nebo

nebude bez pomsty, kdožbv k věcí marné vzal jméno. jeho.
19. Zachovej den sobotní, aby jej světil, jakož přikázal tobě

Hospodin Bůh tvůj.
13. Šest dní pracovati budeš, a dělati butleš všeliká díla svá.
14. Sedmý den jest sobotní, to jest, odpočinutí Hospodina

Boha tvého. Nebudeš v něm dělati žádného díla: ani ty, ani
syn tvůj, ani dcera, ani služebník, anl děvka tvá, ani vůl ani
osel, ani všeliké hovado tvé, ani příchozí, kterýž jest v branách
tvých: aby odpočinul služebník tvůj, i děvka tvá, jakož i ty.

15. Pomni, žes I ty sloužil v Egyptě, a odtamtud že vyvedl
tebe Hospodin Bůh tvůj v ruce silné, a v rameni vztaženém.
Protož přikázal tobě, aby světil den sobotní.

16. Cti otce svého, i matku, jakož přikázal tobě Hospodin
Bůh tvůj, abys živ byl dlouhý čas, a dobře bylo tobě v zemí,
kterouž tobě dá Hospodín Bůh tvůj.

17. Nezabiješ.

>Hora Sion, o kteréž ta je Je jest než Slon (Zion),na kteréžpozději Davidův hrad vzdělán b:
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18. Ani nesesmilníš.

19. A nepokradeš.
20. A nepromluvíš proti bližnímu svému křivého svědectví.
21. Nepožádáš manželky blížního svého: aní domu, ani

pole, ani služebníka, ani děvky, ani vola, ani osla, sní čehož
koli, což jeho jest.

22. Tato slova mluvil Hospodin ko všemu množství vašemu
na hoře, ze středu ohně a oblaku. a mrákoty, hlasem velikým,
nepřidav nic více: a napsal je na dvou kamenných dskách,
kteréž dal mně.

29. Vy pak když jste uslyšeli hlas z prostředku tmy, a ví
děli jste horu, ana hoří, přistoupili jste ke mně všecka knížata
pokolení a starší, a řekli jste:

24. Hle ukázal nám Hospodin Bůh náš velebnosťa velikost
svou. Hlas jeho slyšeli jsmé z prostředku ohně, a zkusili jsme
dnes, že, ač mluvil Bůh s člověkem, člověk na živě zůatal.

25. Proč tedy máme zemříti, a proč má spáliti nás oheň
tento převeliký? Nebo budeme-li déle slyšeti hlas Hospodina
Boha našeho, zemřeme.

26. Cojest všeliké tělo, aby slyšelo hlas Boha živého, jenž mlu
ví z prostředku ohně, jakož my jsme slyšeli, a mohlo živo býti?

27. Ty raději přístup: a slyš všecky věci: které praviti
bude tobě Hospodin Bůh náš: a mluviti budeš k nám, a my
je slyšeti a činiti budeme.

28. To když uslyšel Hospodin, řekl ke mně: Slyšel jsem
hlas řečí lidu tohoto, kteréž mluvili tobě; dobře všecko mluvili.

29. Kdo jim dá, aby takovou mysl měli, aby se báli mne,
a.ostříhali všech přikázaní mých po všeliký čas, aby dobře
bylo jim, i synům jejich na věky?

30. Jdi, a řekni jim: Navratte se-do stanův svých.
B1. Ty pak stůj tady 60 mnou, a oznámím tobě všecka

přikázaní má, a obyčeje posvátné, i soudy: kterýmě je učiti
budeš, aby je činili :v zemi, kterou dám jim k vládařství.

32. Ostříhejtež tedy, a čiňte, což přikázal vám Hospodin

i“ neuchylaojtese aní na pravo, ani na levo:93. ale po cestě, kterou přikázal [vám] Hospodin Bůh váš,

chodte, abyste živí byli, a dobře bylo vám, a prodloužili sednové v zemi vládařství vašeho.

KAPITOLA VL

Mojžíš uspomíná lid, aby miloval Pána Boha, bál 00 ho, a v zaslíbené

semi věrně ostřihal přikásaul Jeho.

1. Tato jsou příkázaní, a obyčeje posvátné, a soudy, kteréž
přikázal Hospodin Bůh váš, abych učíl vás, abyste činili je
v zemi, do které přecházíte, majíce vládnouti jí:

2. abys bál se Hospodina Boha svého, a ostříhal všech
ustanovení a přikázaní jeho, kteráž já příkazuji tobě, i synům.
i vnukům tvým, po všecky dny života tvého, aby prodloužili
se dnové tvoji.

8. Slyš Iaraeli, a hleď, aby činil, což přikázal tobě Hospodin,
a dobře bylo tobě, | abysl se rozmnožil ještě více, jakož

Hospodin Bůh otcův tvých alíbil tobě zemi oplývající mlékem
a strdí.

4. Slyš Israeli, Hospodin Bůh náš, Hospodin jeden jest.
5. Milovati budeš Hospodina Boha svého z celého ardce

svého, a ze vší duše své, a ze vší síly své.“

KAPITOLA VL

' Vžemi ducha svého nkami, všelíkými city a pohyby srdce
svého a všemi skutky svého života směřovati budeš k Tomu, na němžto
duch tvůj, srdce tvé a život tvůj zácisí (sv. Augustin).
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©. A budou slova tato, kteráž já přikazuji tobě dnes, ve
srdel tvém:

7. a budeš vypravcvati je synům svým, a rozjímati je bu
deš, sedě v domě svém, | kráčeje cestou, léhaje i vatávaje.

8. A uvážeš je jako znamení na ruce své, i budou a mezi
očima tvýma hýbati se budou.*

9. A napíšeš je na prahu, a na dveřích domu svého.
10. A když uvede tebe Hospodin Bůh tvůj do země, kterou

přísahou zaslíbil otcům tvým, Abrabamovi, Isákovi, a Jakobovi,
a dá tobě města veliká a velmi dobrá, kterých jsí nestavěl,

11. domy plné všelikého zboží, kterých jsi nevzdělal, cisterny,
kterých jsi nekopal, vinice a olivnice, kterých jsi neštípil,

12. a jísti budeš a nasytíš se:
13. varaj se pilně, abys nezapomenul na Hospodina, kterýž

vyvedl tebe z země Egyptské, z domu služebností. Hospodina
Boha svého báti se budeš, a jemu samému sloužiti, a skrze
jméno jeho“ přísahati budeš.

14. Nepůjdete po cizích bozích všelikých národův, kteří
vůkol vás jsou:

15. nebo jest horlivý Bůh, Hospodin Bůh tvůj u prostřed
tebe: aby někdy nerozhněvala se prchlívosť Hospodina Boba
tvého proti tobě, a vyhladilby tebe 8 povrchu země.

16. Nebudeš pokoušeti Hospodina Boha svého, jako jsi po
koušel na místě pokušení.

17. Ostříhej přikázaní Hospodina Boha svého, a svědectví,
a posvátných obyčejův, kteréž přikázal tobě:

18. a čiň, což libého a dobrého jest před oblíčejem Hospo
dinovým, aby dobře bylo tobě: a vejda abys vládl zemí vý
bornou, o které přísahal Hospodin otcům trým,

19. aby vyplenil všecky nepřátely tvé před tebou, jakož
malůvil.

2. A kdyžby se otázal tebe syn tvůj zejtra,“ řka: Co zna
menají svědectví tato, a obyčeje posvátné, a soudy, které
přikázal Hospodin Bůh náš nám?

21. povíš mu: Služebníci jeme byli Faraonovi v Egyptě,
i vyvedl nás Hospodin z Egypta v ruce silné:

22. i činil znamení a zázraky veliké a nejhorší * v Egyptě
proti Faraonovi, a všemn domu jeho, před oblíčejem naším,

23. a vyvedl nás odtud, aby [nám] uvedeným dal zemi, o které
přisáhl otcům naším.

24. A přikázal nám Hospodin, abychom činili všecka ueta
novení tato, a báli se Hospodina svého, aby dobře bylo nám
po všecky dny života našeho, jakož jest dnes.

25. A bude nám milostiv, když budeme ostříhatí a číníti
všecka přikázaní jeho, před Hospodinem Bohem naším, jakož
přikázal nám.

KAPITOLA VII.

Poručeno Chananejské a modly Jejich dokonce vyhladiti — Plnitelům přikázaní

pomoc | odplata slibena.

1. Když tebe uvede Hospodin Bůh tvůj do země, do kteréžto
vcházíš, aby vládl jí, a vyplení národy mnohé před tebou,
Hethea, a Gergezea, a Amorrhea, Chananea. a Ferezea, a Hevea,

%Jako náčelák;tj. Z A HOSEypředočima— na pamětiově.— Za pozdějšídoby Židé brali to do slova, a udělavše sobě perga
ménové cedulky, na nichž napašna byla příkdzaní, nosili je ustavičně
na čele | na rukou.

3 nikoli ve jménu cizich bohův moďle přísnkati budeš.
* zejtra, t j. za potumních časův.
5 nejhorší, t. j. velice útrapné, hrozné a sáhuhné.- PE=
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a Jebusea, sedm národův mnohem četnějších a silnějších nežli
jsi ty:

2. a dá je Hospodin Bůh tvůj tobě, pobiješ je až do zá
hlady.' Nevejdeš s níml v emlouvu, aniž alitaješ se nad nimi,

3. ani se apřízníš s nimi manželskými sňatky. Dcery své
nedáš synu jeho, a dcery jeho nevezmeš synu svému:

4. nebo svede syna tvého, aby nenásledoval mne, i aby
raději sloužil bohům cizím; I rozhněvá se prchlivosť Hospo
dinova, a zahladí tebe rychle.

5. Ale radějí toto jim učiníte: Oltáře jejich vyvraťte, modly
ztroskotejte, háje posekejte, a rytiny spalte.

G. Nebo ty lid svatý jsi Hospodinu Bohu svému. Tebe vy
volil Hospodin Bůh tvůj, abys jemu lidem byl zvláštním ze
všech lidí, kteří jsou na zemí.

7. Ne proto že jste všecky národy počtem převyšovali, při
pojil se k vám Hospodin, a vyvolil vás, nebo méně vás jest,
nežli všech jiných národův;

8. ale, že vás miloval Hospodin, a ostříhal přísahy, kterou
přisáhl otcům vašim: vyvedl vás v race silné, a vykoupil
z domu služebností, z ruky Faraona, krále egyptského.

9. A zvíš, že Hospodin Bůh tvůj jest Bůh silný a věrný,
ostříhající úmluvy a milosrdenství těm, kdož milují ho, a těm,
kdož ostříhají přikázaní jeho, až do tisícího pokolení:

10. a odplacující těm, kteří ho nenávidí, i hned, tak že je

zahlazuje. aniž déle prodlévá, ale i hned odplacuje jm, cožzasluhují. *
11. Ostříhej tedy přikázaní a posvátných obyčejův, a sou

dáv, které já přikazují tobě dnes, abys je činil.

12. Jestliže, když uslyšíš tyto soudy, budeš jich ostříhati
a je činiti, ostříhati bude také Hospodin Bůh tvůj tobě smlouvy
a milosrdenství, které přisáhl otcům tvým:

13. a bude tě milovati, a rozmnoží tě, a požebná plodu
života tvého, i úrodě země tvé, obilí tvému, i vinobraní, oleji,
skotům | stádům ovcí tvých, a zemi, o nížto přisáhl otcfim
tvým, že ji dá tobě.

14. Požehnaný budeš mezi všemi národy. Nebude u tebe
neplodný obého pohlaví, ani v lidech, ani ve stádech tvých.

15. Odklídí od tebe Hospodin všeliký neduh: a nemocí
egyptských nejhorších, které znáš, nedopustí na tebe: ale na
všecky nepřátely tvé,

16. zahladíš všecky národy, které Hospodin Bůh tvůj dá
tobě. Neodpustí jim oko tvé, aniž budeš sloužiti bohům jejích,
aby nebyli tobě ku pádu.

17. Díš-li ve srdci svém: Četnější jsou národovétito, nežli
já, kterak budu moci zahladiti je?

18. Neboj se, ale připomeň si, což učinil Hospodin Bůb
tvůj Faraonovi, a všechněm Egyptským,

19. (pomní na) rány přehrozné, které viděly oči tvé, a na
znamení, a zázraky, i ruku silnou, a rámě vztažené, aby

KAPITOLA VII.

* Hospodin národům těmto bezbožným po mnohé věky času k po
kání přáti ráčil. Avšak lidé ti nelepělli se, anobrž dovršili míru ne
pravosti svých; a proto Bůh velel Israelským, aby Je vyhnali, a nebu
don-li chtiti uteci, vyhladili. Vyhlazení prostopášníkův přísně nařízeno,
dílem aby za hříchy byli potrestání, dílem také, aby Iaraelští od ních
nebyli svedení do podobných .

* Bůh nečeká vždycky, aby bezbožných teprv v onom životě po
trestal: on také trestá Již na zemi Druhbdytrest tento, ač nebývá viděn,
bývá tím hroznější. Nebo zaelepenosťf ducha a zatvrzelosť srdce, tajné

to pokuty, Jimiž Bůh stibá hřišníky, bývají strašnější nad všeliké Jinés
"
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A

vyvedl tebe Hospodin Bůh tvůj, tak učiní všechněm národům, —i i 14. nepozdvihlo se tvoje erdce, a zapomenulby na Hospodina
kterých se bojíš. T Boha svého, který vyvedl tebe z země egyptské, a z domu

20. Nad to i sršně pošle na ně Hospodin Bůh tvůj, dokud 4 i služebnosti :
by nezahladil a nevyplenil všech, kdožby před tebou utekli, 15. a vůdce tvůj byl na poušti veliké a hrozné, na kteréž
a mohlíby se ukrýti. byl bad, jenž dýcháním pálil, a štír, a had jedovatý, a zhola

21. Neboj se jich, nebo Hospodin Bůh tvůj u prostřed tebe řádných vod nebylo: kterýž vyvedl potoky zeakály přetvrdé,
jest, Bůh veliký a hrozný: 16. a krmil tě na poušti mannou, o kteréž nevěděli otcové

22. On zkazí národy tyto před oblíčejem tvým pomalu, a tvoji. A když tebe potrápil, a zkusil, naposledy smiloval se
po částkách. Nebadeš mocí vyhladiti jích pejednou: aby snad nad tebou,
nerozmnožily se proti tobě šelmy země. 17. abys neřekl ve srdci svém: Síla má, a moc ruky mé

23. A dá je Hospodin Bůh tvůj před oblíčejem tvým: a toto všecko mi způsobily;
pobije jich, až konečně zablazení bandou. 18. ale abys pamatoval na Hospodina Boha svého, že On

24. A vydá krále jejich v ruce tvé, a vyhladíš jménajejich dal tobě moc, aby naplnil úmluvu svou, kterou přísáhl otcům
pod nebem: nižádný nebude moci odolati tobě, dokavad ne- tvým. jakož ukazuje dnešní den.
potřeš jich. 19. Jestliže pak zapomena se na Hospodina Boha svého,

25. Rytiny jejich ohněm spálíš: nepožádáš stříbra 1 zlata, postoupilby po bozích cizích, a ctilby je, a klanělby se jim:
z kterých učiněny jsou, aniž vezmeš sobě čeho z těch věcí, hle nyní předpovídám tobě, že konečně zahyneš.
aby nebylo tobě k úrazu, protože ohavností jest Hospodinu 20. Jako národové, kteréž zahladil Hospodin za vchodu
Bohu tvéma. tvého, tak i vy zahynete, jestliže nebudete poslušní hlasu Ho

26. Aniž co z modly zaneseš do domu svého, abys nebyl spodina Boha svého.
proklat, jakož i ona jest. Jako nečistotu v ošklivosti, a jako
poškvrnění a neřád v ohavnosti míti ji budeš, nebo proklatá
jest KAPITOLA IX.

Mojžíš připomíná Hdu leraelskému rouličné jeho břicby.KAPITOLA VII
Napomenutik poalušenstvía k vděčnoniBobu, 1. Slyš Israeli: Ty přejdeš dnes přes Jordán, aby vládl

národy velmí velikými, a silnějšími, než jsi ty, městy velikými
a obraženýmí až k nebi, .

2. lidem velikým a vysokým, syny Enakim, které jsi sám
viděl, a o kterých slyšel jai, jimžto žádný z odporné strany
nemůže odolati.

9. Zvíš tedy dnes, že Hospodin Bůh tvůj sám půjde před
tebou jako oheň ažírající a trávící, který potře je a zahladí,
a vyplení před tváří tvou rychle, jakož mluvil tobě.

4, Neříkej ve srdci svém, když je zahladí Hospodin Bůh
tvůj před oblíčejem tvým: Pro spravedlnosť mou uvedl mne
Hospodin, abych touto zemí vládl, ježto pro nepravostí evé
tito národové zahlazení jsou.

5. Nebo ne pro spravedlnost svou, a pravost srdce svého
vejdeš, aby vládl zemí jejich: ale že oni nešlechetné činili,
zahlazení jsou, za příchodu tvého: a aby eplnil slovo své Ho
spodin, které pod přísahou slíbil otcům tvým, Abrahamovi,
Jsákoví, a Jakobovi.

6. Věz tedy, že nikoli pro spravedlnosti tvé Hospodin Bóh
tvůj dal tobě zemi tuto výbornou, aby vládl jí, neb jsi lid
přetvrdé šíje.

7. Pamatuj, a nezapomínej, kterak jsi k hněvu popouzel
Hospodina Boha svého na poušti. Od toho dne, kteréhož jsí
vyšel z Egypta, až na toto místo, vždycky jal se proti Ho
spodinu na odpor stavěl.

8. Nebo i na Horebě popudil jsi ho, že rozhněvav se chtěl
tebe zahladiti,

9. když jsem vstoupil na horu, abych vzal desky kamenné,
desky úmluvy, kterouž učinil s vámi Hospodin: a trval jsem
na hoře čtyřiceti dní a nocí, chleba nejeda, a nepije vody.

10. I dal mi Hospodin dvě desky kamenné popsané prstem
Božím, na níchž byla všecka slova, která mluvil vám na boře
z prostředku ohně, když množství lidu ebromážděno bylo.

11. A když pominulo čtyřiceti dní, a tolikéž nocí, dal mi
Hospodin dvě desky kamenné, desky úmluvy,

12. a řekl mi: Vstaň a sestup rychle odsud; nebo lid tvůj,

u1. Všeliké přikázaní, které já příkazují tobě dnes, hled
pilně, aby je činil: abyste mohli živi býti, a rozmnožili se,
a vejdouce vládli zemí, kterou s přísahou zaslíbil Hospodin
otcům vašim.

2. A pamatovati budeš na všecku cestu, kterouž tě vedl
Hospodin Bůh tvůj za čtyřiceti let po poušti, aby trápil tebe,
a zkusil tě, aby známo učiněno bylo, což dělo se ve ardci
tvém, budeš-li ostříhati přikázaní jeho, čili nic.

3. Trápil tebe nedostatkem, a krmil tě mannou, které ne
znal jel ty ani otcové tvoji: aby ukázal tobě, že ne samým
chlebem živ jest člověk, ale každým slovem. které vychází
z úst Božích.

4. Roucho tvé, jímž jsi se odíval, nikoli nezetlelo vetchostí,
a noha tvá není odřena, hle čtyřícáté léto jest.

5. Abys rozvažoval ve srdci svém, že jako cvičí syna svého
člověk, tak Hospodin Bůh tvůj cvičil tebe,

6. abys ostříhal přikázaní Hospodina Boha svého, a chodil
po cestách jeho, a bál se ho.

7. Nebo Hospodin Bůh tvůj uvede tebe do země dobré. do
země potokův a vod a studnic: na jejichžto polích a horách
vypryšťají se propasti řek: . .

8. do země (hojné na) obilí, ječmen a vinice, v nížto ffkové,
a jablka granátová, a ollvoví rostou: do země oleje a medu.

9. Kdežto beze všeho nedostatku jístí budeš chléb svůj, a
všech věcí hojnosti požívati budeš: jejížto kameny jsou železo,
a z jejíchžto hor dobývají se měděné rudy:

10. aby, kdyžby pojedl a nasycen byl, dobrořečíl Hospodinu
Bohu svému za zemi výbornou, kterouž dal tobě.

11. Budiž pilen, a vystříhej se, aby někdy nezapomenu! na
Hospodina Boha svého, a nezanedbával přikázaní jeho, a sou
dův, a posvátných obyčejův, kteréž já přikazují tobě dnes:

12. aby, kdyžby pojedl a nasycen byl, domův pěkných na
stavěl a bydlil v nich,

13. a mělby houfy volův a stáda ovcí, stříbra i zlata, í
všech věcí hojnosf,
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kterýž jsi vyvedl z Egypta, na rychlo sešli s cesty, kterou
jsi jim ukázal, a učinili sobě alitinu.

13. I řekl opět Hospodin ke mně: Vidím, že lid tento
tvrdošijný jest:

14. pusť mne, ať jej potra, a zahladím jméno jeho pod
nebem, a ustanovím tebe nad národem, jenžby větší byl a
silnější nežli jest tento.

15. A když jsem sstupoval s hory, kteráž hořela, a dvě
desky úmluvy držel jsem v obou rukou,

16. a viděl jsem, že jste zhřešili Hospodinu Bohu svému.
a že jste udělali sobě tele slité, a opustili jste na rychlo cestu
jeho. kterou vám byl ukázal:

17. povrhl jsem desky z rukou svých, a rozrazil jsem je
před očíma vašima.

18. A padl jsem před Hospodinem jako prvé, čtyřiceti dní
a nocí, chleba nejeda a nepije vody, pro všecky hříchy vaše,
které jste činili proti Hospodinu, a jej k hněvu popudili:

19. nebo bál jsem se prchlivosti a hněvu jeho, kterým proti
vám se popudil, a chtěl vás zahladiti. I vyslyšel mne Ho
spodin i tehdáž.

20. Na Árona také náramně se rozhněvav, chtěl jej potříti,
i za něho také prosil jsem.

21. Hřích pak váš, kterýž jste byli učinili, totiž tele, uchopiv,
ohněm jsem spálil, a na kusy jsem zdrobil, a dokonce na
prach roztloukl i vsypal jsem do potoka, který sstupuje 8 hory.

22. V zapálení * také, a v pokušení“ a při hrobích žádosti*
popouzeli jste Hospodina:

23. a když vás poslal z Kádesbarne, řka: Vetupte a vládněte
zemí, kterouž dal jsem vám: i potupili jete rozkázaní Ho
spodina Boha svého, a nevěřili jste jemu, aniž jste chtěli
slyšeti -hlasu jeho:

21. a vždycky jste byli odporní, od toho dne, jak jsem vás
počal znáti.

25. I ležel jsem před Hospodinem čtyřiceti dní a nocí,
v nichžto jsem ho pokorně prosil, aby nezahladil vás, jakož
byl hrozil:

20. a modle se pravil jsem: Pane Bože, nezahlazuj lidu
svého, a dědictví svého, které jsi vykoupil velikomocností
svou, které jsi vyvedl z Egypta v ruce ailné.

27. Rozpomeň se na služebníky své, Abrahama, Isáka, a
Jakoba: nepatři na tvrdost lidu tohoto, a na bezbožnost a
hřích jeho:

28. aby snad neřekli obyvatelé zemé té, z kteréž vyvedl
jsi nás. Nemohl Hospodin uvésti jich do země, kterou za
slíbil jim, a měl je v nenávisti: protož vyvedl je, aby je po
bil na poušti.

29. Vždyť oni jsou lid tvůj a dědictví tvé, které jsi vy
vedl v aíle své veliké, a v ramenu svém vrtaženém.

KAPITOLA X.

O drabých deskách. — O zvolení Loviiů k službě Hoši. — Napomenatí
k milování Boha. —

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

KAPITOLA IX.

+ V zapálení (toberra). Viz 4 Mojt. 11,1.
2 V pokušení (Massa). Viz 2 Mojž. 17, 7.
* Při hrobech žádosti. Vls 4 Mojž. 11, 84.
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2. a napíší na deskách slova, která byla na těch, jež jsi
prvé rozrazil, a vložíš je do té archy.

3. Udělal jsem tedy archu ze dříví Setim. A vyhladiv desky
dvě kamenné na způsob prvních, vstoupil jsem na horu, nesa
je v rukou.

4. I napsal na deskách, tak jak prvé byl napsal, deset slov,
která mluvil Hospodin k vám na hoře z prostředku ohně,
když lid shromážděn byl: a dal je mně.

Ď. A navrátiv se, sstoupil jsem s hory, a vložil jsem desky
do archy, kterou jsem byl udělal, kteréž až posavad tam
jsou, jakož mi přikázal Hospodin.

G. Synové pak israelští hnuli se z Beroth synův Jakan do
Mosara, kdežto Áron umřel, a pochován jest, místo něhož
úřad kněžský konal Eleazar syn jeho.

7. Odtud přišli do Gadgad: a odtud odšedše, položili se
v Jetebatha, v zemi vod a potokův.

8. Toho času oddělil pokolení Lévi, aby nosili archu úmluvy
Hospodinovy,a stáli před ním k službě, a dobrořečili ve jménu
jeho! až do dnešního dne.

9. A proto Lévi neměl dílu, ani vládařství 8 bratřími svými:
nebo sám Hospodin dědictví jeho jest, jakož slíbil jemu Ho
spodin Bůh tvůj.

10. Já pak stál jsem na hoře jako prvé, čtyřiceti dnův
a nocí: i vyslyšel mne Hospodin i tehdáž, a nechtěl tebe za
hladiti.

11. I řekl mi: Jdi a předcházej lid, aby všel, a vládl zemí,
kterou jsem přísahal otcům jejich, že ji dám jim.

12. A nyní Israeli, čeho žádá Hospodin Bůh tvůj od tebe,
jediné aby se bál Hospodina Boha svého, a chodil po cestách
jeho, a aby miloval ho, a aloužíl Hospodinu Bohu svému
z celého srdce svého, a ze vší duše své:

13. i aby ostříhal přikázaní Hospodinových, i obyčejhv po
svátných jeho, kteréž já dnes přikaruji tobě, aby dobře bylo
tobě?

14. Aj Hospodina Boha tvého jest nebe, i nebesa nebes,
země i všecky věci, kteréž na ní jsou:

15. avšak s otci tvými spojil se Hospodin, a zamiloval je,
a vyvolil símě jejich po nich, totíž vás. ze všech národův,
jakož se dnes dokazuje.

16. Obřežtež tedy neobřízku“ srdce svého a šíje své ne
zatvrzujte více:

17. nebo Hospodin Bůh váš, sám jest Bůh bohův, a Pán
pánův. Bůb veliký a mocný, a hrozný, který nepřijímá osoby,
ani darův.

18. Činí soud sirotku i vdově, miluje také příchozího, a dává
mu pokrm i oděv.

19. Protož milujte í vy příchozí, nebo I vy jste byli příchozí
v zemi egyptské.

20. Hospodina Boha svého bátí se budeš, a jemu samému
sloužiti, jeho se přídržetí, a ve jménu jeho přisahatí budeš.

21. Oní jest chvála tvá, a Bůh tvůj, kterýž učinil tobětyto
veliké věci a hrozné, kteréž viděly oči tvé.

22. V sedmdesáti dušech sstoupili otcové tvoji do Egypta:
a hle nyní rozmnožil tebe Hospodin Bůh tvůj. jako hvězdy
nebeské.

KAPITOLA X.

' tj. dávali Hda
3 £ J všelíké hříšné žádosti odložte, umrtvěte, zapuďte.ST 32

-“ =
*

m



251 DEUTERONOHUN<=

KAPITOLA XI.

Napomenuti k ostříhání zákona. — Zaslibaní všeho dobrého poslužným,

a ulořečení neposlelným.

1. Miluj tedy Hospodina Boha svého, a zachovávej přikázaní
jeho, i řády posvátné, soudy, i rozkazy po všecken Čas.

2. Poznejte dnes, čehož neznají synové vaší, kteřížto ne
viděli kázně! Hospodina Boha vašeho, velikých skutkův jeho,
a Bilné ruky, a vztaženého ramena,

9. znamení a skutkův, které čínil u prostřed Egypta Farao
noví králi, a vší zemi jeho.

4. i všemu vojsku egyptskému, i koňům, í vozům: kterak
přikryly je vody moře červeného, když vás honili, a zahladil
je Hospodin až do dnešního dne:

5. [co vám učinil na poušti, dokud jste nepřišli až na toto
místo:

8. a [co učinil) Dátanovi, a Abironoví synům Eliabovým,
kterýž byl syn Rubenův: jež země, otevřevší ústa svá, pohltila,
s domy 1 stany, a se vším statkem jejich, který měli u pro
střed Israele.

7. Oči vaše viděly všecky skutky Hospodinovy veliké, kteréž
učinil,

8. abyste ostříhali všech přikázaní jeho, kteráž já dnes při
kazuji vám, j abyste mohli vjítí, a vládnouti zemí, do které
vcházíte ;

9. a abysto za mnohý čas živi byli v ní: kteronž pod pří
sahou zaslíbil Hospodin otcům vašim, a semeni jejich, (zemi)
oplývající mlékem a strdí.

10. Nebo země, do které vcházíš, aby jí vládl. není jako
země egyptská, z nížto jsi vyšel, kdež, když se rozseje semeno,
jako v zshradách vody vedeny bývají svlažující:“

11. ale (země ta) hornatá jest, máť i pole, s nebe čekajíc
deštů:*

12. kterouž Hospodin Bůh tvůj vždycky navštěvuje, a oči
jeho na ni jsou [obráceny] od počátku roku až do konce jeho.

13. Jestliže tedy poslouchati budete přikázaní mých, kteráž

já vám dnes přikazuji, abyste milovali Hospodina Boha svého,
a sloužili jemu z celého srdce svého, a ze vší duše své:

14. dá zemi vaší déšť ranní a pozdní,“ abyste sklízeli obilí,
i víno, i olej,

15. i seno z polí k pokrmení dobytkův, a abyste i vy jedli
a nasycení byli.

16. Vystříhejte se, aby snad nebylo svedeno srdce vaše,
a abyste neodstoupili od Hospodina, a nesloužili bohům cízím,
a klaněli se jim:

17. a Hospodin rozhněvaje se, zavřelby nebe, a nepršeloby,
a země nedávalaby úrody avé, a zahynulibyste rychle z země
výborné, kterouž Hospodin dá vám.

18. Složte tato slova má ve srdcích a v myslech svých,

a uvažte je za znamení na rukou, a mezi očimasvýmapoložte je.
19. Vyučujte syny své, ať je rozvažují, když sedneš v domě

avém, a neb když půjdeš cestou, když lehneš, i když vstaneš.
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KAPITOLA XL

' kázně,£j. evr rr a útrap,kteréna něBůhovšem
Jim pšdobrému vakládatiV Egyptě pole vrlažována bývají vodou z řeky Nilu, ježto jistým
časem vystupuje £ břebů. Mimo tento čas po celý rok svlažují ne role
zvláštním! nástraji, kterými se voda z řeky váží a po žlábojch a strož
kách rozvádí.

3 čeká, t. j. potřebuje dešťůr s nebe, aby úrodná býti mohla.
* déšť ranní a pozdní, t. j. hned po zasetí a přede žněmi.
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20. Napíšeš je na veřejích. a na dveřích domu svého:
21. aby rozmnožení byli dnové tvoji, i synův tvých, v zemi,

kterouž s přísahou zaslíbil Hospodin otcům tvým, že jí dá jím,
dokud nebe stojí nad zemí.

22. Nebo jestliže ostříhati budete přikázaní, kteráž já pří
kazuji vám, a budete-li je činiti, milujíce Hospodina Boha
svého, chodíce po všech cestách jeho, a přídržíce se ho,

23. zahladí Hospodin všecky národy tyto před tváří vaší,
a vládnouti budete jimi, ježto jsou větší a silnější nežli vy.

24. Všeliké místo, na které vstoupí noha vaše, vaše bude.
Od pouště? a od Libanu,“ od řeky veliké Eufrat až do moře
západního budou meze vaše.

25. Nepostaví se žádný proti vám: strach váš a báreň
postí Hospodin Bůb váš na všecku zemi, po které choditi
budete, jakož mlavil vám.

26. Hle, já předkládám vám dne3 požehnání i zlořečení:
27. požehnání, budete-li poslouchatí přikázaní Hospodina

Doha svého, kteráž já dnes příkazuji vám:
28. zlořečení pak, jestliže byste neposlouchali přikázaní

Hospodina Boha svého, ale sešlibyste s cesty, kterouž já nyní
ukazují vám, a postoupilibyste po bozích cizích, kterých
neznáte.

29. Když pak uvede tebe Hospodin Bůh tvůj do země, do
které jdej, aby v ní bydlil, položíš požehnání na hoře Ga
rizim, a zlořečení na hoře Hebal:*

30. kteréž jsou za Jordánem, za cestou, ježto se chýlí k zá
pada slunce, v zemi Chananejského, který bydlí na rovinách
naproti Galgala, jež jest podlé údolí, kteréž se táhne a vchází
daleko..

31. Nebo vy půjdete přes Jordán, abyste vládli zemí, kte
rouž Hospodin Bůh váš dá vám, abyste ji měli, a vládli jí.

92. Hleďtež tedy, abyste naplnili řády posvátné, a soudy,
kteréž já dnes kladu před obličejem vaším.

KAPITOLA XII.
Hozkazy o kalení modlářství — o řádném obětování na místě od Hoba

ryvoleném — o udržení te od krve — o neodaledování pohanů,

1. Tato jsou přikázaní a aoudové. které činiti máte v zemi,
kterou Hospodin Bůh otcův tvých dá tobě, aby vládl jí po
všecky dny, dokud živ budeš na zemi.

2. Zkazte všecka místa, na nichžto národové, kterými vlád
nouti budete, ctili bohy své na horách vysokých, a na pa
horcích, a pod každým stromem ratolestným.

3. Rozmetejte oltáře jejich, a polámejte obrazy, háje ohněm
spalte, a modly ztroskotejte: vyhlaďte jména jejich z míst těch.

4. Nenčiníte tak* Hospodinu Bobu vašemu:
5. ale na místo, kteréž vyvolí Hospodin Bůh váš ze všech

pokolení vaších, aby tam položíl jméno své,“ a bydlil na něm,
tam půjdete:

G. a tam také obětovatí budete oběti zápalné | oběti své,
desátky a prvotiny rakou svých, i sliby, i dary své i prvo
rozené z volův a ovcí.

> poušť rozuměj tuto jižní, arabskou.
* Slovem „Liban“ označeny jsou Libánské bory na severu
* Hory Garizim a Hebal leží proti sobě blíž města Sichem, Jež nyní

slove Naplna.
KAPITOLA XIL

' Nebudete Bohu Hospodina obětorati a sloužiti, jak pohané obyčej
mají svým bohům činiti, kdekoli na borich a v hájích.

* £ j. aby je Jménem domu a příbytku svého oslavil.



258DEUTERONOMIUM© —EE,
7. A jísti budete tam před oblíčejem Hospodina Boha svého:

a veseliti se budete ve všech věcech, k nimžto přičíníte ruku
vy, a domové vaši, v nichž požehná vám Hospodin Bůh váš.

8. Nebudete tam dělati tak, jak my nyní tato dělámejeden
každý, což se mu dobrého vidí“

0. Nebo až dosavad nepřišli jste k odpočinutí, a vládařství,
které Hospodin Bůh váš dá vám.

10. Přejdete Jordán, a bydliti budete v zemi, kterouž Ho
epodin Bůh váš dá vám, abyste odpočinulí ode všech nepřátel
vůkol: a beze všeho strachu bydlili,

11. tedy k místu tomu, kteréž vyvolí Hospodin Bůh váš,
aby tam bylo jméno jeho: tam všecky věcí, jež přikazuji,
přinášeti budete, zápalné obětí, a jiné oběti, 1 desátky, a
prvotiny rukou svých: a cožkoli předního jest v dařích, které
slíbíte Hospodinu.

12. Tam hodovati budete před Hospodinem Bohem. svým,
vy, a synové vaši, Í dcery vaše, služebníci, « děvky, i Levíta,
který bydlí v městech vašich: nebo nemá jiného dílu a vlá
dařství mezl vámi.

13. Vystříhej se, abys neobětoval zápalných obětí svých na
každém místě, které shlédneš,

14. ale na tom, jež vyvolí Hospodin, v jednom z pokolení
tvých, obětovatí budeš oběti, a učíníš, cožkoli přikazuji tobě.

16. Jestližeby pak chtěl jísti, a zachtěloby se tobě masa,
zabij a jez vedlé požehnání Hospodina Boha avého, kteréž
dal tobě v městech tvých: bud žeby nečisté bylo, to jest,
poškvrněné a mdlé:“ neb čisté, to jest, celé a bez poškvrny,
kteréž se obětovatí může, jako srnu a jelena, jísti bndeš,*

16. toliko bez krve, kterouž jako vodu vycedíš.na zemí. .
17. Nebudeš moci jísti V městečkách svých desátku obilí,

a vína, a oleje svého, prvorozených skotův a bravův i všech
věcí, které slíbíš, a dobrovolně chtíti budeš obětovati, a prvotin
rukou svých:

18. ale před Hospodinem Bohem svým jísti je budeš, na
místě, kteréž vyvolí Hospodin Bůh tvůj, ty i syn tvůj, i dcera
tvá, 1 služebník, i děvka, i Levíta, který zůstává v městech
tvých: i veseliti se budeš, a nasytíš se před Hospodinem
Bohem svým ve všech věcech, k nimžto přičiníš ruku svou.

19. Vystříhej se, aby neopouštěl Levítův po všecken čas,
pokud jsi živ na zemi.

20. Když rozšíří Hospodin Bůh tvůj pomezí tvé, jakož
mluvil tobě, a chtělby jísti maso, kterého žádá duše tvá:

21. místo pak, které vyvolí Hospodin Bůh tvůj, aby tam
bylo jméno jeho, bylo-liby daleko, zabiješ ze skotův a bravův,
jež míti budeš, jako jsem přikázal tobě, a jístí budeš v mě
stečkách svých, jak se tobě líbí.

22. Jak se jídá arna a jelen, tak jísti budeš je: i čistý,
i nečistý stejnou měrou budou je jísti.

23. Toho toliko vystříhej se, aby krve nejel: nebo krev
jejich místo duše jest:“ a protož nemáš jísti duše s masem:

24. ale na zemi vycedíš ji jako vodu,
25. aby dobře bylo tobě, i synům tvým po tobě, kdyžby

činil, což se líbí před oblíčejem Hospodinovým.

> Tam nebudete opomíjeti jistých boboslužebných obřadův, kterých *
nyní, když Jame na cestě, nemůžeme dokonale zachovávati.

* mdlé, t. j. k oběti nezpůsobné.
* Dotšených horad obětovati neměli, však doma jísti mohli jako

Jiné maso neobětorané,. Nebo masa obětovaného jisti nesměli než na
mlstě k tomu vykázaném, totiž při stánku.

S Krev pokládá se za hlavní sídlo života zvířat Sr. 1 Mojž. 9, 4.
8 Mojž. 17, 11.
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26. Kterých pak věcí posvětíš a elíbíš Hospodinu, vezmeš
je, a půjdeš k místu, kteréž vyvolí Hospodin,

21. a obětorati budeš oběti syé, maso a krev na oltáři Ho
spodina Boha svého: krev obětí vyliješ na oltář: masopak
jísti budeš.

28. Zachovej, a slyš všecky věci, kteréž “ přikarají tobě,
aby dobře bylo tobě, a synům tvým po tobě na věky, kdyžby
činil, což dobrého jest, a libého před oblíčejem Hospodina
Boha tvého.

29. Když pak zahladí Hospodin Bůh tvůj před tváří tvou
národy ty, k nímž ty vejdeš, aby jími vládl, a budešjimi
vládnouti a bydliti v zemi jejich:

30. vystříhej ae, aby jich nenásleloval, kdyžby za příchodu
tvého vyhlazení byli, a aby se nevyptával na obyčeje jejích,
řka: Jako ctili národové tito bohy své, tak i já ctíti budu.

31. Neučíníš tak Hospodinu Bohu svému. Nebo všecky
ohavnosti, kterých nenávidí Hospodin, činili bohům svým,
obětujíce [modlám] ayny a dcery, a v ohni je pálíce.

82. Což přikazuji tobě, toliko to učíň Hospodinu: nepii
dávej ničehož, ani neujímej.

KAPITOLA XIII

Falešný prorok zavralidša bud, — Zahlazeno buď město, jažby k modlářství

přistoupilo.

1. Povstal-liby u prostřed tebe prorok, aneb někdo, ježtoby
pravil, že sen viděl, a předpovídalby znamení, a zázrak,'

2. a staloby se. což mluvil, a řekiby tobě: Pojďme, a ná
sledujme bohův eízích, kterých neznáš, a služme jim:
©8. neuposlechneš slov proroka toho, aneb anáře: nebo zku
šuje vás Hospodin Bůh váš, aby známo bylo, milujete-li ho
z celého srdce svého, a z celé duše své, čili nic.

4. Hospodina Boha svého následujte, a jeho se bojte, a při
kázaní jeho ostříhejte, a hlasu jeho poslouchejte: jemu služte,
a jeho se držte.

5. Prorok pak ten, aneb kterýž sobě smyslil sen, zavražděn

bide: nebo mluvil, aby vás odvrátil od Hospodina Boba va
šeho, který vyvedl vás z země egyptské, a vykoupil vás z domu
služebnosti: aby tě svedl s cesty, kterou přikázal tobě Ho
epodin Bůh tvůj: a tak odejmeš zlé z prostředkusvého.

6. Jestlížeby tebe chtěl namluviti bratr tvůj, an matky
tvé, aneb syn tvůj, aneb dcera, aneb manželka, kterářjest
v hůně tvém, aneb přítel, kterébož miluješ jako duší svou,

-podtají řka: Pojďme, a služme bohům cizůn, kterých né
znáš ty, ani otcovétvoji,

7. [bohům] všechvůkolníchnářodův, kteříjsou blízko aneb
podál, odjednoho konce země aždo drubého:

8, zepovolujjenů, anlšbo pošlouchej,aniž odpasťjemu
oko.tvé,-abyse úlíňoval4 zátajílbo,

9. le hned„zábiješ'jej. Aťjest ruka tvá nejprv na něj
B (vztažena),« potom-všečken lid ať vztáhne (na něj) ruku.*

10. Ukameňorán bude až do smrti: nebo chtěl tebe od

trhnouši od: Hospodina Boha tvého, kterýž tě vyvedl z země
egyptské, z. domu služebnosti :

KAPITOLA XII.

' Oznámilby něto budoucího, čímž by Božské poslání své ztvrditi

2 t J. při ukamenování, kterým po nálezu soudním má býti poku
tován.
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11. aby.všecken Israel alyše to, bál se, a nikoli více ne
činil něco podobného.

12. Jestližebys uslyšel v některém z měst tvých, kteráž
Hospodin Bůh tvůj dá tobě k bydleni, ani praví někteří:

13. Vyšli synové Belial* z prostředku tvého, a svedli oby
vatele města svého, a řekli: Pojďme, a služme bohům cizím,
kterých neznáte:

14. tedy vyhledávej pečlivě a pilně,“ a vyzvěda pravdu, na

lezneš-lí, že jisto jest, což se praví, a že ohavnosť ta vskutku
zpáchána jest,

15. hned zabiješž obyvatele města toho mečen; a zkazíš je,
i všecky věci, kteréž v něm jsou, i 8 hovady.

16. Cožkoli také nábytku bude, složíšu prostřed ulic jeho,
a i 8 tím městem zapálíš, tak aby všecky věcí zkazil Ho
spodinu Bohu svému, a aby byla hromada (rumu) věčná; u
nebudeť více stareno.

17. A nepodržíš ničeho z těch věcí proklatých: aby se od
vrátil Hospodin od hněvu prchlivosti své, a amiloval se nad
tebou, a roztnnožil tebe, jakož přisáhl oteům tvým,

18. když poslouchati budeš hlasu Hospodina Boha svého.
ostříhaje všech přikázaní jeho, kteráž já dnes přikazuji tobě,
aby činil, což ae líbí před oblíčejem Hoapodina Boha tvého.

KAPITOLA XIV,
Rozdil mezi šivochy čistými a nečístými. — Desátkové.

1. Buďte synové Hospodina Boha vašeho: nebudete se ře
zatí, aníž sobě uděláte Jysiny pro mrtvého.

2. Nebo lid svatý jsi Hospodinu Bobu svému: a tebe vy
volil, aby mu byl za lid zvláštní ze všech národův, kteříž jsou
na zemí.

9. Nejezte věcí, které jsou nečisté.
4. Tato jsou hovada, která jísti máte: Vola, a ovci, a kozu,
5. jelena, a srnu, bůvola, kozorožce, kamzíka, jednorožce,

kamelopardala.
G. Všeliké hovado, které má rozdělená kopyta na dvé, a

přežívá, jísti budete.
7. Z těch pak, kteráž přežívají, a kopytanerozdělují, jísti

nemáte; jako velblouda, zajíce, ježka: ta že přežívají, ale ko
pyta rozděleného nemají, nečistá budou vám.

8. Též I svině, ač rozdělené má kopyto, ale že nepřežívá,
nečistá bude: masa jejího nebudetejísti a mrchy její ne
dotknete se.

9. Ze všeho, což ve vodách jest, toto jísti budete: Cožkoli
má plejtvy a šupiny, jezte:

10. což pak nemá plejtví a šupin, nejezte, nebo nečisté jest.
11. Všecko ptactvo člaté jezte.
12. Nečistého nejezte, totiž: orla, noha, a sahana,
13. yxiona, a supa, luňáka vedlé pokolení jeho:
14. i všeho pokolení havraního,
15. | pštrosa, £ sovy, i vodní káně, 1 jestřába vedlé po

kolení jeho,
16. raroha, i labuti, i egyptského čápa,
17. i křehaře, porfiriona, i nočního krkavce, :
18. bukače, i kalandra, jednohokaždého vedlé pokolení jeho:

dedka také I netopýra.
19. A všecko, což se plazí, a křidélka má, nečisté bude.

a nebude jedeno.

SynovéBellal, t. j. zlí, bezbožní, ničení lídě.
* Pllně se na to vyptávej a vyzvidej, zdali tak jest.
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20. Všecko, což čisté jest, jezte.
21. Cožkolí pak umriinou jest, nejezte z toho. Příchozímu,

který v branách tvých jest, dej ji, aby jedl, aneb prodej
jemu: nebo ty lid svatý jsi Hospodinu Bohu svému. Nebudeš
vařiti kozelce v mléku matky jeho.

22. Desátý díl oddělíš ze všech užitkův svých, jež rodí se
v zemi každého roku.

23. A jístí budeš před oblíčejem Hospodina Boha svého,
na místě, kteréžby vyvolil, aby tam vzýváno bylo jméno jeho:

desátek z obilí svého, vína, oleje, s prvorozené ze skotů,
a z ovcí avých: aby se učil báti Hospodina Boha svého po
všecken čas.

24. Kdyžby pak příliš daleká byla cesta a [vzdálené] místo,
ježby vyvolil Hospodin Bůh tvůj, a požehnalby tobě, a ty ne
mohl bys donésti k němu všech těchto věcí,*

25. tedy prodáš všecky věci, a zpeněžíj je, a v ruku svou
je vezmeš, a půjdeš na místo, kteréžby vyvolil Hospodin
Bůh tvůj:

26. a koupíš za ty peníze, cožkoli se tobě bude líbiti, buď
ze skotův, neb z ovcí, též víno i nápoj opojný, a všecko,
čehož si žádá duše tvá: a jísti budeš před Hospodinem Bohem
svým, a hodovati budeš ty I dům tvůj:

27. i Levita, který 've branách tvých jest: hlediž, aby ne
opouštěl ho, nebo nemá jiného dílu ve vládařství tvém.

28. (Každého) léta třetího oddělíš jiný desátý díl ze všeho,
což se tobě rodí toho času: a složíš je ve branách svých“

29. I příjde Levíta, který nemá jiného dílu a dědictví s te
bou, a příchozí, a sirotek a vdova, kteří jsou ve branách tvých,
1 budou jísti, a nasytí se: aby požehnal tobě Hospodin Bůh
tvůj při všelikém díle rukou tvých, kteréžbys dělal.

KAPITOLA XV.

Odpoštění dluhův a opatrovánl chudých — Propouštění slažebníkův a děrek.

Nařízení o prvorozených,

1. Sedmého léta učíníš odpuštění,
2. kteréž tímto způsobem díti se bude. Kdo má dluh na

příteli, aneb bližním a bratru svém, nebude ho moci upo
mínati, neb léto odpuštění Hospodinova jest.'

3. Od cizozemce, a příchozího požádáš (dluhu]: ale rodáka,
a blížního npomínati moci nebudeš míti.

4. A ovšem nazného a žebráka nebude mezi vámi:* aby
požehnal tobě Hospodin Bůh tvůj v zemi, kterou dá tobě
k vládařství.

5. Jestliže však poslouchati budeš hlasu Hospodina Boha
svého, a ostříhati budeš všech věcí, které přikázal, a jež já
tobě dnes přikazují, požehná tobě, jakož zaslíbil.

6. Půjčovati budeš národům mnohým, sám pak od žádného

KAPITOLA XIV.

' A požehnalby tobě tak hojně, šebys všech desitkův z těch věcí
nemobl tam doněsti.

3 V hebr. textu čteme: „PH konel léta třetího odděliš všecky de
sátky z užitkův svých toho léta, a složí je ve branách svých.“ —Byl
to desátek drubý, kterýž netoliko na výšiva Lovitův ale 5 hostí, vdov,
eirotkův a všech nuzných obrácen býval, nikoli u stánku, nýbrž doma.

KAPITOLA XV.

! Toto nařízení směřuje toliko ku prospěchu nuzných a chudých,
nemoboucich platiti dluhů.

* Dle bebr. čtení: „Lečby žádného chudáka nebylo mezi vámi.“
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nic nevypůjčíš. Panovati budeš nad národy mnohými, ale nad
tebou žádný nebude panovati.

7. Jestližeby někdo z bratří tvých, kteří přebývají ve bra
nách města tvého, v zemi, kterouž Hospodin Bůh tvůj dá
tobě, ochudl: nezatvrdíš srdce svého, aniž zavřeš ruky své,

8. ale otevřeš ji chudému, a půjčíš jemu, čehožby viděl, že
potřebuje.

9. Vystříhej se, aby ti snad netanulo na mysl: bezbožné
myšlení, a řeklbys ve srdci avém: Blíží se sedmý rok od
puštění; a odvrátilbys oči své od chudého bratra svého, ne
chtěje mu půjčiti, čeho žádá: aby nevolal proti tobě k Ho
spodinu, a byloby ti to k hříchu.

10. Ale dáš jemu: aniž co lstivě učiníš, pomáhaje mu v po
třebách jeho: aby požehnal tobě Hospodin Bůh tvůj v každý
čas, a ve všem díle, ke kterému přiložíš ruky své.

11. Nebude se nedostávati chudých v zem! přebývání tvého:
protož já příkazují tobě, abys otvíral ruku bratru svému po
třebnému a chudému, který s tebou přebývá v zemi.

12. Kdyžby tobě prodán byl bratr tvůj Žid nebo Židovka,
a šest let sloužilby tobě, sedmého léta propustíš jej svobodného.

13. A koho svobodou obdaříš, nikoli nedopustíš, aby odešel
prázdný: :

14. ale dáš [mu] na cestu ze stád, a z humns i z lisu
svého, těch věcí, kterými Hospodin Bůh tvůj požehnal tobě.

15. Pamatuj, žes také sám sloužil v zemi egyptské, a vy
evobodil tebe Hospodin Bůh tvůj, a protož já to nyní při
kazuji tobě.

16. Pakliby řekl: Nepůjdu od tebe; proto žeby miloval
tebe, i dám tvůj a vidělby, že mu dobře jest u tebe:

17. vezmeš šídlo, a probodneá ucho jeho ve dveřích domu
svého, a sloužiti bude tobé až na věky: tak podobně i děvečce
své učiníš.

18. Neodvracuj od nich očí svých, když je pustíš svobodné:
nebo podlé mzdy nájemníka šest let sloužil tobě: aby po
žehnal tobě Hospodin Bůh tvůj ve všech akutcích, které činíš.

19. Všeho prvorozeného, což se narodí ze skotův i z ovcí
tvých, cožkoli jest pohlaví samcového, posvětíš Hospodinu
Bohu svému. Nebudeš dělati prvorozeným volem, a nebudeš
stříhati prvorozených ovec svých.

M. Před obličejem Hospodina Boha svého jísti budeš je
na každý rok, na místě, kteréžby vyvolil Hospodin, ty i dům
tvůj.

21. Pakliby mělo vadu, žeby kulhavé bylo, aneb slepé, aneb
na některé straně skaredé, nebo mdlé, nebude obětováno Ho

spodinu Bohu tvému:
22. ale ve branách města svého sníš je: buďto čistý neb

nečistý rovně jísti budou je, jako srnu neb jelena.
23. Toliko to zachováš, aby krve jejich nejedl, ale na

zem vrcedíš ji jako vodu.

KAPITOLA XVI.

Slavnosti Fásr, Jetale, stanův, — Ustanovení aoudrův.

1. Zachovávej měsíc nových úrod a první čas podletní, aby
slavil Fáse Hospodinu Bohu svému, nebo toho měsíce vyvedl
tebe Hospodin Bůh tvůj z Egypta v nocí.

2. A obětovati budeš Fáse Hospodinu Bohu svému z ovcí,
a z volův na místě, kteréžby vyvolil Hospodin Bůh tvůj, aby
tam přebývalo jméno jeho.

3. Nebudeš jístí v ném chleba kvašeného: sedm dní jísti
budeš přesnice, chléb trápení, nebo ve strachu vyšel jsi
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z Egypta: abys pamatoval na den vyjití svého z Egypta po
všecky dny života svého.

4. Nebude spatřen u tebe kvas ve všech končinách tvých
za sedm dní, a nic nezůstane z masa toho, kteréž obětováno
jest u večer prvního dne, až do jitra.

b. Nebudeš moci obětovati Fáse v každém městě svém, které
Hospodin Bůh tvůj dá tobě;

6. ale na místě, kteréž vyvolí Hospodin Bůh tvůj, aby
přebývalo tam jméno jeho: obětovati budeš Fáse, a to u večer
pří západu elunce,' když jsi vyšel z Egypta.

7. I budeš je péci, a jísti na místě, které vyvolí Hospodin
Bůh tvůj, a ráno vstana půjdeš do stanův svých.

8. Šest dní jísti budeš přesnice: a v den sedmý. že jest
shromáždění? Hospodina Boha tvého, nebudeš dělatí díla.

9. Sedm týdnů sečteš sobě od toho dne, kterého jsi při
ložil* srp k obilí.

10. Pak slavití budeš svátek týdnův Hospodinu Bohu
svému, oběť dobrovolnou ruky své, kterouž obětovati budeš
vedlé toho, jak tobě požehnal Hospodin Bůh tvůj:

11. a hodovati budeš před Hoapodinem Bohem svým, ty,
syn tvůj, i dcera tvá, služebník tvůj, i děvka tvá, i Levita,
který jest ve branách tvých, příchozí, a sirotek, 1 vdova,
kteří bydlejí s vámi: na místě, kteréž vyvolí Hospodin -Bůh
tvůj, aby tam přebývalo jméno jeho:

12. a pamatovati budeš, že jsí byl služebníkem v Egyptě:
ostříhati a vykonávati budeš ty věcí, které přikázány jsou tobě.

13. Slavnost také stánkův světiti budeš za sedm dní, kdyžto
z humna a z lísu sbéřeš úrody své:

14. a hodovati budeš o slavnosti své, ty. syn tvůj, i dcera,
služebník tvůj, i děvka, Levíta také, a příchozí, sirotek i vdova,
kteří jsou ve branách tvých.

15. Sedm dní Hospodinu Bobu svému svátky světiti budeš
na místě. kteréž vyvolí Hospodin: a požehná tobě Hospodin
Bůh tvůj ve všech úrodách tvých, i ve všelikém díle rukou
tvých, a tak budeš vesel.

16. Třikrát za rok ukáže se každý, kdož jest pohlaví muž
ského, před oblíčejem Hospodina Boha tvého, na místě, kteréž
vyvolí: na slavnosť přesnic, na alavnosť týdnův. a na slavnost
stanův. Neukáže ae před Hospodinem prázdný:

17. alo jedenkaždý obětovati bude podlé toho, což bude
míti vedlé požehnání Hospodina Boba svého, jež mu udělil.

18. Soudce a zprávce ustanovíš ve všech branách svých,
které Hospodin Bůh tvůj dá tobě. v každém pokolení tvém:
aby lid soudili soudem spravedlivým:

19. aniž se na jednu stranu uchylovali. Nebudeš přijímatí
osoby, aní darův: nebo darové oslepnjí oči moudrých, a pře
vracejí slova spravedlivých.

20. Spravedlivě, což spravedlivého jest, učíníš:“ aby žív
byl, a vládl zemí, kterouž Hospodin Bůb tvůj dá tobě.

21. Nevysadíš háje, ani kterého stromu u oltáře Hospodina
Boha svého. .

22. Aniž uděláš sobě, ani postavíš obrazu:* kterýchžto věcí
nenávidí Hospodin Bůh tvůj. :

KAPITOLA XVL

! rozuměj: téhož dne a měeice.
3 © J. slavnost.
5 od onoho dne, kterého jsi počal žíti.
* Buď že někomu přisuzuješ neb odsazuješ někoho, samé toliko

spravedlnosti při tom betříti budeš.
3 Viz výše 8 Mojš. 26, L.
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KAPITOLA XVIL V 17. Nebude míti přemnohožen, kteréžby připontaly mysl

. l) p ©jeho, aniž také příliš mnohostříbra i zlata.

Hospodinnechceobětin o kamenovaii.“ M i 18.Kdyžpakdosednena stolicikrálovstvísvého,vypíše
Metanoven M m sobě přepla tohoto zákona do knihy, vexma spis od kměží

1. Nebudeš obětovati Hospodinu Bohu svému ovce, a vola,
na kterém poškvrna jest, anob nějaká vada; neboť ohavnosť
jest to Hospodinu Bohu tvému.

2. Byli-líby nalezení u tebe, v jedné z bran tvých,' kteréž
Hospodin Bůh tvůj dá tobě, muž neb žena, kteřížby se do
pustili zlého před oblíčejem Hospodina Boha tvého, přestu
pujíce úmluvu jeho,

3. žeby šli, a slonžilí bohům cizím, a klaněli se jim, slunci,
a měsíci, a všemu vojsku nebeskému,* čehož jsem nepřikázal:

4. a byloby to zvěstováno tobě, a slyše o tom, vyptalbys se
pilně [na toj, a shledalbye, že jest to pravda, a že (taková)
ohavnosť stala se v Israeli:

5. vyvedeš muže toho | ženu tu, kteří zpáchali tu neřesť
největší, k branám města svého,* a kamením uházení budou.

6. V ústech dvou neb tří svědkův zahyne, kdož zabit býti
má. Žádný ať není usmrcen, když toliko jeden proti nému
vydává arědectví.

T. Ruka svědkův nejprv zabije bo, a potom ruka ostatního
lidu vztažena bude:“ aby odjal zlé z prostředku svého.

8. Znamenal-libys při soudu něco nesnadného a pochyb
ného, mezi krví a krví, pří a pří, malomocenstvím a malo
mocenstvím: a vídělbys, že soudcové ve branách tvých ne
shodují se v řečí: tedy vstaň a vstup na místo, kteréž vyvolí
Hospodin Bůh tvůj.

9. A přijdeš ku kněžím pokolení Levítského, a k soudci,
kterýžby toho času byl: i otážeš se jich, a ti oznámí tobě
soud pravý.

10. A učiníš. cožkoli ti řeknou představení na místě, kteréž
vyvolí Hospodin, a čemuž naučí tebe

11. vedlé zákona jeho; a následovati budeš výpovědijejich,
neuchýlíš se ani na pravo ani na levo.

12. Kdoby pak zpýchal, nechtě poslechnouti rozkázaní kněze,

pokolení Levítského.

19. A bude jej míti při sobě, a čítati jej bude po všecky
dny života svého, aby se naučíl báti Hospodina Boha svého,
a ostříhati slov, a obyčejův posvátných jeho, které v zákoně
přikázány jsou.

20. Aniž se *pozdvihuj srdce jeho pýchou nad bratří jeho,
9 aniž se uchyluj na pravo aneb na levo, aby za dlouhý čas

kraloval, ou, i synové jeho nad Israelem.

KAPITOLA XVIII

Kněží a Lovitové Jaké dědictví měli míti. — Obnvnostl pohanské zapověděny.

Prorok veliký naslíben.

1. Nebudou míti kněží a Levítové, i všickni, kteříž z téhož
pokolení jsou, dílu a dědictví a ostatním lidem israelským,
nebo oběti Hoapodinovy, a dary jeho jísti budou,

2. a nic jiného nevezmou z dílu bratří svých: nebo Ho
apodin sám jest dědictví jejich, jakož mluvil jim.

3. Toto bude právo ' kněžím od lidu, i od těch, kteříž obě

tají oběti: buďto žeby obětovali vola neb ovci, knězi dají
plece, a žaludek:

4. prvotiny obilí, vína, a oleje, a díl vlny ze stříže ovec
svých.*

5. Nebo jej vyvolil Hospodin Bůh tvůj ze všech pokolení
tvých, aby stál a sloužil jména Hospodinovu on, i svnové
jeho na věky.

G. Jestližeby vyšel Levíta z některého města tvého“ ve
všem Israeli, v kterém bydlí, a snažné by žádal přijíti na
místo, kteréž vyvolí Hospodin,

7. sloužiti bude ve jménu Hospodina Boha svého, jako
všickni bratří jeho Levítové, kteří toho času státi budou před

který toho času posluhuje Hospodinu Bohu tvému, ani vý- | Hospodinem.*

povědl soudce, člověk ten umře, a odejmeš zlé z Israele: ! 8. Díl pokrmův týž vezme, jakož i jíní: kromě toho, což

18. a všecken lid uslyše to, báti se bude, aby žádný potom M s v městě jeho z dědictví po otci jemu přísluší.
nenadýmal se pýchou. “ě 0. Když vejdeš do země, kterou Hospodin Bůh tvůj dá tobě,

14. Když vejdeš do země, kteron Hospodin Bůh tvůj dá ;
tobě, a vládnouti budeš jí, a budeš bydliti v ní, a řekneš:
Ustanovím nad sebou krále, jako mají všickní vůkol národové:“

15. tobo toliko ustanovíš, koho Hospodin Bůh tvůj vyvolí
z počtu bratří tvých. Nebudeš moci učiniti sobě králem člo
věka z jiného národu, kterýžby nebyl bratr tvůj.

16. A když bude ustanoven, nerozmnoží sobě koní, aniž
uvede zase lidu do Egypts, pozdvižen jsa počtem jezdcův,“

vystříhej se, aby nenásledoval ohavností těch národův:
10. aniž bude nalezen u tebe, kdožby očišťoval syna svého,

nebo dceru, veda [je] skrze oheň, aneb kdožby se tázal ha
dačův a šetřil snův a štěbctání ptačího aniž buď fu tebe)
kouzedlník,

11. ani raklinač, ani kdo, jenžby se radil s věštci neb ha
dači, aneb od mrtvých vyptával se na pravdu.

12. Nebo všecky tyto věcí v ohavnosti má Hospodin, a pro
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“ l f: ak od Hospodina Boha
' v některém městě tvém. p: níkův a hadačův poslouchají: ty p pod
* vojsku nebeskémnt. |. hvězdám na nebl. svého jinak vyučen jsi.
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KAPITOLA XVIIL

! bode právo, t. J. právem máležeti bude kněžím.
>Kromědesátků nají Teraelhádávati kaěším ještě prvotiny ,
* s města vykázaného Lovitům.
* Řeč týká se Lerity, který mímo vyměřený mu čas chtěl by o sv6

ujmě a dobrovolně přisluhovati při stánku úmluvy.

A5 sond, t. j. výpověď neb nález pravý.
©Mojžíš předpovídaje, oož se stane, pro tu připadnosť nařizuje o volbě

a chování se krále, kterýž měl býti toliko náměstkem Božím, jelikož
Hospodin Bůb sám byl svrchovaným králem národu

* Kril nemá býti milovníkem výbojův, zvláště jest mu chrániti so
choutek na válečné výpravy do Egypta.
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15. Proroka z národu tvého, a z bratří tvých, jako já jsem.
vzbudí tobě Hospodin Bůh tvůj:* jeho poslouchati budeš,

16. jakož jali žádal od Hospodina Boha svého na Horebu
v den shromáždění lidu, řka: Ať více neslyším hlasu Ho
spodina Boha svého, aniž více vidím ohně tohoto převelikého,
abych neumřel.

1%. I řekl mí Hospodin: Dobře všecko mluvili.
18. Proroka jim vzbudím z prostředku bratří jejich, po

dobného tobě: a vložím slova má v ústa jeho, a bude mluviti k nim všecko, což mu přikáží.
19. Kdožby pak nechtěl slyšeti slov jeho. která mluviti

bude ve jménu mém, já budu mstitelem.
20. Prorok pak, jenžby pýchou nakažen jsa, ve jménu mém

chtěl mlaviti věci, kterých jsem já nepřikázal jemu, aby je
pravil, aneb (mlavíl-by]) ve jménu cízích bohův, zabit bude.

21. Jestliže pak mlče děl bys myšlenkami: Kterak mohu
poznati, kterého slova nemluvil Hospodin?

22. toto budeš míti znamení: Cožby ve jménu Hospodinovu
prorok ten předpověděl, a nestalo se: toho Hospodin nemluvil,
ale z pýchy sám sobě to prorok ten amyslil: a protož ne
budeš se ho báti.

©
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—— eauenoKAPITOLA XIX.
Města útočištná. — Pokuta na svědka falešného.
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1. Když Hospodin Bůh tvůj zahladí národy, jejichžto zemi
tobě dá, a opanuješ ji, a bydliti budeš ve městech a v do
mech jejích:

2. tří města oddělíš sobě u prostřed země, kterou Hospodin
Bůh tvůj dá tobě, aby jí vládl,

3. upravéě pilně cestu: a rozdělíš na tři rovné díly * všecku
krajinu země: aby měl blízko, kdož pro vraždu atíká, kamby
se mohl utéci.

4. Toto bude právo vražedlníka utíkajícího, jehožto život
má zachován býti: Kdoby zabil bližního svého nevěda, a o kom
může dokázáno býti, že před tím žádné nenávisti k němu
neměl:

č. ale že šel s ním sprostně do lesa sekat dříví, a při
sekání stromův že sekera vypadla z ruky, a železo vypadší
z topořiště udeřilo a zabilo přítele jeho: ten uteče do ně
kterého z měst výše řečených, a žív bude:

6. aby snad přítel toho, jehož vylita jest krev,“ žalostí jsa
hnut, nehonil, a nedohoníl ho, kdyby daleká cesta byla, a
nezabil ho, ač není vinen smrtí: nebo není dokázáno, žeby
kterou nenávist prvé měl k tomu, který zabit jest.

7. Protož přikazují tobě, aby tři města oddělil jedno odedrahého zároveň vzdálí.

8. Když pak rozšíří Hospodin Bůh tvůj meze tvé, jakož
přisáhl otcům tvým, a dá tobě všecku zemi, kterou jim slíbil,

9. (jestliže však budeš ostříhati přikázaní jeho, a činiti,
což dnes přikazují tobě, aby miloval Hospodina Boba svého,
a chodil po cestách jeho každého času] pak přidáš sobě ještě
jiná tři města, aby jich bylo s městy výše řečenými čest:
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. nad vše proroky, lidu tuto zaslíbeným, označen sám
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* aa severní, prustřední a jižní čásť; — v každé končině ustanoviš
no město

+Přítel byl zavázán počovati, aby
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10. aby nebyla vylita krev nevinná, u prostřed země, kterou
Hospodin Bůh tvůj dá tobě v držení, aby nebyl vinen krví.

11. Jestližeby pak někdo, maje v nenávisti bližrího svého,
úklady činil životu jeho, a povstana udeřilby ho, žeby umřel,
a uteklby se do některého z výše dotčených měst:

12. starší města toho pošlou, a vezmou jej z místa útočišt
ného. a vydají ho v ruku nejbližšího [tomu], jehož krev vy
lita jest, a umře.

13. Neslituješ se nad ním, ale sejmeš nevinnou krev
z Israele, aby dobře bylo tobě.

14. Nevezmeš a nepřeneseš mezníků bližního svého, které
položili předkové v usedlosti tvé, kterou Hospodin Bůh tvůj
dá tobě v zemi, již vezmeš, aby jí vládl.

15. Nepovetane svědek jeden proti někomu, z příčiny jakého
koli hříchu aneb ohavnosti: ale v ústech dvou nebo tří svědkův
stane všeliké ulovo.*

16. Povstal-liby svědek lživý proti někomu, žaluje naň
z přestoupení,

17. tehdy obadva, kteří rozepři mají, postaví se před Ho
spodinem, před kněžími a soudcí, kteříž by za dnů těch byli.

18. A kdyžby co nejpilněji se vyptávajíce poznali, že svě
dek ten falešný mluvil proti bratru avému lež:

19. učiní jemu, jakž on mínil bratru svému učiniti, a od
klídíš zlé z prostředku sebe:

2. aby slyšíce to jiní, bázeň měli, a nikoli nesměli ta
kových věcí činiti.

21. Neamiluješ se nad ním, ale života za život, oka za oko,
zubu za zub, ruky za ruku, nohy za nohu požádáš.“

KAPITOLA XX.

Řkd válečný.

1. Vytáhneš-li na vojnu proti nepřátelům svým, a uzříš-li
jezdce a vozy, a větší množství nepřátelského vojska, nežli ty
máš, neboj se jich: nebo Hospodin Bůh tvůj s tebou jest,
který vyvedl tebe z země egyptské.

2. Když pak již bude nastávati bitva, předstoupí kněz před
zšikované vojsko a takto mlavítí bude k lidu:

3. Slyš, Ixraeli, vy dnes s nepřátely svými podnikáte bitvu,
nestrachuj se srdce vaše, nebojte se, neustupujte, aniž lekejte
se jich;

4. nebo Hospodin Bůh váš uprostřed vás jest, a bojovatí
bude za vás proti nepřátelům, aby vás vysvobodil z nebez
pečenství.

6. Vůdcové také v každém honfě volati budou, aby vojsko
to slyšelo: Kdo jest ten muž, jenž vystavěl dům nový, a ne
posvětil“ ho? Ať jde a navrátí se do domu svého, aby snad
neumřel v boji, a jiný neposvětil ho.

6. Který jest tu muž, jenž vinici štípil, a ještě neučinil, aby
byla obecnou, z nížby všechněm slušelo jísti?* Ať jde. a na

> t. j. výrokem drou nebo tří svědkův žaloba prokázána bude.

* Vykonáš na něm týž trost, kterým by pokutován křivě obžalovaný,
kdyby žaloba žalobníkova pravdivón byla.

KAPITOLA XX.

* tj. řádným způsobem nenbytoval se v něm.
3 © J. noprohlásíl, že on a Jiní mohou jisti a užívati hroznův do

zrálých na ní. Vedle nařízení a zákona za prvých tří rokův ovoce na
nové vinlel nikdo nesměl se dotknonti. Úrody čtvrtého roku

HoodaOdplo okrals pakmaje« radar vlkMidně užiti toho, oož se urodilo na ní
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vrátí se do domu svého: aby snad neumřel v boji, a někdo
jiný by konal povinnost jeho.

7. Který jest tu muž, jenž zasnoubil sobě manželku, a ne
pojal jí? At.jde, a navrátí -se do domu svého, aby snad ne
umřel v boji, a jiný člověk pojalbyji.

8. To pověděvše dodají ostatuí, a mluvitř boudou k. lido:
Kdo jest bázlivý, a lekavého srdce? Ať jde, a navrátí se do
domu svého, aby nepostrašil srdcí bratří svých, jako sám
strachem předěšen jest. .

9. A když umlknou vůdcové vojska, a přestanou mlaviti,
jedenkaždý avé houfy k bitvě zřídí.

10. Jestliže kdy přistoupíš k dobývání měsa, podáš jemunejprvé pokoje.
11. Jestliže přijme, a otevře tobě brány, všecken lid, který

jest v něm, zachován bude, a sloužiti. bude tobě, pod daní.

12. Pakliby ve smlouvu vejítí nechtělo"4 počaloby proti toběboj,oblehnešje.
13. A když by dalje Hospodin Bůh tvůj v ruku tvou, všecko,

což jest v něm. pohlaví mužského, pobjješ mečem.
14. kromě žen a dítek, hovad 1 jiných věcí, které v iněstě

jsou. Všeckn loupež rozbituješ vojsku“ a jísti budeš z kořisti
nepřátel svých,kteréž by dal tohě Hospodin Bůh tvůj.

15. Tak učiníš všem. městům, daleko vzdáleným od tebe, a
která nejsou z těch měst. jež v držení vzíti máš.

16. Z těch: pak měst, která budou dána tobě, dokonce žádného nenecháš na živě:

17. ale pobiješ mečem, Hethea totižto, a Amorrhca, a Cha
nanea, Ferezea, a Hevea, a Jebusea, jakož přikázal tobě Ho
spodin Bůh tvůj:

18. aby snad neučili vásčiniti všecky ohavnosti, kteréž oni
páchali bohům svým: a vy nehřešili proti Hospodinu Bohu
svému. .

19. Když oblehneš některé město za dlouhý čas, a ohra
dami obklíčíš, aby dobyl ho, neposekáš stromův, z nichž může
se jísti, aniž sekemamípo vůkolí pohubiti máš krajinu; nebo
dřevo jest, a nikoliv člověk, aniž může proti tobě rozmnožiti
počet bojovníkův.

20. Jsou-li pak některé stromy neovocné, a plané a způ
sobné k jiným potřebám, posekej, a udělej nástroje válečné,
dokud nedobudeš města,které proti tobě bojuje. :

5. I přistoupí kněží synové Lévi, kteréž vyvolil Hospodin
Bůh tvůj, aby přisluhovali jemu, a požehnání dávali ve jménu
jeho, a k slovu jejich aby všeliké konání, a cožkoli čistého
neb nečistého jest, souzenobylo.

6. I přijdou starší města toho k zabitému, a umyjí ruce
své nad jalovicí, jež byla zabita v údolí, :

7. a řeknou: Ruce naše nevylily krve této, aniž viděly oči.
8. Mllostiv -buď lídu lsraelakému, jejž jsi vykoupil; Hospo

dine, a nepřičítej krve nevinné uprostřed lidu svého. israel
ského. I odjata»bude od ních vjna krve:

9. ty pak budeš číst od krve nevinného, kteráž vylita jest,
když učiníš, co přikázal Hospodin.“

10. Vytáhneš-li na vojnu proti nepřátelům svým, a dá-li
je HospodinBůh tvůj v ruce tvé, a povedeš-ll zajaté,

11. a uzříš-li mezí zajatými ženu slíčnou,“ a zamiloješ-li ji
sobě. a budeš-li chtíti ji sobě za manželku vzíti,

12. uvedeš ji do domu svého: kteráž ostříhá sobě vlasy,*
a obřeže nehty,*

13. a složí roucho, v kterém jata jest: a sedíc v domě
tvém, plakati bude otce svého i matky své za jeden měsíc:
a potom vejdeš k ní, a spáti budeš s ní, a bude manželkou tvou.

14. Pakliby se potom nelíbila tobě, propustíš ji svobodnou,
aniž budeá moci prodati ji za peníze, ani utisknouti mocí:“
nebo jsí ponížil.ji.

15. Měl-liby muž dvě ženy, jednu milou, a druhou nemílou,
a ty porodily by z něho děti, a byl-liby syn přvorozený ne
milé,

10. a chtěl-líby statek mezi syny své rozdělití: nebude

moci synu mílé dáti práva prvorozenství, a předložití Jej synunemilé:

17. ale syna nemilé uzná za prvorozetého, i dá jemu z toho,
což má, vše dvojnásob: nebo 'on. jest počátek dětí jeho, a
jemu přísluší prvorozenství.

18. Měl-liby kdo syna zpurného a nezbedného, jenž nepo

slouchá přikázaní otce neb mateře,P a byv trestán, vzdorovalby
poslouchati, *

19. uchopí ho, a dovedoujej k starším města toho, a k bráně
souda,

20. a řeknou k nim: Syn náš tento nezbedný a zpurný

jest, našich napomínání uposlechnouti hrdě vzdoruje, hledísi toliko hodování, kvasův i smilstva :

21. *tedykamením jej uhází lid města: a umře, abyste od
jali zlé z prostředku vašeho a všecken Israel elýše to, bál se.

22.' Kdyžby kdo zhřešil, (tak) žeby měl pokutován býti
smrtí, a odsouzen byv na smrť, oběšenby byl na šibenici:

28. nezůstane tělo jeho na dřevě, ale hned v týž den po
chován bude: nebo zlořečený jest od Boha, kdož visí na dřevě:*
a nikoli nepošvkrníš země své, kterouž Hospodin Bůh tvůj dá
tobě, aby vládl jí.

KAPITOLA XXI.
O člověku tajně zabítém. — O pojetí Zeny zajaté. — O prvorozenství,

O synu zparném. — o pohřba oběšeného na dřevě.

1. Kdyžby nalezeno bylo v zemi, kterou Hospodin Bůh tvůj
chce dáti tobě, tělo člověka zabítého, a nevěděloby se, kdoby
byl vinen vraždou,

2. vyjdoustarší, a soudcové tvoji, a měřiti budou od místa
mrtvého těla vzdálenosti všech měst po vůkolí jejich,

3. a které ahledají býti nejbližší z nich, starší města toho

vezmou jalovici ze stáda, která ještě netáhla ve jhu, ani země
nekrojila radlicí,

4. a vyvedou ji do údolí ostrého a kamenitého, které nikdy
nebylo oráno, ani oseto: a setnou v něm šíji jalovice.

*Nařísenájednání a všecky obřady přivyšetřování směřovalyk tomu,
sby zjevno bylo lidu, jakým velikým zločinemjest vražda, a jak velice
Ji varovati ae třeba.

> Řeč tu Jest pouze o ženě s některého národa nechananejského. —
Ženy chananejské, jsouce stiženy kletbou, vosměs vyblazeny býti měly.

* za příčinou očištění.
S na znamení smutku.

s ©j. míti ji za otrokyní.
* Nejohavnější pukutou u lidu iaraelského bývala smrť odeouzencův,

kdož nálezem soudu na dřevě čili na šibenici přibíti neb zvěšení pníti

> rozbituješ, t j. rozděliš apravedlivě mezí vojsko všecku „kořisť:
ženy, děti, hovada i ostatní věcí.

KAPITOLA XXL

* Naznačení jsou tu soudeově oněch měst, které leží v okolí. a umříti měli.

M je-==>.
E



BLADEAJISONKLVNYU



265 DEUTERONOMIUM VNNE

KAPITOLA XXIL
Opatrování věcí biliního. — O řádném obleku. — Opatření domu a vlale

nařizení. — Na ochrazu poctivosti žen a panem..

1. Když uzříš vola bratra svého neb ovci, ani bloudí: ne
pomineš jich, ale přivedeš je k bratru svému,

2. byť pak nebyl blízký bratr tvůj, a byť bys ho neznal:
uvedeš je do domu svého, a budcu u tebe, dokudby jich ne
hledal bratr tvůj, a zase nevzal.

3. Tolikéž učiníš s oslem, i s rouchem, i se všelikou věcí
bratra svého, kterážby se [mu] ztratila: nalezneš-lí ji, neza
nedbávej jí jako cizí.

4. Uzříš-li osla bratra svého, neb vola, an padl na cestě,
neodvrátíš očí, ale s ním pozdvíhneš je.

5. Neobleče se žena v roucho mužské, ani muž užívati bude
roucha ženského: neboť ohavný před Bohem jest, kdožkoli
činí to.

6. Jestliže jda cestou nalezneš na stromu, aneb na zemi
hnízdo ptačí, a matku sedící na mlaďátkéch aneb na vejcích:
novezmeš jí s mladými:

7. ale necháš ji odletěti, ptačátka vezma sobě: aby dobře
bylo tobě, aby za dlouhý čas žív byl.

8. Když vystavíš dům nový, vůkol udělej ohradu střechy: *
aby krev nebyla vylita v domu tvém, a ty nebyl vínen, kdyžby
někdo upadl, a dolů se svalil.

9. Neposeješ vinice své rozličným semenem: aby i semeno,
které jsi zasil, i ty věcí, kteréž se rodí z vinice, spolu po
svěceny nebyly.

10. Nebudeš orati volem a oslem spolu.
11. Neoblečeš se v roucho, které z vlny a ze Inu spolu

eetkáno jest.
12. Provázky zděláš na podolcích po čtyřech rozích pláště

svého,* jimž se odívati budeš.
13. Pojal-liby muž ženu, a potom mělby ji v nenávisti,
14. a hledalby příležitosti, kterakby ji propustil, pověsť

nejhorší jí vyčítaje, a řeklby: Ženu tato pojal jsem, a všed
k ní, nenalezl jsem jí pannou:

15. vezmou ji otec a matka její, a přinesou s sebou zna
mení panenství jejího k starším města, kteříž jsou v bráně.*

16. A řekne otec: Dcera svou muži tomuto dal jsem za
manželku: kterou jelikož má v nenávisti,

17. vrhá na ni pověsťnejhorší, tak že praví: Nenalezlijsem
dcery tvé pannou: a teď hle tuto jsou znamení panenství
dcery mé; roztáhnou roucho před staršími města.

18. Tedy starší města toho popadnou muže a zbijí ho,
19. a nad to uloží mu pokutu sto lotů stříbra, kteréž dá

otci děvečky: nebo rozhlásil nejhorší pověaťo panně igraelaké:
a bude ji míti ra manželku, a nebude jí moci propustití po
všecky dny života svého.

20. Jestliže pak pravda jest, což vytýká, a není nalezeno
panenství při děvečce:

21. vyvrhnou ji ven ze dveří domu otce jejího a kamením
ji ubázejí muži z města toho, a umře, nebo dopustila se ne
šlechetnosti v leraeli, ježto smilnila v domu otce svého: a tak
odejmeš zlé z prostředku sebe.

KAPITOLA XXIL

! Ve východních krajináchJsou střechy ma domích ploché, mb Zoprocházetíse Ba nich mohou. Pro uvarování všeho úrasu a nebespečen
ství nařízeno, aby zábradlím vůkol ohražesy byly.

3 Via 4 Mojš. 15, 88.
3 Za starodávna u Hide laraelského soudy na veřejném místě u bran

obce čili města konány bývaly.
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22. Bude-li spáti muž s manželkou jiného, umrou obadva,
totiž cizoložuík I cizoložnice; a odejmeš zlé z leraele.

23. Je-li děvečka panna zasnoubena muži, a nalezne-li ji
někdo v městě, a leželby s ní,

24. vyvedeš obadva k bráně města onoho, a kamením ubá
zení budou: děvečka proto, že nekříčela, jsouc ve městě: a muž,
že ponížil manželku bližního svého, a odejmeš zlé z pro
středku sebe.

20. Pakliby na poli nalezl muž děvečku jinému již zasnou
benou, a násilt jí učině, leželby 8 ní, on sám umře:

26. děvečka pak nic trpěti nebude, aniž jest hodna smrti:
nebo jako povstává lotr protí bratru svému a vraždí život jeho,
tak i tato děvečka utrpěla.

27. Sama byla na poli: křičela a žádný tu nebyl, kdobyji
vysvobodil.

28. Jestližeby nalezl muž děvečku pannu, která nemá že
nichs, a popadna leželby s ní, a věc přišlaby k aoudu:

29. dá ten, kdož spal s ní, otci děvečky padesáte lotů stříbra,
a míti ji bude za manželka, že ponížil ji, nebude moci ji
propustiti po všecky dny života svého.

30. Nerezme muž manželky otce svého, aniž odkryje při
kryti jejího.

KAPITOLA XXIII.

Kteři Hidéneměli do spolku s Iorselskými připuštění býti. — Nařísení proti

všeliké nečistotě — smilstvu — lichvě. — O alíbech Bohu učinšcých.

1. Nevejde kleštěnec s potřenými neb uťatými nároky, a
s uřezaným údem * mažským do obce Hospodinovy.

2. Nevejde nemanželský, to jest z nevěstky zplozený, do
obce Hospodinovy, až do desátého kolena.

9. Aromonitský a Moabský ani po desátém kolenu nevejdou
do obce Hospodinovy na věky:

4. proto že nechtěli proti vám vyjíti s chlebem a = vodou
na cestě, když jste vyšli z Egypta; a že najali protí tobě
Baláma, syna Beor z Mesopotamie syrské, aby zlořečil tobě.

5. I nechtěl Hospodin Bůh tvůj slyšetí Baláma, ale zloře
čení jeho obrátil v požehnání tvé, proto že míloval tebe.

6. Neučíníš s nimí pokoje, aniž hledati budeš jejich dobrého
po všecky dny života svého na věky.

7. Nebudeš míti v ohavností Idumejského, nebo bratr tvůj
jest: ani Egyptského, nebo jsi byl pohostinu v zemi jeho.

8. Kdo se z ních narodí, v třetím kolenu vejdou do obce
Hospodinovy.

9. Když vytáhneš na vojnu proti nepřátelům svým, vystříhej

se od veliké věci zlé.*
" 10. Bude-li mezi vámi kdo, jenžby poškvrněn byl nočním
snem.“ vyjde ven ze stanův

11. a nenavrátí se, dokud se k večeru neumyje vodou: s po
západu slunce zase vejde do etanův.

12. Budeš míti v ně za stany místo, na kteréžby vycházel
na potřebu přirozenou,

18. nesa kolík za pasem ; a kdyžby sedl, kopati budeš vůkol,
a vyhrabanou prstí přikryje to,

14. od čeho ti polehčeno; (nebo Hospodin Bůh tvůj chodí

KAPITOLA KEXIIL

* Kleštěnci, kteří rukou lidskou zmrzačení jsou, noměli požívati práv
občanských lida vyvoleného.

* Na vojně válše s nepřátely, nebudeš sobě počinati pyšně, nevážně,
nemilostivě, nestydatě a bezbožně.

* Vlz svrchu 8 Mojž. 16, 16.

84
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u -prostřed stanův, aby vysvobodil tebe, a dal tobě nepřátely
tvé) protož stanové tvoji buďte svatí, a žádná mrzkosť ne
ukazuj se v nich, aby neopustil tebe.

15. Nevrydáš služebníka“ pánu jeho, kterýžby se k tobě
utekl:

16. ale bydliti bude u tebe na místě, kteréžby se mu lí
bilo. a v některém městě tvém zůstane: a nezarmucný ho.

17. Nebude nevěstka žádná z dcer israelských, aniž smilník
z synův fsraelských.

18. Nebudeš obětovati mzdy nevěstky, ani mzdy psa,* v domu
Hospodina Boha svého, buď si to z jakéhokoli slibu tvého:
nebo obé ohavnosí jest před Hospodinem Bohem tvým.

19. Nedáš na lichva “ bratra svému ani peněz, ani obilí,
ani kterékoli jiné věci:

20. ale cizímu." Bratru pak svému bez lichvy půjčíš toho.
čehož potřebuje, aby požehnal tobě Hospodin Bůh tvůj v každém
skutku tvém v zemi, do kteréž vejdeš, abys jí vládl.

21. Učiníš-li slib Hospodinu Bohu svému, nebudeš prodlé
vati splniti ho; nebo konečně vyhledávati bude toho Hospodin
Bůh tvůj: a budeš-li meškati, bude tobě počteno za hřích.

22, Jestliže nebudeš chtíti slíbiti, bez hříchu budeš.
23. Ale což jednou vyšlo ze rtův tvých, zachováš, a učiníš,

jakož slíbil jaí Hospodinu Bohu svému, a sám o své vůli a
ústy svými mluvil jsi.

24. Vešel-libys do vinice bližního svého, najez se hroznů du
libosti, ale ven nevynášej s sebou ničeho.

25. Vešel-libys do obilí přítele“ svého, natrháš aobě klasů.
a vymneš rukou: ale srpem nebudeš žíti.

KAPITOLA XXIV.

O listku zapazení. — O sástavách, — O placeni dělníkům, — O zanechůvání

pabérkův,

1. Pojal-liby človék manželku, a měl by jí, a nenalezla by

milosti před očima jeho* pro nějakou mrzkosť: napíše lístek 1
zapuzení, a dá v ruku její, a propustí ji z domu svého;“

2. a kdyžby vyšedší [z domu) vdala se za druhého muže.
3. a ten také nenáviděl by jí a dada jí lístek zapazení, pro

pustilby ji z domu svého, aneb umřelby:
4. nebude moci manžel její první zase vzíti ji sobě zn

manželku: nebo poškvrněna jest, i obavnou učiněna jest před
Hospodinem,* aby neuvedl bříchu na zemi, kterou Hospodin
Bůh tvůj dá tobě k vládnutí.

* roruměj: z národu cizího pošlého.
* Mzdou pea sluje mzda za hřích sodomský. — To činívali pohané.

Pášíce všelíké omilství za mzdu, s obavné mzdy obětovali modlám.
* Židům nebylo dovoleno na úroky půjšovati.
* Půjčuje elzinel, úrokův s půjčky žádati můžeš.
* přítele, t. j. bllžního, souseda, rodáka.

KAPITOLA XXIV.

* £.J. nelíbila Dypse jemu za příčinoujistých neřesti, jež mohly býti
na Škodu choti a dětem.manželky, rozvod a zrušení svazku manželského nemá
z meal pravověrnýmikřesťany.— Kristne Pán zajisté připomínaje,
2 jakých příčin ve Starém Zákoně dopouštělo se, llstkem zapuzení
s doma propustiti a vybostítí ženu, zřejmědokládá: „Na počátku nebylo
tak“, od Buha nařízeno a ustanoveno. A tak Kristne Pán, obnovitel
pokolení lidského, obnovil tudiš původní vznešenosťstavu manželského,
povýšil ho na svátost, a učiniv jej obrazem noruzlučného spojení svého
sCírkví, a propouštění manželek, rozvížítelnosf řádných sňatků manžel
ských naprosto zamezil. (Mat. 19, 8—9; 0, 81.)

> Muž, moha rozvůsti se s maaželkoo, netměl toho učiniti lahkovážně
bez Jisté důležité příčiny. Způsob, kterým propuštěna, zapuzena bývala
manželka, označen byl | návykem I zákonem. — Pokud žena ta, pro

Je
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Ď. Kdyžby někdo pojal nedávno ženu, nepůjde na vojuu,
aniž ukládáno bude na něj nějaké obecné břímě, ale bez
viny svoboden bude v domě svém, aby za jeden rok veselil
se 8 manželkou svou.

6. Nevezmeš v zástavu spodního a svrchního žernova:*
nebo duši svou zastavil tobě. —

7. Byl-liby postižen někdo, ponoukaje bratra svého z synův
israelských,* a prodav jej. vzalby cenu (za něj), zabit bude,
a odejmeš zlé z prostředku svého.

8. Šetři se pilně, aby neupadl v ránu malomocenství, ale
učiníš, cožkoli kněží Levítského pokolení nančí tebe, vedlé
toho, což jsem přikázal jim, a naplů to snažně.

9. Pamatujte, což učinil Hospodin Bůh váš Marii na cestě,
když jste vyšli z Egypta.

10. Když pohledávati budeš od bližního svého některou
věc, kterou jest tobě dlužen, nevejdeš do domu jeho, aby
vzal sobě základ:

11. ale zůstaneš vně, a on vynese tobě. (v zástavu), což
bude míti.

12. Jestliže pak chudý jest, nezůstane u tebe přes noc zá

klad (jeho),
13. ale hned vrátíš mu jej před zápalem slunce: aby spě

v rouchu svém,“ dobrořečil tobě, a ty měl [přičtenou) spra
vedlnost před Hospodinem Bohem tvým.

14. Nezapřeš mzdy nuznému a chudému bratru svému, ani
příchozímu, který s tebou bydlí v zemi, a jest v branách tvých:

ló. ale těhož dne dáš jemu mzdu za práci jeho před zá
padem slunce, nebo chudý jest, a tím opatřuje život svůj, aby
nevolal proti tobě k Hospodinu, a nebylo tobé počteno za břích.

16. Nebudou usmrcování otcové za syny, ADi Bynové za
otce, ale jedenkaždý za hřích svůj umře.

17. Nepřevrátíš soudu příchozímu a sirotku. aniž vezineš
do zástavy roucha vdovy.

18. Pamatuj. že aloužil jai v Egyptě, a vysvobodil tebe Ho
spodin Báh tvůj odtud. Protož přikazuji tobě, aby čímil toto.

19. Když žíti budeš obilí na poli svém, a zapomeneš snopu,
nevrátíš se, aby jej vzal; ale necháš, aby ai ho vzali pří
chozí, sirotek, a vdova; aby požehnal tobě Hospodin Bůh tvůj
ve všelikém díle rukou tvých.

20. Když budeš česati ovoce olivové, nevrátíš se, aby sebral,
což zůstane na stromích: ale necháš toho příchozímu, sirotku
a vdově.

21. Když budeš sbírati víno na vinici své, nesbéřeš pozů
stalých paběrkův ale připadnou příchozímu, sirotku, a vdově.

poštěná listem zapusení, zůstala nevdanon, bývalý mnž její moll ji
zase pojmonti za manželku. — Avšak jínak bylo, když manželka pro
puštěná po svém rozvoda stala se ženou Jiného maže. Druhým sňatkem
timto za živobytí prvého muže sama vydala se v lehkosť a tudiž po
Bkvrněnajest | zohavena před Hospodinem. Drohé manželství Její samo
o sobě nebylo hříšné, ale ovšem bylo nectné — čeredné. A s takou

rvý manžel nesměl zasnoubiti se na novo, v nižád
ném případě, ať jiš druhý mužjejí zemřel aneb llstem sapuzení vybostil
JI z domn svého.

* Za tou příčinou zapovězeno: „žernova nevezmeš do zástavy.“
leraelští mlell si obilí na mlýnku rněním, který zdležel ze dvou kame
nův (žernovův), spodního totiž a svrchního. — Takového mlýnku bylo
v každé domácnosti a každého dne vysoce třeba, poněvadě jinsk ne
bylo Ize opatřiti si mouky na ehléb a podobné krmě.

5 Pononuká-llkdo bratra, by se prodal do alušby za otroka, aneb pro
dá-li ho nám v porobu, jako zlosyn pokutován baď smrti.

* Chudí dávali do zástavy svrchní roucho, ale toliko na den do z
padn slunce. Před západem slunce musil je soused cbudáku vráciti,
Jelikož roncho svrohní noční dobou sloužilo aa pokryvku.
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22. Pamatuj, žes i ty sloužil v Egyptě, a protož přikazují
tobě, aby učinil tu věc.

KAPITOLA XXV.

O spravadiivém soudu. — O zachovůní potometva po zemřelém bratru.

O miře spravedlivé, — O pomstě nad Amalekliskými,

1. Bude-li jaká pře mezi některými, a podali-lí by se na
soudce: kohož shledají býti spravedlivého, tomu vítězství pra
vedlivosti dají:* kohož (uzří) vinného, za vinného odsoudí.

2. Jestliže pak uvidí, že ten kdož zhřešil, hoden jest bití:
položí jej a před sebou káží jej bíti. Vedlé míry provinění
jeho bude i počet ran:

3. ale tak, aby nebylo ran více než čtyřiceti: aby šeredně
zedraný před očima tvýma neodešel bratr tvůj.

4. Nezavížeš úst vola vymínajícího na humně obilí tvé.“
5. Kdyžby bratří spolu bydlili: a jeden z nich umřelby bez

dětí, žena toho mrtvého nevdá se za jiného: ale pojme ji
bratr jeho, a vzbudí símě bratra svého:*

6. a prvorozeného syna z ní nazve jménem jeho,“ aby ne
bylo vyhlazeno jméno jeho z Igraele.

T. Jestližeby pak nechtěl pojíti manželky bratra svého,
která právem k němu sluší, žena ta půjde k bráně města,
a mluviti bude k starším, a řekne: Nechce bratr muže mého
vzbuditi jméno bratra svého v Israeli: ani mne za manželku
vzíti.

8: Tedy ihned povolati ho dají a otáží se ho. Jestliže od
poví: Nechci ji za manželku pojíti:

0. přístoupí žena ta k němu před staršími, a ezuje střevíc
z nohy jeho,* a pline mu na tvář, a řekne: Tak se stane
člověku, který nevzdělává domu bratra svého.

10. A slouti bude jméno jeho v lsraeli: Dům bosého.
11. Měli-liby mezi sebou svár muži dva, a jeden na dru

hého počalby se sápati, a žena jednoho chtíc vytrhnouti muže
svého z ruky silnějšího, vztáhlaby ruku, a uchopilaby ho za
lůno jeho:

12. utneš ruku její, a nikoli neslituješ se nad ní.
18. Nebudeš míti v pytlíku svém rozličných závaží, většího

a menšího:
14. aniž bude v domě tvém korec větší a menší.

Jó. Závaží budeš míti spravedlivé a pravé, a korec jedno
stejný a pravý budeš míti. aby dlouho živ byl na zemí, kte
rouž Hospodin Bůh tvůj dá tobě:

16. nebo v ohavnosti má Hoepodin Bůh tvůj toho, který
takové věcí činí, a odvrací se od všeliké nespravedlivosti.

17. Pamatuj na to, což učinil tobě Amalek na cestě, když
jsí vycházel z Egypta:

18. kterak vyšed tobě v cestu, a zadních ze zástupu tvého,
kteříž zemdlení zpět zůstali, pobil, když jsi ty byl hladem a
prací ztrápen: a nebál se Boha. .

19. Když tedy Hospodin Bůh tvůj dá tobě odpočinntí, a

KAPITOLA XXV.

* t J. za spravedlivého čili nevinného vyhlásí.
* Za otarodávna nemlátili obílí, ale na humně vymínáno jest do

bytkem. — Rozkazem: „Nezavižeš úst vola, vymínajicího ti obílí,“ ve
leno, přáti též dobytku, aby něčeho užíl za práci svon.

* © J. pojme ji za manželku.

* t J. Jménem zemřelého bratra svého.
> na znamení, že po bratra svém nechce děditi. U lermelských totiž

dědic šlápnutím uvazoval se v dědictví. P
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podmaní všecky vůkol národy v zemi, kterou tobě zaslíbil:
vyhladíš jméno jeho pod nebem. Hlediž, aby na to ne
zapomínal.

KAPITOLA XXVL
Obětování prvotinas dosáikův.

1. A když vejdeš do země, kterou Hospodín Bůh tvůj dá
tobě, aby jí vládl, a opanuje ji, bydliti budeš v ní:

2. vezmeš ze všech úrod svých prvotiny, vložíš je do koše,
a půjdeš na místo, které vyvolí Hospodin Bůh tvůj, aby tam
vzýváno bylo jméno jeho.

3. I přistoupíš ku knězi, který bude za oněch dnův, a řekneš
k němu: Vyznávám dnes před Hospodinem Bohem tvým, že
jsem všel do země, kterou s přísahou zaslíbil otcům našim,
že ji dá nám.

4. A vezma kněz z ruky tvé koš, postaví jej před oltářem
Hospodina Boba tvého:

5. a mluviti budeš před oblíčejem Hospodina Boha svého:
Syrský stíhal otce mého, kterýž sestoupildo Egypta. a tam
byl pohostinu v počtu velmi maličkém: i vzrostl v národ
veliký a silný, a nesčíslného množství.

6. I trápili nás Egyptští, a sužovali, vzkládajíce (na nás]
břemena přetěžká ;

7. i volali jsme k Hospodinu Bohu otcův našich: a On
vyslyšel nás, a vzhlédnuv na ponížení naše, a na práci, a
úzkost naši,

8. vyvedl nás z Egypta v ruce ailné, a v rameni vztaženém,
ve strachu převelíkém, v znameních, a zázracích:

9. i uvedl nás na místo toto, a dal nám zemi oplývající
mlékem a strdí.

10. A protož nyní obětaji prvotiny úrod země, kterouž mi
dal Hospodin. I necháš jich před Hospodinem Bohem svým,
pokloniv ee Hospodinu Bohu avému.

11. A bodovatí budeš ve všech dobrých věcech,“ kteréžby
Hospodin Báh tvůj dal tobě, £domu tvému, ty i Levíta, i pří
chozí, který s tebou jest.

12. Když doplníš* desátek ze všech úrod svých, léta třetího
desátků, dáš Levítovi, příchozímu, a sirotku, a vdově, aby
jedli ve branách tvých, a nasycení byli:

13. a budeš mluviti před oblíčejem Hospodina Boha svého:
Vynesl jsem, což posvěceného bylo,“ z doma mého, a dal jsem
to Levítovi, a příchozímu, a alrotku, a vdově, jakož přikázal
jsi mi: nepřestoupíl jsem přikázaní tvých, aniž jsem zapo
menul rozkazu tvého,

14. nejedl jsem z toho ve smutku svém,* aniž oddělil jsem
jich v jakékoli nečistotě, aniž jsem vynaložil něco z ních v po
hřební věci. Uposlechl jsem hlasu Hospodina Boha mého,
a učinil jsem všecko, jakož přikázal jsí mi.

15. Popatři ze Svatyně své, a z vysokého příbytku nebe
ského, a požebnej lidu svému leraelakému, a zemi, kterou jsi
dal nám, jakož jsí přisáhl otrům našim, zemi oplývající mlékem
a strdí.

KAPITOLA XXVI

! Syrský, t J. Lában, kterýž prozáaledoval Jakoba, domů se vracn
Jicího z Mesopotamile, jež jinak Syrlí alula.

3 bodovati budeš, požívaje obětí pokojných, desdtkův a jiných darů.
* desátek doplníš, t j. odvedeši, zapraviš. :
* Všeliký dosátek, který dle rozkazu Božího = ostatních věcí byl

vybrán a oddělen, jako věo posvátnou odvedl jsem, nic z toho jsem
sobě nezanechal

5 ve smutku svém, t.j. nad zemřelým. leraolští smutketm nad zemře
lými bývali poškvrnění, a poškvrnění nesměli poživati z obětí pokoj
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16. Dnes Hospodin Bůh tvůj přikazuje tobě, aby plnil při
kázaní tato, i soudy: a aby ostříhal, a naplnil je z celého
srdce svého, a z celé duše své.

17. Dnes vyvolil jsi Hospodina, aby tobě byl Bohem, i abys
chodil po cestách jeho,a ostříhal posvátných řádův jeho, a při
kázaní a soudův, i abys poslouchal rozkazu jeho.

18. A Hospodin také vyvolil tebe dnes, abys byl jemu lid
zvláštní, jakož mluvil tobě: a abys ostříhal všech přikázaní
jeho:

19. a aby tebo vyvýšil nade všecky národy, které stvořil,
k chvále, ke cti, a k slávě své; abys byl lid svatý Hospodina
Boha svého, jakož mluvil.

KAPITOLA XXVI.

Vysdelšaní kamenáv a vedělání oltáře za Jordánem. — Napomenuti

k ostříhání Zákona. — Hrozby přestupníkům.

1. Přikázal pak Mojžíš, a starší israelští lidu, řkouce: Ostří
hejte všelikého rozkazu, který přikazuji vám dnes.

2 A když přejdete přes Jordán do země, kterouž Hospodin
tvůj dá tobě, vyzdvihneš veliké kameny, a vápnem obmítneš je,

8. abys mohl na nich napsati všecka slova zákona tohoto,'
když přejdeš Jordán: abys všel do země, kterou Hospodin
Bůh tvůjdá tobě, do země oplývající mlékema strdí, jakož
přisáhl otcům tvým.

4. Když tedy přejdete Jordán, vyzdvihněte kameny, které
já dnes přikazují vám, na hoře Hebal, a nhladíš je vápnem:

5. a vzděláš tam oltář Hospodinu Bohu svému, z kamenův,

jichž nedotklo se železo,
6. a z kamení netesaného. a nevyhlazeného: a obětovati

budeš na něm oběti zápalné Hospodinu Bohu svému:
7. obětovati budeš oběti pokojné, a jísti budeš tam, i hodo

vati před: Hospodinem Bohem svým.
8. A napíšeš na těch kamenech všecka slova zákona tohoto

zřetedlně a světle.
9. I řekli Mojžíš, a kněží Levítského pokolení ke všemu

Israelovi:. Pozoruj, a slyš, Iaraeli, dnes učiněn jsí lidem Ho
spodina Boha svého:

10. (protož) poslouchej hlasu jso, a čiň přikázaní a spravedinosti,. kteréž já přikazují tobě
11. I přikázal Mojžíš lidu v onen den, řka:

12. Tito stanou na hoře Garizim, aby dobrořečili lidu, když
přejdete Jordán: Simeon, Lóvi, Juda, Jssachar, Josef, a Ben
jamin.

18. A naproti stanou tito, aby zlořečilí na hoře Hebal:
Ruben, Gád, a Aser, a Zabulon, Dan, a Neftali.

14. I mluviti budou Levítové, a řeknou ke všem mužům
israelským,-vysokýmhlasem: * 2

15. Zlořečený člověk, který dělá rytinu, a slitinu, ohavnosť

Hospodinu, dílo rukou řemeslníkův, a postaví ji v úkrytě.
I odpoví veškeren lid, a řekne: Amen.

10. Zlořečený, kdož nectí otce svého, a matky. I řekne
veškerenlid: Amen.

KAPITOLA XXVI

' Roruměj: buď desatera Božích přikázaní aneb slova požehnání
aneb zlofočenatví.

3 Tomu alnší takto roznměti. Levité v údolí mezi oběma horama
měli provolávati dobrořečení a slořečení, a lid israelský v šesti sbo
rech na obou horách proti sobě rozložený měl potvrzovati je, volaje
pokaždé: Amen,t j. staň so!
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17. Zlořečený, kdož přenáší mezníky bližního svého. I řekne
veškeren lid: Amen.

18. Zlořečený, kdož činí, aby slepý bloudil na cestě. I řekne
veškeren lid: Amen.

19. Zlořečený, kdož "převrací soud příchozího, sirotka,
a vdovy. I řekne veškeren líd: Amen.

20. Zlořečený, kdož spí s manželkou otce svého, a odkrývá
pokryvku lůžka jeho. I řekne veškeren lid: Amen.

21. Zlořečený, kdož obývá s kterýmkoli bovadem. I řekne
veškeren lid: Amen.

22. Zlořečený, kdož spí se svojí sestrou, dcerou otce svého
neb matky své. I řekne veškeren lid: Amen.

23. Zlořečený, kdož spí ge švegruší svou. I řekne veškeren
lid: Amen.

24. Zlořečený. kdožby tajně zabíl blížního svého. I řekne
veškeren lid: Amen.

25. Zlořečený, kdož béře dary, aby o život připravil člověka
nevinného. I řekne veškeren lid: Amen.

26. Zlořečený, kdož nezůstává v řečech zákona tohoto,
a skutkem jich neplní. I řekne veškeren lid: Amen....

KAPITOLAXXVII
o

Požehnání plnitelůna zákona slíbeno a nlořečení přestapníkům ohláňeno.

1. Jestliže pak upoglechneš hlasu Hospodina Boha svého,
čině a ostříhaje všecka příkázaní jeho, kteráž já dnes přika

zuji tobě, Hospodin Bůh tvůj vyvýší tebe nade všecky národy,kteří bydlí na zemi.
2. A přijdou na tebe všecka požehnánítato,a obopí tebe:'

avšakjen když budeš poslouchati přikázání jeho. 
3. Požehnaný budeš ve městě, a požehnaný na poli.
4. Požehnaný plod života tvého, i úroda země tvé, i plod

dobytka tvého, stáda skotův tvých, a chlévové ovcí tvých.
5. Požehnané [budou]. stodoly tvé, a požehnané ostatní

věci tvé.
6. Požehnaný budeš vcházeje i vycházeje.
7. Dá Hospodin, ženepřátelé tvoji, kteřížby povstali proti

tobě, padnou před tebou: jednou cestou vytáhnou proti tobě,
a sedmi [cestami] utíkati budou před tebou.

8. Sešle Hospodin požehnání na sklepy tvé, a na všecky
skutky rukou tvých: a požehná tobě v zemi, kterou vezmeš.
. 9. Vzbudí tě sobě Hospodin v lid svatý, jakož přisáhl tobě:
jestliže ostříhatl budeš přikázaní Hospodina Boha svého, a
budeš choditi po cestách jeho.

10. A uzří všickni národové země, že. jméno Hospodinovo

vzýváno jest nad tebou,“ a báti se budou tebe.
11. Hospodin učiní, že hojnost míti budeš všech věcí do

brých, plodu života svého, i plodu dobytkův svých, i úrody
zemětvé, kterou přisáhl Hospodin otcům tvým, že ji dá tobě.

12. Otevře Hospodin poklad avůj nejlepáí, nebe, aby vy
dávalo déšť zemí tvé časem svým: a požehná všelikému díla
rukou tvých. A půjčovati budeš národům mnohým, sám pak
od žádného ničeho nebudeš se vypůjčovatí.13.UstanovítebeHospodinzahlavu,aneza ocas:“a
budeš vždycky svrchu, a ne vespod: jestliže však poslouchati

KAPITOLA XKVIIL

' vyplni se při tobě.
3 Poznají, še jsi lid Boši, jejž on svláště opatruje a chrání, jemužto

žehná.
* Z vůle Boží budeš prvním a nikoli posledním; budeš vyšším a

nikoli nižším mesi národy.

sP £X of „sWSDDR



SMRŤ PRVOROZENCŮV EGYPTSKÝCH.



SA
213 DEUTERONOMIUM

budeš přikázaní Hospodina Boha svého, kteráž já dnes při
kazuji tobě, a budeš-li ostříhati, a činiti je,

14 a jestliže neuchýlíš se od nich, aní na pravo, ani na
levo, a nebudeš-li choditi za bohy cizími, ani ctíti jich.

15. Jestliže pak nebudeš chtíti poslonchati hlasu Hospo
tina Boha svého, aby ostříhal, a činil všecka přikázaní jeho.
a řády posvátné, kteréž já dnea přikazuji tobě: přijdou na
tebe všecka zlořečení tato, a zachvátí tebe.

16. Zlořečený budeš ve městě, zlořečený na poli.
17. Zlořečená stodola tvá, a zlořečení ostatkové tvoji.
18. Zlořečený plod žívota tvého, i úroda země tvé,

volův tvých, í stáda ovcí tvých.
19. Zlořečený budeš vcházeje. a zlořečený vycházeje.
20. Hospodin pošle na tebe hlad a lačnosť, a trestání ua

všecky skutky tvé, které činiti budeš: dokud nepotře tebe.
a nezahladí rychle, pro nálezky [skutky] tvé, nejhorší, v nichžto
jsl mne opostil.

21. Přidá také Hospodin tobě mor, dokavad nevyplení tebe
z země, do které se bářeš, nby jí vládl.

22. Hospodin raní tebe chudobou, zimnicí a zimou, pal
čivostí a vedrem. a povětřím zkařeným a rzí, a bude stíhati
(tebe]. dokud neznhyneš.

23. Nebe, které nad tebou jest, bude měděné: a země, po
které šlapáš, železná. “

24. Dá Hospodín místo deště zemi tvé prach, a s nebe
sstoupí na tebe popel, dokud nebudeš potřen.

25. Vydá tě Hospodin, abys padl před nepřátely svými:
jednou cestou vytáhneš proti nim, a sedmi utíkati budeš, n
rozptýlen budeš po všech královstvích země,

26. a bude tělo tvé mrtvé za pokrm všemu ptactvu ne
beskému, a šelmám zemským: a nebude, kdoby jich odehnal.

27. Raní tebe Hospodin vředem egyptakým, v částku těla,
kterouž lejna vycházejí, prašivinou také i svrabem: tak aby
nemohl uléčen býti.

28. Raní tebe Hospodin zbláznilostí, slepotou, i zuřivostí
myslí,

20. a makati budeš o polední, jako maká slepý ve tmách,
a nezpravíš cest svých. A po všeliký čas snášeti budeš pu
hanění, a budeš ntiskován násilím, aniž míti budeš, kdoby tě
vysvobodil.

30. Manželku pojmeš, a jiný spáti bude s ní. Dům vystavíš,
a nebudeš bydleti v něm. Štípíš vinici, a nebudeš vína sbí
rati na ní.

31. Vál tvůj zabit bude před tebou, a ty nebudeš jísti z něho.
Osel tvůj vzat bude před obličejem tvým, a nebude více na
vrácen tobě. Ovce tvé budou dány nepřátelům tvým, a ne
bude, kdoby tobě pomohl.

82. Synové tvoji a dcery budou vydáni cizímu národu, ježto
budou viděti oči tvé a umdlívati, patříce na ně celý den, a
nebude síly v ruce tvá.

89. Úrody země tvé, a všecky práce tvé sní lid, kterého
neznáš, a budeš vždycky pohaněn a potlačen po všecky dny,

34. a omáimen od strachu těch věcí, kteréž viděti budou
oči tvé.

35. Raní tebe Hospodin vředem nejhorším na kolenou i na
lýtkách, abvs nemohl uzdraven býti od paty nohy až do vrchu
hlavy tvé.

36. Hospodin tebe i krále tvého, kteréhož ustanovíš nad

skoty

* nebo měděné,t. j. obloha nevydá dešťův a země tvrdá jsko železo
stane st meúrodnou.
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sebou, zavede do národu, kterého neznáš ty, ani-oteové troji: *
a sloužiti budeš tam bohům cizím, dřevu a kamení *' <

47. A budeš, jsa ztracen, v přísloví, a v rozprávkapheshněmnárodům, do kterých nrede tebe Hospodin.
A8. Mnoho semene vhodíš do země, a málo:

nebo kobylky sežerou všecko.

39. Vinici štípíš, a budeš kopati: a nebodeš vine pl;
aniž budešco sbírati z ní: nebozkaženábude čěrvk.

40. Olivy míti budeš po všech končinách svých.. avňšk:
olejem se mazati nebudeš: nebo sprchnou [ovoce)“ a akazí tě:

41. Syny zplodíš i dcery, a nebudeš se z nich těšiti: žebo
zavedení budou do zajetí.

49. Všecky stromy tvé, i úrody země tvé zkazí rez.
48. Příchozí, který s tebou bydlí v zemi, vyvstane nad

tebe, a bude vyšší: ty pak sestoupíš a budeš nižší.
44. On půjčovati bude tobě, a ty nebudeš půjčovati jemu.

On bude hlavou, a ty budeš ocasem.
45. A příjdou na tebe všecka zlořečenství tato, a stíhati

tě budou a zachvátí tebe, až zahyneš: nebo jsi neuposlechl
hissu Hospodina Boha svého, aniž jsi zachoval přikázaní jeho,
a posvátných řádův, které přikázal tobě.

40. A budou na tobě znamení, a zázraky, i na semen
tvém až na věky:*

47. proto že jel nesloužil Hospodinu Bohu svému 8 radostí
a a veselím srdce, maje hojnost všech věcí:

48. sloužiti budeš nepříteli svému, kterého pošle na tebe
Hospodin,ve hlada, a fízní, a nahotě, a všelikém nedostátku :
a jho železnávloží na šíji tvou, dokud tebe nepotře.

49. Přivede na tebe Hospodin národ z daleka, a od nej
sazšíchkončin země s prudkostí, jako letí orlice: [národ),
jehožto jazykunebudeš. moci rozuměti:

60. národ velmi nestydštý, kterýž ani starce nenctí, solse elitujé nad dítětem,
51. a sšíře ploďdobytkůvtvých,1 úrody zemětré: dokud

nezahýneš, A nezanoché! todě:plenice, víns, a oleje, skotův
a volůr, a-stád ovcí: dokaval tébo nezkazí,

52. a nepotře ve všech městech tvých, a dokarad nebudou
skašeny zdi tvoje pevné a vysoké, v michž měl jsí doufání
po vší zemi své. Oblaženbudeš ve branách tvých povší zemí
své, kterouždá tobě Hospodin Běh tvůj:

58. © jistí budeš:plod:Aivoži::svého,Sa maso synův svých,

$dcer svých,kterédá toběHěsfolin Bůh tvůj,-v kosti «

Jišnou, meoži.jvěsů, kserý ní vr lmě Jejím, záviděti bude
masisyna“idečrysvé,

5 Tuk 20 dělo desateru pokolení v rozptýlenosti jejich mezi pohany.
Za těžkých častv pokolení Jadovo zvláštní péčí Hospodlnovon na mnoze
uchovánoJest odtéto zkázy.

FOlivkyopadaj předčasem.» ah by 00 měl cký oči? rozuměj: úhony, pohromy, rány ty
* Tak stalo se v Jeruselémě, když i (obleženod Římanův za císaře

Vespasiana.
%Takuvá nouze a takový blad bude, že I v rozkoších odchorané a

rozmazlené ženy budou požívati masa vlastního plodu svého, anobrž
1 vlastnímu manželu budou ho záviděti.

35
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57. a nečistoty šlemků, ježto vycházejí ze středu třísel
jejich, 1 těch dětí, kteréž se v touž hodinu narodily: nebo
jísti je budou tajně pro nedostatek všech věcí za času ob
ležení a zpuštění, kterým ssouží tebe nepřítel tvůj ve bra
nách tvých.

58. Nebudeš-lí ostříhati, a činiti všech slov zákona tohoto,

kteráž napsána jsou ve knize této, a nebudeš-li se báti jména
jeho slavného a hrozného, to jest, Hospodina Boha svého:

59. rozmnoží Hospodin rány tvé, i rány semene tvého, rány
veliké a trvalé, a nemoci přetěžké a ustavičné,

60. A obrátí na tebe všecka soužení egyptská, kterých jal se
bál. a přidrží se tebe:

61. nad toi všecky nemoci, a rány, kteréž nejsou paány vv
knize zákona tohoto, uvede Hospodin na tebe, dokud tebe
nepotře:

62. a zůstane vás málo na počet, ježto prvé bylo vás mnoha,
jako hvězd nebeských, protože jsi neposlouchal hlasu Hospo
dina Boha svého.

68. A jako prvé veselil se Hospodin nad vámi, dobře čině
vám. a rozmnožuje vás: tak se veseliti bude, když vás bude
kaziti a podvraceti, abyste vyplenění byli z země, do které
vcházíš, aby jí vládl.

84. Bozptýlí tebe Hospodin mezi všecky národy od vrcho
viny země, až do končin jejích: a budeš tam sloužiti bobům
cizím, kterých ty neznáš ani otcové tvoji, dřevu a kamení.

65. Také mezi těmi národy neoddechneš, aniž bude míti
odpočinatí spodek nohy tvé. Nebo tam dá tobě Hospodin srdce
lekavé, a oči uslablé, a duši utrápenou truchlivostí:

66. a bude život tvůj jakoby zavěšen byl před tebou. Háti
se budeš v noci i ve dne, a nebudeš věřití životu svému.'“

67. Ráno řekneš: Ó, by již byl večer! a u večer: Ó, by již
bylo ráno! pro strach srdce svého, jímž se lekati budeš, a pro
ty věci, na které svýma očíma patřiti budeš.

G8. Zase tě zavede Hospodin na lodích do Egypta, cestou,
© níž řekl tobě, abys jí více neviděl.'“ Tam prodáván budeš
nepřátelům svým. za služebníky a děvky, a nebude, kdožby
(tebe) koupil.

KAPITOLA XXIX.
Obnovení emlosvy.

1. Tato jsou slova úmluvy, kterou přikázal Hospodin Moj
žíšoví, aby učinil s syny laraelakými v zemi moabské: mimo
onu úmluvu, kterou s nimi učinil na Horebě.'

2. I svolal Mojžíš všecken líd israelaký, a řekl k nim: Vy
jste viděli všecky věci, kteréž učinil Hospodin před vámi

v zemi egyptské Faraonovi, a všem služebníkům jeho, i ve
škeré zemi jeho,

3. zkonšení veliká, která viděly oči tvé, znamení ta, a zá
zraky veliké velmi,

4. avšak nedal vám Hospodin srdce rozumného. a očí vi
dících. a uší, kteréž mohou slyšeti, až do tohoto dne.*

'* Nebudeš ani v noci aní ve dne jlst živobytím.
5! Věštěné hrozby se vyplnily již za časn babylonského zajetí, pak

po ztroskotání Jerusaléma dobytého Titem.
KAPITOLA XXIX.

4 Slora ta k předešlé oné úmlavě mají se připojíti. Úmlava tato
v zem! mosbské učiněná není smlouvou novou, alo ovšem obnoveným
utvrzením smlouvy na Horebě.

3 Bůh vám nedal ardco rozumného, abyste poznali volikosf prokáza
ných vám dobrodiní, aniž otevřel rám očí a uši, abyste pilným pozoro

vánímecznalipravdulom ně Stalos0 to vínonvaší,ježtoJste milosti Boží spurně srdce zatyrzovali, zavírali oči a
uši své.

pyE Pola
O? ke
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5. Vedl vás čtyřiceti let po poušti: neotřela se roucha vaše,
aniž obuv nohou vašich vetchostí ztrhánn jest.

6. Chleba jste nejedli, vína a opojného nápoje jste neplli,abyste poznali, že já jsem Hospodin Bůh váš
7. A přišli jste na toto. místo: a vytáhl Sehon král Hese

bonský, a Og král Basanský proti nám k boji. A porazili
jsme je,

8. a vzalí jsme zemi jejich, a dall jsme, aby vládli jí Ruben,
a Gád, a polovice pokolení Manassesova.

9. Ostříhejtež tedy slov úmluvy této, a plůteje: abyste roz
umnělivšechněm věcem, které činíte.“

10. Vy všickni stojíte dnes před Hospodinem Bohem svým,
knížata vaše, a pokolení, a starší, a učitelé, všecken lid
israelský,

11. děti a ženy vaše, I příchozí, kterýž s tebou bydlí ve
staních, krom těch, kteří sekají dříví a nosí vodu,

12. aby přešel v úmluvě Hospodina Boha svého, a v pří
saze, kterou dnes Hospodin Bůh tvůj činí s tebou:

13. aby tě vzbudil sobě za lid, a on byl Bůh tvůj, jakož
mluvil tobě, a jakož přisáhl otcům tvým, Abrahamovi, Isákovi,
a Jakobovi.

14. Anlž s vámi samými já tuto smlouvu číním, a tvrdím
přísahy tyto,

15. ale se všemi přítomnými a nepřítomnými.
16. Nebo vy znáte, kterak jsme bydlili v zemi egyptské,

a kterak jsme prošli prostředitemnárodů, skrze kteréž jdouce,
17. viděli jste ohavnosti a nečistoty, totiž modly jejich,

dřevo a kámen, stříbro a zlato, které ctili;
18. [hleďtež,) aby snad nebylo mezi vámi muže, aneb ženy,

čeledi aneb pokolení, jehožto srdce odvrátilo se dnes od Ho
epodina Boha našeho: aby šel a sloužil bohům těch národův,
a byl mezi vámi kořenem plodícím žluč a hořkost. *

19. A kdyžby uslyšel slova přísahy této, dobrořečilby sobě
ve srdci svém, ika: Pokoj bude mi,“ a buda choditi v nepra
vosti srdce svého; a atrávilaby opilá žíznivou.*

20. Ale Hospodin neodpustí jemu: nebo tehdáž co nejvíce
rozpálí se prchlivosť jeho, a horlivost proti člověku tomu,
a připadnou uaň všecka zlořečenství, která psána jsou ve
knize této; i vyhladí Hospodin jméno jeho pod neben:,

21. a zkazí jej do zničení ze všech pokolení israelských,
vedlé zlořečení,která ve knize zákona tohoto, a úmluvy [této]
obsažena jsou.

22. A řekne potomní národ, a synové, kteří se potom Da
rodí, a cizozemci, kteří z daleka přijdou, vidouce rány země
té. a neduhy, jimiž utrápil ji Hospodin,

23. sirou a horkostí soli vypaluje ji, tak aby víc nebyla
osívána, aniž co zeleného plodila, rovně jako podvrácena jest
Sodoma i Gomorrha, Adama i Seboim, kteréž podvrátil Ho
spodin v hněvu a zuiivosti své,

24. I řeknou všickní národové: Proč jest tak učinil Ho
spodin zemi této? Kteraký jest to hněv zařivosti jeho ne
snírný ?

* Jsem Bůh Všemohoncí, kterýž o vás maje póši, ovšem 1 bez chleba
I vína, vodon m manpou zachoval jsem vás v dobrém způsobu a zdraví.

* abyste všecko moudře pošínali a konali.

* hříchy ohavné, Boha pobouzející k hměvu a na vás uvalující hořké
a trapné pokuty.

„a Zem pude | Dyfbyohnedbaje zákona Božího, ohodli po žá
dostech srdce avéhu.

* „Opllá strávila Einivou“, hobrejské to přísloví, znamená ta tolik

jsko: kgtánjda oku, nakaženýmodlářetvím,svedl,pokazilby nevinného, nezkaže

=ja ©
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25. I odpovědí: Proto že opustili smlouvu Hospodinovu,
kterouž učinil s otci jejich, když vyvedl je s země egyptské:

26. a eloužili bohům cizím, a klaněli se jim, (bohům),
kterých neznali, a ku kterým nebyli připsání:

2%. proto rozhněvala se prchlivoeť Hospodinova na zemi
tuto, tak že uvedl na ni všečka zlořečení,zapsaná ve knize této:

28. a vyvrhl je z země jejich v hněvu a prchlivostí, a v roz
hněvání velíkém, a uvrhl je do země cizí, jakož se to dnes
ukazuje.

29. Skryté věcí jsou to, Hospodina Boha našeho: které
zjevné jsou nám | synům našim až na věky, abychom plnili
všecka slova zákona tohoto.

KAPITOLA XXX.

Mojžíš alibuje milost kajícím. — Přikůzsní Boží možno máti a platiti.

1. Když pak přijdou na tě všecka alova ta, požehnání, anebo
zlořečení, které jsem předložil před oblíčejem tvým: a puzen
jsa lítostí srdce svého, mezi všemí národy, do kterýchžby roz
ptýlil tebe Hospodin Bůh tvůj.

2. obrátilbys se zase k němu, a posloucbalbys jeho přikázaní,
jakož já dnes přikazuji tobě, s syny svými, z celého srdce svého
a z celé duše své:

9. Hospodin Bůh tvůj přivede zase zajaté tvé, a amiluje
se nad tebou, a opět shromáždí tebe ze všech národův, mezí '
něž prvé tě byl rozptýlil.

4. Byťpak až k stežejem nebeskýmbyl jsí rozptýlen, odtud
zase přivede tě Hospodin Bůh tvůj,

5. a pojme tě, a uvede do země, kterou vládli otcové tvoji.
a obdržíš ji: a žehnaje tobě,.učiní, aby větším byl na počet
než byli otcové tvoji.

6. Hospodin Bůh tvůj obřeže srdce tvé, | ardce semene
tvého:* aby miloval Hospodina Boha svého z celého srdce
svého, a z celé duše své, aby mohl živ býti.

7. Všecka pak zlořečení tato obrátí na nepřátely tvé, a na
ty, kteříž v nenávisti mají tebe, a pronásledují tě.

8. Ty pak obrátíš se, a poslonchatí budeš hlasu Hospodina
Boha svého: a činiti budeš všecka přikázaní, kteráž já při
kazuji tobě dnes:

9. a Hospodin Bůh tvůj učiní, aby oplýval hojností ve všech
dílech rukou tvých, v plodu života tvého, i v plodu dobvtků
tvých, v úrodě země tvé, a v hojnosti všech věcí. Nebo Ho
spodin navrátí se, aby radoval se nad tebou ve všem dobrém,
jakož se radoval nad otci tvými:

10. jestliže však budeš poslouchati hlasu Hospodina Boha
svého, a budeš-li ostříhati přikázaní jeho a posvátných řádů,
jež v tomto zákoně napsányjsou: a navrátíš-li se k Hospodinu
Bohu svému celým srdcem svým, a celou duší svou.

11. Přikázaní toto, kteréž já příkazuji tobě dnea, není nad
tebou,“ ani daleko [od tebe] položeno,

12. ani na nebi postaveno, aby mohl říci: Kdo z nás může
vstoupití do nebe, aby snesl je k nám, a abychom alyšeli je
a tkutkem naplnili?

13. Aniž jest za mořem, aby vymlouval se. a řekl: Kdo

KAPITOLA XXX.

* £ j. do všech končin světa.
* Obměkči zatvrzelosť ardce tvého, tebe i potomstvo tvé očlstí od

hříšných žádostí.
> Podle bobr. čtení: „není skryté před tebou“.— B a zd

NO
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z nás bude moci přeplaviti se za moře, a je donésti až-k nám:
abychom mohli elyšetí, a činiti, což přikázáno jest?

14. ale velmi blízko tebe jest slovo to, [jest] všášteci: tvých,
a ve srdci tvém, aby činil je.

15. Znamenej, že jsem dnes před oblíčejem trým:předlelil
život a dobré,a naproti tomu smrťa -zlé:..

16. aby miloval HospodinaBoha svého, :a.chodil.poostěeh
Jeho, a ostříhal přikázaní jeho, i obyčejůvposvátných, inoudův

a živ byl. a aby rozmnožiltebe, a požehnaltoběvsi, do
které vejdeš, aby vládl jí.

17. Jestliže pak odvráceno bude srdce tvé, a nebudeš chtíti:
poslouchati, a bludem jsa oklamán, klaněti se budeš bohům
cizím, a sloužiti jim:

18. předpovídám tobě dnes, že zahyneš, a krátký čas pře
bývati budeš v zemi, do kterážto přejda Jordán, vejde, aby
vládl jí.

19. Za svědky volám dnes nebe i zemí, že jsem vám před
ložil život i smrť, požehnání í zlořečení. Vyvol tedy sobě život,
aby živ byl, ij símě tvé:

20. a miloval Hospodina Boha svého, a poslouchal hlasu
jeho, a přidržel se ho (nebo-on jest život tvůj a dlonhosť
dnů tvých): aby bydlil v zemi, kterouž přísahou zaslíbil Ho
apodin otcům tvým, Abrahamovi, Isákovi, Jakobovi, že jim
ji dá.

KAPITOLA XXXI
Josne ustanoven na misto Mejžišovo.— Sopslni knih zákona,

a usehování jich.

1. Mojžíš tedy odešel, a mluvil všecka slova tato ke všemu
Jsraelovi,

2. a řekl k nim: Ve stu dvacíti letech jsem dnes, nemobu
více vycházeti a vcházeti,' zvláště poněvadš také Hospodin
řekl mi: Nepřejdeš Jordánu toholo. —

8. Hoepodin tedyBůh tvůj půjde před tebou: -sen vyhladí
všecky národy tyto před oblíčejem tvým, a ty vlšdnouti budeš
jimi: a Josne tento přejdepřed tobou, jakož mluvil Honpodin.

4. A Hospodin učiní jim, jakož učinil Sehonovi a Ogovi.
králům amorrhejským,a zemijejich, a zahladíje.

5. Když tedy i ty dá vám,tak učiníte jim,jakož jsem při
kázal vám.

6. Zmužíle semějte, a ponílňte no: nebojte se, amišlekejte

A I povolal MojáíkJomie, ařekl jemů přede vším Israelem:

Zmužilese měj, a budiš silný: nebo ty lidtento nvedeš do
země, kterouž dáti přisáhl Hospodin otcům jejich, a ty ji
losem rozděliš.

8. A Hospodin, kterýjest vůdce váš, on bude:s tebou: ne
opustí, aniž zanechá tebe: neboj se, aniž so strachuj.

9. I sepsalMojžíš zákon tento, a dal jej kněžím synům
Lévi, kteříž nosili archu úmluvy Hospodinovy i všechném

10. A přikázaljim, řka: Vždy po sedmi letech roku od
puštění, o slavnost stánkův,

11. když sejdou ae vělckní z Israele, aby ukázali se před
oblíčejem Hospodina Boha tvého, na místě, které vyvolí Ho
spodin, čísti budeš slova zákona tohoto přede vším Israelem,
ahy je alyšeli,

KAPITOLA XXXL

* vaším vůdcem býti, vás říditi a spravovati.
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12. když se veškoren lid shromáždí v jedno, jak muži tak > před oblíčejem Hospodinovým,popouzejíce ho skutky rukou
ženy,dítky,a příchozí,kteříjsou v branáchtvých:aby sly- > E
šíce učili se, a báli se Hospodina Boba vašeho, a ostříholi. ( : 30. Mluvil tedy Mojžíš, ano slyšelo všecko shromáždění
a plnili všecky řeči zákona tohoto, Israelské, slova písně této, i až do konce vypovědél ji.

18. aby také synové jejích. kteří nyní nevědí“ mobli sly- ,
šeti, a báli se Hospodina Boha svého po všecky dny, za nichžto
bydlí v zemi, do které, přejdouce Jordán, vejdete, abyste ob
drželi ji.

14. I řekl Hospodin k Mojžíšovi: Aj již se přiblížili dnové
smrti tvé: povolej Josue, a postavte se oba ve stánku svě
dectví, aťpřikáži jemu. Šli tedy Mojžíš a Josue, a postavili
se ve stánku svědectví:

16. i ukázal se tam Hospodin ve sloupě ob!akovém, který
stál ve dveřích stánku.

16. I řekl Hospodin k Mojžíšovi: Aj ty epáti budeš s otci:
svými,* a lid tento povstane smilniti bude, následuje bohů
cizích v zemi, do níž vchází, aby bydlil v ní: tam opustí mne,

a zruší amlouvu, kterou jsem. učinil s ním.
1%. A rozhuěvá se naň prchlivosť má v onen den: a opustím 6. Tím-li se odplacuješ Hospodinu, lide bláznivý a ne

jej, a skryji tvář svou od-něho, a bude sežrán: a přijdou na moudrý? Zdaliž on není otec tvůj, který drží tě,-a učinil, a
něj všecky-zlé věci, a soužení, tak že v'onen den řekne: stvořil tebe?
V pravdě že Bůh není se mnou, (proto) přišly na mne tyto
věcí zlé. 

18. Já pak schovám, a zakryji tvář svou v onen den, pro

všecko to zlé, které páchal, ježto následoval bohův cizích. Adamovy,uložil meze národům vedle počtu synův israelských.

19. Nyní tedy napište sobě píseň tuto, a učte syny israelská: : E 9. Ale díl Hospodinův jest lid jeho: Jakob provazec děabyjívpamětiměli,azpívaliústy,a.abypíseňtatobylami BY| dictvíjeho.
za svědectví mezí syny israelskými, m 3 (10. Nalezl jej v zemi pusté, na místě hrůzy a široké pouště :

20. Nebo uvedu jej [Israele] do země. kterouž jsem přísahou vůkol vodil jej, a učil: a ostříhal ho, jako ztítedinice oka
zaslíbil otrům- jeho, oplývající mlékém a 'strdí. A když se na- evého: :

jedí a nasytí se, a ztuční, obrátí se k bohům cizím, a sloužiti 11. jako orlice, k lítání ponoukající mláďat svých, a lítající
budou jim: a budou mi utrhati, a zruší smlouva mou. nad nimi, roztáhl křídia svá, i pojal jej, a nesl na ramenou

21. Když pak ho dostibinou mnohé zlé věci a sonžení, píseň svých. :

ta odpoví mu na svědectví, kteréž nižádné zapomenutí ne- 12. Hospodin sám byl vůdce: jeho: a nebylo s ním boha
vyhladí z úšt -semene jeho“ Znám zajisté myšlení jeho, což S08 cizího.

on ještě dnes činiti bude, prvé nežli jej uvedu do země, kte- 13. Usadil ho na vysoké zemi: aby jedl úrody polní, aby
rouž jsem zaslíbil jemu.. ssál med ze skály, a olej z kamene přetvrdého;*

22. Tedy napsal Mojžíš píseň, aučil eyny lsráelské. 14. (aby měl] máslo od krav, a mléko od ovcí s tukem
23. I přikázal Hospodin Josue, synu Nun, a řekl: Posilni beránků, a skopcův synů Basan:* a kozly s takem pšenice

se, a buď etatečný, nebo ty uvedeš syny leraelské do země, nejvýbornější. a krev hroznáv aby pil nejčistší.
kterou jsem slíbil, a já budu s tebou. 10. Ale miláček ztučněl, a zpíčil se: ztlustnuv, ztučněv,

24. Když pak Mojžíš napsal slova zákona tohoto ve knize. rozšířiv se, opustil Boha stvořitele svého, a odstoupil od Boba
a dokonal je: : spasitele svého.“

25. přikázal Lerítům, kteříž nesli archu úmlvy Hospo- 10. Popůdili ho cízími bohy, a ohavnostmí dráždili jej.
dinovy, řka: 17. Obětovali dáblům, a ne Bohu, bohům, jichž neznali:

26. Vezměte knihu tuto,a položte ji na straně archy úmluvy noví [bozi to) a nedávno přišlí, kterých nectili otcové jejich.
Hospodina Boba vašeho,aby tam. byla proti tobě na svědectví. 18. Boha, který tebe zplodil, opustil jsi, a zapomenul jsí

27. Nebo já znám zpurnost tvou, a šíji tvouvelice zatvr- na Hospodina stvořitele svého.
dilou. Dosud za živobytí a obcování mého Bvámi, vždycky 19. Víděl to Hospodin, a k hněvu popuzen jest: nebo po
jste zpurně činili proti Hospodinu: čím více ažumru? pudili ho synové jeho a dcery.

28. Shromažděte ke mně všecky starší po pokoleních va- 20. I řekl: Skryji před nimi tvář svou, a podívám se po
šich, a učitele, a budu mluviti, a oni budóu slyšetí řeči tyto, 'Á sledním-věcem jejich: * nebo národ ten převrácený jest, a ne
u vyzývati budu proti ním nebe i zemi. © : věrní synové.

29. Nebo vím, že po smrti mé neprávě činiti budete, a 
uchýlíte se brzo s cesty, kterouž jsem příkázal vám: a pří
jdou na vás věcí zlé v poslední čas > když budete činiti zlé

KAPITOLA XXXII.
Plssž Mojšižova, — Roskas Boží a ablédnatí země. — Smrť Mojžišova.

1. Slyšte nebesa, co mluvím, alyš země slova z úst mých.
2. Zrůstej jako déšť naučení mé, a jako rosa plyň výmluv

nost má, jako příval na trávu, a jako krůpěje na bylinu.
3. Nebo jméno Hospodinovo vzývati * bndu: dejte veleb

nosť Bohu našemu.

4. Boží skutkové dokonalí jsou, a všecky cesty jeho spra
vedlivé: Bůb vérný jest -a beze vší: nepravosti, spravedlivý a
přímý.

5. Zhřešili proti němu, a nejsou synové jeho [jsouce] v ohav
nostech: národ zlý a převrácený.

7. Rozpomeň se na 'dny staré, považ veškerá pokolení:
otaž se otce svého, a oznámí tobě: starších svých, a povědí tobě.

8. Když Nejvyšší rozděloval národy: když rozsazoval syny

KAPITOLA XXXII.

! vzývati, t. j. oslavovat, velebiti.
3 Vysokou, t. j. hornatou zemí jest Palestina, k orbě a k choviní

dobytka velmi přihodná. — Znamenati sluší, že v Palestině včely zhnsta
usazují so ve skalinách. — Olivové stromoví tam podobně jakož 1jinde
na skalnaté půdě roste.

* zplozených a vyhlidaných v kraji Basan, kdež pastvy byly výborné.
* Israel opanovav úrodnou Palestinu, zpyšněl, zbojněl a odvrátiv

so od Boha, páchal modloslažebnost.
> odejmu Jim milosť svou a uzřím, jaký konec vezmou.

3 kteří jsou dosud nedospělého rozumu s chipatl toho Ještě nemohou.
* ty umřeš a odeběřeš se zs otel svými.
* které potomkové jeho nikdy nezapomenou.
* za potoraních časův.
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21. Oni mne popudili tím, což nebyl Bůh, a rozhněvali
mne marnostmí svými; i já popudím jich tím, ježto není
národem, a lidem zpozlilým rozdráždím je.“

22. Oheň zapálen jest v prchlivosti mé, a hořeti bade až
do hlubin pekla: a ažířezemí 8 úrodou její. a spálí základy hor.

29. Shromáždím na ně zlé věci, a střely své vystřílím na ně.
24. Zhynou hladem, a požerou je ptáci klubáním velice

trpkým: zuby šelem pošli na ně, s prchlivostí zeměplazův
a hadův.

25. Zevnitř pohubí je meč, a vnitř strach, iuládence i pannu,

nemluvné při prsu se starcem.
26. Řekl jsem: Kde jsou? Vyhladím památku jejich mezi

lidmi.

27. Ale pro hnév nepřátel prodlil jsem, aby snad nezpýchali
nepřátelé jejich, a neřekli: Ruka naše vysoká“ učinila tyto
všecky věci, a ne Hospodin.

28. Národ ten bez rady jest, a bez
29. Ó by moudří byli, a rozuměli tomu, a * posleduím

věcem prohlédali.
30. Jak mohl by jedeu honiti tisíc, a dva pryč zahnati

deset tisíců? Zdali ne proto, že Bůh jejich prodal je, a Ho
spodin sevřel je?

31. Nebo není Bůh náš jako bohové jejich:
naši sami jsou [toho) soudci. *

32. Z vinice Sodomských [jest] vinice jejich, a z podměstí
Gomorrských: hrozen jejích (jest) hrozen žluči. a zrní velice
hořké.

38. Žluč draků víno jejich, a jed hadův nejjedovatějších
neazdravitediný.

34. Zdali to není schováno u mne, a zapečetěno v pokladech
mých?*

35. Má jest pomsta, a já odplatím Časem svým, aby klesla
noha jejich: blízko jest den zabynutí, a rychle spěchají časové.

36. Souditi bude Hospodin lid svůj, a nad služebuíky svými
slituje se: uzří, že zemdlena jest ruka (jejich), a (že) zavření
také zbynuli, a ostatkové pohubeni jsou.

37. I řekne: Kde jsou bohové jejich, v nichžto měli doufání?
38. z jejichžto obětí jídali tuk, a víno z obětí mokrých

pívali: nechat vstanou, a spomohou vám, a v potřebě nechť
hájí vás.

39. Pohledte, že jsem já rám, a že není jiného Boha kromě
mue: já usmrtím, u já obživím: já raním, a uzdravím, a není,
kdoby mohl z ruky mé vytrhnouti.

40. Pozdvíhám k nebi ruky své,'* a dím: Živ jsem já na
věky.

41. Když naostřím meč svůj jako blesk, a uchopí soud ruka
má: učiním pomstu nad nepřátely svými, a těm, kteříž v ue
návisti mají mne, odplatím.

42. Opojím střely své krví, a meč můj požeře twmaso,z krve
zabitých, a zajatých (z krve) nepřátel hlavy odkryté.''

43. Chvalte, národové, lid jeho. nebo pomstí krve služebníkův
svých: a uvede pomstu na nepřátely jejich, a milostiv bude
zemi lídu svého.

n nepřátelé

“ Pobany obrácené (Skut. ap. 11, 2.) přijmu za lid svůj, a lsrael

skými zpronověřikí opovrhnu (Řím. 10, 19.).
. Egyptnt,. Amalechytští, Madianští na své oči viděli, Jak Bůh lid

svůj chrání.
* Nodomnivejte se, že nemám v pamětí, jací až posarad byli a Jsou;

všecko to zaznamenáno jest u mne a uachováno ke dní pomsty,
'e Já přísahám
"' Všecky vybladím, ovšem I zajaté, Jimž hlava odkryta Jest I oholena.
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+4. Přišel tedy Mojžíš, a mluvil všecka slova písně této

vuši lidu, on a Josue, svn Nunův,
45. A když dokonal všecky řeči tyto mluvě ke všemu Israeli,
46. řekl E nim: Přiložte ardce svá ke všem slovům, kteráž

já dnes osvědčují vám: a příkažte synům svým, aby jích
ostříhali a činili, i plnili všecko, což psáno jest v zákoně tomto.

47. Nebo ne nadarmo přikázány jsou vám, ale aby všíckní
v nich živi byli: a abyste činíce je. setrvali dlouho v zemi.
do které přejdouce Jordán vcházíte, abyste vládli jí.

48. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi téhož dne, řka:
40. Vstup na horu tuto Abarim, to jest přejití, na horu

Nóho, kteráž jest v zemi moabské proti Jerichu: a spatří zemi
chananejskou, kterouž já dám synům Ísraelským, aby ji drželi,
a umři na té hoře.

50. Na kterou vstoupě připojen budeš k lidu svému, jako
umřel Áron bratr tvůj na hoře Hor, a připojen jest k lidu
svému:

51. nebo jste zhřešili proti mně u prostřed synův israelských,
při vodách odpírání v Kádes na poušti Sin: a neposvětili '*
jste mne mezi syny israelskými.

52. Naproti uzříš zemi, klerouž já dám synům israelským,
ale nevejdeš do ní.

KAPITOLA XXXIIL

Polehoání Mojšíšovo, dané jidu lsraslskému.

1. Toto pak jest požehnání, kterým požehnal Mojžíš, muž
Boží, synům israelským, před svou smrtí.

2. A řekl: Hospodin přišel z Sinaje, a z Seir vzešel nám:
ukázal se z hory Fáran, a s ním svatých tisícové. V. pravici
jeho ohnivý zákon.'

B. Miloval národy,“ všickni. svatí v ruce jeho jsou:-a kteří
přibližují se k nohoum jeho, přijmou z učení jeho.

4. Zákon přikázal nám Mojžíš, dědictví lidu Jakobova.
G. On bude nad upřímnými král, když shromáždí se knížata

lidu s pokoleními israelskými.*
G. Buď živ Ruben, a neumírej, a buď malý v počtu.“
7. Toto jest požehnání Judovo: Vyslyš,Hospodine, hlas Judův,

a klidu jeho uveď jej: ruce jeho budou bojovati za něho,
a pomocník jeho bude proti nepřátelům jeho.

8. K Lévi také řekl: Dokonalost tvá, a učení tvé (Bože,
jest) při muži svatém tvém.“ kterého jsi zkusil v pokušení,
a soudil jsi u vod odpírání.

9. Který řekl otci svému a matce své: Neznám vás, a bratřím
svým: Nevím o vás: i neznali synův svých. Ti ostříhali řeči
tvé, a úmluvu tvou zachovali,

'* neoslavili jete mne zřejmým osvědčením své viry a nepochybně
oddanosti

KAPITOLA XXXIIL

! Na boře Sinaj Hospodin ohlásil zákon úmluvy (2. Mojž. 19—24.)
na horách Selr velol vyzdvihnouti měděného hada k spomožení těm,
kdož byli uštknutí smrtedině (4. Mojž.21, 9.). U bory Faran 70 starších
učinil proroky (4. Mojž. 11, 4). — „Ohbnívým“sluje „zdkon“, jelikož

hlasem a zjevením lásky Boží, a slavné prohližení jeho na Sinaji

provázenobylokrál3 dranáctero pokolen
3 Pokud Ierael bade Udo upřímný, Báb bude králemjebo. V pří

číně této knižata | lid stůjte jednomyslně a vělckní spolu zachovávejte
zákon Boží.

* t j. jelikož kletba otoova joště na něm spočívala.
5 £ j. Áronovi vyvoleném a pravčeeném, aby sám i potomel jeho

byli vrchními knězi Hospodinovými.

W
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10. soudy tvé, ú Jakobe, a zákon tvůj, 6 Israeli: klásti
budou kadidlo v prchlivosti tvé“ (Bože) a oběť zápalnou na
oltář tvůj.

11. Požebnej, Hospodine, síle jeho, a skutky rukou jeho
přijmi. Bij hřbety nepřátel jeho: a kteří nenávidí ho, af ne
povetávají zase.

12. A Benjaminovi řekl: Miláček Hospodinův bydliti bude
u něho doufanlivě: jako na loži celý den růstane, a mezi
rameny jeho odpočívati* bude.

18. Josefovi také řekl: Z požehnání Hospodinova darův
země jeho, z jablek nebeských, a z rosy, i z vody ležící ve
blubíně. :

14. Z jeblek ovocí slunce a měsíce.
ló. Z vrchole hor starodávných, z ovocí pahorků věčných: “
16. a z požitkův země, | z plnosti její.“ Požehnání toho,

kterýž se ukázal ve kři, přijdíž na hlavu Josefovu a na pontec
Nazarejského '* mezi bratřími jeho.

17. Jako prvorozeného byla krása jeho, jako rohové jedno
rožcoví, rohové jeho: těmi zmítati bude národy až do končin
země. Tyťjsou zástupy Efraimovy: a tito tisícové Manasscovi.'"

18. A Zabulonoví řekl: Vesel se, Zabulone, z vycházení

svého, a lssachar ve stáncích svých.
19. Svolají na horu lidi:** tam obětovati budou oběti sira

vedinosti. A ti rozvodnění moře jako mléko ssáti budou, a
skryté poklady pískův.'*

2. A Gádovi řekl: Požehnán [buď] v širokosti Gád: jako
lev odpočinul, a uchvátil rameno'“ i poutec.

21. I viděl knížetství uvé, ježto v podílu jeho byl aložen'“
učitel: který byl pochován s knížaty lidu, a činil epravedl
nosti Hospodinovy, a soud svůj 8 Israelem.

22. Danovi také řekl: Dan'“ lvíče Ivové, štědře poteče
z Basan.

23. A Neftalimovi řekl: Neftall hojnosti bude požívati, a
plný bude požehnání Hospodinových: mořem a polednem
vládnouti bude.

24. Áserovi také řekl: Požehnán v synech Áser, buď milý
bratřím svým, a v oleji omáčej nohu svou.'*

25. Železo a měď obuv'“ jeho. Jako dnové mladosti tvé, tak
i starost tvá.

* Když hněvati se budeš, Hospodine, kněží budou tebo krotitl, kla
douce kadidlo a oběti na oltář.

* Nardší se tu na chrám Hospodinův, jenž má v krajině Benjaminově
vyzdvižen býti.

* které jsou od pravěku.
* Krátký rozum proroctví toho jest: Potomkům Josefovým, Efrmi

movcům a Manseseovcům připadly předrodné s poZehnané krajiny. —
Josef sluje Nazarejským (hebr. Nazir), jelikož činy a osudy svými
předéli a nařízením otce Jakoba vyvýšoenbyl nad své bratry.

'* vyvoleného.
5! tof požehnání synův Josefových.
'* Zabulonn a Isacharu dědiny vykáziny v severních končinách Pa

lestiny. — Z dalekých stran putujíco na horu Slon k slavnostem, dá
vati budou příklad a podnět k náslodování borilvosti ve službě Boží.

'6 plavbou a obchodem na moři zbobatnou.
přemůte sebe mocnějšíkrále.
"6 Jlě také ta přednost, že v zemi jeho odpočívá uditol lidu, t j.

MoJžiE,
"6bade sliný a smělý, bude rychlý jako lov z Basan.
"*v semi své hojnosf olejo míti bude.
'* v zemí jeho mnoho jest želoza [ mědi.

KAPITOLA XXXIV, 284

26. Není Bůh jiný, jako Bůh nejpřímějšího: který stoupá
na nebesích, pomocník tvůj. Velebností jeho rozbíhají se
oblakové,

2%. příbytek jeho na vysosti, a na apodě ramena věčná:
vyvrže od tváři tvé nepřítele, a řekne: potřen buď.

28. Bydliti bude Israel doufanlívě, a sám. Oko Jakobovo
(viděti bude) v zemi obilí, a vína, a nebesa zamračí 8e rosou.'?

20. Blahoslaven jal ty, Iaraeli: kdo podoben tobě, lide, který
spasen býváš v Hospodinu? [On] štít spomožení tvého a meč
slávy tvé: zaprou tebe““ nepřátelé tvojí, a tv člapati budeš
hrdla jejich. 

KAPITOLA XXXIV.

Brarf Mojšišova. — Nástapcs jeho Josme.

1. Tedy vstoupil Mojžíš z rovin moabských na horu Nébo.
na vrch Fasga proti Jerichu: a ukázal ma Hospodin všecku
zemi Galaad až do Dan,

2. i všecku Neftalím, I zemi Efraim a Manasse, i všecku
zemi Juda až k moři nejposlednějšímu,“

3. i polední stranu, i širokost pole Jericha města palem,
až do Segor.

4. I řekl Hospodin k němu: Tatoťjest země, kterou pří
sahou jsem zaslíbil Abrahamovi, Isákovi, a Jakoboví, řka:
Semeni tvémo dám ji. Viděl jsi ji očima svýma, a však ne
vejdeš do ní.

6. J omřel tu Mojžíš služebník Hospodinův, v zemi mo
abské k rozkazu Hospodinovu.

6. I pochoval jej“ v údolí země moabské proti Fogor: a
člověk nepoznal hrobu jeho až do dnešního dne.

7. Byl pak Mojžíš ve atu a dvacíti letech, když umřel: a
nepošlo oko jeho, ani hnuly se zuby jeho.

8. I plakali ho synové israelští na rovinách moabských za
třiceti dní: a vyplnění jsou dnové kvílení a pláče nad Mojžíšem.

9. Josue pak, syn Nun, naplněn jest duchem moudrosti,
nebo Mojžíš byl vložil na něj ruce své. I poslouchali ho ay
nové israelští, a činili, jakož byl přikázal Hospodin Mojžíšovi.

10. I nepovstal více prorok v Israeli, jako Mojžíš, kteréhožby
znal Hospodin tváří v tvář,*

11. ve všech znameních a zázracích, jež skrze něho poslnl
Hospodin, aby je čínil v zemi egyptské před Furaonem, a
všemi služebníky jeho, i vší zemí jeho.

12. A všelikou ruku silnou a veliké podivné skutky, které
činil Mojžíš přede vším luraelem.

'* bojně rosu vydávati a semi zůrodňovati budou.
39Kapitola tato není sepsána Mí Připojili ji však k zákonu

Mojžíšovu,Ježto zaznamenána Jest v ní správa o skonásí jeho.

KAPITOLA XXXIV.
' středozemnímu.

* Mojžiš skonal na hoře Nebo sim. Těla jeho nenašli. Sám Bůb po
choval je. Nikdo noví, kde a Jaký jest Jeho hrob. Hospodin ve hrobě
tajném pochoval jej, aby se snad Jsraelité, přílišklopotní k modlářetví,
nepokoušeli prokazovati tělu Mojžíšovu elašbu modlářskou.

3 kteréhožš Pin tak osvěcoval a s nímž tak důvěrně obcoval.



JOSUE.

Ve knize „Josue“ sepsány jsou paměti o velikých činech

nástupce Mojžíšova, muže Bohem vyvoleného Josue, kterémuž bylo uloženo

zemi zaelíbenou vybojovati, opanovati a rozděliti mezi pokolení synův Israelských.

Kniha zavírá v sobě dějiny 17 rokův.

KAPITOLA L

Josne příjav od Boha správu nad lidem, strojil se k přejití Jordánu.

Napomenu! půjtřetího pokolení, aby svou připověď naplnili. — Poslnšenství

Jemu slíbil.

1. I stalo se po smrti Mojzíše služebníka Hospodinova že
mluvil Hospodin k Josue synu Nun, služebníku Mojžíšovu, a
řekl jemu:

2. Mojžíš služebník můj umřel: vstaň, a přejdi Jordán tento
ty,'a veškeren lid s tebou, a jdi do zemé, kterouž já dám
synům israelským.

3. Všeliké místo, po kterém šlapati bude stopa nohy vaší,
dám vám, jakož jsem mluvil Mojžíšovi.

4. Od pouště*' a Libanu až k řece veliké Eufratu, všecka
země Hethejských“ až do moře velikého“ proti západu slunce
bude pomezí vaše.

D. Žádný nebude moci vám odolati po všecky dny života
tvého: jakož jsem byl s Mojžíšem, tak budu s tebou: nepro
pustím tebe, aniž opustím.

6. Posilní se, a budiž statný, nebo ty losem rozdělíš lída
tomuto zemi, kterouž jsem 8 přísahou zaslíbil otcům jejich,
že jí dám jim.

7. Posilni se tedy, a buď statný: aby ostříhal a plnil ve
škereu zákon, který přikázal tobě Mojžíš alužebník můj: ne
uchyluj se od něho na pravo ani na levo, aby rozuměl všem
věcem, jež činíš.

S. Kniha zákona tohoto neodejde od úst tvých:“ ale pře
mýslovati budej o něm za dnův i nocí, aby ostříhal, a činil
všecko, což peáno jest v ní: tehdáž upravíš cestu 6vou, a po
rozumíš jí.

9. Hle přikazuji tobě: Posilni se, a buď statný. Neboj se,
a nelekej se: nebo s tebou jest Hospodin Bůh tvůj při všem.
načkoli ae vydáš.

KAPITOLA L

' Bin Arabské, kteráž byla na straně polední pomezším země za
slíbené.

* kenanejských národův růbec.
* £ j. středozemního, jež bylo pomezím zipadním.
* pllně čítej v ni.
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10. A Josue přikázal knížatům lidu, řka: Projděte středem
táboru a rozkažte lidu, řkouce:

11. Nachystejte sobě potravy: nebo po třech dnech přejdete
Jordán, a vejdete do země, kterou Hospodin Bůh váš dá vám,

abyste vládli jí. ,
12. Rubenským také a Gadským, a polovici pokolení Ma

nasseova, řekl:

13. Pomněte na řeč, kterou přikázal vám Mojžíš, alažebník
Hospodinův, řka: Hospodin Bůh váš dal vám odpočinutí,*
i všecku zemi tuto. ©

14. Manželky vaše, i synové, i hovada zůstanou v zemi,
kterou vám dal Mojžíš ze Jordánem: vy pak přejděte zbrojní
před bratřími svými, všickní silní rukou, a bojujte za ně,

15. dokud nedá odpočinutí Hospodin bratřím vašim, jakož
1 vám dul, a nobudou vládnonti také oní zemí, kterou Ho
spodin Bůh váš dá jim: a potom navrátíte se do zemé vlá
dařství svého, a budete bydliti v ní, kterou dal vám Mojžíš
služebník Hospodinův za Jordánem, proti východu slunce.

16. I odpověděli k Josue, řkouce: Všecko, což jsi nám při
kázal, učiníme: a kamkoli (nás) pošleš, půjdeme.

17. Jako jsme poslouchali ve všech věcech Mojžíše, tak po
tlouchati budeme j tebe: toliko nechťHospodin Bůh tvůj jest
8 tebou, jako byl 8 Mojžíšem.

18. Kdožbykoli odpíral ústům“ tvým, a neposlechlby řečí,

kteréžbva přikázal jemu, umře: ty toliko poslini 8e, a zmužilose měj.

KAPITOLA IL

Vyslání vysvědačův do Jericha. — MNobezpeřeuství,zachránění a návrat Jejich.

1. Poslal tedy Josue, syn Nan, z Setim dva muže vyzvědače
tajně: a řekl jim: Jděte a shlédněte zemi, i město Jericho,
Kteřížto jdouce vešli do domu ženy nevěstky.' jménem Iabab.
a odpočinuli u ní.

5 ©.J. sldlo pokojně.
* t. J. rozkazům, ohlišeným ústy tvými.

KAPITOLA L.

5 Eahab sluje nevěstkou bezpochyby pro předešlý lehký život svůj.
Dle mínění jiných byla krčmářkon, a tento výklad (| hobrejský text při
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2. I oznámeno jest králi Jericha, a pověděno: Hle muži
z synův ipraelských přišli sem v noci, aby vyšpehovali zemi.

8. Tedy poslal král Jericha k Rabab, řka: Vyveď muže,
kteří přišli k tobě, a vešli do domu tvého: nebo vyzvédači
jsou.a přišli, aby sblédli všecku zemi.

4. Ale žena pojavši ty muže, skryla je, a řekla: Pravda jest,
přišli ke mně,ale nevěděla jsem, odkud jsou:

5. a když se brána zavírala za soumraku i oni také vyšli,

a nevím, kam odešlí: hoňte je spěšně, a dostíhnete jich.:s
8. Ona pak rozkázala inužůmvstoupiti na--střechu> doma

svého, a přikryla je pazdeřímIněným, které tambylo.
7. Ti pak.kteříž byli poslání, hnali be zánil ceston,

která vede k brodu Jordána:.„a když oni vyšli.."ihned bránazavřenajest

8. Prvé pak než byli usnuli (H]. kteříž skrytí být „vstou
pila k nim žena, a řekla: *

9. Vím. že Hospodin dal vám zemí tuto: nebo připadl na
nás strach váš, a zemdleli“"všickní obyvatelé země.

10. Slyšeli jsme, že Hospodin vysušil vody moře červeného
k vašemu příchodu, když.jste vyšli z Egvpta: a co jste učinili

dvěma králům amorrhejským. kteří byli za Jordánem, Seho
novi, a Ogovi, jež. jste, zaliili.

11. A protož slyšíce to ulekli jsme se. a zemdlelo srdče
naše, aniž zůstal v. nás duch :k příchodu vušemu:* nebo Ho
spodin Bůh váš, on jest Bůh na nebi svrchu, I na zemi dolé.

12. Nyní tedy přisálměte mi skrze Hospodina, že, jako

jsem já milosrdcůství učinila s vámi, tak i vy.učíníte. 8 domem
otce mého, adáte mi znamení jisté,

13. že zachováte otče iélo, | mátku,:(bratry. i sestry. mé,ivšeckocožkolijejich. jest,nževysvobodíeduše“naše“Ad
smrti.

14. A oni odpověděli jí: Duše naše něché jest za vás. na
smrt," jestliže.všakneprozradíš.nás; a když dá nám Hospodin
zemí tuto, učínůne s tebou. milosrdenstvía pravdu.

15. Spustila je' tedy oknempo próvazů: nebo> dům„její bylpři zdi [měsťa). .
16. I řekla k-nim: Vstupte nD4 hory, aby snad nepótkali so

s vámi navracující se:.a kryjte se tam za tří dny, dokavad.se
znse nenavrátí, a potom jdéte cestou svou.

17. A onl řekli k ní: Nebudeme póvínní touto(Přímho,kterou jsi nás zavázala:
18. jestliže, když vejdeme do země, nebule za znamení

provázek tento. červený, a neuvážeš-li ho v okně, kterým jsí

nás spustila: také otce svého, i matky, 1 bratří, 1 vší rodinysvé neshromáždíš-lí: do doma k sobě..

19. Kdoby vyšel ven.ze dveřídomu tvého,krev jeho bude
na hlavu jeho,“ a my budeme bez viny. Každého pak toho,

kdož s tebou v domě bude, krev připadne na hlavu naši,jestližekdo dotknese-ho.

3 Rahab tato ží so dopustila. — Lež tato byla Iží alužebnou.Rebab
pohanka lži ton hleděla zachrániti život příchozím bostům | sobó

:ke Z řečijeji patrno. že jiš tehdy e živou víroo přizhávala00Bohu lerarlských, — k Hospodinu, jenž jest „Bůh na nebesleh i na
zenie.

* Střecha,ta byla položitá, zábradlím obražená. Na plochých střechách
těchto sušeno plodloy polní.

* t J. zmalomyalnili: ochabil strachem, pozbylí ebuti a síly k odporu.
> € J. pro blízkoa přítomnosť vaši.
* £. j. životy naše.

* £ J. zaručujeme se životein svým, žo přípovědí svý a závazku to
mato dost! učinímo.

* © J. sím smrtí svon vinen Lnde.

—

ji$
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20. Kdyby pak chtéla jsi zraditi nás, a řeč tuto pronéstí
na jevo, bademe prostí od této přísahy, kterou jsi nás zavázala.

21. A ona odpověděla: Jak jste řekli, tak staň se. I pro
pustivši je, aby šli, zavěsila provázek červený v okně.

22. Oni pak jdouce přišli. na hory, a pobyli tam za tři
dny, dokud se nenavrátili, kteříje honili: nebo hledajíce po
vší cestě, neňalezli jich..

23. A když oni vešli do města, vyzvědači sšedše a hory
vrátili se také: a přeplavivše se přes Jordán přišlí k Josue,

synu Nun. a vypravovali jemu všecko, což se jim bylo přihodilo,
24. a řekli: Hospodín dal. všecku -zemi tuto v ruce naše,

*a strachem poražení jsou všíckni:obyvatelé její.

KAPITOLA M.
Jasne přitáhl s Udemk Jordánu. — Jordán vysašen, ©Ieraalšti sachýma nohama

přeli proti Jerichu.

„1. Tedy Josue v noci vstav hnnl stany: a vyšedše z Setim
přišli k Jordánu on i všickni synové israelští, a zůstali tu za
tři dny.

2. A když tyto pominuly, vyvolavačí šli prostředkem stanů,
3. a jalí se volati: Když uzříte archu úmluvy Hospodina

Boha vašeho, a kněží rodu Levítského nesoucí Ď povstaňte
vy také a jděte za nimi předcházejícímí,

4. a buď mezi vámi a archou místo dvou tisíc Joket: abyste
tnohli z dalekaviděti, a znáti, kterou cestou byste jíti měli:

nebo prvé nešli jste po ní: a varujte se, abyste senepřibližo
vali k arše.

. 5. T řekl Josue k lidu: Dosvěťtese: nebo zejtra učiní Ho
spodin divné věci mezi vámi.

G. Potom řekl ke kněžím: Vezměte archu. úmluvy, a jděte
před lidem. Kteřížto rozkázaní naplnivše, vzali ji, a šli před
nimi.

7. I řekl Hospodin. k Josue: Dnes počnu vyvyčovati tebe
přede vším Israelem: aby viděli, že jakož jsem byl s Mojžíšem
tak i s tebou jsem.

8. Ty pak přikaž kměžím, kteří nesou archu úmluvy, a rci
jim: Když vejdete na kraj vody jordánské, zastavte se v ní.

9. I řekl Josue k synům israelským: Přistupte sem, a slyšte
slovo Hospodina Boha vašeho.

10. A opět řekl: Po tomto poznáte, že Hospodin Bůh živý
u prostřed vás jest, a vyplení před tváří vaší Cbananejského,
n Hethejského, Hevejského, a Ferezejského, Gergesejského
také a Jebusejského, a Amorrhejského.

11. Aj, archa úmluvy Hospodina vší země půjde před vámi
přes Jordán.

12. Protož vezinete sobé dvanácte mužův z pokolení israel
ských, po jednom z každého pokolení.

19. A bned jak mile kněží, kteří nesou archu Hospodina
Boha vší země, položí šlépěje nohou do vod jordánských, vody,
které jsou dolejší, sběbuou a nebude jich: které pak tekou
se zhora, v jedné hromadě so zastaví.

14. Tedy vyšel lid ze stauů svých, aby přešel Jordán:
a kněží, kteří nesli archu úmluvy, šli před ním.

15. A když oni vešli do Jordánu, a nohy své omočili v dílci
vody (Jordán pak tehdáž za času žní břeby řečiště svého na
plnil),"

KAPITOLA NIL

* Bylo to měsíce Nisan (jenž byl z částky náš březen a dubeo) r. 41.
po východu z Egypta. V měsíci tomto v Palestině zraje ječmen a eníh
taje na horách, čímž řeky se rozvodůují.7
Nuře P
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16. zastavily se vody s hůry přicházející na jednom místě,
a na způsob hory rostouce ukazovaly se zdaleka, od města,
které slove Adam, až k místu Sarthan: které pak [vody] do
lejší byly, do moře pouště (které nyní slove mrtvé) sběhly,
až na celo zmizely.

17. Lid pak šel protí Jerichu: a kněží, kteří nesli archu
úmluvy Hospodinovy, stáli na suché zemi u prostřed Jordánu
podpásaní, a veškeren lid po suchém řečišti přecházel.

KAPITOLA IV.

Vysdvižení dvanácti památných kamaoův s řečiště Jordánu.

1. A když přešli, řekl Hospodin k Josue:
2. Vybeř dvanácte mužův, po jednom z každého pokolení:
3. a přikaž jim, ať vezmou z prostředku řečiště jorlánského,

kdež stály nohy kněží, dvanáste nejtvrdších kamenů, které
položíta na místě ležení, kdež rozbíjete stany této noci.

4. I povolal Josue dvanácte mužův, které byl vybral ze
synův isrnelských, po jednom z každého pokolení,

Ď. a řekl k nim: Jděte před archou Hospodina Boha vašeho
do prostřed Jordánu, a každý odtamtud kámen vyneste na
ramenou svých, vedlé počtu synův israelských,

6. aby to bylo na znamení mezi vámi: a když tázati se
vás budou synové vaší potom, řkouce: Co zuamenají tito ka
menové?

7. odpovíte jim: Odplynuly vody Jordánu před archou
úmlavy Hospodinovy. když šla přes něj: proto položení jsou
kamenové tito na památku synům israelským až na věky.

8. Tedy učinili synové isrnelští, jakož přikázal jim Josue,
vynegje z prostředku řečiště jordáuského dvanácte kamenů,
jakož byl Hospodin jemu přikázal, vedlé počtu synův igrael
ských, až na místo, kdež stanv rozbili, a tam je položili.

9. Jiných také dvanácte kamenů vyzdvihl Josue v prostředku
tečiště jordánského, kdež stálí kněží, kteří nesli archu úmluvy:
a jsou tam až do dnešního dne.“

10. Kněží pak, kteří nesli archu, stáli u prostřed Jordánu.
dokud se nenaplnilo všecko, což příkázal Hospodin Josue, aby
oznámil lida, a což jemu Mojžíš řekl. I pospíšil lid, a přešel.

11. A když přešli všickni. přešla také archn Hospodinova,
a kněží kráčeli před lidem.

12. Synové také Rubenovi a Gádoví, a polovice pokolení
Mannsseova ozbrojení šli před syny ísraelskými, jakož jim byl
příkázal Mojžíš:

13. a čtyřiceti tisícův bojovníkův po zástupech a houfech
šli rovinami a poli města Jericha.

14. V.ten den zvalebil Hospodin Josue přede vším Israelem,
aby se ho báli, jako se báli Mojžíše, dokudby živ byl.

1ó. I řekl k němu: * o

16. Přikaž kněžím, kteří nesou archu úmluvy, ať vystoupí
z Jordánu.

17. Kterýžto přikázal jim, řka: Vystupte z Jordánu.
18. A když vystoupili nesouce archu úmluvy Hospodinovy,

n počali kráčeti po suché zemi, navrátily se vody do řečiště
svého, a tekly, jako prve tekávaly.

19. Lid pak vyšed z Jordánu, desátého dne měsíce prvního,
rozbili stany v Galgala, proti východní strané města Jericha.

KAPITOLA IV.

*až do toho dne, když kniha Jose byla sepsána.
* Verš 15. a čtyři následující 16., 17., 18. a 19. mají státi před

veršem 11.
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2. A dvanácte těch kamenův, které vynesli z řečištějordán

ského, postavil Josue v Galgala,
21. i řekl k synům israelským: Když budou se potom synové

vaši tázati otcův svých, a řeknou jim: Co znamenají kamenové
tito?

22. oznámíte jim, a řeknete: Po suchém řečišti přešel
lerael Jordán tento,

23. nebo Hospodin Báh váš vysnšíl vody jeho, před oblí
čejem vaším, až jste přešli:

24. jakož byl učinil prve v moři červeném, kteréž vysušil,
už jsme přešli :

25. aby poznali všickni národové země přesilnou ruku Ho
spodinovu, abyste I vy báli se Hospodina Boha vašebu každého
času.

KAPITOLA V.

Obřesání synův larzelských. — Blavnosť velikonoční. — Manna přestala. —
Josueovi ce nkátal zaděl.

1. Když tedy uslyšeli všickní králové amorrhejští, kteříž
bydlili za Jordánem k západní straně, i všickni králové chana
nejští, kteří vládli krajínami ležícími blízko u moře velikého,
že vysušil Hospodin řeku Jordán před syny lsraelskými, dokud
nepřešli, rozplvnulo srdce jejich, a nezůstal v nich duch, tak
se báli příchodu synův israelských.

2. Toho času řekl Hospodin k Josne: Udělej sobě nože
kamenné, a obřež podruhé syny israelské.'

3. I učinil, což byl přikázal Huepodin, a obřezal syny
isrnelské na pahorku neobřízek.

4. Tato pak jest příčina druhého obřezání: Veškeren lid,
kterýž byl vyšel z Egypta pohlaví mužského, všickní muži
bojovní, zemřeli na poušti za předlouhého obcházení na cestě,

5. kteřížto všickní obřezání byli. Lid pak, který se zrodil
na poušti,

6. ve čtyřiceti letech pochodu na velmi široké poušti, nebyl
obřezán: dokud nezabynuli ti, kteří neposlouchali hlasu Ho
spodinova, a jimžto prvé byl zapřisáhl, že neukáže jim země
oplývající mlékem a strdí.

7. Těch synové vstoupili na místo otcův i obřezáni jsou od
Josue: nebo jakož byli se narodili, byli neobřezaní, aniž je
kdo byl na cestě obřezal.

8. Když pak všickní obřezáni byli, zůstali na témž místě
v ležení, dokud se nezhojili.

9. I řekl Hospodin k Josue: Dnes odjel jsem pohanění
egyptské od vás.* I nazváno jest jméno místa toho Galgala*
až do dnešního dne.

10. I zůstali synové israelští v Galgala, a slavili velikonoc,
čtrnáctého dne [téhož) měsíce, k večeru, na polích Jericha:

11. a jedli z úrod té země druhého dne, chleby přesné,
n pražmu téhož léta.

12. I přestala manna, když byli jedli z úrod země, a již

— Více nepožívali synové israelští pokrmu toho: ale jedli z úrod
země chananejské toho roku. '

13. Když pak byl Josue na poli města Jericha, pozdvíhl
očí, a uzřel muže, an stojí proti němu. drže meč dobytý. i šel
k němu, a řekl: Jei-li náš, čili z nepřátel našich?

KAPITOLA V.

' tj. obnov zase obřízku, ktorá za času pochodův na ponšti byla
upomenute.

2 £ J. neobřízku, kteronžto podobali so Egyptským.
* Galgala — odjetí, odvalení I
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14. Kterýž odpověděl: Nikoli: ale jsem kníže vojska Ho
spodinova,“ a nyní přicházím.“

15. I padl Josue tváří svou na zemi. A poklonív se, řekl:
Co Pán můj mluví k služebníku svému? Řekl:

16. Szuj obuv s nohou svých: nebo místo, na kteróm stojíš,
svaté jest. I učinil Josue, jakož mu bylo rozkázáno.

KAPITOLA VII 202

se všemi, kteří jsou s ní v domě: nebo skryla posly, které
jsme vyslali.

18. Vy pak vystříhejte se, abyste z těch věcí, které zapo
věděnyjsou, nedotýkali se ničchož, a nebyli vinni přestoupením.
a všecka vojska israelaká bylaby v hříchu, a kormontila by se.*

19. Což pak bude zlata i stříbra, i nádob měděných, a že
lezných, Hospodinu ať jest poavěceno, a složeno v pokladech
jeho.

20. Tedy křičel všecken lid, a troubilo se v trouby, a když
v úších množství zavzněl hlas a zvuk, ihned zdi padly; a šel
jedenkaždý (do města) tím místem, kteréž proti němu bylo:
i vzali město,

21. a pohubili všecky, kteří byli v něm, od muže až do
ženy, od dítěte až do starce. Voly také, i ovce, I osly, ostrostí
meče pobili.

22. Dvěma pak mužům vyzvědačům, kteříž poslání byli,
řekl Josue: Vejděte do domu ženy nevěstky, a vyveďte ji
odtud, i všecko, což jejího jest, jakož jste jí přísáhli.

29. A mládenci všedše vyvedli Rahab, [ rodiče její, bratry
také, i všecken nábytek, i rodinu její, a vně za stany israel
skými zůstati rozkázali.“

24. Město pak, i všecko, což v něm bylo, apálili: kro
zlata a stříbra, a nádob měděných, a železa, kteréž uložili do
pokladnu Hospodinova.

25. Rahab pak nevěstku a dům otce jejího, I všecko. což
měla, živé zůstavil Josue: | bydlilí v lída jsraelském až do
dnešního dne:“ proto že skryla posly. které byl poslal, aby
ehlédli Jericha. Za onoho času vydal klatbu Josue, řka:

26. Zlořečený buď před Hospodinem muž ten, kterýžby ná
novo vyzdvihl a vzdělal město Jericho. V prvorozeném svém
af položí základy jeho, a na nejmladším = dětí ať postaví
brány jeho.“

21. Byl pak Hospodin e Josue, a jméno jeho rozhlášeno
jest po vší zemi.

KAPITOLA VL

Město Jericho dobyto n vyvráceno. — Rahab s rodince zachována. —

Josue vydal klathu na tobo, kdoby zase stavě) Jericho.

1. Jericho pak bylo zavřeno s ohrazeno pro strach synův
israelských, a žádný nesměl ven vyjíti, ani tam vkročití.

2. I řekl Hospodin k Josue: Aj dal jsem v ruce tvé Jericho,
i krále jeho. i všecky silné može jeho.

3. Protož obejděte město všickní bojovníci jednou za den;
tak učiníte po šest dní.

4. Selmého pak dne kněží ať vezmou sedm trub, jichžto
užívají v milostivé léto, a ať jdou před archou úmlavy: a obe
jdete město sedmkrát, a kněží troubiti budou v trouby.

5. A když zavzní zvuk trouby prodloužilejší. a podtrhova
nější, a v uších vašich bude zvučeti, křikem převelikým zkřikne

všecken lid, a zdí města ze základu se vyvrátí, a vejde [do
něho) jedenkaždý na místě tom, proti kterému atál.

6. Povolav tedy Josue, syn Nun, kněží, řekl jim: Vezměte
archu úmlavy: a sedm jiných kněží ať vezmou sedm trub
léta milostivého, a ať jdou před archou Hospodinovou.

7. K lidu také řekl: Jděte, a obejdéte město ozbrojení.
jdouce před archou Hospodinovou.

8. A když dokonal Josue slova ta. sedm kněží troubilo na
selm trub před archou úmluvy Hospodinovy,

9. a všecko vojsko ozbrojené šlo napřed. ostatní lid obecný
následoval za archou, a všecko troubením zvučelo.

10. Byl pak přikázal Josue lídu, řka: Nebudete křičeti,
aniž bude slyšán blas váš, aniž vyjde slovo z úst vašich: dokud
nepřijde den, v němžto řeknu vám: Volejte a křičte.

11. Tedy obešla archa Hospodinova město jednou za den,
a navrátivší se do stonův, zůstala tain.

12. Když tedy Josue v noci vstal,' kněží nesli archu Ho
spodinovu,

13. a sedm z nich sedm trub, jichžto užívají o milostivém
létě, a šli před archou Hospodinovou kráčejíce, a troubíce:
a zbrojný lid šel před nimi: ostatní pak lid obecný následoval
za archou, a troubil na trouby,

14. i obešli město drohého dne jednon, a navrátili se do
stanův. Tak činili po šest dní,

16. Dne pak sedmého na úsvitě vatavše, obešli vůkol město,
jakož bylo uloženo, sedmkráte.

16. A když po sedmé obcházeli a kněží troubili v trouby,
řekl Josue ke všemu leraeloví: Křičte jíž, nebo dal vám Ho
apodin město:

17. a budiž to město proklaté, i všecky věci, které v něm
jsou, Hospodinu.“ Sama toliko Rahab nevěstka ať jest živa

KAPITOLA VII.

leraelští pro krádež Aahanovu poražení — Acban akamenován.

1. Synové pak israelští přestoupili přikázaní, a osobili sobě
z věci prokleté. Nebo Achan, syn Charmi, syna Zabdí, syna
Záre z pokolení Juda, vzal něco z věcí prokletých. I rozhněval
se Hospodin na syny leraelské.

2. A když Josue z Jericha poslal muže některé proti Hai,
kteréž jest blízko Betlinven, k východní straně městečka Bethel,
řekl jim: Vstupte, a shlédučte zemi. Kteřížto naplnivše při
kázaní shlédli Hai.

3. A navrátivše se, řekli jemu: Nechť nevstupuje všecken
lid, ale dva neb tři tisíce inužův ať jdou, a zahladí město:
pročby měl všecken lid darmo se obtěžovati proti velmi málo
nepřátelům ?

4. Tedy vytáhli tam tři tisíce bojovníkův. Ale ti hned obrá
tivše se na útěk,

5. zbití jsou od mužův města Hai, a padlo z nich třiceti
Sentlidí: a honili je nepřátelé od brány až do Sabarim, a padli,
a vrcbu utíkajíce: i uleklo se srdce lídu, a jako voda rozplynulo.

* Byl to Hospodin ad, Jak potom Josue jej býti seznal, klané so

I * uveďii byste na vojska leraclská pokutu Boži.
, * jakožto nečlstým, dokavad nobyli očištění a příjarí do obce lidu

KAPITOLA VL Dožího.

*přivstal ei záhy z rána. : „u "5 Rahab stala se později manželkou Salmonovou v pokolení Juda.
3 Colé budiž opravedinostiBoží věnováno: —buď se vším, což rněm ©Za čin ten stihne bo pokuta: umrou mu milé děti, prvorozeneo

Jest, zknženo a vyhlazeno. a “ I nejmladší. Hrozba ta vyplnila sc na Hlolovi. Viz 3 Král. 16, 84.

>
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* Dolož : abych tě při dobývání země zaslíbené o pomoci od Hospo
dina obezpečíl.
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6. Josue pak roztrhl roucha svá, a padl tváří na zemi před
archou Hospodinovou [a ležel) až do večera, on i všickni
starší igraelští: a sypalí prach na hlavy avé,

7. i řekl Josne: Ach, Hospodine Bože, proč chtěl jsi pře
vesti lid tento přes Jordán řeku, aby Úal nás v ruce Amor
rhejského a zahladil? Ó bychom, jakož jsme počali, raději
byli zůstali za Jordánem!

8. Hospodine Bože můj, co mám říci, vida Israele, an utíká
před nepřátely svými?

9. Uslyší to Chananejští, a všickni obyvatelé země, a spolu
seberouce se v hromadu, obklíčí nás, a zahladí jméno naše

z země: j co to učiníš jménu svému velikému?
10. I řekl Hospodin k Josue: Vstaň. proč ležíš tváří na

zemi?
11. Zhřešil Israel, a přestoupil úmlavu mou: a vzali z věcí

proklatých,' a ukradli, a aklamalí, a ukryli mezi nádobami
svými.

12. Aniž bude mocí ostáti Israel před nepřátely svými, ale
utfkati bude před nimi: nebo poškvrněn jest věcí proklatou.
Nebudu více s vámi, dokud nevyhladíte toho, kdož tím hříchem
vinen jest.

13. Vstaň, posvěť lid.“ a řekni jim: Posvěfte se k zejtřku:
nebo toto praví Hospodin Bůh israelský: Věc prokletá u pro
střed tebe jest, Israeli: nebudeš moci ostáti před nepřátely
svými, dokud nebude vyhlazen z tebe, kdož tím hříchem po
škvrněn jest.

14. I přistoupíte ráno. jedenkaždý po svém pokolení: a na
kteréžkoli pokolení padne los, přistapovati budete po příbu
zenstvích svých, a příbuzenství po domech, a domové po
mužích. *

15. A ten, kdožkoli v tom hříchu postižen bude, spálen
bude ohněm se vším statkem svým: nebo přestoupil úmluvu
Hospodinovu, a učinil nešlechetnost v Isrneli.

16. Vstar tedy Josue ráno, kázal přístupovati Israelovi po
pokoleních jejich, i postíženo jest pokolení Judovo.

17. Kteréžto když přistapovalo po rodech svých, uslezen
jest rod Záre. A když také ten přistoupil po domech, posti
žena jest (rodina) Zabdi:

15. a když jeho dům rozdělil po jednom muži zvláště, na
lezi Achana. syna Charmí, syna Zabdi, syna Záre z pokolení
Judova.

19. I řekl Josue k Achanovi: Synu můj, dej chválu Ho
spodinu Bohn Israelovu,“ a vyznej se, Aoznám mi, cos učínil,
a netaj (ničebo].

©. I odpověděl Achan Josue, a řekl jemu: Pravdat, já
jsem zhřešil proti Hospodinu Bohu israelskému, a takto, I takto
jsem učinil.

21. Víděl jsem totiž mezi kořistí plášť červený velmi pěkný,
a dvě stě lotův stříbra, a prut zlatý“ padesáti lotův; a žá
dostiv toho vzal i skryl jsem to v zemi uprostřed stanu mého,
a stříbro jsem pokryl vykopanou zemí.

KAPITOLA VII.

' ©J. z těch věcí. které pod pokutou kletby měly Bobn zachovány

* gprav to, ať se Jid nálešítě připraví a očistí podle zákona.
* Nejprvé pokolení losovala mezi sebou, pak rody dotčeného poko

lení, na kteréž los připadl.pokorným svým vyznáním osvěděl, že všemoboucí Báh losem pravý
ooud na tebe vynesl.

5 Tehdáž bylo málo neb dokonce nebylo mžených peněz; místo peněz
užíváno stříbra | zlata, ješ bývalo v prntech, z nichž se kus dle po
třeby ulomil a odvážil.
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KAPITOLA VIJÍ, 24

22. Tedy poslal Josue služebníky: kteří běželi do stanu
jeho, a nalezli všecky věcí ukryté v témž místě, i stříbro spolu.

23. A vzavše věel ty ze stanu přineali k Josue, a ke všem
synům israelským, a povrhli před Hospodinem.“

24. Vzav tedy Josae Achana, syna Záre, i stříbro, í plášť,
i zlatý prut, syny také, i dcery jeho, voly i osly, i ovce, stan
také, I všecken nábytek: (a veškeren Israel s ním) vyvedli je
do údolí Achor:

25. a tam řekl Josue: Že jsí zkormoutil nás, zkormutiž
tebe Hospodin v tento den. I ukamenoval jej veškeren Israel :
i všecky věci, kteréž byly jeho, ohněm stráveny jsou.

26. 1 naházeli naň hromadu velikou kamení, která trvá až

do dnešního dne. I odvrácena jest prchlivost Hospodinova od
nich. A nazváno jest jméno místa toho, Údolí Achor," až
po dnes.

KAPITOLA VIII.

Město Hal vzato, — Oltář vzdělán, — Výpla nákons napsán. — Požehnání a

alořečení vyhlášeno.

1. Řekl pak Hospodin k Josne: Neboj se, ani se strachuj:
pojmí s sebou všecken lid bojovný, a vstana tábní k městu
Hai. Hle dal jsem v ruku tvou krále jeho, i lid, i město,
i zemi.

2. A učiníš městu Hai a králi jeho, jako jsi učinil Jerichu
n králi jeho: kořisť pak, i všecky dobytky rozbitujete mezi
sebou: polož zálohy městu za ním.

3. I vstal Josue, i všecko vojsko bojovníkův s ním, aby
vstoupili k Hai: a vybrav třiceti tisícův mužův silných. poslal
je v noci,

4. a přikázal jím, řka: Položte zálohy za městem: aniž
dále odcházejte: ale budete všickní pohotově.

5. Já pak a ostatní množství, které se mnou jest, z pro
tější strany přitáhneme k městu. A když oni vyjdou proti
nám, jako prve jsme učinili, utíkati budeme, a obrátíme
se zpět:

6. ažby honíce (nás) od města podál odlouzení bylí
domnivati se budou, že my ntíkáme jako prve.

7. Když pak my budeme utíkati, a oni (nás) budou honiti,
vy se zdvihnete z záloh, a město zkazíte: a dá je Hospodin
Bůh váš v ruco vaše.

8. A když vezmete [mésto], zapalte je, a uděláte všecko tak,
jnk jsem rozkázal.

9. [ pustil je, a šli na místo zálob, a zůstali mezi Bethel,
n Hai, k západní strané města Hai: Josue pak té noci zůstal
u prostřed lidu.

10. A vstav za svítání, ačetl tovaryše, a se staršími vstoupil
v čele vojska, obklíčen jsa pomocí bojovníkův.

11. A když přitáhli a vstoupili naproti městu, stáli na straně
půlnoční iněsta, mezi kterým a nimi v prostřed bylo údolí.

12. [Josue) pět tisíchv mužův byl vybral a postavil je v zá
lohách inezi Bethel a Hai od západní strany téhož města:

13. všecko pak ostatní vojsko šíkovalo se k straně půl
noční, tak že nejposlednější toho vojska dosahovali západní
strany města. Tedy vytáhl Josue noci té a postavil se u pro
střed údolí.

14. To když uzřel král [města] Hai. pospíšil si ráno a vy

: nebo

* © J. před archou úmluvy.
* údolí zkormouoení.

KAPITOLA VIIL

* proti ponští, t. J. odknd přicházel Josue s vojsky svými.= S A k=Jj R C3E =PŤZd:zas K
<- n- A JM Sp (6 6 © - m '
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táhl se vším vojskem města, i zšíkoval vojsko proti poušti,
nevěda, že v pozadí jsou zálohy.

15. Josue pak, a všecken Israel postoupili z místa, jakoby
se báli a utfkali cestou pouště.

16. Ale oni spolu křičíce, a sebe vespolek ponoukajíce,
honili je. A. když ze vzdálili od města.

17. tak- že ani jeden vo městě Hai a Bethel nezůstal, kte

rýžby nehonil Israole, (tak jak byli vyběbli; nechiavěo měst.otevřených),

18. řekl Hospodin k Jasue: Pozdvihni, štítu, který máš
v ruce, proti městu Hai,“ nebo tobě dám je * :

19. A když zdvihl štít proti městu, tl, kteříž setajili v zá
lohách, ihned vyskočili: a všedše do města,vzali a zapálili je.

20. Muži pak města, kteříž: honilí Josne, ohlédše se, a vi
louce dýin města, an se vznášel až k nebi, nemohli dále ani:
sem, ani tam utéci; zvláště poněvadžti, jižto napohled utíka

jíce hnali se k poušti, velmi“ zmužile na (Opor se postavilhonícímje. 2..
21. I vida Josue, i všeckén Ierasl, že vzato jest město, a

že dým z města vystapoje, obrátiv se, bil muže Hai.
22. Onino také, kteřížto byli vzalí a zapálili město, vyšedše

z města proti svým, počali. bíti nepřátely, kteříž byli u pro

střed. Tedy a obóu stran byli porážení nepřátelé, tak že žádný
z tak velikého množství není. zachován,

29. ale krále městaHai jali živého, a přivedli ho k Josue.

24. Když takto všíckni poražení byli, kteří bylí honili
Israele utíksjícího k poušti, a na témž místě od meče padli,
synové inraelští navrátivše se, vraždili ve městé.

25.-I bylo (těch), kteříž padli toho dne, od muže aždo.
ženy. dvanácte tisíc lidí: všickní z města Hai.

20. Josue pak nespustil ruky své, kterou byl vzhůru vžtáhl,
drže štít, dokud nebyli pobiti všickni obyvatelé Hai.

27. Hovada pak a kořisť,města rozbitovali mezi sebou sy

nové iarnelští, jakož bvl přikázal Hospodin Josue.

28. A Josne vypálil město, a učínil je' hromadou ramu
na věky.

29. Krále také jeho oběsil na šibenici (a vechal ho na nf]
až do večera,a západu slunce. Pak rozkázal Josne, aby složili
tělo jeho s kříže: a povrhli [je] u samé brány města, a na
metali naů hromadu kamení velikou,která trvá až do dueš
ního dne.

30. Tehdy Josue vzdělal oltář Hospodinu Bobu fsraelskému
na hoře Hebal:

31. jakož byl přikázal Mojžíš služebník Hospodinův synům
israelským, o napsáno jest ve knize zákona Mojžíšova: oltář
pak z kamenův neuhlazených, kterých nedotklo se železo:*
I obětoval na něm oběti zápalné Hospodinu, obětoval i po
kojné oběti.

32. A napsal na kamenech výpis zákona Mojžíšova, který

byl [Mojžíš] vyložil před syny isrnelskými.
33. Všecken pak lid, a starší, a vůdcové, i soudci jeho

stáli po obou stranách archy, před kněžími, kteří nesli archu

úmluvy Hospodínovy, tak příchozí, jako domorodec. Polovice

jich podle hory Garizim, a polovice podle kory Hebal, jakož
byl rozkárál Mojžíš služebník Hospodinův. A: nejprv. zajisté
dal [Josne] požebnání lidu israelskému.

34. Potom četl všecka slova (zákona). požehnání [ zlořečení,
i všecko, což psáno bylo ve kuize zákona.

3 šat pozdvížen na znamoní stojícím v zálohňch, aby vakočilí dosta.
'.. J. notesaných.

|—- De>

KAPITOLA IX. 206u „P

35. Nic z toho, což byl rozkázal Mojžíš, nevynechal, ale
všecko opětoval přede vším lidem iaraelským, ženami, i dětmi,
i příchozími, kteříž mezi ními přebývali.“

KAPITOLA IX.
Gabaonští oklamajl Josne I starší leraalské,

1. To kdýž uslyšeli všíckní králové za Jondánem, kteří
« bydlili na horách, i na- rovinách, na zátokách mořských, i na

břehu velikého moře, i také ti, kteří bydlí podlé Libanu,
Hethejský, a Amorrhejský, Chananejský,. Ferezejský, a He
vejský, a Jebusejský,

2. sebralí se spolu, aby bojovali proti Josue a Israelovi
jednomyslně, a jednostejnou vůlí.

3. Ale ti, kteří bydlili v Gabaon,' uslyševše všecko, což byl
učinil Josue v Jerichu a Hai:

4..a chytře. myslíce,“ nabrali sobě pokrmův, pytle staré
vloživše na.osly, a. [vzali] kožené láhvice“ vínné zedrané, a
zzašívané,

5. a střevíce velmi staré, které na znamení starosti zápla
tami byly. zašívány, oblekli se v staré šaty: chlebové také,

kteréž nesli za pokrm na cestu, tvrdí byli, a zdrobeni na kusy.
6. I šli k Josue, který tehdáž zdržoval se v ležení Galgaln,

n řeklí jemu, a spolu všemu Israeli: Z. daleké země přišli
jsme,"pokoj s vámi učiniti žádajíce. I odpověděli muži israelští

k pim, a řekli: 
7. Snad bydlíte v zemi, která losem naše býti má, i ne

můžeme smlouvy učiniti s vámi.

B. Ale oni řekli k Josue: Služebníci tvoji jsme. Jimžto řekl

Josne: Kdojste v a odkudjste přišli? .." 9. Odpověděli: Z země velmi daleké přišli služebníci tvoji
ve jménu Hospodina Boha tvého. Nebo, jsme slyšeli pověst
o moci jeho, všecko, což učínil v Egyptě,

10. a dvěmakrálům amorrhejským,kteříž byli za Jordánem,

Sehonovi králi Hesebou, a Ogovi králi Basan, kterýž byl
v Astarothb:

11."i řekli nám starší a, všickní obyvatelé země naší: Na
beřte sobě do rukou potravy na cestu velmi dalekou a jděte

vstříc jim, a rcete: Služebníci vaši jsme, učiňte 8 námismlouvu.

12. Chleby, když jsme vyšlí z domů svých, abychom přišli

k vám, vzali jsine tepló: hle jíž vyschly, a přílišnou zastara
lostí rozdrobily se.

13. Kožené tyto láhvice nové byly, když jsme je naplnili,
a hle již rozpukané jsou a potrhané. Roucha, která máme
na soběa střevíce, jež máme na nohách, pro přílišnou da
lekosť cesty otřely se, a téměř sešly.

14 Přijali Adedy z pokrmův jejích,“ a úst Hospodinových
se neotázali.

16.'Tučinil s niiní Josne pokoj, a všed ve smlouvu, slíbil,
že zabíti nebudou: knížata lídu také přisáhli jim.

16. Po třech pak dnech po smlouvě učiněné, uslyšeli, že
oni bydlí ua blízku, a že mezi nimi budou.

(+ a zákon 6 oblízkou přijali.

KAPITOLA LX.

* Gabaon slulo hlavní město Hevejekých.
9 £ j. vymyslili si losť.
> £. J. Jak byl obyčej v těch krajinách, kožené nádoby mívati k no

šení věcí tekurých.
* Na znamení pokoje a přátelství, podle tehdejšího obyčeje. Ieraelšti

Jednali tu příliš kvapně ponze po svém cítu a rozumu.
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17. I hnuvše stany synové israelští, třetího dne přitáhli
do měst jejich, jichž tato jsou jména: Gabaon, a Kafira, a
Berotb, a Kariathiarim.

18. A nepobili jich, proto že přicsáhlijim knížata lidu ve

Jménu Hospodina Boha Israelova. Reptal tedy všecken Jid
proti knížatům.

19. Kteříž odpověděli jim: Přisáhli jsme jim ve jménu
Hospodina Boha ieraelského, a protož nemůžeme se jich
dotknouti.

2. Ale toto jim učiníme: Nechť jsou sice zanecháni při
životu. aby hněv Hospodinův nevzbudil se proti nám, kdy
bychom jim nedrželi přísahy:

21. ale ať jsou tak živi, aby ku potřebám všeho lidu dříví
sekali, a vodu nosili. A když oni [knížata] to mluvili:

22. povolal Josue Gabaonských, a řekl jim: Proč jste nás
lstivě oklamali, řkouce: Velmi daleko bydlíme od vás, ježto
jste u prostřed nás?

29. Protož pod zlořečením budete“ a z rodu vašeho ne
ustane, kterýžby dříví sekal, a vodu nosil do domu Boha mého.

24. A oni odpověděli: Pověděno jest nám služebníkům tvým,
že slíbil Hospodin Bůh tvůj Mojžíšovi služebníku svému, dáti
vám všecku zemi [tuto], a zahladiti všecky obyvatele její.
Protož báli jsme ee velice, a opatřili jsme životy své: strachem
před vámi jsouce dohnání, zůstali jsme na tom úmyslu.

25b.Nyní pak v ruce tvé jsme: co ee tobě zdá dobrého a
pravého, učiň 8 námi.

26. Učinil tedy Josue, jakož byl řekl, a vysvobodil je z ruky
synův israelských, aby nebyli pobiti.

27. A ustanovil onoho dne, aby oni byli k službě všemu
lidu, a oltáři Hospodinovu, sekajíce dříví, a vodu nosíce, na
místě, kteréžby vyvolil Hospodin, až do přítomného času.

KAPITOLA X.
Porážka pěti králův amorrhejských, — Vybojování měst pétl králšv.

1. Uslyšev to Adonisedech král Jerusalémeký, totiž, že Jo
sue vzal (město) Hai a zkazil je (nebo jako byl učinil Je
richu, a králi jeho, tak učinil Hai a králi jeho), a že utekli
Gabaonští k Israelovi, a učinili emlouvu s nimi,

2. bál.se velmi. Nebo mésto veliké bylo Gabaon, a jedno
z měst královských, a větší, nežli město Hai, a všickni bo
jovníci jeho velmi stateční.

3. Protož poslal Adonisedech král Jerusalémaký k Ohamovi
králi Hebron, a k Faramovi králi Jerimoth, k Jafiovi také
králi Lachis, a k Dabirovi králi Eglon, řka:

4. Vstupte ke mně; a dejte pomoc, abychom dobyli Ga
baon, proto že utekli [(Gabaonští] k Josue, a k synům israel
ským.

5. Shromáždivše se tedy pět králův amorrhejských, král Je
rusalémský, král Hebronský, král Jerimothský, král Lachisský,
král Eglonský, vytáhli spolu s vojsky svými, a oblehli Ga
baon, dobývajíce ho.

6. Obyvatelé pak Gabaon města obleženého poalali k Josue,
který tehdáž ležel ve stanech u Galgala, řkouce: Neodtahuj
rukou svých od služebníkův tvých, dej pomoc jim: přitábní
rychle, a vysvoboď nás, a dones obranu: nebo sebrali se proti
nám všickni králové amorrhejští,* kteří bydlí na horách.

3 v těžkon práci a slažbu podroboni.

KAPITOLA X :
* Čásť Amorrhejských na východní straně Jordánu již za

pohubena jest. Jiní Amorrbejští na západní straně Jordánu od
barne až do Gabaon aidleli, a ti teď potření jsou za Josue.

Mojžíše
Kades
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" denni tak dlouho trvalo, pokud by
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T. I táhl Josne z Galgala, a všecko vojsko bojovníkůvs ním,
muži velmi stateční.

8. I řekl Hospodin k Josne: Neboj se jich: nebov ruce
tvé dal jsem je: žádný z ních nebode mocí odolatl:tobě:

9. Případl tedy Josue na ně v náhle; celou :n0c česz Galgala:

10. a zkormontil* je Hospodin před tváří Jraelo::» potí
[je] ranou velikou v Gabaon, a honil je cestou, kůdýše vátá:
puje do Bethhoron, a bil je až do Azeka a Máceda; -<

11. A když utíkali před syny israelsakými, a byli v "vos
u Bethhoron, poslal na ně Hospodin kamení velikés nebe'áš.
do Azeka: a zemřelo jich mnohem více od krupobítí kamen
ného, než jich mečem pobili synové Igraelští.

12. Tehdy mluvil? Josue Hospodinu v ten den, když dal
Amorrhejského před obličejem synův israelských, a řek) před
nimi: Slunce proti Gabaon nehýbej se: a měsíc proti údolí
Ajalon.“

13. I stály slunce a měsíc, dokud nepometil se národ nad
nepřátely svými. Zdali to není psáno ve knize spravedlivých? *
Stálo tedy slunce u prostřed nebe, a nepospíchalo k západu
za celý jeden den.

14. Nebylo prve, aní potom tak dlouhého dne, jako když

poslechl Hospodin hlasu člověka, a bojoval za leraele.
15. I navrátil se Josue se vším Israelem do stanů v Galgala.
16. Uteklo pak bylo těch pět králův a akryli se v jeskyni

města Maceda.

17. I oznámeno bylo Josue, že jest nalezeno pět králův
skrytých v jeskyní města Maceda.

18. A on přikázal tovaryšům svým, řka: Přivalte kamení
veliké k díře té jeskyně, a osaďte ji muži bedlivými, kteřížby
zavřených ostříhali :

19. vy pak nezastavujto se, alo hoňte nepřátely, a kteřížkoli
zadní budou z utíkajících,“ bíte: a nedejte jim vjíti do pev
ností měst jejích, kteráž dal Hospodin Bůh v ruce vaše.

2. Když tedy poražení byli nepřátelé ranou velikou, i téměř
až do posledního zablarení byli, tí, kteří mohli před Ieraelém
uteci, vešli do měst hrazených.

21. I navrátilo so všecko vojsko k Josue do Maceda, kdež
byli tehdáž stanové, ve zdraví, a v úplném počtu: a nikdo
nesměl proti synfm israelským ení ceknouti.

22. I přikázal Josue, řka: Odhraďte u jeskyně díru, a vy
veďte ke ráně těch pět králův, kteříž se v ní ukrývají.
" 28. I učinili služebníci, jak jim bylo rozkázáno: a vyvedli
k němu pět králův těch z jeskyně, krále Jerusalémského,

-krále Hebron, krále Jerimoth, krále Lachis, krále Eglon.
24. A když byli vyvedení k němu, svolav všecky muže

- daraelské, řekl knížatům vojska, kteří 6 ním byli: Jděte, a

2 tj. v zmatek urodil.
3 £ J. modlil se.

* Josne, modle so k Hospodinu, pronáší prosbu svou podle obecného
tebdáš mínění, jakoby slnnce a měslo obcházely zemi. Avšak slovy
Josnovými neklade se tu důkaz, jakoby skutečně slonce a brězdy okolo
země se pohybovaly. Josnova modlitba čel pouze k tomu, aby světlo

nepotřel utíkajících nepřátel ; čehož

také dosáhl.„kým způsobem to Báb způsobil, v Písmě svatém nenívypsáno, a zám dosti na tom, což jest praveno. Josue vyřkoul prosbu,
a Bůk vyplnil ji způsobem, jakým dle neskončené mondrosti a moci
svá za dobré uznal.

3 Do „knihy spravedlivých“ zapisovaly se písně o hrdinských činech

a znamenitých v národěleraelskémpo R n mSpisovatel knihy Josne, připominaje dotčenou knihu, dokládá tudy, Zo
úizrak ten oslaven jest písní. Památná kniha ta ! Jiné mnohé zhynuly.

5 t J. kterýchkoli dohonite.= — 34
: a
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nohama svýma člapejte na hrdla těch králů. Kteřížto když $
přistoupili, a na hrdla ležících nohama šlapali,

25. opět řekl k nim: Nebojte se, ani strachujte se, poallňte
se, a buďte zmužilí“ nebo tak učiní Hospodin všechněm ne
přátelům vašim, proti nimž bojujete.

20. I udeřil Josue, a pobil je, a pověsil na pěti dřevích:
a viseli až do večera.

27. A když zapadlo slunce, rozkázal tovaryšůím, aby je složili
a šibenic. Kteřížto složivše vmetali je do. jeskyně, v níž se
byli ukryli, a na otvor její složili kameny veliké, kteréž tu
jsou až do nynějška.

28. Téhož také dne dobyl Josue Maceda, a pohubil je mečem,
a krále jeho zabil, i všecky obyvatele jeho a nenechal v něm
ani toho nejmenšího. I učinil králi Maceda, jako byl učinil
králi Jericha.

20. Táhl pak se vším Israelem z Maceda k Lebuu, a do
býval ho:

30. kteréž dal Hospodin s králem jeho v ruce Israelovi:
a pohubili město mečem, i všecky obyvatele jeho; nenechali
v něm žádného živého, I učinili králi Lebna, jako byli učinili
králi Jericha.

91. Z Lebna táhl k Lachis se vším Israelem : a obklíčiv je
vůkol vojskem dobýval ho.

32. I dal Hospodin Lachis v ruce Iaraelovi, a dobyl ho
druhého dne, a pohubil je mečem, i všecky lidi, kteříž byli
v něm, jakož byl učinil Lebnu.

33. Toho času přitáhl Horam, král Gazer, na pomoc Lachis:
kterého porazil Josue se vším lidem jeho až do nejposled
nějšího.

34. I táhl z Lachis do Eglon, a obehna!l (město),

35. a vybojoval je téhož dne: a pobil mečem všecky lidi,
kteříž byli v něm, rovně tak, jak byl vše učinil Lachia.

36. Vstoupil také se vším Ilsraelem z Eglon do Hebron, a
bojoval proti němu:

37. 1 vzal je, a pobil mečem, 1 krále jeho, i všecka mě
stečka krajiny té, I všecky lidi, kteří bydlili v něm: nenechal
v něm žádných ostatkův: jako byl učinil Eglonu, tak též učinil
i Hebron, všecko, což v něm nalezl, vyhladív mečem.

38. Odtud navrátív se do Dabir,

99. dobyl ho, a zpustošil je: krále také jeho, i všecka vůkol
městečka pohubil mečem: nenechal v něm žádných ostatkův:
jakož byl učinil Hebronu a Lebnu, i králům jejich, tak učinil
Dabiru, a králi jeho.

40. A tak pohubil Josne všecku zemi horní, | polední a ro
vinu polní i Asedoth, s králi jejích: nenechal v nich žádných
ostatkův, ale všecko, což mohlo dýchati, pobil, jakož byl při
kázal jemu Hospodin Bůh Israelův,

41. od Kadesbarne až do Gazy. Všecku zemi Gozen až do
Gabaon,

42. 1 všecky krále, a krajiny jejích, jedním útokem zdo
býval a zpustošil: nebo Hospodin Bůh Iaraelský bojoval za něho.

48. I navrátil se zpět se vším Israelem do ležení v Galgala.

i na-rovině,' proti poledni Ceneroth, též v polích, a v kra
jinách Dor podle moře:

3. též k Chananejskému od východu i západu: i k Amor
rhejakému, a Hethejskému, a Ferezejskému, i Jebusejskému na
horách: též k Hevejskému, kterýž bydlil při dole Hermon
v zemi Masfa.

4. I vytáhlí všickní s vojsky svými, lid příliš mnohý, jako
písek, který jest na břehu mořském, koňův také a vozův ne
smírné množství.

5. I sešli se spolu vělckní králové tí při vodách Merom,*
aby bojovali proti Israelovi.

6. I řekl Hospodin k Josue: Neboj se jich: nebo zejtra
právě v tuto hodina já vydám všecky tyto k zranění před
oblíčejem Israelovým: koňům jejich žíly podřežeš, a vozy
spálíš ohněm.

7. I vvtábl Josue, a všecko vojsko 8 ním, proti nim k vo
dám Merom nenadále, a udeřili na ně. .

8. I dal je Hospodin v ruce Israelovi. Kteříž porazili je,
a honilí až k Sidonu velikému, a k vodám Maserefoth, a poli
Masfe, jež jest k straně východní jeho. Tak pobil všecky, že
z nich nepropuatil žádných oatatkův,

9. a učinil, jakož mu byl přikázal Hospodin, koňům jejich
podřezal žíly, a vozy spálil ohněm.

10. A navrátiv se ihned dobyl Asor: a krále jeho zabil
mečem. Nebo Asor od starodávna mezi všemi těmi králov

stvími přednost mělo.
11. I pobil všecky duše, které tam bydlily: nenechal v něm

žádných ostatkův, ale všecko až do nejposlednějšího pohabil,
město pak to vypálil ohněm.

12. A všecka města vůkol, a krále jejich zjímal, pobil a
zahladil, jakož byl přikázal jemu Mojžíš, služebník Hospo
dinův.

13. Kromě měst, která byla na pahorcích. a na vrších po
stavena, ostatní spálil Israel: samé toliko Asor, ač bylo velmi
ohražené, spálil ohněm.

14. A všecku kořist měst těchto, I hovada rozdělili mezi

sebou synové israelští, pobivše lidi všecky.
10. Jakož byl přikázal Hospodin Mojžíšovi služebníka svému,

tak přikázal Mojžíš Josue, a on všecky věcí naplnil: nepo
minul ze všech přikázaní ani jednoho slova, kteréž byl při
kázal Hospodin Mojžíšovi.

16. Tedy vzal Josne všecku tu zemi horní, i polední, i zemi
Gosen, i roviny, | stranu západní, i hory israelské, i pole
jejich:

17. i díl hory, která vstupuje do Seir, až k Baalgad, po
rovině libánské pod horou Hermon: všecky krále jejich zjímal,
zbil, a usmrtil.

18. Za dlouhý čas bojoval Josue proti králům těm.

19. Nebylo města, ježtoby se bylo [dobrovolně] poddalo sy
nům israelským, krom Hevea, kterýž bydlil v Gabaon: všech
pak jiných bojem dobyl.

20. Hospodinovo zajísté usouzení bylo, že se zatvrdila srdce
jejich, a že bojovali proti Israelovi, a padli, a nezasloužili

žádné milosti, a zabynali, jakož byl přikázal Hospodin Moj
KAPITOLA XL. čBovi.

Ostatních králův porážka, s téměřveškeré semě vybojování, KAPITOLA X

1. To když uslyšel Jabin král Asor, poslal k Jababovi králi a, Řoneh, t J Libánských— na rovině,t. J. při jezera Gencza
Madon, a ke králi Semeron, a ke králi Achaaf: . otvm mž protékáJordá ( straně od jezera2.téžkekrálůmstranypůlnoční,kteříbydlilinahorách, Genezaretské> Jímpro R,nasovarní5

C VA42FP KL= kSAa o>|



wu L)3LKAU
301 JOSUE A

21. Onoho času přitáhl Josue, a vyplenil Enakim* z hor
v Hebron, a Dabir, a Anab, i ze všeliké hory judeké a israel
ské, a města jejich zkazil.

29. Nezůstavil žádného z plemene Enakim v zemi synův
israelských: krom měst Gázy, a Getha 1 Azótu, v nichž 8a
mých zanechání jsou.

28. Tedy opanoval Joene všecku tu zemí, jakož mluvil Ho
spodin k Mojžíšovi, a dal ji synům israelakým, aby jí vládli
vedle dílův a pokolení jejich. I odpočínula země od bojův.

Vvy L
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NaKAPITOLA XIL

Beřtení králův pobltých od synův larasiských,

1. Tito jsou králové, které zbili synové israelští, a opanovali
zemi jejich za Jordánem k východu slunce, od potoka Arnon,
až k hoře Hermon, i všelikou krajinu východní, která leží
proti poušti.

2. Sehon král amorrhejský, který bydlil v Hesebon, a pa
noval od Aroer, jež leží na břehu potoka Arnon, a prostřední
částky v údolí, a polovice Galaad, až do potoka Jabok, jenž
jest po mezím synův Ammon.

9. A od pouště až k moři Ceneroth proti východu, a až
k moři pouště, jež jest moře alané, k etraně východní, po
cestě, kteráž vede k Bethsimoth: a od polední strany, ježto
leží pod AsedothFasga.

4. Pomezí Oga krále Basanského, z ostatkův Rafaimských,
kterýž bydlil v Astaroth, a v Edrai, a panoval na hoře Her
mon, a v Salecha: a ve vší Basan, až ku pomezí

B. Gessuri, a Machati, a polovice strany Galaad: k mezem
Sehona krále Hesebon.

6. Mojžíš služebník Hospodinův, a synové israelští pobili
je: a dal zemi jejich Mojžíš k vládařství Rubenovcům, a Gá
dovcům, a polovici pokolení Manasseova.

7. Tito pak jsou králové země, kteréž pobil Josue a sy
nové israelští, za Jordánem k západní straně, od Baalgad na
poli libanském, až k hoře, jejížto část vstupuje až do Seir:
a dal ji Josue k vládařství pokolením israelským, jednomu
každému díly jejich,

8. tak na horách, jako na rovinách, a na polích. V Ase
doth, a na poušti, a na poledne, byl Hethejský, a Amorrhejský,
Chananejský a Ferezejský, Hevejský a Jebusejský.

9. Král Jericha jeden: král Hai, ježto jest na straně Bethel,
jeden:

10.
11.

12.
13.

MM.

15.

. 16.

17.
18.
19.
M.

krél Jerusalémský jeden, král Hebron jeden,
král Jerimoth jeden, král Lachis jedea,
král Eglon jeden, král Gazer jeden,
král Dabir jeden, král Gader jeden,
král Herma jeden, král Hered jeden,
král Lebna jeden, král Odullam jeden,
král Maceda jeden, král Bethel jeden,
král Tafua jeden, král Ofer jeden,
král Afek jeden, král Saron jeden.
král Madon jeden, král Asor jedem,
král Semoron jeden, král Achmafjeden,

21. král Thenak jeden, král Mageddo jeden,
22. král Kades jeden, král Jachanan z Karmelu jeden,
23. král Dor, a krajiny Dor jeden, král národův Galgal jeden,
24. král Thersa jeden: všech králův třiceti a jeden.
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KAPITOLA XIIL

Roskaz Božl o rozdělení dobyté země.— Vyšitání dílův prve daných

půltřetitan pokolení,

1. Josue byl starý, a sešlého věku. I řekl k němu Hospodin:
Sestaral jsi se již, a jsi dlouhověký, země pak velmí rozlehlá
zůstala, která dosud není losem rozdělena :

2. všecka totiž Galilea, Filisthlnako a všecka Gessuri.
3. Od řekykalné, která evlažuje Egypt,' až ku pomezí

Akkaron proti půlnocí: země chananejská, kteráž dělí se na
pět králíkův filistinských, Gazejské, a Azotaké, Aškalonitské,
Gethejské, a Akkaronitské.

4. Ku poledni pak jsou Hevejští, všecka země chananejská,
a Maara Sidonských až do Afeka, a ku pomezí Amorrhejského,

5. a jeho končin. Libanská také krajina proti východu, od
Baalgad pod horou Hermon, až kde se vchází do Emath.

6. [Země) všech, kteříž bydlejí na hoře, od Libanu až k vo
dám Maserefoth, i všickni Sidonští. Ját jsem, který je za
hladím před tváří synův israelských. Protož ať přijde k dílu
dědictví Israel, jakož přikázal jsem tobě.

7. A nyní rozděl zemi tu za usedlost devateru pokolení,
a polovici pokolení Manasseova,

8. s jehožto [drahou polovicí] Ruben a Gad opanovali zemi,
kterou dal jím Mojžíš alužebník Hospodinův za řekou Jor
dánem, k straně východní.

9. Od Aroer, které leží na břehu potoka Arnon, a v pro
středku údolí, i všecky roviny Medaba, až do Dibon.

10. I všecka města Sehona, krále amorrhejského, jenž kra(E
loval v Hesebon, až ku pomezí synův Ammon.

11. A Galaad, a pomezí Gessuri, a Machati, i všecku horu
Hermon, ( veškeru Basan až do Salecha.

12. Všecko královatví Oga v Basan, jenž kraloval v Asta
roth a v Edrai, on byl z ostatkův Rafaim:“i zbíl je Mojžíš,
a zahladil.

13. I nechtěli synové israelští zhubití Geesuri a Machati:
i bydlili u prostřed leraele až do dnešního dne.

14. Pokolení pak Lévi nedal vládařetví: ale darové a oběti
Hospodina Boha israelského, toť jest jeho dědictví, jakož
mluvil jemu.

15. Protož dal Mojžíš vládařatví pokolení synův Ruben podle
rodův jejich.

16. A bylo jejich pomezí od Aroer, které leží na břehu
potoka Arnon. a u prostřed údolí téhož potoka: všecku ro
vinu, která vede do Medaba,

17. a Hesebon, i všecky vesnice jejich, které jsou na ro
vinách: Dibon také a Bamothbál, a městečko Bálmaon,

18. a Jassa, a Cedimoth, a Mefaath,
19. a Karisthaím, a Sabama, a Sarathasar na hoře údolí
2. Bethfogor, a Asedoth, Fasga, a Bethleaimoth,
91. i všecka města v kraji, i všecka království Sehona krále

amorrhejského, jenž kraloval v Hesebon, kteréhož zabil Mojžíš
s knížaty madianskými: Heveá, a Recem, a Sur, a Hor, a
Rebe vévody Sehonovy. kteří obývali zemi.

22. A Baláma syna Beorova věštce zabili synové israelští
mečem s jinými zabitými.

29. I učiněno jest pomezí synův Rubenových Jordán řeka.
Toť jest vládařství Rubenovcův po jejich rodech, města i ves
nice [jejich].

KAPITOLA XIOL

! řekon kalnou sinje Nil.
? Rafal, t. j. obrův.
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24. A dal Mojžíš pokolení Gad i synfim jeho po rodinách

jejich vládařství, jehož toto jest podělení.

25. Pomezí? Jaser, |- všecka města Galaadská, a polovice.
země synův. Aimmon,až do Aroer, "ježto jest proti Rabba.

26. A od.Hesebon:až-do Ramoth: Masfe a- Betenim:: a od
Manaim až:do pomezí. Dabir.

27. V údolí-také Betharan, a Bethnemra,.a Sokoth, a Safon
a ostatní díl. království Sehona, krále Hesebon: toho také po

mezí jest Jordán, až do končinmoře:Cenereth za Jordánem
k straně východní.

28. To jest vládařstvísynův Gadorých no.čelodech:jaměsta i vsí jejich.

29. Dal také polov.ci-pokolení: Manasseore, 4 synům jehopodle rodův jejich vládařství. ".
30. Toto. počíná od. Manaim-*(zahrnuje) veškeru: Basan,

i všecka království Oga krále: Bagan,.„1všecky. vesnice Jair,
které jsou vBasan, šedesáte městeček, :

31. a polovičníčásť Galagd, aAstarotb, a Edrai města krá
lovství Ogav- 2synům -Machirovým, syna Manasseova,

(totiž) polovici synův Machirorých,podle rodův jejich.
32. Tat jsou:vládařství, která rozdělil Mojžíš v polích moab

ských za Jordánem,. proti- Jerichu, k straně východní.
33. Pokolení, pak. Lévi -nedal dědictví: nebo Hospodin Bůh

israelský onť jest cdědictví:jeho, jakož mluvil jemu.

(KAPITOLA XIV.
Kálebovi město Hebron so dostalo,

1. Toto jest, což k vládařatvíobdrželi synové inraelští v zemi
chananejské, kterou jim dali Eleazár knéz, aJosue syn Nun,
a knížata čeledí. po pokoleních isrnelských :

2. losem „všeckodělíce, jakož byl. přikázal Hospodin skrze
Mojžíše, devateru pokolení, a polovici pokolení [Manasseova].

3. Nebo půltřetímu pokolení byldal Mojžíš.za Jordánem
vládařství: krom Lovítův, kteří nižádné země nevzali mezi
bratřími svými: . .

4. ale na jejich místo vstoupili synové Josefovi veo dvě po
kolení jsouce rozdělení,Manasseovo, a Efraimovo: aniž při
jali Levítovéjiného dílu.na zemi, kromě měst k obývání, a
podměstí jejích k chování dobytka, i stád svých. 

č. Jakož byl přikázal Hospodin Mojžíšovi, tak „nělňili sy
nové igraelští, a rozdělili zamí.

6. Přistoupili tedy synovéJudovi k Josue vGalgala, i mlavil
k němu Kaleb, syn Jefonfy,. Cenezejský: Ty víš, co mluvil
Hospodin k Mojžíšovi muži Božímu 0 mně. a otobě v Kades
barne:

7. Ve čtyřiceti letech byl jsem, když mne poslal Mojžíš.
služebník Hospodinův, z Kadesbarne, abych sblédi zemi: i ozná

mil jsem jema, co mí 8e pravého vidělo.
8. Bratří pak moji, kteří byli.vstoupili se mnou, zrozpádili

ardce lidu: avěsk já přece následoval jsem Hospodina Bohasvého. 

9. I přisábl Mojžíš v ten den, řka: Země, po které jsi
chodil nohama svýma, bude vládařatví tvé i synův tvých až
na věky: nebo jsi následoval Hospodina. Boha mého.

10. A nyní propůjčil mi Hospodin života, jakož zaslíbil, až

3 © Jj. v pomezí jejich připadlo.

KAPITOLA XIV.

* € J. poděsllí.
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Čtyřiceti a pět let jest již od toho času,
jak mlavil Hospodin slovo toto k Mojžíšovi, když chodil Israel
po poušti; dnes jsem již v osmdesáti. pěti -letech

11.(dosud]' tak. silný jakož 'jsem byltehdář, když na vý
zvědy -poálánjsem-býl ;statéčnost. tehidější -až do dneska trvá
ve mně, tak k bojování jako k chození..

12.Protož dej. mi horu tuto, kteřou mí slíbil Hospodin, a
tys to takéslyšel, na-níž jsou Enakim,'a města věliká a hra
zená:.bude-li snadse mnou Hospodin, vyhladím:je, jakož mi
zaslíbil.

18. I požehnal mu Josue: a dal mu. Hebron k vládařství.
14. A od toho času bylo Hebron 'Kaleba syna Jefonova

Cenezejského,až do dnešního dne:: nebo následoval Hospodina
Boha lsraelského.

15. Jméno Hebron prve slulo Kariatharbe:* Adam, největší
mezi Enakim, tam položen jest: í odpočinula země od bojův.

KAPITOLAXV.

Města a krajiny vykázané potomstva Jadova.

1. Tento tedy byl los synův. Juda po rodech jejich: Od
pomezí Edomského poušť Sin proti poledni;(a aždo posled
ních končinstrany. polední.

: 2. Počátek jeho* od kráje' moře slaného, aod zátoky jeho,
kteráž hledí ku poledni.
- 3, A vychází proti vrchu Štíra, a přechází do Sina: a táhne

se k Kadesbarne, a dochází až do Efron, vstnpujíc k Addar,a obcházejíc Karkna, :
4. a odtud přecházejíc do Asemona,a docházejíco Potoku

Egyptskému: a tu budou meze jeho moře vešíká. Toť budekonec polední strany.

č. Na východ pak bude počátek-„mezímófo úlané, až k po

sledním končínámJordánu: a to, co leží na půlnoc, od zátokymoře,aždo též řekyjordánské,
6. a meze"la vetupuje do Belh Hagla, a táhne seod půl

toci do Beth Araba:(odtad] vstupuje ku kamenu Boen, synaRůbenova.- 

7. A chýlí se až k mezem Debera zúdolí Achor, proti
půlnocí hledíc ku'Galgale, ježto-jest naproti výšině Adommim,
od polední strany potoka: a přechází přes vody, které slovou
pramen slunce:a dokoňčuje se u studnice Rogel.
(8. A vstupuje: přes údolí syna Ennom po straně Jebuses

ku polední: toť jest Jerusalém : a odtud pozdvihujek vrcholu
hory. která jest proti Geennom k západu na vršině údolí
Rafaím protípůlnoci.

9. A jde od vrchu hory až k pramenu vody:Nefoa: a při
chází až k vesnicím hory Efron, a chýlí se k Baála, jež jest
Kariathiarim, to jest. město lesův.

10. I točí se od Baala protl západu, až k hoře:Seir: a jde

po boku hory Jarim na půlnoc do Chealon; a sestupuje do
Bethsamea, a přechází do Thamna,

11. a přichází proti půlnoci strany Akkaron bo boku:
a chýlí se k Sechrona, a jde přes horu Baala: a přichází do
Jebneel, a na západu končinou velikého moře se zavírá.

12. Tyť jsou meze synův Juda vůkol po čeledech jejich.

3 L j. město Arbeoro. Arbe byl mnž nejznamenitější mezi Enakím,
totiž mezí obyvateli jeskyň.

KAPITOLA XV.

' t J. meze polední bnde.
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13. Kalebovi pak syna Jefonovu dal díl u prostřed synův
Juda, jakož byl přikázal jemu Hospodin: Kariatharbe otce
Enaka, to jest Hebron.

14. I zahladil z něho Kaleb tři syny Euakovy, Sesai, a Abi
mam, a Tolmal z rodu Enakova.

15. A odtud vstoupiv přišel k obyvatelům Dabir, jež prve
sloulo Kariath Sefer, tojest město umění.

16. I řekl Kaleb: Kdoby dobyl Kariath Sefer, a vzal je,
dám jemu Axu dceru evou za manželku.

1%. I dobyl ho Othoniel syn Cenezův bratr Kalebův“ mladší :
i dal mu Axu dceru svou za manželku.

18. A ta, když spolu odcházeli, nabádána jest od muže
svého, aby prosila otce svého za pole. I vzdychala, sedíc na
osle. Jížto Kaleb řekl: Co jest ti?

19. A ona odpověděla: Dej mi požebnání;* zemi polední
a suchou dal jsl mi, přidej také vlažnou. Dal jí tedy Kaleb
vlažnou borní a dolní.

M. Toto jest vládařství pokolení synův Jadových po čele
dech jejich.

21. A byla města v končinách synův Juda, podle pomezí
Edom na poledne: Kabseel a Eder, a Jagur.

22. a Cina, a Dimona, a Adada,
29. a Kades, a Asor, a Jethnam,

Zif, a Telem, a Baloth,

. Asor nové, a Karioth, Hesron, to jest Asor,
Amam, Sama, a Molada,

. a Asergadda, a Hassemon, a Bethfeleth,
s Hasersual, a Bersabee, a Baziothia,
a Baala, a Jím, a Esem,
a Eltholad, a Cesil, a Harma,
a Siceleg, a Medeniens, a Sengenna,
Lebsoth, a Selím, a Aep, a Remon: všech mést dvaceti

devět, i vsi jejich.“
33. Na rovinách pak: Estaol, a Sarea, a Asena,
34. a Zanoe, a Engannim, a Tafua, a Enaim,
36. a Jerimoth. a Adullam, Socho, a Azeka,
36. a Saraim, a Adithaim, a Gedera, a Gederothaim: měst

čtrnácte, a vsi jejich.
37. Sanan, a Hadassa,-a Magdalgad,
38. Delean, a Masefa, a Jekthel,
99. Lachis, a Baskath, a Eglon,
40. Chebbon, a Leheman. a Cethlis,
41. a Gideroth, a Bethdagon, a Naama, a Maceda:měst

šestnácte, a vsi jejich.
42. Labans, a Ether, a Asan,
49. Jeftha, a Esna, a Nesib,
44. a Ceila, a Achzib, a Maresa: měst devět, a vsi jejich.
45. Akkaron s městečky a vesničkami svými.
46. Od Akkaron až k moři: všecka, kteráž se chýlí k Azotu

a vesničkám jeho.
47. Azot s městečky, a vesničkami svými. Gaza s městečky

a vesničkami svými, až ku potoku egyptskému, a moře veliké
jest meze jeho.

48. A na horách: Samir, a Jether, a Sokoth.
49. a Danna, a Kariathsenna, to jest Dabir:
50. Anab, a Istemo, a Anim,

51. Gosen, a Olon, a Gilo: měst jedenácte, a vsi pli.

SEPSSNÁŘŘ

| De něčím.

* Místo 37 měst klade setu toliko 29, bespockyby proto, še vem
nepočítino. ;malých a noohrazených
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52. Arab, a Ruma, a Esaan,
53. a Janum, a Bethafua, a Afeka.
54. Athamatha, a Kariat Arbe, to jest Hebron, a Slor: měst

devět, a vsi jejich.
55. Maon, a Karmel, a Zif, -a Jota.
56. Jezrael, a Jukadam, a Zanoe,

57. Akkain, Gabaa, a Thamma: měst deset, a vnčjejich.
58. Halhul, a Bessur, a Gedor,
50. Mareth, a Bethanoth, a Eltekon: měst šest, avůl jejich.

60. Karisthbaal, to jest Kariathiarim, město lesky,a Arebba:
města dvě, a vsi jejich.

61. Na poušti Betharaba: Meddin, a Sachacha,
62. a Nebsan, a město solné, a Engaddí: měst šest a vsi

jejich.
63. Jebusea pak obyvatele Jerusalémakého nemohli synové

Judovi zahladíti: i bydlil Jebusejský 8 syny Judovými v Jera
salémě až do tohoto dne.

KAPITOLA XVI.

U losu aysův Efraim, kteříž Chanaece nevyplenili.

1. Padl také los synům Josefovým,od Jordánu proti Jerichu,
při vodách jeho k východu: poušť,kteráž se táhne od Jericha
k hoře Bethel:

2. a vychází z Bethel k Luza: s jde přes meze Archi, Atharot,
Ď. a sestupuje k západu podle pomezí Jefleti až ku pomezí

Bethoron dolního, a až ku Gázer: a skonávají se krajiny jeho
při moři velíkém:

4 1 vládli tím synové Josefovi, Manasse a Efraim.
5. I určena jest meze synův Efraimových po rodech jejich:

A vládařetví jejich na východ od Ataroth Addar až do Betho

ron hořejšího.
©. A vychází pomezí to k moři: Machmethat pak leží k půl

noci, a obchází níézeproti východu v Thanathselo: a od vý
chodupřechází Janoe;

T a sestapaje z Janoe do Ataroth, a Naaratha: a přichází
do Jericha 1 vychází k Jordánu.

8. Od Tafaa jde k moři do údolí třtinovatého, a skonává
se při moři slaném. Toto jest vládařství pokolení synův Efraim
po čeledech jejich.

0. A města oddělena jsou synům Efraimovým u prostřed
vládařetví synův Manasscových, 1 vel jejich,

10. A neryplenili synové Efraim Chanance, jenž bydlil v Ga

ser: i bydlil Chananejský u prostřed Efralma až do tohoto
če, dávaje poplatek.

KAPITOLA XVIL
Los a meze polovice pokolení Manasesora [.dóur Salikadových, — Šádnní

oyrzkvJessfových.

1. Padi pak los pokolení Manameova: (neb onjest prvo
mený Josefův) Macbirovi prvorozenému Manasseovu, otci Ga
land, jenž byl muž bojovný, a měl vládařství Galaad, a Basan:

2. I jiným synům Manasscovým podle čeledí jejich. synům
Ablezer, a synům Helek, a synům Eeriel, a synům Secbem,
a synům Hefer, a synům Semida. Ti jsou synové Manasscovi
syna Josefova, muži po rodech svých.

9. Salfaad pak, syn Hefer, syna Galaad, syna Machir, syna
Manasse, neměl synův, než toliko dcery : jichž jsou tato jména :
Maala, a Noa, a Hegla, a Melcha, a Theresa.

p- = pv = 54
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4. I přistoupili před Eleazara kněze, a Josue syna Nan.
i knížata, řkouce: Hospodin přikázal skrze Mojžíše, aby
nám dáno bylo vládařství u prostřed bratří naších. [ dal jim
podle přikázaní Hospodinova vládařství u prostřed bratří otce
jejich.

5. I padlo provazcův * deset Manasseovi, krom země Galaad
a Basan za Jordánemu.

6. Nebo dcery Manasseovy obdržely dědictví u prostřed
synův jeho. Země pak Galaad padla v los ostatním synům
Manasseovým.“

7. A byla meze Manasseova od Aser, k Machmethath, kteráž
jest proti Sichem: a táhne se na pravou stranu podle oby
vatelův u studnice Tafue.

8. Nebo v los Manasseův byla padla země Tafue, kteráž
jest podle pomezí Manasssova, synův Efraimových.

9. A odtud sestupuje meze údolí třtínovatého na poledne
potoku, kdež jsou města Efraimova a prostřed měst Manas
seových: pomezí pak Manasseovo jest od půlnoci potoka,
a skonává se při moři.

10. Tak že vládařatví Efraimovo jest na poledne, a na půl
noc Manasseovo, a oboje zavírá moře, a sbíhají se v pokolení
Aser na půlnoci, a v pokolení Issachar na východu.

11. I bylo dědictví Manasscovo mezi Iesacharovým, a Age
rovým, Bethsan, | vesničky jcho, a Jeblaam 8 vesničkami
svými, též obyvatelé Dor s městečky svými, obyvatelé také
Endor s vesniíčkami svými: také obyvatelé Thenak s vesni
čkami svými. n obyvatelé Mageddo s vesničkami svými, a třetí
díl města Nofeth.

12. A synové Manasseovi nemohli těch měst podvrátiti:
tedy počal Chananejský bydliti v jejich zemi.

19. Když pak zmohli se synové israelští, podmanili sobě
Chananejské, a uvedli je sobě pod plat, aniž pobili jich.

14. I mluvili syuové Josefovi k Josue, a řekli: Proč jsi mi
dal vládařství losu a provazce toliko jednoho, ježto jest nás
přec tak mnoho, a požehnal mi Hospodin?*

15. K nimž Josue řekl: Jsí-lí lid mnohý, vejdi do lesa,
a vyplaň sobě místa v zemi Ferezejského, a Rafaimského:
poněvadž jest tobě malé vládařetví hory Efraim.

16. Jemuž odpověděli synové Josefovi: Nebudeme moci vatou
piti na hory,“ poněvadž železných vozův k boji užívají Chana
nejští. kteří přebývají na rovině, v které jsou Bethaan s ves
ničkami svými, a Jezrael držící polovici údolí.

17. I řek] Josue k domu Josefovu, Efraimovu, a hlanasseovu:
Lid mnohý jsi, a veliké síly, nebudeš míti toliko losu jednoho:

18. ale potáhneš na-horu, a prosekáš sobě [les], a vyplaníš
místa k přebývání: a budeš moci dále vniknonuti,když vyhladíš
Chananejského, o němž pravíš, že má železné vozy, a jest ve
lice silný.*

KAPITOLA XVIL

* provazeův — dilův tak řečených. poněvadž vyměřovány byly pro
vazci. Pět připadlo pětl synům, kteříž se vyčítají ve verši druhém mimo
Hefer, jehož syn Salfasd synův neměl. Drubých pět dílův doorám Sal
fasdovým, vnučkám Hoferovým rozděleno Jest.

* £ J. synům Galaadovým.

> t ) rozmnožíl nds v lid veliký.

* Nás Jest mnoho a tudíž bory nám nepostačí. — Na rovině nepřemů 
žeme jich, poněvadž mají proti nám válečné vozy železné.

> Josme vyvracl námitku Jejich. — Poněvadž jste mnozí, bude vám
tím enáze losy opanovati a nepřátoly vypleníti. A tak nebndete toliko
na vyměřený sobě díl obmezení, Jelikož budete moci dálo voiknouti.
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KAPITOLA XVIII.

KAPITOLA XVIII.

Stánek v Silo. ——Poslaní měřiči rozměřili zemi sedmeru pokoleoi. — Dil
pokolení Benjaminova.

1. Tshromáždili se všickni synové israelští v Sílo,* a tu po
stavili stánek svědectví, a byla jim země poddána.

2. Pozůstalo pak ze synův jsraelských sedm pokolení, ježto
ještě uebyli vzali vládařství svých.

3. K nimž Josue řekl: Dokud lenivostí chřadneto a nevchá

L zíte, abyste vládli zemí. kterou Hospodin Bůh otcův vašichdal rám?

4. Vyvolte sobě z každého pokolení tři muže, abych je po
slal, ať jdou a obejdou zemí, a popíší ji podle počtu každého
množství, a přinesou ke mně, což byli popsali.

5. A rozdělte sobě zemi na sedm dílův, Juda zůstaů v me
zech svých k polední straně, a dům Josefův k půlnoční.

G. [Vy pak ostatní) popište zemi. kteráž jest u prostřed
nich, na sedm dílítv: a přijďte sem ke mně, abych před Ho
spodinem Bohem vaším zde vám uvrhl los:

7. neho nemají díla mezi vámi Levitové, ale kněžství Hospo
dinovo jest jejich dědictví. Gad pak a Ruben, a polovice po
kolení Manasseova již jsou vzali vládařetví svá za Jordánem
k straně východní: kteráž jim dal Mojžíš služebník Hospodinův.

8. A když vetali muži ti, aby šli popisovat země, přikázal
jim Josue, řka: Obejděte zemi, a popište ji, a navrafte se ke
mně: abych zde před Hospodinem, v Sílo, metal vám los.

9. Tedy šli: a prohlédše ji, na sedm dílův rozdělili, po
psavše na knize, I navrátili se k Josue do stanů v Sílo.

10. A on vrhl losy před Hospodinem v Sílo, a roždělil zemi
synům israelským na sedm dílův.

11. I padl los první synům Benjaminovým po čeledech je
jich. oby vládli zemí mezi syny Judovými, a syny Josefovými.

12. A byla meze jejich protí půlnoci od Jordánu: jdouc
podle boku Jericha při půlnoční straně, a odtud proti západu
k borám vstupujíc, a tábnouc se k poušti Bethaven,

13. a přecházejíc podle Lazy ku poledni, tať jest Bethel:
a sestupuje do Ataroth addar, k hoře, kteráž jest ku poledni
Bethoron, dolního:

14. a chýlí ae obcházejíc proti moři na poledne od liory, kte
ráž patfí k Bethoron protí straně polední: a její končiny jsou
u Kariathbaal, ježto slove i Kariathiarim, u města synův Ju
dových. Tat jest strana proti moři, k západu.

15. 'Od poledne pak od strany Kariathiarim vychází meze
proti moři“ a přichází až k pramení vod Neftao.

16. A astupuje na stranu hory, která jest naproti údolí
eynáv Ennom: a jest proti půlnoční straně na posledním dílu
údolí Rafaim. A sestapuje do Geennom (to jest, do údolí En
nom) po straně Jebusea ku polední: a přichází k studnici
Rogel,

17. přecházejíc k půlnoci, a vycházejíc k Enfemes, to jest,
k stadnici slunce:

18. a přechází až k pahorkům, které jsou naproti výšiné
Adommim, a sestupuje k Abenboen, to jest k kamení Beona
syna Rubenova: a přechází ze strany půlnoční k rovrinám
a sstupuje na planinu,

19. a pomíjí proti půlnocí Bethagla: o skonává se (meze

KAPITOLAxvn.

' Bílo lešelo skoro u prostřed země. lernelšti scházeli se tam až do
časův BSamuelových(po 850 let), u stánka Hospodinova k slavnostem a
službám vedle nařízoní zákona.

2 £ j. slanémo.
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ta) při zátoce moře slaného «d půlnoci, ku konci Jordánu“
k polední straně:

2. jenž jest mezí jeho od východu. Toťjest vládařství synův
Benjaminových po mezech jejich vůkol, i po čeledech jejích.

21. I byla města jeho, Jericho, a Bethagla, a údolí Kasis,
22. Beth Araba, a Samaraim, a Bethel,
23. a Avim, a Afara, a Ofera.
24. Ves Emona, a Ofni, a Gabee: měst dvanácte, i vai

jejích.
25. Gabaon, a Ráma, a Beroth,
26. a Mesfe, a Kafara, a Amoaa,
27. a Recem, a Jarefel, a Tharela,

20. a Rahboth, a Ceston, Abes,
21. a Rameth, a Engannim, a Enhadda, a Bethfeses.

22. A meze jeho dochází až k Táboru, a Sebnsima « Beth
sames: a vybíhá až k Jordánu: měst šestnácte, a -vríjejích.

23. To jest vládařství synův Iesacharovýchpo rodech jejích,
města i vesničky jejich.

24. I padl los pátý pokolení synův Aser po rodech jejich:
25. a byla meze jejich Halkath, a Chali, a Beten, a Axaf,

2G. a Elmelech, a Amaad, a Messal: a dochází až ná Kar
mél u moře, a do Sihor, a Labanath.

27. A obrací se k východu slunce do Bethdagon: a dosáhá
až k losu Zabulonovu, a do údolí Jefthahel k půlnoci a do

28. a Sela, Elef, a Jebus, jenž jest Jerusalém, Gabaath, Bethemek, a Nehiel. A vychází na levou stranu Kabul,
a Kariath: měst čtrnácte, a vsi jejich. To jest vládařství , 28. a (do) Abran, a Rohob a Hamon, a Kána, až k Sidonu
synův Benjaminových po čeledech jejich. , velikému.

X 20. A navracaje se do Horma, až k městu velmi obraze
nému Týru, a až do Hosa: a budou končíny jeho pří moří
z provazce“ Achziba:

30. a Amma, a Afek, a Rohob, měst dvamecítma, | vsi jejich.
31. To jest vládařství synův Aser po čeledech jejich, a ta

KAPITOLA XIX.
Los setatních časti pokolení.— Dil Joeua.1.IvyšellosdruhýsynůvSimeonovýchpo rodechjejich:

a bylo dědictví jh ných po M města, i vesničky jejich. ,
2. jejich u prostřed vládařství synův Judy: Bersabce, a 83. Synům pak Neftalimovým padl šestý los po čeledech

Sabee, a Molada, NR jejich: m
3. a Hasersual, Bala, a Asem, í 38. a počala se meze jejich od Helef a Elon v Saananim,
4. a Eltholad, Bethul. a Harma, a Adami, jenž jest Nekeb, a Jebnael -až do Lekum: a kon
B. a Siceleg, a Bethmarchaboth, a Hasersusa, činy jich až k Jordánu:
U. a Bethlebaoth, a Sarohen: měst třinácte, a vsi jejich: 34. potom navracuje se meze na západ do Azanotthabor,
7. Ain, a Remmon, a Athar, a Asan: města čtyři, a ves- a odtud vychází do Hukuka, a přechází do Zabulona proti

nice jejich: polední, a do Aser proti západu, a do Jady k Jordánu proti
8. všecky vesničky po vůkolí měst těch až do Balaath východu slunce.

Beer Ramath proti strané polední. To jest dědictví synův BO.Města velice hrazená (jsou) Assedim, Ser, s Emath,
Simeonových podle rodin jejích. Rakkath, a Cenereth,

9. ve vládařství, a provazcí *synův Judy: neb [jejich díl) byl 86. a Edema, a Arama, Asor,
příliš veliký; a proto synové Simeonovi vzali dědictví u pro- 31. a '(Cedes,'a Edrai, Enhasor.
střed dědictví jejich. 88 a Jeron, a Magdalel, Horew, a Bethanath, a Bethsames:

10. Potom padl Jos třetí synům Zabulonovým po rodinách měst devatenácte, i val jejich.
jejich: a určena jest meze vládařství jejich až do Sarid.* 39. To jest vládařství pokolení synův Neftali po čeledech

11. A vstapuje od moře a Merala, a přichází do Debbaseth. Jejich, města a vesničky jejich.
až ku potoku, který jest proti Jekonam. + 40. Pokolení synův Dan po čeledech jejich vyšel los sedmý:

12. A obrací se od Sared zase proti východu, do končin 41. s byla moze vládačství jeho Sara, Eolkaol, a Hiraomen,
Ceseleththabor: a vychází k Dabereth, a vstapuje proti Jnfie. to jest město slunce.

13. A odtud přechází až k východní straně do Getbhefer, 42. Belebin a Ajalon, a Jethela,
a Tbakesin: a vychází do Remmon. Amthar. a Noa. 43. Elon a Themne, a Akron,

14. A obchází k půlnocí Hanathon: a končiny její jsou 2 Elthece, Gebbethon, a Balaath,údolí Jefthahel, 45. a Jud, a Bane, a Barach, a Gethremmon:
15. a Kathet, a Naalol, a Semeron, s Jedala a Bethlelem ;* 48. a Mejarkon,a Arekon, s pomezím,kteréž patří k Joppen,

měst dvanácte, a vsi jejich. 41. a tímto koncem ce zavírá. I vstoupili synovéDan, a bo
16. To jest dědictví pokolení synův Zabulonových po rodi- Jovali proti Lesem, a dobyli ho:a pobili je [obyvatele] ostrostí

nách jejich, mésta | vesničky jejich. meče, a vládli, a bydlili v něm, nazývajíce jméno jeho Lesem
17. Issacharovi také vyšel los čtvrtý po čeledech jeho. Dan, podle jména Dan otcesvého.
18. A bylo jeho dědictví: Jezrael, a Kasaloth, a Sumem, 48. To jest vládařství pokólenísykův Dan, po čeledech je
19. a Hafaraim, a Seon, a Anaharath, jich, města a vesničky jejích.

49. A když ukončil:děléší zemělosem všem po: pokoleních
Jejich, dají synové inrgelští vládařství Josue, synu Nun, a pro
střed sebe,

KAPITOLAXIX. 50. podle příkázaní Hospodina, (dali mu] město, které žádal.'v„provazel“,t.j.vpodílnsynůvJadových. Nec.| ThamnathSarasnahořeEfraim:ivystavělměstoapřebýval*PodlemístuvedenýchtatonelzehranicepokoleníZabalonaršíti.Mě| vněmé .
* ta, kde vpadá Jordin do moře.

eftali. £ J. při podílu, který rodině Achzibově patří.

* Bethlehemtento, ležící v úděle Za oBově Jest roadňuý od Beth- í MO- Josea, lidu dle pokolení s rodův losem vykázav dědičné úděly,lehema v zemi Jadově, kdež se Kristos Pán narodi | sám sobě neosvojíl ničeho, ale tolíko vyžádal sl dědinu na hoře Efralm.
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51. Tať jsou vládařetví, která losem dělili Eleazar kněz,
a Josne syn Nun, s knížata čeledí, a pokolení synův Ierael

ekých, v Silo, před Hospodinem u dveří stánkn svědectví.A tak rozdělilí-zemi.

KAPITOLA XX.

Šest měst dtočišených z Jedné | se drahé strany Jordánu.

1. I mlavil Hospodin k Josue, řka: Mlav synům israelským,
a rci jim; .

2. Oddělte města utíkajících, o kterých mluvil jsom k vám
skrze Mojžíše,

3. aby utekl do nich, kdožbykoli člověka. zabil, nevěda:
a mohl ujíti hněvu bližního,! jenž mstitel Jest krve..

4. A kdyžby „utekl do Jednoho- 2 těch měst,. před branou

města stane, a starším města.„tohomluvití bude ty věci, kte
réžby jej nevinným dokázaly: atak přijmou ho, a dají mu
místo k přbývání.

5. A kdyby mstitel krye jej. honil, nevydají ho v ruce jeho:
nebo nevěda zabil. bližního jeho, aniž jest dokázáno. že by
prve byl nepřítelemjeho. .

6. A bydliti bude ve městě tom, dokud nestane před sou

dem příčiny vykládaje skutku svého, a* neumře kněz veliký.
kterýžbytoho. časubyl: tehdáž navrátí se vražedlník, a vejde
do města,i domu svého, z něhož byl utekl.

7. I ustanoviliCedes vGalilei na hoře Neftali, a Sichem
na hořeEfraim, a Kariatharbe, jež jest Hebron, na hořeJuda.

8. A za Jordánem proti východní straně Jericha ustanovili
Bosor, které leží na poušti, v rovině pokoléní Rubenova: a Rá

moth v Galaad z pokolení Gadova,.a Gaulon v Basan z poko
lení Manasseova.

9. Ta města ustanovena jsou všechněm. synům israelským.
a příchozím, kteří bydlili mezi nimi: aby utekl do.nich, kdoby
člověka zabil nevěda, a neumřel rukou bližního, vylité krve

pomatiti žádostivého, nežby stál před lidem, a vyložil při svou.
X

«

KAPITOLÁ XXI.
(0mech dašých oyvámLári. — Pokojv zemi,

1. [ přistoupila knížata čeledí Lévi k Eleazarovi knězi,

a k Josue synu Nun, a k vévodám příbuzenství jednoho kaž
dého pokolení synův israelských:

2. a mluvili k nim v Šílo v zemi cbananejské, řkouce: Ho

spodin přikázal skrze Mojžíše, aby nám dána byla města k pře
bývání, a podměstí jejich k chování dobytka.

8. [ dali synovéisraelští [Levítům] z vládařetví svých podle
přikázaní Hospodinova, města I podměstí jejich:

4. i vyšel los čeledi Kaathsynův Árona kněze: 2 pokolení
Juda, a Sínieonova, a Benjaminova, měst třinácte.

5. A ostatním synům Kaath, tó jest Levítům, kteří zbývalí,
z pokolení Efraimova, a Danova, a z polovice pokolení Mn
nasscova,[dánoj měst deset.

6. Synům pak Gerson vyšel loa, aby vzalí z pokolení Issa

Krásný to příklad nezištnosti a skromnosti. Vrchní správce a náčelník
nestál o veliké dědictví, podrobil se vůli svých bratří a přestal na mále.

KAPITOLA XX.

' bližního. t. J. nejbližšího příb
1 dolož: čakále. Se neubll námynlně, zůstane v městě tom. do

kavad atd.
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: charova, a Aserova, a Neftalimova, a z polovice pokolení Ma

nasseova v Basan, měst v počtu třinácte.

7. A synům Merari po rodech jejích, ž pokolení Rubenova,a Gadova, a Zabalonova měst dranácte.
8. I dali synové israelští Levítům ta měste n podměstí je

jich, jakož přikázal Hospodin skrze Mojžíše, všech losem po
dělivše,

: 9. Z pokolení synův- Judových a Símeonových dal Josue
města: jichž jsou tato jména:

10. Synfim Áronovým po. čeleděch Kaáth levitského rodu
(nebo první los jím vyšel),

11. (dal) Kariatbarbe otce Enakova, jež slove Hebron, na
hoře Juda, i předměstí jeho v okolí. .

12. Pole pak a vsí jeho byl dal Kalsbovi sna Jefonek vládnutí.

13. Dal tedy synům Árona kněze, Hebron, útočištné město

a předměstí jeho: a Lobna.a předměstími:jeho.
14. a Jether, a Estemo,
15. a Holon, a Dabir,“
16. a. Ain, a Jeta, a Bethsames, s předměstími jejich: měst

devět,z pokolení, jak pověděnojest, dvou..
17. Z pokolení pak synův Benjaminových, Gabaon, a Gabae.
18. A Anathoth 8 Almon, s předměstími jejich: města čtyři,
19. Všech spolu měst synův Árona kněze,třinácte spřed

městími jejich.

20. Ostatním pak po čelédech syadv Kaath levitského rodu,
totojest dánovládařství. .

21. Z pokolení Efraim města útočištná, Sichem 8 před
městímí jeho na hoře Efraim, a Gazer.

22. a Kfbasím. a Bethhoren s předměstími Jejich, města

28.Z pokolení také Dan, Eltheko, a Gabathon,

24. a Ajalon, a Gethremmoů,, 8 předměstími svými, města
čtyři.

25. Ale z polovice: pokolení Manasscova, Thanách, a Geth
remmons předměstími jejich, města dvě.

26. Všechměst deset, a předměstí jejich, dána jsou synům
Kaath nižšího řádu..

37. Synům také Gersonovým levitského rodu dal z polovice

pokolení Manaňscovaměsta útočištná: Gaulon v Basan, a Bosra
3 předměstími Jejich, města dvě.

28. A zpokolení Issacharova, Cesion, a Dabereth,

" 29. a Jaramoth, Engannim,s předměstímí jejich, města čtyři.
». Z pokolení pak Aaerova, Masal, a Abdon.
81. a Helkath, a Rohob, s předměstími jejich, města čtyři.

82. Z pokolení také Neftalímova města útočištná, Cedes
v'Galilei, a Hamoth Dor, a Karthan s předměstími jejich,
města tři.

83. Všech měst čeledí Gerson, třinácte, 8předměstími jejich.
34. Synům pak Merari Levítům, nižšího. iádu, po čeledech

jejich dáno jest .z pokolení Zabulonova: Jeknam,.a, Kartha,
85. a Damna, a Naalol, města čtyři s předměstími jejich.

36. Z pokolení Rabenova za Jordánem proti Jerichu města
útočištná, Bosor na poušti, Misor, a Jaser, a Jethson, a Me
faath, města čtyři s předměstími jejich.

97. Z pokolení Gád, města útočištná Ramoth v Galaad, a
Manaim, a Hesebon, a Jaser, města čtyři s předměstími jejich.

88. Všech měst synův Merari po čeledech, a rodinách jejich,
dvanácte.

30. Protož všech měst levitských u prostřed vládařství synův
israelských bylo čtyřiceti osm.

"© A" =pla o
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40. s předměstími jejich, všecka po čeledech rozdělená.
41. I dal Hospodin Bůb Israelovi všecku tu zemí, kterou

byl zapřisáhl dáti otcům jejich: i vládli jí, a bydlili v ní.
42. I dán jest od něho pokoj na všecky vůkolní národy:

a žádný z nepřátel nesměl se jim zprotiviti: ale všíckni pod
jejich panování uvedení.jsou.

43. Ani zajisté jedno ulovo, kteréž jim byl (Bůh] prokázati
zaslíbil. nebylo zrušeno, ale všecko v skutku naplněno jest.

KAPITOLA XXIL

Návrat půltřetího pokolenl za Jordán, — Vzdělání oltáře u Jordánu dalo

podnět k nevoli, jež alnšnon omluvou minala,

1. Týmž časem! povolní Josue Rubenských, a Gadských,
a polovice pokolení Manasseova,

2. a řekl k nim: Vy jste učinili všecko, což vám přikázal
Mojžíš služebník Hospodinův: a byli jste poslnání mne ve všem.

8. aniž jste opustili bratří svých za dlouhý Čas až do ny
nějšího dne, ostříhajíce příkázaní Hospodina Boha vašeho.

4. Poněvadž tedy dal Hospodin Bůh váš bratřím vaším od
počinutí a pokoj, jakož slíbil: navrafte se, a jděte do stanův
svých, a do země vládařství. kterou vám dal Mojžíš, služebník
Hospodinův za Jordánem:

Ď. ale toliko tak. abyste pilně ostříhali, a skutkem plnili
přikázaní, i zákon, který přikázal vám Mojžíš služebník Ho
spodinův, abyste milovali Hospodina Boha svého. a chodili
po všech cestách jeho, a zachovávali přikázaní jeho, a pří
drželi se ho, a sloužili jemu celým srdcem, a celou duší svou.

6. I požehnal jim Joane. a propustil je. Kteřížto navrátili
se do stanův svých.

7. Polovici pak pokolení Manašseova byl dal Mojžíš vlá
dařetví v Basan: a protož druhé polovici, která zůstala, dal
Josue los mezi jinými bratřími jejich za Jordánem k straně
západní. A když je propouštěl ze stanův jejich, a požehnal jim.

8. řekl k ni: S mnohým zbožítu a bohatstvím velikým na
vracujete se k sídlům svým, se stříbrem a zlatem, s mědí, 1
železem, a s rouchem mnohým: rozdělte se loupeží nepřátel
skou s bratřími svými“

9. I navracujíce se, odešli synové Rubenovi, a synové (ša
dovi, a polovice pokolení Manasgeova, od synův israelských
ze Sílo, jež leží v Chanaan, aby šli do Galaad, do země vlá
dařství svého, kterouž byli obdrželi vedle rozkázaní Hospodi
nova skrze Mojžíše.

10. A když přišli k pahorkům jordánským do země Cha
naan, vzdělali podle Jordánu oltář nesmírné velikosti.*

11. Což když uslyšeli synové israelstí, a jistí poslové je
o tom zpravili, že vzdělali synové Rubenovi, a (Gádoví,a polo
vice pokolení Manasseova oltář v zemi Chanaan, na pahorcích ,
jordánských, naproti synům israelským :

12. sešli se všickni v Sílo, aby táhli a bojovali proti nim.
13. A mezi tím poslali k nim do země Galaad Fineesa, syna

Eleazara kněze, ,
14. a deset knížat s ním po jednom z každého pokolení.
lo. Kteří přišedše k synům Rubenovým, a Gadovým, a polo

vici pokolení Manasscova, do země (zalaad, řekli k nim:
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* £. j. po skončení války.
3 £. J. s těmi, kteří doma zůstali.
5 Oltář ten vzdělali ponze na památka tažení a válčení svého v zemí

chanaanské.
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16, Tuto vzkazuje vám veškeren lid Hospodinův: Jaké jest
to přestoupení? Proč opustili jste Hospodina Boha lsraelova.

" vzdělavše oltář svatokrádežný,“ a od služby jeho odstoupivše?
17. Zdaž se vám málo zdá, že jste zhřešili v Bélfegor, ježto

poskvrna toho hříchu až do dnešního dne na nás zůstává? a
mnozí z lidu padli.

18. Vy jste dnes opustili Hospodina, a zejtra na vše Israel
ské hněv jeho rozlítí se.

19. Zdá-li se vám. že nečistá jest země vládařství vašeho,
tedy přejděte do země, v které stánek Hospodinův jest, a by
dlete mezi námi: toliko abyste od Hospodina, a od naší společ
nosti neodstoupili, vzdělavše sobě oltář. mimo oltář Hospodina
Boha našeho.

2. Zdaliž Achan, syn Zare, nepřestoupil přikázaní Hospo
dinova, a přišel hněv jeho na veškeren lid israelský? A on
byl jeden toliko člověk, 6 by byl aspoň sám zahynul v hříchu
svém!

21. I odpovéděli synové Rabenovi, a Gadovi, a polovice po
kolení Manasseova knížatům poselství israelského:

22. Nejsilnější Bůh Hospodin, nejsilnější Bůh Hospodin,
onť ví, ano sám Israel také pozná: jestliže ze zlého úmyslu
vzdělali jsme oltář tento, nechať nás neostříhá, ale tresce nás
na místě.

23. A jestlí jsme tím úmyslem (jej) udělali, abychom oběti
zápalné, a posvátnou oběť naň vzkládali, sám ať vyhledává
a soudí:

24. anobrž raději tím myčlením a tou radou, že řekli jsme:
Dnes aneb zejtra řeknou synové vaši synům našim: Co vám
do Hospodina Boha israelského ?

25. Meze položil Hospodin mezi námi a vámi, 6 synové Ru
benovi, a synové Gadovi, tuto řeku Jordán: a protož nemáte
vy dílu v Hospodinu. A za té příležitosti odvrátí synové vaši
syny naše od bázně Hospodinovy. Mněli jsme tedy za lepší“

M. a řekli jame: Vzdělejme sobě oltář, ne k obětování zá
palův, ani (jiných) obětí,

97. ale na svědectví mezí námi a vámi, a potomstvem naším
a vaším, abychom sloužiti mohli Hospodinu, a právo měli obě
tovati 1 zápaly, i obětí. i pokojné oběti:" aby nikoli neřekli
potom synové vaši synům našim: Nemáte vy dílu v Hospodinu.

28. Což budou-li chtíti říci, odpovédí jim: Hle oltář Hospo
dinův, kterýž udělali otcové naši, ne k obětem zápalným, ani
k posvátné oběti, ale na svědectví naše a vaše.

29. Odstup od nás ta nepravosť, abychom odstoupili od
Hospodina, a opustili šlepějí jeho, vzdělavše oltář k oběto
vání zápalných, a posvátných, a [jiných] obětí, mimo oltář
Hospodina Boha našeho. který vzdělán jest před stánkem jeho.

30. Tyto (řeči) uslyšev Finees kněz, a knížata poselství
Israelova, kteří byli s ním, ukojeni jsou: a a radostí pře
velikou přijali slova synův Rubenových a Gadových, a polo
vice pokolení Manasseova.

31. I řekl Finees, syn Eleazarův, kněz k nim: Nyní jame
poznali, že jest Hospodin s vámi, nebo dalecí jste přestoupení
tohoto, .a vysvobodili jete syny lsraelské z ruky Hospodinovy.“

32. I navrátil se s knížaty od synův Rubenových a Gádových

. svatokrádežný t J. Jiný mímo ten, kterýž jest předstánkem vzdě
MOJE Doněrnáž svatostánek oeal prostřed vůs aneb na blizko.
* myzlili jeme, še dobře uéiaime.

3 L J. jednomyslné s p pokoleními israelskými před stánkemHospudinovým, nic sobě tím překážetí nedadouce, že nás Jordán dělí.
* t Jj. nás I sebe od hněvu a trestání Božího.Ě Poř m
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z země Galaad, do končin Chananejských, k synům israelským.
n oznámil jim.

88. I líbila ee ta řeč všem, kteříž ji slyšeli. I chválili Boha
synové israelští, a (již) více nemluvili o tom. aby táhli a bo
jovali proti nim, a zkazili zemi vládařství jejich.

34. I nazvali synové Rubenovi a synové Gadovi oltář, který
byli vzdělali: Svědectví naše, že Hospodin sám jest Bůh.

KAPITOLA XXIIL

Josne přede smrtí vystřihá od spolkův s pohany, a napominá k milování Boba.

1. Stalo se pak po mnohém čase, když byl dal pokoj Ho
spodin Israelovi, podrobiv (mu] všecky národy vůkol, a když
Josue byl již dlouhověký, a velmí sestáriý:

2. povolal Josue všecken Israel, a starší, a knížata, a vůdce,
i mistry, a řekl k nim: Já sestárnul, a jsem eešlejší věkem:

3. a vy vidíte všecko, což učinil Hospodin Bůh váš všech
něm národům vůkol, kterak sám za vás bojoval:

4. a nyní že vám losem rozdělil všecku zemi, od východní
strany Jordánu, až k moří velikému, a ještě mnoho národů
pozůetává:

5. Hospodin Bůh váš vyplení je, a odklidí od tváři vaší.
a vládnouti budete zemí. jakož vám slíbil.

6. Toliko posilňte se, a buďte pečlivi, abyste ostříhali vše
cko, což psáno jest ve knize zákona Mojžíšova, a neuchylo
valí se od něho ani na pravo, ani na levo.

7. abyste, když vejdete k národům, kteří mezi vámi budou,
nepřisáhali ve jménu bohůvjejich, a nesloužili jim, a neklaněli
se jim:

8. ale přídrželi se Hospodina Boha svého: což jste činili
až do tohoto dne.

9. A tehdáž odklidí Hospodin Bůh před oblíčejem vaším
národy veliké, a velmi silné, a žádný nebude moci vám odolati.

10. Jeden z vás honiti bude tisíc mužův nepřátel: nebo Ho
epodin Bůh váš cám bojovati bude za vás, jakož slíbil.

11. Toho toliko nejpilněji bledte, abyste milovali Hospodina
Boha svého.

12. Jestliže pak budete chtíti držeti se bludů těch národův,
kteří mezi vámi přebývají, a s niml směšovati manželství, a
přátelství uzavírati:

13. tedy již nyní vězte, že Hospodin Bůh váš nevybladíjich
před tváří vaší, ale budou vám za jámu, a osidlo, a úraz po
boku vašem, a kolí v očích vašich, dokud vás (Hospodin)
neodklidí, a nevyhladí z země této výborné, kterou dal vám.

14. Hle já dnes docházím na cestu vší země,' a poznáte
celou myslí, že ze všech slov, která slíbil vám Hospodin uči
niti, ani jediné nepominulo na prázdno.“

15. Jako tedy splnil akntkem, cožkoli zalíbil, a všecky
věci šťastně se dály: tak uvede na vás cokoli zlého hrozil,
dokud vás neodklidí, a nevyhladí z této země výborné, kterou
dal vám,

16. proto že jste přestoupili úmluvu Hospodina Boha svého,
kterouž učinil s vámi, a sloužili jste bohům cizím, a klaněli
jste se jim: brzo a rychle povstane proti vám prchlivosť Ho
apodinova, a vyhlazení budete z země této výborné, kterouž
dal vám.

KAPITOLA XXII.

' já brzy umru jako všickní lidé na zemí.
' nevyplněné. K
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KAPITOLA XXIV.

Jose připomíná lidu dobrodiní Boži. — Ldd sliboje Boba sloužiti — Smrf
Josze a Elsazara kněze.

1. I shromáždil Jasue všecka pokolení israelská v Sichem.
a povolal starší, a knížata, | soudce, i místry: i postavili se

před oblíčejem Hospodinovým:
2. a mlavil (Josnej k lidu takto: Toto praví Hospodin Bůh

Israelftv: Za řekou * bydlili otcové vaši cd počátku, Thare otec

Abrahamův, a Nachorův; a sloužili bohům cizím.
3. Vzal jsem tedy otce vašeho Abrahama z končin Mesopo

tamie: a přivedl jsem ho do země Chanaan: a rozmnožíl jsem
símě jeho,

4. dav jemu Isáka: a tomu zase dal jsem Jakoba i Esau.
Z nichžto Esauovi dal jsem horu Seir, aby jí vládl: Jakob
pak a synové jeho sestoupili do Egypta.

5. I poslal jsem Mojžíše a Árona, 5 bil jsem Egypt mno
hými znameními a zázraky.

G. A vyvedl jsem vás, Í otce vaše z Egypta, a přišli jste
k moři: i honili Egvptští otce vaše s vozy a jezdci až k moři
červenému.

7. Volali pak synové israelští k Hospodinu, který postavil
mrákotu mezi vámi a Egyptskými, a uvedl na ně moře, a při
krylo je. Viděly oči vaše všecko, což jsem učinil v Egyptě,
a bydlili jste na poušti za dlouhý čas:

8. potom uvedl jsem vás do země Amorrhejského, kterýž
bydlil za Jordánem. A když bojovali proti vám. dal jsem je
v ruce vaše, a opanovali jste zemi jejich, a pobili jste je.

9. Povstal pak Balak syn Seforův, král moabský, a bojoval
proti Israelovi. I poslal, a povolal Baláma, syna Beorova, aby
zlořečil vám:

10. a já nechtěl jsem ho alyšetí, ale na odpor zase skrze
něho dobrořečil jsem vám, a vysvobodil jsem vás z ruky jeho.

11. I přešedše Jordán, přišli jste k Jerichu. I bojovali proti
vám muži města toho, Amorrhejský, a Ferezejský, a Chana
nejský, a Hethejský, a Gergezejský, a Hevejský, Jebusejský:
n dal jsem je v ruce vaše.

12. I poslal jsem před vámi sršně, a vypudil jsem je z míst
jejich, dva krále amorrhejské, ne mečem, ani lučištěm tvým.

19. A dal jsem vám zemi, v níž jste nepracovali, a města,
kterých jste nestavěli, abyste bydlili v nich: vínice a zahrady
olivové, kterých jste neštípili.

14. Nyní tedy bojte se Hospodina, a služte mu dokonalým
a pejupřímnějším srdcem: a odstraňte boby, kterým sloužili
otenvé vaši v Mesopotamii, a v Egyptě, a služte Hospodinu.

15. Pakli se vám zdá zlé sloužiti Hospodinu. dává se vám
na vůli: vyvolte sobě dnes. co se líbí, komabyste raději slou
žiti měli, zdali bohům, jimž sloužili otcové vaší v Mesopotamií,
čili bohům Amorrhejských, v jejichžto zemí bydlíte: já pak
a dům můj sloužiti budeme Hospodinu.

16. I odpověděl lid, a řekl: Odstup od nás, abychom opu
stilí Hoapodina a sloužili bohům cízím.

17. Hospodin Bůh náš sám vyvedl nás, i otce naše, z zemé
egyptské, z domu služebnosti: a činil před očima našima zna
mení veliká, a ostříhal nás na vší cestě, po níž jsme šli, a
mezi všemi národy, skrze které jsme prošli.

KAPITOLA XXIV.

* za řekou, t. j. za Eafraterm, v Mesopotamil.
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18. A vypadil všecky národy, [zvláště] amorrhejského oby
vatele země, do které jsme my vešli. Proto budeme sloužiti
Hospodinu, nebo on jest Bůh náš.

19. I řek! Josue k lidu: Nebudete moci sloužiti Hospodinu: *
nebo Bůh svatý, a silný milovník jest, aniž odpustí nešlechet
nostem vašim a hříchům.

20. Jestlíže opustíte Hospodina, a budete sloužiti bohům
cizím, obrátí se, a trápiti bude, a zkazí vás, když byl dobré
věci učinil vám.

21. I řekl lid k Josue: Nikoli tak nebude, jakož mluvíš.
ale Hospodinu aloužiti budeme.

22. A řekl Josue k lidu: Svědkové jste vy sami, že jste
sobě vyvolíli Hospodina, abyste mu sloužili. I odpověděli:
Svědkové [jsme].

23. Řekl: Nyní tedy odstraňte bohy cizí, kteří jsou u pro
střed vás, a nakloňte srdcí svých k Hospodinu Bohu Israelovu.

24. I řekl lid k Josue: Hospodinu Bobu našemu aloužiti.
a přikázaní jeho poslouchatí budeme.

25. Učinil tedy Josne v ten den smlouvu, a předložil lidu
přikázaní a sondy v Síchem.

26. Zapsal také všecka slova tato do knihy zákona Hospo

* dolož: „a spolu bobům cizím“. — Hospodin Báb, svatý horlitel, ne
trpí žádného bůška, Zidné modly vedle sobe.
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dinova:* a vzal kámen převeliký, a postavil jej pod dubem,
kterýž byl ve Svatyní Hospodinové:*

27. a řekl ke všemu lidu: Aj, kámen tento bude vám na
svědectví. že slyšel všecka alova Hospodinova, která mluvil
vám, abyste snad potom nechtěli upírati a lháti Hospodinu
Bobu svému.

28. I rozpustil lid, jednobokaždého do vládařství jeho.
29. A po (vykonání) těch věcí umřel Josne syn Nun, slu

žebník Hospodinův, jsa ve stu a desíti letech:
30. a pochovali jej v končinách vládařství jeho v Thamnatb

sare, které leží na hoře Efraim, na půlnoční straně hory Gaas.
31. I sloužil Israel Hospodinu po všecky dny Josue, a star

ších. kteříž za dlouhý čas živi byli po Josue, a kteří znali
všecky skutky Hospodinovy, jež byl učinil v Israeli.

32. Kostl pak Josefovy, které byli vynesli synové israelští
z Egypta, pochovali vSichem, v dílci pole, kteréž byl koupil
Jakob od synův Hemora otce Sichem, za sto mladých ovec,
a [které] bylo dědinou synův Josefových.

33. Eleazar také syn Áronův umřel: a pochovali ho v Ga
baatb, (městě) Fineesa syna jeho, kteréž mu dáno bylo na
hoře Efraim.

* t j. na konec kníh Mojžíšových, kteráž se nalézaly v arše.
* ©j. na předslní stánku Hospodinova.



KNIHA SOUDCŮV.

Ve knize této podány jsou zprávy o lidu israelském od smrti Josue až do Heli kněze a soudce.

Vypisují se V ní památné příhody . ; |

za časův třinácti soudcův, mužův hrdinských, kteréž za jistých okolností vzbudil Bůh

k vysvobození a opatrování lidu svého, když byl za příčinou modloslužebnosti v podrobenost okolních

m pohanských národův upadl.

Knihu soudcův sepsal podle starého podání prorok Samuel.

KAPITOLA I.

Válka pokolení Jadova a Bimeonova -proti pohanským městům. —

Posástalých národův podmanění.

1. Po smrti Josue radili se synové israelští s Hospodinem.'
řkouce: Kdo potáhne před námi proti Chananejskému,* a bude
vůdcem boje?

2. I řekl Hospodin: Juda nechť táhne: aj dal jsem zemi
tu v ruce jeho.

3. I řekl Juda Simeonovi bratru svému: Táhní se mnou

do losu mého,* a bojuj protí Chananejskému, a já také po
táhnu s tebou v los tvůj. I táhl s ním Simeon.

4. I vytáhl Juda: a dal Hospodin Chananejakého a Ferezej
ského v ruce jejich: a porazili v Bezeku deset tisíc. mužův.

Ď. A nalezše Adonibezeka v Bezeku, bojovali proti němu.
a porazili Chananejského a Ferezejského.

6. Utíkal pak Adonfbezek: kteréhož honivše chytili, a zntí
nalí mu prsty u rukou jeho | u nohou.

7. I řekl Adonibezek: Sedmdesáte králův,“ s ufatými prsty
u rukou £ nohou, pod mým stolem sbírali drobty: jakž jsem
činil, tak odplatil mi Bůh. I přivedli jej do Jerusaléma, a tam
umřel.

8. Neb gynové Jadovi bojovali proti Jerusalému, dobyvše
ho, pobili ostrostí meče [obyvatele jeho] a všecko město vy
pálili obněm.*

9. A potom vytáhše bojovali proti Chananejskému, který
bydlil na horách. a ku polední, £ na rovinách.

KAPITOLA L

! Dělo se to řádem od Boha naříseným. Nejvyšší kněz prostředkom
Urim a Thumim, vyzvídal vůli Boší. 2. Mojž. 28., 80.

* Jeraelští opanovali sice veškeru zemí, avšak v některých končinách
drželi 60 také Chananejšti, kteří vedle příkázaní Hospodtnova měli býti
buď vylmání aneb zahlazení. Viz Josne 21., 41.

3 do losu mého, t. j. do země, která mně připadla losem. Spojení
Jeouce, rypleníme z ní ostatky Chananejských.

* Bedmdesáte králův, t |. vrchních pánů v jednotlivých městech,
kteréž Adoníbezek v boji přemohl a vedle tehdejšího vojenského práva
na těle zohavil. .

5 Co se tuto od v. 8.—16. připomíná, stalo se ještě za šívota Josnova,
Jak ve knize Jvsne vyloženo Jest (k. 15., 14.—19. 69.), to za ton příčí
nou, aby zjevno bylo, jak Adonibezek do Jorusaléma veden býti mobl.

10. A táhna Jada proti Chananejskému, který bydlil v He
bron (jehož jméno za starodávna bylo Kariath Arbe), pobíl
Sesaj, a Ahiman, a Tholmaj:

11. a odtud jda táhl na obyvatele Dabir, jehož jméno staré
bylo Kariath Befer, to jest, město písem.

12. I řekl Kaleb: Kdoby dobyl Kariath Sefer, s zahubil je.
dám jemu Axa dceru svou za manželku.

13. A když ho dobyl Othoniel syn Cenezův, bratr“ Kalebův
mladší, dal mu Axu dceru svou za manželku.

14. A když s ní šel na cestě muž její, napomenul ji, aby
prosila otce svého za pole. Kterážto, když vzdychala sedíc na
oslu, řekl jí Kaleb: Co jest ti? 

15. Ale ona odpověděla: Dej mi požehnání: nebo dal jsi
mí zemi suchou, dejž i svlaženou vodami. Dal tedy jí Kaleb
vlažené pole v horních a dolních končinách.

16. Synové pak Cinea, příbuzného Mojžíšova, vstoupili
z města palem“ a syny Juda, na poušť losn jeho, kteráž jest
k straně polední Arad, a bydlili a ním.“

17. Táhl pak Jada s Simeonem bratrem svým, a porazili
spolu Chananejského, kterýž bydlil v Sefaath, a zabili jej.
A nazváno jest jméno města Horina, to jest prokletí.

18. I dobyl také Juda Gázy s končinami jeho, a Askalonu,
1 Akkaronu s končinami jejích.

19. I byl Hospodin s Jadou, a vládl horami: ale nemohl
vypleniti obyvatelův údolí. že měli mnoho vozův opatřených
kosami.

s 20. I dali Kalebovi Hebron, jakož byl řekl Mojžíš, a vy
hladil odtud tři syny Enakovy.

21. Jebusea pak bydlícího v Jerusalémě nevyplenili synové

s Benjaminovi: i bydlil Jebuséjský v Jerusalémě, s syny Benjami
novými, až do dnešního dne.*

22. Čeleď pak Josefova vytáhla do Bethel, a Hospodin byl
8 nimi.

23. Nebo když oblehli město, které prve sloulo Luza,
24. (strážní) uzřeli muže vycházejícího z města, a řekli

* bratr — příbuzný.
? město palem — Jericho.
* e nim, t. j. s syny Judovými.
* do dnešního dne, t. j. až do času Samuele, kterýž knihu Soudcův
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k němu: Ukaž nám přístup do města, a učiníme s tebon milo- „X Ň : 10. A když všecken ten rod * shromážděn jest k oteům svým:
srdenství. povstali jiní, kteříž neznali Hospodina, £ skutkův, kteréž byl

25. Kterýžto když jim ukázal, vyhubili město ostrostí meče: i učinil s Israelem.
muže pak toho, i všecku čeleď jeho propustili.

26. A ten jsa propuštěn, odešel do země Hetthim, a vystavěl
tam město,a nazval je Luza: kteréž se tak jmenuje až po dnes.

27. Manasse také nezahladil [obyvatelův] Bethsan, a Thanak
s vesnicemi jejich, ani obyvatelův Dor, a Jeblaam. a Mageddo
s vesnicemi jejich, a počal Chananejský bydliti s nimi.

28. Když se pak zsílil Israel, učinil je poplatnými, a ne
chtěl jich vyhladiti.

29. Efraim také nepobil (hananejského, který bydlil v Gazer.
ale bydlil s ním.

30. Zabulon též nezahladil obyvatelův Cetron, a Naalol:
ale bydlil Chananejský u prostřed něho, a učiněn jest mu
poplatným.

81. Rovněž i Aser nezahladíl obyvatelův Accho a Sidonu,
Ahalab, a Achazib, a Helba, a Afek, a Rohob:

32. a bydlil u prostřed Chananejského obyvatele země té,
aniž ho pobil.

33. Též i Neftali nevyplenil obyvatelův Bethsames, a Betb
anath: ale bydlil mezí Chananejským obyvatelem země, i byli
mu Bethsamitští, a Bethanitstí poplatní.

34. A Amorrhejský ssužoval syny Dan na hoře, aníž jim
dal místa, aby na roviny sstoupili:

3. i bydlil na hoře Hares, což se vykládá střepová, v Aja
lon, a Salebim. I zsílila se ruka domu Josefova, a učiněn jest
inu poplatným.

30. Bylo pak pomezí Amorrhejského od vrchu Štíra. skáln
i wnísta výše položená.

11. I činili synové israelští to, což zlého jest před obličejem
Hospodinovým. a sloužili Baalim.“

12. A opustivše Hospodina Boha otcův svých, kterýž je
vyvedl r země egyptské: následovali bohův cizích, a bohův
národů, kteří bydlili vůkol nich. a klaněli se jim: a k hněvu
vopudili Hospodina, nebo

13. opustivše jej, aloužili Baal. a Autaroth.*
14. I rozhněvav se Hospodin na Israele, vydal je v ruce

loupežníkův, kteří zjímali je, a prodali nepřátelům. ktařížto
bydlili vůkol: aniž mohli odolati protivníkům svým:

15. ale kamkoli se obrátili, všady byla ruka Hospodinova
proti nim, jakož byl mluvil, a přisábl jim: i ssonženi jsou
náramné.

16. I vzbuzoval Hospodin soudce, kteřížby je vysvobozovali
z rukou hubitelův: ale ani (soudcův] těch nechtěli poslouchati,

17. smilníce“ s bohy cizími, a klanějíce se jim. Brzo sešli
s cesty. po kteréž byli chodili otcové jejích: i ač slýchali
přikázaní Hospodinova, všecky věci na odpor činili.

18. A když Hospodin vzbuzoval soudce, za dnův jejích na
klonén býval k milosrdenství, a slýchal Ikání soužených, a vy
evobozoval je od trýzně zhoubcův.

19. Když pak umřel soudce, navracovalí se zase [k hříchům
předešlým], a mnohem horší věcí páchali, než otcové jejich :
odcházejíce za bohy cizímí, sloužíce a klanějíce se jim. Ne
upustili od nálezkův svých a cesty přetvrdé, po kteréž choditi
navykli.

20. I rozhnévala se prchlivosťHospodinova na Israele, a řekl:
Proto že národ tento zrušil úmluvu mou, kterou jsem byl
učinil s otci jejích, a nechtěl poslouchati blasu mého:

21. i já také nezahladím národův, kterých zanechal Josue.
když umřel,

22. abych akrze ně zkusil Israele, zdali ostříbají cesty Ho
apodinovy, a chodí po ní, jakož ostříhali otcové jejich, číli nic.

23. Zanechal tedy Hospodin těch všech národův, a nechtěl
jich rychle vypleniti, aniž dal jich v ruce Josue.

KAPITOLAIL.
Trestání lidu pro spolky s pohany a pro Jiné břichy.

1. I vstoupil anděl Hospodinův z Galgala' na místo plačí
cích, a řekl: Vyvedl jsem vás z Egypta. a uvedl do země,
kterouž jsem s přísahou zaslibil otcům vašim: a slíbil jsem,
že nezruším úmluvy své s vámi na věky:

2. tak toliko, abyste i vy nečínili amlouvy 8 obyvateli země

této, ale oltáře jejich zkazili: ale nechtěli jste alyšeti hlasu
mého. Proč jste to učinili?

3. Pročež nechtěl jsem jich vypleniti od tváři vaší: abyste
měli nepřátely, a bohové jejich vám byli ku pádu.

4. A když mlavil anděl Hospodinův tato slova ke všem
synům jeraelským: pozdvíhli oni hlasu svého. a plakali.

Ď. A nazváno jest jméno místa toho: Místo plačících, aneb
slz: i obětovali tam oběti Hospodinu.

G. Rozpustil tedy Josue lid a rozešli se synové israelští
jedenkaždý do svého vládařství, aby vládli jím:

7. i aloužili Hospodinu po všecky dny jeho, i starších,
kteříž za dlouhý čas po něm živi byli, a znali všecky skutky

Hospodinovy, kteréž byl učinil s Israelem. .
8. Umřel pak Josue syn Num, služebník Hospodinův, jsa

ve stu a desíti letech.

9. a pochovali jej v krajině vládařetví jeho v Thamnathsaře
na hoře Efraim, k straně půlnoční hory Gaas.*

KAPITOLA III.

Zaraelští hříchy se nakazílí a soužení jsou. — Čínice pokání, akrze Otbonlele,

Aoda, a Samgars od nepřátel vysvobosenl jsou.

1. Tito jsou národové, kterých zanechal Hospodin, aby na
učil skrze ně Izraele, i všecky, kteří nevěděli o válkách Chana
nejských,' :

2. aby potom naučili se synové jejích bojovati s nepřátely,
a měli uvyklosť v bojování:

3. patero knížat filistinských, i všickni Chananejští, a Si
donští i Hevejští, kteříž bydlili na hoře libánské, od hory
Baal Hermon, až tam, kudy se vchází do Emath.

+. I zanechal jich, aby skrze ně zkusil Israele, budou-li
poslouchati příkázaní Hospodinových, jež byl přikázal otcům
jejich akrze Mojžíše, čili nic.

* všecken ten rod, t. J. leraelští odrostlí za věku Josuova.
* Baalím — modlám.
* tj. slanci a měsíci.
* nepravosti páchajíce na počesť modlám.

KAPITOLA IL

! Rozumějí so tu války, vedené za Josue.

KAPITOLA I.

' V Galgala Josne po delší čas měl svůj tábor.
1 Připomíná se tato Josno a čes jeho sa tou příčinou, aby patrně

ukázalo se, kterak leraelští po jeho smrti změnili mysl « po své chuti
Jdouce, odvraceli se od Hospodina.

41
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5. Bydlili tedy synové israelští u prostřed Chananejského,
a Hethejského, a Amorrhejského, a Ferezejského, a Hevejského,
a Jebosejského,

6. a brali sobě dcery jejích za manželky, a oni dcery avé
jejich synům dávali, a sloužili bohům jejich.

7. I činili, což zlého jest před oblíčejem Hospodinovým,
a zapomněli so nad Bohem svým, aloužíce Baalim a Astaroth.

8. I rozhněvav se Hospodin na Jeraele, dal je v ruce Chu
san Rasathaim krále megopotamského, i slonžili mu osm let.

9. I volali k Hospodinu: který vzbudil jím vysvoboditele,

a vysvobodil je, totiž Othoniele syna Cenezova, mladšího bratra
Kalebova:

10. i byl v něm duch Hogpodinův,“ a soudil Israele. I vy
táhl k boji, a dal Hospodin v ruce jeho Chusan Rasathaitna
krále syrského, a podmanil ho.

11. I byla v pokoji země čtyřiceti let, a umřel Othoniel
syn Cenezův.

12. Opět činili synové israelští. což zlého jest před oblíčejem
Hospodiuovým: který posílí proti ním Eglona krále moab
ského: nebo čínili zlé věci před oblíčejem jeho.

13. I připojil k němu syny Ammonovy a Amalekovy: i vy
táhl a porazil Israele, a opanoval město palem.

14. I sloužili synové leraelští Eglonovi králi moabskému
osmnácte let:

16. a potom volali k Hoapodinu: který vzbudil jím vysvo
boditele, jménem Aoda, syna Gery, syna Jeminy, kterýž obojí
ruky za pravici užíval. I poslali synové israelští po něm dary
Eglonoví králi moabakému.

16. Ale on (Aod] udělal sobě meč na obě strany ostrý,
mající u prostřed jilec zdélí na dlaň ruky, a připásal jej
sobě pod plášť po pravé straně.

17. I podal dary Eglonovi králi moabskému Eglon pak
byl tlustý náramně.

18. A když byl podal darův, zprovodil tovaryše, kteříž byli
8 ním přišli.

19. A navrátív se z Galgala.* kdežto byly modly, řekl ke
králi: Slovo tajné mám k tobě, králi. A on rozkázal mlčení: +
a když vyšli všickní, kteříž okolo něho byli:

2. přistoupil Aod k němu: on pak seděl u večeřadle letním
sám: i řekl (Aod]: Slovo Boží mám k tobě. Kterýž hned po
vstal z trůnu svého.

21. I vztáhl Aod levou ruku, a vzal meč od pravého boku
svého, a vrazil jej do břicha jeho,

22. tak silně, že I jílce za ostřím vešly do rány, a v pře
tlustém tuku se zavřely.“ Aniž vytáhl meče, ale tak jak jej

veň vrazil, nechal ho v těle: a hned skrze tajnosti přirozené
břicha vyšla lejna.

23. Aod pak zavřev co nejpilnějí dváře večeřadla, a uzamk
nuv je,

24. skrze zadní dvéře vyšel. A služebníci královi přišedše
viděli zavřené dvéře večeřadla, a řekli: Snad jest na potřebě
v letním pokoji.

%£ J. zvláštním docha Božího vnuknatím a řízením veden byl.
* Galgal, místo památné blizko u Jericha Josue, přepraviv se přes

Jordán, v Galgale vzdělal pomník (Jos. 4, 20.). Za krále Moabského
klaněli se tam modlám. —Aod zašel do Galgala nikolí k vůlí modlám,
nýbrž z lásky k otem a Hospodinu. Navrátiv so odtamtod zase k Eglo
noví, patrně bodlal zabití řečeného krále.

* Král, domnívaje ae, že ma chce nějakou věštbu z Galgala od model
zvůstovati, rozkázal mlčeti, dokod druzí neodešli.

> Vražda tm něktoří vykladatelé vymlouvají tím, že Aod zpáchal ji
k rozkazu Boha a nikoli o své ujmě.
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25. A čekajíce dlouho, až se styděli, a vidouce, žeby žádný
neotvíral, vzali klíč: a otevřevše nalezli pána svého, an leží
mrtvý na zemi.

26. Aod pak, když oni se bouřili, již byl utekl, a přešel
místo. kdež byly modly, odkud se byl navrátil. I přišel do
Seirath:

27. a hned zatroubil v troubu na hoře Efraím: i sestoupili
s ním synové Igraelští, a on šel napřed.

28. Kterýž řekl k nim: Pojďte za mnou: nebo dal Hospodin

nepřátely naše Moabské v ruce naše. I táhlí za ním, a osadili
brody Jordánské, kterýmiž se přechází do země moabské:
a nedali žádnému přejíti:

29. ale pobili Moabských v ten čas okolo desíti tisíců, všecky
silné a udatné muže. Žádný z nich utéci nemohl.

30. I snížen jest Moab v ten den pod rukou Israele: a od
počinula země osmdesáte let.“

31. Po něm byl Samgar, syn Anathův, kterýž radlicí pobil
z Filistínských šest set mužův, i on také hájil Israele.

KAPITOLA IV.

Debbara a Barak bojovali proti Sisarovi, —Jabe) zabila Aleara utikajicího.

1. I činili opět synové igraelští, což zlého jest před oblí
čejem Hospodinovým, po smrti Aoda,

2. a vydal je Hospodin v ruce Jabina krále chananejského,
kterýž kraloval v Asor: a měl vůdce vojska svého, jménem
Sisaru, sám pak bydlil v Haroseth národův.'

3. I volali synové israelstí k Hospodinu: nebo (Jabin) měl
. devět set vozův s kosami, a po dvacet let náramně byl uti

skoral je.
4. Byln pak (tebdáž) Debbora prorokyně manželka Lapi

dothova, kteráž soudila za onoho času.*
b. A sedávala pod palmou, která jménem jejím sloula,

mezi Rama a Bethel na hoře Efraim: i vstupovali k ní sy
nové jsraelátí ke všelikému soudu.

6. Kterážto poslavší, povolala Baraka, svna Abinvemova
z Cedes Neftalimova: a řekla k němu: Přikázal tobě Hospo
diu Báb ieraelský, jdi a sbeř vojska na horu Thábor, a vezmi
s sabou deset tisíc bojovníků z synův Neftali, a z svnův Za
bulon:

7. já pak přivedu k tobě ku potoku Císon, Sisaru, kníže
vojska Jabinova, i vozy jeho, i všecko množství jeho, a dám
je v ruku tvou.

8. I řekl k ní Barak: Půjdeš-li se mnou, půjdu: pakli ne
půjdeš se mnou, nepůjdu.

9. Kterážto řekla k němu: Půjdu sice 8 tebou. ale tenkrát

nebude připsáno tobě vítězství, nebo v ruku ženy dán bude
Sisara. Vstala tedy Debbora, n šla s Barakem do Cedes.

10. Kterýžto [Barak] svolav Zabulona, a Neftali. táhl s de
síti tisíci bojovníkáv, maje s sebou Debboru.

11. Haber pak Ciuejský byl před tím se oddělil od jiných
Cniejských bratří svých,* synův Hobaba, příbuznéhoMojží

« Léta počítají se tu od smrti Othoniolovy až do smrti Aodovy.

KAPITOLA IV.

t V Haroseth národové rozliční pospolu přebývali.
3 Bylať to žena, která jsonci osvícená dnohom Božím a v zákoně

zhěhlá, zvláštní moudrostí vynikala a ke kteréžto se mnozí v rozepřích
svých utíkali, výrokům a nálezům jejím se podrobujíce.

3 Rodina Clnejských bydlila na ponětí Judské. Jedna čňsť zÚstala
v pokolení Jada. — Haber, odloučlv se od bratři v Judetru, přidražil
se kn pokolení Manasscovu.->. a Ů ď
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Šova: a rozbil stany své až do údolí, které slove Sennim,
a leží podle Cedes.

12. I oznámeno jest Sisarovi, že vytáhl Barak, syn Abi
noemův na horu Thábor:

13. tedy shromáždil devět set vozův 8 kosami, a všecko
vojsko z Haroseth národův ku potoku Cison.

14. I řekla Debbora k Barakovi: Vetaň, nebo tento jest
den, v němž dal Hospodin Sisaru v ruce tvé: hle on jest
vůdce tvůj. Sstoupil tedy Barak s hory Thábor, a deset tisíc
bojovníkův s ním.

16. I přestrašil Hospodin Sisaru, i všecky vozy jeho, i vše
cko množství ostrostí meče, před oblíčejem Barakovým: tak
velice, že Sisara skočiv s vozu, pěšky utíkal,“

16. a Barak honil utíkající vozy, a vojsko, až do Haroseth
národův, a všecko množství nepřátel padlo až do posledního.

17. Sisara pak utíksje přišel k stanu Jahel manželky Ha
bera Cinejského: nebo pokoj byl mezi Jabinem králem Azor,
a domem Habera Cinejského.

18. Vyšedši tedy Jahel v cestu Sisarovi, řekla k němu:
Vejdi ke mně, pane můj: vejdi, neboj se. Kterýž všed do
stanu jejího, a přikryt jsa od ní pláštěm,

19. řekl k ní: Dej mi, prosím, maličko vody, neb žízním
velmi. Kterážto otevřevší láhbvici s mlékem,“ dala mu píti.
a přikryla ho.

20. I řekl Sisara k ní: Stůj přede dveřmi stanu: a přišel
liby kdo a ptal ge tebe řka: Jestli zde kdo? Odpovíš: Není
tu žádného.

21. Tedy vzala Jahel manželka Haberova hřeb od stanu,
vzavši též i kladivo: a všedši [kněmu) tajně a tiše. nasadila
na židovinu hlavy jeho hřeb, a udeřivší kladivem vrazila do
mozku, až v zemi uvázl: kterýž sen se smrtí spojiv, zhynul
a umřel.

22. A hle Barak honě Sisaru přicházel: a vyšedší Jahel
vetříc jemu, fekla mu: Pojď, a ukáři tobě muže, kterého
hledáš. Kterýž když vešel k ní, uzřel Sisaru an leží mrtvý,
a hřeb an vězí v židovinách jeho.

23. Ponížil tedy Bůh v ten den Jabina krále chananejského
před syny israelskými:

24. kteříž denně více se rozmáhali a silnou rukou potlačo
vali Jabina krále chananejského, až i vyhladili jej.

KAPITOLA V.

Píseš Debbory a Darnka po vitězství.

1. I zpívali Debbora a Barak syn Abinoemův v ten den.
řkouce:

2. Vy, kdož jste dobrovolně vydali z Israele duše své v ne
bezpečenství, dobrořečte Hospodinu.

3. Slyšte králové, ušima pozorujte knížata: já, já budu zpí
vati Hospodinu, žalm zpívati budu Hospodinu Bohu israelskémnu.

4. Hospodine, když jsi vycházel z Seir," a šel jsi přes kra
Jiny edomské, třásla se země, a nebesa i oblakové vydali déšť.

* Z dopuštění Božího taková brůza připadla na Sisaru, a na bojov
niky Jeho, že všickni před Barakem dali se na útěk.

> bez pochyby velbloudim, kteréž opojuje.

KAPITOLA v.

"4 J. aby zákon dal lidn arému.
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5. Hory se rozplynuly od tváři Hospodinovy, a Sinaj od tváři
Hospodina Boha israelského.“

6. Za dnův Samgar, syna Anathova, za dnův Jahel, odpočí
nuly stezky: a ti, kteří (jindy) chodívali po nich, zacházeli po
stezkách neschůdných.*

7. Přestali silní v Israeli, a odpočinulí: až povstala Debbora,
povatala matka v Israeli.

8. Nové boje vyvolíl Hospodin, a brány nepřátel sám pod
vrátil: pavézy pak ani kopí nebylo viděno mezi čtyřiceti ti
síci Israele.“

9. Srdce mé miluje knížata israelská: kteří jste dobrovolně
vydali sebe v nebezpečenství, dobrořečte Hospodinu.

10. Kteří jezdíte na etkvělých oslích a sedáte na soudu,
a chodíte po cestě, mluvte.*

11. Kdež jsou ztlučení vozové, a vojsko nepřátel jest po
třeno, tara ať se vypravují spravedlnosti Hospodinovy, a milo
stivosť k allným leraelským: tehdáž sstoupí lid Hospodinův
k branám,“ a obdrží knížetství,

12. Povstaň, povstaň, Debboro, povstaň, povstaň a vypravuj
píseň: povstaň, Baraku, a zajmi jaté své, svnu Abinoemův.

13. Zachování jsou ostatkové lidu, Hospodin skrze silné
bojoval.

14. Z Efraima (byl ten, kdož) ehladil je za Amaleka,“ a po
něm (přišel) z Benjamina“ na lidi tvé, Amaleku: z Machira“
knížata táhli, a z Zabulona ti, kteříž vojsko vedli k boji.

16. Vůdcové Issachar byli s Debborou, a šli v zápětí za Ba
rakem, kterýž jako úprkem běže do propasti, vydal se v ne
bezpečenství: když rozdělen byl proti sobě Ruben, (při) zinu
žilých nalezen jest svár.© ©

16. Proč bydlíš mezi dvěma efli, aby slyšel bečení stád?'*
Když rozdělen byl proti sobě Ruben, (při) zmažilých nalezen
jest svár.

17. Galaad za Jordánem odpočíval, a Dan pracoval při lo
dích: Aser bydlil na břehu mořském,a u přístava se zdržoval.*

18. Zabulon pak a Neftalí vydalí duše své na smrť v krajině
Merome.

19. Přitáhše králové,'* bojovali, bojovali králové chananejští
v Thanach, při vodách Mageddo, avšak kořisti nevzalí.

2. S nebe bojováno jest proti nim: bvězdy zůstávajíce
ve svém pořádku a běhu, proti Sisarovi bojovaly,'“

21. Potok Cison zachvátil těla jejich mrtvá, potok Kadumim,
potok Cison: pošlapej duše má silné,

1 Rozum a význam 4. a 5. verše jest ten: Když Hospodin zákon
důval na hořo Sinaj. sami živlové poalušnosť a uotivosť jevili k Tvůrel
svému; ale Israel byl neposlušen a protož potrestán jest.

4 Cesty byly nebezpečně, a nikdo pro strach nechodil pa nich. Ti,
kdož prve chodivalí po nich, strachojíce se nepřátel, obcházeti musili.

* Jabín všecky odzbrojil a zbraně jim pobral. Barak, věda jak cha
trně ozbrojení byli bojovníci jeho, Bohu jedinému vítězatví nad Sisaron
přičítá. :

* vypravojte moo a slávu Boží.
“ t j. do měst svých, z kterých je vypudil nepřítel.
* Josno z pokolení Efraimova porasíl Amalekitské.
> Z pokolení Benjaminova byl Aod.
* Machir alul prvorozeneo Manasseův, a tudíž 2 pokoloní Manaascova

byla knížata, o nichž tu řeč.
's Rubenovcí sdráhali se táhnoati sa ženou.
"! Hebr. text: „Proč jsi zůstal při korytech“, t j. doma při dobytku

evém? Proš jsi netáhl do boje?
"" Pokolení Ruben a Gaad, která v Galaad přebývala, hověla si. —

Rodicí z pokolení Dan I Asser, zabývajíce se plavbon a obchodem,
rovněž tak jako Rubenovci nepřišli ua pomoo

" Knil Jabín a spojenci jeho.
"* Bouři, vlehřiel, krupobitím atd. vojsko předěšené potřeno Jest.
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22. Kopyta koním odpadala, když utíkali s prudkostí, a po
hlavě padali nejsilnější z nepřátel.

29. Zlořečte zemí Meroz,'* řekl andě) Hospodinův: zlořečte

obyvatelům. jejím, ženepřišli na pomoc [lidu] Hoapodinovu,
Da pomoc nejsilnějším jeho.

24. Požehnána buď mezi ženami Jahel, manželka Habera
Cinejského, a požehnána buď ve stanu svém,

25. Žádajícímu vody dala mléka, a v knížecí nádobě po
dala másla.

26. Levou ruku svou vztábla k hřebu, a pravou ku kovář

skému kladivu, i udeřila Sisaru, vyhledavší na hlavě místa
ráně, a židovinu silně prorazivši.. :

27. U nohou jejích padl: zhyuní a umřel:

nohama jejími, a ležel bezdušný a bídný.
28. Zokna vyhlídajícnaříkaln matka jeho: a z večeřndla

mluvila: Proč tak dlouho nevrací se vůz jeho? Proč obme
skala se kola vozův jeho?

29. Odpověděla jedna z mondřejších žen: jeho tato slova
švegruší. své:

0. Soad nyní dělí kořisti, a nejpěknější z žen vybírá se
jemu: roucha rozličných barev dávají se Sisaroví za loupež,
a ozdoby rozličné k ozdobování hrdel sbírají se.

31. Tak' ať zahynou .všickni nepřátelé tvojí, Hospodine: ale

kteří milují tebe, ať se stkvějí, jako se stkví slunce vycbázející:
32. I byl pokoj v zemi za čtyřiceti let.

válel „se před

KAPITOLA VL

Jeraelští ovuženíod Madiauských. — Godconod Boha poslán, sby je vysvobodil

1. Činili pak „synové israelští zlé věci před oblíčejem Ho
spodinovým, který vydal. je v raků Madianskýmza sedm let,

2. a potlačení jsou velmi od nich. I zdělali sobě“jeskyné
a skrejšé v horách, a velmipevná místak obraně své.

3. A když osil co Israel, přitáhl Madian, a Amálek, « jiní
z východních národův: .

4 a umnich rozbivše stany, všeckojak bylo zeledlě:zkazili,
až kundy ge vcliází do Gazy.: a žáďné potravy nenechávali
v Israeli, ani ovec,.ani. vólův, ani oslův.

5. Neho sami se.věemistády svými přitáhli ae-svými stany,
a jako kobylky všeckonaplnili, nesčíslnémnožství.lidí a vel
bloudův, čehožkolt se dotkli, hubíce. :

6. I «nížen jest Israel náramně předoblíčejem- Madianakých.
7. Tedy volal k Hospodinu, žádaje pomoci proti Madianským.

8. I poslal k nim maže proroka, kterýž mluvil: Toto praví

Hospodin Bůh, israelský: Já jsem vás vysvobodil z Egypta, a
vyvedl jsem vás z domu služebnosti,

9. a vytrhl jsem vás zruky Egyptských,i všech nepřátel,

kteří sužovali vás: a vyhnal jsem je před vámi a dal jsem
vám zemijejich.

10. A řekl jsem: Já Hospodin Bůh váš, nebojte se bohův

Amorrhejských, v jejichžto zemi bydlíte. Ale nechtěli jste uposlechnouti hlasu mého.

11. Přišel pak anděl Hospodinův, a posadil se pod dubem,
kterýž byl v Efra, a náležel Joasovi, otci čeledi Ezrovy. A když
Gedeon, syn jeho, mlátil a čistil obilí v presu,' aby utekl před
Madianskými,

"» Země Meroz leží při hoře Tibor nedaleko bojiště toho.

KAPITOLA VL

' v pres, £.j. na místě tom, kdež byl pres. Gedeon mlátíl na místě
ukrytém. sby snáze ušel Madianským. Ve východních krajímich mlátí
so obilí na poli.
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12. ukázal se mu anděl Hospodinův, a řekl:
8 tebou, muži nad jiné udatný.

13. I řekl jemu Gedeon: Prosím, pane můj, jestliže Ho

spodin s námi jest, proč pak na nás příšlo všecko toto?
Kde json divové jeho, o kterých vypravovali nám otcové naši,
a řekli: Z Egypta vyvedl nás Hospodin? Nyní pak opustil
nás Hospodin, a vydal v ruku Madianských.

14. I pohleděv naň Hospodin, řekl: Jdi v této síle své,*
a vysvobodíš Israele z ruky Madianských: věr, že jsem tebe
poslal.

15. Kterýž odpovídaje řekl: Prosím, Pane můj, čím vysvo
bodím Israele? Hle, čeleď má nejposlednější jest v Manasse,
a já nejmenší v domu otce mého.

16. I řekl jemu Hospodin: Já budu s tebou: a porazíš Ma
dianského jako muže jednoho.

17. A on řekl: Jestliže jsem nalezl milosť před tebou, dej
mi znamení, že jsi ty, který mluvíš se. růnou.*

18. A neodcházej odsud, až se zase vrátím k tobě, a nesa

obět,“ předložím tobě. Kterýž odpověděl: Já „posečkám, až se
navrátíš.

19. Všel tedy (šedeon, a uvařil kozelce, a z mírky mouky
napekl přesných chlebův: a maso vloživ do: koše, a polívku
z masa vliv do hrnce, přinesl to všecko pod dub, a obětoval
jemu.

20. Řekl jemu -anděl Hospodinův: Vezmi maso, a přesné ty

chleby, a polož pa onu skálu. a polívkou polej. A když tak
učinil, :

21. anděl Hospodinův vztáhl konec holi, kterouž měl v ruce,

a dotekl se masa -i chlebův přesných: i vystoupil oheň ze
skály. té, a strávil to maso i přesné chleby :* anděl pak Ho
spodinův zmizel od očí Jeho.

29. A vida Gedeon, žeby byl anděl Hospodinův, řekl: Běda

mně -Pane Bože můj: že jsem viděl anděla Hospodinova tváří
v.tvář.

28. I řekl jjemu Hospodin: Pokoj s tebou: neboj se, neumřeš.
24. Vzdělal tedy tam Gedeon oltář Hospodinu, a nazval jej:

Pokoj Hospodinův, až do dnešního dne. A když ještě byl v Efra,
jenžjest čeledi Ezrovy,

25. noci té řekl Hospodin k němu: Vezmí býka otce svého
©druhého býka sedmiletého, a zboř oltář Baalův, který jest
otce tvého: a háj. který jest okolo oltáře, posekej:

26. a vzdělej oltář Hospodinu Bohu svému na vrchu skály
té, na kterouž jsi prve oběť položil: a vezmi býka druhého,
a obětuj oběť zápalnou na hranici dříví, kterého z báje
nasekáš.

-27. Pojav tedy Gedeon deset mužův ze služebníkův svých,
učinil, jakož mu byl Hospodin přikázal. Boje se pak domu

ne svého, a lidí toho města, nechtěl toho učiniti za dne,ale -všecko .v noci vykonal.
28. A když ráno vstali obyvatelé: města toho, uzřeli zbo

řený oltář Baalův, a háj posekaný, a býka drahého položaného
na oltáři nově vzdělaném.

29. I. řekli jeden k druhému: Kdo. to udělal? A když pá
trali, kdoby to byl učinil, pověděno jest: Gedeon, syn Joasův,
všecko to učinil.

Hospodin

3 kteronž jsem tě ekutečně obdařil.

* dokaž nějakýmznamením,Ze jsi ov je Jenš vítězstvínad nepřátely a vysvobození Iaraelo alíbiti a dáti můžeš.
* Oběť,tj. dar | pokrm. Gedeon domníval se, že s ním ve jménu

Páně mluvi nějaký prorok, a protož chtěl mu na poctu pokrm.
5 Anděl proměnív pokrm obeený v oběť, dal ji ohněm stráviti, na

důkaz Gedeonovi, že on jest opravdu anděl Hospodinův.
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30. I řekli k Joasovi:

pebo zbořil otář Baalův, a posekal háj.
31. Jimž on odpověděl: Zdali jste vy mstitelé Baalovi, abyste

bojovali za ného? Kdo jest nepřítel jeho, ať umře dříve, než
den zejtřejší přijde: jestliže jest [Baal] bohem, nechť se po
mstí nad tím, kterýž podkopal oltář jeho.“

82. Od toho dne nazván jest Gedeon Jerobaalem,“ proto že
řekl Joas: Nechť se pomstí Baal nad tím, kterýž podkopal
oltář jeho. .

38. Tedy všíckní Madianští, a Amalekitští, a východní ná

rodové shromáždili se spolu: a přešedše Jordán, položili se
v údolí Jezrael:

34. duch pak Hospodinův oblékl“ Gedeona, kterýžto za
troubiv v troubu svolal čeleď Abiezerovu, aby za ním táhli.

35. I poslal posly ke všemu (pokolení) Manasseovi, kteříž
1 za ním tábli: a jiné posly k Aserovi, a Zabulonovi, a Nef
tali, kteřížna pomocjemu přítáhli.

36. I řekl Gedeon k Bohu: Jestlíže vysvobodiš akrze ruku
mou lsraele, jakož jsi mluvil:

37. položím toto rouno vlny na bumně: bude-li rosa toliko
na rouně, a na vší zemi sucho, věděti budu, že skrze ruku
mou vysvobodíš Israele, jakož jai mluvil.?

38. I stalo se tak. A vnoci vstav, a vyždimav rouno, nádobu
rosou naplnil.

39. I řekl opět k Bohu: Nebněvej se prchlivosť tvá na mne,
jestliže ještě jednou zkusím, hledaje znamení na rouně. Pro
sím, ať jest samo rouno suché, a všecka země rosou mokrá.

40. I učinil Bůh noci té, jakož byl žádal: i bylo samo rouno
suché, a na vší zemi rosa.

KAPITOLAVII.

Gedeon s vyvolenciudeřil na nepřátely v nocí, — Nepřátelé dali se
Bantíkánl,— Oréba Zéb bit.

1. Tedy Jerobaal, kterýž i Gedeon slove, v noci povstav.
1 všecken lid s ním, přišel k studnici, která slove Harad.

Vojska pak madianská byla v údolí k straně půlnoční pahorku
vysokého.

2. I řekl Hospodin k Gedeonovi: Mnoho jest lidu s tebou.
a nebude vydán Madian v ruce jeho: aby se nechlubil proti
mné Iarael, řka: Svými vlastními silami vysvobozen jsem.

3. Mluv k lidu, a provolej, ať všickni slyší: Kdo jest lekavý
a bázlivý, navrat se zpět. I odešli s bory Galaad, i navrátilo
se z lidu mužův dvamecítma tisícův, a toliko deset tisíc zů

stalo.
4 I řekl Hospodin k Gedeonovi: Ještě jest mnoho lidu.

veď je k vodám, a tam jich zkusím: a o kterém řeknu tobě,
oby s tebou šel, ten ať jde: kterému nedám jíti, ať se na
vrátí.

Ď. A když lid sestoupil k vodám, řekl Hospodin k Gedeo
noví: Kteřížkoli jazykem chlemtati budou vodu, jako psi

* ač umře, od Baala samého jes potrostán, ač je-li on Bohom.
* bebr. Jerub-Baal znamená: Baal nechť se pomstí, :

* Objekl, t. Jj. nadchnn] odvahou, nadal důvěrou a statečností proti
nepřátelům.

* Gedeon byl zdzrskem pod dubem ujištěn, že jest od Boba povolán.
Žádaje tuto nových snamení, chtěl tím bázlivé Izraelity přesvědělti
o Jisté pomoel Boží v nastávajícím boji. —Svati-otoové vidí vo znamení
tomto předobrazení Krista Pána, kterýš jest jako nebeskárosa, padlá

na rouno nepoškvrněné Panny Marie, za časův, když voškeren svět po
hřížen byl v smrti a v snchotě, (Sv. Hieronym.)

Vyveď syna svého sem, af utře:

i
O.

A830KAPITOLA VII.FY
chlemtaji, oddělíš je obzvláště: kteříž pak séhnou se na ko
lena ku pití, na druhé straně budou.
. G. Byl tedy počet těch, kteří rukou k ústům berouce roda

chlentali, tři sta mužův: všecko pak ostatní množství sehnali
se ja kolena svá k pití.

. I řekl Hospodin k Gedeonovi: Těmi třemi: sty mužův,
kteříž chlemtali vodu, vysvobodím vás, a vydám v ruce tvé
Madianské: všecko pak ostatní množství "aťše navrátí domů.

8. Tedy pro počet nabrali potravy, a trub, všemu pak
ostatnímu množství odjíti rozkázal do stanův jejich: a sám

se třemi sty mužův odebral se do boje. Vojska pak madian
ská ležela pod nímv údolí..

9. Též noci řekl Hospodin k němu: Vataň. a sestup do le
žení:“ nebo dal jsem je v ruce tvé:

10. pakli se bojíš sám jíti, nech sestoupí s tebou Fara, slu
žebník tvůj.

11. A když uslyšíš, co budou mluviti, tehdáž posilní se
ruce tvé, a tím směleji do ležení nepřátelského sestoupís. Se

stoupil tedy on. a Fara služebník jeho do dflce ležení, kdež
byla stráž oděncův.

12. Madian pak, a Amalek, a všickni východní národové,
různo leželi v údolí, jako množství kobylek: velbloudův také
bez počtu bylo, jako písku. který leží na břehu mořském.

13. A když přišel Gedeon, kdosi vypravovalbližnímu svému
sen: a takto vypravoval, což byl viděl: Měl jsem sen, a zdálo
se mi, jakoby se valil pecen podpopelného chleba z ječmene,
a svalil se do ležení madianského: a když se přívalil k stanu,

udeřil naň, a podvrátil jej. a s zemí docela srovnal.
14. Odpověděl ten, komuž to mlavil: Není to níc jiného.

jediné meč Gedeona, syna Joasova, mužeisraelakého: nebd
dal Hospodin v ruce jeho Madianas 1 všecko ležení jeho.

15. A když Gedeon uslyšel gen a vyložení jeho, poklonil
se [Bohu]: a navrátív se do stanův laraelských, řekl: Vstaňte,
nebo dal Hospodin v ruce naše vojská madianská. :

16. I rozdělil tři sta mužův na tři -houfy, a dal trouby
v ruce jejich, a báně“ prázdné, s u prostřed těch bání[byly]
pochodně.

17. A řekl k nim: Jak na mně uzříte, tak čiňte: já vejdu
na kraj stanův, a co učíním, po mně čiňte.

19. Když zavzní trouba v ruce mé, vy také okolo stanův
trubte, a zkřikněte: Hospodinu a Gedeonovi!

19. I všel Gedeon, a tři sta mužův, kteří byli s ním, na

kraj stanův, při začátku bdění po půl noci, a strážné zbu
divše,počali v trouby troubiti, a báně mezí sebou srážeti.

20. Tedy troubili vůkol stanův na třech místech, a báně
rozrazivše, drželi v levé ruce pochodně, a v pravé trouby zně
jící, a kříčeli: Meč Hospodinův a Gedeonův:

21. stojíce jedenkaždý na svém místé vůkol stanův nepřá
telakých. I zděšena jsou všecka vojska, a křičíce 1 kvílíce
utíkali:

29. a však nenstávalo těch tři sta mužů troubíti v trouby.

I pustil Hospodin meč do všeho ležení, a jeden druhého sami
vespolek se vraždili, *

93. utíkajíce až do Bethsetta, a do stráně Abelmehula

KAPITOLA VII.

* Rozumí 00 tábor Madianských.

3 hebr. "obrátil Hospodin moš Jednoho proti drnbéma s to po všem
ležení“ — dotanivajíce ne, že lsrnelští jiš uprostřed ležení
Jaou, za .temnosti noční tovaryše své blíské měli-na nopřátely a tak
vraždíli drah druha. :

o Aanů Clenlasdi > —
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v Tebbath. Srolavše pak se muži ieraelští z Neftali, a Aser,
a ze věcho Manasse, honili Madianaké.

24. I rozealal Gedeon posly na všecky hory Efraimovy, řka:
Vytáhněte proti Madlanským, a zastupte jim vody“ až do Beth
bera a k Jordánu. I zvolal všecken Efraim, a osadilí vody a
Jordán až k Bethbeře.

25. A zajavše dva muže madianské, Oreba a Zeba, zabili
Oreba na skále“ Oreb, Zeba pak v lisu Zeb. A honili Ma
dianské, nesouce s sebou hlavy Oreba a Zeba k Gedeonovi
za řeku Jordán.

KAPITOLA VII.
Nesnáz s syny Efralmovýml — Vitězství nad Madlsnskými. —

a amrt Gedeonora.

1. I řekli k němu muži Efraim: Cos to učinil, že jsi nás
nepovolal, když jsi táhl k boji protí Madianským? vadíce se
silně, a táměř násilí jemu činíce.

2. Jimá on odpověděl: Zdaž jsem co takového mohl učiniti,
jako jste vy učinili?' Zdali není lepší hrozen Efraimův,
nežli vinobraní Ablezerovo?

8. V ruce vaše dal Hospodin knížata madianská, Oreba i
Zeba: co jsem takového mohl učiniti, jako jste vy učinili?

Což když mluvil, upokojil se duch jejich, kterým byli naduti
proti němu.

4. A když přišel Gedeon k Jordánu, přešel jej se třemi
sty muažův,kteříž byli ením: a však pro unavení utfkajících
honit! nemohli.

5. I řekl k mužům Sokkoth: Dejte, prosím, chleba lidu,
kterýž se mnou jest, nebo velmi jsou zemdlení: abýchom
mohli honiti Zebee a Salmana, krále madianské.

6. Odpověděli knížata Sokkoth: Což dlaně rukou Zebee a
Salmana již v ruce tvé jsou, že žádáš, abychom dali vojsku
tvému chleba? *

7. Jimžto on řekl: Když pak dá Hospodin Zebee a Sal
mana v ruce mé, setru těla vaše s trním a hložím pouště.

8. A táhnuv odtud, přišel do Fannel: | mluvil k mužům
místa toho též. Jemuž i oni odpověděli, jako byli odpověděli
muži Sokkoth.

9. Řekl tedy I jim: Když 6e zase navrátím co vítěz v po
koji, zbořím věž tuto.

10. Zebee pak a Salmana odpočívali se vším vojskem svým.
Nebo bylo pozůstalo patnácte tisíc mužův ze všech houfův ná
rodů východních, po zabití sto dvaceti tisíc bojovníkův tasí
cích meč.

11. I táhna Gedeon cestou bydlících ve staních,“ k východní
straně Nobe a Jegbaa, udeřil na ležení nepřátel, kteřížto bez
pečné se měli, a ničeho protivného ge nenadáli.

12. I utíkali Zebee a Salmana. kteréž Gedeon bonil a zjí
mal, rozplašiv všecko vojsko jejich.

13. I navracuje se z boje před východem slunce,

* vody, t. j. řeky a potoky, přes které bylo Madlanským utikati.
* Skála a lis, kdež knížata Oreb a Zeb byli zabiti, pro památku na

zvána jsou jmény jich.
KAPITOLAVII

*Já porazil Peg vajeko: ale vy jali jste vůdce vojska. Zdaž jste

* Židáš od hry kbysbou 4 odměnu dali, tebe s vojsko tvé živili,
prve nožlijsíone Zebec« Sal3 Gedeon netáhl obyčejnon řádnou oestou, nýbrž přes poušť, kdež
Arabové ve staních bydlili. Stalo se to z opatrnosti, aby mimo nadání
přepadl a potřel stíhané nepřátele.
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14.jal mládence z obyvatelův Sokkoth: a vyptal se ho na
jména knížat a starších Sokkoth, a sepsal sedmdesáte sedm
mužův.

16. I přišel do Sokkoth, a řekl jím: Hle Zebecea Salmana,
pro něž jste mne potupili, řkouce: Zdali ruce Zebee a Sal
mana v rukou tvých jsou, a zdali proto žádáš, abychom dali
chleba mužům, kteříž ustali a zemdleli.

16. Vzal tedy starší města, a trní i hloží z poustě, a se
třel jimi a zedral muže Sokkothské.

17. Věži také Fanuel rozbořil, pobiv obyvatele města.
18. Potom řekl k Zebee a Salmana: Jací to byli muži,

které jste zavraždili na hoře Thábor? Kteříž odpověděli: Po
dobní tobě, a jeden z nich jako syn králův.

19. Jimž on odpověděl: Bratři moji [to] byli. synové ma
tky mé; živ jest Hospodin, že kdybyste je byli zachovali na
živě, nepobíl bych vás.

2. I řekl k Jether prvorozenému svému: Vstaů a pobij
je. Ale on nevytáhl meče: bál se zajisté, neb ještě mládene
ček byl.

21. I řekli Zebee a Salmana: Vstaň ty a oboř se ua nás:
nebo podle věku jest síla člověka. I vstal Gedeon, a zabil
Zebee a Salmana: I vzal ozdoby a spony, jimiž hrdla krá
lovských velbloudův ozdobena bývají.

22. I řekli všickní muži israelátí k Gedeonovi: Pannj nad
námi ty, a eyn tvůj, | syn syna tvého: nebo vysvobodil jsi
nás z ruky Madianských.

23. Jimž on řekl: Nebudu panovati nad vámi, aniž bude
panovati nad vámi syn můj, ale Hospodin panovati budesad
vámi.

24. I řekl k nim: Jednu žádost žádám od vás: Dejte mi

náušnice z kořisti své; nebo náušnice zlaté Ismaelští obyčejměli míti.

25. Kteříž odpověděli: Dáme velmi rádi. A prostřevše plášť
na zemi, metali naň náušníce z kořisti.

26. A byla váha požádaných náušnic tisíc a sedm set lotův
zlata: krom ozdob, a zápon, a roucha šarlatového, kteréž krá
lové madianští na sobé mívali, a kromě zlatých řetězův
z velbloudův.

9%. I udělal z toho Gedeon Efod,“ a složil jej ve městě
svém Eíra. I smilníl všocken Israel v něm,“ a bylo jest to
Gedeonovi,“ [ všemu domu jcho ku pádu.

28. Madianstí pak snížení jsou před syny isralskými, aniž
mohli více šíjí pozdvihnouti: ale země byln v pokoji za čty
říceti let, v nichá Gedeou spravoval Jid.

29. Tedy odešed Jerobaal, syn Joasův, bydlil v domě svém.

30. A měl sedmdesáte synův, kteříž pošli z bedra jeho:
proto že měl více žen.

31. Ženina pak jeho. kterou měl v Síchem, porodila jemu
syna jménem Abímelecha.

82. I umřel Gedeon Joasův syn ve stáří dobrém a pocho
ván jest ve hrobé Joasa otce svého v Efra z čeledi Eari.

89. Když pak umřel Gedeon, odvrátili se synové israelští,
a smilnili s Baalem. A učinili s Baalem smlouvu, aby jim byl
za boha:

* Efod, t. j. roncho kněžskéna památku vítězatví toho nad Madian
skýmí.

* Po smrtí Gedeonově stalo se, že Israolšti opět zabředlí do modlo
služebnosti a v efod Gedeonův obličeli kněze modloslnžebné.

* Gedeon patrně pochybíl, ježto roucho, které toliko pří etánko
býti mělo, r domě svém uložil, a tak dal podnět k zlémn jeho ušivání.
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84. a nezpomenuli na Hospodina Boha svého, který vytrhl ÚŘ Ě
je s rukou všech nepřátel jejích vůkol. Ý

85. Aniž učinili milosrdenství s domem Jerobaale Gedeona

podle všeho dobrého, což byl učinil Igraelovi.

16. Nyní tedy, pokud jste právě, a bez hříchu ustanovili
nad sebou Abimelecha za krále, a jestliže jste dobře naložili
s Jerobaalem a 8 domem jeho, a za dobrodiní jeho odplatilí
jste se jemu, kterýž bojoval za vás,

17. a opovážil se života svého, aby vás vysvobodil z ruky
Madianských,

18. kteří jste nyní povstali proti domu otce mého, a po
bili jste syny jeho, sedmdesáte mužův na jednom kameni, a
ustanovili jste králem Abimelecha, gyna děvky jeho, nad oby
vateli Sichemskými, proto že bratr váš jest:

19. jestliže tedy právě a bez hříchu učinili jste Jerobaalovi
a domu jeho, dnes veselte se z Abimelecha, a on af se ve
selí z vás.

20. Jestliže pak neprávé [jste jednalij: nechť vyjde oheň
z něho a ztráví obyvatele Sichem, a město Mello: a nech
vyjde také oheň z mužův Sichemských, a z města Mello, a
sžíře Abimelecha.

21. To praviv, utekl, A odešel do Bera: i bydlil tam, boje
se Abimelecha bratra svého.

22. Tedy kraloval Abimelech nad Israelem tři léta.
23. I poslal Hospodin ducha velmí zlého mezi Abimelecha

n obyvatele Sichemské: kteří počali jej v ošklívosti míti,
24. a hřích vraždy sedmdesáti synův Jerobanlových, a pro

lití krve jejich uvalovali na Abimelecha bratra svéhu, a na
jiná knížata Sichemská, kteříž jemu při tom byll nápomocni.

25. I učinilí jemu zálohy na vysokostí hor: a očekávajíce
jeho příští, provozovali loupežnictví, loupíce ty, kdož tam tady
chodili: j zvěstováno jest to Abimelechovi.

26. Přišed pak Gaal syn Obedův s bratřími svými. vešel do
Sichem.“ K jehožto příchodu zmužilí se obyvatelé Sichemští,

27. a vyšedše na pole," vinice pohbubilía hrozny vytlačili:
n prozpěvujíce ve sborech vešlí do chrámu boha svého. a při
hodování a pití zlořečili Abimelechovi,

28. a Gaal syn Obedův volal: Kdo jest Abimelech, a jaké
jest Sichem, abychom aloužili jemu? Zdaž není syn Jerobaa
lv, a ustanovil za kníže Zebula služebníka svého nad muži
Emora“ otce Sichem? I proč bychom sloužili jemu?

29. Ó by někdo dal lid tento pod ruku mou. abych od
klidíl Abimelecha! I praveno jest Abímelechovi: Sbeř vojska
i přijď.

30. Nebo Zebul kufže města, uslyšev řečí Gaala syna Obe
dova, rozhněval se náramně,

81. a poslal tajně k Abimelechovi posly, řka: Hle Gaal syn
Obedův přišel do Sichem 8 bratřími svými, a dobývá proti
tobě města.

32. Protož nyní vstaň v noci s lidem, kterýž s tebou jest,
a skryj se na poli:

39. a záhy z rána, když slunce bude vycházeti, udeř na
mésto; když pak on vyjde proti tobě a lídem svým, učlů jemu,
což budeš moci.

94. Tedy vstal Abimelech se vším vojskem v nocí a učinil
zálohy u Sichem na čtyřech místech.

KAPITOLA IX.

Tyranství Abimeleebovo, — Válka. — Smrť násilníka,

1. Odešel pak Abimelech syn Jerobaalův ' do Sichem k bra
třím matky své, a mluvil k nim, i ke všemu příbuzenství
domu otce matky své, řka:

2. Mluvte ke všem mužům Sichemským: Co jest lépe vám.
to-li, aby panovalo nad vámi sedmdesáte mužův, [totiž] vši
ckni synové Jerobaalovi, čili aby jeden panoval muž? a roz
važte spolu. že jsem já kosť vaše a tělo vaše.“

8. I mluvili o něm bratří matky jeho ke všem mužům Si
chemakým vše alova tato a naklonili srdce jejich k Abimele
chovi, řkouce: Bratr náš jest.

4. I dali mu sedmdesáte liber stříbra ze chrámu Baalberit.“
Kterýž najal sobě za ně muže chudé a tuláky, a ti chodili za
ním.

5. I přišed do domu otce svého do Efra. pobil bratry své,
syny Jerobaalovy, sedmdesáte mužův, na jednom kameni:a zů
stal (toliko) Joatham syn Jerobaalův nejmladší, nebo se byl
akryl.

6. Tedy shromáždili se všichni muží Sichemští, a všecky
čeledi města Mello:“ a šli a ustanovili sobě Abimelecha za

krále, podle dubu, který stál v Sichem.
T. To když zvěstováno bylo Joathamovi, šel, a postavil se

na vrchu hory Garizim: a pozdvíhna hlasu, volal, a řekl:
Poslyšte mne, muží Sichemští, tak nechť vás uslyší Bůh.

8. Šli stromové, aby pomazalí nad sebou krále: i řekli
olivě: Panuj nad námi.

9. A ona odpověděla: Zdali mohu opustit tučnosť svou,
kteréž i bohové užívají i lidé, a přijíti, abych povýšena byla
nad stromy?

10. I řekli stromové k stromu ffkovému: Pojď, a přijmi
kralování nad námi.

11. A on odpověděl jim: Zdaliž mohu opustiti sladkost
svou, a ovoce přesladké, a jíti. abych byl vyvýšen nad jiné
stromy

12- I mluvili stromové k vinnému kořenu: Pojď a rozkazuj
nám.

18. A ten odpověděl jim: Zdali mohu opustiti víno své,
kteréž obveseluje Boha i lidi, a nad jiné stromy povýšen
býti?

14. I řeklo všecko stromoví k bodláku: Pojď tedy ty, a pa
nuj nad námi.

15. A ten odpověděl jim: Jestliže v pravdě béřete mne sobě
za krále, pojďte, a pod mým stínem odpočiňte: paklí ne
chcete. nechť vyjde oheň z bodláku, a pohltí cedry libánské > —

KAPITOLA DC.

* Ablmelech tento narodil se Gedeonovi z ženiny Sicbemanky.
9 Usnesete-li se na tom, abyste jednoho zvolili: mne vyvolte, neboť

jsem váš příbuzný.

emo Z pokladnice, kteráž byla pří chrámě modly Baalberit, t. j. Baal

stvím voce: Pošetle jste jednali. Nejrsáenější maší nechtěli býti králi,
pokládajíce sebe za šťastnější ve služobností nežli v panování. Abíme
lecha učinili jste králem, který se sům o to dral. 8 ním nikterak dobře
nepochodíte. Podršíte-li ho: což může vám bodlák neúrodný prospěti?
Budete-li pak chtiti zavrei jej, a zbavíti sc ho, zkazí vás, poněradě
1 bodlák, když ohučm chytí, sebe větší stromy apálíti může.

* PHišíi Sichemským na pomoc proti Abimelechovi.
* Bylo to právě v čas žní.
* Bidného služebníka ustanovil nad Slchomskými, slovutnými to po

tomky Emorovými. (1. Mojž. 94.)

uvy.
* Mello byl hrad povuý ve městě Sichem.
* Rozam podobenatví tohoto Jest patrmý. Tim stromovím rozumí se

Ud Slebemský, olivoa, fikem, vinným kořenem Gedeon a synové jeho,
bodlákem pak vyznamenán jest Abimelech. Joatham timto podoben

= x hiam" eČuu H.——i č
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57. Tolikéž i Sichemským (za tealéj, kteréž učinili, od

placenojest, a přišlona ně od Joathama,syna Jerobaalova.

36. I vyšel Gaal syn Obedův, a postavil se ve bráně mě
sla. Vyvstal pak Abimelech, a všecko.vojsko jeho ze záloh.

36. A uzřev Gaal ten lid, řekl k Zebulovi: Hle lid sstu

puje s hor. Jemuž on odpověděl: Stín hor držíš za.hlavy lid
ské, a tím se rmýlíš.

37. A opět řekl Gaal: Hle lid z prostředku země sstupuje,
a jeden houf táhne: cestou, kteráž jest proti dubu.

88. Jemuž řekl Zebul: Kde jsou nyní ústa tvá, jimiž jsi
mlavil: Kdo jest Abimelech, abychom aloužili-jemu? Zdaliž
toto není lid ten, kterým jsi pohrdal? Vytáhni nyní, a bojuj
proti němu.

39. Tedy odešel Gaal, Au se na to díval lid Sichemský, a
bojoval proti Abimelechovi,

40. kterýž honil ho utíkajícího,-a vehnal do města: i padli
ze strany jeho velmi mnozí, až k bráně města:

41. Abimelech pak zůstal v Ruma: a Zebul vyhnal Gaala
a tovaryše jeho z města, aniž trpěl, aby zůstávali v něm.

42. Druhého pak:dne vytáhl lid na pole. Což když ozná
meno bylo Abimelechoví,

49.pojal'vojško své a rozdělil je na tři houfy, zdělav zá
loby v polích. A vída, anlid vychází z města, vyskočil a udeřil
na ně

44. s houfem svým, dobývaje a obkličuje město, [druzí] pak
dva boufavé rozbíhajíce se po poli honili nepřátely.

45. Abimelech pak dobýval města po celý ten den: které
hož | dobyv, pobil obyvatele jeho. a je abořil,tak že solí je

1.
46. Což když uslyšeli, kteří: bydlili na věži'© Sichemské,

vešli do chrámu boha 'svého HBerith,kdežto smlouvu s ním

byli učinili, a od něhož místo jméno vzalo, kteréž bylo, velmiohrazené. :

41. Uslyšev takó Abimelech. že muži věže Sicbemské vši
ckni tam spolu se shromáždili,

48. vstoupil na horu Selmon se vším idem svým: a Vzav
sekeru, uťal se stromu větev, a vloživ. ji na rameno, nesl ji,
a řekl k tovařyšůin: Což mne.vidíte činiti, spěšně ušlňte.

40. Tedy jeden přes druhého nasekavše se stromův rato
lestí, šli za vůdcem svým. I obklíčivše pevnost;'! zapálili ji,
a tak stalo se, že dýmení a ohněm téměř tisíc lídí zahynulo,
mužův spolu i žen, obyvatelův věže Sichemské.

50. Abimelech pak .odtad táhna přišel k městu Thebes,
kteréž obklíčiv oblehl vojskem.

51. Byla pak věže vysokáu prostřed města,na kterou.byli
utekli muží spolu 1 ženy, i všecka knížata města, zavřevšeco
nejpevněji dvéře, a vatonpivše na vrch věže za zábradly. .

52. A přistouplv Ablmelech až <kvěži, dobýval jí statečně:
a přiblíživ se ke dveřím, chtěl oheň podložiti:

53. a hle jedna žena hodila úlomek žernovu a udeřilaAbi
melecha v hlavu, a prorazila mu ji až do mozku.

54. Kterýž rychle zavolal oděnce svého, a řekl k němu:
Vytrhni meč svůj a doblj mne: aby snad neřekli, že od ženy
zabit jsem. A ten, čině což rozkázáno, zabil jej. .

55. A když on umřel, všickni, kteří s ním byli zleraele,
navrátili se domů,

56. a tak odplatil Bůh za zlé, které zpáchal Abimeleci
proti otci svému, zabiv sedmdesáte bratří svých.

KAPIŤÓLA X.

Onen vono Únoěěů.7lotušn «ptnotnl těm— Obrácení
Hospodiaa.

1. Po Abímelechovíhomes vůdcev araeli Thola, syn Fua
strýce Abimelechova,inuž z pokolení lssáchar, který bydlil
v Samir na hoře Efraím:

2. a soudil leraele třimecítma let: I umřel, a pochován jest
v Samir.

3. Po něm povstal Jair Galnaditský, a ten soudil leraele za
dvamecítma let,

4. maje třiceti synův, kteří jezdili na třicítl oslátkách, a
[byli] knížata třicíti měst, kteráž jeho jménem nazvána jsou
Havoth Jair, to jest, města Jarova, až do dnešního dne, [a ta
jsou] v zemi Galaad.

5. I umřel Jair, a pochován jest na místě. jehož jméno
jest Kamon.

6. Synové pak jeraelští k starým bříchům nové přidávajíce,
činili, což zlého jest před oblíčejem Hospodinovým,a sloužili

modlám Baalim a Astaroth, a bohům syrským a sidonským
a moabským, a [modlám) synův Ammon, a Filistinských :
a opustili Hospodina a nesloužilí jemu.

7. Protož rozhněvav se na ně Hospodin, vydal je v ruce
Filistinských, a synův Ammon.

8. I byli sužováni, a velmi potlačování za osmnácte let,

všickni, kteří bydlíli v zemi za Jordánem v zemi Amorrhej
ského, kterýž jest v Galsad:

9. tak velice, že synové Ammon, přeplavivše se přes Jor
dán, hubili Judu, i Benjamina, | Efraima: a soužen jest
Israel náramně.

10. A volajíce k Hospodinu, pravili: Zhřešili jsme tobě, že
jsmeopustili [tebe] HospodinaBoha svého,a sloužilijsme Baalim.

11. Kterým mluvil Hoepodin:' Zdaliž Egyptští, a Ammor
rhejští, a synové Ammon, a Filistinští,

12. Sidonští také, a Amalekitští a Chananejští, nesužovali
vás, avolali jste ke mně, a vytrhl jsem vás z ruky jejích?

18. A však vy opustili jste mne, a sloužili jste bohům ci
zím: protož nevysvobodím vás více:

14. jděte, a volejte k bohům, které jste si vyvolili: oni nechí
vysvobodí vás v čas úzkosti.

15. I řekli synové israelští k Hospodinu: Zbřešili jsme, od

plať ty nám,jakkoli se ti líbí: toliko nyní vysvoboď nás. 
- 16. To pravice, všecky modly cizích bohův ze svých krajin
vyvrhli, a sloužili Hospodinu Bohu: kterýžto elitoval se nad
útrapami jejich.

17. Tedy synové Ammon svolavše se rozbili stany v Galsad:
proti nimž shromáždivše se synové israelští, položili se v Masfa.

18. I řekli knížata Galaad jedni k drabým: Kdokoli z nás
první počne bojovati proti synům Ammon, bude vůdcem lidu
Galaad.

KAPITOLA XL
Jafte zvítěsil nad Ammonitskými. — Blib Jeho.

1. Toho času byl Jefte Galaadský, muž velmi udatný a bo
jovný, syn ženy nevěstky, kterýž narodil se z Galaada.'

* na smamení, že zpuštěnó a zkažené na budoucí časy zůstati má. KAPITOLA X.
(č. Moji. 39., 28.) ' Báh mluvil k vím skrze nějakého proroka nebo velikého kněze.

1*na věži, t. j. ve tvrzi Siobemské. KAPITOLA XI
"4 J. naložívše okolo tvrze větví nasekaných. ' t J. z potomka Galsadova.

-oak“jm 7m “
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2. Měl pak Galaad ženu, z které zplodil syny: kteřížto když

byli dorostli, vyhnali Jefte, řkouce: Nebudeš moci býti dědí
cem v domu otce našeho, nebo jsi z cizí“ matky narozen.

3. I odešel'od nich, a štítě se jich bydlil v zemi Tob:i sběhli
se k něma muži chudí, a lotříkové, a jako za knížetem chodili.

4. V těch dnech bojovali synové Ammon proti Israelovi.
5. Kteřížto když ostře [na něj) dotírali, starší z Galsad šli,

aby vzali sobě na pomoc Jefte z země Tob:
G. £ řekli k němu: Pojď a buď knížetem naším, a bojuj

proti synům Ammon.
7. Jimžto on odpověděl: Zdaliž nejste vy ti, kteří jste mne

v nenávisti měli, a vyhnali jste (mne) z domu otce mého, a
nyní přišli jste ke mně potřebou jsouce dobnání?

8. I řekli knížata Galaad k Jefte: Za tou příčinou přišli
jsme nyní k tobě, aby del s námi a bojoval proti synům Am
mon, a bylza vůdce věechněm, kteří bydlí v Galaad.

9. Odpověděljim Jefte: Jestliže jste v pravdě přišli ke mné,
abych bojoval za vás proti synům Ammon, a dalli by je Ho
spodin v ruce mé, budu-li já vaším knížetem? *

10. Kteříž odpověděli jemu : Hospodin, který tyto věci slyší,
onf jest prostředník a svědek, že což slibajeme, splníme.

11. Tedy odešel Jefte a knížaty Galaad, a všecken lid udělal
ho knížetem avým. I mluvil Jefte všecka slovasvá před Ho
apodinem v Masfa.“

12. I poslal posly ke králi synův Ammonových, aby ve
jménu jeho řekli: Co máš proti mně, že jsi vytáhl na mne,
aby hubil zemí mou?

13. A onen odpověděl jim: Že vzal Israel zemi mou, když

vyšel z Egypta, od mezí Arnon až k Jabok a k Jordánu: 5 nyní
tedy vrať mí ji pokojně.

14. Po kterýchžto [poslích) zase vzkázal Jefte, a přikázal
jim, aby řekli králi Ammonitskému:

15. Toto praví Jefte: nevzal lerael země moabské, ani země
synův Ammonových:

16. ale když vyšli z Egypta, šel přes poušť až k moři čer
venému, a přišel do Kades.

17. I poslal posly ke králi edomskému, řka: Dopusť mi,
abych prošel akrze zemi tvou. Kterýž nechtél přivoliti k pros
bám jeho. Poslal také ke králi moabskému, a on také nechtěl
průchodu dáti. Zůstal tedy v Kades.

18. I obešel po straně zemi edomskou, í zemi moabskou:
a přišed protí východní straně země mosbeké, rozbil stany
své za Arnon, aniž chtěl vjíti do mezí moabských: nebo.
Arnon jest pomezí země moabské.

19. Poslal tedy Israel posly k Sehonovi králi amorrhej
skému, který bydlil v Hesebon, a řekli jemu: Dopusť, ať pro
jdu skrze zemi tvou až k řece.

2. Ale on také pohrdaje slovy Israelovými, nedopustil mu
přejíti přes meze své: ale nesčíslné množství shromáždiv,
vyšel proti němu do Jasa, a silně mu odporoval.

21. I dal jej Hospodin v ruce leraele se vším vojskem jeho,
kterýž porazil ho, a opanoval všecku zemí Amorrhejského oby
vatele krajiny té,

22. i všecky končíny jeho od Arnon až k Jabok, a od pouště
až k Jordánu.

1 Matka Jefteova sluje „cizi“, ježto nebyla Ieraelkou.
* £ J. netolíko v této potřebě, alo i potom.
* £ J. učiníl so staršími smlouvu veřejnou, vzývaje Hospodina a před

lidem opětuje to, což prve poslům jejich mluvil.
3 Země ta naposledy v držení byla Amorrhejských, ktařížto ji Moab

akým odňali. Král Ammonitský psk ji tuto nazývá svojí, poněvadě byl
zároveň krilem Moabských. =D
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23. Hospodin tedy Bůh izraelský vybladil Amorrhejského,
když bojoval proti němu lid jeho israelský, a ty. nyní chceš
vládnouti zemí jeho?

24. Zdaliž to, čím vládne Chamos, bůh tvůj, tobě z práva
nepřínáleží? Což pak Hospodin Bůh náš, vítězitel, obdržel,
k našemu příslušeti bude vládařství:“

25. leč snad lepší jsi než Balak syn Seforův, král moabský: *
" aneb můžeš dovestí, že měl kdy pře s Iaraelem, a bojoval

proti němu,
26. když bydlil v Hesebon, a ve vsech jeho, a v Aroer, a ve

vsech jeho, aneb ve všech městech podle Jordánu, za tři sta
let.“ Proč za tak dlouhý čas o to navrácení nic jste se ne
pokusili?

21. Protož ne já hřeším proti tobě, ale ty proti mnězle činíš,
zdvihaje proti mně boje nespravedlivé. Nechť soudí Hospodin
soudce dnes mezi Israelem a mezi syny Ammonovými.

28. I nechtěl král synův Ammonových přestati na slovích
Jefte, která byl vzkázal skrze posly.

29. Sestoupil tedy Duch Hospodinův na Jefte,* i obešel Ga
laad, a odtad přejda k synům Ammonovým,

30. učinil slib Hospodinu, řka: Jestliže dáš v ruce mé syny
Ammonovy,

31. kdožkoli první vyjde ze dveří domu mého, a půjde mi
vstříc, když se budu navracovati s pokojem od synův Ammo
nových, toboť obětovati budu Hospodinu v oběť zápalnou.'*

32. I přitáhl Jefte na syny Ammonovy, aby bojoval proti
nim: a dal je Hospodin v ruce jeho.

38. I pobil je od Aroer, až kudy se jde do Mennith, dva
ceti měst, a až do Abel, kteréž jest vinicemi osazené, porážkou
velikou náramně: a snížení jsou eynové Ammon od synův
israelských.

34. Když se pak navracoval Jefte v Masla do domu svého,
vyšla jemu vstříc jednorozená dcera jeho s bubny a sbory:
nebo neměl jiných dětí.

85. Kteronž když uzřel, roztrhl roucha svá, a řekl: Běda
mně, dcero má, oklamala jsi mne, a sama oklamána jsi;'!
nebo jsem otevřel ústa svá k Hospodlnu,'“ a jinak nebudu
moci učiniti.

36. Jemuž ona odpověděla: Otče můj, jestliže jsi otevřel
ústa svá k Hospodinu, učiň mi, cožkoli jsi zasiíbil, když tobě
dána jest pomsta a vítězetví nad nepřátely tvými.

37. I řekla otci: Tohoto mi toliko propůjč, zač prosím:
Nech mne, ať za dva měsíce obcházím hory, a opláči panen
ství svého s družkami svými.'?

* Na tom, coš tobě dle domnění tvého bůh tvůj Chamos udělil, máš
přestávatí, rovněž jako my na tom, coš nám pravý Báh ndělii, přestá
váme.

" £ J. či snad máš větší právo k semi dobyté již za častv Balako
vých? (Vla 4. Mojž. 23., 2)

* t j. od porážky Sebona až dosavad bylo 270 let.
* Jefto, nadšen Duchem Božím, vojska sebral a s horlivostí vypravil

se do boje proti Ammonovským.
'* Slib tento byl nepovážlivý, a Jefto neměl ho ani činiti, a tím

smávěoplaji. (ler. Ang) Než pováší-li se, že Jefte a dobrým úmyslemsliboval, a pozorujeme-li jeho hrdinakou mysl, « kteron alibu svému

muží,důstojnémuté ily kterouž dárá sám Duch svatý činůmjeho.
(žu.a 82.Sirach46.oklamala jel tana, Jelikož jsem so těšil, žo tebo opět spatřím a
prní vida tě skormoucen jsem. — Oklamals jel sobe, nebo ty tu s ra

tal vatřío « budeš obětí.
" © J. alíb jsem učinil.
t Popláči sobě, ježto mladá i bezdětná zemřítí musím. U Židův po

kládalo se za volmi příkrou a zarmoucenou věc, když někdo bez
potomka život strávil.

a«SL . s



389 KNIHASOUDCŮV je

38. Kteréž on odpověděl: Jdi. I propustil ji na dva měsíce. / k M <

A když odešla s tovaryškami a družičkami svými, plakala :J l ;panenstvísvéhona horách. „57

39. A když se vyplnily dva měsíce, navrátila se k otcí ©: ňsvému. a učinil jí, jakož byl slíbil: ona pak nepoznala muže. ) j N
Od toho vznikl obyčej v Israeli, a zachovává se: p R

40. že každéhoroku scházívajíse vespolekdceryiaraelské, ee A

a oplakávají dcery Jefte Galaadského za čtyři dni. :

4D

KAPITOLAXII. S
Efralmití povstavše proti Jafe, přemoženíjsou. — Bondoovápo smrti Jafe. 7 hi

1. Hle pak v Efraim vzniklo pozdvižení: nebo přešedše "Č

(Jordán) proti straně půlnoční,řekli [Efraimští) k Jefte: Proč A ZN
táhna k bojí proti synůmAmmon,nepovolaljsi nás, abychom 47.

šli s tebou? Protož zapálíme dům tvůj. NA
2. Jimž on odpověděl: Nesnázi měl jsem já, a lid můj .

s syny Ammonitskými velikou: i povolal jsem vás, abyste mí ;
přišli na pomoc, a nechtěli jste toho učiniti.

3. Protož vida to, odvážil jsem se života svého, a táhl jsem

proti synům Ammon,i dal je Hospodin v ruce mé. Čím jsem E E
toho zasloužil, abyste proti mně povstali k boji? JA

4. Svolav tedy k sobě všecky muže Galaadeké, bojoval proti ,
Efralmským: i porazili muži Galaadští Efraimské, nebo byli
řekli: Poběhlý jest Galaad z Efraima, a bydlí u prostřed
Efraima a Manassea. :

5. I osadili Galaadští brody Jordánské, přes kteréž Efraim Ň, u vá
měl se navracovati.“ A když přišel k nim někdo z počtu ů

Efraimských,utíkaje, a řekl: Prosím, dopusfte mi přejíti: M V
řekli jemu Galaadští: Jai-lí Efratejský? A když řekl: Nejsem:

6. řekli jemu: Rel tedy Šibboleth, což se vykládá, klas.
Kterýž odpovídal, Sibboleth: nemoha touž líterou vyřknouti
[slova] klas.“ I hned pochytíce jej zabili ho tu u brodu jor
dánského. I padlo v ten čas z Efraima čtyřiceti a dva tisíce.

7. I soudil Jefte Galaadský Israele šest let, a umřel, a po
chován jest v městě svém Galaad.

8. Po něm soudil Israele Abesan z Bethléma: - : A
9. kterýž měl třiceti synův a tolikéž dcer, které rozevdav (d

od sebe dal mužům, a v témž počtu synům svým vzal ženy,
uveda je do domu svého. Ten sedm let soudil Israele;

10. i umřel a pochován jest v Bethlehemě.

11. Na jehožto místo přišel Ahlalon Zabulonitský: a soudil
Israele deset let:

12. i umře! a pochován jest v Zabulon.

13. Po něm soudil Israele Abdon syn Ilelův, Farathonský:
14. kterýž měl čtyřiceti synův a z nich třiceti vnuků, kteříž

jezdili na sedmdesáti oslátkách, a soudil Israele osm let:
15. i umřel, a pochován jest v Farathon v zemí Eífraim, na

hoře Amalek.

KAPITOLA XIIL

Joraelští od Fillstioských podmanění. — Předpovědění a narození Ramsona.

1. A opět synové israelští činili zlé před oblíčejem Hospo
dinovým: kterýž vydal je v race Filistinských za čtyřiceti let.

2. Byl pak jeden muž z Sarna, z pokoleníDan, jménem vi

Manue, maje manželku neplodnou. » hhp
KAPITOLAXIL AO' NH' Efraimětí měli sídlo svá za Jordánem.

* nenměje vysloviti blásky Š, prozradil se, že byl z Efralmských.
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3. I ukázal se jí anděl Hospodinův, a řekl k ní: Neplodná
jsi a bez dětí: ale počneš, a porodíš syna:

4. protož nyní vystříhej se, aby nepila vína aneb nápoje
opojného, a aby nejedla nic nečistého,

Ď. nebo počneš a porodíš syna, jehožto hlavy břitva se ne
dotkne:* nebo bude Nazarejský Boží? od dětinství svého, a od
života matky, a ten počne vysvobozovatí Israele z ruky Fili
stinských. * :

G. Kterážto když přišla k manželu svému,řekla jemu: Muž
Boží přišel ke mně, maje oblíčej andělský, brozný příliš.
Kteréhož když jsem ge tázale, kdoby byl, a odkudby přišel,
a kterýmby jménem nazván byl, nechtěl mi řící:

7. ale to odpověděl: Aj počneš a porodíš syna: varuj se,
nby vína nepila, ani nápoje opojného, a aby nic nečistého
nejedla; nebo to pachole bude Nazarejský Boží, od dětinství
svého, od života matky své až do dne smrti evé.

8. Modlil se tedy Manne Hospodinu, a řekl: Prosím, Pane,
nechť zase přijde muž Boží, kteréhož jsi poslal, a naučí nás,
co máme dělati s pacholetem, kteréž se má naroditi.

9. I vyslyšel Hospodin prosbu Manue, a ukázal se zase
anděl Boží manželce jeho, když seděla na poli: Manue pak,
manžel její, nebyl s ní. Kterážto když uzřela anděla,

10. s chvátáním běžela k muži svému: a zvěstovala jemu,
řkouc: Aj ukázal se mi muž, kterého jsem byla prve viděla.

11. A on vstav, šel za manželkou svou: a přišed k muži
tomu, řekl jemu: Ty-li jsi ten, kterýž jsi mluvil k ženě mé?
A on odpověděl: Já jsem.

12. Jemuž Manue řekl: Když se stane to, což jsi řekl, co
má činiti pachole: aneb čeho se má vystříhati?

18. I řekl anděl Hospodinův k Manue: Ode všeho toho,
o čemž jsem pověděl manželce tvé, ať se zdržaje:“

14. a ničehož, což pochází z vinice, at nejí: vína a nápoje
opojného ať nepije: nic nečistého ať nejí: cožkoli jsem ji pří
kázal, ať naplní a ostříhá.

15. I řekl Manue k andělu Hospodinovu: Snažně prosím,
aby svolil k prosbám mým a nechť připravíme ti kozlíka z koz.

16. Jemuž odpovědělanděl: Byť jsi mne nutil, nebudu jísti
pokrmův tvých: ale chceš-li oběť zápalnou učiniti, obětaj ji
Hospodinu. A nevěděl Manue, žeby anděl Hospodinův to byl.

17. I řekl k němu: Které jest jméno tvé, abychom, jestli
se naplní řeč tvá, poctíli tebe?

18. Jemužto on odpověděl: Proč se ptáš na jméno iné,
kteréž jest podivné?

19. Vzav tedy Manue kozelce z koz, a mokré oběti, vložil
to na skálu, a obětoval Hospodinu, který činí divré věci: on
pak, a manželka jeho dívali se.

20. A když vstupoval plamen oltáře k nebi, anděl Hospo
dinův spolu v plameni se povznesl. Vidouce to Manue a man
želka jeho, tváří svou padli na zem:

21. a již více se jim neukázal anděl Hospodinův. A bned
porozuměl Manue, že to byl anděl Hospodinův.

KAPITOLA XIII.

* £ J. nemá bolíti blavy břitvou
* viz 4. Mojž. 6.
* Samson počal toliko vysvobozovati Israele z rukou Fillstinských,

avšak zcela Jich nevysvobodíl. Stalo s0 to z části vinou jeho, že ná
sleduje toliko choutek svých, pro žádosť očí a těla zapomínal ne zřídka
na důležité povolání své a síly své mařil v rozkoších. Avšak i nárnd
Jej opouštěl, žůstavoval sobě samůmu, a ovšem I vydal jej bojšcně
v ruce n .

* Co jsem řokl matoří, zároveň dítěti řočono jest. A tak I syn tvůj
podle té zprávy pllně chován buď.

x
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22. I řekl k manželce své: Smrtí zemřeme, nebo jsme Boha
viděli. :

23. Jemuž odpověděla žema: Kdyby nás Hospodin chtěl za
biti, nebylby přijal z rukou naších oběti zápalné, a obětí mo
krých, anižby nám byl ukázal vše, anižby byl oznámil těch
věcí, kteréž přijíti mají.

24 Tedy porodila syna, a nazvala jméno jeho Samson.
I rostlo pachole a požehnal jemu Hospodin.

25. I počal Duch Hospodinův býti s ním ve staních Dan
mezí Saraa « Esthaol.

KAPITOLA XIV.
Ženění Samsonovo a rostrbání lva.

1. Šel pak Samson do Thamnatha, a uzřev tam ženu z dcer
Filistinských,

2. navrátil se, a oznámil otci svému, a mateři své, řka:
Viděl jsem ženu v Thamnatha z dcer Filistínských : ta prosím
vezměte mi za manželku.

3. Jemuž řekli otec a matka jeho: Zdaliž není ženy mezi
dcerami bratří tvých, a ve všem lidu mém, že chceš vzíti
manželku z Filistinských neobřezaných? I řekl Samson k otci
svému: Tuto mi vezmi: neb se zalíbila očím mým.

4. Rodičové pak jeho nevěděli, žeby ta věc od Hospodina
byla, a (že) hledá příčiny proti Filistinským: nebo toho času
Filistinští panovali nad Israelem.

5. Sestoupil tedy Samson 8 otcem svým a matkou do Tham
natha. A když přišli k vinicím města, ukázal se lev mladý
lítý a řvoucí, a potkal se s ním.

6. I připadl Duch Hospodinův * na Samsona, aroztrhl Iva,
jakoby kozelce na kosy rozsápal, nic dokonce nemaje v ruce
avé: a nepověděl toho otci ani mateři.

7. I přišed mluvil a ženou tou, kteráž se mu byla zalíbila.
8. A po několika dnech navracuje se, aby ji pojal, uchýlil

se, aby pohleděl na mrtvého Iva, a hle roj včel byl v ústech
lva, a plást medu.*

9. Kterýžto vybrav na ruce své, jedl jda cestou: a přišed
k otci svému a mateří, dal jim kus, a i oni jedli: avšak
nepověděl jim, žeby med byl z těla Ivova vyňal.

10. Tedy čel otec jeho k ženě té a učinil synu svému Sam
sonovl hody, nebo tak činívali mládenci.*

11. Když tedy měšťané místa toho viděli jej, dalí mu tova
ryšův třiceti, aby byli s ním.“

12. Jimžto řekl Samson: Dám vám pohádku:“ kterouž jest
liže mi vyložíte v sedmi dnech (těchto) hodův, dám vám tří
ceti čechlův a tolikéž sukní:“

13. jestliže pak nebudete moci uhodnouti, dáte vy mně
třiceti čechlův a tolikéž sukní. Kteříž odpověděli jemu: Dej
pobádku svou, ať ji slyšíme.

14. I řekl jim: Z požírajícího vyšel pokrm, a z silného vy
šla sladkost. I nemohli uhodnouti pohádky té za tři dní.

KAPITOLA XIV.

* nadpřirozená alla naplnila ho.
* V krajinách východních mrtvoly šivočichův tak rychle vysýchají,
delší čas bez puchu leží. A tak moh! se včelní roj ve tlamě lví

ti. .
když s0 ženilí, hodovávalí při svadbé, kteráž trvala 7 dní.
t ]. třiceti svadebních mládencův, pro poctivosf a k obveselení

„šaí
* Byl to obyčej na východě, že známí a přátelé na hodech pohádky

dávali. ©

* Čechlův, t. j. kmentových košil.
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15. A když se blížil den sedmý, řeklí k ženě Samsonově:
Lahoď muži svému, a namluv ho, ať ti oznámí, co vyzname
nává ta pohádka. Pakli toho neuděláš, spálíme tebe, i dům
otce tvého. Zdali jste proto nás pozvali na svadbu, abyste
nás oloupilí?

16. A [žena ta) vylévala slzy u Samsona, a naříkala, řkouc:
Nenávidíš mne, a nemiluješ mne: proto pohádky, kterouž jsi
dal synům lidu mého, nechceš mi vyložiti. Ale on odpově
děl: Otci svému a mateři nechtěl jsem to povědíti: a tobě
mám oznámiti?

17. Za sedm tedy dní hodův plakala před ním: až teprv
dne sedmého, když jemu obtížná byla, vyložil jí (pohádkuj.
Kterážto i hned oznámila to sousedům svým.

18. A oni řekli jemu dne sedmého před západem slunce:
Čo sladšího nad med, a co silnějšího nad lva? Kterýž řekl
k nim: Byste byli neorali jalovičkou mou,“ nebyli byste
uhodli pohádky mé.

19. Připadl tedy na něj Duch Hospodinův, a sestoupil do
Askalona, a pobil tam třiceti mužův: jejichžto šaty pobrav,
dal těm, kteříž uhodli pohádku. A rozhněvav se příliš, odešel
do domu otce svého.

20. Žena pak jeho pojala [jiného] muže, jednoho z přátel
a družbův jeho.

KAPITOLA XV.

Samsoo popálil oblli Fillatinských. — Zrůdoš od Filistinských svázán, roztrha)

provazy, a čelisti oališí pobil tiso mušův,

1. Po nedlouhém pak čase, když nastával čas žní pšeničné,
přišel Samson, chtě navštíviti manželku svou, a přinesl jí
kozelce ze stáda. A když chtěl podle obyčeje vjíti do její ko
mory, nedal ma otec její, řka:

2. Domníval jsem se, žebys ji měl v nenávisti, a proto dal
jsem ji příteli tvému: ale má sestra, která mladší a pěknější
jest, než ona, nechť jest tobě manželkou místo oné.

3. Jemuž Samson odpověděl: Od tohoto dne nebude na
mně vina proti Filistinakým, nebo zlé vám činiti budu.

4. I šel, a nalapal tří ata lišek, a připojil ocas jedné
k ocasu druhé, a pochodně přivázal v prostředku:

5, kteréžto zapáliv, pustil (lišky), aby sem i tam běhaly.
Kteréžto i hned běžely do obilí Filistinských. A to když ze
zapálilo, shořelo obilí, i sžaté v mandelích. i nepožaté, tak že
1 vinice i olivové zahrady oheň ztrávil.

6. I řekli Filistinstí: Kdo jest to učinil? Jimž povědéno
jest: Samson, zeť Thamnathejského: proto že vzal ženu jeho,
a jinému dal ji, učinil to. Tedy přišedše Filistinští: spálili
i ženu tu, i otce jejího.

7. A Samson řekl jim: Ačkoli jste toto učinili: však ještě
více vymstím se nad vámi, pak teprv přestanu.

8. I zbil je porážkou velikou, tak že děsíce se lejtko na
stehno kladli.“ A bydlil v jeskyni akalní Etam.

9. Pročež vstoupivše Filistinští do země Juda, rozbili stany
na místě. které potom nazváno jest Lechi, to jest čelist, kdež
jejich vojsko poraženo bylo.

5 £ j. kdybyste byll ženu mou k tomu nenastrojíli atd.

KAPITOLA XV.

! Vlastně šakalů, drah to lišek, kterých v Palestině mnobo.
* Dle hebr.: Zbíl je, tinka je po plecích I po ledvich.
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10. I řekli k nim z pokolení Judova: Proč jste vytáhli proti
nám? Kteříž odpověděli: Přišli jsme, abychom svázali Sam
sona, a odplatili jemu, což učíníl nám.

11. Tedy vyšlo tři tisíce mužův z Juda k jeskyni skalné
Etam, a řekli k Samsonovi: Nevíš-li, že panují nad námi

Filistinští? Proč jal nám to učinil? Jimžto on řekl: Jak učí
nilí mně, tak jsem učinil jím.

12. Řekli: Přišli jsme, abychom tě svázali, a vydali v ruce
Filiatinským. Jimž Samson řekl: Přísáhněte a alibte ml,:že
mne nezabijete.

13. I řekli: Nezabijeme tebe: ale svázaného vydáme. I svá
zali ho dvěma provazy novými, a svedli jej se.skály Etam.

14. Kterýžto když přišel na místo.Čelisti, a Filistinětí kři
číce vyběhli: proti němu, připadl na něj Duch Hospodinův:
a jako len od ohně spálen bývá, tak rozlítly a rozvázaly se
vazby, kterými svázán byl,

15. A nalez čelist, totiž čelist osličí, kteráž tu ležela, uchopil
ji a pobil jí. tjsío mužův,

10. a řekl: Čelisté oalščí,čelistí oslátka oslic zahladil jsem
je, a pobíljsem tisícmušův,

17. A když slova ta zpívaje dokonal, povrhl čelist z ruky
své, a nazval jméno místa toho Ramathlechi, cožse vykládá,
zdvihnutí čelistí. *

18. A žížně velice, zvolal k Hospodinu, a řekl: Ty jsi dal
skrze ruku elažebníka tvého vysvobození toto veliké, a vítěz

ství: hle již umírám žížní, a upadnu v race neobřezaných.
19. Tedy otevřel Hospodin zub střenovní v čelisti osličí, a

vyšly z něho vody.“ Kteréžto napiv se, občerstvil ducha, a síly
zase nabyl. Protož uazváno jest jméno. místa toho: Studnice
vzývajícího z čelisti, až do dnešního dne.

20. I soudil Israele za času Filistinských dvaceti let.

KAPITOLA XVL
Bamsou vynesl brány města Gěsy. — Dalilos oklamán, od Filistinékých jat

a oslepen jest. — Umřel s nepřátely, chrám Jejich podvrátiy,

1. Odšel pak [Samson] do Gázy, a uzřel tam ženu ne
věstku, a všel k ní.

2. To když uslyšeli Filistinští, a rozneslo se u nich, žeby
Samson všel do města, obklíčili jej, postavivše strážné u brány

města; a celou noc tam mlčky hlídají, aby, kdyžby £ráno vyšel, zabili ho.

3. Spal pak Samson až do půl noci: a odtud vstav, po
chytil oboje vrata brány s veřejemí jejich, a s zámkem,a vlo

živ na ramena svá donesl je na vrch hory, kteráž jest protiHebronu.

4. Potom zamiloval ženu, kteráž bydlila v údolí Sorek, a
sloula Dalila.

5. I přišli k ní knížata Filistinská a řekli: Oklamej ho, a
zvěz od něho, v čem má tak velikou síla, a kterakbychom
jeho mohli přemocí, a svázaného trápiti. Jestliže to uděláš,
dáme tobě jedenkaždý tisíc a sto stříbrných.

6. Řekla tedy Dalila k Samsonoví: Pověz mi, prosím, v čem
jest tak veliká síla tvá, a čímby měl evázán býti, aby vyváz
nouti nemohl?

* aneb povržení čelisti: t. |. vrch či výšina čellati.

* To se roruměti má, nikoli o skutečné čelisti osličí, nýbrž o výšlně,
Ješto eloula Lechi, t. j. čelist. Na dotšené výšině Bůh otevřel pramen,
z něhož vyšly vody.
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m '| i 7. Jíž odpověděl Samson: Kdyby mne. svázali sedmi pro
; HI NE vazy žilovými ještě nevyschlými a ještě syrovými, mdlý budu,

: V jakojiní lidé.
Ď 8. I přinesli jí Filistinská knížata sedm provazův, jak byl

P řekl: a svázala ho jimi,
9. majíc ukryté u sebe v zálohách některé, kteří čekali

v komoře, kterak ae stane konečně s ním. I zkřikla na něj:
. Filistinští na tebe, Samsonel On pak roztrhl vazby, jako kdyby

někdo přetrhl nit z koudele stočenou, přístřče k ohnl: a pení
k poznáno, v čembysfla jeho byla.

10. I řekla k němu Dalila: Hle oklamal jsi mne, a lživé
mlavil jsi mi: aspoň nyní oznam mí, čímby měl svázán býti.

11. Kteréž on odpověděl: Budu-li svázán novými provasy,
jimiž ještě nic děláno nebylo, tehdy zemdlím, a budu jiným
lidem podobný.

12. Jimiž opět Dalila svázala ho, a zkřikla: Filistinští na
tebe, Samsone, nastrojivšl v komoře zálohy. A on tak roztrhl
vazby ty, jako nitky příze.

13. I řekla Dalila opět k němu: Dokavád mne budeš podvá
děti, a lež mluviti? Pověz, čímby měl svázán býti. Jížto od

pověděl Samson: Kdybyssedm vlasůvhlavy mé k vratídlu při
b vila, a otočíc okolo hřebu do země vrazíla, zemdlím.

VT 14. Což když učinila Dalila, řekla k němu: Filistinští na
| | | tebe, Samsone. Kterýž procitnav ze sna, vytrhl hřeb s vlasy

i 9; 1 s vratidlem.
16. I řekla k němu Dalila: Kterak ty praviš,.že mne mi

luješ, ježto srdce tvé není se mnou?* Jíž jsl mne potřikrát

oklamal, a nechtěl jel mi povědíti, v čem jest tak veliká
. ' sfla tvá.

W© 16. Když mu obtížná byla, a za mnoho dní ustavičně naň

ustala.

17. Tehdy pověděl jí pravdu řka: Břitva nevešla nikdy na
hlava mou, nebo Nazarejský, to jest posvěcený Bohu jsem
od života matky své: kdyby obolena byla hlava má, odešlaby
ode mne síla má, a zemdlelbych, a byl bych jako jiní lidé.

18. I vidouc ona, že. jí otevřel celé erdce své, poslala ke
| knížatům Fillstinským, a vzkázala [jím]: Pojďte ještě jednou :

Z nebo nyní mi otevřel srdce své. Kteřížto přišli, nesouce pe
níze,které jí byli alíbili.

19. Ona pak uspala ho na klíně svém, a položila na lůno
hlava jeho. A povolala holiče, a ten oholil sedm kadeřův
vlasův jeho, | počala jej odstrkovati a od sebe odháněti: nebo
hned od něho aíla odešla:*

2. i řekla: Filistinští na tebe, Sameone. Kterýžto procítiv
ze ena, řekl v mysli své: Vyjdu, jako jsem prve učínil, a vy
trhnu 80, nevěda, že Hospodin odstoupil od něho.

21. Tedy javše ho Filištinští, hned vyloupili mu oči, a vedli

ho do Gázy svázaného řetězy, a zavřevše jej v žaláři, rozkázali
mu mlíti.*

22. A již vlasy jeho podrůstati počaly:“
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* € J. nechováš se ko mně upřímně.
* Síla jeho nezáležela v těch dloubých vlasech. Bamson alib Naza

rejství svého zrušíl, proto trestán jest od Boha strátou síly, ktoréž měl
k ochraňování lidu "Božího užívati, ne pak v rozkoších mařiti. Vis výše
18.6.

5 £tJ. mlýnem ručním. Uloženo mu to ns potupu, poněvadž to byla
práce otrocká,

* Tonž měrou, kterouž Samson k Bohu se obracel, vracels se opět
sla Jeho.
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29. n knížata Filistinská sešli sa spolu, aby obětovali oběti
nákladné bohu svému Dagonovi,* a hodovali řkouce: Dal bůh
náš v ruce naše Samsona, nepřítele našeho.

24. Což lid vida, také chválil boba svého, a též pravil: Dal
bůh náš v ruce naše nepřítele našeho. kterýž pohubil zemí
naši, a pobil velmi mnohé.

25. A když se rozveselilí při kvasích, a již se najedli, dali
povolati Samsona, aby hrál“ před nimi. Kterýž jsa přiveden
z žaláře, hrál před nimi: i postavili ho mezi dva aloupy.

26. Kterýž řekl pacholeti, které ho vodilo: Nech mne, ať
se dotknu sloupů, na nichž veškeren dům stojí, a podepru se
na ně, a maličko odpočinu.

27. Dům pak plný byl moužůva žen, a byla tam všecka
knížata Filistinských. a ze střechy *a síně okolo tří tisíc obujího

pohlaví, dívali se na Samsonn hrajícího. roucho, a což na výžívu potřebného jest.
28. Ale on vzývaje Hospodina, řekl: Pane Bože, rozpomeň 41. I přivolil, a zůstal u něho, a byl mu jako jeden za

86 na mne, a navrat mi zase první sílu mou, Bože můj, abych i synův jeho.
se pomstil nad nepřátely svými, a za ztrátu dvou očí jednu se 12. I naplnil Míchas ruku jeho," a měl mládence toho za
pomstu vzal: „MV kněze u sebe,

29. i ujav oba sloupy, na kterýchž dům ten stál, a jeden ; 13. řka: Nyní vím, že mi dobře učiní Bůh proto, že mám
z nich pravou, a druhý levou rukou drže, kněze levitakého pokolení.

30. řekl: Nechť umru a Filistinskými. A když zatřásl silně
sloupy, padl dům na všecka knížata, I na ostatní lid, kterýž
tam byl: a mnohem více jich zahubil umíraje, nežli byl prve,
živ jsa, pobil.

31. Přišedše pak bratří jeho, i všecko příbuzenstvo. vzali
tělo jeho, a pochovali je mezi Saraa a Esthaol v hrobě otce
jeho Manue. A on soudil Ieraele dvaceti let.

a Therafim, to jest roucho kněžské, a modly: a naplnil ruku
jednobo ze svých synův, a učiněn jest jemu knězem.“

6. Toho časn nebylo krále v Israeli, ale jedenkaždý, co se
mu za dobré vidělo, to činil.

7. Byl také jiný mládenec z Bethléma Judova, z příbuzenství
jeho: a ten byl Levita, a bydlil tam.

8. I odšed z města Bethléma, chtěl pohostinu býti, kdeby
koli nalezl místo příhodné. A když přišel na horu Efraim,
a jda cestou svou, uchýlil se maličko do domu Michy,

9. tázán byl od něho, odkudby přišel. Kterýž odpověděl:
Jsem Levíta z Bethléma Judova, a jdu, abych bydlil, kdeby
se mi nahodilo, a vidělo býti užitečno.

10. I řekl Michas: Zůstaň u mne, a buď mí za otce, a za
kněze: a dám tobě na každý rok deset stříbrných, a dvoje

KAPITOLAXVII
Modla Michova ušínšna modlou syaův pokolení Dan.

1. V těch dnech nebylo krále v Izraeli, a pokolení Dan hle
dalo sobě místa dědičného k bydlení: nebo až do toho dne
nedostalo se mu losu mezi jinými pokoleními.'

2. Tedy poslali synové Dan z kmene a z čeledi své pět
mužův nejsilnějších z Saraa a Esthaol, aby vyslídili zemí,
a pílně shlédli ji: a řekli jím: Jděte a ahlédněte zemi. Kte
řížto jdouce když přišli na horu Efraim, a vešli do domu
Míchova, odpočinuji“ tam:

3. a poznavše hlas mládence Levíty, a zůstavše u něho
hospodou, řeklí k němu: Kdo tě sem přivedl? Co tu děláš?
Pro kterou příčinu jsi sem přišel?

4. Kterýž odpověděl jim: Toto a toto učinil mi Michas, a
ze mzdy najal mne, abych byl jeho knězem.

5. Prosili pak ho, aby se poradil a Hospodinem, aby věděti
mohli, zdaří-li se cesta jejich, a věc bude-li míti účinek.

6. Kterýž odpověděl jim: Jděte v pokoji: Hospodin hledí
na cestu vaši, a na stezku, kterouž jdete.

7. Tedy jdouce těch pět mužů přišli do Lais:* a viděli lid
bydlící tam beze vší bázně, vedle obyčeje Sidonských bez
pečný a pokojný, an se mu dokonce žádný neprotivil, a zboží
veliká mající, a daleko od Sidonu, a ode všech lidí oddělený.

8. A navrátivše se k bratřím svým do Saraa, a Eathaol, když
se jích tito vyptávali, co byli pořídili, odpověděli:

0. Vataňte, táhnéme na ně: nebo viděli jame zemí velmi
bobatou a úrodnou: nemeškejte, neleňujte: pojďme a opa
nujme ji, nebudeť (o to) žádné práce.

10. Vejdeme k lidem ubezpečílým do země velmi prostranné,

KAPITOLA XVIL

O Micbovi, o modlé jeho, a o Jlcbém knězi.

1. Toho času byl muž jeden s hory Efraim, jménem Michas,

2. který řekl matce své: Ten tisíc a sto stříbrných, které
jsi byla sobě oddělila, a o kterých jsi byla přisáhala,* a já
to slyšel, hle já mám,* a u mne jsou. Jemuž ona odpověděla:
Požehnaný syn můj, Hogpodinu.“

3. Tedy navrátil je matce své, která řekla jemu: Posvětila
a alíbila jsem to stříbro Hospodinu, aby z ruky mé přijal je
syn můj, a udělal rytínu a slitinu: a nyní dávám je tobě.

4. On pak navrátil je matce své: která vzala dvě stě stříbr
ných, a dala je zlatníku, aby udělal z nich rytinu a slitinu,
a ta byla v domě Michově.

5. Který také schránku * v něm oddělil Bohu, a udělal Efod,

3 Degon, modla Filistinských, měls svrohu tvárnosf člověčí a dole
podoba rybí.

* ©J. aby zpívaje působil jim kratochvili a vyražení.
* Btřecha plochá měla u prostřed veliký otvor, skrze kterýž kouř

s obětí vzhůru ve vznášel Lid nemaje mista vo chrámě, na střechu
vstoupil a dolů hleděl.

KAPITOLA EVIL

*Příběby, o nichž psáno v kapitolách 17.—31. staly se bezpochyby
za časův po amrti Josue a starších, prvo než Othonlel se správy zemské
ujal. Tehdy lsraelští byli bez řádné vlády a modloslužebnosť směhala
se mezí nimi.

* pro něž jel (zloději) zlořočile.

* £ j. nalezl jsem je.
* Na tebe nepadá ono zlořečenství mé — tobě žehnám.
5 t j. jakomsí kapiici.

" £ J. dal mo do raky první oběť, a tím hodlal bo učiniti knězem.
T Dal do rukou jeho oběti, jež měl jako kněz předložíti Bohu.

KAPITOLA XVIII.

> Pokolení Dan mělo dědičně krajiny své vykázané již za Josne
Jako Jiná pokolení, ale dotčené krajiny v celosti dosud nedosáhlo.

* přenocovali tam.
" Lals, město v soverní Palestině, leží v údolí mezi Libanem a Anti
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a Hospodin dá nám místo, na němž není žádného nedostatku
těch věcí, které se rodí na zemi.

11. Šlo tedy z příbuznosti Dan, to jest. z Saraa a Esthaol,
šest set mužův oděných ve zbroj válečnou.

12. A vytáhše zůstali u Karjathjarim Judova: kteréžto místo

od toho času vzalo jméno: Stanové Dan, a jest pozadí za Kar
jathjarim.

13. Odtud přešli na horu Efraim. A když přišli k doma
Michovu,

14. řeklo pět mužův, kteří prve byli posláni k spatření země
Lais, ostatním bratřím svým: Víte-li, že v těchto domích jest
Efod, a Therafim, a rytina i slitina: protož nyní vizte, co se
vám zdá?

16. A maličko uchýlivše se, vešli do domu mládence Levíty,
kterýž byl v domě Michy, a pozdravili ho slovy pokojnými.

16. Šest set pak mužův,tak jak byli v zbroj oděni, stáli
přede dveřmi.

17. Ale tí, kteříž vešli do domu mládence,“ usilovali vzíti
rytinu, a Efod, a Therafim,a ulitinu, a kněz stál přede dveřmi,
ano šest set oděncův nedaleko očekávalo.

18. Vzali tedy, kteříž byli vešli, rytinu, Efod, a modly,
a alitinu. Jimžto řekl kněz: Co to děláte?

19. Jemuž odpověděli: Mlč,a vlož prat na ústa svá: a pojď
e námi, abychom měli tebe za otce a za kněze. Což jest lépe
tobě, býti knězem v domě jednoho člověka, čili v jednom po
kolení a čeledi v Israeli?

20. Což když uslyšel, oblíbil sobě řeči jejich, a vzav Efod,
a modly, a rytinu, šel s nimi.

21. Když oni táhli, pustivše napřed děti a hovada, i všecko,
což drahého bylo.

22. a již opodál byli od domu Míchova, tehdy muži. kteří
bydlili v domu Michovu, svolavše se, šli za nimi,

23. a z pozadí křičeti počali. Kteřížto ohlédše se řekli k Mi
chovi: Co chceš? Proč křičíš?

24. Kterýž odpověděl: Bohy mé, které jsem sobě udělal,
vzali jste, i kněze, i všecko, což mám, a ještě se ptáte: Co
tobě jest“

25. I řekli mu synové Dan: Varuj 8e, aby více nemluvil
k nám, aby nepřišli na tebe muži rozlícení, a ty sám se vším
domem svým nezahynul.

26. A tak cestou, kterou počali jíti, dále šli. Vida pak
Michas. žeby silnější byli, nežli on, navrátil se do domu svého.

27. Šest set pak mužů vzalí kněze, a věci výše řečené:
a přitáhli do Lais k lidu hovícímu sobě a bezpečnému, a pobili
Je ostrostí meče: a město vypálili ohněm,

28. ježto žádný dokonce nedal jim pomocí, proto že daleko
bydlili od Sidonu, a s žádným z lidí neměli jakého tovaryšatví
a jednání. Bylo pak město položeno v krajině Rohob: kteréžto
zase vystavěvše bydlili v něm,

29. nazvavše jméno města Dan, vedle jmena otce svého,
kterébo byl zplodil Israel, ježto bylo prve sloulo Lals.

80. I postavili sobě rytinu, a [ustanovili] Jonathana syna
Gersama syna Mojžíšova, a syny jeho kněžími v pokolení
Dan, až do dne zajetí svého.*

81. I zůstala u nich modla Míchova po všecken čas, v kte
rémž byl dům Boží“ v Sílo. V téch dnech nebylo krále v Israeli.

* L J. těoh pět mulův, kteří prve byli poslání k shlednuti země a do

domu vešli.toto stalo se za času kněze Heli, kdyžto Pilistinští archu
Plně | pobo lida zajal

* £ Jj. archa úmluvy.
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KAPITOLA XIX.
Hanebný akutok obyvatelův Gabaa

1. Byl jeden muž Levíta bydle při straně hory Efraim,
kterýž pojal sobě žena z Bethléma Judova:

2. kteráž opustila ho, a navrátila se do domu otce svého,
do Bethléma, 1 zůstala u něho čtyři měsíce.

3. I šel za ní muž její, chté smířiti se s ní, a jí lahoditi,
aby ji s sebou zase přivedl, maje s sebou pacholka a dva osly:
a ona přijala ho, 1 uvedla do domn otce svého. Což když
uslyšel tesť jeho, a uzřel jej, vyšel proti němu 8 radostí,

4. aobjal ho. I zůstal zeť v domě testě tři dni, jeda a pije
s ním přátelsky.

5. Dne pak čtvrtého v noci vatav, chtěl odejíti: kteréhož
zdržel tesť. a řekl k němu: Pojez prve maličko chleba, a po
silni žaludku, a pak půjdeš.

6. I seděli spolu, a jedli, pili. I řekl otecděvečky k zeti
svému: Prosím tě, pobuď ještě dnes zde, a buďme spolu veseli.

7. Ale on vstav, chtěl přece jíti. Avšak mocí ho zdržel
tes(, a donutil, že u něho zůstal.

8. Když pak bylo ráno, strojil se Levíta na cestu. Jemuž
zase tesť řekl: Prosím tebe, aby maličko pojedl. a posilně se,
když bude dobře na den, potom půjdeš. Jedli tedy spolu.

9. I vstal mládenec, aby čel s ženou svou, a s pacholkem.
Ale opět mluvil jemu test: Považ, že den k západu se schy
luje, a blíží se k večeru: zůstaň u mne ještě dnes, a dokonej
den v veselí, a zejtra půjdeš, aby přišel do domu svého.

10. Nechtěl zeť povoliti řečem jeho: ale i hned odešel,
a přišel proti Jebus, jenž jiným jménem sloveJerusalém, veda
8 sebou dva osly s břemeny, a ženinu svou.

11. A když byl již blízko Jebus, a den měnil se v noc:
řekl pacholek k pána svému: Pojď, prosím, uchylme se do
města Jebusejských, a zůstaňme v něm.

12. Jemuž odpověděl pán jeho: Nevejdu do města národu
cizího, který není z synův israelských, ale půjdu až do Gabaa:

13. a když tam dojdu, zůstaneme v něm, aneb jistě v městě
Rama.

14. Pomínuli tedy Jebus, a šli svou cestou. a zapadlo jim
slunce u Gabaa, kteréž jest v pokolení Benjaminovu :

15. i obrátili se do něho, aby tam zůstali. A když tam
vešli, zůstali na ulici města, nebo žádný jich nechtěl přijít
do hospody.

16. A hle, tu přišel muž starý, pavracuje se 8 pole, a z díla
svého večer, který sám také byl z hory Efraim, a pohostinn
bydlíl v Gabaa; lidé pak krajiny té bylí synové Jemini.

17. A pozdvíh stařec očí, uzřel muže toho, an sedí s bře
mínky svými na ulící města, a řekl k němu: Odkud přicházíš?
a kam jdeš?

18. Kterýž odpověděl jemu: Vyšli jsme z Bethléma Judova,
a jdeme na místo své, které jest na straně hory Efraim, odkud
byli jeme šli do Bethléma: a nyní jdeme k domu Božímu,*
a žádný nás nechce pod avou střechu přijítí,

19. ježto máme [e sebou) salámu i seno za obrok oslům,
a chléb i víno pro svoje i děvky tvé potřeby, a pacholka, který
ee mnou jest: nic jiného nepotřebujeme, jediné hospody.

KAPITOLA XIX.

' Podlera. raského: ženlnu,Ježto pojímatidovolenobylo zákonemMojžitovým.
*e Jj.doBilo, kdež archa úmlavy byla.
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20. Jemuž odpověděl stařec: Pokoj s tebou bud, já opatřím
všecko, čehož potřebí jest; toliko prosím, aby nezůstával na
ulici.

21. I uvedl ho do domu svého, a obrok dal oslům: a když
umyli nohy své, pojal je k jídlu.

22. Když oni jedli, a po cestě pokrmem a nápojem těl po
ailňovali, přišli muži města toho, synové Belial (to jest lidé
prostopášní), a obklíčivše dům starcův, počali na dvéře louci,
křičíce na hospodáře domu, a řkouce: Vyveď muže toho, který
všel do domu tvého, abychom ho užili.

23. I vyšed k ním stařec, řekl: Nikoli bratří moji, nečíňte
toho zlého; neb jest přišel on ke mně na hospodu, a upusťte
od toho bláznovství:

24. mám dceru pannu, a tento člověk má ženinu, ty vám
vyvedu, abyste ponížili jich, a svou chtíč ukojili; toliko prosím,
ohavnosti té proti přirozenosti s mužem nečiňte.

25. I nechtěli upoalechnoutí slov jeho. Což vida muž ten,
vyvedl k ním ženinu svou, a dal jim ji k zlehčení: a oni po
celou noc zle jí požívavše, propustili ji ráno.

26. Ale žena, když se rozednívalo. přišla ke dveřím domu,
kdež zůstával pán její, a tam klosla.

21. Když bylo ráno, vstal muž, a otevřel dvéře, aby ae bral
dále cestou svou: a aj ženina jeho ležela přede dveřmí, a ru
kama rozloženýma na prahu.

28. A on řekl jí, domnívaje se. žeby odpočívala: Vstaň, a
pojdme. A když ona nic neodpověděla, srozuměv, žeby byla
mrtvá, vzal ji, a vložil na osla, i navrátil se do domu svého.

29. Do kteréhož když vešel, uchopil meč, mrtvolu ženy
své i e kostmi rozsekal na dvanácte kusův a rozeslal je po
všech končinách israelských.

30. I zvolal každý, kdož to uzřel: Nikdy nespáchána po
dobná věc v Israeli, od toho času, jak vyšli otcové naši
z Egypta, až do tohoto dne: vydejte úsudek, a vůbec usta
novte, co máme činiti.

KAPITOLA XX.

Válka synův lernalských proti pokolení Bonjsminovu.

1. Vyšli tedy všickní synové iaraelští, a spolu ce shromá
ždili, jako muž jeden, od Dan až do Bersabé,' a země Ga
laad, k Hospodinu do Masfa:“

2. a všecka knížata lidu, | všecka pokolení israelská sešli
ee do ahromáždění lidu Božího, čtyřikrát sto tisíc pěších bo
Jovníkův.

3. (Aniž bylo tajno eynův Benjaminových, že synové israel
ští vstoupili do Masfa.) I otázán jsa Levíta, manžel ženy za
bité, kterak tak veliká nešlechetnosť spáchána byla,

4. odpověděl: Přišel jsem do Gabaa Benjaminova, 8 man
želkou svojí, a tam jsem noclehoval;

5. a hle lidé města toho obklíčili v noci dům, v kterém
Jsem zůstával, chtíce mne zabiti, a ženu mou k víře nepodob
nou zuřivostí chtíče chlipné trápili, a ona posléze umřela.

6. Kteroužto uchopiv rozsekal jsem na kusy, a rozeslal jsem
ty kusy po všech končinách vládařství vašeho; nebo nikdy
tak veliká nešlechetnosť, a tak veliká mrzkosť nestala se
v leraeli.

KAPITOLA XX.

* Od severního konce země zaslíbené až k jižním končinám za Jor
dánem.

* Masfa, město v pokolení Benjaninovů,b byo příbodné k sněmování;tam shromáždili se nejednou synové

'
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7. Jste tu všickni synové Israelští, ustanovte, co máte činiti.
8. I stoje všecken lid, jako jednoho člověka řečí odpové

děl: Nenavrátí se žádný do stanův svých, aniž kdo odejde
do domu svého:

9. ale toto učiníme všíckní společně proti Gabaa.
10. Deset mužův ať se vybéře ze ata po všech pokoleních

israelských, a sto z tisíce, a tisíc z desíti tisícův, aby dodávalí
potravy vojsku, a abychom mohli bojovati proti Gabaa Ben
jaminovu, a odplatiti jemu za nešlechetnosť, jak toho za
sloužilo.

11. I sebral se všecken Israel k městu, jako člověk jeden,
jednostejnou myslí, a jednou radou.

12. A poslali posly ke všemu pokolení Benjaminovu, kte
řížby řekli: Proč tak veliká nešlechetnost nalezena jest mezi
vámi?

13. Vydejte ty muže z Gabaa, kteří tu hanebnost spáchali,
aby zemřeli, a odjato bylo zlé z Israele. Ale oni nechtěli roz
kázaní bratří svých synův israelských poslechnouti :

14. nýbrž ze všech měst, jež byla losu jejich, sešli se do
Gabaa, aby jim dali pomoc, a proti všemu lidu israelskému
bojovali.

l. I nalezeno jest z Benjamina pětmecítma tisícův mužů
bojovných, kromě obyvatelův Gabaa,

16. kterých bylo sedm set mužů velmi udatných, tak levou
rakou jako pravou bojujících: a z prakův tak jistě házejících
kamením, že i vlas trefiti uměli, a hozený kámen nikoli na
jinou stranu re neuchýlil.

17. Mažův pak israelských, kromě synův Benjaminových,
našlo se čtyři sta tisíchův mužův tasících meče a hotových
k boji.

18. Kteřížto vstavše brali ge do domu Božího, to jest do
Slo: a tázali se Boha, a řekli: Kdo bude naším vůdcem
v boji proti synům Benjaminovým? I odpověděl jim Hospo
din: Juda bod vůdcem vaším.

19. A hned synové lsraelští vstavše ráno, položili se podle
Gabaa.

20. A odtud táhnouce k bojí proti Benjaminovi, města do
bývati počali.

21. I vyšedšo synové Benjaminovi z Gabaa, pobili z synův
israelských ten den dvamecítma tisíc mnžův.*

22. Opět synové igraelští i v sfln, i v množství doufajíce,
na témž místě, na kterém prve byli bojovalí, spořádalí vojsko,

23. ale tak, že prve šli, a plakali před Hospodinem až do
nocí: a tázaji se ho, řkouce: Máme-li ještě jíti k boji proti
synům Benjaminovým, bratřím svým, čili nic? Kterýmž on
odpověděl: Táhněte na ně, a bojujte!

24. A když synové israelští druhého dne šli k boji proti
synům Benjaminovým,

25. vypadli synové Benjaminovi z bran Gabaa, a potkavše
se s nimi, s takon rozlíceností bilí je, že osmnácte tisíc mu
žův bojovných porazili.

26. Pročež přišli všickní synové israelští do domu Božího,
a sedíce plakali před Hospodinem: a postilí se ten den až
do večera, obětovali též jemu oběti zápalné i pokojné,

97. a o stavu svém tázali se. Toho času byla tam“ archa
úmluvy Boží,

3 Jeraelští, ač měli dobrou a spravedlivou věc, z dopaštění Božího
poraženi json za příčinou modloslužebnosti, jiš mezí Danitakými trpěli.
Vyšli jsou potrestathřichův jiných, na své vlastní nezpomínajíce. (Bv.
A F.)

* tj. v Silo.
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47. Zůstalo tedy ze všeho počtu Benjamina, kteříž vyváz
nouti a utécí mohli na poušť, šest set mužův: i zůstali ve
skále Remmon po čtyři měsíce.

48. Navrátivše se pak synové izraelští, všecko, což zůstalo
ve městě od lidí až do hovad, mečem pobili, a všecka města,
i městečka Benjaminova ohněm vypálili.

29. a Fineea syn Eleazara, syna Áronova, byl správce domu.
Tázali se tedy Hospodina, a řekli: Máme-li ještě vyjíti k boji
proti synům Benjamin bratřím našim, čili tak necbati? Jimžto
řekl Hospodin: Jděte, nebo zejtra dám je v ruce vaše.

29. I položili synové israelští zálohy okolo města Gabaa:

30. a po třetí, jako po prvé a po drubé, proti Benjaminoví
vojsko vyvedli.

31. Ale i synové Benjaminoví směle vypadli z města, a ho
nili utíkající nepřátely podál, tak že (něco) z ních jako
prvního 1 druhého dne ranili, a bili utíkající dvěma stezka
ml, z níchž jedna šla do Bethel, a drahá do Gabaa, a pora
zili okolo třiceti mužův:

82. i domnívali se, že jako prve je poblli. Kteřížto chytře
dělajíce se, jakoby utíkali, na radě uznvřeli, aby je odloudili
od města, a jako utfkajíce přivedli na stezky svrchu řečené.

33. Tedy všickni synové israelští vstavše z míst svých, zši
kovali ee na místě, kteréž slove Baslthamar. Zálohy také,
které byly okolo města, počaly se pomalu ukazovati,

34. a od západní strany města vycházeti. Ale i jiných de
set tisíc mužův ze všeho Israele vybízeli obyvatele města
k bojí. Ipřítížil se boj proti synům Benjaminovým: a ne
porozuměli, žeby ze všech stran jim nastávala zábuba.

86. I porazil je Hospodin před oblíčejem synův israelakých,
a pobili z nich v ten den pětmecítma tísíc a sto mužův, vše
mužův bojovných a tasících meče.

30. Synové pak Benjaminovi, když uzřelí, že jsou přemo
žení, počali. utíkati. Což vidouce synové israelští nechali jich
utíkati, aby k připraveným zálohám přišli, které byli podle
města položili.

87. Kteřížto nenadále z záloh vyskočili, a an Benjamin před
těmi, již ho bili, utfkal. vešli do města, a zbíli je ostrostí meče.

88. Znamení pak dali synové israelští těm, kteréž byli v zá
lohách postavili, aby, kdyžby město vzali, oheň zapálili:
a kdyžby se dým vzhůru vznášel, ukázali, že jest vzato město.

89. Což když uzřeli synové iaraelští, v bítvě jsouceposte
veni, (nebo synové Benjamin domnívali se, žeby utíkali, a [tím]
statečněji je honili, pobivše z vojska jejich třiceti mužů),

40. a viděli jako sloup dýmu z města vystapovati: Benjamin 12. I nalezeno jest panen v Jabes Galaad čtyři sta, které
také ohlédaje se zpět, když uzřel, že jest vzato město, a pla- byly muže nepoznaly, a přivedli je do stanův v Sflo, do země
meny vznášejí se vzhůru, chananejské.

41. [tehdy ti], kteří prve dělali ee,jakoby utíkali, obrátivše | 18. I poslali posly k synům Benjamin, kteříž byli ve skále
se silněji odpírali. To. vidouce. synové Benjamin, obrátili se Remmon, a přikázali jim, aby je přijali v pokoji.
na utikání, 14. I přišli synové Benjamin v ten čas, a dány jsou jim

42. a počali ubírati se cestou k pouští, a tam je také pro- manželky z dcer Jabes Galaad: jiných pak nenalezli, kteréžby
tivníci stíhali; ale i ti, kteříž.byli město zapálili, potkali se jim byli podobným způsobem dali.
s ními. 15. A všecken Iarael velice litoval a hořekoval pro zahlazení

48. A tak stalo se, že z obojí strany od nepřátel bíti byli, Jednoho pokoleníz Israele. .
aniž bylo jaké odpočínatí umírající 1 padlí poražení jsou 16. I řekli starší: Co učiníme s ostatními, kteří nedostali
na východní straně města Gabaa. žen? Všecky ženy z pokolení Benjamin padly,

44. Bylo pak těch, kteří na témž místě pobiti jsou, osm- 17. a my s velikou péčí, a s velikou pilností opatřítí máme,

náctetisíc mužův,všeckonejsilnějších:bojovníiův. abyjednopokoleníz Iarele ea m námi
45. Cožkdyžviděliti, jižtobylíz pokoleníBenjaminzů- příkon: me kterýmjeme ha Zločečenýbuď

stali, utekli na poušť: a táhli ke skále, kteráž slove Remmon. , ; čaminavi ?
Také na tom utíkání pobíhajíce,a narůzné strany amě kdožby dal z dcer svých manželku Benjaminovi.

poyajice, m y směřujíce 19. I oradili se, a řekli“ Hle výroční alavnosť Hospodinova
pobili jich pět tisíc mužův. A když dále utíkali, honili je, a '
pobili opět jiné dva tisíce.

46. A tak stalo se, že všech, kteříž padli z Benjamin, na
rozličných místech, bylo pětmecítma tisíc bojovníkův do bojův
nejhotovějších.

KAPITOLA XXL

Ostatkové pokolení Benjamizova opatřesí manželkami.

1. Byli se také zapřisáhli synové israelští v Masfa, a řekli:
Žádný z nás nedá dcery své synům Benjamínovým za manželku.

2. I přišli všickni do domu Božího v Sílo, a sedíce před
oblíčejem jeho až do večera, pozdvihli hlasu svého a velikým
kvílením plakali, řkouce:

3. Proč, Hospodine Bože leraelův, stalo se toto zlé v lidu
tvém, aby dnes jedno pokolení ubylo z nás?

4. Druhého pak dne na úsvitě povstavše, vzdělali oltář: *
a obětovaji tam obětí zápalné, a pokojné oběti, a řekli:

5. Kdo nevstoupil u vojště Hoapodinově ze všech pokolení
lsraelakých? Nebo se byli těžkou přísahou zavázali, když byli

. v Maafa, že zabiti budou, kdožby (tam) nebyli.

6. I litujíce synové israělští bratra svého Benjamina, počali
praviti: Odňato jest jedno pokolení z Jsraele,

7. odkud vezmou manželky? Nebo všickni vůbec jeme při
sáhali, že jim nedáme dcer svých.

j. 8. Protož řekli: Kdo jest ze všech pokolení leraelských,

jenžto nevstoupil k Hospodinu do Masfa? A hle nalezeno jest,
že obyvatelé Jabea Galaad v tom vojště nebyli.

9. (Toho také času, když byli v Sílo, žádný z nich tam
nebyl nálezen.)

10. Poslali tedy deset tísíc mužův nad jiné silnějších, a při
kázali jim: Jděte, a pobijte obyvatele Jabea Galsad ostrostí
meče, i ženy, i dítky jejich.

11..A toto jest, čehož šetřiti máte: Všecky pohlaví muž

ského, a ženy,které poznaly muže, pobíjte: panny pak za
chovejte.

KAPITOLA XXL

' ©j. mimo ten, kterýš tam již prvo byl Stalo se to pro množatví
obětí, k nimšto onen jediný nepostačoval.
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jest v Sílo,* kteréž [místo] leží k půinoční straně města Be
thel, a k východní straně cesty, která vede z Bethel do Si
chímy, a k polední straně městečka Lebona.

20. I přikázali synům Benjamin, řkouce: Jděte, a skryjte
se v vinicích.

21. A když uzříte dcery ze Sflo, any jdou k tancování podle
obvčeje, vyskočte nenadále z vinic, a polapte sobě každý ženu,
a odejděte do země Benjamin.

* Byla to zvláštní slavnost každoroční v BSílo,při která dosry města
toho vyšedše na níže udané místo, plesávaly tančíce a bez mužského
pohlaví v řadách poskakujice, zpěvy svými chválily Boba.

KAPITOLA XXI. 354

22. A když přijdou otcové jejich, anebo bratří, a počnou na
vás žalovatí a vaditi se, díme jim: Slitujte se nad nimi, nebo
jich nenchvátili právem bojovníkův aneb vítězův, ale že jsou
prosili vás za ně, a vy jste jich nedali jim, sami tedy jste
tím vinni.

23. I učinili synové Benjamin tak, jak jim bylo rozkázáno:
a co jich bylo, tolik uchvátili sobě z těch, které tancovaly,
každý jednu ženu: a odešli k vládařství svému, a vzdělavše
zase města svá bydlili v nich.

24, Synové pak israelští navrátili se po pokoleních a čele
dech do stanův svých. V těch dnech nebylo krále v Iaraeli: ale
jedenkaždý, co se mu za dobré vidělo, to činil.



KNIHA RUTH.

Kniha Ruth má jméno své od Ruth, prostoduché a ušlechtilé ženy Moabky,

jež z lásky k rodu zesnulého manžela se šŠvegrušíNoemi Israelkou z vlasti své do země Judské přišla,

Booza Bethlémského manželkou se stala, a Obéda, děda Davidova, porodila.

Příběhy ty staly se za soudcův israelských.

Knížku sepsal, jak vůbec souzeno, prorok Samuel.

KAPITOLA IL

Etlmelech s manšelkou Noemi, a s sypy a Bethléma přišel do země moabské,

kdež ©týmiů syny umřel. — Noemi o ovdovělou nevěstou svou Ruth navrátila
se do Bethléma.

1. Za dnův jednoho soudce, když soudcové vládli, nastal
hlad v zemi. I odešel člověk jeden z Bethléma Jadova, aby
pohostinu byl v krajině moabské s manželkou avojí, a s dvěma
syny svými. ,

2. On slul. Elimelech, a žena jeho Noeml: a dva synové,
jeden Mahalon,a druhý Chelion,' Efratejští z Bethléma Judova.
A přišedše do krajiny moabské, bydlili tam.

3. I umřel Elimelech manžel Noemi: a pozůstala ona 8 avny
svými.

4. Kteřížto pojali sobě manželky moabeké,“ z nichž jedna
slula Orfa, druhá pak Ruth. I zůstali tam deset let.

5. I umřeli obadva, totiž Mahalon I Chelion: a zůstala žena
ta zbavená dvou synův, a manžela.

6. I vstala, aby se navrátila do vlastí své, s oběma nevě
stami svými, z krajiny moabské: nebo byla slyšela, že vzhlédl
Hospodin na lid svůj, dav jim pokrm.

7. Vyšla tedy z místa, kdežto bydlila pohostina, a obě ne
věsty její s ní. A když byla jiš na cestě, aby se navrátila do
země judské,

8. řekla k nim: Navrafte se do domu matky své: Hospodin

7 chcete jíti se mnou? Zdaliž mám ještě syny v životě svém,
abyste se mohly nadíti mužův ze. mne?“

12. Navratte se, dcery mé, a odejděte: nebo již jsem ata
robou sešlá, aniž jsem způsobná k evazku manželskému.
A bych pak mohla této noci počíti a poroditi syny,

13. kdybyste chtěly na ně čekati, ažby dorostli, a léta mla
dosti naplnili, budete prve babamí, nežli se vdáto. Nečlňte,
prosím, nediňte toho, dcery mé: nebo vaše. Úzkost více mne
trápí, a ruka Hospodinova vykročila proti taně.

14. Ony pak pozdvihše hlasu svého, opět plakati počaly:

a Orfa políbivší švegrušl svou, vrátila se: Ruth pak přidržela
se Švegruše:své. 

16. Kteréšto řekla Noemi: Hle příbuzná tvá navrátila se
k lídu svému, a k bohům svým, jdi s ní.

16. Kteráž odpověděla: Neprotiv se mi, [chtíc), abych tě
opustila, a odešla: nebo kamkoli půjdeš, půjdu [s tebou):

a kdekoli bydliti budeš, i já také bydliti budo. Lid tvůj [jest]
lid můj, a Bůh tvůj Bůh můj.

17. Země, která tebe mrtvou přijme, v téť [i já) umra:
a tam přijmu místo pohřbu. Toto mi učiůňHospodin, a toto
přidej,“ jestliže ne jediná smrť mne a tebe rozdělí.

18. Vidouc tedy Noemi, že Ruth uložila s ní jíti, nechtěla
odpírati, ani více přemlouvati, aby se k svým navrátila:

19. i šly spolu, a přišly do Bethléma. A když vešly do
města, rychlá pověst u všech se roznesla; i pravily ženy:
Tato jest ta Noemi!

učiniž s vámi milosrdenství, jako jste vy učiníly s mrtvými * A SAPV© M. A ona řekla jím: Nenazývejte mne Noemi (to jest
a se mnou. pěknou), ale raději nazývejte moe Mara (to jest, hořkou):

9. Dej vám, abyste nalezly od tí v domech mužův, f nebo hořkostí mne velmi naplnil Všemohoucí.

kteří se vám dostanou. I políbila jich. Kteréžto pozdvihše W PA 2" Vyšla jsem odsud plná,“ a prázdnou mne zase přivedl
hlasu svého y plakati N hlŘ 2 Hospodin den nazývátemne Noemi,kterou HospodinP očal , P | ponížíl, a ssoužil Všemohoucí.

10. a řekly jí: Půjdeme raději s tebou k lidu tvému. 22. Přišla tedy Noemi s Ruth moabskou nevěstou svou,
11. Jimž ona odpověděla: Navrafte se, dcery mé, proč z země pohostinství svého: a navrátila se do Bethléma, když

počínali žíti ječmeny.*

KAPITOLA L * Po zákonu byli by synové Nuomí zavázání, ovdovělé Zeny bratráv

*dolož:„vesměsbyll“.Efratejští. | ky.
* Mužům nebylo zapovědíno za manželku pojmouti ženu cizorodku. i * bohaté, syny mající.
> dolož: „syny mými“. P * z Jara, o velíkonoci.<> dhAKOŠk= ?i=

k : LDp= u AD u -= pu
== X hykůDu 4 6A <. 2,
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KAPITOLA IL

Roth, o žních sbírajic klasy za roli příbuzného Boosa, došla u ečbo přismě
a Bmnáni.

1. Měl pak muž [Noeminj Elímelech krevního přítele, muže
mocného, a velmi bohatého jménem Booz.

2. [ řekla Rath Moabka k švegruši avé: Rozkážeš-li, půjdu
na pole. a budu sbírati klasy, kteréžby zůstaly po žencích,
kdekoli naleznu milosť hospodáře na mne laskavého. Jíž ona
odpověděla: Jdi, dcero má.

3. Šla tedy, a abírala klasy za ženci. Přihodilo se pak, že
pole toho pánem byl [muž] jménem Booz, kterýž byl z pří
buzenstva Elimelechova.

4. A vtom přišel on z Bethléma, a řekl žencům: Hospodin
s vámi. Kteříž odpověděli jemu: Požehnej tobě Hospodin.

6. I řekl Booz mládenci, kterýž postaven byl nad ženuci:
Čí jest tato dívka?

6. Jemužto odpověděl:Toťjest Moabka, která přišla s Noemi,
z země moabské, 

7. a prosila, aby sbírala klasy, které zůstávají po žencích:
a jest tu na poli od rána až dosavad, a aní na okamžení
domů se nenavrátila.

8. I řekl Booz k Ruth: Slyš, dcero má: nechod sbírat na
jiné pole, aniž odcházej odeud: ale přidržuj se děvek mých,

9. a kdež ony budou žíti, jdi za nimi. Nebo jsem rozkázal
elažebníkům svým, aby tobě žádný nebyl obtížný: * ale také
budeš-li žížníti, jdi k nádobám, a napij se vody, kterou také
služebníci pijí.

10. Kterážto padši na tvář svou, a poklotivší se k zemi;
řekla k němu: Odkud mi to, že jsem nalezla milost před
očima tvýma, a že ráčíš znáti mne, ženu cizozemka ?

11. Jíž on odpověděl: Oznámeno jest mi všecko, co jsi
učinila švegruši své po amrti maže svého: a že jai opustila
rodiče své, i zemi, v které jsi se narodila, a šla jsí mezi lid,
kterého jsi prve neznala.

12. Odplatiž tobě Hospodin za skutek tvůj, a plnou mzdu
vezmi od Hospodina Boha israelského, k němuž jsi přišla,
a pod jehož křídla jsi se utekla.

13. Kterážto řekla: Nalezla jsem milost před očima tvýma,
pane můj, který jsi mne potěšil, a mluvil jsi k srdci děvky
své, ježto nejsem rovna jedné z děveček tvých.

14. I řekl k ní Booz: Když bude čas k jídlu, přijď sem,
a pojez chleba, a omoč skyva svou v octě. Posadila se tedy
po boku žencův, a nabrala sobě pražmy,“ a jedla, a nasycena
jest, a zbytky vzala (s sebou).

15. I vstala odtud, aby podle obyčeje klasy sbírala. Přikázal
pak Booz služebníkům svým, řka: Byť chtěla s vámi žíti,
nezbraňujte jí:

16. nýbrž z vaších také snopův utrušujte. naschvál, a ležetí
nechávejte, ať eměle sbírá, i ať jí žádný nedomlouvá, když
sbírá.

17. Sbírala tedy na polí tom až do večera: a co sebrala,
pratem tloukla i klepala, a ahledala ječmene jako míru efy,
to jest, tři mírky.

18. Které vzavší navrátila se do města a ukázala švegruši
své: k tomu vyňala i dala jí také z ostatkův pokrmu svého,
kterým se byla nasytila.

KAPITOLAI

* aby ti žádný nobránil.
* pražma, t J. pražená zrna pěcníčná, aneb kaše z této praženiny.

Ba « MUNI aa=
19. I řekla jí Svegruše její: Kde jsi to sbírala dnes, a

kde jai pracovala? Budiž požehnán, který alitoval se nad tebou.
I oznámila jí, u kobo pracovala: a pověděla jí jméno muže,
že slove Booz.

20. Jížto odpověděla Noemi: Požehnán budiž od Hospodina,
že touž milost, kterou prokázal živým, zachoval i mrtvým.“
A opět řekla: Příbuzný náš jest muž teu.

21. A Rath řekla: [ to mi přikázal, abych dotad přídržo
vala se ženchv jeho, dokudby všecko obilí požato nebylo.

22. Jížto řekla švegruše: Lépe jest, dcero má, aby s dě
večkami jeho vycházela na žeň, aby na jiném poli někdo tobě
nebránil.

23. Přidržela se tedy děveček Boozových: a tak dlouho
8 nimi žals, dokud ječmene a pšenice do stodol nesklidili.

KAPITOLA IIL
Ratb podle rady Noemi žádala býti lenou Booza šlecbetného,

1. Když pak se navrátila k švegruší své, uslyšela od ní:
Dcero má, pohledám tobě odpočinatí, a opatřím, aby tobě
dobře bylo.

2. Booz ten, jehož děveček jsí se na poli přídržela, náš
jest příbuzný, a této noci věje ječmen na humně.' .

3. Umyj se tedy, a pomaž se, a oblec se v pěknější roucha,
a jdí na humno:(ale) ať tebe neuzří muž ten, leč až se nají
a napije.

4. Když pak půjde apat, znamenej místo, na kterém spí:
a přijdouc poodkryješ pláště, kterým se příkryl, u nohou jeho,
a položíš se, a tam ležeti budeš; on pak poví tobě, co by
měla činiti.“

5. Kteráž odpověděla: Cožkolí rozkážeš, učiním.

G. I sešla na humno, a nélnila všecko, což jí byla přiká
zala švegruše.

7. A když pojedl Booz a napíl se, a rozveselil se, a šel

8. A hle (když bylo) již o půl nocí, vzchopíl se muž ten
a ulekl se: vida ženu, ana leží u nohou jeho,

9. a řekl jí: Kdo jsi ty? A ona odpověděla: Já jsem Ruth,
děvka tvá; rozprostři plášť svůj na služebnicí svou, nebo pří
bozný jsi.“

10. A on řekl: Požehnaná jsi ty od Hospodina, dcero má,
a prvnější milosrdenství pozdějším jsi převýšila: neboť nehle
dala jsi mládencův chudých aneb bohatých.*

11. Neboj se tedy. ale cožkoli mi řekneš, učiním tobě.

| spat vedle stohu, přišla ona potají, a poodkryvší pláště u no

| hou jeho, položíla se.*

2 Jakoš miloval manžely naše, dokud živí byli, tak ( po smrti jejich,
vida más, | na ně zemřelé se rozpomíná, a nám tadiž dobře činí.

KAPITOLA JIL

* Za těto příležitosti strojily se Zencům hody. Noemi tobo okamžení
hleděla použiti, aby Booza rosveseleného tim snáza Ruth sískala, a
k oňstku pohnula, což po zákosu od něbo žádati mohla.

%Noemi domnirals se, že Boos, jakmile uslyší spravedlivou žádost
Rathinu, hned přivolí k sňatku.

Poražuje-li so věc tm povrobně, zdá se | rada, již Noemi dala.
i jednání Rath neslašné a závadné býti. Než povážiti aluší, že po zd
kanu lsraelekém Ruth měla právo, Hooza,příbuzného to nebožtíka chotě
svého, za manžela žáda'í, jelikož manžel její bezdětek umřel. (5. Mojž.
25., 5.)

* Vezmi moe sobě za manželku, podlo práva příbuzenství.
* Nehlodáš manžela k váli rozkoší, ale z lísky k nebožtiku oboti

svůmu, aby vodle zákona zachovaly ae památka | jménojeho potomkem,
zplozoným ve sňatku ©příbuzným.
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Nebo ví všecken lid, který bydlí ve branách města mého, že
Jsi ty žena ctnostná.

12. Aniž ojdpírám, žebych nebyl příbuzný, alo jest ještě
jiný bližší příbuzný, nežli já.

18. Odpočiů této noci: a když bude ráno, bude-li onchtíti
tebe podržetí právem příbuznosti, dobře se stane: jestliže
pak nebude chtíti, tedy já tebe beze vší nesnáze pojmu, živ jest
Hospodin; spi až do rána.

14. A tak spala u nobou jeho, ež noc minula. Pak vstala

prve než se lidé vespolek poznávali.“ £ řekl Booz: Hled, aby
žádný nezvěděl, že jsl sem přišla.

16. A opět řekl: Rozestři plášť svůj, kterým se přlodíváš,

a drž jej oběma rukama. A když jej rozestřela a držela, na
měřil jí čest měřic ječmene, a vložil na.ní. Kteráž nesouc
to vešla do města,

16. a přišla k čvegruši své. Tato pak řekla ji: Co jsí dě
lala, dcero? I vypravovala jí. všecko, což.jí učinil muž ten.

17. A řekla: Hle šest měřic ječmenedal mi, a řekl: Ne
chci, aby prázdná navrátila se k Švegruši své.

18. I řekla Noemi: Počkej, dcero, až uzříme, jak to do
padne; neboť neustane muž ten, leč naplní, což mluvil.

KAPITOLA IV.

Boca konpll pole Eiilmelechovo. — Pojal sobě Roth zs manifelku
a-2plodil Obéda,

1. Tedy Booz všed do brány, posadil se tam. A když viděl
příbuzného, an tudy jde, o němž prve byla řeč, zavolav [jej],
fekl k němu: Pojď sem maličko, a poseďtuto. Který přistou
pil a sedl.

2. Vzav pak Booz deset mužův ze starších města, řekl jím:
Posadte se tuto.

3. A když seděli, mluvil k tomu příbuznému : Dl pole bratra
našeho Elímelecha ' prodá Nóemí, která se navrátila z krajiny
moabské.

4. To jsem umínil tobě oznámiti, a povědíti,. přede, všemi
sedícími tato, a staršími z lidu mého. Chceš-li.Jímvládnouti
právem příbuznosti* kup a vládní: pakli se ti nelíbí, oznam
mi, af vím, co mám činiti; nebo není žádný příbuzný, kromě
tebe, jenž jsi první, a mne, jenž jsem druhý. I odpověděl:
Já to pole koupím..

4 ©j. o svítání, než se rozednilo a nebylo ještě dobře viděti.

KAPITOLA IV.

' Pole na matku po smrti syna jejího Mahalona připadlo. Žena ne
mobouci vzdělávatí role, nabízí JI nejbližšímu příbuznémo, aby pole
v rodině nebylo odelseno. .

%Jasa nejbližší přítel, máš právo kouplti pole s vládnouti jim.

KAPITOLA IV. 360

5. I řekl jemu Booz: Když koupíš pole to od ženy,* tedy
i Ruth Moabku, ženu zemřelého, máš [za manželku] pojíti,
aby vzbudil jméno příbuzného svého v dědictví jeho.

6. Kterýžto odpověděl: Upouštím od práva příbuznosti: neb
nesmím zahladiti potomstvo rodiny své; “ ty užívej mého práva,
kterého že rád se vzdávám, vyznávám.

7. Byl pak ten obyčej od starodávna v Israeli mezi pří
buznými, když jeden druhému evého práva postupoval, aby
postoupení bylo pevné, že jedem szul obuv gvou, a dal jí
druhému. To bylo na svědectví postoupení v Israeli.

8. Řekl tedy Booz příbuznému svému: Szuj obuv svou.
Kterouž ten hned szal s nohy své.

9. On pak řekl starším, a všemu lidu: Vy svědkové jste
dnes, že jsem ujal všecko, což bylo Elimelechovo, a Cheiionovo,
a Mahalonovo, ježto odevzdala Noemi:

10. a Ruth Moabku, ženu Mahalonovu, vzal jsem sobě za

manželku, abych vzbudil jméno mrtvého v dědictví jeho, aby
jméno jeho z čeledí jeho a bratří a lidu zahlazeno nebylo;
vy, pravím, všeho toho svědkové jste!

11. Odpověděl všecken lid, který byl ve bráně, i starší:
My svědkové jsme! Učíniž Hospodin tuto ženu, která vchází
do domu tvého, jako Ráchel a Liu, kteréžto vzdělaly dům
israelský, aby byla příkladem ctností v Efraté, a aby měla
slavné jméno v Bethlémě;

12. a buď dům tvůj jako dům Faresův, kterého Thamar
porodila Judoví, s semene, které dá tobě Hospodin z této
děvečky.

18. Vzal tedy Booz Ruth, a pojal ji sobě za manželku: a
všel k ní, a dal jí Hospodin, že počala a porodila. syna.

M. I řekly ženy k Noemi: Požehnaný Hospodin, který ne

dopustil, aby nebylo dědice v čeledí tvé, i [učinit] aby jmeno
váno bylo jméno jeho v leraeli,

15. a abys měla, kdoby těšil duší tvou, a choval ve stáří
tebe; nebo narodíl se z nověsty tvé, která tě miluje, a mnohem
lepší jest tobě, nežli kdyby měla sedm synův.

16. I vzavět Noemi pachole položila [je] na klín svůj, a
byla mu pěstounkou i chovačkou.

17. Sousedy pak její radujíce se 8 ní, a řkouce: Narodil
se syn Noemí: nazvaly ho jménem Obed; ten jest otec Isai,
otce Davidova,

18. Tito jsou rodové Faresovi: Fares zplodil Esrona,
19. Esron zplodil Arama, Aram zplodil Aminadaba,
2. Aminadab zplodil Nahaseona: Nahasson zplodil Salmona.
21. Salmon zplodil Booza, Booz zplodil Obeda,
(82. Obed zplodil Igai, Isai zplodil Davida.

| " Koupiš-li pole, máš také povinnosť statek rodině té za
chovatí, a to stane se, když Rutb za manželku pojmeš s s u! zplodíš
syna, který ponese jméno zesnulého manžela jejího.

* Bůstkem timtobych svého vlastního dědictví zamedbal a rodině
uškodil.
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PRVNÍ KNIHA KRÁLOVSKÁ.

Čtvery knihy královské zavírají v sobě dějiny lidu Israelského po 550 rokův.

Prvá i druhá kniha královskátaké Samuelovými knihami slovou.

Ve prvé z knih těchto vypsány jsou

jisté důležité příběhy za posledních dvou soudcův: Heli a Samuele, načež vypravuje se o zřízení vlády

královské, o povýšení, pádu a zahynutí prvého krále Saule

i o počátcích a bohatýrských činech Davida, druhého krále, ustanoveného Hospodinem.

KAPITOLA I.
Samuel narozeu a Pina obětován,

1. Byl jeden muž z Ramathaimsofim, z hory Efraim, a jméno
jeho Elkana, syn Jerohama, syna Eliu, svna Thohu. syna Suf.
Efratejský:'

2. a ten měl dvě ženy, jméno jedné Anna. a jméno druhé
Fenenna. I měla Fenenua dětí: Auna pak neměla dětí.

A. I chodíval muž ten z města svého v určité dni,* aby se
klaněl a obětoval Hospodinu zástapův v Sflo. Byli pak tam
dra synové Heli: Ofni a Finees, kněží Hospodinovi.

4. Přišel tedy den, kdež obětoval Elkana, a dal Fenenně
manželce své, i všem synům jejím, a dcerám díly:*

5. Anně pak dal díl jeden smutný jsa, nebo Annu miloval.
Ale Hospodin byl zavřel život její.

6. Přes to trápila ji sokyně její, a náramně sužovala, tak
že vytýkala jí, že Hospodin zavřel žívot její:

7. a tak jí činívala na každý rok, když pří navrátilém čase
vstupovali do chrámu Hospodinova: a tak popouzívala ji. Ona
pak plakávala, a nejídala pokrmu.

8 Tedy řekl jí Elkana muž její: Anno, proč pláčeš? a proč
nejíš? a proč trápí se srdce tvé? Zdalíž já nejsem tobě lepší,*
nežli deset synův?

9. Vstala pak Anna, když pojedli a napili se v Sílo. A Helí
kněz sedělna stolici před veřejemi chrámu Hospodinova.

10. Anna pak jsouc hořké mysli, modlila se Hospodinu,
plačíc velmi.

11. a alib učinila, řkouc: Hospodine zástupův. jestliže
vzhledneš na trápení služebníce své, a rozpomeneš se na
mne, a nezapomeneš na děvku svou, a dáš služebnici své
(plod) pohlaví mužského: dám jej Hospodinu po všecky dny
života jeho, a břitva nevejde na hlavu jeho.

12. Stalo se pak, když ona rozmnožovala prosby“
Hospodinem, že Heli pozor dával na ústa její.“

před

KAPITOLA L

MYEotě, aodakév Eatnero p oroo y bo by
dleli v Efratě, a on také v Efratě narosca | vychován bo slavnostech Páně. — V Bilo byl wtánek.Boži

* £ Jj. z bodův obětních (viz 8. Mojž. 16., 11.).
* 4 J. milejší.
3 t. J. když se dlouho modlila
* £ J. zdali co promlaví.

13. Anna pak mluvila ve ardci svém, a toliko rtové její
se hýbali, a hlasu žádného nebylo slyšeti. Domníval se tedy
Heli, žeby opilá byla;

14. i řekl jí: Dloubo-li budeš opilá? Zažij maličko víno,
kterým jsí se opila.

15. Odpověděvší Anna řekla: Nikoli, pane můj; nebo já
jsem žena příliš nešťastná, a vína aní nápoje opojného jsem
nepila, ale vylila jsem duši svou před obličejem Hospodinovým.

16. Neměj děvky tvé jako za jednu z dcer Belialových:*
nebo z mnohé bolesti a žalosti své mluvila jsem až dosavad.

17. Tehdy Heli řekl jí: Jdi v pokoji, a Bůh Israelův dej
tobě k prosbě tvé, zač jsi ho prosila.

18. A ona řekla: O by nalezla děvka tvá milosť před očima
tvýma! A odešla žena ta cestou svou. a jedla, a tvář její
více se všelijak neproměnila.

19. I vstali ráno, a poklonu učinivše před Hospodinem:
navrátili se a přišli do domu svého do Ramatha. Poznal pak
Elkana Annu manželku svou: a rozpomenul se na ni Ho
epodin.

©. I stalo se po vyplnění dnův, že počala Anna, i porodila
syna, a nazvala jméno jeho Samuel:“ proto že ho na Hoapo
dinu vyprosila.

21. Vstoupil pak muž její Elkana, i všecken dům jeho.
aby obétoval Hospodinu oběť alavnou, a slib svůj (vyplnil):

32. Ale Anna nešla: nebo řekla muži svému: Nepůjdu, až
odstavím díté,“ a povedu je, aby se ukáralo před obličejem
Hospodinovým, a tam na vždycky zůstalo.

23. I řekl jí Elkana muž její: Učiň, což se ti dobréhu
vidí, a zůstaň, dokud neodstavíš ho: a já prositi budu, aby
naplnil Hospodin alovo své.!% Zůstala tedy žena, a kojila
syna svého, až jej i odstavila. :

24. A když ho byla odstavila, vedla jej s sebou ce třemi
telaty, a se třemi měřicemi mouky, a se děbánem vína, a při
vedla jej do domu Hospodinova v Sílo. Pachole pak bylo ještě
děcko.

25. [ obětovali tele a pachole přivedli k Heli.o ba
* „Samunel"znamená tolík ov „vyžádaný od
* t j. po někoříka letech, nebo Bony hebrejskédvě ad 1 i lé

kojívaly.
'e £. j. přijal jej v služba svou.

>
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M. I řekla Anna: Prosím, pane můj, [jakož] jest živa duše
tvá, pane: já jsem ta žena, která jsem stála před tebou zde,
modlíc se Hospodinu.

27. Za toto pachole modlila jsem se, a dal mi Hospodin
k prosbě mé to, zač jsem ho žádala.

28. Protož i já také oddávám jej Hospodinu, po všecky
dny, v nichž bude oddán Hospodinu.'' I klaněli se tam Ho
spodinu. A modlila se Auna. a řekla:

KAPITOLA I.
Plseň Aony. — Hiichoré synův Heli. — Doma Hallova těžké pokaty

Boli ohlášeny.

1. Zplésalo srdce mé v Hospodinu, a povýšen jest roh můj *
v Bohu mém. Rozšířila se ústa má nad nepřátely mými:*
nebo jsem se rozveselila v spasení tvém.

2. Nenít (nikdo tak] svatý, jako jest Hospodin: nebo není
jiného kromě tebe, a není [žádný tak) allný jako Bůh náš.

B. Nemnožte řečí vysokých,* chlubíce se: ataré věci odstupte
z úst vaších: nebo Hospodin jest Bůh umění, a jemu připra
vují se myšlení.“

4. Lučiště silných přemoženo jest, a mndlí opásání jsou
silou.

5. Kdož nasycení byli prve, za chléb se pronajímali. a
hladovítí nasycení jsou, až i neplodná porodila mnohé: a která
měla mnoho synův, zemdlena jest.

6. Hospodin umrtvuje i obživaje. uvodí do pekel“ a zase
vyvodí.

7. Hospodin ochuzuje i obohacuje, ponižuje i povyšuje.
8. Nuzného pozdvihuje z prachn, a ze hnoje povyšuje chu

dého: aby seděl s knížaty, a držel stolicí slávy. Nebo Ho
spodinovy jsou stěžeje země, a na nich založil svět.

9. Nohy svatých svých ostříhati bude [od pádu), a bez
božní ve tmách umlknou:“ nebo ne sílou svojí člověk nabude
moci.

10. Hospodina budou se báti protlvnící jeho: a na ně
8 nebe hřímati bude: Hospodin oouditi bude končiny země,
a dá panování králi svému, a vyvýší roh Pomazaného avého.“

11. I odšel Elkana do Ramatha, do domu svého; pachole
pak poaluhovalo před oblíčejem Hospodinovým před tváří
kněze Heli.

12. Synové pak Heli, [byli] synové Belial,“ neznajíce Ho
spodina,

13. ani úřadu kněžského k lidu: ale obětoval-li kdo oběť,

"! oddávám jej na vždy k slnžbě ve stánku Hospodinovu.

KAPITOLA I.

! povýšena Jest afla neb sláva má. Roh totiž báře se tu za slávu a
u.

* ústa má otevřena jsou; t. j. mohu odpovidati nepřátelům svým,
zvláště své protlvnicí, ježto prve bylo mi mlčeti.

* t J. neminvte Již vice hrdě.
* t j. Bůh všecko ví a Jemu jsou zjovna I tajná myšlení naše
> „do pekel“ znamená tu tolik co do hrobu, do velikého zármutko,

doPěžkénenábožné opatrovati bude, aby nehřešíli a v noštěstí nenpadli; ale
bestetní v satempělosti ducha svého strachem a hanbou nebudou sj
vědět pomoci.

7 Anna věští tu o králi, kterýž obdrží panování nad veškerými konči
nam! země, což z části na Davida a ©plné míře na Krista olyšeti sluší.

* svěvolní, bezbožní.

> mlo nechtěli věděti o Hospodinu, nechtěli vůli jeho plnlti, a zlými
akutky svými zapirali, potupovalí bo.

(7 VB
AIT :

KAPITOLA II. M0

přicházel služebník kněze, když se vařilo inaso, maje v ruce
své vidličky třízubé,

14. a vstrčil je do kotlíku, neb do pánve, ueb do hrnce,
neb do kotla: a cožkoliv vytáhl vidličkami, bral sobě kněz;
tak činívali všemu lidu israelskému, kteří přicházeli do Sílo.

15. Také prve než zapalovali tuk.'“ přicházel služebník
kněžský, a říkal tomu, kdož obětoval: Doj mí masa, ať uvařím
knězi: nebo nevezmu od tebe masa vařeného, ale syrové.

16. A řekl-lí jemu obětující: Nechť jest podle obyčeje za
pálen prve tuk, a potom vezmi sobě, jak mnoho žádá duše
tvá: on (pak) odpovídaje říkal jemu: Nikoli, ale lined dej.
sice vezmu mocí.

17. Byl tedy hřích ten mladíkáv velmi veliký před Hospo
dinem ; nebo odvracovali lidí od oběti Hospodinovy.'!

18. Samuel pak přísluhoval před tváří Hospodinovou, co
pachole, jsa opásán Efodem Iněnýmm.'*

19. A matka jeho dělávala mu sukničku malou,'“ kterouž
přinášela v určitém čase, vatupujíc 8 mužem svým. aby oběto
vala oběť slavnou.

20. I požehnal Heli Elkanovi a manželce jeho, a řekl jemu:
Nahradiž tobě Hospodin símě z ženy této. za tu zástavu.
kterou jsi oddal Hospodinu. I odešli na místo své.

31. Tedy navštívil Hospodin Annu. i počala a porodila tři
syny a dvě dcery: a zveleben jest pacholík Samuel u Hou
spodina.

22. Heli pak byl starý velmi, a alyšel všecky věci. které
činili synové jeho všemu Israel: a kterak spávali s ženami.
které hlídaly u dveří stánku:

23. i řekl jim: Proč činíte takové věcí, věcí nejhorší, kteréž
já elyším ode všeho lidu?

24. Nikoli, eynové moji [nečiňte tohoj: neboť není dobrá
pověst, kterou já slyším, že přivádíte k hříchu lid Hospodinův.

25. Zhřeší-li lovék proti člověku. může jemu ukrocen býti
Bůh: pakli zhřeší člověk proti Hospodinu, kdo se bude za
něj modlití? Ale neuposlechli hlasu otce svého: nebo chtěl
je Hospodin zabití.**

26. Pacholfk pak Samuel prospíval a rostl, líbil se Hospo
dinu, též i lidem.

27. Přišel pak muž Boží k Heli, a řekl k němu: Toto praví
Hospodin: Zdali jsem se patrně nezjevil domu otce tvého.
když byli v Egyptě v domě Faraonově?

28. A vyvolil jsem bo ze všech pokolení israelských sobé
za kněze, aby vstupoval k oltáři mému, a zapaloval mi zápal,
a nosti Efod přede mnou: a dal jsem domu otce tvého všecko
z obětí synův israelských.

29. Proč patou odmítli jste '* oběť mou, i dary mé, které
jsem přikázal, aby obětovány byly ve chrámu: a více jsi ctil
gyny své nežli mne, že jste jedli prvotiny všeliké oběti lidu
mého lsraelského.

30. Protož praví Hospodin Bůh israelský: Řekl jsem za
jisté, aby dům tvůj. a dům otce tvého přisluhoval před oblí
čejem mým až na věky. Nyní pak praví Hospodin: Odstup

18prve než vykonali oběť.
" Lidě pohrdali oběťmi Hospodinovými: zlehčili sobě elnáby Boží

a oběti.
" přívděn ronchem levitským, konal elnžbn lovitskou.
'* krátkou sukní pod Efod.
" Báb | na ně takové zatvrzení, chtě jich sám potrestati,

když jich otec náležitě notrostal.
'* nevážně a lohkomyalně s obětmi mými se oblráte, a jiné k zlebčo

vůní obětí mých svádite.

„MH-iv >
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to ode mne: ale kdožkoli oslaví mne. oslavím ho: kdož pak
mnou pohrdají, potupeni budou.

31. Aj přicházejí dnové, a přetnu rameno tvé. i rameno $
domu otce tvého, aby nebylo starce v domu tvém.'“

32. A uzříš soka svého ve chrámě,'" když se leraeli všecko
šťastné povede: a nebude starce v domě tvém po všecky dny.

33. Avšak neodejmu zcela muže z tebe od oltáře mého: '*
ale (dopustím], aby umdlely oči tvé, a chřadla duše tvá:
a díl veliký domu tvého zemře. když k věku mužskému
přijde.

34. Toto pak bude tobě za znamení, což přijde na dva
syny tvé, Ofni a Fineesa: jednoho dne umrou oba.'?

85. A vzbudím sobě kněze věruého,“* který vedle srdce
mého a duše mé činiti bude: a vzdělám jemu dům věrný.*'
a choditi bude před Pomazaným mým po všecky dny.

96. Stane nak se, že kdožkoli pozůstane z domu tvého,
přijde, aby modleno bylo zaů, a obětovati bude peníz stří
brný. a skyvu chleba a řekne: Připusť mne, prosím, k jed
nomu dílu ** kněžskému, abych jedl aspoň akyva chleha.

KAPITOLA III.
Hospodin Samuelovi zjevil pokuty ulošené Hall — Samuel to oznámil knézí Heli.

1. Pacholik pak Samuel přislohoval Hospodinu před Heli,
a řeč Hospodinova byla vzácná v těch dnech. nebývalo vidění
zjevného.*

2. Stalo se pak jednoho dne: Heli ležel na místě svém,“
a oči jemu byly pokalily se, aniž mohl viděti:

3. a prve než bylo světlo Boží zhašeno,* Samuel spal ve
chrámé Hospodinově, kdež byla archa Boží.

4. I zavolal Hospodin Samuele. Kterýž odpovídaje. řekl:
Tu jsem. .

5. I běžel k Heli, a řekl: Tu jsom: nebo jsi mne volal.
A on řekl: Nevolal jsem: jdi zase, a api. I odšel a spal.

©. I opět podruhé Hospodin zavolal Samuele. A vstav Sa
muel, šel k Heli, a řekl: Tu jsem: nebo jsi mne volal. A on
odpověděl: Nevolal jsem tebe, synu můj: jdi zase, a epi.

7. Samuel pak ještě neznal Hospodina.“ aniž mu zjevena
byla řeč Hospodinova.

8. Tedy opět Hospodin zavolal Samuela potřetí. Kterýžto
vstav, šel k Heli,

'* gynové tvoji brzy urrou, a vmukové tvoji vůbec dlouhého věku
nedosáhnon.

w Potomci tvoji uzři ve chrámě velikého kněze, který nepochází od

tobe.—Zo SYP va úřadvelikéhokačzene siceod rodu
a Fincosova, ale na jiný kmen:z téhož rodu přenešen jest.

(Viz3. Kral 2., 7.)Nenechám vymříti celý rod tvůj. Zástanou po tobě potomci, ale
bodnosti velkého kněze nedojdou.

'* Pokutovánízačne se za synechsj, aahr JejichbudižtoběDadůkaz,že| jinép DŘw ©j. Sadoka. v Jehošto rodině Bak košistvímstavičoě zšetao.
% tj. stálý; učiním, aby hodnosťfkněšaká pří potomelch Jeho stále

2%Rod tvůj prostopášný tak sejde a schudne, že některý s potom
kův rodu přijda k novému kvězi, prossti jej bude, aby propůjčil mu

u chrámu.alužbu a azopatření u

KAPITOLA III.

* nebylo proroka, kteróbožby Báb byl vzbnditi ráčil, aby skrze něj
vůli svou zjevně ohlašoval

+ 4. j. v předsiní n atinku.

* v nocl, když ještě lampy aa prve než nastalden. Nebosvětlov stánku toliko v noci hořelo, ráno pak zhašeno b
* £ J. neznal hlasu Hospodinova, jakým sluhy své volá.

ník (ěmaS0
4
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KAPITOLA IV. Be

9. a řekl: Tu jsem: nebo jsi mne volal. Tedy porozuimél
Heli, žeby Hospodin volal pacholíka: i řekl k Samuelovi:
Jdi, a spi: a jestliže tebe ještě potom zavolá, řekneš: Mluv,
Hospodine, nebo slyší služebník tvůj. Odešel tedy Samuel,
a spal na místě svém.

10. I přišel Hospodin, a stál:* i zavolal, jak byl volal prve:
Samueli, Samueli! I řekl Samuel: Mluv. Hospodine, nebo
Myší služebník tvůj.

11. I řekl Hospodin k Samuelovi: Hle, já učiním slovo
v Israeli, které kdožkoli uslyší. zníti jemu bude v obou uších
jeho.

12. V ten den vzbudím“ proti Heli všecko, což jsem mluvil
proti domu jeho: počnu a dokonám to.

13. Nebo jsem předpověděl jemu. že souditi budu dům
jeho na věky. pro nepravost, protože věděl, že nešlechetně
činí synové jeho, a netrostal jich.

14. Proto zapřisáhl jsem domu Heli. že nebude vyčištěna
nepravost domu jeho obětmi a dary, až na věky.

15 Spal pak Samuel až do jitra, a otevřel dvéře domu
Hospodinova. A Samuel bál se oznámiti Heli vidění.

16. Povolal tedy Heli Samuele, a řekl: Samueli synu můj!
Který odpovídaje, řekl: Ta jsem.

17. 1 ptal se ho: Jaká jest to řeč, kterouž mluvil Ho
spodiu k tobě? Prosím tebe, netaj toho přede mnou. Toto
učiů tobě Bůh, a toto přidej, jestliže co zatajíš přede mnou,
za všech slov. která tobě mluvena jsou.

18. Oznámil tedy jemu Samuel všecka slova, a nezatajil
jich před ním. A on odpověděl: Hospodin jest: což dobrého
jest před očima jeho, nechť učiní.

19. Rostl pak Samuel. a Hospodin byl s ním, a neupadlo
žádné ze slov jeho na zemí.“

20. I poznal veškeren lerael od Dan až do Bersabce," že
Samael jest prorok Hospodinův.

21. A Hospodin se mu i potom ukazoval v Sílo, jakož se
byl prve zjevil Hospodin Samuelovi, vedle slova Hospodinova.
1 stala se řeč Samuelova všemu Israelovi.

KAPITOLA IV.

Isrnelšti poraleni od Filistinských, — Archa vzata. — Pokuta Bolí na

dům Holi přišle.

1. I stalo se v těch dnech, že sešli se Filistinští k boji:
a Israel vytáhl proti Filistinským k bitvě, a položil se podle
Kamene pomoci.' Filistinstí pak přišli do Afek,

2. a zšikovali se proti Iaraelovi. Když pak již počalo po
týkání, Ierael utíkal před Filistinskými: i zbíto jest jich v té
bitvě po různu na polích asi čtyři tisíce mužův.

3. I navrátil se lid do stanův: a řekli starší z Israele.

Proč nás Hospodin porazil dnes před Filistinskými? Přinesme
sem archu úmluvy Hospodinovy z Sílo, a ať přijde mezi nás:
aby nás vysvobodil z ruky nepřátel našich.

4. Poslal tedy lid do Silo, a vzali odtud archu úmlavy Ho
spodina zástupův sedícího na cherubínech: a byli dva synové
Heli s archou úmluvy Boží, Ofni a Finees.

* před Samuelem ve způsobě nějaké viditelné.
S vskutek ovedu.
* vše, ookolí minvíval, mělo svou platnosf a váhu.
* od jihu až na sever, po celé zemi.

EAPITOLA IV.

' bebr. Ebeneser. Jméno to dáno místu tomu teprv později. Víz níže
7., 12. m
s OE :" 4|
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tváří svou povalený ležel na zemi před archou Hospodinovou:*
i vzali Dágona, a postavili jej zase na místo jeho.

4. A opět ráno drahého dne vstavše, nalezli Dágona leží
cího tváří svou na zemí před archou Hospodinovou: hlava
pak Dágonova, a obě dlaně rukou jeho odražené byly na
prahu:

5. A když přineseua byla archa úmluvy Hospodinovy do
stanův, zkřikl všecken Israel kříkem velikým, a zavzněla země.

8. I uslyševše Filistinští hlas křiku, řekli“ Jaký jest to
hlas křiku velikého v táboru Hebrejských? I poznali. že archa
Hoapodinova přišla do stanův.

7. I bájí se Filistinští, řkouce: Přišel Bůh do stanův.
I vzdychali. fkouce: 5. Z Dágona pak [toliko] úpajek zůstal na unístě svém. Za

8. Běda nám: nebo nebylo prve:takového veselí: běda nám. tou příčinou kněží Dágonovi, -i všickni, kteří vcházejí do
Kdo nás vysvobodí z ruky těchto bohův vysokých? To. jsaon chrámu jeho, nešlapají na práh Dágonův v Azotu až do dneš
bohové, kteří -zbili Egypt všelikou ranou,.na poušti. i ního dne.*

4. Posilňte se. a buďte muži. ó Filístinští, abyste nealoužili ; 6. Ztížena pak jest ruka Hospodinova nad Azotakými, a
Hebrejským, jako | oni sloužili vám: posilůte se, a bojujte. pohubilje: a ranil i Azot končiny jeho v tejnější straně

10. Bojovali tedy Wiliatinští, a poražen jest Israel, a utíkali zadku. A zduly se vesnice, i pole u prostřed krajiny té,“ a
jedenkaždý do stanu svého: ibyla porážka ta veliká příliš, xrodily se myši, i stal se zmatek ve městě pro veliký mor.
a padlo z :Iaraele. třiceti tisíc pěších: 7. Vidouce pak muži Azotští takovou ránu řekli: archa

11. a archa Boží vzata jest: dva také synové Heli: umřeli. Boha Israelova nezůstávej u nás: nebo tvrdá jest ruka jeho
Ofni a Finées. nad námi, i nad Dágonem bohem naším.

12. Běže pak. muž z Benjamin z bitvy, přišel do Sílo téhož 8. I obeslali a shromáždili všecka knížata Glistinská k sobědne,majeroztrženéroucho,ahlavuprachemposypanou.“; MĚ| ařekli:CoučinímesarchouBohaIeraelova?Iodpověděli
13. A'když on přišel, Heli seděl na stolici hledě proti cestě. Gethejští: Obvezena budiž vůkol archa Boba Israelova. I ob

Nebo srdce jeho lekalo se za archu Boží. A když přišel muž vezli vákol archu Boha Israelova.
ten, zvěstoval to městu: i kvílilo všecko město. 9. Když pak oniji vůkol vozili, ruka Hospodinova na

14. I uslyšev Heli zvuk křiku toho, řekl: Jaký jest to zvuk každé město pastila úmornost velikou příliš: a bila muže
hřmotu tohoto? Ale muž onen pospíchaje přišel, a zvěstoval jednohokaždého města od malého až do velikého, tak že hnila
Heli. střeva jejich vycházejíce z nich. I uradilí se Gethejští, a zdé

15. Heli pak byl v devadesáti a osmi letech, a oči jeho . lali sobě stolice kožené
byly pokalené, a nemohl viděti. 10. Poslali tedy archu Boží do Akkaron. A když přišla

16. I řekl k Heli: Já jsem ten, který jsem přišel z bitvy, archa Boží do Akkaron, zkříkli Akkaronští, řkouce: Zprovo
a já jsem, který dnes utekl z boje. Jemužto ou řekl: Co se dili k nám archu Boha israelského, aby pobil nás, i lid náš.
stalo synu můj? 11. Tedy poslávše, shromáždili všecka 'kníšata Alistinská

17. Odpovídaje pak ten posel, řekl: Utekl Israel před Fili- kteří řekli: Odešlete archu Bohalaraelova, a nechť se navrátí
stinskými, a porážka veliká 'stala se v lidu: nad to i dva na místo své, a ať nensmrtí nás -s lídem naším.
synové tvoji umřeli, Ofni a Finees: a archa Boží vzata jest. 12. Nebo byl strach smrti po všech městech, a přetěžká

18. A když on jmenoval archu Boží, (Heli) spadl se stolico velmi byla ruka Boží: muži také, kteří nezemřeli, ranění
nazpět podle dveří, a zlomiv.šijí umřel: nebo byl muž starý byli na tejné straně zadku: | vstupovalo kvílení jednoho
a mnohověký: a on noudil Israelečtyřiceti let. každého města k nebi.

19. Nevěsta pak jeho, manželka Fineesova těhotná byla,
a blízká porodu: a uslyševší poselství, žeby vzata byla archa
Boží, a že umřel tchán její, a muž její. sklonila ee a poro
dila: nebo napadly ji náhlé bolesti.

20. Když pak umírala, řekly jí, které stály pří ní: Neboj
se, nebo jsi porodila syna. Kterážto nic jím ueodpověděla,
ani toho povážila.

21. I nazvala pachole, Ichnbod,* řkouc: Přenesena jest sláva
z leraele, proto že vzata jest archa Boží. i pro tchána svého,
i muže avého;

22. a řekla: Přenesena jest aláva od Israele, proto že vzata
jest archa Boží.

KAPITOLA VL

Navrácení archy Pině Iidu isrselakému. — Raněn! Betheamitekých.

1. Byla tedy archa Hospodinova v krajině filistinské za
sedm měsícův.

2. I povolali Filistinští kněží a hadačův,řkouce: Co uči
níme 8 archou Hospodinovou? Oznamte nám, kterakbychom
ji odeslali na místo její? Kteřížto řekli:

3. Jestliže odešlete archu Bola Iaraelova, neodesýlejte jí
prázdné, ale což jste povínní, dejte jí za hřích, a tehdáž
uzdravení budete: a zvíte, proč ruka jeho neodchází od vás.*

4. Kteříž řekli: Co jest, ježto bychom za hřích měli jí
dáti? I odpověděli oni:

5. Yedle počtu krajin filistinských, pět zadkův zlatých udě
láte, a pět myší zlatých: nebo rána jednostejná byla na vás
na všechněch, I na knížatech vašich. I uděláte podobenství

KAPITOLA V.
Archa Hoži v božnlol Děgona. — Útrapy Filistinských.

1. Filistinští pak vzali archu Boží. a od Kamene pomoci
odnesli ji do Azotu.'

2. I vzali Filistinští archu Boží, a vnesli ji do chrámu
(modly] Dágon, a postavili ji podle Dágona.

3. A když Azotští druhého dne na úsvité vstali, aj Dágou * Digon modla měls prý hlavu a hořejší dil těla podobný ženě,spodek pak podobný rybě.
3 © J. aš do dne, když toto psáno bylo.
* t j. vyprýštily se vody po vesnicich s polích v krajině té.

KAPITOLA VL

' © J. příneste povinnovanou oběf za své provinění.
* proč jste byli nemocní a proč mnozí z vds potmřeti.

3 © Jjna znamení zármutku.
> „lehabod“ spamená tolik co: kde sláva?

KAPITOLA V.

* ©.J. město Blistinsků, ležící při moři středuzemním.
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zadkův vašich, a podobenství myší, které pokazily zemi, a
dáte slávu Bohu israelskému: zdaliby snad pozdvihl ruky avé
od vás, a od bohů vašich, i od země vaší.

6. Proč obtěžujete srdce svá, jako jsou obtížili Egyptští a
Farao srdce své? Zdali, když byl raněn, tehdáž nepropustil
jich, a odešli?

7. Nyní tedy udělejte vůz nový jeden: a vezměte dvě krávy
otelené, na které jho nebylo vzloženo, zapřáhněte je do vozu.
a zavřete telata jejich doma.

8. I vezměte archu Hospodinovu, a vložte ji na vůz, a ná
doby zlaté, které jste jí platili za hřích, položte ve skříňce
po boku jejím: a propustte ji, ať odejde.

9. A pozorujte: jestliže půjde přímou cestou k cíli svému
proti Bethsames,* ont“ jest způsobil nám to zlé přenáramné:
pakli nic. poznáme, že ne ruka jeho dotkla se nás, ale ná
hodou to přišlo. :

10. Učinili tedy oni tak: a vzavše dvě krávy. které kojily
telata, zapřáhli je do vozu, a telata jejich zavřeli doma.

11. I vložili archu Hospodinovu na vůz, i skříňku, v které
byly myši zlaté, a podobenství zadkův.

12. Krávy pak přímo ály cestou, která vede do Bethsames.
a cestou jednou kráčely, jdouce a řičíce, a neuchylovaly se
ani na pravo, ani na levo: ale i knížata filistinská čla za
nimi až ku pomezí Bethsames.

18. Bethsamitští pak žali pšenici v údolí: a pozdvíhše očí
svých, uzřeli archu, i zradovali se, vidouce ji.

14. A vůz přijel na pole Josue Bethsamitského, a tam se
zastavil Byl pak tam kámen veliký, i rozsekali dříví vozu,
a krávy ty vložily na ně v zápalnou oběť Hospodinu.

16. Levítové pak složili archu Hospodinovu, i skříňku, která
byla při ní, v níž byly nádoby zlaté, a položili na kámen
velíký. Muži pak bethsamitští obětovali oběti zápalné, a oběto
vali oběti (jiné) v ten den Hospodinu.

16. A viděvše to pět knížat filistinských, navrátili se do
Akkaron téhož due.

17. Tito pak jsou zadkové zlatí, kteréž dali Filistinští za
své provinění Hospodinu: Azot jeden, Gáza jeden, Askalon
jeden, Geth jeden, Akkaron jeden:

18. a myši zlaté vedle počtu všech měst filistinských, za
patero krajin od města hrazeného až do vsi, kteráž byla beze
zdi, a až k Abel (kameni) velikému, na němž položili archu
Hospodinovu, která byla až do toho dne na poli Josue Beth
samitského.

19. Pobil pak (Hospodin) z mažův bethsamitských, proto že
viděli archu Hospodinovu:“ a pobil z lidu sedmdesáte mužův,
a padesáte tisíc lidu obecného.“ I kvílil lid, protože Hospodin
pobil hd ranou velikou.

M. I řekli muži bethsamitští: Kdo bude mocí ostati před
oblíčejem Hospodina Boha svatého tohoto? A ku komu vstoupí
od nás?*

21. I poslali posly k obyvatelům Kariatbjarim, řkouce: Při
vezli jsou zase Filistinští archu Hospodinovu, přijďte a do
vezte ji zase k sobě.

3 město kněžské na pomezí lsraelském v pokolení Juda.
* Bůb israelský

> nahlédalí do archy bez uctivosti, nevážně a všetečně.
©Lidu sbíhaly se odevšad zástupy, jak mile zvěděly, že archa Jest

vrácena.

* kn komu má archa přenešena být?

VŽ <eee KAPITOLA VII. 370

KAPITOLA VII.

Arcba přenesena do Kariatbjarim, — Samuel soudcem syuův larselských.

Válka prožilPillstioským.

1. Přišli tedy muži Kariathjarim. a odvezli archu Hospodi
novu, a vnesli ji do domu Aminadabova v Gabaa: Eleazara
pak syna jeho posvětili, aby ostříhal archy Hospodinovy.

2. I stalo se, že od toho dne, jsk zůstala archa Hospodi
nova v Kariathjarim, přeběhlo mnoho dní, [nebo byl již rok
dvacátý). a odpočinul všecken dům israelský po Hospodínu.'

3. Mlavil pak Samuel“ ke všemu domu israelskému, řka:
Jestliže celým srdcem svým obracíte se k Hospodinu, tedy
odklidte bohy cizí z prostředku vašeho, Baalim a Astaroth:
a připravte erdce svá Hospodinu, a služte jemu samému, a
vytrhne vás z ruky Filistinských

4. Zavrhli tedy synové israelští Baalim a Astaroth, a sloužili
Hospodinu samému.

5. Řekl pak Samuel: Shromažďte lid všecken israelský do
Masfath, ať se modlím za vás Hospodinu.

6. I sešli se do Masfath: a vážíce vodu, vylívali ji před
oblíčejem Hospodina,* a postili se v ten den, a řekli tam:
Zhřešili jsme Hospodinu. I soudil Samuel syny israelské
v Masfath.

7. A když uslyšeli Filistinští, že synové israelští shromá
ždili se v Masfath, vstoupili knížata filistínská k Israelovi.
Což uslydevše synové israelští, bájí se Filistinských.

8. I řekli k Samuelovi: Nepřestávej volati za nás k Hospo
dinu Bohu našemu, aby nás vysvobodil z ruky Filistinských.

9. Vzav pak Samuel beránka jednoho, který [ještě] ssál,
obětoval bo celého v oběť zápalnou Hospodinu : a volal Samuel
k Hospodinu za Israele, a vyslyšel jej Hospodin.

10. Stalo se pak, když Samuel obětoval oběť zápalnou,
Filistinští vešli v boj proti Iaraelovi: ale Hospodin zahřměl
hřímáním náramným v ten den nad Filistinskými, a ostrašil
je, a poraženi jsou před tváří Israele.

11. A vytáhše muži israelští z Masfsth, honili Filistinské,
a bili je, až na místo, které bylo pod Betchar.

12. Vzal pak Samuel kámen jeden, a položil jej mezí Mas
fath, a mezi Sen: a nazval jméno místa toho: Kámen po
moci. A řekl: Až potud pomáhal nám Hospodin.

13. A pokoření jsou Filistinští, a netáhlí více do končin
israelských. Byla tedy ruka Hospodinova proti Filistinským,
po všecky dny Samuelovy.

14. A navrácena jsou města Israelovi, která byli Filistinští
odtrhli od Israele, od Akkaron, až do Geth, a končin jejich:
a vysvobodil Israele z ruky Filistinakých, i byl pokoj mezi
Israelem a Amorrhejským.

15. Soudil také Samuel Israele po všecky dny života svého

16. a chodě každého roku, obcházel Bethel, a Galgala, a
Masfath, a soudil Israele v místech výše řečených.

17. A pavracoval se do Ramatha: nebo tam byl dům jeho.
a tam soudil leraele: vzdělal také tam oltář Hoapodinu.

KAPITOLA VII.

* Všechen lid oddal re Hospodinu, sloužil jemu a tudiš pod ochranou
Boha svého došel pokoje.

* Samuel na místo Hell byl soudcem. Co tn psáno, nepřihodilo se
teprv po oněch dvaciti Jetech, ale bued na počátka vladaření Samuelova.

3 na znamení pokání a kajlenosti. i
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KAPITOLA VIII.

Synové Samuelovi sondcové lidu, — Lid šádě sl krále a odmítá výstraby
Samuslovy.

1. Stalo se pak, když sestaral se Samuel, ustanovil syny
své za soudce nad Israelem.

2. I bylo jméno syna jeho prvorozeného Joel, a jméno dru
hého Abia, ti byli soudcové v Bersabé.

3. A nechodili synové jeho po cestách jeho:* ale uchýlili
se po lakotě a beroace dary, převracovali soud.

4. Sbromáždivše Betedy všickni starší israelští, přišli k Sa
muelovi do Ramatha,

5. a řekli jemu: Aj, ty jsi se již aestaral, a synové tvoji
nechodí po cestách tvých: ustanov nám krále, aby soudil nás,
jako i všichni národové mají.

6. 1 nelíbila se řeč ta Samuelovi, že řekli: Dej nám krále,
aby nás soudil. I modlil se Samuel Hospodinu.

7. Řekl pak Hospodin k Samuelovi: Uposlechní hlasu lidu
ve všem, což mluví k tobě: nebo ne tebe jsou zavrhli, ale
mne, abych nekraloval nad nimi.“

8. Podle všech akutkův svých, které čiaili ode dne, v který
jsem je vyvedl z Egypta až do dne tohoto: jako opustili mne,
a sloužili bohům cízím, tak činí také tobě.

9. Nyní tedy uposlechni hlasu jejich: avšak osvědči před
nimi, a předpovéz jim právo krále,“ který kralovati bude nad
nimi.

10. Mluvil tedy Samuel všecka slova Hospodinova k lidu,
který byl žádal krále od něho,

11. a řekl: Toto bude právo krále, který kralovati bude
nad vámi: Bráti bude syny vaše, a postaví je při vozích
svých, a udělá sobě [z nich] jezdce a běhouny před vozy
svými,

12. a ustanoví je sobě za tlsícníky, a setníky, za oráče
rolí svých a žence obilí, a za kováře zbroje a vozův svých.

13. Z dcer také vašich udělá sobě ty, ježto masti dělají,
a kuchařky. a pekařky.

14. Též 1 pole vaše, a vinice, a olivnice nejlepší pobéře,
a dá alužebníkům svým.

15. Ale I obilí vaše, I požitky z vinic pod desátky * uvede,
aby dal dvořanům a alužebníkům svým.

16. Také služebníky vaše, a děvky, i mládence nejzpůsob
nější, i osly vaše pobáře, a postaví je k dílu svému.

17. Ze stád také vašich desátky bráti bude, a vy budetejemu služebníky.
18. A volati budete k Bohu v ten den od krále vašeho,

kterého jste sobě vyvolilí: a nevyslyší vás Hospodin v ten
den, nebo jste žádali sobě krále.

19. I nechtěl lid uposlechnouti řeči Samuelovy, ale řekli:
Nikoli, ale král bude nad námi,

20. a budeme my také jako všickni jiní národové: a souditi

KAPITOLAVII

* rozuměj: za pomocníky při správě lidu leraelského.
* penásledovali příkladu otnova.

* Již za Mojžíšen dány zákony (6. Mojž. 17., 14.),dle kterýchkrál lsraelaký byl tollko náměstkem Božím. Jsraolští ale žádají míti
krále jako Jiní národové, n nichž král byl neobmezený samovládce, a
protož neschvaluje se žádost Jejích.

* které k po chuti Jejich dovoleným [ nedovolenýmzpůsobem vykonávati bud

* mimo Drvní a drohó desátky, kteréž kněžím, Levitům a chndým
přináležely.
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bude nás král náš, a vycházeti bude před námi, a bojovati
bude boje naše za nás.

21. I vyslyšev Samuel všecka slova lidu, mluvil je v uši
Hospodinovy.

22. Řekl pak Hospodin k Samuelovi: Uposlechni blasu
jejich, a ustanov nad mimi krále. I řekl Samuel k mužům
israelským: Jděte jedenkaždý do města svého.

KAPITOLA IX.
Saul hledaje oslic přidal k Samuelovi. — Samuel avěstoral jemu, že má

králem býd.

1. I byl muž z [pokolenf] Benjamin jménem Cis, syn Abiele,
syna Seror, syna Bechorath, syna Afia, syna muže Jemini, muž
udatný.

2. A ten měl syna jménem Saule, výboného a dobrého:
a nebylo muže z synův lsraelakých lepšího nad něho; od ra
mene svého vzhůru převyšoval veškeren lid.

3. Byly se pak ztratily oslice Cis, otce Saulova: i řekl Cis
Savloví synu svému: Vezmi s sebou jednoho ze služebníkův, a
vstana jdi, a hledej oalic. Kteřížto když šli přes horu Efraim,

4. a skrze zemi Salísa, a nic nenalezli, prošli také zemí
Salim, a ani tu jich nebylo: ale i skrze zemi Jemini [šli]
a nenalezli jich.

5. Když pak přišli do země Suf. řekl Saul k služebníku.

který byl s ním: Pojď a navratme se, aby snad otec můj
pustě oslice [z mysli]. neměl starostí o nás.

6. Kterýž řekl jemu: Hle muž Boží jest ve městě tomto,
muž znamenitý: cožkoli praví, všecko bez pochyby přichází.
Nyní tedy pojďme tam, zdaliby snad oznámil nám 1 cestu
naši, pro kterouž jsme přišli.

7. I řekl Saul k elužebníku svému: Aj půjdeme: co pak
doneseme muži Božímu? Chleba nedostává se v pytlících na
šich: a daru nemáte, kterýž bychom dali muži Božímu, ani coa

8. Opět služebník odpověděl Saulovi, a řekl: Hle nalezl
jsem u sebe čtvrt lotu stříbra, dejme to muži Božímu, aby
nám oznámil cestu naši.

9. (Za starodávna v Israeli tak říkával jedenkaždý, jda
radit se s Bohem: Pojdte a půjdeme k vidoucímu. Nebo ten,
který nyní slove prorok, za starodávna sloul vidoucí.)

10. I řekl Saul k služebníku svému: Velmi dobrá jest řeč
tvá. Pojď, jděme. I Slí do města, v kterém byl muž Boží.

11. A když vcházeli na horu města, potkali se s děvečkami
vycházejícími vážit vody, a řekli jim: Jest zde vídoucí?

12. Kteréžto odpověděvše. řekly jím: Zde jest: hle [jde]
před tebou, pospěš nyní: nebo dnes přišel do města, proto
že dnea jest oběť lídu na té hoře.

19. Hned jak vejdete do města, naleznete ho, prve než
vstoupí na horu k jídlu. Lid zajisté nebude jísti, dokud on
nepřijde: nebo on požehnává oběti, a potom jedí, kteří po
zváni jsou. Nyní tedy jděte, nebo dnes naleznete ho.

14. I 8ll do města. A když vcházeli do prostřed města.
ukázal se Samuel vycházeje jim v cestu, aby vstoupil na horu.

15. Hospodin pak byl zjevil Samuelovi den před tím, než
přišel Saul, řka:

16. Právě v tuto hodinu zejtra pošli k tobě muže z země
Benjamin, a pomažeš ho za vůdce nad lidem mým israelským:
a on vysvobodí líd můj z raky Filistinských: vzhlédl jsem
zajísté na lid avůj. nebo přišel jejích křik ke mně.

17. A ledyž pohleděl Samuel na Saule, řekl jemu Hospodin:
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Hle muž, o kterém pravil jsem tobě, tent panovati bude nad
lidem mým.

18. Přistoupil pak Saul k Samuelovi u prostřed brány,'
a řekl: Ukaž mi, prosím, kde jest tu dům vídoncího.

19. I odpověděl Samuel Sauloví, řka: Já „jsem vidoucí.
Vstupiž přede mnou na horu, abyste jedli se mnou dnes, a
potom ráno propustím tebe: a cožkoli jest ve srdci tvém,
oznámím tobě.

2. A o oslice, které jsí před včerejškem ztratil, nestarej
se, nebo nalezeny jsou. A čí bude, což nejlepšího jest v Israeli ?
Zdali ne tvé, a všeho domu otce tvého?

21. Odpovídaje pak Saul, řekl: Zdali já nejsem uyn Je
mini,“ z nejmenšího pokolení israelskéko, a rod můj nejpo
slednější mezi všemi čeledmi z pokolení Benjaminova? Proč
jsi tedy ke mně mlavil řeč takovou?

22. Pojav tedy Samuel Saule, j služebníka jeho, uvedl je
do večeřadla, i dal jim místo nejpřednější mezi pozvanými:
byloť jich okolo třiceti mužův.

28. I řekl Samuel kvchaři: Dej ten díl, který jsem
dal tobě, a o kterém přikázal jsem, aby jej obzvláště achoval
u sebe.

24. Tedy kuchař přinesl plece, a položil před Saule. I řekl
Samanel: Hle což pozůstalo, polož před sebe, a jez: nebo na
schvál zachováno jest to pro tebe, když jsem pozvallid. 1 jedl
Saul s Samuelem v ten den.

25. Když aešli s hory do města, mluvil a Saulem na vrchní
podlaze,“ a ustlal také Sanlovi na vrchní podlaze, a spal.

26. A když ráno vstali, a již svítalo, zavolal Samuel Saule
na vrchní podlaze, řka: Vstaň, a propustím tebe. I vstal Saul:
a vyšli oba ven, totiž on a Samuel.

27. A když přicházeli na konec města, Samuel řekl k Sau
lovi: Rci služebníku, ať jde napřed před námi: ty pak po
zastav se málo, ať oznámím tobě slovo Hospodinovo.

KAPITOLA X.

Saul na království pomazán s vyhlášen.

1. Tedy vzav Samuel nádobku oleje, vylil jej na hlavu
jeho, a políbil ho, i řekl: Aj pomazal tebe Hospodin nad
dědictvím svým za kníže, a vysvobodíš lid jeho z rukou ne
přátel jeho, kteří vůkol něho jsou, A toto bude tobě za zna
mení, že pomazal tebe Bůh za kníže:'

2. když půjdeš dnes ode mne, nalezneš dva muže u hrobu
Rachel v končinách Benjamín, o poledni, a řeknou tobě: Na
lezeny jsou oslice, kterých jsi šel hledat: a otec tvůj oslice
pustiv z mysli, stará se o vás, a praví: Co učiním o syna
svého?

3. A kdrž odejdeš odtud, a dále půjdeš, a přijdeš k dubu

KAPITOLA IX.

* přostora čili náměstí před branou, Jež jako brána k držení soudů
a trhů bylo určeno a tudiž také branou sluje.

* Pokolení Benjamín bylo v pravdě nejmenším, jelikož za příčinou
spáchané ohavnosti a šeredného u svého muži v boji bez máls na
celo zahlazení jsou. Nezhylo tehdáš leč 600 mužův, kteří zachovali se
útěkem na poušť (Viz knihu Sondcův kap. 20.)

3 na střeše ploché. V krajinách východních na takých střechách plo
chých přátelé se procházejí, vyrážejí, anobrž | epávají.

KAPITOLA X.

' Králové bývali pomazání jako kněží a proroci, na znamení, že
Messiáš bude králem, knězem a prorokem. (Angnst.)
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Thabor. potkají se s tebou tam tři muži vstupující k Bohu
do Bethel,* jeden nesa tři kozelce, a druhý tři pecníky chleba,
a třetí nesa láhvicí vína

4. A když tebe pozdraví. dají tobé dva chleby, a přijmeš
je z rukou jejich.

5. Potom přijdeš na pahorek Boží, kdežto jest stanoviště
Filistinských: a když tam vejdeš do města, potká se s tebou
zástup prorokův, sestupujících s hory, a před nimi žaltář,“
a buben, a píšťalka, a citara, a oni prorokovati budou.“

6. I rychle sestoupí na tě duch Hospodinův, a prorokovatí
budeš s nimi, a proměněn budeš v muže jiného.

7. Když tedy sběhnou se při tobě všecka tato znamení,
učiň, cožkoli najde ruka tvá,* nebo Hospodin 8 tebou jest.

8. Potom sestoupíš přede mnou do Galgala, (nebo já se
stoupím k tobě), aby obětoval oběť, a zabil oběti pokojné: za
sedm dní čekati budeš, až přijdu k tobě, a ukáží tobě, coby
činiti měl.

9. Když tedy obrátil ramena, aby šel od Samuele, změnil
Bůh srdce jeho v jiné, a přišla všecka ta znamení v ten den.

10. I přišli k předpověděnému paborku, a hle zástup pro
rokův potkal se s ním, a rychle sestoupil na něj Duch Ho
spodinův, a prorokoval u prostřed ních.

11. Vidouce pak všickni, kteříž ho znali včera i předevčírem,
že jest s proroky a že prorokuje, řekli vespolek: Co se to
stalo synu Cis? Zdalíž také Saul mezi proroky?

12. I odpověděl jeden k druhému, řka: A kdo jest otec“
jejich? Protož přišlo to v přísloví:? Zdali také Saul mezi
proroky ?

13. Přestav pak (Saul) prorokovati, přišel na horu.
14. ] řekl strejc Saulův k němu, a k služebníku jeho: Kam

jste odešli? Kteřížto odpověděli: Hledat oslic: kterých když
jsme nenalezli, přišli jsme k Samuelovi.

15. I řekl jemm strejc jeho: Pověz mi, co tobě řekl Samuel.
16. I řekl Saul k strejcí svému: Oznámil nám, žeby nale

zeny byly oslice. Ale slova o království mu neoznámil, co byl
mluvil jemu Samuel.

37. J svolal Samuel lid k Hospodinu do Masfa,“
18. a řekl k synům israclským: Totoť praví Hospodin Bůh

Israelův: Já jsem vyvedl Israele z Egypta, a vytrhl jsem vás
z raky Egyptských, a z ruky všech králův, kteří sužovali vás.

19. Vy pak dnes zavrbli jste Boha svého, který sám vy
prostil vás ze všech zlých věcí, a z úzkostí vašich: a řekli
jste: Nikoli: ale krále ustanov nad námi. Nyní tedy postavte
se před Hospodinem po pokoleních a po čeledech svých.

20. ] kázal Samuel přistupovati všem pokolením israelským.,
a padl los na pokolení Benjaminovo.

* Slorem Bethel — dům Boží, zdá se, označeno tu buď „Kariatblarim“

> žaltář hobr. „nebel“, nástroj to budebný o dvanácti strunách, po
dobný k barfě.

* Prorokovati zvamená tu tolik co: zpívati nábožné pleně. (4. Mojž.
11., 25.) Prorocl tito byli zbožní mládenci aneb muší, kteří so vo avlůšt
nich školách scházeli, s tam s© na umění Boží oddávalí, a napotom
o věcech posvátných výklady činili neb prozpěvovali. Hodbou rozněco
valo se větší nadšení a provázen býval zpěv

> Podle povolání svého věci nálešité statočně před se beř, a zdaří se,
cožkoli podnikneš ku prospěchu Izraele.

* otec, L |. mistr neb učitel proroků. Jako by řekl: Zdaž není Bůb
sám takovým něltelem proroků? Un mohl tadíž I Saulovi týchž darů, aby
prorokem byl, dáti. Přejteš mu toho!

* © J. jehož uživáno bylo o těch, kteří rychle £ nizkého místa na
vysoké se dostávají; aneb kdyš nebodní se do nějaké společnosti
vetrou.

* t j. které misto příhodné bylo k shromáždění. Viz svrchu Soud.
©., 1.
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21. I kázal přistoupiti pokolení Benjaminovu, a rodinám
jeho, a padl. los na rodinu Metri, a přišlo až na Saule syna
Cis. Hledalí tedy ho, a není nalezen.

22. A potom tázali se Hospodina. přijde-li tam. I odpověděl
Hospodin: Aj skryl se doma.

23. Tedy běželi, a vzali ho odtud: a postavili se u prostřed
lidu, a byl vyšší než veškereu lid od ramena vzhůru.

24. I řekl Samuel ke všemu lidu: Jistě vidíte, koho vyvolil
Hospodin, že mu není podobného ve všem lidu. I zkřikl ve
škeren líd, a řekl: Živ buď král.

25. Vypravoval pak Samuel lídu právo královatví,“ a vepsal
to do knihy a položil ji před Hospodinem ; i propustil Samuel
všecken lid jednohokaždého do domu jeho.

26. Též i Saul odešel do domu svého do Gabaa: a odešel

s ním díl vojska, kterých ardcí Bůh ee dotekl.'©
27. Synové pak Belial řeklí: Zdali nás bude moci vysvobo

diti tento? I pohrdali jím, a nepřínesli mu darův:'* on pak
dělal se, jakoby neslyšel.

10. i řekli [Ammnonitským]: Ráno vyjdeme k vám: a učiníte
nám, cožkoli se vám líbiti bude.

" 11. I stalo se, na zejtří postavil Saul lid na tří strany, a
vrazil do prostřed ležení (nepřátelského) za jitřního bdění,
a bil Ammonitské až se den zabřel: ostatní pak rozptýlení
jsou, tak že nezůstalo z nich aní dvou pospolu.

12. I řekl lid k Samuelovi: Kdo jest ten, jenž pravil: Zdali

Saul bude kralovati nad námi? Vydejte muže ty, ať je zabijeme.
13. I řekl Saul: Nebude dnes zabit žádný, nebo dnes učinil

Hospodin spásu v Israeli.
14. Řekl pak Samuel k lidu: Pojdte, a jděme do Galgala,

a obnovme tam království [Baulovo).“
15. I šel veškeren lid do Galgala, a učinili tam Saule krá

Jem před Hospodinem v Galgala, a obětovali tam oběti po
kojné před Hospodinem. I vegelil ee tam Saul, a všickní muži
israelétí velmi velice.

KAPITOLA XII

Samuel svos nerinu před Bohem a Ildem osvěděnje — trestá lid, napomíná

Jej k bázní Boží a podněcuje k důvěře,

1. Mluvil pak Samuc! ke všemu Israelovi: Hle, uposlechl
jsem hlasu vašeho ve všem, co jste mluvili ke mně, a usta
novil jsem nad vámi krále. |

2. A nyní král kráčí * před vámi: já pak sestárnul, a oše
divěl jsem: synové pak mojí jsou mezi vámi:“ protož obcovav
před vámi od mladosti své.až do tohoto dne, hle tu jsem.

9. Mluvte o mně* před Hospodinem, a před pomazaným
jeho, vzal-li jsem někomu vola, neb osla: učinil-li jsem komu
násilí, utlskl-li jsem koho, vzal-lí jsem jaký dar od koho: a
povrhnu jím dnes, a navrátím vám.

4. I řekli: Neučinil jsi nám násilí, aniž jsi nás utiskl, sniž
jsi co vzal z ruky některého (z násj.

6. I řekl k nim: Svědek jest Hospodin proti vám, a svědek
jest i pomazaný jeho- v tento den, že jste nenalezli v ruce mé
ničeho. I řekli: Svědek jest.

6. I řekl Samuel k lidu: Hospodin [svědek jest), kterýž
učinil Mojžíše i Árona, a otce naše vyvedl ze země egyptské.

7. Nymí tedy postavte se, ať v soud vejdu proti vám před
Hospodinem o všecka milosrdenství Hospodinova, která učinil
s vámi, a s otci vašimi:

8. Kterak Jakob vešel do Egypta. a volali otcové vaši
k Hospodinu: | poslal Hospodin Mojžíše a Árona, a vyvedl
otce vaše z Egypta, a osadil je na tomto místě.

9. Kteřížto zapomenuli se na Hospodina Boha srého, a vy
dal je v ruku Sisary, knížete vojska Hasor, a v ruku Filistin
ských, a v ruku krále moabského, kteří bojovali proti nim.

10. Potom pak volali k Hospodinu, a řekli: Zhřešíli jeme,
nebo jeme opustili Hospodina, a sloužili jsme Baalim a Asta
roth: nyní tedy vytrhni nás z ruky nepřátel našich, a sloužiti
budeme tobě.

11. I poslal Hospodin Jerobaale, a Badana,“ a Jefte, a

KAPITOLA XI.

Vájka Sanlova proti Ammoaitským, a vítězství Jeho.

1. I stalo se jako po měsící, přitáhl Naas Ainmonitský, a
počal bojovati proti Jabes v Galaad. I řekli všickní muži
Jábes k Naasovi: Učíň s námi smlouvu, a slonžiti budeme
tobě. :

2. I odpověděljim Naas Ammonitský: V ten způsob učiním
s vámi smlouvu, že vyloupím všechněm z vás oči pravé, a
uvedu vás v pohanění ve všem Israeli.'

3. I řekli jemu starší z Jabes: Propůjč nám sedm dní,
abychom rozeslali poaly po všech končinách ieraelských; a
nebude-li žádného. kdožby nás bránil, vyjdeme k tobě.“

4. Příšli tedy poslové do Gabaa Saulova: a mluvili slova
tato, ježto lid slyšel: i pozdvihl všecken líd hlasu svého, a
plakal.

5. A hle Saul přicházel jda za voly 8 pole, a řekl: Co jest
lídu, že pláče? I vypravovali jemu slova mužův Jabes.

6. A duch Hospodinův rychle sestoupil na Saulé, když
slyšel slova'tato, a rozhněvala se prchlivosť jeho náramně.

7. A vzav obadva voly, rozsekal je na kusy, a rozeslal po
všech končinách israelských po těch poslích, řka: Kdobykoli
nevytáhl, a nešel za Saulem a Samuelem, tak ne stané s voly
jeho. Připadl tedy strach Hospodinův na lid, a vyšli jako muž
jeden.

8. I ačetl je v Bezech: a bylo synův israelských třikrát sto
tisíc: mužův pak Juda třiceti tisícův,

9. I řekli poslům, kteří byli přišli: Takto povíte mužům,
kteří jsou v Jabes Galaad: Zejtra budete vysvobození, když
se rozpálí slunce.* Přišli tedy poslové, a zvěstovali to mužům
Jabes, kteří zradovali se,

* připomínal, četl a vykládal o povinnostech králových 5. Mojš. 17,
"* kteříž Jej za krále uznali.

"! jakoš byl obyčej pří holdování. * Saule jednomyslně za krále přijmeme a utvrdíme.

KAPITOLA XL KAPITOLA XIL

* Takto by se stulí nezpůsobnými k boji, ovšem ale dostateční
k otroetví. Sv. Řehoř tu připomíná lesť satanovu, který odnímá nám
pravé duchovní oko k rozjímání nebeských věcí, aby nám zůstalo to
liko pozemské světlo, Ježto jest k pomijejicím a pozemským marnostem

toboroPů, obrácené.]. poddáme se tobě.
2“a polednách,

' © j. panuje nad vámi.
3 jsou vám rovní; — od ních nemáte se čebo obávati.
3 vydejte svědectví proti mně, a6 můšete-li v čem stíbati mne.
* Jméno Badan nenalézá se v počtu soudců. Řecký překlad staví

na misto jeho „Barák“. Vykladačí berou to alovo jako hebrejské: Be
dan — be Dan, t. j. ten který byl z Dan. Z pokolení Dan byl pak

>
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Samnele, a vytrhl vás z ruky nepřátel vaších vůkol, a bydlili
jste bezpečně.

12. Vidouce pak, že Naas král synův Ammon přitáhl proti
vám,* řekli jste mu: Nikoli, ale král bude panovatí nad námi:
ježto Hospodin Bůh váš kraloval nad vámi.

13. Nyní tedy tu jest král váš, kterého jste vyvolili, a sobé
žádali. Hle dal vám Hospodin krále.

14. Budete-li se báti Hospodina, a sloužiti jemu, a poslou
chati hlasu jeho, a nebudete-li popouzeti úst Hospodinových:“
budete i vy, i král, kterýž kraluje nad vámi, následovníci
Hospodina Boha vašeho.*

15. Pakli nebudete poslouchati hlasu Hospodinova, ale po
pouzeti budete řeči jeho, budet ruka Hospodinova proti vám
jako i protí otcům vašim.

16. A nyní pozastavte se, a vizte věc tuto velikou, kterou
učiní Hospodin před očima vašima.

17. Zdali není nyní žeň pšenice? Avšak vzývatí budu Ho
spodina, a vydá hlasy“ a deště: a poznáte a uzříte, že jste
sobě veliké zlé učinili před oblíčejem Hospodinovým, žádajíce
sobé krále.

18. [ volal Samnel k Hospodinu, a dal Hospodin hlasy
a deště v ten den.*

19. I bél se veškeren lid náramně Hospodina a Samuele,
a řekl veškeren lid k Samuelovi: Modli se ra služebníky své
Hospodinu Bohu svému, abychom nezemřeli: neboť jsme při
dali ke všem hříchům naším i toto zlé, že jsme sobě žádali
krále.

20. [ řekl Samuel k lidu: Nebojte se, vy jste učinili všecko
zlé toto: avšak (proto) neodstupujte zpět od Hospodina, ale
alužte Hospodinu celým srdcemsvým :

21, A neuchbylujte se po marnostech,'* které nic neprospějí
vám, aniž vysvobodí vás, nebo marné jsou:

22. a neopustí Hospodin lidu svého pro jméno své veliké:
nebo zapřisáhl Hospodin, že vás učiní sobě lidem.

23. Odstupiž pak ode mne ten hřích proti Hospodinu, abych
přestal modliti se za vás, i budu učití vás cestě dobré a přímé,

24. Protož bojte se Hospodina, a slažte jemu v pravdě, a z ce
lého srdce svého: nebo viděli jste veliké věci, které učinil
mezi vámi.

25. Jestliže pak trvati budete ve zlobě: i vy, i král váš
spolu zahynete.

KAPITOLA XIIL
Porážka Fiilstinských. — Baalovo všetečné obětování, — lernel soušžem

od Fiilstinských.

1. Syn jednoho roku byl Saul, když kralovati počal, dvě
léta pak kraloval nad Israelem.*

2. I vybral sobě Saul tři tísíce mužův z Iaraele: a bylo
jich s Saulem dva tisíce v Machmas, a na hoře Bethel: tisíc

Nase, král Amonský onoho čase otrojil se k vůjon, ale nepožal

pšeničné vv Palestině připadá na konec června a na počátek
Sarrvene, a tebůy vobývá dešťův. Byl to tedy div patrný, že k alovu
Samuelova toho času hřímalo a pršelo.

" £ Jj. po modléch.

KAPITOLA XIIL

* šanl byl jedem rok králem: s když dvě léta kraloval, stalo se,
což se dále vypravuje.
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pak bylo s Jonathou v Gabaa Benjaminově. Ostatní pak lid
rozpustil jednoho každého do příbytkův jejích.

3. I porazil Jonatbas stráž Filistinských, která byla v Gabaa.
Což když uslyšeli Filistinští, Saul troubil troubou po vší zemi.
řka: Slyšte Hebrejští.“

4. A veškeren Israel slyšel takovou pověst: Saul pobil stráž
Filistinských: a pozdvíhl ge Israel proti Filistinským. Protož
volá líd za Saulem do Galgala.

5. A Filistinští sebrali se k boji proti Israelovi, třiceti tisíc
vozův, a šest tisíc jezdcův, a ostatní lid obecný. jako písek,
který jest na břehu mořském velmi mnohý. A vytáhše polo
žili se v Machmas k východní straně Bethaven.

6. Což když viděli muží israelští, žeby postaveni byli
v úzkost (nebo byl soužen lid), skryli se v jeskyních. a na
místech tajných také ve skalách, v jamách i v cisternách.

7. Hebrejští pak přešli Jordán do země Gad a Gallad.*
A když Saul ještě byl v (Galgala, přestrašen jest všecken lid,
který Bel za ním.

8. I čekal tu za sedm dní podle vůle Samuele, ale Samuel
nepřicházel do Galgala, i rozběhl ae lid od něho.

9. Řekl tedy Saul: Přineste mi oběť zápalnou, a oběti po
kojné. I obětoval oběť zápalnou.“

10, A když dokonal obětování zápalné oběti, ble Samuel
přicházel: a Saul vyšel mu naproti, aby ho pozdravil.

11. I mluvil k němu Samuel: Co jsi učinil? Odpověděl
Saul: Když jsem viděl, že se lid rozbíhá ode mne, a ty jsi
nepřišel k uloženým dnům, Filistinšti pak shromážděni byli
v Machmas,

12. řekl jsem: Nyní sestoupí Filistínští ke mně do Gal
gala, a tváři Hospodinovy jsem neukrotil. Potřebou dohnán
jsa, obětoval jsem oběť zápalnou.

13. I řekl Samuel Sauloví: Bláznivé jsi učinil, a neza
choval jsi přikázaní Hoepodina Boha svého, která přikázal
tobě. Čeho kdybys nebyl učinil, již nyní bylby Hospodin při
pravil království tvé nad Israelem na věky,

14. ale (nyní) království tvé nikoli více neostojí. Vyhledal
Hospodin sobě muže vedle ardce svého: a přikázal jemu
Hospodin, aby byl vůdce nad lidem jeho, proto že jsi neza
choval toho, což přikázal Hospodin.*

16. Vstal pak Samuel, a vstoupil z Galgala do Gabaa Ben
jaminova. A ostatní z lidu táhli za Sanlem proti lidu, kteří
tábli proti nim přicházejícím z Galgala do Gabaa, na pahorku
Benjaminovu. I sčetl Saul lid, který nalézal se při něm, okolo
šesti set mužův.

16. A Saul i Jonathas syn jeho, i lid, který zůstal s nimi,
byli v Gabaa Benjaminově, Filištinští pak položili se v Machmas.

17. I vyšli na loupež ze stanův Filistinakých tři houfové.
Jeden houf pustil se cestou proti Efra, do země Sual:

18. druhý pak se bral po cesté Bethoron; ale třetí obrátil
se na cestu krajiny, která leží nad údolím Seboím proti poušti.

19. Nenalézalo se pak kováře ve vší remi israelské; neb

to byli způsobili Filistinští, aby Hebrejští sobě snad nena
dělali mečův neb kopí.

v Mějte se sa pozoru před nepřátely, a kdož jste k boji způsobní,sh

:>kteří bylipřišli s druhé strany řekyJordánu, odešli zase za Jordán.Saul obětování toto nařídil

povážiti sluší, žo on byl v lermeli prruím králem a libovolné jednání
jeho četlo proti řádu stanovenému Hospodinem. Král laraelský nemaje
býti samovlidoem, ve všem a při všem Betříti měl zákona Božího.
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2. Protož všickní Israelstí chodívali k Filistinakým, aby
ai každý zostřil radlici svou, a motyku, i sekeru, i kratci.

21. Byla tedy tupá ostří radlic, i motyk, i vidlí třírohých,
i seker, až do ostnu, jenž potřeboval opravení:

22. A když přišel den bitvy, nenalezalo se meče ani kopí
v rokou všeho lidu toho,“ který byl se Saulem. a s Jonathou,
kromě u Saule, a u Jonathy syna jeho.

23. Vytáhla pak stráž filistinská, aby přešla do Machmas.

KAPITOLA XIV.

Jonathanastráž Filletioských pobli, a půst od Sanle aložený nevěda urašíl.

1. I stalo se jednoho dne, že řekl Jonathas syn Saulův
k složebníku, který nosil zbroj jeho: Pojď, a přejdeme ke stráži
Filistinských. která jest za oním místem. Otci pak svému toho
nepověděl.

2. Saul pak zůstával na nejzazším konci [města] Gabaa,
pod jabloní granátovou, která byla v Magron: a bylo lidu
s ním okolo šesti set mužův.

9. A Achlas syn Achitoba, bratra Ichabodova, syna Finee
sova, který pošel z Heli kněze Hospodinova v Sílo, nosil Efod.'
Ale ani lid nevěděl, kam by odešel byl Jonathaa.

4. Byly pak mezi těm! průchody, jimiž pokoušel se Jonathns
přejíti ke atráži Filístinských, strmící skály s obojí strany.
a jako ku podobenství zubův úskalí z této i z oné strany
příkrá, jméno jedné Boses, a jméno druhé Sene:

5. Jedna skála byla na půlnoci proti Machmas. a druhá
na poledne proti Gabaa.

6. I řekl Jonathas služebníku, který nosll zbroj jeho: Pojď,
přejdeme ke stráží neobřezaných těchto, snad působlti bude
Hospodin za nás:“ neboť není nesnadno Hospodinu vysvobo
diti ve mnoze, aneb v mále.

7. I řekl jemu oděnec jeho: Učiň, cokoli se líbí tobě: jdi,
kamkoli chceš, a budu s tebou, kdekoli chtíti budeš.

8. I řekl Jonathas: Hle my přecházíme k mužům těmto.
A když se jim ukážeme,

9. jestliže takto mluviti budou k nám: Počkejte až přijdeme
k vám: stůjme na místěsvém, a nepřistapujme k nim.

10. Pakliby řekli: Vstupte k nám: jděme, nebo dal je Ho
spodin v ruce naše: tof nám bude za znamení.

11. Ukázali se tedy obadva stráži Filistinských : i řekli Fili
stinští: Hle Hebrejští vylezají z jeskyň, v nichž se byli ukryli.

12. I mluvili někteří ze stráže k Jonathovi, a k oděnei jeho,
a řekli: Vstupte k nám, a ukážeme vám něco. I řekl Jonathas
k oděncí svému: vatupme, a pojdiž za mnou: nebo dal je Ho
spodin v ruce lsraele.

18. I vstoupil Jonathas leza na rukou I na nobou, a oděnec
jeho za ním. Tedy někteří padali před Jonathou, jiné oděnec
jeho zabíjel jda za ním.

14. I atala se tu porážka první, v nížto zbil Jonathas a
oděnec jeho okolo dvacíti mužův na polovici rolí, kterou spře
žení volův za den obyčejné zorává.

15. A dív stal se v ležení, a po polích:“ ale i všecken lid

* Jarnelští nemajíce mečův a kopí, opatření byli lnčlštěmi a praky.

KAPITOLA XIV.

'k byl nejvyššímknězem.
rrovinana z Pápokí nám vibšavévíNepochybujeo moonostiBoží,aleos
> a vujště Fillstinských.
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stráže i těch, kteří byli vyšli na loupež, děsil se, a vzbouřila
se země: a stal se jako div od Boha.

16. I oblódli se strážní Saulovi, kteří byli v Gabaa Benja
minově, a hle množství poraženo, a sem í tam prchající.

17. I řekl Saul lidu, který byl s ním: Pohledejte, a vizte,
kdo z našich odešel. A když vyhledávali, nalezeno jest, že tu
není Jonathy a oděnce jeho.

18. I řekl Saul Achiasori: Přínes sem archu Boží“ (nebo
byla tam archa Boží v ten den se syny israelskýmí).

19. A když ještě mluvil Saul ka knězí, hřmot veliký po
vstal v ležení Filistinských: a rozmáhal se pomala. a zvučněji
zazníval. I řekl Saul ku knězi: Spnsť ruku srou.*

20. Zvolal tedy Saal, i veškeren lid, který byl s ním, a přišlí
až k bojišti: a hle obrácen byl meč jednoho proti druhému.
a [byla] porážka příliš veliká.

21. Ale i Hebrejští, kteří včera i předevčírem byli s Fili
etinskými,“ a táhli s nimi v táboře, obrátili ee, aby stáli
a Ieraelskými, kteří byli se Saulem a Jonathou.

22. Všickni také Israelští, kteří se byli ukryli na hoře
Efraim, uslyňevše, žeby utíkali Filistinští, připojili se k svým
v té bitvě. I bylo se Saulem okolo desíti tisícův mužův.

23. I vysvobodil Hospodin v ten den [sraele, boj pak pro
táhl se až do Bethaven.

24. A muži israelští spojili se vespolek v ten den: zavázal
pak Saul lid přísahou, řka: Zlořečený muž, kterýžby jedl
chléb," prvé než bnde večer, dokud se nepomstím nád ne
přátely svými. I nejedl veškeren lid chleba:

25. a veškeren lid té krajiny přišel do lesa, kdež byla
hojnost medu po zemi.*

26. Když tedy lid vešel do lesa, uzťel med tekoucí, a žádný
nepříčíníl raky k ústům svým: neb se bál lid přísahy.

27. Jonathas pak neslyše, když přísahou zavazoval otec
jeho lid: a vztáhl hůl, kterou měl v ruce. a omočil konec
v plástu medu: a obrátil raku svou k ústům svým, a osvítily
se oči jeho.

28. 1 odpovídaje jeden z lidu, řekl: Velikou přísahou za
vázal otec tvůj lid, řka: Zlořečený muž, kterýžby jedl chléb
dnes (lid pak byl zemdlel).

29. I řekl Jonathas: Zkormontil otec můj zemi:“ viděli
jste sami, že osvítily se oči mé, protože jsem okusil malíčko
medu toho:

80. čím více kdyby lid byl jedl z loupeže nepřátel svých,
kterou nalezi? Nebyla-liby se stala větší porážka Filistínakých ?

31. Bili tedy Filistinské v ten den od Machmas až do Ajalon.
] ustal lid náramně,

32. a obrátiv se k loupeži, nabral ovcí, a volů, a telat, a zbili
je na zemi: a lid jedl s krví.'©

33. I pověděli to Saulovi, řkouce, že lid zhřešil Hospodinu,
jeda s krví. Kterýžto řekl: Zhřešili jste: přivalte již nyní
ke mně kámen veliký.“'

84. A řekl Saul: Rozejděte se mezi líd a rcete jim, aby
přivedl ke mně jedenkaždý vola svého, a skopce, a zbíte je
na tomto [kameni] a jezte, a nehřešte Hospodinu, jedouce

* sby se poradil s Bohem, co by měl činiti.
4 pstaň modliti ce k Boba, neb Hospodin Již mně oznámil vůli svou.

> byvšepa od Fillstinských.u požíval, hledaje občerstvení.
* Včely divoké kladou med do datých stromův a rozsedlin skal.
> otec můj zápovědí tou oslsbil sílu lidu.

'9 Jsouce hladovi, pospichali a novyčistilí dobře krve, jak zákonem
bylo nařízeno.

" na němě by zabíjeli hovada.> a L
sí kNe >
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u krví. Přivedl tedy veškeren lid jedenkaždý vola rukou
svou až do nocí: a zabíjeli tu.

35. Vzdělal pak Saal oltář Hospodinu: '* a tehdáž poprvé
počal dělati oltář Hospodinu.

86. I řekl Saul: Udeřme na Filistinské v noci, a hubme
je až do jitra, a nezůstavme z nich ani maže. I řekl lid:
Cožkoli se vidí tobě za dobré, učiň. I řekl kněz: Přistupme
sem k Bohu.

37. I tázal se Saul Boba: Mám ae pustiti za Filistinakými?
Dáš-li je v ruce Igraele? A neodpověděl mu v ten den.

38. I řekl Saul: Uveďte sem všecky uhly lidu:'* a vězte
i vizte, akrze koho přihodil se dnes hřích tento.

39. Živ jest Hospodin vysvoboditel Israele, že jestliže skrze
Jonathu syua mého spáchan jest. bez milosti umře. I neod
poroval tomu nikdo ze všeho lidu.

40. [ řekl ke všemu laraelovi: Rozdělte se vy na jednu
stranu, a já s Jonathou synem mým budu na druhé straně.
1 odpověděl lid k Saulovi: Což se zdá dobrého před očíma
tvýma, učiů.

41. I řekl Saul k Hospodina Bohu laraelskému: Hospodine
Bože israelaký dej znamení: co jest, že jsi neodpověděl alu
žebníku svému dnes? Jestli na mně, neb na Jonathovi synu
mém ta nepravost, dej znamení: aneb jestli ta nepravost na
lidu tvém, zjev svatost svou. I postížen jest Jonathas a Saul,
lid pak vyšel. **

42. 1 řekl Saul: Vrzte los mezi mnou, a mezi Jonathou

synem mým. I postižen jest Jonathas.
43. Řekl tedy Saul k Jonathovi: Pověz mi, cos učinil. I po

věděl jemu Jonathas, a řekl: Toliko jsem okusil maličko medu
koncem holi, kterou jsem měl v ruce své, a hle, proto-li máin
umříti?

44. 1 řekl Saul: Toto učiň mi Bůh, a toto přidej. '* že
smrtí umřeš Jonatho.

45. I řekl lid Saulovi: Což tedy umříti má Jonsthas,
který učinil vysvobození toto veliké v Israeli? Toť jest ne
slušné: živ jest Hospodin, že vlas nespadne s hlavy jeho na
zemi, nebo s Bohem vykonal to dnes. Vyprostil tedy líd
Jonathu. tak že neumřel.

46. I odtáhl Sanl. a nehonil více Filistinských: Filistinští
pak odešli na místa svá.

47. A Saul uperniv se ve království nad Israelem, bojoval
vůkol proti všem nepřátelům svým, proti Moab, a synům
Ammon, a Edom, a proti králům Soba, a proti Filistinským:
a vítězil kamkoli se obrátil.

48. A vojsko sebrav porazil Amalecha, a vysvobodil Israele
z ruky zhoubcův jeho.

49. Byli pak synové Sanlovi, Jonathas, a Jessui, a Mel
cbísua: a jména dvou dcer jeho, jméno prvorozené Merob,
a jméno mladší Michol.

50. A jménu manželky Saulovy. Achinoam, dcera Achimaa

sova: a jméno knížete vojska jeho Abner, syn Nera, strejce
Saulova.

51. Cls pak byl otec Saulův, a Ner otec Abnerův, 'eyn
Abielův.

52. Byla pak válka silná proti Filistinakým po všecky dny

'* na památku dosaženého vítězství. Byl to první zřejmý důkaz vděč
bo.nosti je

ej. předníudčelníky,knížata lidu.
"ej z toho podezřenía domněníočištěnjest.
" Obvyklá tato slovajisté přísaby znamenají tolik co: Bůh mne trestej.
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Saulovy. Nebo kterébokoli Saul viděl maže silného a způ
sobného k bojí. bral ho k sobě.

KAPITOLA XV.

Vůlka Baulova proti Amalachitokým. — Neposlešenství Jebo. — Samuel

odřehl 60 bo,

1. I řekl Samuel k Saulovi: Mne poslal Hospodin, abych
pomazal tebe za krále nad lídem jeho jsraelským; nyní tedy

: slyš hlas Hospodinův.
2. Toto praví Hospedin zástupův: Rozpomenul jsem se na

to, co jest učinil Amalech JIsraeloví, kterak odpíral jemu na
cestě, když vstupoval z Egypta.

3. Nymí tedy jdi, a pobíj Amalecha, i znič všecky věci jeho:
nešetři ho. a nepožádej ničeho z věcí jeho: ale pobij od muže
už do ženy, i maličkého, i toho, který prsí požívá, vola,
i ovci, velblouda i osla.

4. Sebral tedy Saul líd, a sčetl je jako beránky: dvakrát
sto tisíc pěších, a deset tisíc mužův judských.

5. A když přitáhl Sanl až k městu Amalechovu, osadil zá
loby v údolí.

G. I řekl Saul k Cinejskému:* Odejděte, odstupte, a odlačte
se od Amalechitských: abych snad nezahrnul tebe s nimi:*
nebo ty učinil js milosrdenství ee všemi syny israelskými.
když vstupovali z Egypta. I odstoupil Cinejský ze středu
Amalechova.

7. I porazil Sanl Amalecha od Herily. až kudy se chodí
do Sur, které jest naproti Egyptu.

8. A jal Agaga krále Amalechitského živého: veškeren pak
lid pobil ostrostí meče.

9. A Saul i lid ošetřil Agaga, i nejlepší stáda ovec a sko
tův a roucha | skopce, I všecko, což pěkného bylo, a no
chtěli vyhubiti jich: caž pak koli bylo špatného a brako
vého, to pohubili.

10. Stalo se pak slovo Hospodinovo k Samuelovi, řkoucí:
11. Líto mi jest. že jsem Saule ustanovil králem :* nebo

opustil mne, a slov mých skutkem nenaplníl. I zarmoutil ac
Samuel, a volal k Hospodinu celou noc.

12. A když v noci vstal Samuel, aby šel k Saulovi ráno.
zvěstováno jest Samuelovi, žeby Saul přišel do Karmelu,“ a
vyzdvihl sobě oblouk vítězný, a navrátiv se že přešel, a se
stoupil do Galgala.* Přišel tedy Samuel k Saulovi, a Saul
obětoval zápalnou oběť Hospodinu z prvotin loupeží, kteréž
byl přinesl z Amalecha.

19. A když přišel Samuel k Sanlovi, řekl jemu Saul: Po
žehnaný ty Hospodinu, vyplnil jsem slovo Hospodinovo.

14. I řeld Samuel: A jaké jest toto bečení stád, které
zní vuších mých, a [řvaní] skotův, které já slyším?

15. I řekl Saul: Od Amalechitských přihnali je: nebo za

choval lid eo lepšího jest z ovcí a skotův, aby obětovány
byly Hospodinu Bohu tvému, ostatní pobili jame.

KAPITOLA XV.

* t.j. potomkům Jethrovým, kteří bydiíli na pomezí Judově s Ama
lechově.

+ £ J. abyste s nimi nebyli vyblazení.
> Bůh nellioje činův svých ve věčné a neproměnné radě jeho ulože

ných, ale litaje člověka, Jelikož proti němu epravedinosť svou obrátíti
musí, ježto milostí jeho učinil se nehodným.

* Karmél bylo město Judské,

3 Sanl, Pořad obloukem vítězným hodlal oelaviti sebe, vitězstvínepřičitajeo Bohu ale sobě.
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16. Samuel pak řekl Saulovi: Dopusť mi, ať oznámím tobě,
co mluvil Hospodin ke mně v noci této. I řekl jemu: Mluv.

17. I řekl Samuel: Když jsi byl maličký před očima svýma, “
zdali jsi nebyl učiněn hlavou pokolení israelských? A poma
zal tebe Hospodin za krále nad Israelem,

18. a poslal tebe Hospodin na cestu, a řekl: Jdi a pobij
hříšníky ty Amalech. a bojuj proti nim až do vyhlazeníjich.

19. Proč jsi tedy neuposlechl hlasu Hospodinova: ale obrátil
jsi se k lonpeži, a učinil jsi zlou věc před očima Hoapodi
novýma ?

20. I řekl Saul k Samuelovi: Však jsem uposlechl hlasu
Hospodinova, a chodil jsem cestou, kterouž poslal mne Hospo
din, a přivedl jsem Agaga krále amalechitského, a Amale
chitské pobil jsem.

21. Ale lid vzal z loupeže ovce a voly, prvotiny těch věcí,
které zbity jsou, aby je obětoval Hospodinu Bohu svému
v Galgala.

22. I řekl Samuel: Zdali chce Hospodin zápalův a obětí, a
ne raději aby bylo posloucháno hlasu Hospodinova? Lepší

jest zajisté poslušenství, nežli oběti: a poslouchati více, nežli
obětovati tuk skopchv.*

23. Nebo odpírati (Bohu jest) jako břích věštby, a nechtíti
poeloucbati [jest] jako nešlechetnosť modlářství. Proto tedy,
že jel zavrhl řeč Hospodinovu, zavrhl také tebe Hospodin,
abys nebyl králem.

24. I řekl Saul k Samuelovi: Zhřešil jsem, že jsem pře
stoupil řeč Hospodinovu a slova tvá, boje se lidu a poslou
chaje hlasu jejich.

25. Ale nyní, prosím, odnes hřích můj, a navrat se se mnou.
abych se poklonil Hospodinu.

26. I řekl Samuel k Saulovi: Nenavrátím se s tebou, nebo

jsl zavrhl řeč Hospodinovu, a tebe také zavrhl Hospodin,
aby nebyl králem nad Israelem.

27. I obrátil se Samuel, aby odešel: on [Saul] pak uchytilkraj plášté jeho, kterýž i odtrhl se.
28. I řekl k němu Samuel: Odtrhl jest Hospodin království

jeraelské od tebe dnes, a dal je blížnímu tvému, lepšímu,
než jsi ty.

29. Jistě vítěz v Israeli“ neodpustí, a lítostí se nepohne:
nebo není člověkem, aby (čeho) litoval.

30. Ale on řekl:: Zhřešil jsem: ale nyní pocti mne před
staršími lidu mého, a před Israelem, a navrať se se mnou,
abych klaněl se Hospodinu Bohu:tvému.

31. Navrátiv se tedy Samuel šel -za Saulem: a poklonu uči

nil Sanl Hospodina. ©
32. I řekl Samuel: Přiveďte ke mně Agaga krále Amalech.

I podán jest jemu Agag náramně tučný, a třesoucí se. I řekl
Agag: Tak-li- odděluje hořká amrť?

33. I řekl Samuel: Jako způsobil meč tvůj, aby ženy byly
bez dětí. tak bez dětí bude mezi ženami matka tvá. I rozse

kal ho na kusy Samuel před Hospodinem v Galgala. .

* t.j. podle vlastního soudu a zdání svého, tehdy pokorného, povýšil
Hospodin, učinív tě králem. Víz kap. 9., 31.

* Samuel nezamítů oběti naprosto, ale ukazuje, co v přítomné pří
Ainědití se mělo. Bohn obětovati vůbec Jest skutek dobrý ; ale k oběti
zachovati a užíti věcí, jež Bůh zahladiti přikázal, jest pi
ježto se tudy ruší rozkaz Hospodinův. Ostatně snamenati aluší, což
dokládá av. Řehoř Veliký: „Posluženství rozkazův BožíchJost věc nutně

pon tor Jest svobodnévůličlověkazůstaveno.Obětovánímtělo dobytčat v oběť, ale poslušenstvím obětuje se Bohu

vlastní vůle; oběti přinášejí s0 za spáchané hříchy, ale poslušenstvímzabraňuje se, aby ee hříchy nepáchaly.“
* Bůh larnelský vítězný, od něhož všeliké vítězství pochází.
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34. Potom odešel Samuel do Ramatha: Saul pak vstoupil
do domu svého v Gabaa.

35. A již potom více Samuel neviděl Saule až do dne smrti

své:* ale plakal Samuel Saule. poněvadž litoval Hospodin toho,
že ho ustanovil za krále nad Israelem.

KAPITOLA XVL

Darid na království pomasáz, — Tesknosf Saujova. — David u dvora
královského,

1. I řekl Hospodin k Samuelovi: I dokavad ty pláčeš Saule,
ježto jsem já ho zavrhl, aby nekraloval nad Israelem? Naplů
rob svůj olejem, a pojď, ať pošli tebe k Isai Bethlémskému:
nebo jsem vyhlíd) sobé z synův jeho krále.

2. I řekl Samuel: Kterak mám jíti? Neboť uslyší to Saul,
a zabije mne. I řekl Hospodin: Tele ze stáda vezmeš a sebou,
a díš: Přišel jsem, abych obětoval Hospodinu.

3. I povoláš Inai k oběti, a já ukáži tobě, coby měl činiti,
a pomažeš toho, kteréhož ukáží tobě.

4. Učinil tedy Samuel, jak mu byl mluvil Hospodin. A při
šel do Bethléma, a divíli se starší města, vyšedše proti němu.
a řekli: Pokojný-li jest příchod tvůj?

5. I řekl: Pokojný; přišel jsem, abych obětoval Hospodinu.
Posvěťtež ae,“ a pojďte ae mnou, ať obětují. Posvětil tedy
lsaí j synův jeho, a pozval je k oběti.

6. A když vešli, vida Elisba, řekl:* Zdali před Hospodi
nem jest Pomazaný jeho?

7. I řekl Hospodin k Samuelovi: Nehleď na obličej jeho,
ani na vysokosťpostavy jeho: nebo jsem ho zavrhl, aniž vedle
vzezření člověka já soudím: člověk zajísté vidí to, což patrno
jest, ale Hospodin vidí srdce.

8. I povolal Isai Aminadaba, a přivedl ho před Samuele.
Který řekl: Ani toho nevyvolil Hospodin.

9. Přivedl pak Isal Samma, o němž řekl (Samuel]j: Také
toho nevyvolil Hospodin.

10. Tedy přivedl Isaí sedm synův svých před Samuele: a
řekl Sarouel k Isat: (Žádného) z těchto nevyvolil Hospodin.

11. I řekl Samuel k Isaí: Jsou-li to již všickní synové tvoji?
Kterýž odpověděl: Ještě zůstává maličký,“ a page ovce.I řekl
Samuel k Isai: Pošli, a přived jej, nebo neaedneme za stůl,
dokud on sem nepřijde.

12. Poslal tedy a přivedl ho. Byl pak ryšavý,“ a pěkného

vzezření, a krásné tváři. I řekl Hospodin: Vstaň, pomaž ho,
nebo ten jest to.

13. Vzal tedy Samuel roh s olejem, a pomazal ho u prostřed
bratří jeho:“ I sestoupil Duch Hospodinův na Davida od toho
dne, i potom: a vstav Samuel odešel do Ramatha.

* Samuel od té doby nikdy nenavštívil Baule; ale Saul přišel k Sa
muelovi do Nájoth. (1. Krá). 19., 28.)

KAPITOLA XVL

! znamenů příchod něco dobrého. Báli se totiž, že přichází pro
rok, aby jim svěstoval nějaký trest Boží.

* připravte se mytím a zdrželivostí.
2 řekl sám k sobě, s Bobem se radě.

* maličký, t. Jj. nejmladší.

5 t J. buď červených licí neb zlatožlutých vlasů, což ve východních
krajinách sa krásu mají.

6 Přítomní bratři neznamenajíce účel toho, byli svědky pomazání
Jeho, ačkoll nevěděli, proč se děje.
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14. Dach pak Hospodinův odstoupil od Saule, a trápil jej
duch zlý, od Hospodina.*

16. I řekli služebníci Saulovi k nému: Hle duch od Boha

zlý trápí tě.
16. Nechť rozkáže pán náš, a služebníci tvoji, kteří stojí

před tebou, budou hledati člověka, kterýžby uměl hráti na
harfu. aby, kdyžby té uchvátil zlý duch od Hospodina, hrál
rukou svou, a tobě aby lehčejí bylo.

17. I řekl Saul k služebníkům svým: Opatřte mi tedy ně
koho, kdož umí dobře hráti, a přiveďte ho ke mně.

18. A jeden ze služebníkův odpovídaje řekl: Hle viděl jsem 13. Odešli pak tří synové jeho starší za Saulem na vojnu,
syna Isai Bethlémského, kterýž umí hráti, a jest velmi silný, -JE n jména těch tří synův jeho, kteříž odešli na vojnu, jsou:
a muž bojovný, a opatrný v řeči, a muž pěkný: a Hospodin A s Eliab prvorozený, a druhý Aminadab, a třetí Samma.
jest s ním. kr 14. David pak byl nejmladší. Když tedy ti tři starší ná

19. Tedy poslal Saul posly k Isai, řka: Pošli ke mně Da- sledovali Saule,

vida syna svého, který jest na pastvě. ló. David odešel, a navrátil se od Saule, aby pásl stádo
20. Vzal tedy Isaí osla, a nakladl naň chlebův a láhvicí otce svého v Bethlémě.

vína, a kozelce jednoho, a po Davidovi synu svém poslal 10. Vycházel pak ten Filistinský ráno i u večer, a stavěl
Šaulovi. se, po čtyřiceti dní.

21. I přišel David k Saulovi, a stál před ním: on pak za- 17. Řekl pak Isai k Davidovi synu svému: Vezmi pro bratří
miloval ho velmi, a učiněn jest oděncem jeho. své efu pražmy, a deset chlebův těchto, a běž do ležení k bra

92. I poslal Saul k Ieal, řka: Nechat David stojí před třím svým,
oblíčajem mým:“ nebo nalezl milosť před očima mýma. 18. a deset syrečkův těchto doneseš tisícníku: a navštívíš

23. Protož kdykoli duch od Hospodina zlý napadal Saule, bratry své, dobře-li se mají: a vyzvěď,s kterými jsou zřízeni.
David vzal harfu, I brával rukou svou, i občerstvoval se Saul, 19. Saul pak, a oni,i všickní synové isreelští v údolí tere
a míval polebčení: nebo odstupoval od něho duch zlý. bintovém bojovali proti Filistinským.

20. Tedy vstav David ráno, a poručiv stádo strážnému: a bří
mě nesa odešel, jakož byl přikázal jemu Isai, I přišel na místo

KAPITOLA XVII. R Magala,a do vojska,které vyšedšík bitvě kříčelov zápase.
Vojnas Fillstinskými,— Davil pornallGoliáše. . : 21. Nebo zešikoval se byl Israel, ale £ Fi istinští naproti

byli hotovi.

22. Zanechav tedy David nádob, kteréž byl přinesl, pod
rukou strážného pří břemenech,“ běžel na bojiště, a tázal se,
dobře-li se vede bratřím jeho.

23. A když on ještě s ními mluvil, ukázal se muž ten sou
bojník, jménem Goliáš Filistinský, z Geth, vycházeje z ležení
Filistinských : a mluvil též ta slova jako (prvej, a David to
alyšel.

24. Všickni pak Iaraelětí, jak uzřeli toho muže, utíkali
před ním, bojíce se ho velmi.

25. I řekl někdo z Israele: Zdaž jste viděli toho muže,
který vyšel? Nebo aby haněl Israele, vyšel. Proto, kdož by
ho zabil, zbobatí král bohatstvím velikým, a dceru svou dá
jemu, a dům otce jeho osvobodí od daně v Israeli.

26. I řekl David k mužům, kteří stáli u něho, řka: Co
bude dáno muži tomu, kterýžby zabil toho Filistinského, a
odjal potupu od Israelé? Nebo kdo jest Filistinský neobřezaný
tento, jenž zhaněl vojska Boha živého?

27. 1 zvěstoval jemu lid táž slova, řka: To bude dáno muži,
kterýžby ho zabil.

28. Což uslyšev Eliab, bratr jeho starší, an mluví s jinými,
rozhněval se na Davida, a řekl: Proč jsi sem přišel, a proč
jsi zanechol něco málo těch ovec na poušti? Znám já hrdostpřecházelav šílenosť tvou,azlobusrdcetvého:žesestoupiljui,abyvidělbitvu.

(n dnaZe zní Son ? Amok » 29. I řeklDavid:Cojsemučinil?Zdaližto není (pouhé)
* nechaťjest mým slnžobníkem. M slovo.*

30. A uchýlil se maličko od něho k jinému, a mluvil touž
řeč.“ I odpověděl jemu lid slovo jako prve.

služebníky vašimi; avšak jestliže já přemohu, a porazím jej,
budete vy služebníci, a sloužíti budete nám.

10. I pravil Filistinský: Já jsem dnes pohaněl vojska israel
ská: vydejte mi muže, a nechať se dá do souboje se mnou.

11. Slyše pak Saul, a všickní Israelští, řeči takové Filistin
ského, strnulí, a báli se velmi.

12. David pak, o němž nahoře praveno jest, byl syn muže
Efratejského z Bethléma Judova, jehož jméno bylo Isai, který
měl osm synův, a byl muž za dnův Saule starý a velikověký
mezi muži.

1. Sebravše pak Filistinští vojska svá k boji sešli se v Socho
Judově, a položili se mezi Socho a Azeka, na pomezí Dommim.

2. Saul pak a synové lgraelští sebravše se přišli do údolí
terebintového, a zšikovalíse k bítvě proti Fillstinským.

3. A Filistinští stáli na hoře se strany jedné, a Israel stál
na hoře se strany druhé, a údolí bylo mezi nimi.

4. I vyšel ze stanův Filistinských muž soubojný,' jménem
Goliáš, z Geth, zvýší šesti loket a pídi:“

5. a lebka méděná byla na hlavě jeho, a v pancíř šupino
vatý obláčel se: kterýžto pancíř jeho vážil pět tisíc lotiv mědi:*

4. a holeňky měděné měl na hnátech: a štít měděný při
krýval ramena jeho.

7. Dřevo pak u kopí jeho bylo jako vratidlo tkadlcovské,
železo pak kopí jeho mělo šest set lotův železa: a oděnec
jeho čel před ním.

8. A stoje volal na řady lsraelské, a říkal jim: Proť jste
příšli hotovi k bitvě? Zdaliž já nejsem Fillstinský, a vy slu
žebníci Saulovi? Vybeřte ze sebe muže a nechť sestoupí [ke
mně) na souboj se mnou.

9. Bude-li mocí bojovati se mnou, a porazí-li mne, budeme

* Když byl Duch Boži odstoupil od Saule, upadl tento v trndno

KAPITOLAXVI

* soubojný, který s drabým sám a sám bíti se chtěje, rozhodnonti
chtěl o vítězství.

* Míra tehdejší meni najisto známa, a protož nelze orčiti výšku
obrovského Goliáše.

3 více než centnýř.

* při zásobách pokrmu anebo polním nábytku.
* Vykládá se: Není-li to u roskaza, že jsem přišel?

* tázal ee Jako prve, ohtěje jistoty nabytl.

40
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81. Slyšána pak jsou slova, která mluvil David, a donesla
se k Saulovi.

92. K němužto když byl přiveden, mluvil jemu: Nechť se
neleká srdce žádného k vůli němu: já služebník tvůj půjdu,
a bojovati budu protí Filistinskému.

33. I řekl Saul k Davidovi: Nemůžeš odolati Filistinakému

tomuto, ani se potýkati s ním: nebo mládeneček jsi, tento
pak jest bojovník od mladosti své.

34. I řekl David k Saulovi: Služebník tvůj pásl stádo otce
svého, a když přicházel lev, anebo medvěd, a bral skopce
2 prostředku stáda:

35. já honil jsem je, a bil jsem je, a vydíral jsem ho
z hrdla jejích: a pakli se na mne obořili, já uchvátil je za
čelist, zadávil a zabil jsem je.

36. Nebo i lva, i medvěda zabíl jsem, já služebník tvůj:
protož tak bude i tento filistinaký neobřezanec, jako jeden
z nich. Nyní půjdu, a odejmu pohanění lidu: nebo kdo jest
tento filistinský neobřezanec, kterýž směl zlořečití vojsku
Boha živého?

87. A řekl David: Hospodin, který vytrhl mne z moci Iva,
a z moci medvěda, on vysvobodí mne z ruky Filistinského
tohoto. Řekl pak Saul k Davidovi: Jdi, a Hospodin budíž
s tebou.

88. I oděl Saul Davida v roucha svá,“ a vatavil lebku mě

děnou na blavu jeho, a oblékl jej v pancíř.
30. Připásav tedy David meč jeho na roucho své, pokoušel

se, zdaliby ozbrojený mohl jíti: nebo tomu nebyl uvyklý.
I řekl Davíd k Sanlovi: Nemohu tak jíti, nebo jsem tomu
nepřívykl. I složil to se sebe,

40. a vzav hůl svou, kterou vždycky míval v rakou: vybral
sobě pět kamenův hladkých z potoka, a vložil je do mošny
pastýřské, kterou měl s sebou, a prak svůj nesl v ruce: a šel
proti Filistinskému.

41. Šel pak Filístinský kráčeje a přibližuje se k Davidovi,
a oděnec jeho před ním.

42. A když pohleděl Filistinský, a uzřel Davida, pohrdal
jím. Nebo byl mládenec ryšavý, a pěkného vzezření.“

43. I řekl Filistinský k Davidovi: Což jsem já pes, že ty
přicházíš proti mně s holí? I zlořečil Filistinský Davidovi
bohy svými:

44. a řekl k Davidovi: Pojď ke mně, a dám tělo tvé ptá
kům nebeským, a šelmám zemským.

45. Odpověděl pak David Filistinskému: Ty přicházíš ke
mně s mečem, a s kopím, a 8 pavézou: já pak přicházím
k tobě ve jménu Hoapodina zástupův, Boha vojhv israelských,
které jsi zhaněl

46. dnes, a dá tebe Hospodin v ruku mou, a zabijí tebe,
a setnu hlavu tvou s tebe: a vydám mrtvoly vojska Filistin
akých dnes ptákům nebeským, a šelmám zemským: aby po
znala všecka země, že jest Bůh v Israeli,

47. a aby poznalo všecko shromáždění toto, že ne mečem,
ani kopím vysvobozuje Hospodin: nebo jeho jest boj, a dá
vás v ruce naše.

48. Když pak vstal Filistinský, a přicházel, a přibližoval
se proti Davidovi, pospíšil David, a běžel k boji naproti Fili
stinakému.

49. A sáhnal rukou do mošny, a vyňal jeden kámen, I hodil
z praku, a otočiv udeřil Filistinského v čelo: tak že uvázl
kámen v čele jeho, a on padl tváří svou na zem.

* v roucha, kteráž měl pohotově pro své oděnce.
* nezdál se býti podobným k vojína.
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50. I přemohl David Filistinského prakem a kamenem,

a udeřiv Filistinského zabll jej. A nemaje meče v ruce David,
51. přiběhl a vstoupil na Filistinského, a vzav meč jeho,

dobyl mu ho z pošvy jeho: a zabil jej, i odťal hlavu jeho.
Vidouce pak Filistinstí, že umřel nejsilnější jejich, utíkali.

52. A povstavše muži israelští a judští zkřikli, a honili
Filistinské, až přišli do údolí, a až k branám Akkaron, a pa
dali ranění z Filistinských po cestě k Saraim,“ a až do Geth,
a až do Akkaron.

59. A synové jsraelští, když byli zahnali Filistinské, navrá
cujíce se, vpadli do táboru jejích.

54. David pak vzav hlavu Filistinského, přínesl ji do Jeru
galema: '“ odění pak jeho složil ve stanu svém.

č5. Toho pak času, když viděl Saul Davida vycházejícího
proti Filistinskému, řekl k Abnerovi knížeti vojska: Abner,
z kterého rodu jest tento mládenec? I řekl Abner: Jako jest
živá duše tvá, králi, nevím.

56. I řekl král: Zeptej ty se, čí syn jest mládenec. ten.
57. A když David zabiv Filistinského navracoval se, pojav

ho Abner uvedl jej před krále, an drží hlavu Filistinského
v ruce.

68. I řekl k němu Saul: Z kterého rodu jai, mládenče*
I řekl David: Srn služebníka tvého Isa! Bethlémského já jsem.

KAPITOLA XVIL
Jonathas spřátelil se a Davidem. — Saul počal Davida nonávidětí.

Micbol dcera Saalora Davidori za manželku dána,

1. I stalo se, když přestal mluvitl k Sauloví, duše Jonathova
spojila se s duší Davidovou, a miloval ho Jonstbas jako duši
svou.

2. A vzal jej Saul (k soběj toho dne, a nedopustil mu na
vrátiti se do domu otce jeho.

3. Učinil pak Jonathas s Davidem smlouvu: nebo miloval
ho jako duši svou.

4. Svléknuv s sebe Jonathas sukni, kterouž byl oděn, dal
ji Davidovi, I ostatní roucha svá, až do meče a lučiště svého,
a až do pásu.

5. Vycházel také David ke všemu, k čemužkoli posýlal jej
Saul, a opatrně sobě počínal: i ustanovil ho Saul nad bo
jovníky, a byl vzácný před očima všeho lidu, a nejvíce před
obličejem služebníkův Saulových.

6. Když pak se navracoval David zabiv Filistinského, ženy
ze všech měst israelských vyšly, zpívajíce, a tancujíce vstříc
Saulovi králí, « bubny veselosti, a címbálky.

7. A prozpěvovaly ženy ty hrajíce, a řkouce: Porazil Saul
tisíc, a David deset tisícův.

8. Rozhněval se pak Saul náramně, a nelíbila se mu ta
řeč: i řekl: Dali Davidovi deset tisícův, a mně dali [toliko)
tisíc: co mu ještě zbýrá dáti, leč jediné království?

9. Protož neupřímnýma očíma hleděl Saul na Davida od
toho dne a potom.

10. Druhého pak dne napadl duch od Boha zlý Saule,
3 prorokoval u prostřed domu svého:* David pak hrál rukou
svou, jako každého dne. I držel Saul kopí,

9 Jičeto v krajině Jndově, .
"©Stalo se později, když byl David Jeruzalém oolý opanoval.

KAPITOLA XVIL

* Saul počinal sobějako prorok u vytržení; — alo toto jcho vytržení
mysli bylo neblahé, pošetílé.
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11. a vyhodil je, mysle, probodnouti Davida- až do stěny:
ale David uhnul se mu po dvakrát.

12. A bál se Saul Davida, proto že Hospodin byl s ním,
a od něho odstoupil.

18. Protož vypravil ho Saul od sebe, a učínil ho tisícníkem
nad tisíci muži: a vycházel, a vcházel před oblíčejem lidu.

14. David pak na všech cestách * avých opatrně sobě po
čínal, a Hospodin byl s ním.

15. Tedy Saul vida, že jest příliš opatrný, počal štítiti se ho.
16. Veškeren pak Israel i Juda miloval Davida: nebo on

vcházel, i vycházel před nimí.
17. I řekl Saul k Davidoví: Hle dcera má starší Merob,

tu dám tobě za manželku: tolíko buď muž silný, a veď boje

Hospodinory. Saul pak myslil, řka: Nebuď ruka má na něho,
ale buď na něho ruka Filistinských. *

18. Řekl pak David k Sanlovi: Kdo jsem já, aneb jaký jest
život můj, aneb rod otce mého v Israeli, abych byl zetěm
královým?

19. Přišel pak čas, kdyžto měla dána býti Merob dcera
Saulova Davidovi, i dána jest Hadrielovi Molathitskému za
manželku.

20. Milovala pak Davida Michol, druhá dcera Saulove.
I oznámeno jest to Saulovi, a líbilo se to jemu.

21. I řekl Saul: Dám ji jemo, aby mu byla osidlem, *
a aby byla proti němu ruka Filistinských. I řekl Saul k Da
vídovi: Za dvojí věc mým zetěm budeš dnes.

29. I rozkázal Saul služebníkům svým: Mluvte Davidovi

podtají, řkouce: Hle líbíš se králi, a všickni služebníci jeho
milují tebe. Nyní tedy buď zetěm královým.

29. I mlavili služebníci Saulovi v uši Davidovy všecka slova

ta- I řekl David: Zda-li se vámto zdá malá věc býti zetěm
královým? Já pak jsem člověk chudý a potřebný. *

94. I oznámili služebníci Saulovi, řkouce: Taková slova
mlavil David.

25. Řekl pak Saul: Takto rcete Davidovi: Nepotřebujekrál
věna, než toliko sto obřízekFillstinských: aby se stala pomsta
nad nepřátely královskými. Saul pak obmýšlel vydat Davida
v ruce Filistinských.

26. A když oznámili služebníci jeho Davidovi slova, která
byl řekl Saul, líbila se řeč ta Davidovi, aby byl zetěm krá
lovým.

27. A po nemnohých dnech vstav David, odšel s muži, kteří
pod ním byli, a zbil z Filistinakých dvě stě mužův, a přinesl
jejich obřízky, a spočítal je králi, aby byl zetěm jeho. Tedy
dal mu Saul Michol dceru svou za manželku.

28. I viděl Saul, a srozuměl, že Hospodin jest s Davidem.
Michol pak dcera Saulova milovala ho.

29. Saul pak počal více báti se Davida: i stal se Saul ne
přítelem Davidovým po všecky dny.

'80. I knížata filistinská činili výpravy:“ od počátku pak vý
pravy jejich opatrněji se choval David, než všickni služebníci
Saulovi, a učíněno jest jméno jeho velmi slavné.

* £ J. činech. výpravách válečných.
* pechaf nesejde od ruky mě, ale rukou Fillstinských bodiž zabit

v boji.
* za dva činy, totiž za poražení Goliáše a za sto obřízek.
5 Jas chudý, memobu dáti slušné věno, Jakéž by náleželo dáti zadcerakrálovskou.Za starodávnanepřinášelyvězaženy,nýbržmužové
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KAPITOLA XIX.

San] rozkázal sabití Davida. — Nebezpečeuství Davidova, — David

utekl k Samuelovi. — San) bosé Davida přišel meal proroky,

1. Mluvil pak Saul k Jonathovi synu svému, a ke všem
služebníkům svým, aby zabili Davida. Jonathas pak syn Sau
láv miloval Davida velmi.

2. A oznámil to Jonathas Davidovi, řka: Saul otec můj
hledá zabiti tebe; protož nyní chraň se, prosím, ráno, a zů
staň podtají, a skryj se.

3. Já pak vyjda státi budu podle otce svého na poli, kdež
kolí budeš: a budu mluviti o tobě s otcem svým: a cožkoli
uhlídám,* oznámím tobě.

4. Mluvil tedy Jonathas o Davidovi dobře Saulovi otci
svému, a řekl jemu: Nehřeš králi proti služebníku svému
Davidovi, ueboť nic neprovinil se proti tobě, a skutkové jeho
jsou tobě velmí dobří. .

5. Nebo opovážil se žívota svého a zabil Filistinského, a
učinil Hospodin vysvobození veliké všemu Israeli: viděl jsi
to, a radoval jsí se. Proč tedy hřešíš proti krvi nevinné, chtěje
zabiti Davida, jenž jest bez viny?

G. To když uslyšel Saul, ukrocen jsa řečí Jonathovou, při
sáhl, řka: Živé jest Hospodin, že nebude zabit.

7. Tedy Jonathas povolal Davida, a oznámil jemu všecka
slova ta: a uvedl Jonathas Davida k Saulovi, a byl před ním,
jako byl včera I předevčírem.

8. Vznikla pak opět válka, a vytáh David, bojoval proti
Filistinským: a porazil je porážkou velikou, a utekli před
tváří jeho.

9. [ duch od Hospodina zlý povstal v Saulovi. I seděl v domě
svém, drže kopí: David pak brál rukou svou.

10. I snažil se Saul probodnouti kopím Davida až do stěny,
ale David uhnul se před Saulem: kopí pak bez úrazu udeřilo

v stěnu, a David utekl, a vyvázl té noci.
11. Poslal tedy Saul služebníky své do domu Davidova,

aby střežili ho, a zabili jej ráno.* Což když oznámila Daví
dovi Michol manželka jeho, řkouc: Jestliže nezachováš se této
noci, zejtra umřeš:

12. spustila bo oknem. On pak odšel, utekl, a zachován jest.
19. Vzala pak Michol sochu, a položila ji na lože, a kůži

kozí chlupatou položila v hlavách její, a přikryla ji šaty.
14. Poslal pak Saul popravce, aby jali Davida: i odpově

děno jest, žeby byl nemocen.
16. I poslal opět Saul dráby, aby pohleděli na Davida, řka:

Přineste ho na loži ke mně. aby byl zabit.
16. A když přišli poslové, nalezena jest socha na loži, a

kůže kozí v hlavách její.
17. [ řek) Saal k Michol: Proč jal mne tak oklamala, a pro

pustila jsí nepřítele mého. aby ušel? I odpověděla Michol
k Saulovi: Proto že on řekl mi: Propusť mne, sic jinak zabíjí
tebe.

18. David pak utíkaje zachráněn jest, a přišed k Samuelovi
do Ramatha, oznámil jemu všecko, což mu učinil Saul: i odešli
ou a Samuel. a bydlíli v Nájoth. *

KAPITOLA XIX.

* t j. jak seznám smýšlení otce mého k tobě.
* ažby vycházel x domu.

3 Nájoth byla škuls, kdež chovancí proročtí umění liternímu i zá
konu Páně ae vyučovali a pospolu přebývali. Samnel uvedl Darida do
Nájoth, aby tu bezpečný byl ve sboru žákův prorockých.

ie5
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19. Oznámeno pak jest Saulovi, od lidí řkoucích: Hle Da

vid jest v Nájoth v Ramatha.
2. Poslal tedy Saul pochopy, aby jali Davida: kteřížto

když viděli sbor prorokův prorokujících, a Samuele, an stojí
nad nimi,sestoapil také duch Hospodinůvna ně. a opi také
začali prorokovati. “

21. To když oznámeno bylo Saulovi, poslal opět jiné posly;
prorokovali. pak.i oni. A opětposlal Saul třetí posly: a také
tito prorokovalí. I rozbněvav se Saul,

22. odšel i on sám do Ramatha, a přišel až k cisterně ve
liké, která jest v Socho, a tázal se, řka: Kde jest Samuel a

David? I praveno jest jemu: Hle jsou v Nájoth v Ramatha.
28. I odšeldo Nájoth v Ramatha, a sestoupil také na něho

duch Boží, a jda dále prorokoval, až přišel do Nájoth v Ramatha.
24. I svlék] se také on se šatů svých,* a prurokoval s ji

nými před Samuelem, a padna [ležel) nahý“ celý ten den

i noc. Odkud vyllo i přísloví: Zdali i Saul -mezi proroky?
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KAPITÓLA XX.
Jonatbas alíbíl Davidovi milosť u otce vyprositi. — Zastával ho před

Saslem. — Rozlouřili se. .

1. Utekl pak David z Nájoth. jenž jest v Ramatha, a přišed..
mluvil před Jonathou: Co jsem učinil? Jaká jest nepravosť

má, a jakýhřích můj proti otci tvému, že hledá bezživotímého?

2. Kterýšto řeřekl jemu: Odstup to, neamřeš: nebo otec můj
neučiní ničehož, ani velikého ani malého, leč mi to prve
oznámí: (jakby) tedy toliko tuto věc zatajil přede mnou otec
můj? Nikoli toho nebude.

3. I přísáhlopět Davidovi." Ale on řekl: Znáť jistě otec
tvůj, že jsem nalezl milost před očima tvýma, a řekne: Necht
neví o tom Jonathas,“ aby se snad nezarmoutil. Ovšem najisto

" živ jest Hospodin, a živa jest duše tvá, že toliko jeden krok
jest (ať tak dím) mezi mnoua emrtí.

4. I řekl Jonathas k Davidovi: Cožkoli díš mi, učiním tobě.
5. Řekl tedy David k Jonathovi: Hle -zejtra jest nov mě

síce,* a já podle obyčeje sedávám u krále k jídlu. Propusť
mne tedy, ať se ukryji na poli až do večera dne třetího.

6. Jestližeby ohlédna se otec tvůj ptal se na mne,odpovíš
mu: Prosil mne-David, aby rychle odešel do Bethléma města
svého: nebo oběti alavné mají tam všlckni z čeledi Jeho.

7 Řekne-li: Dobře: pokoj bude služebníku tvému. Pakli
se rozzlobí, věz, že se doplnila zlosť jeho.“

8. Učiňtedy milosrdenství se služebníkem svým: nebo jsi
v smlouvu Hospodinova uvedl služebníka svého s sebou. Pakli
jest na mně jaká nepravosť, zabij mne sám, a neuvoď mne
k otci svému. .

9. I řekl Jonathas: Odstup to od tebe: nebo jestliže jistotně

* ©J, plsně svaté pětí. Posvátné zpěvy, vážná osoba Samuelova a
všemocná mílosť Boží způsobíly, že nikdo nosáhl na Davida, nýbrž
relebili Boha.

3 Žáci proročti spívati majíce, svlékali svrchní roucho. Rovněž tak
učinil Saul a prozpěvoval s ními.

* © J. toliko rouchem spodním přioděný.

KAPITOLA XX.

' L j. přátelství a věrnost.
* © J. když ho zabíjí.
* Počátek nového měsíce slavil s0 obětí a hody obětními.
.". J. že se zatvrdil ve zlosti protl mně a vložil mne zavrašditi.

i
m KAPITOLA XX. 8024
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zvím, že doplnila se zlosť otce mého proti tobě, nemůže to
býti, abych toho neoznámil tobě.

10. 1 odpověděl David k Jonathovi: Kdo mí to oznámí,
odpoví-li snad co tobě otec tvůj tvrdě o mně?

11. I řekl Jonatbas k Davidovi: Pojď, a vyjděme ven napole. A když vyšli oba ná pole,
12. řekl Jonathas k Davidovi: Hospodine Bože jeraelský,

poznám-li úmysl otce svého zejtra neb pozejtří: a bude-li
dobře s Davidem, a jestliže bned nepošlí k tobě, a neozná
mím tobě,

13. toto učiň Hospodin Jonathovi, a toto přidej. Jestliže
pak trvati bude zlost otce mého proti tobě, zjerím to tobě,
a propustím tě, aby šel v pokoji, a budiž Hospodín s tebou,
jako byl s otcem mým.

14. A buda-li živ, učiníš mi milosrdenství Hospodinovo::s
pakliť umru,

15. neodejmeš milosrdenství svého od domu mého až na
věky, (ani tebdáž] když vyplení Hospodin nepřátely Davi
dovy, jednohokaždého ze země; ať odejme Jonathu z doma
jeho, a vyhledává Hospodin z ruky -nepřátel Davidových.“

16. Učinil tedy Jonathas amlouvu 8 domem Davidovým:
a vyhledával Hospodin z ruky nepřátel Davidových.*

17. A přísahal Jonathas ještě jednou Davidovi, proto že
miloval jej: nebo jako duši svou, tak jej miloval. .

18. I řekl k němu Jonathas: Zejtra jest nov měsíce, a budou
se ptáti na tebe,

19. nebo pohřeší tobe na místě, kde sedáváš, až pozejtří.
Sestup. tedy rychle,* a přijď na místo, kdež se máš skrýti
v den, v kterém se dělati může, a sedni u kamene toho, kte
rému jméno jest Ezel.

2. A já tři střely vystřelím k němu, a. stříleti budu, jako
bych se cvičil k cíli.

21. Pošli také pachole, řka jemu: Jdi a přines mi střely.
22. Jestliže řeknu pacholeti: Hle střely před tebou jsou,

přines mí je: ty přijď ke mně, nebo jest pokoj tobě, a nic
zlého není (se báti], živ jest Hospodin. Pakli takto řeknu
pacholeti: Hle střely za tebou jsou: tehdy odejdí v pokoji,
nebo propustil tebe Hospodin.

23. O slovu pak, které jsme mluvili já a ty, Hospodin buď
(svédkem] mezi mnou a tebou až na věky.

24. Tedy Davíd skryl se na poli, a přišel den nov měsíce,
a sedl král k jídlu.

25. A když seděl král (vedle obyčeje) na stolicí své, která
byls u stěny, povstal Jonathas, sedl také Abner po boku
Saule, a místo Davidovo zůstalo prázdné.

96-I neříkal Saul nic v ten den: nebo myslil, žeby snad
přihodilo se jemu, aby nebyl čist, ani očištěn. *

27. A když přišel drahý den po nov měmící, opět bylo
místo Davidovo prázdné. I řekl Saul k Jonathovi synu svému:

Proč nepřišel syn Isai, ani včera, ani dnes k jídlu?

ES»))y

3

5 ty těž naproti tomu zavážeš se ml alovem, žo se mnou uělníš

milosrdenství, aš někdy budeš králem.„Vyhledárati něco s ruky něčí“ snamená tolik co „žádati od něho
pošsís ho, treztati jej za to. Brnysltedy jest: A( zahladí
Jonathu, a pomati toho nad ním, jako nad nepřátely Davidovými,
paklíby zrušíl přísahu svou.

* Rozum toho jest: Jonathas učinil smlouvu s domem Davidovým a
doložil: Pomstiž to Hospodin na mně, jestližebych se choval k tobě
nepřátelsky a nedržel smlonvy.

* a místa, kdo jsi 60 skrýval, z Bethléma.
* Hodův, které na nový měsle držány byly, poškvrnění a neočlštění

neměli účastni býti.

OSEP



Jé: dl
p" 1 Ji jppole NN

lh l Jajulé) n MJILJIM
I

p p

„l
ullés

VUT TÍ |

V ř P |
190

„P
JOSUEVYPROSILPRODLENÍSLUNCENAOBLOZE.



393 PRVNÍ KNIHA KRÁLOVSKÁ

28. I odpověděl Jonathas Sauloví: Prosil mne snažně, aby
šel do Bethléma,

29. a řekl: Odpusť mne, nebo oběť slavná jest ve městě,
jeden z bratří mých povolal mne: nyní tedy jestliže jsem na
lezl milosť před očima tvýma, půjdu spéšně, a navštívím bratry
své. Za tou příčinou nepřišel k stolu královskému.

30. Rozhněvav se pak Saul na Jonathu, řekl jemu: Synu
ženy muže samochtě uchvaenjící,'“ zdaliž nevím, že miluješ
syna Isai, k hanbě své, a na potupu hanebné matky své?

31. Nebo pokud živ bude syn lgai na zemi, nebudeš upevněn
ty, ani království tvé, Protož hned pošli, a přiveď jej ke mně:
neb jest syn smrti.

32. Odpovídaje pak Jonatbas Saulovi, otci svému, řekl:
Proč má umříti? Co jest učinil?

83. I chopil Saul kopí, aby jej udeřil. I seznal Jonathas,
že uložil otec jeho, zabiti Davida.

34. Tedy Jonathas vstal od stolu hněvem rozpálen jsa, a
nejedl pokrmu v druhý den nov měsíce. Nebo zarmoutil se
pro Davida, proto že ho zlehějl otec jeho.

35. A když bylo ráno, přišel Jonathas na pole, jak se smlu
vili s Davidem. a pachole maličké s ním.

96. I řekl k pacholeti svému: Jdi a přines mi střely, které
já metám. A když pachole běželo, střelil druhou střelou“přes
pachole.

37. Přišlo tedy pachole k místu střely, kterouž byl vystřelil
Jonathas: a volal Jonathas za pacholetem, a řekl: Hle tamto
jest střela dále za tebou.

38. I volal opět Jonatbas za pacholetem, řka: Rychle po
spěš, nestůj. I sebral pacholík Jonathův střely, a přinesl je
ku pánu svému:

39. a oč by se jednalo, dokonce nevěděl: nebo toliko Jo
nathas a David o té věci věděli.

40. I dal Jonathas zbraň svou pacholetí, a řekl jemu: Jdi,
a dones do města.

41. A když odešlo pachole, vstal David z místa, které bylo
ku polední,'* a padna na tvář svon k zemí, poklonil se třikrát:
a políbivše se vespolek, plakali spolu, David pak hojněji.

42. Řekl tedy Jonathas k Davidovi: Jdi v pokoji; cokoli
jsme sobě obadva přisáhalí ve jménu Hospodinovu. řkouce:
Hospodin buď mezi mnou a tebou, | mezi semenem mým
a semenem tvým až na věky.'*

43. [ vstal David, a odešel: ale i Jonathas navrátil se do
města.

KAPITOLA XXL

David utekl do Nobe, a k Achisovi králi gotbejekému.

1. Přišed pak David do Nobe k Achimelechovi knězi: i ulekl
se Achimelech, proto že přišel David. I řekl jemu: Proč jeí
sám, a žádný není s tebou?

2. I řekl David k Achimelechboviknězi: Král mi přikázal
nějakou věc, a řekl: AČ nikdo neví o tom, proč jsem tě poslal,
a jaká jsem tobě přikázaní dal: nebo i služebníkům uložil
jsem na ono a na ono místo.*

'* £ j. emílné, vilné.
'" L |. z místa, na kterém byl ukryt s které bylo Jonathanoví ku

polední straně.
'%Dulož: Při tom zůstane.

KAPITOLA XXL

* tj. vykázal jsem jistě místo, kde by mne čekali. David se dopustil
lži, obávaje se, že by Achimelech mobl Jej králi vydati. Zlé účinky té
nerozvážné výmluvy viz niže 22., 10—22. Tak lež, I z potřeby a £ nouze
mluvená, vždy spiše škodí, než prospěje.

M
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9. Nyní tedy máš-li co pohotově, aspoň pět chlebův, dej
mi, aneb cožkoli najdeš.

4. [odpovídaje kněz Davidovi, řekl jemu: Nemám chlcbův
obecných před rukama, ale toliko chléb avatý:“ jsou-liž člstí
služebníci tvoji, zvláště od žen?*

5. I odpověděl David knězi, a řekl jemu: Jistě, co se tkne
žen, zdrželi jsme se od včerejška, £ před včerejškem, když jsme
vycházeli, i byly nádoby služebníků svaté:“ ač pak cesta tato
poškvrněna jest: však i ta dnes posvěcena bude v nádobách.*

©. Tedy dal mu kněz posvěcený chléb; nebo nebylo tam
[jiného] chleba, leč toliko chlebové předložení, kteříž byli
vzati od tváři Hospodinovy, aby [zase] položení byli chle
bové teplí.“

7. Byl pak tu muž jeden ze služebníků Saulových, v týž
den, vnitř ve stánku Hospodinovu, jménem Doeg, idumejský,
nejpřednější mezi pastýři Saulovými.*

8. Řekl pak David k Achimelechovi: Nemáš tu před ru
kama. kopí neb meče? Neboť jsem moče svého, ani zbrani
své nevzal 8 sebou: protože řeč králova dotírala.

9. I řekl kněz: Hle tuto meč Goliáše Filistinského, kterého
jsi zabil v údolí terebintovém, jest obvinut v plášť za efodem:
chceš-li ten sobě vzíti, vezmi, něbo zde jiného není kromě
toho. I řekl David: Není přes ten, dej mi jej.

10. Vetal tedy David, a utekl toho dne před Saulem, a přišel
k Achisoví,* králi Geth.

11. I řekli služebníci Achisori k němu, když uzřeli Davida:
Zdali tento není David král země? Zdaliž tomuto nezpívali
po honfích, řkouce: Porazil Saul tisíc, David pak deset tisícův ?

12. Složil pak David slova tato ve grdci svém, a bál se
velmi Achisa krále Geth. :

19. I změnil obličej svůj před ními, a padal mezí rukama
jejích, a ustrkoval se? na vratech brány, a sliny tekly jemu
po bradě.'*

14. I řekl Achis služebníkům svým: Viděli jste člověka
blázna, proč jste ho přivedli ke mně?

KAPITOLA XXIL

David skrývá ze před Suzlem. — Kněži od Doega osočení a povraždění.

15. Zdaliž se nám nedostává bláznův, že jste uvédli tohoto,
aby bláznil přede mnou? Tento-li má vejíti do domu mého?

l 1. Odešel tedy odtud David, a utekl do jeskyué Odollam.“
To když uslyšeli bratří jeho, a všecken dům otce jeho, přišli
tam k němu.

st). ehlebyo Ů(8.Mojž.24.,5.),kterésenalázalyvestánko,onoho časn byl v
* Nejvykší kuše mělza 60, že v připednostl této, kde běží o začbo

vání života, může ti ohlebův posvátných, kterých po zákonu
toliko kněží měll požívat Přece však žádal, aby člsti byli d, kdož
chlebův těch poživati mělí.

* těla služebníkův jeou člstá.
5 Ačkoliv nám nesluší jisti ohlebův posvátných, avšak nebude nám

bo ma kžích počiono, poměvadě to 3 nouss pro sachování života činímea podle těla čisti Jsme.

. p (ts 8 Nejš. 26: 52a a 8. Mojš.A4.,7—9.P dozorcenad
ŠÍ Vabau 58, L aj Der Alm Ablclckem,tolikcootcemkrálem.

* lépe škrtal, totiž rozličné pošetílé věci.
te David, bláznem se dělal, aby áivot zachoval.

| KAPITOLA XXIL

' Jeskyně Odollam letela asi tři hodiny od Bethlema.

dě
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2. I sešli se k němu, kteřížkoli byli v úzkosti postaveni,
a stížení dluhy, a hořké mysli: a učiněn jest nad nimi kní
žetem, a bylo jich s ním okolo čtyř set mužů.“

3. I odešel odtud David do Maafa, kteréž jest v Moab,
a řekl ku králi moabskému: Prosím, nechť zůstane otec můj
a matka má mezí vámi, dokud nezvím, co se mnou učiní Bůh.

4. I nechal jich u krále moabského: a zůstali u něho po
všecky dny, dokud byl David na tom hradě.*

5. I řekl Gád prorok k Davidovi: Nezůstávej [dále] na tom
hradě, navrat se. a jdi do země judské. A David šel a přišel
do lesa Haret.“

6. I uslyšel Saul, že se objevíl David, a muži, kteří byli
e ním. Saul pak když zůstával v Gabaa, a byl v háji, který
jest v Ráma, kopí v ruce drže, a všickní služebníci jeho stáli
okolo něho,

7. řekl k služebníkům svým, kteří stáli při něm: Slyšte
nyní nynové Jemini: zdali všechněm vám dá syn Isai pole
a vinice. a zdali všecky vás udělá tisícníky a setníky:

8. že jste se spíklí všickní proti mně, a není, kdoby mi
oznámil,“ zvláště když i eyn můj učinil smlouvu se synem Isai?
Není, kdoby mne politoval z vás: ani kdoby mi oznámil, že
syn můj pozdvíhl služebníka mého proti mně, aby mi úklady
strojil až do dneška?

9. Odpovídaje pak Doeg idumejský, který tu stál, a byl
první mezi alažebníky Saulovými, řekl: Viděl jsem syna Isai
v Nobe u Achimelecha syna Acbitobova kněze:

10. který radil ac o něho s Hospodinem, a dal mu potravy:
ano | meč Goliáše filistinského dal jemu.

11. Poslal tedy král, aby zavolali Achimelecha kněze, syna
Achitobova, i všecken dům otce jeho, kněží to, kteří byli
v Nobe; i přišli všickní ku králi.

12. I řekl Saul k Achimelechovi: Slyš synu Achitobův.
Kterýž odpověděl: Tu jsem pane.

13. I řekl k němu Saul: Proč jste se apikli proti mně, ty
a 8yu Isai, a dal jsi mu chleby a meč, a radil jsi se s Bohem
o něj, aby povstal proti mně, stroje mi úklady neustále až
do dneška? .

14. I odpovídaje Achimelech králi, řekl: A kdo jest tak
věrný ze všech služebníkův tvých jako David, a zeť králův,
který jde, kam mu koli kážeš, a jest alavný v domu tvém*

15. Zdaliž jsem počal teprv nyní raditi se s Bohem o něj?
Odstup to ode mne:" af se nedomnívá král takové věci o slu
žebníku svém, ve všem domu otce mého: nebo nevěděl slu
žebník tvůj o této věcí ničeho anl málo ani mnoho.

16. I řekl král: Smrtí uúmřešAchimelechu, ty. i všecken
dům otce tvého.

17. I řekl král služebníkům, kteří stáli okolo něho: Obratte
8e, a pobijte [ty] kněží Hospodinovy: nebo ruka jejích s Da
videm jest: věděli, že utíkal, a neoznámili mi. Nechtěli pak

* David nepostavil se v čelo Jejich proto, aby vzdoroval králi svému,
Jemuž ovšem, ač byl prondaledován a stíhán, zůstal věrným; ale aby
je těšíl, a zároveň I v bojích proti vůkolním nepřátelům Israelských
zjednal Jim příležitosti, kdež by sobě kořisti dobytí a časem dlaby
svá zapraviti mohli.

5 t. J. Masfa, kteréž město od přírody pevně bylo.
* Gad prorok, odchovanoc Bamuelův, sepez) knibu Číny Davidovy. —

Haret, les, čůsť bor Jodských, na straně východní od Jerusaléma.
5 dodej: kde so David zdržuje.
* San) mysli! ve ové těžkomysinosti, že David stroji mu úklady,

chtěje ho zprovoditi ze světa. Proto že nemá, kdo by mu vy
zradil, kde se skrývá David, by ho mohl polapiti a nemrtiti.

> t J abych směl proti tobě eplknouti se a strojiti úklady.

KAPITOLA XXIII, 806

alužebníci královští vztáhnoutí rukou svých na kněží Ho
spodínovy.

18. A řekl král k Doegovi: Obrať ty se, a oboř se na kněží.
A obrátiv se Doeg idumejský obořil se na kněží, a pobil toho
dne osmdesáte a pět mužův oblečených v efod lněný.

19. Nobe pak město kněží vybubíl ostrostí meče, muže
i ženy, i maličké, I kojence, i vola, i osla, i ovci [pobil]
ostrostí meče.

20. Vyvázna pak jeden syn Achimelechův, syna Achitobova,
jehož jméno bylo Abiathar, utekl k Davidovi,

21. a oznámil jemu, že pobil Saul kněží Hospodinovy.
22. I řekl David k Ablatharovi: Věděl jsem onoho dne,

když tam byl Doeg idamejský, že to bez pochyby oznámí
Saulovi: jáť jsem vinen všemi dušemi (domu) otce tvého.“

23. Zůstaň u mne, neboj se: bude-li kdo hledati bezživotí
mého, bude hledatí i bezživotí tvého, a se mnou -zachován
budeš,

KAPITOLA XXIII.

David vysvobodil město Celln od FIletinských a ubostil se na poušti Zif.

1. I oznámili Davidovi, řkouce: Hle Filistinští dobývají
Ceily* a loupí humna.

2. Tázal se tedy David Hospodina, řka: Mám-li jíti a ude
řiti na Filistinské tyto? I řekl Hospodin k' Davidovi: Jdi, a
porazíš Filistinaké, a Cellu vysvobodíš.

8. I řekli muži, kteří byli s Davidem, k němu: Hle my zde
v Jadstvu jsouce bojíme se:“ čím více, půjdeme-li k Ceile
proti vojskům Filistinských ?

4. Opět tedy David tázal ee Hospodina.* Kterýž odpovidaje,
řekl jemu: Vstaů a táhni k Ceile: nebo já dám Filistinské
v ruku tvou.

. 6. Tedy táhl David, i muži jeho k Ceile a bojoval proti
Filistinským, a odehnal dobytky jejich, a porazil je ranou
velikou: a vysvobodil David obyvatele Ceily.

6. Toho pak času, když utíkal Abiathar syn Achimelechův
k Daridovi do Ceily, přinesl e sebou efod.“

7. Oznámeno pak jest Saulovi, že přitáhl David do Ceily:
i řekl Saul: Dalť bo Bůh v ruce mé, a zavřel se, všed do
města, v němžto jsou brány i závory.“

8. I přikázal Saul všemu lidu, aby do boje táhl k Ceile,
a oblehl Davidai muže jeho.

9. To zvěděv David, že Saul tajně ukládá o něm zlé, řekl
k Abiatharovi knězi: Přičiň efod.“

10. I řekl David: Hospodine Bože iaraelský, slyšel služebník
trůj pověsť,žeby se chystal Saul přitáhnouti k Ceile, aby vy
vrátil město pro mne.

11. Vydají mne muži Celly v ruce jeho? A přitáhne Saul,
jakož elyšel služebník tvůj? Hospodine, Bože israelský oznam
služebníku svému. I řekl Hospodin: Přítáhne.

12. I řekl David: Vydají mne obyvatelé Celly, a muže,
kteříž jsou se mnou, v ruce Saulovy? I řekl Hospodin: Vydají.

13. Vetal tedy David a muží jeho, asi šest set, a vyšedše
z Celly, sem i tam toulall se, nejsouce jisti; i oznámeno jest

* tj. že zbíti byli.
KAPITOLA XXIII.

' Cella, město v krajině Judské při pomezí Filistinském.
Vutikáme a skrývámo se před vlastními krajany.
> tázal se Boha prostředkem Urím s Tbumim (viz 2 Mojž. 28.).
* Efod, roucho velekněze, na němž byl náprsník s Urim a Thumim.
* £ J. hrazeného a zavřeného.
* taš se Hospodina, aby mí rady udělil skrze Urim a Thumim.
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Saulovi, že ušel David z Ceily, a zachován jest: protož nechal
tažení.

14. Zdržoval se pak Davíd na poušti v místech nejpevněj
ších, a zůstával na hoře pouště Zif, na hoře lesnaté: však
Saul hledal ho po všecky dny, ale nedal ho Bůh v ruce jeho.

15. I viděl David, že vyšel Saul, aby hledal bezžívotí jeho.
David pak byl na poušti Zif v lese.

16. I vstal Jonathas syn Sanlův, a odšel k Davidovi do lesa,
a posilnil rukou jeho v Bohu," a řekl jemu:

17. Neboj se; neboť nenalezne tebe ruka Saule otce mého,
a ty kralovati budeš nad Israelem, a já budu drahý po tobě:
však i Saul otec můj ví to.

18. Učinili tedy obadva smlouvu před Hospodinem: a David
zůstal v lese: Jonathas pak navrátil se do domu svého.

19. Přišli pak Zifejští k Saulovi do Gabaa, řkouce: Zdali
hle David nepokrývá se u nás na místech nejbezpečnějších
v lese na pahorku Hachila, který jest na pravé strané pouště?

20. Protož nyní, jak žádala duše tvá, aby sestoupil, sstup:
my pak se přičiníme, abychom ho vydali v ruce královy.

21. I řekl Saul: Požehnaní vy od Hospodina, že jste ali
tovali se nade mnou.

22. Jdétež tedy. prosím, a pilněji připravte se, a jednejte
opatrně, a shlédněte místo, kde jest noha jeho, aneb kdo ho
tam viděl: neboť myslí o mně, že lstivě stíhám jej.*

23. Pozorujte, a vízte všecky akrejše jeho, v níchž se kryje:
a navrafte se ke mně s věcí jistou, abych šel a vámi. Byť
pak také do země zalezi, vyhledám ho ve všech tisících Ju
dových.

24. Ale oni vstavše odešli do Zif před Saulem: David pak
a muži jeho byli na pouští Maon, na rovinách, po pravé straně
[pouště] Jeaimon.

25. Táhl tedy Saul, a tovaryši jeho hledat ho: i oznámeno
jest to Davidovi, a hned sestoupil ke skále, a bydlil na poušti
Maon. O čemž uslyšev Saul, honil Davida na poušti Maon.

26. I táhl Saul s jedné strany hory: David pak a muži
jeho byli po drahé straně hory: David pak již pochyboval,
žeby mohl ujítí od tváři Saulovy: tedy Saul a líd jeho na
způsob vénce obkličovalí Davida [ muže jeho, aby je zjímali.

2%. V tom přišel posel k Saulovi, řka: Pospěš a přijď, nebo
Filistinští vtrhlí do země.

28. Tedy přestal Saul honíti Davida, a uavrátiv se táhl
proti Filistinským. Proto nazvali místo to: Skálu rozdělující.“

KAPITOLA XXIV.

David, moha Banle v jeskyni zabíti, meuřiníjtoho. — Ban! poznav

nevinnost Davidova, uějníl s nim amloavu,

1. Odšed tedy David odtad, bydlil v místech bezpečných
Engaddi.'

2. A když se navrátil Saul od honění Filistinských, ozná
wili ma, řkouce: Hle, David jest na poušti Engaddi.

3. Pojav tedy Saul tři tisíce mužův vybraných ze všeho
Izraele, šel hledat Davida, i mužův jeho, také i na nejpří
křejších akalách, které toliko kamzíkům přístupné jsou.

* truchlívého potěšil, ukazuje na Božská saaliben:
5 V bebr. čtení: praveno ml, že dívných vbesí užívá.
* £ j. proto, že so tu rozdělila a rozešla vojska.

KAPITOLA XXIV.

' Ponšť Engaddi leží nedaleko mrtvého moře.
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4. I přišel k stájím ovcí,“ kteréž se mu naskytly jdoucímu
cestou, a byla tam jeskyně, do které všel Saul na potřebu:
David pak, a muži jeho dále u vnitř té jeskyně kryli se.

6. I řekli služebníci Davidovi k němu: Aj tento jest den.
o němž tobě mlovil Hospodin, řka: Já dám nepřítele tvého
tobě, aby učinil mu, jak so koli líbit! bude před očíma tvrýma.
Vatal tedy David, a uřezal tiše kraj plášté Saulova.*

6. Potorň udeřil srdce své David,“ proto že odřezal kraj
pláště Saulova.

7. I řekl mužům svým: Uchovej mne Hospodin, abych to
učiniti měl pánu mému, pomazanému Hospodinovu, abych
vztábnouti měl ruku svou na něj, nebo pomazaný Hospodi
nův jest.

8. I obměkčil David muže avé [těmi] řečmi. a nedopustil

jim, aby povstali proti Saulovi: Saul pak vyšed 5 jeskyně té,bral se cestou svou.

9. Vstal pak i David po něm, a vyšed z jeskyně, volal za
Saulem, řka: Pane můj králi. I ohlédl se Saul zpět, David
pak sehnuv ge tváří k zemí, poklonil se,

10. a řekl Saulovi: Proč posloucháš řečí lidí, kteří praví:
David hledá tvého zlého?

W 11. Hle dnes viděly oči tvé, že vydal tebe Hospodin v ruku
© mou v jeskyní: a pomyalil jsem, “ abych tě zabil, ale odpustilo

$“ tobě oko mé; nebo jsem řekl: Nevztáhnu ruky své na pána

9 svého, poněvadžjest pomazaný Hospodinův.12. Ano, spíše otče můj, viz, a poznej kraj pláště svého

s) v ruce mé: že kdyš jsem řezal kraj pláště svého, nechtěl
jsem vztáhnouti ruky své na tebe. Znamenej a viz, že není

v ruce mé“ zloby, ani nepravost, aniž zhřešil jsem proti tobě:

v ty pakúkladyčiníšdušimé,abymíji odjal.Ú 18. Sudiž Hospodinmezí mnoua tebon, a Hospodinpomsti
mne nad tebou: ale ruky své nevztáhnu na tebe.

N/3 14. Jakož se | říká v starém přísloví: Od bezbožnýchvy
chází bezbožnost: protož nevztáhnu ruky své na tebe.

15. Koho stiháš králi israelský? Koho to stiháš? Psa mrtvého
honíš, a jednu blechu.

16. Budiž Hospodin soudce, a suď mezi mnou a tebou: a
vlz, a sud při mou, a vysvoboď mne z ruky tvé.

a 17. Když pak dokonal David mluvě řečl takové k Saalovi.ME22- řekl Saul: Není-li to hlas tvůj, synu můj Davide? I pozdvihl

OE- Saul hlesa svého a plakal:18. a řekl k Davidovi: Spravedlívější jsi ty, nežli já: nebo

v ty učinil jsl mi dobré: já pak zlým odsloužil jsem se tobě.
19. A ty ukázal jsi dnes, co jsi mi dobrého učinil, kterak

) dal mne Hospodin v ruku tvou, a nezabil jsi inne.
/ 2. Nebo, kdo nalezne-li nepřítele svého, propustí ho po

©

ko

i .
m

cestě dobré?" Ale Hospodin odplatiž tobě dobrým, za to, coře jsi dnes učinil mně.NEče| 21.Anyníponěvadžvím.žejistotněkralovatibudeš,aže
l © budeš míti v ruce své království Israelské :
, 22. přisáhní mi skrze Hospodina, že nevypleníš semene

mého po mně, ani vyhladíš jména mého z domu otce mého.

3 £ j. ovčineům, do nichž ovce na poli zavírají.
5 Saul, jak patrno, pobyl v jeskyní té a bově si, usnul.

* padlo to těžce na ardee Davidovo, svědomí hryzlo jej, Jelikož po
kušení Davidovo ozývalo se v něm, aby zabil Saula. — „Slavné to vl
tězství Davida nad sebon samým“, dí sv. Jan Zlat, „slavnější onoho,
jehož dobyl, poraziv Goliáše“

3 V bebr. čtení: „bylo mí řešeno.“

* t j. že nemám úmyslu, něco slého a nepravého páchati.
+ t.j. v pokoji, beze škody, jako ty mne.
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29. I přisáhl David Saulovi. Odšel tedy Saul do domu svého:
a David a muži jeho vstoupilí na bezpečnější místa.

18. Tedy pospíšila Abigail, a vzala dvě stě chlebův, a dvě
kožené lábvice vína, a pět skopcův vařených, a pět měřic
pražmy, a sto svazkův sušených hroznů, a dvě stě hrud su
šených fíkův, a vložila to na osly: .

19. a řekla služebníkům svým: Jděte napřed: hle, já půjdu
za vámi: muži pak avému Nábaloví toho neoznámila.

20. Když tedy byla vsedla na oala, a ajížděla k patě hory,
David a maží jeho sestupovali proti ní: 8 nimiž i ona se
potkala.

21. I řekl David: Jisté nadarmo ostříhal jsem všeho, což
bylo jeho na poušti, A nezahynulo nic ze všeho, což mu pří
slušelo: a odplatil se mi zlým za dobré.

22. Toto učiň Bůh nepřátelům Davidovým, a toto přidej,
jestliže zanechám čeho do jitra ze všeho, což mu náleží, až
do toho, který močí na stěnu.*

23. Uzřevší pak Abigail Davida, rychle ssedla 8 osla, a padla
před Davidem na tvář svou, a poklonila se až kzemí, *'

24. a padši k nohoum jeho, řekla: Na mné, pane můj, bud

KAPITOLA XXV.
Samuel umřel.— Davidneobdržel potravy od Nábals. — Abigail akrotila hočv

Davidův. — Nába! umřel. — David pojal Ablgnil manželku jeho.

1. Umřel pak Samuel, a shromáždil se všecken Israel; i pla
kalí ho. a pochovali ho v domě* jeho v Ramatha. A vstav
David sestoupil na poušť Fáran.

2. Byl pak muž nějaký na poušti Maon, a statek jeho byl
na Karmélu a člověk ten byl bohatý velmi; a měl tři tisíce
ovec, a tisíc koz: a přihodilo se, že stříhali stádo jeho na
Karmélu.

3. Jméno pak muže toho bylo Nábal, a jméno manželky
jeho Abigail; a byla žena ta velmi opatrná i krásná: ale

muž její byl tvrdý, a velmi zlý, a zlostný: byl pak z rodu
Kálebova. tato nepravost. Drosím, nechť mluví děvka tvá v uši tvé: a

4. Když tedy uslyšel David na poušti, žeby Nábal stříhal vyslyš slova služebnice své.
stádo své, Zo 25. Nechť prosím. pán můj král nedbá na muže tohoto ne

5. poslal deset služebníkův, a řekl jim: Vaťupte na Karmél,
a jděte k Nábaloví, a -pozdravte ho jménem mým pokojně.

6. A rcete: Budiž bratřím mým a tobě pokoj, i domu tvému
pokoj, | všemu cožkoli máš, budiž pokoj.

7. Slyšel jsem, že stříhají pastýři tvoji, kteří bylí s námi
na poušti: nikdy jsme jim obtížní nebyli, aniž jim kdy co
zhynulo ze stáda, po všecken čas, co byli 8 námi na Karmélu.

S. Ptej se služebníkův svých, a povědí tobě. Nyní tedy
nechť naleznou alažebníci tvoji milosť před očima tvýma: nebo
v den dobrý“ přišli jsme: cožkoli najde ruka tvá, dej služeb
níkům svým, a synu svému Davidovi. :

9. A přišedše služebníci Davidovi, mluvili k Nábalovi všecka
slova ta, jménem Davidovým: a přestali mluviti.

10. Odpovídaje pak Nábal služebníkům Davidovým, řekl:
Kdo jest David? A kdo syn Isai? Mnobo jest nyní služeb
níkův, kteří utíkají od pánův svých.

11. Což tedy vezmu chléb svůj, a vodu svou, a maso z ho
vad, která jsem zabil atřižcům svým, a dám je mužům, o nichž
nevím, odkud jsou?

12. Navrátil se tedy služebníci Davidovi cestou svou,a
vrátivše se přišli, a oznámili jemu všecka slova, která byl řekl.

13. Tehdy řekl David služebníkůmsvým: Připaš každý
meč avůj. I připásal jedenkaždý meč svůj, a připásal také
David meč svůj: a šlo za Davidem okolo čtyř set mužův:
dvě sté pak pozůstalo u břemen.

14. Abigail pak manželce Nábalově oznámil jeden z služeb

níkův jejích, řka: Aj poslal David posly z pouště, aby po
udravili pána našeho: a on zpurně odbyl je.

15. Lidé tito dosti dobří nám byli, a ne obtížní: aniž kdy
co zahynulo po všecken čas, v němž jsme obcovali s nimi na
pouští:

16. jako zeď byli nám v noci i ve dne, po všecky dny,
dokud jsme pásli u nich atáda.

17. Protož uvaž a pomysli, co bys měla udělati: nebo na
plnila se zlosť proti muži tvému, a protí domu tvému, a ou
jest syn Belial, tak že nikdo nemůže s ním mlaviti,

pravého Nábala; nebo vedle jména svého blázen jest, a blá
znovství jest při něm: já pak služebnice tvá neviděla jsem
služebníkův tvých. kteréž jsi poslal, pane můj.

26. Nyní tedy pane můj, živ jest Hospodin, a živa jest
duše tvá, že Hospodin zbránil tobě, aby nepřišel do (prolití)
krve, a.ruku tvou zachoval tobě:“ anyní af jsou jako Nábal

„nepřátelé tvoji, a tí kteříž hledají zlého pánu mému.
21. Pročež přijmi požehnání“ toto, které přinesla slůžebnice

tvá tobě pánu svému: a dej služebníkům, kteří jdou za tebou
pánem mým.

28. Odejmi nepravosť děvky své, nebo Hospodin jístě vzděl
tobě pánu mému dům věrný, nebo boje Hospodinovy ty, pane
můj, vedeš: zlosť tedy nebudiž nalezena při tobě po všecky
dny života tvého.

29. Nebo povatal-liby kdy člověk stíhaje tebe, a hledaje
bezživotí tvého, duše pána mého bude oatříhána, jako ve svazku
živých, u Hospodina Boha tvého:“ duše pak nepřátel tvých
točiti se bude, jako se točí při útoku a okolku praku.

80. Když tedy učiní Hospodin tobě pánu mému všecky
věci dobré, které mluvil o tobě, a nstanoví tebe vfidcem nad
Jsraelem,

31. nebude tobě to pánu mému ke zkormoucení ani k bně
tení srdce, že jsi vylil krev nevinnou, aneb sám se pomstil:
a když dobře učiní Hospodin pánu mému, rozpomeneš se na
služebníci svou.

92. [ řekl David k Abigail: Požehnaný Hospodin Báh Jarae
lův, který tě poslal dnes mně v cestu, a požehnaná řeč tvá,

39. a požehnaná i ty, kteráž jsi zdržela mne dnes, abych
nešel na prolití krve, a nemstil sám sebe.

84. Sic jinak, živ jest Hospodin Bůh Israelův, který mi
zbránil, abych neučinil tobě zlého: kdybyrychle byla nevyšla
mi vcestu. nebylby zůstal Nábalovi až do jitra ani ten, co
močí na stěnu.*

35. Tedy přijal David z ruky její všecky věcí, které byla

" £ J. ani psa nenochám na živě.
* L j. čistou od krve.
* t j. dar.
* t j. v ochraně Boží bude jako vo ahromiždění šivých, které Pán

chrání a zachovává proti všem úkladům nopřátelským.

KAPITOLA XXV.

* © J. v rodinném pohřebiští jeho,
9 den alavností. Bylť obyčej za starodávna. že když ovco stříhají,

strojívali hody.
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přinesla jemu, a řekl jí: Odejdi v pokoji do domu svého,
hle uslyšel jsem hlas tvůj, a poctil jsem tvář tvou.

36. I přišla Abigail k Nábalovi: a hle byly hody v domě
jeho, jako hody královaké, a srdce Nábalovo veselilo 6e: nebo
byl opilý příliš: i neoznámila jemu (ničeho) malého ani veli
kého slova“ až do rána. .

97. Na umvítěpak, kdvž z vína vystřízlivě) Nábal, oznámila
jemu manželka jeho ty věci, | zamřelo v něm srdce jeho, a
učíněn jest jako kámen.*

38. A když pominulo deset dní, porazil Hospodin Nábala,
a umřel.

39. To když uslyšel David, že umřel Nábal, řekl: Požehnaný
Hospodin, kterýž soudil při pobanění mého z ruky Nábalovy,'*
a služebníka svého ostříhal od zlého, a zlosť Nábalovu Hospo
din obrátí] na hlavu jeho. Poslal tedy David, a mluvil k Abi
gail, že ji vezme sobě za manželku.

40. I přišli služebníci Davidovi k Abigail na Karmél a mln
vlli kní, řkouce: David poslal nás k tobě, aby tě pojal sobě
za manželku.

41. Kterážto vstavší poklonila se tváří k zemí, a řekla: Aj
služebnice tvá budiž děvečkou, aby umývala nohy služebníkům
pána svého.

42. A vstavší rychle Abigail, vsedla na osla, a pět děveček
šlo 8 ní, následujíce jí, a jela za posly Davidovýmí: a stala
se jeho manželkou.

43. Též i Achinoam pojal David z Jezrael: a byly obě man
želky jeho.

44. Nebo Saul byl dal Michol dceru svou, manželku Davi
dovu, Faltiovi, synu Lais, který byl z Gallim.

KAPITOLA XXVL

Saul opět bouli Davida. - David moba, nechtě] Saule zabiti.

1. I přišli Zifejští k Saulovi do Gabaa, řkouce: Hle David
kryje se na pahorku Hachila, kterýž jest protí poušti.

2. I vstal Sanl, a táhl na poušť Zif, a a ním tří tisíce mu
žův vybraných z laraele, aby hledal Davida na poušti Zif.

3. I položil se Saul u Gabaa' Hachila, kteréž jest proti
poušti u cesty: David pak zdržoval se na poušti. Vida pak,
že Saul přítáhl za ním na poušť,

4. poslal vyzvědače, a vyzvěděl, že jistotně tam přitáhl.
5. Tedy vstav David tejně, přišel k místu, kdež byl Saul:

a když spatřil místo, na kterém ležel Saul, a Abner syn Nér,
kníže vojska jeho. a (viděl) Saule an spí ve stanu, a ostatní
lid okolo něho,

6. řekl David k Achimelechovi Hothejskému, a k Abizai
synu Sarvie, bratru Joabovu, řka: Kdo sestoupí se mnou
k Saulovi do ležení? I řekl Abizal: Já sestonpím s tebou.

7. Přišli tedy David a Abirai k lidu v noci, a nalezli Saule
an leží a apí ve stanu, a kopí vetknuté v zemi u hlavy jeho.
Abner pak a lid spali vůkol něho.

8. I řekl Ablzaí k Davidovi: Dnes vydal Bůh nepřítele
tvého v ruce tvé, protož nyní nechť jej probodnu kopím až
do země pojednou, a podruhé nebude potřebí. |

* £ J. ani tobo nejmenšího.
9 strachem trnu! a stůl jako zkamenělý.

**© Jj. který pomstil pobanění mého nad

KAPITOLA XXVL

* t J. na pahorku.
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9. I řekl David k Abizal: Nezahíjej ho: nebo kdo vztáhne

ruku svou na pomazaného Hospodinova, a bude bez viny?
10. I řekl David: Živ jest Hospodin, že [neučiním tobo)

leč Hospodin sám porazí ho, aneb den jeho přijde, že umře.
aneb vytáhna do boje zahyne:

11. Uchovej Hospodin. abych vztáhl raku svou na poma
zaného Hospodinova. Ale nyní vezmí to kopí, které jest u blavy
jeho, a číši vody, a odejděme.

12. Tedy vzal David kopí, a číši vody, kteráž byla u hlavy
Saulovy, a odešli: a nebyl žádný, kdož by jich viděl, a zvě
děl, a procítil, ale všickni spali, nebo sen Hospodinův“ při
padl byl na ně.

13. A přešed David na druhou stranu, postavil se na vrchu
hory zdaleka, tak že bylo velmi prostranné místo mezi nimi,

14. zvolal David na lid, a na Abnera syna Nérova, řka:
Co mi neodpovíš Abner? A odpovídaje Abner, řekl: Kdo
jsi ty, jenž křičíš. a nepokojíš krále?

15. I řekl David k Abnerovi: Zdali ty nejsí muž? A kdo
jest tobě rovný v Israeli? Proč jsi tedy neostříhal pána svého
krále? Nebo přišel jeden z davu, aby zabil krále, pána tvého.

16. Není to dobře, což jsí učinil: živ jest Hospodin, že vy
jste synové amrti, proto že jste neostříhali pána svého, po
mazaného Hospodinova. Nyní tedy pohleď, kde jest kopí krá
lovo, a kde jest číše vody, kteráž byla u hlavy jeho.

17. Poznal pak Saul hlas Davidův, a řekl: Není-li toto hlas
tvůj, synu můj Davide? I řekl David: Můj hlas (jest to]
pane můj králi.

18. I řekl: Proč pán můj honí služebníka svého? Co jsem
učínil? Aneb co zlého jest v race mé?

19. Protož nyní slyš, prosím, pane můj králi, slova služeb
níka svého: Jestliže Hospodin vzbuzuje tebe proti mně, vůni
vydávej obět:* paklí synové lidští zlořečení jsou před obilí
čejem Hospodinovým: ježto mne vyhnalí dnes, abych nebydlil
v dědictví Hospodinově, řkouce: Jdi, služ bohům cizím. “

20. A nyní nebudiž vylita krev má na zemi před Hospo
dinem: neb vyšel král Israelský, aby hledal blechy jedné,
rovně jako se honí kuroptva ne horách.

21. I řekl Saul: Zhřešil jsem: navratiž se synu můj Da
vide; neb nikoli více tobě zlého neučiním, proto že drabá
byla duše má před očíma tvýma* dnes: nebo zřejmé jest, že
jsem bláznivé dělal, « že jsem neznal příliš mnohých věcí. “

22. A odpovídaje David, řekl: Hle kopí královo! Nechť
přijde někdo ze sinžebníkův králových, a vezme je.

23. Hospodin pak odplatíž jednomu každému vedle sprave
dinosti a věrnosti jeho: nebo dnes dal tebe Hospodin v ruku
mou, ale nechtěl jsem vztáhnouti ruky savé na pomazaného
Hospodinova.

24. A proto, jakož jsem já draze vážil žívota tvého, tak
budiž draze vážen život můj před Hospodinem, a on vysvo
bodiž mne ze vší úzkosti.

25. Tedy řekl Saul k Davidovi: Požehnaný jsí ty syne můj
Davide! a zajisté [talk] čině prospívati budeš, a (tak) se zmoc
čaje, mocný budeš. Odšel pak David cestou svou. a Saul
navrátil se na místo své.

"on , od Hospodina na ně dopuštěný.
> Odmímá-li Bůh tobě milosť svou, a zlý duch v nevoli dráždí tě

proti mně: tož Hospodina obětí smířiti bleď.
* Donatili mne hlodati útočiště svého v cizi>žeJel drazevášílživotamého.
* tvé nevinnosti a valikodužnosti

ně mezi modlosložebníky.

neznal jsem.
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KAPITOLA XXVII.

David nevěře Saulovi, utekl se k Achisovi. — Vpády činil na Amalechitské,

a Jiné okolni národy.

1. I řekl David ve ardci svém: Konečně (předc) upadnu
jednou v ruce Saulovy: není-li lépe, abych utekl, a zachován
byl v zemí Filistinských, aby Sanl neměl naděje, * a přestal
bledati mne po všech končinách israelských ? Protož ujdu ru
kou jeho.

2. [ vstal David, a odšel, sám, | šest set mužův [kteříž byli]
a ním, k Achisoví synu Maoch, králi Get.

3. A bydlil David 8 Achisem v Geth, on i muži jeho; jeden
každý s čeledí svou: i David, i dvě ženy jeho, Achinoam
jezrahelská, a Abigail žena Nábalova z Karméla.

4. I oznámeno jest Saulovi, že utekl David do (šeth, protož
přestal ho dále hledati.

6. Řekl pak David k Achisovi: Jestlíže jsem nalezl milost
před očima tvýma, buď mi dáno místo v některém městě kra
jiny této, abych tam bydlil: nebo pročby měl zůstávati slu
žebník tvůj s tebou ve městě královském ?

6. Dal mu tedy Acbis onoho dne Sicelég: a z té příčiny
Siceleg učiněno jest [městem] králův judských, až do dne
tohoto. *

7. Byl pak počet dnův, v nichžto David bydlil v krajině
Filistinských, čtyry měsíce. *

8. I vycházel David, a muži jeho, i přiháněli loupež z Ges
suri, a z Gerzi, a Amalechitských: nebo tyto vesnice byly obý
vány v zemí té od starodávna, kudy se chodí na Sur až do
země egyptské.

9. I hubil David všecku zemi tu, nenechávaje živého muže

ani ženy: a bera ovce, i voly, 1 oaly, i velbloudy, i roucha,
navracoval se, a přicházel k Achisovi.

10. Říkal pak jemu Achis: Na koho jsi dopadl dnes? Od
povídal David: Proti poledni Juda, a protí straně polední
Jerameel. a proti polední Cení.“

11. Nenechal na živě David (žádného) ani muže ani ženy,
aniž jich přiváděl do Geth, řka: Aby snad nežalovali na nás
řkouce: Toto učinil David: a to sobě umínil [činiti] po všecky
dny, dokud bydlil v krajině Filistinských.

12. Věřil tedy Achis Davidovi, řka: Mnoho zlého podnikl
proti lidu svému israelskému: protož mi bude slnžebníkem
věčným.

KAPITOLA XXVIIL

Filletiašti proti Lorselským vytěhil, — Sanl od Boha oslyšán obrátil se

k šarodějotc!.

1. Stalo se pak v ty dny, že sebrali Filistinští vojska svá,
aby se připravili k boji proti Igraelovi: i řekl Achis k Davi
doví: Věz nepochybně, že potáhneš se mnou na vojnu, ty,
a muži tvojí.

2. I řekl David k Achis: Nyní zvíš, co učiní elužebník

KAPITOLA XXVIL

' dolož: že mne úchvátí.
%MěstoSiceleg připadlo síce hned za Josne na díl Judův, avšak do

tud bylo držáno od Fillstinských. Nyní pak skotečně k losu Jadovo
pojeno jest.
* Dle čtení bebr.: „Jeden rok a čtyry měsice.“
* Dotčení tři zloupení národové pohanšti bydlili skutečně na polední

země Judské, Jerameel a Cení. Achis té odpovědi rozuměl tak, Jakoby
byl David nělníl výpady na ové vlastní krajany v těch stranách.

„=á U"
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tvůj." I řekl Achis k Davidovi: A já strážným hlavy avé*
ustanovím tebe po všecky dny.

3. Samuel pak (již byl] umřel a plakal ho veškeren Iarael.
a pochovali jej v Ramatha, městě jeho. A Saul vyplenil čaro
dějníky a hadače z země.

4. I shromáždivše se Filistinští, přitáhli a položíli se v Su
nam: shromáždil pak i Saul vše Israelské a přitáhl do Gelboe.

5. Vida pak San! ležení filistinské, bál se, a uleklo se srdce
jeho velmi.

6. I dotazoval se Hospodina, ale neodpovídal jemu, ani
skrze sen, ani skrze kněží, ani skrze proroky.

7. I řekl Saul elužebníkům svým: Vyhledejte mi ženy ma
jící ducha věštího, a půjdu k ní, a optám se skrze ni. I řekli
služebníci jeho k němu: Jestiť žena mající věštího ducha
v Endor.

8. Tedy změniv oděv svůj, oblékl se v jiná roucha, a šel
sáin, a dva muži s ním, a přišli k ženě té v noci; i řekl jí:
Hádej mi skrze ducha věštího, a vzbuď mi, kohož povím tobě.*

9. I řekla žena k němu: Aj ty víš, co učinil Sanl, a kterak
vyhladil čarodějníky a hadače z země: proč tedy ukládáš o ži
vot můj, abych byla usmrcena?

10. I přísáhl jí Saul akrze Hospodina, řka: Živ jest Hospo
din, že se ti nestane nic zlého pro tuto věc.

11. I řekla jemu žena: Koho mám vzbuditi? Kterýžto řekl:
Samuele mí vzbudď.

12. Když pak uzřela žena Samuele, zkřikla hlasem velikým,
a řekla k Saulovi: Proč jsi mne oklama!? Nebo ty jsl Saul.

18. 1 řekl jí král: Neboj se: co jsi viděla? I -řekla žena
k Sanlovi: Bohy“ jsem viděla vystupující z země.

. 14. I řek) jí: Jaká jest způsoba jeho? Kterážto řekla: Muž
starý vystupuje, a ten oděn jest pláštěm. I vyrozuměl Saul, žeby
(to) Samuel byl, a.skloniv se tváří svou k zemi, poklonil se. *

15. Řekl pak Samuel k Saulovi: Proč jsi mne nepokojil.
abych byl probuzen zase? I řekl: Soužen jsem náramně: nebo
Filistinští bojují proti mně, a Bůh odstoupil ode mne, a vy
slyšetí mne“ nechtěl, ani skrze proroky, ani skrze sny: protož
povolal jsem tebe, aby mi oznámil, co bych měl dělati.

16. I řekl Samuel: Co se mne dotazuješ, ježto Hospodin
odstoupil od tebe, a obrátil se k soku trému?

17. Učiní zajísté tobě Hospodin, jakož mluvil skrze mne,
a království tvé vychvátí z ruky tvé, a dá je blížnímu tvému
Davidovi:

KAPITOLAXXVI.

>Jest to řeč obojetná. David nedí tu nic určitého, jelikož sám se
nonstanovil na tom, 00 udíní, vše zůstaviv řízení Božímu. Bůb pak věc
tu k dobrému Davida vyřidli, že aní protí Saulovi nebojoval, ani slova
daného Filístinskému nezrušil.

3 £ J. širota svého — učiním tě vrchníkem životní stráže.
2 Tak hluboko může člověk kleenouti, še, maje jediné v Boha dů

věřovati, k pověrám útočiště báře! Sanl, který vyplanil čarodějníky
a badsče, nyní sám zase jich bledá! Zaklínání mrtvých bylo za nej
starších věkův prorozováno. Jestiť to důkuzem o všeobecné víře v ne
smrtelnosf lidské duše. Že zaklinání mrtvých a hádání nebylo leč pod
vodem: o tom nelze pochybovati; ale dodati sluší, že nepřítel lidského
pokolení druhdy užil hadačův a zaklinačův, aby svon m00 na zomi za
choval a rozšířil. Nasvěděuji tomu i Plsma, že slodaochfalešné zázraky
člol. (Matouš. 24., 24. 2 k Tbess 2, 9.)

* hebr.: Elohlm, £ j. bohy, tolik co muže Božího, soudce. Drahdy
1 soudoové v Plsmě ev. boby slují. (3. Mojž. 21., 6.)

* Nikoli saklínáním té ženy, ale řízením Božím stalo se, že objevil
se Samuel. Bůh zajisté chtěl, aby týž prorok, který byl nešťastnému
králi prve oznámil jeho zavržení, nyní mu také zvěstoval nastávající
jeho záhubu.

* © j. odpovídati mné.

<=4
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18. protože jsi neuposlechl hlasu Hospodinova, aniž jsi vy- "$
konsl bněvu prchlívosti jeho nad Amalechem: proto což trpíš,
učínil tobě Hospodin dnes. .

19. A vydá Hospodin také Israele s tebou v race Filístin
ských: zejtra pak ty, a synové tvoji budete se mnou:* ale
i ležení israelské vydá Hospodin v ruce Filístinakých.

©. A hned padl Saul tak jak dlouhý byl na zemi nebo
se byl ulekl slov Samuelových, a afly v něm nebylo, nebo nic
nejedl po celý den onen.

21. Přistoupivši tedy žena ta k Saulovi (nebo byl náramně
poděšen), řekla k němu: Hle uposlechla děvka tvá hlasu tvého,
a dala jsem život svůj v raku tvou a uposlechla jsem slov
tvých, která jsi mluvil ke mně.

22. Nyní tedy uposlechni i ty hlasu děvky své, a předložím
tobě skyvu chleba, aby pojeda posilnil se, a mohl jíti cestou
svou. .

29. Kterýžto odepřel, a řekl: Nebudu jísti. I nutíli ho alu
žebníci jeho, a ta žena, až i uposlech hlasu jejích vstal s země,
a sedl na lože.

24. Žena pak ta měla tele tučné v domě, i pospíšíla, a za
bila je: a vzavši mouky, zadělala ji, a napekla přesnic,

25. a položila před Saule, i před služebníky jeho. Kteřížto
když pojedli, vstali, a šli po celou tu noc.

KAPITOLA XXIX.
Kníšate úMetinskénechtěli miti Davida a vojště svém, — Achls kázaj ma

vrůtiti se na místo Jebo.

1. Shromáždila se tedy všecka vojska filistinská v Afeku:

ale i Israel položil se u etudnice, která byla v Jezrahel.
2, I táhla knížata filistinaká po stech, a tisících: David

pak a muží jeho byli v nejzadnějším houfé s Achisem.
9. I řekla knížata filistinská k Achisovi: Nač jsou tito He

brejští? [ řekl Achis ke knížatům filistinským: Zdali neznáte
Davida, který byl služebníkem Saule krále israelského, a jest
u mne mnoho dní, nebo let, a neshledal!jsem na něm ničeho
ode dne, jak utekl ke mně, až do tohoto dne?

4. I rozhněvala sc na něj knížata filistinská, a řekli mu:
Nech se navrátí muž tento, a zůstane na místě svém. které
jsi mu vykázal, a ať netáhne s námi do bitvy, aby snad nebyl
nepřítelem naším, když se počneme bíti: nebo kterak jináč
bude moci ukojiti pána svého, než hlavami našimi?

5. Zdali toto není tem David, kterému zpívaliv houfích
plesajících. řkouce: Porazil Saul svých tisíc. ale David svých
deset tisíc?

G. Tedy povolal Achis Davida, a řekl jemu: Živ jest Ho
spodin. že jsi ty upřímý, a dobrý před oblíčejem mým: a vý
prava tvá | vkročení tvé se mnou do vojska líbí se mi, a
neshledal jsem na tobě nic zlého, ode dne, v který přišel jsi
ke mné, až do dne tohoto: ale knížatům se nelíbíš.

7. Navrať se tedy, a odejdi v pokoji, a neurážej očí knížat
filistinských.

8. I řekl Davíd k Achisovi: Co pak jsem učinil, a co jsi
ebledal na mně služebníku svém, ode dne, v který jsem počal
býti u tebe, až do tohoto dne. abych nešel a nebojoval proti
nepřátelům pána svého krále?

* t j. mezí mrtvými.

KAPITOLA XXIDXL

* t Jj. již přes rok.
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9. Odpovídaje pak Achis, řekl Davidovi: Vím, že dobrý jsi
ty před očima mýma, jako anděl Boží: ale knížata filistinská
řekla: Ať netáhne s námi do bitvy.

10. Protož ráno vetaň ty, i alužebníci pána tvého, kteří
přišli s tebou: a v nocí vstanouce, hned jak počne svítati,
odejděte.

11. Tedy vstal v noci David, on i muží jeho, aby odešli
ráno, a navrátili se do země filistinské: Filistinští pak táhli
do Jezrahel.

KAPITOLA XXX. :

David pobíl Amalechitské, — kořistí vzal a rozbitoval.

1. A když přišli David, a muži jeho do Siceleg dne třetího,
Amalechitátí byli vpád učinili 80 strany polední na Siceleg a
vyhabili Siceleg, a vypálili jej.

2. A zjímalí ženy, které byly v něm. od nejmenšího až do
velikého: a nezabili žádného, ale s sebou zjímane vedli, a šli
cestou svou.

3. A když přišel David a muži jeho k městu, a nalezli je

ohněm vypálené. a ženy jejich, též synové a dcery jejích
že zjímáni jsou.

4. pozdvihli David, i lid, který byl s ním, hlasů svých. a
plakali, až se jim slzí nedostávalo.'

b. Nebo i obě manželky Davidovy byly zajaté, Achinoam
jezrahelská, a Abigail manželka Nábala karmelského.

6. I zarmontil se David velmi: nebo chtěl ho lid kameno

vati, poněvadž hořkostí naplněna byla duše jednohokaždého
wuže pro syny a dcery jejich: avšak David posilnil se v Ho
spodinu Bobu svám.

7. [ řekl k Abiatharovi knězi synu Achimelechovu: Přines
mi efod. I přinesl Abiathar efod k Davidovi.

8. I tázal ce David Hospodina, řka: Mám-li honíti lotříky
ty, a dohoním-li jich, čílí nic? I řekl jemu Hospodin: Hoů:
nebo bez pochyby pochytáš je, a odejmeš jim loupež.

9. Odšel tedy David sám, i šest set mužův, kteří byli s ním,
a přišli až ku potoku Besor: a ustavše někteří pozůstali tu.

10. I honil je David ae čtyrmi sty mužův, nebo bylo zpět
zůstalo dvě stě, kteří ustavše nemohli přejítí potoka Besor.

11. A nalezše muže egyptského na poli, přivedli ho k Da
vidovi: a dali mu cbleba, aby pojedl, a vody, aby se napil.

12. též kus hrudy ffkův a dva svazky hroznův suchých.
Což když snědl, navrátil se duch jeho, a okřál: nebo nic ne
jedl, ani nepil tři dny, a tři noci.

18. Řekl tedy jemu David: Čí jsi ty? aneb odkud? a kam
jdeš? Kterýžte řekl: Pacholík egyptský já jsem, služebník
muže amalechitského: opustil pak mne pán můj, že jsem se
roznemohbl,již tomu dnes jest třetí den.

14. Byli jsme zajisté vpád učinili k straně polední Cerethej
ského,“ a proti Jada, a k poledni Káleb, a Siceleg vypálili
jsme ohněm.

16. I řekl jemu David: Můžeš-lí mne dovésti k tomu houfu ?
Kterýžto řekl: Přisáhní mi skrze Boha, že mne nezabiješ, a
že mne nevydáš v ruce pána mého, a já dovedu tebe k houfu
tomu. I přisáhl mu David.

16. Který když ho přivedl, hle oni byli se rozprostřeli po
vší té zemi, jedouce a pijíce, a jako slavnost slavíce, za všecku

KAPITOLA XXX.

"4 J. až jiš více plakati nemohli.
1 4. j. fllstinského. (Vis v. 16)
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loupež, a kořistí, které pobrali z země filistinské, a z země
judské.

17. I bíl je David od večera až do večera druhého dne,

a nevyvázl z nich žádný, kromě čtyr set mužův mládencův,
kteří vsedše na velbloudy, ujeli.

18. Odňal jim tedy David všecko, což byli pobral Amale
chitští, | dvě manželky své vysvobodil.

19. Anlž se čeho nedostávalo od malého až do velikého,

ani z synův, ani z dcer, ani z loupeží, a cožkoli byli pobrali,
všecko zase David nazpět přivedl.

20.-A pobral jim všecka stáda, | skoty, a bnal je před
sebou; i řekli: Totoť jest loupež Davidova.

21. Přišel pak David k těm dvěma stům mužův, kteří
ustavše zastavili ge, a nemohli jíti za Davidem, a jimž byl
kázal zůstati u potoka Besor: kteří vyšli vstříc Davidovi, a
lidu, který byl s ním. Přistoupiv pak David k lidu, pozdravil
jich pokojně.*

22. I mluvili všickní, což jich koli bylo zlých a nepravých
mezi maži, kteří byli šli e Davidem, fkouce: Poněvadž nešli

s námi, nedámejím nic z kořistí, které jsme odjali: ale dosti
buď jednomukaždému jeho žena a dětí: ježto vezmouce, nechť
odejdou.

28. Řekl pak David: Nečiňte tak, bratří moji, s tím, což
nám dal Hospodin, který nás oetříhal, a dal lotříky, kteří

vytábli proti nám, v ruce naše;
24. aniž uposlechne vás kdo v té věci: nebó rovný dil

bude tomu, který vyšel k bitvě, i tomu, který zůstal u břemen,
a rovně se děliti budou.

25. I bývalo tak od toho dne, a potom ustanoveno a ulo
ženo to za právo v Israeli až do tohoto dne.

26. A když přišel David do Siceleg, poslal dary z loupeži

starším Juda přátelům svým, řka: Přijměte požehnání z loupeže nepřátel Hospodinových:
27. [totiž těm), kteří byli v Bethel, a kteří v Ramoth ku

poledni, a kteří v Jether,

28. a kteří v Aroer, a kteří v Sefamoth, a kteří v Esthamo,
29. a kteří v Rachal, a kteří v městech Jerameel, a kteří

v městech Ceni,

30. 8 kteří v drama, a ečí při jezeru As, a kteřív Athach, 

* tj. přátelsky.
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31. a kteří v Hebron, i jiným, kteří byli na těch místech,
kdež se byl zdržoval David, on a muži jeho.

KAPITOLA XXXL

Jerselšti od Fřiistinských poražení. — fan) zahynul s syby svými.

1. Filistinští pak bojovalí proti laraelovi: i utekli muži
israelátí před Filistinskými, a padli zbiti jsouce na hoře Gelboe.

2. I obořili se Filistinští na Saule, i na syny jeho, a zabili
Jonathu, a Abinadaba, a Melchisna syny Saulovy,

3. a všecko břímě bitvy obrátilo sena Saule:-i uhonili ho
střelci, a raněn jest náramně od střelcův.

4. I řekl Saul k oděncí svému: Vytrhni meč svůj a pro
bodni mne: ať snad nepříjdou neobřezancí tito, a nezabijí
mne, a neučíní sobě ze mne posměchu. I nechtěl oděnec
jeho: nebo byl strachem náramným předěšen:* tedy pochytív
Saul meč svůj, nalehl na něj.

5. Což když viděl oděnec jeho, totiž že umřel Saul, nalehl
i on na meč svůj, a umřel 8 ním.

6. Umřel tedy Sanl, a tři synové jeho, i oděnec jeho, i vši
ckni mužl jeho v ten den spolu.

7. Vidouce pak synové israelští, kteří byli zm údolím, a za
Jordánem, že utíkali muži igraelští, a že umřel Saul, I synové
jeho, nechali měst svých, a utekli: i přišli Filistinští, a by
dlili tam.

8. A když bylona zejtří, přišli Filistinští, aby zloupili po
bité, i nalezli Sanulea tři syny jeho ležící ná hoře Gelboe.

9. I stali hlavu Saulovi, a avlékli s něho odění: a poslali

po zemi filistinaké vůkol, aby ohlášeno to bylo v chrámě
model jejich, i lidu.

10. I složili odění jeho ve chrámě Astarolh, tělo pak jeho
pověsilí na zdi (města) Bethsan.

11. To když uslyšeli obyvatelé Jábes Galaad, co jsou učinili
Filistinští Saulovi,

12. zdvíhli se všickní muži nejalinější, a jdouce celou noc,
sňali tělo Saulovo, s těla synův.jeho, se zdi Bethsan: a na
vrátivše se do Jábes Galaad, apálili je tam:

18. a vzavše kosti jejich, pochovali je v lese Jábes, a po
stili se sedm dní.

KAPITOLA XXXI.

* hebr.: bál se velmi spáchati vraždu.
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DRUHÁ KNIHA KRÁLOVSKÁ.

Druhá kniha královská vypisuje události, které se sběhly za dob kralování Davidova.

KAPITOLA I
Zvěstování smrti Banlory Davidovi, — a pláš jaho nad nim.

1. Stalo se pak po smrti Saulové, že se navrátil David od
porážky Amalechitakých. a pobyl v Síceleg za dva dny.

2. Vden pak třetí přišel člověk z vojska Saulova, maje
roucho roztržené, a prachem posypanou hlavu:*' a když přišel
k Davidovi, padl na tvář svou, a poklonil se.

3 I řekl jemu David: Odkud přicházíš? A on řekl jemu:

Z vojska israelského utekl jsem.
4. Opět řekl jemu David: Co se stalo? Pověz mi. A on

řekl: Utekl lid z bitvy, a mnozí z lidu padše zbiti jsou: též
i Saul £ Jonathas syn jeho zahynuli.

5. I řekl David mládenci, který mu to zvěstoval:
víš, že umřel Saul, i Jonathas syn jeho?

6. I řekl mládenec, kterýž to oznamoval jemu: Náhodou
přišel jsem na horu Gelboe, a Saul byl nalehl na kopí své:
vozové pak a jezdci blížili se k němu:

7. i obrátiv se zpátkem, a vida mne, zavolal mne. Jemužto
když jsem odpověděl: Tu jsem

Kterak

8. řekl mi: Kdo jst ty? I odpověděl jsem jemu: Já jsem
Amalechitský. 

9. I řekl mi: Stůj nade mnou, a zabij mne: nebo úzkosti
obklíčily mne, a ještě všecka duše má ve mně jest.

10. I stoje nad ním zabil jsem ho: nebo jsem věděl, že
nemohl živ býti po svém pádu: a vzal jsem korunu, která
byla na hlavě jeho, i záponu s ramene jeho, a přinesl jsem
(je) k tobě pánu mému sem.*

11. David pak uchytiv roucho své roztrhl je, tolikéž 1 vši
ckni muži, kteří byli a ním,

12. a kvílili, i plakalí, a postili se až do večera pro Saule
a pro Jonathu syna jeho, i pro lid Hospodinův, a pro dům
israelský, že padli od meče.

13. I řekl David mládenci, který mu to zvěstoval: Odkud

jsi ty? Kterýž odpověděl: Syn člověka příchozího Amalechitakého já jsem.

KAPITOLA L

' t ns znamení zármutka.
%Mnoho tu přilhal posel ten, naděje se, že tím přízně Davidovy a

hojné odměny získá. Ale se zlým se potázal.
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14 I řekl jemu David: Proč jsí se nebál vztáhnoati raku
svou, aby zabíl pomazaného Hospodinova ?

15. A zavolav David jednoho ze služebníkův svých, řekl
mu: Přistoupě oboř se na něj. A ten udeřil ho, tak že umřel.

10. I řekl k něma David: Krev tvoje [budiž] na hlavu
tvou : neboť tvá vlastní ústa mluvila proti tobě, řkonce: Já
jsem zabil pomazaného Hospodinova.

17. Naříkal pak David naříkáním tímto nad Saulem, a nad
Jonathou synem jeho,

18. (a přikázal, aby syny jadaké učili (písni) o lučišti,
jakož psáno jest ve knize spravedlivých.)* I řekl: Popatříž
Israeli na ty, kteří zemřeli na výmostech“tvých zraněni.

19. Slavní, Israeli, na horách tvých zabíti jsou: jak jsou
padlí udatní?

2. Neoznamujtež [toho] v Geth, aniž ohlašajte na ulicích
Askalon: aby snad neradovaly se dcery Filistinakých, a ne
plesaly dcery neobřezaných.

21. Ó hory Gelboe, ani rosa, ani déšť nespadej na vás, aniž
ta buď rolí prvotin:“ nebo tam povržen jest štít udatných,
štít Saulův, jakoby nebyl pomazán olejem.*

22. Od krve zabitých, od tuku udatných střela Jonathova
nikdy zpět neodskočila, a meč Saulův nenavracoval se prázdný.“

28. Saul s Jonathas milí, a krásní v životě svém, také při
smrti nejsou rozloačení: nad orlice rychlejší, nade Ivy silnější
byli.

24. Dcery israelské plačte Saule, kterýž odíval vás červcem
rozkošně, který dával ozdoby zlaté k okrase vaší.

26. Ach jak jsou padli udatní v bitvě? Jonathaa na výsostech
tvých zabít jest?

26. Žalost mám nad tebou, bratře můj Jonatho, krásný

A nl, sby posoeciadovi mapamětsaně sepl, ozaadené„lučiště“ od lučiště Jonathova. O knize spravedlivých viz
Jos. 30, 18.

* ©£na horách vysokých — u Gelboe.

* Geth a Askalon byly hlavní města Filistinských.

< pole úrodné, na němž by se rodilo obíli k obětem.

* tam zahynnl Saul, jako jiný obeený člověk, jakoby králem nebyl.
* Rozum celého verše jest: Saul a Jonathas vraceli se všdy co vitě

zově z bitvy. A teď hrdinové tito padli!

52



411

příliš a milostný nad milosť ženskou.“ Jako matka miluje
syna svého jediného, tak jsem já tebe miloval.

97. Ach kterak jsou padli silní, a zahynula odění válečná ? **

KAPITOLA I.
David pomasán na království v Hebronu, — Abner ustanovil Isbosetha za krůle.

Válka mezi vojáky Davidovými a Isbosethovými.

1. Tedy potom tázal se David Hospodina řka: Mám-li jíti
do některého města judského? I řekl Hospodin k němu: Jdi.
I řekl David: Kam mám jíti? A odpověděl jemu: Do Hebronu.

2. Šel tedy David tam, a obě dvě manželky jeho, Achinoam
jezrahelská, a Abigail, (druhdy) žena Nábale karmelského:

3. ale i muže, kteří byli s ním, vedl e sebou David jednoho
každého s čeledí jeho: a zůstali v městečkách (náležejících k]
Hebronu.

4. I přišli.muži Judští, a pomazalí tam Davida, aby kraloval
Dad domem judským. I oznámeno jest Davidovi, že muži Jábes
Galaad pochovali Saule.

6. Poslal tedy David posly k mužům Jábea Galaad, a řekl
k nim: Požehnaní jste vy Hospodinu, že jste učinili milosr
denství pánu svému Saulovi, pochovavše ho.

©. A nyní odplatíž vám Hospodin to milosrdenství a pravdu:
ale i já odplatím vám milostí, proto že jste to učinili.

7. Posilůte se race vaše, a buďte synové efly:“ nebo ačkoli
umřel pán váš Saul, však jíž mne pomazal dům Judův sobě
za krále.*

8. Abner pak syn Nérův, kníže vojska Saulova, vzal Isbo
setba, syna Saulova, a vedl bo vůkol skrze vojsko,

9. i ustanovil ho králem nad Galaad,* a nad Gessuri,“ a nad
Jezrahel, a nad Efraimem, a nad Benjaminem, i nade vším
Israelem.

10. Ve čtyřicíti letech byl Isboseth, syn Saulův, když počal
kralovati nad Israelem, a dvě létě kraloval: toliko dům Judův

přídržel se Davida.
11. A byl počet dnův, v nichž přebýval David v Hebronu,

kraluje nad domem Juda, sedm let a šest měsícův.
12. I vytáhl Abner syn Nérův, a služebníci Isbosetha syna

Saulova, z ležení do Gabaon.
18. Joab pak syn Sarvie,“ a služebníci Davidovi vytáhli,

a potkali se s nimi u rybníka Gabaon. A když se v jedno sešli,
položili se naproti sobě: tito a jedné strany rybníka, onino
pak s druhé.

14. I řekl Abner k Josbovi: Nechť vstanou mládenci, a
hrají? před námí. I odpověděl Joab: Nechť vstanou.

16. Vstali tedy, a vyšli v (rovném) počtu, dvanácte z Benja
mina, z strany Isbosetha, syna Saalova, a dvanácte služebníků
Davidových.

16. I ujavše jedenkaždý tovaryše svého za hlavu, vrazil meč
v bok soka, a padli epolu: a nazváno jest jméno místa toho:
pole udatných, v Gabaon. :

* větší byla láska má k tobě, nežli bývá láska k ženám.
'* rekové, kteří nosili odění.

i;:;
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17. I povstal boj dosti tuhý v ten den: a zahnán jest Abner,
a muži israelátí, od alužebníků Davidových.

18. Byli pak ta tři synové Sarvie, Joab, a Abisai, a Aeael:
Asael pak byl velmi rychlý v běhu, jako arna lesní.

19. I honíl Asael Abnera: a neuhnul se na pravo ani na
levo, aby přestal honiti Abnera.

20. Oblédl se tedy Abner za sebe, a řekl: Ty-li jsi Asael?
Kterýž odpověděl: Jáť jsem.

21. I řekl jemu Abner: Jdi na pravo, aneb na levo, a po
chyť jednoho z mládencův, a vezmi sobě kořisti jeho. Ale
Asael nechtěl spustiti se ho, aby nedotíral na něho.

22. A opět řekl Abner k Asaelovi: Uchyl se, nehoů mne.
abych nebyl přinucen probodnouti tebe až k zemi, a nesměl
bych pohledětí na Joaba bratra tvého.

23. Ale on nechtěl uposlechnouti, ani se uchýliti: tedy ho
udeřil Abner zadním koncem kopí v lůno a probodl ho, tak
že umřel na témž místě: a všickní, kteříž míjeli to místo,
na němž byl padl Asael, a umřel, zastavovali se.

24. Když pak Joab a Abisaí honili Abnera utíkajícího,
slunce zapadlo: a přišli až ku pahorku vodovodu, kterýž jest
naproti údolí cestou k poušti Gabaon.

25. I aešli se synové Benjamin k Abnerovi: a sblukše se
v jeden houf, postavili se na vrchu jednoho pahorku.

26. I zkříkl Abner na Joaba, a řekl: Zdaliž až do zahubení
meč tvůj zuříti bude? Nevíš-li, že nebezpečné jest zoufalství?
Dokud nedíš lidu, aby přestal honiti bratří svých?

2. I řekl Joab: Živ jest Hospodin, že kdybys byl (tak)
mlavil,* hned ráno bylby odešel lid, nechaje jedenkaždý honění
bratra svého.

28. Zatroubil tedy Joab v troubu, a zastavilo se všecko
vojsko, A nehonilí více Iaraele, aniž bojovali.

29. Abner pak a muži jeho áli rovinami po celou tu noc:
a přepravili se přes Jordán, a prošedše všecka Bethhoron
přišli do ležení.

2. Joab pak nechav Abnera, navrátil se. a shromáždil
všecken lid: i nedostávalo se ze služebníkův Davidových de
vatenácte mužův, kromě Asaele.

81. Služebníci pak Davidovi pobili z Benjaminských, a
z mužův, kteříž byli s Abnerem, tři sta šedesáte, kteříž také
zahynuli.

32. I vzali Aeaele, a pochovali ho ve hrobě otce jeho v Be
thlémě: a šli celou tu noc Joab. a muži, kteří byli s ním, a
na usvítě přišli do Hebronu.

KAPITOLA III.

SymovéDavidovi. — Abner přistoupil k Davidovi, — Joab arádně zavraždil
Abnara,— Pláč Davidův,

1. I dlouho trval boj mezi domem Saulovým, a mezi domem
Davidovým: David pak prospívaje, vždy více byl sebou silnější,
ale dům Saulův den ode dne klesal.

2. I narodili ee Davidovi synové v Hebrona; a byl prvo
rozený jeho Amnon z Achincam jezrahelaké.

9. A po něm Cheleab z Abigail ženy (někdy) Nábale kar
mélského: třetí pak Abgolon. syn Maachy dcery Tholmai krále
Gesur.' :

* a sám zprvu k bitvě nepobizel.

KAPITOLA LL
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4. Čtvrtý pak Adoniáš, syn Hagith: a pátý Safathia, syn
Abital.

5. Šestý pak Jethraam, z Egly ženy Davidovy. Tito zrodili
se Davidovi v Hebronu.

6. Když tedy byl boj mezi domem Saulovým, a mezi domem
Davidovým, Abner, syn Nérův, zpravoval dům Saulův.

7. Měl pak byl Saul ženinu jménem Resfu, dceru Aja.
I řekl Isboseth k Abnerovi:

8. Proč jsi všel k ženiné otce mého?* Kterýžto rozhněvav
se velmi pro slova Isbosethova, řekl“ Zdaliž já jsem psí hlava
proti Judovi dnes,* kterýž jsem učinil milosrdenství s domem
Saule otce tvého, i s bratřími a příbuznými jeho, a nevydal
jsem tebe v race Davidovy: a ty vyhledáváš na mně, aby mne
stíhal dnes pro ženn?

9. Toto učíň Bůh Abneroví, a toto mn přidej, jestliže jakož
přísáhl Hospodin Davidovi, tak nendělám jemu,“

0. aby přeneseno bylo království od doma Saulova, a vy
zdvížen byl trůn Davidův nad Israelem, a nad Judou, od Dan
až do Bersabé.

11. I namohl jemu nic odpověděti, nebo se ho bál.
12. Tedy poslal Abner posly k Davidovi, aby místo věho

řekli: Čí jest země?* A aby mlavili: Učíň se mnou přátel
ství, a bude ruka má s tebou. a přivedu k tobě veškeren
Israel.

13. A Davíd řekl: Velmi dobře: já učiním s tebou přátel
ství: a však jedné věcí žádám od tebe, fka: Nenzříš tváři
mé, leč prve přivedeš Michol dceru Saulovu: a tak přijdeš,
a uztíš mne.

14. I poslal David posly k Isbosethovi, synu Saulovu. řka:
Navrať mi manželku mou Michol, kterou jsem sobě zasnoubil
ve sta obřízek Fillstinských.

16. Poslal tedy Isboseth, a vzal ji od muže jejího Faltiele,
syna Laie.

16. I šel za ní muž její plače, až do Bahurim:i řekl k němu
Abner: Jdi, a navrať se. I navrátil se.

17. Učinil také řeč Abner k starším israelským, tka: Včera
i předevčírem stáli jste o to, aby David kraloval nad vámi.

18. Protož nyní to vykonejte; nebo Hospodin mluvil k Da
vidovi. řka: Skrze ruku Davida služebníka svého vysvobodím
lid svůj israelský z ruky Filistinských, i všech nepřátel jeho.

19. Mluvil pak Abner také k (pokolení) Benjaminovu. A
odešel, aby mluvil k Davidovi v Hebronu všecko, což se za
sobré vidělo Israelovi, i všemu Benjaminovi.

20. A když přišel k Davidovi do Hebronu s dvacíti muži:
učinil David Abnerovi, a mažům jeho, kteří s ním přišli,
hody.

21. I řekl Abner k Davidovi: Vstanu, [a půjdu), abych
shromáždil k tobě pánu svému králi všecken lid israelský, a
všel s tebou v smlouvu, aby kraloval nade všemi, jakož toho
žádá duše tvá. Když tedy David Abnera vyprovodil, a on šel
v pokoji,

22. hned na to přišli elužebníci Davidovi a Joab po porážce
lotrův, s loupeží velmi velikou: Abner pak nebyl s Davidem
v Hebronu, nebo již ho byl propustil, a on odešel v pokoji.

2?Kdo pojal ženu zemřelého krále, dělal sí také právo na trůn: za
tou příčinou Ieboseth domnívaje se, že Abner hodlá odníti mu králov
ství, domlouvá věvodovi svému.

* psí blava — člověk end — bnepatrný,neplatný ve vojně protipokolení Judovu a králi Davido:
* t.j. jestliže Davidovi sodopenoku.
* Kdo má v mocí své zemi? Kdo můše pomoci, aby připadla tobě?
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29. A Joab, i všecko vojsko, které bylo s ním, přišli potom.
Oznámeno tedy jest Joabovi od vypravujících: Přišel Abner,
syn Nérův, ku králi, a propustil ho, a odešel v pokojí.

24. I vstoupil Joab ku králi, a řekl: Co jsl učinil? Hle
přišel Abner k tobě: proč jsi ho pustíl, že odešel a vrátil se
odsud?

25. Neznáš Abnera syna Nérova, že proto přišel k tobě,
aby podvedl tebe, a věděl vycházení tvé | vcházení tvé“ a
zvěděl všecko, což činíš?

26. Tedy vyšed Joab od Davida, poslal posly za Abnerem,
a přivedl ho zase do cisterny Sira, a David o tom nevěděl.

27. A když se navrátil Abner do Hebronu, uvedl bo sou
kromí Joab do prostřed brány. aby mluvil jemu. letivě:“ I
udeřil ho tam v lůno, a umřel, na pomstu krve Asaele bratra
Jeho.

28. Uslyšev to David. co se již stalo, řekl: Číst jsem já
i království mé. před Hospodinem, až na věky. od krve Ab
nera, syna Nérova,

20. a nechť přijde na hlavu Joabovu, i na všecken dům
otce jeho:“ n nechť není prázden dům Joabův toho, jenžby
trpěl tok semene, aneb malomocného, a o berli chodícího, aneb
padajícího od meče, a nemajícího chleba.

30. A tak Joab a Abisai bratr jeho zabili Abnera, proto
že byl zabil Asaele bratra jejích v Gabaon, v bitvě.

$1. Řekl pak David k Joabovi, i ke všemu lidu, který byl
s ním: Roztrhněte roucha svá, a přepašte se pytlí,“ a plačte
při pohřební službě Abnera; král pak David šel za márami.

32. A když pochovávalí Abnera v Hebronu, pozdvihl král
David hlasu svého, a plakal nad hrobem Abnerovým: plakal
také i veškeren lid.

83. A naříkaje král, a kvíle Abnera, řekl: Nikoli nenmřel
Abner, jako umírají neudatní.'“

34. Ruce tvé nebyly svázány, a nohy tvé nebyly stíženy
pouty: ale jako ten, kdož padá od lidí nešlechetných, tak
jsi ty padl.'* Tedy ještě více všecken lid plakal nad ním.

85. A když přišlo všecko množství, aby jedli s Davidem '*
ještě záhy, přisáhl David, řka: Toto ať mi učiní Bůh, a toto
ať přidá, jestliže před západem slunce okusím chleba, aneb
čehokoli jiného.

36. A veškeren lid to alyšel, a líbilo se jim všecko, což
činil král před oblíčejem všeho lidu.

37. A poznal veškeren lid, i všecken Israel v ten den, že
nezpůsobeno to od krále, aby zabit byl Abner, syn Nérův.

38. Řekl také král služebníkům svým: Nevíte-li, že kníže,
a to největší, padl dnes v Israeli?

39. Já pak ještě slabý jsem, a teprv na krále pomazaný:
maži pak tito synové Sarvie jsou mi příliš tvrdí.'* Odplatiž
Hospodin tomu, kdo zlé činí, vedle zlosti jeho.'“

S všecky úmysly a způsoby tvé.
* odvedl bo na stranu ve bráně města, jakoby mn nějskou věc

svěřiti chtěl.
* David na všecku rodinu Joabovu zlořečenství nvaluje.
%oblecte se v ronoho armutku.

'* £ j. jako hrdina umřel.
1 Jstivě a zrádně jel byl zabít.
" body pohřební s ním drželi — U Israelských přátelé zesnulého

účastníkům pohřební služby v den pohřbu strojíli body.
1"Synové Sarvie Joab a Abisai json nepovolní, tvrdohlaví a mocní

mně.

Vražedníci takového muže, jakým byl Abner, hodní jsou přísného

trestu ; ale jš novládnu dosud takovou mocí, nahr mohl je náležitěpokutovati. Bůh sám budiž soudcem a potrestej jich
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KAPITOLA IV.

Jeboseth urůdaě zabit. — Vrasi.jeho s rozkazu Davidova uemroeal,

1. Když pak uslyšel Isboseth, syn Saulův, že padl Abner
v Hebronu: zemdlely ruce- jeho," a všecken Israel předěšen
jest.

2. Měl pak syn Saulův dva muže knížata nadedráby, jméno
jednoho Baana, a jméno druhého Rechab, (a ti byli) synové
Remmona berothského z synův Benjamin: nebo 1 Beroth po
čteno jest v (pokolení) Benjamin.

3. I utekli Berothští do Gethaim: a bylitam příchozí aždo toho času.

4. Měl pak Jonathas sya Saalíty syna chromého na nohy:
nebo když byl v pěti letech, a přišla pověst o[smrti] Sanlově
a Jonathově z Jezrahel, vzavěl jej chůva jeho, utekla s ním:

a když pospíchala útíkajíc, upadl on, a okulhavél: a měl
jméno Mifboseth.

5. Přišedše tedy synové Remmona berothského, Rechab a
Baana, veáli v horku dne do domu Isbosethova: který spal
na loži svém o polední. A vrátná domu, opálajíc pšenici, (také)
usnula.

6. Vešli pak do domu tajně, berouce klasy pšeničné,“ a ude
řili bo vlůno Rechab a Baana bratr jeho, a utekli.

7. Nebo když bylt vešli do domu, spal on na loži svém
v pokojíku, a probodše zabili ho: a sťavše hlavu jeho, odešli
cestou po poušti, celou tu noc,

8. a přineslí hlavu Isbosethovu k Davidovi do Hebronu:
a řekli králi: Hle toťhlava Iebosethova, syna Saulova, ne
přítele tvého,, který hledal bezživotí tvého: a dal Hospodin
pánu mému králi pomstu dnes nad Saulem, i nad semenem
jeho.

9. Odpovídaje pak David Rechabovi, a Baanovi bratru jeho
synům Remmona berothského, řekl jim: Živ jest Hospodin,
který vysvobodil duši mou ze vší úzkosti,

10. když jsem toho, který mi byl oznámil, a řekl: Umřel
Saul: ježto se domníval, že Sťastné věci zvěstuje, jal, a zabil
jsem ho v Siceleg, jemužto měl jsem dáti odplatu za poselství :

11. zdali mnohemvíce nyní, když lidé bezbožní zabili maže
nevinného, v domě jeho, na loži jeho, nebudu vybledávati
krve jeho z ruky vaší, a nevyhladím vás z země?

12. I rozkázal David složebníkům svým,i zabili je: a zutí
navše jím race i nohy jejích, pověsili je u rybníka v He
bronu: hlávu pak Isbosethovu vzali, a pochovaliji ve hrobě
Abnerově vHebronu. *

"KAPFTOLA V.

David vůbec příjat za krále. — DobylBlonu. — Pojal vice Zen.
Porazil PFillatinské.

1. I přišla všecka pokolení jsraelská k Davidovi do Hebronu,
řkouce: Hle my kost tvá, a tělo tvé. jame.'

2. Ale i předešlýchčasův, když byl Saul králem nad námi,
ty jsi vyváděl, i zase přiváděl Israele; řekl pak Hospodin
k tobě: Ty pásti“ budeš lid můj israelský, a ty budeš vóvoda
nad Israelem.

KAPITOLA IV.

* pozbyl mysli, odvahy, sily.
? jakoby bráti měli oblli pro své vojáky.

KAPITOLA V.
".jime tvoji rodáci
> plsti — eprarovati, Hiditi.
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3. Přlšlí také I starší leraelští ke králi do Hebronu. a učinil

s ními král smlouvu v Hebronu před Hospodinem: | pomazali
Davida za krále nad Israelem.

4. Ve třicíti letech byl David, když počal kralovati, a kra
loval;čtyřiceti let.

5. V Hebronu kraloval nad Judou sedm let, a šest měsícův:
v Jerusalémě pak kraloval třiceti a tři léta nade vším Israelem,
i Jadou.

G. I táhl král, a všecken lid jeho k Jerusalámu, proti Jebu
sejskému, obyvateli té země:* I praveno jest Davidovi od
nich: Nevejdeš sem leč odejméš slepé a kulhavé, řkouce:
Nevejdeť sem David.“

7. A však dobyl David hradu Sionu: toťjest město Davidovo.
8. Nebo byl uložil David v ten den“ odplatu, kdoby porazil

Jebusejského, a zlezl by žlaby domův jeho, a vyhnal slepé
a kulhavé, mající v nenávistí duši Davidovu. Protož praví 88
v přísloví: Slepí a kulbaví nevejdou do chrámu.“

9. Bydlil pak David na tom hradě, a nazval jej městem
Davidovým; a vystavěl je vůkol od Mello“ až do vnitřku.

10. A čím dále tím více prospíval a rostl, a Hospodin Bůh
zástupův byl 8 ním.

11. Poslal také Hiram král týrský posly k Davidovi, a dříví
cedrové, | tesaře. a zedníky: i vystavěli dům Davidovi.

12. I poznal David, že ho potvrdil Hospodin za krále nad
Israelem, a že zvýšil království jeho nad lidem svým israel
ským.

13. Pojal tedy David ještě (více) ženin a žen z Jerusaléma,

když byl přišel z Hebrona:“ a narodilo se Davidovi i jiných
synův a dcer:
" 14. a tato jsou jména těch, kteří:se zrodilí jemu v Jeruza
lémě: Samua, a Sobab, a Náthan, a Šalomoun,

16. též Jebahar. a Elisua, a Nefeg,
16. též Jafia, a Elísama, a Elioda, a Elifaleth.
17. Aualyševše Fillstinští, že pomazali Davida za krále

nad leraelem: vytáhli všickní hledat Davida: což když uslyšel
David,: sestoupil na místo hrazené.
. 18. Filistinští pak přítáhše položili se v údolí Rafaim.

19. I tázal so David Hospodina, řka: Mám-li-tábnonti proti
Filistinakým? a dáš-li je v raku mou? I odpovědělHospodin
Davidovi: Tábní, nebo vydám jistotně Filistinaké v ruku tvou.

20. Přítáhl tedy David do Bál Farazim: a porazil je tam,
a-řekl: Rozdělil Hospodin nepřátely mé přede mnou, jakož
se rozdělují vody. Protož nazváno jest jméno místa toho Bál
Farazim.* :

21. I zanechali ta rytin svých:'“ které pobral David, a
muží jeho.

22. A opět podruhé vytáhli Filistinští, a položili se v údolí
Rafaim.

28. I tázal se David Hospodina“ Mám-li táhnonti proti

2 Jebasejští udrželi v moci své posnd tvre Slon (Zlov), kkdyž Israel
šti za Josuo čásť Jerusaléma byli opanovali.

* David s valným vojakém přišed do Jerůzaléma, žádal, aby mu hrad
Slon vydán byl. Alo Jobusejští dali potupnon odpověď: „Náš hrad jest
tak pevný, že by ho také alepí a kalhaví obhájítí mohli. Nevejdeš sem.“

5 za času obležení, když měl Blon dobyt býti.
* Úštipek Jebusejských aplácí se tn zase úštipkem. Jakoby se řeklo:

Vy slepi a kulhaví vynášeli jste se, že David nikdy novejde do tvrze
vaší; David ale tam vošel tak, že vy již nikdy vice tam nevejdete.

' Mallo bezpochyby nějaká tvrz na jižní straně.
* chtěje míti četné potomstvo, což každý Ioraelita za velké štěstí

pokládal.
%rovina rozdělení.

'* model či bůžkův, Jež David kázal sobrati a spájíti.va á“
aké
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17. I vnesli archu Hoepodinovu, a postavili ji na místě
jejím, u prostřed stánku, kterýž byl rozbil pro ni David: a
obětoval David před Hospodinem oběti zápalné, 1 pokojné

18. A když dokonal obětování obětí zápalnýcha-pókojných,

požehnal lidu ve jménu Hospodina zástupův.
19. A dal všemu množství laraelskému, mužůrá i ženám,

jednomukaždému jeden pecník chleba, a pečeníhověsíhoinaša
jednu, a koláč smažený v oleji: i odšel vežkerenlid, jeden
každý do domu svého.

2. I navrátil se David, aby dal požehnání domu svému:
a Michol, dcera Saulova, vyšedši vstříc Davidovi, řekla: Jak
slavný byl dnes král israelský, který se odkrýval před děv
kami služebníkův svých, a byl obnažen, jako se obnažuje
jeden z lehkomyslných.*

21. I řekl David k Michol: Před Hospodinem, který mne
vyvolil nad otce tvého, a nad veškeren dům jeho, a přikázal
mi, abych byl vůdcem nad lidem Hoapodinovým v Ieraeli,

22. i bráti budu, i opovrženějším se učiním, nežli jsem se
učinil, a budu poníženým před očima svýma, a s děvkami,
o nichž jai mluvila, alavnějším se ukážu.*

23. Protož Michol dceři Saulově nenarodil se syn až do
dne smrti její.“

Filistinským, a vydáš-li je v ruce mé? Kterýžto odpověděl:
Netáhní protí nim, ale obejdí je pozadu, a dojdeš na né na
proti hruškám.

24. A když uslyšíš šnstění, jakoby někdo kráčel po vrchu
hrušek, tehdy vejdi v boj: nebo tehdáž vyjde Hospodin před
tebou. aby zbil vojska Filistinakých.

25. Učinil tedy David, jakož mu přikázal Hospodin, a po
razil Filistinaké, od Gabaa, až kudy se jde do Gézer.

KAPITOLA VI.

Přenesení arcby s domu Abinadabova i Obededomova na Slon.

1. Shromáždil pak opět David všecky výborné z Israele,
třiceti tisíc.

2. A vstav šel David i veňkeren lid, kterýž byl a ním z mu
žův Juda, aby přívezli archu Boží, při kterážto so vzývá jméno
Hospodina zástupův, sedícího na cherubínech nad ní.

9. I vložili archu Boží na vůz nový: a vzali ji z domn
Abinadabova, kterýž byl v Gabaa: Oza pak a Ahio, synové
Abinadaboví, řídili ten vůz 1

4. A když vzali ji z domu Abinadabe, který byl v Gabaa,
oetříhaje archy Boží, Ahio šel před archou.
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5. David pak i veškeren Jerael hráli před Hospodinemna %, j KAPITOLA VII.
všeliké nástroje hudební ze dříví, a na citary, a loutny, a PO DavidchtějBola chrámstavětia Běhmu toho nedopastil,— David
bubny, a měděné chřestačky, a cymbálky. 1 : ) k- ehvášiidobrotivesíBoži.

6. Když pak přišli k bumnu Náchonovu, vztáhl Oza ruku
k arše Boží, a zadržel jí:* nebo vyhazovali volové, a nachý
li ji.

7. I rozhněval se prchlivostí Hospodin na Ozu, a porazil
hopro tu všetečnost: í umřel tu u archy Boží.*

8. Zarmoutil se pak David, proto, že zabil Hospodin Ozu,
a nazváno jest jméno místa toho: Zabití Ozy, až do tohoto dne.

9. I boje se David Hospodina v ten den, pravil: Kterak má
vjíti ke mně archa Hospodinova?

10. I nechtěl přivézti k sobě archy Hospodinovy do města
Davidova: ale zavezl ji do domu Obededoma gethejského.

11. I pobyla archa Hospodinova v domě Obededoma gethej
ského za tři měsíce : a požehnal Hospodin Obededomoví i všemu
domu jeho.

12. I oznámeno jest králi Davidovi, že požehnal Hospodin
Obededomovi, a všemu statku jeho, pro archu Boží. Tedy
odšed David, přinesl archu Boží z domu Obededomova do
města Davidova a radostí: a bylo « Davidem sedm eborův a
telata k obětí.

1. Stalo se pak, když seděl král v domě svém, a Hospodin

dal jemu odpočinutí vůkol přede všemi nepřátely jeho,
2. že řekl k Náthanovi proroku: Vidíš-li, že já bydlím

v domě cedrovém, a archa Boží stojí u prostřed koží?'
3. I řekl Nathan ke králi: Cožkolí jest ve srdci tvém, jdi

a učiů: nebo Hospodin =tebou jest.
4. Stalo ce pak té noci: a hle, slovo Hoepodinovok Natha

noví, řkoucí:
5. Jdi a mluv k alužebníku mému Davidovi: Toto praví

Hospodin: Zdali ty mí vystavíš dům, v kterémž bych přebýval?
6. Nebo jsem nebydlil v domě od oncho dne, jak jsem vy

vedl syny israelské z země egyptaké, až do dne tohoto: ale
chodí! jsem ve etánku a %příbytku,

7. po všech místech, kudy koli jsem chodil ee všemi syny
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ský, řka: Proč jate mi neustavěli domu cedrového?

8. A nymí toto díš služebníku mámu Davidovi: Toto praví
13. A když poodešlí ti, kteří nesli archu Hospodínovu, na Hospodin zástapů: Já jsem vzal tebe z pastvy, když jal chodil

šest krokův, obětoval (pokaždé) vola a skopce, m sa stádem, aby byl vůdcem lidu mého iaraelského,
14. a David poskakoval ze vší síly před Hospodinem. Byl a. 9. a byl jsem s tebou všudy, kdekoli jei obodíi, a pobil

pak David oblečen v efod lněný. —— jsem všeckynepřátely tvé před tváří trou: a učinil jsem tobě
15. A tak David, i veškeren dům israelský provázeli archu 2 jméno veliké, jako jméno vznešených na zemi.

svědectví Hospodinova s plesáním a za zvuku trouby. 10. A ustanovím místo lídu srému israelekému, a větípím
16. A když vcházela archa Hospodinova do města Davidova,

Michol dcera Saulova vyhlídajíc z okna, viděla krále Davida ňposkakujícího,aplesajícíhopředHospodinem:apohrdalašaciúrokyvašáraí Jospodhmpokáááslesaooslsostužníno,ka a
jím ve srdci svém. nodůstojnýkrále.

„ Před Bolkem,který me tak velice vyvýšil, hotov jsem,Ještě siceezižiti. V pokoře s lidera prostým a sbožným oslavuje H
občím sobe, ale ovšem u moudrých a pobožných lidí tudíž usnání

NA,6

u

KAPITOLA VL

Krášeli pří něm, voly spravujíce.
Oza, jsa z Levitův věděl, že i Levitům zapovězeno jest dotýkati

ne archy,

* Přímým trotkním, kterýmbyl Osa pokutovin, veškerému da ; KAPITOLAVIL
dal Bah na erosaměnou, de toliko ©uctivostí a svatou bázní svatých „/ (W stojí v pouhém stanu s koší.Betřitiolnší. ša:

=D 53
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jej a bydliti bude na něm, a nebude více kormoucen; aniž
bo budou více trápiti synové nepravosti, jako prve,

11. ode dne, jak jsem ustanovil soudce nad lidem svým
israelským; a dám tobě odpočinutí ode všech nepřátel tvých:

a ohlašuje tobě Hospodin, že tobě dům vzdělá Hospodin.*
12. A když se vyplní dnové tvoji, a usneš s otci svými,

vzbudím símě tvé po tobě, které vyjde z života tvého, a utyr
dím království jeho.

19. Ten ustaví dům jménu mému,“ a upevním království
jebo až na věky.

14. Já budu jemu za otce, a on mi bude za syna; který
jestliže co nepravého učiní, trestati ho badu metlou lidskou.
a to ranami synův lidských.*

16. Ale milosrdenství svého neodejmu od něho, jako jsem
je odjal od Saule, kteréhož jsem zavrhl od tváří své.

16. I bude stálý dům tvůj, i království tvé až na věky
před tváří tvou, trůn tvůj bude pevný ustavičně.“

17. Vedle všech alov těchto, a podle všeho vidění tohoto,
tak mluvil Náthan k Davidovi.

18. Tedy všed král David," zůstal před Hospodinem, a řekl:
Kdo jsem já Panovníče Hospodine, a jaký jest dům můj, že
jsi mne přivedl až sem?*

19. Ale i to zdálo so ještě málo před oblíčejem tvým Pa
novníče Hospodine, tak že mluvil jsi také o domu služebníka
svého na dlouhé časy: nebo tent jest zákon Adamův,* Panov
níče Hospodine.

20. Což tedy ještě více bude mluviti David k tobě? Však
ty znáš srdce služebníka svého Panovníče Hospodine.

21. Pro slovo své, a vedle srdce svého učinil jsi všecky
tyto věcí veliké, tak že jsi je známé učinil služebníku svému.

22. Protož zveleben jsi Hospodine Bože, nebo není podob
ného tobě, aniž jest Bůh kromě tebe, podle všeho toho, což
jsme alyšeli ušima svýma.

23. Který pak jest národ na zemi, jako lid tvůj israelský,
pro nějž Bůh šel, aby jej sobě vykoupil za lid, a dobyl sobě
jména, a učinil jim veliké věci a hrozné na zemi, před tváří
lidu svého, jejž jel sobě vykoupil z Egypta, (přemoh] národ
1 boha jeho? '*

24. Nebo upevnil jsí sobě lid svůj israelský v lid véčný:
a ty Hospodine Bože učiněn jsi sám jejich Bohem.

25. Nyní tedy Hospodine Bože slovo to, které jsi mluvil
o služebníku svém, a o domu jeho, utvrď na věky: a učiň
jak jsi mluvil,

26. aby zvelebováno bylo jméno tvé až na věky, a aby se
říkalo: Hospodin zástupův jest Bůh nad Israelem. A dům
služebníka tvého Davida bude upevněn před Hospodinem,

27. nebo ty Hospodine zástupův Bože israelský zjevil jsi
mně služebníku svému, řka: Dům ustavím tobě: protož dodal
služebník tvůj sobě srdce, aby se modlil tobě modlitbou touto.

* Bůh způsobí, že rod tvůj stálý a trvalý bode. Proroctví toto vztahujesezároveňIna Šalomomna|naKristaPána,kterýdletělabyl
potomek Davidův.

* Šalomoun vzdělal chrám Hospodinu v Jerusalémě;alémě; Krista: pak du
chovní chrám, kov, Ješto Jsouel království Kristovo dosavad trvá,a vždy trvati bud

5 trestáním mírným, jakovým otso trosoe syna svého, aby ho na
pravil, a ne k zkažení.

S Zaslíbení toto vatabuje se zvláště na Krista Pána na královatví
— Oirkev.

+ £ |. do stánku.
* Že jsi mne tak vyvýšil?
*v člověčí to leží, že lidé též o své potomstvo dbaji, Záda

jíce, aby na budoucí časy bylo šťastné
» t.j. Egyptakých.
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28. Nyní tedy panovníče Hospodine, ty jsi sám Bůh, a slova
tvá budou opravdivá: nebo jsi mluvil k alužebníku svému dobré
věci tyto.

29. Již tedy požehnej domu služebníka svého, aby trval na
věky před tebou: nebo ty Hospodine Bože mluvil jsí to, a po
žehnáním tvým požehnán bude dům služebníka tvého na věky.

KAPITOLA VIIL
Vítězství Davidovo nad nepřátely. — OuaředalciDavidovi.

1. Stalo se pak potom, že porazil David Filistinské, a snížil
je; a vzal David uzdu daně*' z raky Filistinských.

2. Porazil také Moabské a změřil je provazcem, nařídiv, aby
rozprostřeli se na zemi:* odměřil pak dva provazce, jeden
k pobití, a jeden k živení: a učiněn jest Moab Davidovi slu
žebníkem pod daní.

3. Též porazil David Adarezera syna Rohobova krále Soby,*
když vytáhl (tento), aby panoval nad řekou Eufratem.

4. A zjímav David z jeho vojska tisíc a sedm set jezdcův,
a dvaceti tisíc pěších, zpodřezal žily všechněm koňům u vozův:“
toliko zanechal z nich sto vozův.

5. Přitáhl také lid syrský od Damašku na pomoc Adareze
rovi králi Soby: i porazil David z Syrakých dvamecítma tisíc
mužův,

6. I osadil David stráží Syrii damašakou: a učíněna jest
Syrie Davidovi služebnou a pod daní: a zachoval Hospodin
Davida při všech věcech, o kteréžkoli se pokusil.

„, €.I vzal David zbraně zlaté, které měli služebníci Adare
zerovi, a přinesl je do Jerusaléma.

8. Též i z Bete, a z Beroth, měst Adarezerových nabral
král David velmi mnoho mědi.

9. Uslyšel pak Thou, král Emath,* ze porazil David všecku
moc Adarezerovu,

10. a poslal Thou Jorama syna svého ku králi Davidovi,
aby ho pozdravil, raduje se s ním, a díky činil, proto že pře
mohl Adarezera, a porazil ho. — Nebo Thou byl nepřítel
Adarezerův; — a přinesl s sebou nádoby zlaté, též i nádoby
stříbrné, a nádoby měděné.

11. I ty také posvětil“ král David Hospodinu se stříbrem
a zlatem, které byl posvětil ze všech národův, jež byl pod
manil,

12. (totíž:) ze Syrie, a Moab, a z synův Ammon, a z Fili
stinských, a z Amalechitských, a z kořistí Adarezera syna
Rohoba, krále Soby.

13. Učínil také sobě David jméno, když 8e navracoval od
opanování Syrie, v údolí Solnatém, pobív osmnácte tísícův:"

14. a postavil v Idumei strážné, a osadil ji stráží: a uči
nění jsou všickni Idumejští služebníky Davidovými, a za

choval Hospodin Danda při všech věcech, kam kolí se obrátil.

KAPITOLA VIIL

' uzdu daně — uzdu poplatnosti; odňal jim moe, jíšto prve nejednoa
podmaněnému lidn isrzelskému po vůli své těžké daně ukládali.

* David zajatě, jak leželi na zemi, odměřil provazcem, Jedny k za
blití a druhé k zachování při života.

2 Soba, jinak Nisibis, bylo město a království pod borami armén
skýml.

* David koňstvo nepřátelské
pouze koňstvo od sta vozův k domácím

» Město veliké v Byrli na severním pomezí Palestiny, odkud všecka
okolní krajina sloula Emath.

“L

m žil sahbobíti rozkázal, a

> J. obětoval

B fa *t J. Idamejských.1 Par. 18.,12.

(v . VlB.
= PÁRY<

lík -GG
- « O



W
431 DRUHÁKNIHAKRÁLOVSKÁ—>

15. I kraloval David nade vším leraelem: činil také David

soud a spravedlnost všemu lidu svému.
16. Joab pak syn Sarvie byl nad vojskem: Josafat pak

syn Ahiludův byl kancléřem:
17. A Sádok syn Achitobňv, a Achimelech syn Ablatharův,

byli kněžími: a Sarajáš byl písařem.“
18. Banajáš pak syn Jojádův byl nad Cerethi a Felethi:“

synové pak Davidovi byli knížaty.'*

KAPITOLA IX.

Dobrodiní od Davida učiněné potomku Sanlova.

1. I řekl David: Jest-li ještě kdo pozůstalý z domu Sau
lova, abych učinil s ním milosrdenství pro Jonathu ?

2. 1 byl z domu Seulova služebník jménem Síba: kterého
když povolal král k sobě, řekl mn: Ty-lí jsi Bíba? A on od
pověděl: Já jsem, slnžebník tvůj.

3. I řekl král: Jest-li ještě kdo pozůstalý z domu Saulova,
abych učinil e ním milosrdenství Boží? I řekl Síba králi:
Ještě jest syn Jonathův, chromý na nohy.

4. I řekl: Kde jest? A Síba řekl králi: Hle jest v domě
Machiry, syna Ammielova v Lodabar.

5. Poslav tedy král David, vzal jej z domu Machiry, syna
Ammielova z Lodabar.

6. Když pak přišel Mifiboseth syn Jonathy, syna Saulova
k Davidovi, padl na tvář svou, a poklonil se. I řekl David:
(Ty-li jsi] Mifiboseth? Kterýž odpověděl: Zde jsem, služeb
ník tvůj.

7. I řekl jemu David: Neboj se, nebo jistě učiním s tebon
milosrdenství pro Jonathu otce tvého, a navrátím tobě všecka
pole Saule otce tvého, a ty jídati budeš za stolem mým
vždycky.

8. Kterýž pokloniv se jemu, řekl: I kdo jsem já služebník
tvůj, že jai se ohlédl na psa mrtvého, jakým jsem já?

9. Povolal tedy král Síby aložebníka Saulova, a řekl jemu:
Všecko, cokoli měl Saul, i veškeren dům jeho, to jsem dal
synu pána tvého.

10. Zpravuj tedy jemu zemi, ty i synové tvoji, a služeb
níci tvojí: a přinášeti budeš synu pána tvého pokrmy, aby
krmen byl,' ale Mifiboseth syn pána tvého bude jídati vždycky
za stolem mým. Měl pak Síba patnácte synův a dvaceti slu
žebníkův.

11. I řekl Síba králi: Jakož jsi rozkázal, pane můj králi,
služebníku svému, tak učiní služebník tvůj: a Mifiboseth bude
jídati za stolem mým, jako jeden ze synův královských.

12. Měl pak Mifiboseth syna malého, jménem Mícha: všecka
pak rodina domu Síbova aloužíla Mifibosethoví.

13. Mifiboseth pak zůstával v Jerusalémě, proto že vždycky
ze stolu královského jídal, a byl kulhavý na obě nohy.

* £ j. měl písař ten čili tajemník pod svou správou výkazy kmenův
s rodin, očitání a spisování vojska, zapisování panovnických činňy
králových.

* © J. osobní stráž Davidova.
'* £ j. dvořany prvními po králi.

KAPITOLA IX.

' Mifisobethjídati měl za stolem královým. Síbovi, slažebníka drabdy
Sanlorn a teď řádnému správol statkův Mlfsobethových uloženo, do
dávati výživu náležitou ženě | čelodí svého pána.
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KAPITOLA X.

Daridovo vitězství oad Ammouitskými a Syrakými.

1. Stalo se pak potom, že umřel král syntv Ammon, a kra
loval Hanon syn jeho po něm.

2. I řekl David: Učíním milosrdenství a Hanonem synem
Naasovým, jakož byl otec jeho učlníl milosrdenství se mnou.
Tedy poslal David, aby ho potěšil skrze služebníky své [v zá
rmutku) pro smrť otce jeho. Když pak přišli služebníci Da
vidovi ze země Ammonitských,

3. řekla knížata ammoniteká k Hanonovi pánu svéma: Do
mníváš se, žeby pro poctivost otce tvého poslal k tobě David,
kteřížby tě potěšili, a ne spíše proto, aby shlédl, a vyšpehoval
město, a potom je podvrátil, poslal David služebníky své k tobě?

4. Vzal tedy Hanon služebníky Davidovy, a oholil* půl brady
(každému) z nich, a zustřihal do polovice roucha jejich (totiž)
až do zadku, a propustil je.

5. To když oznámeno bylo Davidovi, poslal proti ním: nebo
muži ti byli zahanbení velmí obyzdně, a rozkázal jim David:
Pobuďte v Jerichu, dokud neobrostou brady vaše, a potom se
navrafte.

6. Vidouce pak Ammonitští, že křivdu učinili Davidovi.
poslali a najali ze mzdy Syrského Rohob, a Syrakého Sobu,
dvacet tisíc pěších, a od krále Maachy tisíc mužův, a od
Jstoba dvanácte tisíc mužův.“

7. Což ualyšev David, poslal Joaba, i vše vojsko bojovníkův.
8. Tedy vytáhli Ammonitští, a šíkovali se před aamou bra

non:* Syrští pak Soba a Rohob, a Istob, a Mácha, byli zvláště
na poli.

9. Vida tedy Joab, že zšikována jest proti němu bitva
8 předu 1 s zadu, vybral [některá] ze všech výborných Israel
ských, a zřídil bitvu proti Syrským:

10. ostatek pak lidu dal Abisajovi bratra svému, který zši
koval boj protí Ammonitským.

11. I řekl Joab: Budou-li Syrští silnější mne, přispěješ mí
Da pomoc: pakli Ammonitští silnější budou tebe, já pomohu
tobě.

12. Budiž udatný, a bojujme za lid náš, a za město Boha
našeho; Hospodin pak učiní, což dobrého jest před oblíče
jem jeho.

18. Všel tedy Joab i lid, který byl s ním, v boj proti Syr
ským: kteří hned utekli před ním.

14. Ammonitští pak vidouce, že utekli Syrští, utekli i oní
před Abisajem, a vešli do města: i navrátil se Joab od Ammo
nitakých, a přišel do Jerusaléma.

16. Vidouce tedy Syrští, žeby poraženi byli od Israele,
sebrali se vespolek.

16. I poslal Adarezer, a vyvedl Syraké, kteří bydlili za
řekou, a přivedl jejich vojsko: Sobach pak, vůdce vojska
Adarezerova, vedl je.

17. To když oznámeno bylo Davidovi, sebral veškeren lid
ieraelský, a přepravil se přes Jordán, a přítáhl k Helam:
i šikovali se Syrští proti Davidoví, a bojovali proti němu.

18. I utekli Syrští před Israelem, a porazil David z Syr

KAPITOLA X.

' Oholení brady pokládáno tehdy a doand pokládá se v krajinách
východních za největší potupu.

* Bohob bylo město v Assyril, při řece Lyku. Mácha bylo králov
atví v Syrli mezi Damaškem a Sobou. Istob byla konělna v pusté
Arabii.

* £ J. hlavního města svého Rabba.
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ských sedm set vozův a čtyřiceti tisíc jezdcův: a Sobacha
kníže vojska ranil: tak že hned umřel.

19. Vidouce pak všickní králové, kteří tu byli na pomoc
Adarezerovi, že jsou přemožení od Israele, ulekli ge, a utekli
před Israelem padesáte a osm tisícův. I učinili pokoj 8 Israe
lem: a sloužili jim, a báli se Syrští již vícedáti pomoc Ammo
nitským.

KAPITOLA XL
Cisoložšíri Davidovo s vražda.

1. Stalo se pak po roce, toho času, když králové vyjíždí
vají na vojnu, že poslal David Joaba, a služebníky své s ním,
i veškeren Israel, i hubilí Ammonitské, a oblehli Rabba:
David pak zůstal v Jeragalémě.

2. A když ae tyto věcí dály, příhodílo se, že David vetal
s lože svého po poledni, a procházel se po nástřeší domu
královského: | uzřel s nástřeší svého ženu, ana se myje na
proti:* byla pak žena ta pěkná velmí.

9. Poslal tedy král, a ptal se, kteráby to byla žena. I ozná
meno jest jemu, že jest to Bethsabé, dcera Eliamova, man
želka Uriáše Hethejského.

4. Tedy poslav David posly, vzal ji (k sobě). Kterážto když
byla vešla k němu, spal s ní. Ona pak ihned očistila ae od
nečistoty své.?

6. I počavší navrátila se do domu svého. A poslavší ozná
mila Davidovi, a řekla: Počala jsem.

6. Poslal pak David k Joabovi, řka: Pošli ke mně Uriáše
Hethejského. I poslal Joab Uriáše k Davidovi.

7. I přišel Uriáš k Davidovi. I tázal se David, kterak a
dobře-lí se má Joab a lid, a kterak se vede u vojště. —

8. I řekl David Uriášovi: Jdi do domu svého, a umej sobě
noby.* I vyšel Uriáš z domn králova, a nesen jest za ním
pokrm královský,

9. Ale Uriáš spal před branou domu královského 8 jinými
služebníky pána svého, a nešel do domu avého.

10. I oznámeno jest to Davidovi, že nešel Uriáš do domu
svého. I řekl David k Uriášovi: Však jsi a cesty přišel? Proč
nešel jsi do domu svého?

11. I řekl Uriáš k Davidovi: Archa Boží, a Israel, i Juda
bydlí v staních, a pán můj Joab, i služebníci pána mého na
poli zůstávají: a já bych měl vjíti do domu svého, abych
jedl a pil, a spal s manželkou svou? Skrze zdraví své, a skrze
zdraví duše tvé, toho neučiním.

12. Řekl tedy David k Uriášoví: Pobnď zde ještě dnes,

a zejtra propustím tobe. I zůstal Uriáš v Jerusalémě v den
ten 1 na zejtří.13.IpozvalhoDavid,abyjedlpředníma pil,aopiljej:
a však on vyšed večer, spal na ložci svém se služebníky pána
svého, a nešel do domu svého.

14. Tehdy když bylo ráno, napsal David líst Joaboví, a poslal
jej po Uriášovi,

15. v listu napsav: Postavte Uriáše v čele boje, kde jest
nejsilnější bitva: a odstupte od něho, aby jsa poražen za
hynul.

KAPITOLA XL

* £ J. ve dvoře domu svého, kdež byla koupol. Z královského paláce
Da Sloně bylo viděti do protějšího domu Urlášova pod Sionem.,

Vla 3. Mojš. 15., 18.
5 4). udělej sobě pohodlí po cestě; David žádal si, aby Uriáš na

vrátě s© doom svého, obooval semanželkou svou a takou měroudo
zatajena byla nopravosí, kteréž se byl dopustil cizološe s Bethmabé.
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16. Protož když oblehl Joab město, postavil Uriáše na
místě, kdež věděl, že jsou muži nejsilnější.

17. I vypadše muži z města, bojovali proti Joabovi; i padli
(někteří) z lidu ze alužebníkův Davidových, a umřel také
Uriáš Hethejský.

18. Poslal tedy Joab, a omámil Davidovi všecko, což zběhlo
se v bitvě,

19. a přikázal posta, řka: Když. vypravíš králi všecko
o bitvě,

2. uzříš-lí an ae hněvá, a dí: Proč jste přistoupili ke
zdi, abyste bojovali? Zdali jste nevěděli, že s hůry se zdí
mnoho stříl vylučeno bývá.

21. Kdo zabil Abimelecha syna Jerobálova? Zda-li ne žena
hodila na něj kus žernova se zdi, a zabila ho v Thébes: Proč
jste přistupovali ke zdi? (tedy) řekneš: Také služebník tvůj
Uriáš Hethejský umřel.

22. A tak odšel posel, a přišed, vypravoval Davidovi všecko
to, což mu byl přikázal Joab.

29. I řekl posel ten k Davidovi: Zmocniji se nás muži ti,
a vytrhli proti nám do pole: my pak učinivše útok, honili
jsme je až k bráně města.

24. I stříleli střelci na služebníky tvé se zdi a hůry: I ze
mřeli (někteří) ze alužebníkův králových, také i služebník
trůj Uriáš Hethejský umřel.

25. I řekl David poslu: Toto řekneš Joabovi: Nic tebe
nerozpakuj tato příhoda; nebo rozličné jsou příhody boje:
nyní tohoto, a nyní onoho hubí meč: pogilni bojovníkův
svých proti městu, aby zkazil je, a povzbuzuj jích.

26. Uslyševší pak manželka Uriášova, že umřel Uriáš muž
její, plakala ho.

27. Když pak pominul pláč, poslav Darid, uvedl ji do domu
svého, a vzal ji sobě za manželku, a porodila mu syna. Ale
nelíbil se Hospodinu skutek ten, který učinil David.“

KAPITOLA XIL

David Nůthamemtrestán, hřích svůj poznal a Zelel ho. — Dítě umřelo.—
Řalomoan se narodi). — Město Rabbatb dobyto.

1. Protož poslal Hospodin Náthana k Davidovi: který když
přišel k němu, řekl mu: Dva muži bylí v městě jednom, jeden
bohatý, a drahý chudý.

2. Bohatý měl ovec i volův velmi muoho.
8. Chudý pak neměl nic, kromě jednu ovci maličkou, kterou

byl koupil, a choval, která odrostla při něm a při dětech jeho
tolikéž, z chleba jeho jídajíc, a z číše jeho pívajíc, a v lůna
Jeho spávajíc: a byla jemu jako dítě milá.

4. Když pak jistý pocestný přišel k bohatému, bylo mulíto
vzíti z ovcí, a z volův svých, aby připravil oběd pocestnémn
tomu, který byl přišel k němu, i vzal ovci toho muže chu
dého, a pokrm připravil muži, který byl přišel k němu.

5. I rozhněvav se David na člověka toho náramně, řekl

k Nátbanovi: Živ jest Hospodin, že hoden jest smrti muž,
který to učinil.

6. Ovci tu nahradí čtvernásobně, proto že učinil věc tu,
a žo neulitoval ho.

* Takovéto manželství čelí proti dobrým mravům | proti blahu spo
lečnosti lidské a protož také jest od Cirkve zapovězeno. A tak | toto
manželstvo Davidovo nelíbilo ee Hospodinu.

KAPITOLA XIL

+David sám ul tu vyřknul nález. A ©pravdě vyplnilo se to na něm.
Nebo ztratil čtvoro synův: syna totiž £ Bethsabé, Amnons, Abeolona
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7. I řekl Náthan k Davidovi: Ty jsi ten muž. Toto praví
Hospodin Bůh israelský: Já jsem tě pomazral za krále nad
Jeraelem, a vytrhl jsem tebe z ruky Saulovy,

8. a dal jsem tobě dům pána tvého, I ženy pána tvého
v lůno tvé, a dal jsem tobě dům israelský a judský: a jest-li
ti to málo, přidal bych ještě mnohem více.

9. Proč jsi tedy potupil slovo Hospodinovo, tak že jsi zlé
učinil před oblíčejem mým? Uriáše Hethejského zabil jsi
mečem, a manželku jeho pojal jsi sobě za ženu, samého pak jsi
zabil mečem Ammonitských.

10. A protož neodejde meč z domu tvého až na věky,*
proto že pobrdl jsí mhou, a vzal jsí manželku Uriáše Hethej
ského, aby byla manželkou tvojí.

11. A toto praví Hospodin: Aj já vzbudím proti tobě zlé
z domu tvého, a vezma ženy tvé před očima tvýma, dám je
bližnímu tvému, a spáti bude s manželkami tvými před očima
alunce tohoto.*

12. Nebo ty jsí to učinil skrytě: já pak to nčiním před
oblíčejem všeho Israele, a před oblíčejem slunce.

13. I řekl David k Náthanoví: Zhřešilť jsem Hospodinu.
I řekl Náthan k Davidovi: Hospodin také promíjí hřích tvůj:
neumřeš.

W. A však poněvadž jsi dal příčinu, aby se rouhali ne
přátelé Hospodínovi,“ protož ten syn, který se narodil tobě,
smrtí umře.

15. I navrátil se Náthan do domu svého. Ranil* také Ho

epodin dítě, kteréž byla porodila manželka Uriášova Davidovi,
a pochybovalo se o něm.

16. I prosil David Hospodina za to dítě: a postil se, a všed
v soukromí, leže] na zemi.

17. Přišli pak starší domu jeho nutíce jej, aby vstal
s země: kterýžto nechtěl, aniž jedl pokrmu s nimi.

18. Přihodilo se pak dne sedmého, že umřelo nemluvňátko:
1 báli se služebníci Davidovi oznámiti jemu, žeby umřelo dítě.
Nebo řekli: Aj když ještě živo bylo dítě, mluvili jsme jemu,
a neslyšel hlasu našeho: čím více, díme-li: Umřelodítě, rmontiti
se bude?

19. Vida tedy David, ani elužebnící jeho [k sobě) šepcí, sroz
uměl, žeby umřelo dítě: i řekl k služebníkům svým: Což již
umřelo dítě? Kteříž odpověděli jemu: Umřelo.

2. Tedy vatav David a země, umyl se, a pomazal se: a
když změnil roucho své, všel do domu Hospodinova, a klaněl
se: pak vrátív se do domu svého, žádal, aby mu předložili
pokrm, a jedl.

21. Řekli pak jemu služebníci jeho: Co jal to učinil? Pro
dítě, když ještě živo bylo, postil jsí se, a plakal: když pak
dítě umřelo, vstal jsi, a přijal jsi pokrm?

22. Kterýžto řekl: Pro dítě, dokud ještě živo bylo, postil
jsem 6e, a plakal: nebo jsem myalil: Kdo ví, jestli snad mi
ho nedaruje Hospodin, a živo bude dítě?

23. Nyní pak poněvadž umřelo, proč bych se postil? Zdali
budu moci zase vzkřísiti je? Já spíše k němu půjdu: ale ono
se nenavrátí ke mně.

1 Adonidše. A že poškvrnil lože Urlášovo, dopustil naš Bůh, že jedna
dcera jeho od vlastního bratra a doset ženín jebo od vlastního syna

S «. j. dopustim, aby stalo se to zjevně. Vlastní syn tvůj povstane
proti tobě a zřejmě zprzní manželky tvé.

* t Jj. Bohem a alužbon Boži pohrdajíce. Bezbožní totiž vidouce,
ani zbožní hřeší, berou si odtud ka zlebčování záminku nábožnosti,
jakoby marná a neužitečná byla.

3 £ J. těžkou nemoci.
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24. I potěšil David Bethsabé manželky své, a všed k ní,
spal s ní: která porodila syna, a nazvala ho jménem Šalo
moun,“ a Hospodin miloval ho.

25. I poslal [Hospodin] Náthana proroka, a nazval jméno
jeho Jedidja, t. Milý Hospodinu, proto že miloval jej Ho
spodin.

26. Bojoval" tedy Joab proti Rabbath Ammonitských, a do
býval města královakého.

27. I poslal Joab posly k Davidovi, řka: Bojoval jsem proti
Rabbath, a má se vzíti město Vod.“

28. Nymí tedy sebera ostatek lidu, oblehní mésto, a vezmi
je (sám): aby, kdyby ode mne pobubeno bylo město, jménu
mému nebylo připisováno vítězství.

29. Protož sebrav David veškeren lid, táhl protí Rabbath:
a podstoupiv boj vzal je.

30. A sňal korunu krále jejich s hlavy jeho, která vážila“
hřivnu zlata, a bylo v ní velmi drahé kamení, a vstavena jest
na hlava Davidovu. Ale i kořist města vyvezl velikou velmi:

81. lid také jeho přiveda pilami rozřezal, a jezdil po ních
vozy železnými: a noži rozdělil, a prohnal je skrze pec cihel
nou.'“ Tak činil všem městům ammonitským. Potom navrátil
se David, i všecko vojsko do Jeruzaléma.

KAPITOLA XIIL
Ampon násili očjníj Thámar; — a od Absolona zabít. — Absolon utekl.

1. Stalo se pak potom, že Amnon, syn Davidův, zamiloval
sestru Absolona, syna Davidova, velmi krásnou, jménem
Thámar,*

2. a zamiloval ji velmi, tak že pro milosťk ní roznemohl
se: nebo poněvadž byla panna, nesnadné mu se zdálo, aby
8 ní něco nepoctivého provedl.

3. Měl pak Amnon přítele, jménem Jonadaba, syna Sem
maa bratra Davidova, kterýž byl muž opatrný velmi.

4. I řekl tento jemu: Proč tak chřadneš, synu králův, den
ode dne? Proč mi nepovídáš toho? I řekl jemu Amnon: Milají
Thámar sestru bratra svého Absolona.

5. Jemuž odpověděl Jonadab: Polož 66 na lože své a udělej
se nemocným: a když přijde otec tvůj, aby tě navětívil, rci
jemu: Nechť přijde, prosím, Thámar sestra má, a podá mi
jísti, a přípraví mi krmi, abych pojedl z ruky její.

6. Tedy položil se Amnon, a dělal se nemocným: a když
přišel král, aby ho navštívil, řekl Amnon ku králi: Nebhť
přijde, prosím, Thámar sestra má, a připraví před očima
mýma dvě krmičky, ať pojím pokrmu z ruky její.

7. Poslal tedy David k Thámar do domu, řka: Jdí do
domu Amnona bratra svého, a udělej mu krmičku.

8. I přišla Thámar do domu Amnona bratra svého; on
pak ležel: kterážto vzavši mouku zadělala ji, a rozpustivší,“
před očima jeho uvařila krmičky.

* Salomon, £ j. kníže pokoje, míramilec.
* tobo času.
* Město vod, díl to města Rabba.
9 4. j. měla cenu 22 hřívnu zlate.

te Strašnými pokutami těmito dle tehdejšího práva válečného ukrutně
pometěno sohsvení poulův.

KAPITOLA XIIL

1 Abeolon a Thámar byly dítky Davidovy s Máchy,dcery krále Ges
surského. Ammon syn Davidův pocházel z Jiná ženy, jménem Acii
nosm. (1. Par. 3., 1—9.)

"4 |. údělavší kvas.
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9. A vzavši, což byla uvařila, vylila, a vložila před něj,
ale on nechtěl jísti. I řekl Amnon: Rozkažte všechněm vyjíti
ven. A když rozkázali všechněm ven,

10. řekl Amoon k Thámar: Přines tu krmi do pokojíka,
abych pojedl z ruky tvé. Tedy vzavši Thámar krmičky, kteréž
byla udělala, přínesla k Amnonovi bratra svému do pokojíka.

11. A když podávala jemu pokrmu, uchopil ji, a řekl: Pojď,
lež se mnou, gostro má.

12. Kterážto odpověděla jemu: Níkoli, bratře můj, nečiň
mi násilí, nebo to není náležité v Igraelí: nočiň toho bláz
novství.*

13. Nebo já nebudu moci snésti pohanění svého, a ty budeš
jako jeden z nemoudrých“ v Iaraeli: ale raději mluv s králem,
a neodepře mne tobě.*

14. On ale nechtěl přivoliti prosbám jejím, nýbrž zmocniv
se jí, učinil jí násilí, a ležel s ní

15. A vzal ji (potom) Amnon v nenávist velikou velmi: tak
že větší byla nenávist, kterouž nenáviděl jí, nežli milost, kte
rouž ji byl prve miloval. I řekl jí Amnon: Vetaň a odejdi.

10. Kterážto odpověděla jemu: Větší jest toto zlé, kteréhož
se nyní dopouštíš proti mně, nežli to, které jsi prve zpáchal,
že mne vyháníš. I nechtěl jí slyšetí:

17. ale zavolav služebníka, který jemu přisluhoval, řekl:
Vyvrz tato ode mne ven, a zamkni dvéře po ní.

18. Ona pak oblečena byla v sukni dlouhou až pod kůtky:
neb v takovém rouše chodívaly dcery královské panny. Tedy
vyvrhl ji služebník jeho ven: a zavřel dvéře po ní.

19. Kterážto posypavši popelem hlavu svou, roztrhši sukni
dlouhou pod kůtky, a vložívší ruce na hlava svou, šla ob
cházejíc, a křičíc.

20. Řekl pak jí Absolon bratr její: Co snad Amnon bratr
tvůj ležel s tebou? Ale nyní sestro má mlč: bratr tvůj jest:
a nepřipouštěj ei tu věc k ardci. Zůstala tedy Thámar v domě
Absolona bratra svého chřadnouc.

21. Když pak uslyšel král David o těch věcech, zarmoutil
se velmi, ale nechtěl zarmoutiti Amnona syna svého, neb ho
miloval, že byl prvorozený jeho.

22. Absolon pak nic neřekl Amnonovi, ani zlého, ani do
brého: nebo nenáviděl Absolon Amnona, proto že zprznil
Tbámar sestru jeho.

23. I stalo se po dvou letech, že se střihaly ovce Abaolo
novy v Bálhasor, jenž jest podle Efraim: i pozval Absolon
všech synův královských,

24. a přišel ku králi, a řekl jemu: Hle nyní střihou ovce
slažebníku tvému: nechť přijde, prosím, král se služebníky
svými k slnžebníku svému“

25. I řekl král Absolonovi: Nežádej toho, synu můj: ne
žádej, abychom přišli všickni, a obtěžovali tebe. A když ho
nutil, a on nechtěl jíti, dobrořečíl mu.

26. I řekl Absolon: Poněvadž nechceš jíti, nechť aspoň
s námi jde, proaím, Amnon bratr můj. I řekl k němu král:
Není potřebí, aby šel s tebou.

27. Přinutil tedy ho Absolon, že odpustil 8 ním Amnona
i všecky syny královaké. I učinil byl Absolon hody, jako
hody královaké.

3 £ j. té nešlechetnosti.

R o honlk,S Tak domnívala se Thámar, ač po Zákonu to dovolena nebylo.

(6.Moj 28 21.)
peripetie drn (1.Král2.,8.)ZatépříleZitosti uložil Absolon Amnons zabiti.
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28. Přikázal pak byl Absolon slnžebníkům svým, řka: Šetřte,
když bude opllý Amnon vínem, a já řeknu vám: Bíte ho;
tedy zabíte ho: nebojte se nic, nebo já? jsem, který přikazuji
vám: posílňte se, a buďte muži ailní.

29. Učinili tedy sinžebníci Absolonovi Amnonoví, tak jakož
jim byl přikázal Absolon. A vstavše všickní synové královi
vsedli jedenkaždý na mezka svého a ujeli.

30. A když oni ještě byli na cestě, přišla pověst k Davi
dovi, řkouci: Absolon pobil všecky syny královské, a nezů
stalo z nich ani jednoho.

81. Tedy vstav král, roztrhl roucha svá: a padl na zemi, a
všickni služebníci jeho, ktaříž stáli pří něm, roztrhli roucha svá.

32. Odpovídaje pak Jonadab syn Semmaa bratra Davidova,
řekl: Nedomnívej se pane můj, králi, žeby všickní mládenci
synové královi byli zabiti: Amnon toliko umřel, neb v ústech
Abeolonových byl položen,* od toho dne, jak byl násilí učinil
Thámar sestře jeho.

83. Nyní tedy nechť nepřipouští toho pán můj král k srdci
svému, řka: Věickní synové královští zbiti jsou: nebo Amnon
toliko umřel.

34. Absolon pak utekl: a pozdvih služebník strážný očí
svých, uzřel an lidu mnoho přicházelo cestou postranní po
straně hory.

85. I řekl Jonadab k králi: Hle synové královští jsou tu:
tak vedle řeči služebníka tvého se stalo.

36. A když přestal mluviti, přišli synové královští: a všedše
pozdvihli hlasu svého, a plakali: též také král i všickní slu
žebnící jeho plakali pláčem velmi velikým.

37. Absolon pak utíkaje odešel k Tholmají,“ synu Ammiu
dovu, králi Gessur. I plakal David syna svého po všecky dny.

88. Absolon pak když utekl, a přišel do Gessur, byl tamtři léta.

39. I přestal král David stíhati Absolona, proto že již byl
oželel amrti Amnonovy.

KAPITOLA XIV.
Joab Abeolonovi jednal milosť u otce Davida.

1. Srozuměv pak Joab syn Sarvie, žeby srdce královo zase
nachýleno bylo k Absolonovi,

2. poslal do Thekua, a vzal odtud ženu moudrou, a řekl
k ní: Dělej se, jakobys měla zármutek, a oblec se v roucho

smutečné, a nepomazuj se olejem, aby byla, jako žena již od
dlouhého času zármutek mající nad m

B. I vejdeš ku králi, a budeš mluviti k němu řečí takové.
Vložil pak Joab slova v ústa její.!

4. Tedy když vešla žena thekuitská ku králi, padla před
ním na zemi, a poklonila se, a řekla: Pomoz mí, králi!

5. I řekl jí král: Jakou věc máš? Kterážto odpověděla:
Ach, žena vdova já jsem: a umřel mi muž můj.

6. A měla alužebnice tvá syny dva, kteříšto svadili se spolu
na poli, a když nebylo žádného, kdoby je rozvadil, udeřil
jeden druhého, a zabil ho.

7. A aj povstavši všecka rodina proti služebnici tvé, praví:

" € J. syn králův a dědio trůnu, když bude Arnon zabit.
* Tak se Absolon

5 Tholmaj, král gessurský, byl po matce děd Abeolomův.

KAPITOLA XIV.

* Joab řekl jí, eoby měla mluviti.
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Vydej toho, jenž zabil bratra svého, ať ho zabljeme za život
bratra jeho, kteréhož zabil, a ať vyhladíme dědice: a tak
enaží se ubaaltí jiskru mou, která mi pozůstala, tak aby ne
zůstalo muži mému jména a potomkův na zemi.

8. I řekl král k žené: Jdi do domu svého, a jáť poručím
o tobě.

9. I řekla žena thekuitská králi: Nechťjest na mne, pane
můj králi, nepravost, a na dům otce mého: král pak a stolice
jeho, ať jest bez viny.“

10. I řekl král: Bude-li kdo mluviti co proti tobě, příveď
bo ke mně, a nedotkne se tebe více.

11. Kterážto řekla: Nechť se rozpomene král na Hospodina
Roha svého, aby se nerozmnožili mstitelé krve, a nikoli ne
zabili syna mého.* Kterýžto řekl: Živ jest Hospodin, že ne
spadne [ani jeden] z vlasův syna tvého na zemi.

12. I řekla žena: Nechť promluví ještě alnžebnice tvá k pánu
svému králi slovo. I řekl: Mluv.

18. I řekla žena: Proč jsi obmýšlel podobnou věc proti
lída Božímu ?* A (proč) mluvil král slovo to, aby zhřešil, a vy
hnaného svého nepovolal (zpět)?

14. Všickní jsme amrtedlní, a tratíme se do země jako
vody, které se nenavracují: ani [sám] Bůh nechce, aby člověk
zahynul, nýbrž prodlévá myale. aby konečně nezahynul ten,
který zavržen jest.

16. Nymí tedy přišla jsem, abych mluvila ku pánu svému
králi slovo toto u přítomnosti lidu.“ I řekla alužebnice tvá:
Budu mluviti ku králi, snad naplní král žádost služebnice své.

16. I vyslyšel mne král, že vysvobodil služebnici svou
z ruky všech, kteřížby chtěli z dědictví Božího vyhladiti mne,
i syna mého spolu.

.17. Nechť tedy mluví služebnice tvá, aby bylo slovo pána
mého krále jako obět“ Nebo jako anděl Boží, tak jest pán
můj král, že ani dobrořečením aní zlořečením nepohne se:
protož i Hospodin Bůh tvůj jest s tebou.

18. A odpovídaje král, řekl k ženě: Netaj přede mnou toho,
nač se tebe zeptám. I řekla jemu žena: Minv pane můj, králi.

19. I řekl král: Zda-li ruka Joabova není ve všem tomto

e tebou?" Odpověděla žena, a řekla: Skrze spasení duše tvé,
pane můj králi, nelze se uchýlití aní na levo, ani na pravo
ode všeho toho, což mluvil pán můj král:*“ nebo služebník
tvůj Joab, onf mi přikázal. a on vložil v ústa služebnice tvé
všecka alova tato.

20. Aby tak obrátila podobenství řeči této, služebník tvůj
Joab příkázal mi to: ty pak, pane můj králi, moudrý jsi,
jako moudrý jest anděl Boží, aby porozuměl všechném věcem
na zemi.

21. I řekl král k Joabovi: Aj již jsem ukrocen a učinil

jsem podle alova tvého: jdi tedy a povolej zpět mládenceAbsolona.

+ £ Jj. bylo-liby milosrdenství tvé, že by zůstala krov zabitého bez
pomsty, nepráví, a bojíš-li se proto hříchu, Já to všecko na sebe při
Jimám i s rodinou svou.

5 Stařice chytře dohání krále dotiravou řečí aš k zapřisdhnutí se 

nema Hospodina, aby pak, už mmúmysl svůj vyjevů nemohl jí uoonv
P Tye cho pomstiti krve Amonovynad Abeolonem,jejš lid Boží
isrmelský miluje.

* Podle hebrejského čtení: přišla jsem, abych mluvila slovo toto,
ustrašilponěvadž mne lid (žádaje na mně syna mého).

9 £ J. aby Bůh rozkaz tvůj strany odpuštění synu mému přijal a
odměníl Jako oběť.

* Řekni, sdali neděje se to národem Joabovým ?
* Nemohu před tebos křivých řečí mluviti; tys ubodl.== -be
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22. I padna Joab na tvář avou k zemi, poklonil se, a do
brořečil králi: 1 řekl Joab: Dnes poznal služebník tvůj, že
jsem nalezli milosť před očima tvýma,' pane můj králi, nebo
učinil jsi vedle řeči služebníka svého.

23. Tedy vstav Joab, odešel do Gessur, a přivedl Absolona
do Jerusaléma.

24. Řekl pak král: Nechť se navrátí do domu svého, ale
tváři mé ať nevidí. Navrátil se tedy Absolon do domu svého,
ale tváři krále neviděl.?

25. Nebylo pak muže tak velmi pěkného a krásného ve
všem Israeli, jako Absolon: od paty nohy [jeho] až do vrchu
hlavy nebylo na něm žádné Skvrny.

26. A když sl stříhával vlasy [jednou pak v roce stříhával
je, proto, že jej obtěžovala kňticej vážily vlasy hlavy jeho
dvě stě lotův váhy obecné.

2%. Zrodili se pak Absolonovi tři synové, a jedna dcera
jménem Thámar, vzezření krásného.

28. I byl Absolon v Jerusalémě dvě lété, a tváři krále ne
spatřil.

29. Poslal tedy pro Joaba, chtěje ho poslati ku králi: kte
rýžto nechtěl přijíti k němo. A když podruhé poslal, a on
nechtěl přijíti k němu,

30. řekl služebníkům svým: Víte-li pole Joabovo podle pole
mého, kdežto má ječmen na žeň: jděte tedy, a zapalte jej.
Zapálili tedy služebníci Absolonovi obilí. I přišedše služebníci
Joabovi, s roztrženými oděvy svými, řekli: Zapálili služebníci
Absolonovi díl pole ohněm.

31. I vstav Joab, přišel k Absolonovi do domu jeho, a řekl:
Proč zapálili služebníci tvoji obilí mé?

32. I odpověděl Absolon Joabovi: Poslal jsem k tobé prose,
aby přišel ke mně, abych té poslal ku králi, a aby řekl jemu:
I proč jsem přišel z Gessar? Lépe mi bylo tam býti: prosím
tedy, ať uzřím tvář královu: pakli ale ještě pomní na mou
nepravost, nechť mne zabije.

39. Všed tedy Joab ku králi, oznámíl mu všecko: Í po
volán jest Absolon, a všel ku králi, a poklonil se na tvář až
k zemí před ním: í políbil král Absolona.

KAPITOLA XV.

Absolon, chtěje kralovati, lid po sobě obrnooval, — David utekl předsynem svým,

1. Potom pak způsobil sobě Absolon vozy a jezdce, a pa
desáte mužů, kteřížby chodili před ním.

2. A vetávaje ráno Absolon, stával u cesty při bráně,* a
každého muže, který maje při, šel k soudu královu, volal
Absolon k sobě a říkal: Z kterého jel ty města? A když ten
odpovídaje říkal: Z toho a z toho pokolení israelakého jsem
já služebník tvůj:

3. Absolon odpovídal jemu: Zdají mí se řeči tvé dobré a
spravedlivé. Ale není ustanoven od krále žádný, kdoby tě
vyslyšel. Říkával také Absolon:

4. Ó kdyby mne kdo ustanovil soudcem v zemi, aby ke
mně chodili všickni, kteří mají při, a soudil bych spravedlivě !

Ď. Ano i když někdo přistapoval k němu, aby ho pozdravil,
vztahoval ruku svou, a uchopě políbil jej.

6. A tak číníval všemu Israelovi přicházejícímu k soudu,

©nesměl ce králi představiti.

KAPITOLA XV.

! rozuměj: domu královského.==“
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aby byl alyšán od krále, a tak nachyloval k sobě srdce mužův
israelakých.

7. Po čtyřicíti pak letech * řekl Absolon ku králi Davidovi:

Půjdu, a naplním sliby své v Hebronu, které jsem učinil:Ho
spodinu.

8. Nebo učinil alib služebník tvůj, když ještě byl v Geesur
v Syrii, řka: Jestliže mne zase přivedeHospodin do Jerusa
léma, obětovati. budu Hospodinu. —

9. I řekl jemu král David: Jal v pokoji. I vstal a odešeldo Hebronu.

10. Poslal pak. Absolon vyzvědače do všech. pokolení israel

ských, řka: Hned jak uslyšíte zvuk bronby, rcete: KralajeAbsolon v-Hebronu.

11. S Absolonem:pak šlo dvě stě mužův z Jerusaléma po
zvaných, kteří šli upřímným srdcem, nic o tom nevědouce.

12. Poslal také: Absolor pro Achitofele' gilonakého, rádce
Davidova, z města jeho Gilo. A když. byl obětoval oběti, stalo
se spiknutíveliké, a lid sbíhal a rozmnožovalse vůkol Absolona.

18. I přišel posel k Davidovi, řka: Veškeren Israel celým
srdcem obrátil se po: Absolonovi.“

14. Tedy řakl David. služébníkům svým, kteří byli s ním
v Jerusalémě: Vstaňte, a utecme: sic jinak nebudeme moci
ujíti tváří Absolonovy: poapěšte vyjíti, aby snad přijda ne
zastihl nás, a neuvalil na nás zkázy, a nepohubil města
ostrostí meče.

15. I řekli služebníci královští. jemu: Všecko, cožkoli při
káže pán náš král, rádi učiníme služebníci tvoji.

16. Tedy vyšel král se vší čeledí svou-pěšky: toliko za
nechal král desíti ženin, aby hlídaly domu.

17. A vyšed král, | veškeren Israel pěšky, zastavili se podálod domu svého:

18. a všickní služebníci jeho-šli při něm, též-zástupy Cerethi
a Felethi, i všickni Getliejští, bojovníci udatuí, šest set mažův;
kteříž byli za ním pěšky přišli z Geth, šli před králem.

19. Řekl pák král k Ethajovi gethejskému: Proč [také ty]
jdeš s námi? ' Navrať se, a zůstaň pří králi, neho cízozemec
jel, a vyšel jsi z místa svého..

20. Včera“ jsi přišel, a již dnes bys měl přinucen býti,
aby s námi vyšel? Já půjdu kam se mi. nahodí: navratiž se,
a veď 8 sobou bratry své, a Hospodin učiní s tebou milosr
denství a- pravdu, že jsi mí ukázal. milosťa. věrnost.

21. I odpověděl Ethaj králi, řka: Živ jest Hospodin, a žív
jest pán můj král: že'na kterémkoli místě budeš pane můj
králi, budiž k smrti neb k životu, tam bude i služebník tvůj.

22. I řekl David Ethajovi: Pojdíž tedy a přejdí mimo.

I přišel Ethaj gethejský, a vějchni muži, kteří s ním byli, aostatní množství.

23. A všickní plakalí hlasem velikým, a všecken líd pře
cházel: král také přešel potok Cedron, i veškeren lid bral

se proti cestě, která vede k pouští. .
24. Přišel pak i Sádok kněz, i vělckní Levítové s ním, ne

souce archu umluvy Boží, i postavili archu Boží: a vstoupil“
Alnathar, dokud nepřešel veškeren ten lid, kterýž byl vyšel
z města. O

25. I řekl král k Sádokovi: Dones archu Boží zase do

města: jestliže naleznu milost před očíma Hospodinovýma,
přivede mne zase, a ukáže mi ji, a stánek svůj.

26. Pakli řekne mi: Nelíbfš se mi: aj tu jem, nechť miučiní, co se mu dobrého.vidí.
2. I řekl [ještě]král k Bádokoviknězi: Ó Vidoucí,S navrat

se do města v pokoji: Achimaas syn tvůj, | Jonathas syn
Ablatharův, dva synovéváši, af -zůstanou s-vámi.

28. Hle já skryji se na rovinách --pouště;". dokud nepřijde
zpráva od váa, kterážby oznámila mí.

29. Doneali tedy zase Sádok a Abiathar archu -Boží do
Jerusaléma: a zůstali tam.

30. David pak šel vzhůru k vrchu (hory) Olivetské, vatu
puje-a pláče, jda bosýma nohama, a maje přikrytou hlavu:
též | veškeren líd, kterýž byl s ním, přikrývše hlavy vstupo
vali plačíce.

81. Oznámeno pak jest Davidovi, že i Achitofel jest ve
spiknutí s Absolonem, £ řekl David: Prosím, Hospodine, radu
Achitofelovu v bláznovství. obrat.

32. A když vstoupil David na vrch hory, kdežto se chtěl
klaněti“ Hospodinu, aj potkal se 8 ním Chusaj Arachitský
maje roztržené roucho, a hlava posypanou pretí.

93. I řekl-muDavid: Půjdeš-lí se mnou, budeš mi břemenem:
34.pakli se navrátíš do města, a díš Absolonovi: Slažebník

tvůj jsem, Ó králi: a jakož jsem byl slažebníkem otce tvého,
tak již budu služebníkemtvým: zmaříš radu Achitofelovu.
- 36. Máš pak esebou Sádoka a Abiathara'kněží: a cožkoli
uslyšíš -zdomu králova, oznámíš Sádokovi a-Abiatharovi kněžím.

36. Jsou pak s nimi dva synové jejich, Achimaas, syn Sá
dokův, a Jonathas, syn Abiatharův: po nichž mi vzkážete
všecko, což uslyšíte.

$7. Šel tedy Chusaj přítel Davidův do-města, a také Absolonvšel do Jerůsaléma.—*

KAPITOLA XVI
Mláboseth osočen u Davida, — Semej zlořešíDavidovi. — Čhnaa! přišel

k Absolunovi. — Nešlecbotnost Absolonova,

1. A když David maličko pominul vrchu hory, vyšel Siba
služebník Mifibosethův proti němu, so dvěma oaly, kteří nesli
na sobě dvě stě chlebův, a sto svazkův hroznů suchých, a sto
brud fikův, a nádobu vína.

2. I řekl král Sibovi: K čemu jsou tyto věci? I odpovídal
Siba: Oalovétito jsou pročeleď královskou k jízdě: chléb a
fíky, abyjedli služebnícitvojí: víno pak, aby se napil, jestli
žeby kdo zemdlel na poušti.

3. I řeklkrál: Kde jest syn. pána tvého?“. I odpovědělSiba

králi: Zůstal v Jerusalémě, řka: Dnes navrátí mí dům lsrael
ský království otce mého.

4. I řekl král Sibovi: Aj tvé jsou všecky věci, které má
Mifiboseth.“ [ řekl Siba: Prosím, ať (vždy tak] nalézám milost
před tebou, pane můj králi.

. Tedypřišel král David až do Bahurim: a hle vyšel

* Vidouci, t j. muši Boží, proroku! '
* blíž Jericha u Jordánu.

* t J. pomodliti, obraceje se tváří k Slonu, kdež byla archa úminvy,

2 Čtyřiceti let čítá se tu od počátku království lsraelského.
2 Po vrších Palestiny byli strážní, kteří sobě podle omluvení zna

mení dávali. Když tedy Abeolon dal na výšinách vůkol Hebronu tronbiti,

vk era rynhle se rozléňajpo oolézemi.

KAPITOLA XVI

' Mlfboseth, syn Sanlův.
* Dle výroku Síbova měl za to David, že Mifiboseth drží s odboj

niky, protoš odňal mu všecky a obdařil Jimí Sibu. Patro, že
. nedávno. statky

: cy k oltáři a obětoval. se tu David překvapil, jelikož tak snadně uvěřil
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odtad muž z rodu domu Saulova, jménem Semej, syn Gerův,
a jda za ním zlořečil.

©. A házel kamením na Davida, a na všecky služebníky
krále Davida: veškeren pak lid, a všickní bojovníci, šli po
pravé, i po levé straně vedle krále.

7. Takto pak mluvil Semej, když zlořečil králi: Vyjdí, vyjdi
muží krve, a moží Belial.

8. Obrátil na tebe Hospodin všecku krev doma Saulova:
nebo jsi se vetřel v královetví místo něho, a nyní dal Ho
spodin království v ruku Absolona syna tvého: a hle již tebe
sužuje tvé vlastní neštěstí, nebo muž krve jsi.

9. I řekl Abisaj, syn Sarvie, králi: I proč zlořečí tento mrtvý
pes pánu mému králi? Půjdu a setnu mu blavu.

10. I řekl král: Co vám do toho, synové Sarvie? Nechte
ho, af zlořečí: nebo Hospodin přikázal mu. aby zlořečil Da
vidoví: a kdoby směl řící, proč tak učinil?*

11. I řekl král k Abisáji, i ke všem alužebníkům svým:
Hle syn můj, který pošel z života mého, hledá bezživotí mého :
čím více nyní tento syn Jemini? Nechte ho, ať zlořečí vedle
rozkázaní Hospodinova:

12. snad popatří Hospodín na soužení mé, a odplatí mí
Hospodin dobrým za zlořečení toto dnešní.

13. Šel tedy David a tovaryši jeho cestou s ním. Semej
pak, na vrchu hory po stráni, proti němu kráčel, zlořeče, a
házeje kamením proti němu, a sypaje prstí.

14. Přišel tedy král, i veškeren lid s ním ustalý, a odpo

činuli tu.
15. Absolon pak a veškeren lid jeho vešli do Jerusaléma,

též i Achitofel s ním.

16. Kdvž pak přišel Chusaj Arachiítaký přítel Davidův

k Absolonovi, řekl k němu: Zdráv buď králi, zdráv bud králi.
17. K němuž Absolon řekl: To-li jest vděčnost tvá k pří

teli tvému? Proč jsi nešel s přítelem svým?

18. I odpověděl Chusaj Absolonovi: Nikoli! ale toho budu,
kohož vyvolil Hospodin, a veškeren tento líd, i veškeren
lsrael. a s tím zůstanu.

19. Ale ať i toto doložím: Komu mám já sloužiti? Zdaliž
ne synu královu? Jakož jsem byl poalašen otce tvého, tak
1 tebe poslušen budu.

20. Řekl pak Absolon Achitofelovi: Vejděte v radu, co
máme činiti.

21. I řekl Achitofel k Absolonoví: Vejdi k ženinám otce
svého, kterých zanechal, aby hlídaly domu: aby kdyžby uslyšel
veškeren Israel, že jsi poškvrníl otce svého, zaílily se ruce
těch, kteří jsou s tebou.“

22. Tedy rozbili Absolonovi stan na nástřeší, a všel k že
nibám otce svého přede vším Israelem.

23. Rada pak Achitofelova, kterou dával toho času, byla
(tak vzácnáj, jako kdyby se kdo s samým Bohem byl radil:
taková byla všeliká rada Achitofelova, i když byl u Davida,
i když byl u Absolona.

* Jakoby řekl: Nochválím horlivostí vaší, synové Sarvie! Semej
koná nade mnou spravedlivou pokutu, přisouzenou ml od Boha, který
chce, abych za hříchy své trpěl. Semej činí to ze msty, čeho Bůh spra
vedlivě dopouští, aby mne pokořil Výkladem timto není ominvan hřích
Semejův, poněvadž mstivý Sanlovec ne ma to se oblédal, aby vůli Boží
konal, ale aby svon nenávist vyléval.

* Oboování 6 ženami! královými bylo netoliko zločinem, ale poklá
dáno za velezrádu. Ohavným zločinem timto Achitofel obmýšlel odkli
diti možnosť smíření krále Davida s Absolonem.

: KAPITOLA XVI 184| jp * :
KAPITOLA XVI.

Rada Achitofelova Chusaj zmařil, — David přešel Jordán. Achitofsi ze oběsil.

Absolos táhl proti Davidovi.

1. I řekl ještě Achitofel k Absolonovi: Vyberu sobě dva
nácte tisíc mužů, a vstana honiti buda Davida nocí této.

2. A udeře naů [nebo on jest ustalý, a zemdlené má ruce),
porazím ho: a když uteče všecken lid, který s ním jest, za
biji krále samého.

3. A tak zase přivedu všecken lid k tobě, jako se navra
cuje člověk jeden: nebo jednoho muže ty hledáš: a veškeren
lid bude v pokoji.

4. I líbila se ta řeč jeho Absolonovi, i všechněm starším
israelským.

5. A však řekl Absolon: Zavolejte Chusaj Arachitského, a
uslyšíme, co také on řekne.

6. A když přišel Chusaj k Abeolonovi, řekl jemu Absolon:
Takovou řeč mluvil Achitofel: máme-lí to učiniti, čili nic?
Jakou dáváš radu?

7. I řekl Chusaj k Absolonovi: Není dobrá rada, kterou
dal Achitofel tenkrát.

"8. A opět řekl Chusaj: Ty víš, že otec tvůj, a muži, kteří
jsou s ním, jsou velmi udatní, a zjitření na mysli, jako když
medvědice rozlítí se v lese, když jí pobrali mladé: ale i otec
trůj muž bojovný jest, nebude meškati s Jidem.'

9. Snad nyní kryje se v jeskyních, aneb v některém jiném
místě, v kterém se mu vidělo: a kdyžby padl jeden nebo
druhý [z lidu tvého) při začátku, každý, kdožkoli o tom uslyšel,
dí: Stala se porážka v lídu, který postoupil po Absolonovi.

10. A každý (i ten) nejsilnější, jehožto srdce jest jako Ivové,
strachem oslábne: nebo ví vaňkeren lid israelský, že jest
udatný otec tvůj, a sílní všickní ti, kteří jsou a ním.

11. Ale tatoť ne mi zdá dobrá býti rada: Nechť se sahro
máždí k tobě veškeren larael od Dan až do Bersabé, jako
písek mořský bez počtu: a ty budeš u prostřed nich.

12. A udeříme naň, na kterémkoli místě by nalezen byl:
a pokryjeme jej jako padává rosa na zemi: a z mužův kteříž
jsou a ním nezůstavíme aní jednoho.

13. Pakliby vešel do některého města, veškeren Israel obvleče
to město provazy, a vtrhneme je až do potoka, tak aby ani
kaménka z něho nebylo nalezeno.

14. I řekl Absolon, a všickni muži israelští: Lepší jest
rada Chusaj Arachitského, nežli rada Achitofelova. Hospodin
zajisté to způsobil, že zmařena jest rada Achitofelova užitečná,
aby uvedl Hospodin na Absolona zlé věci.

1ě. I řekl Chusaj Sádokovi a Abiatharovi kněžím: Tak a
tak radil Achitofeles Abeolonoví, a starším israelakým: ale
já takto a takto jsem radil. 

16. Nymí tedy pošlete rychle, « oznamte Davidovi, řkouce:
Nezůstávej této noci na rovinách pouště, ale bez meškání
připrav se (přesJordán): aby snad nebyl pohlcen král, i všecken
lid, který jest s ním.

17. Jonathas pak a Achímaas stáli u studnice Rogel:“ i šla
tam děvečka, a zvěstovala jim to: a oni šli, aby doneali po
selství to králi Davidovi: [nebo nesměli se ukázatí aneb vjítí
do města.

KAPITOLA XVIL

! Otec tvůj, zknšený a ostražitý bojovník, nebade nocovati s lidem

pod pm nebem, ale na místě úm.men Rogel = zkoumání) byj na východní straně Jerusaléma.

bb
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18. Vldélo pak je jedno pachole. a oznámilo to Absolonovi:
oni pak rychle odšedše vešli do domu jistého muže v Baharim,
který měl studnici* na dvoře svóm, i sestoupili do ní.

19. I vzala žena přikryvadlo, a rozestřela je na vrch stu
dnice, jakoby kroupy sušila:“ a tak zůstala ta věc tajna.

20. A když přišli služehníci Absolonovi do domu k ženě,
řekli: Kde jest Achimaas a Jonathas? I odpovědělajim žena:
Přešli apěšně, okusivše maličko vody. A ti, jenž jich hledali,
nenalezše ničehož, navrátilí se do Jerusaléma.

21. A když odešli, vystoupili oníno ze studnice, a šedše
oznámil: králi Davidovi, a řekli: Vstaňte a přepravte se rychle
přes řeku: nebo takovou radu dal proti vám Achitofel.

22. Tedy vstav David | veškeren lid, který byl s ním, pře
pravili se přes Jordán, až se rozednílo: a nezůatal ani jeden,
ježtoby se byl nepřepravil přes řeku.

23. Achitofel pak vida, že se nestalo vedle rady jeho, osedlal
osla svého, i vstav odjel do domu svého, a do města svého:
a spořádav dům avůj, oběsil se, i pochován jest ve hrobě
otce svého.

24. David pak již byl přišel do Ležení,* když ae Absolon
přepravil přes Jordán, on i všíckní muži israelští s ním.

25. Ustanovil pak Absolon Amasu místo Joaba nad vojskem:
Amasa pak byl syn muže, který sloul Jetra z Jearaeli, jenž
všel k Abigail dceři Naas, sestře Sarvie, kteráž byla matka
Joabova.

26. I rozbil stany Iarael s Absolonem v zemi Galaad.
27. A když přišel David do ležení, Sobi, syn Naas z Rab

bath synův Ammon, a Machir syn Ammihelův z Lodabar, a
Berzellaj .Galaadský z Rogelim, .

28. přinesli mu lože, a koberce, a nádoby hliněné, obilí
a ječmene, a mouky, a krup, a bobu, a šocovice, a smaženého
brachu,

29. a medu, a másla, ovce, a tučná telata, i dalí Davidovi,
i lidu, který s ním byl, aby jedli: nebo se domnívali, žeby
lid hladem a žízní zemdlen byl na poušti.

KAPITOLA XVIL.
Porážka a smrt Abeolonora,

1. Tedy David sčetl lid svůj, a ustanovil nad nimi tisícníky
a setníky,

2. a dal třetinu lidu pod zprávu Joabovu, a třetinu pod
zprávu Ablsaje syna Sarvie, bratra Joabova, a třetinu pod
zprávu Ethaje, kterýž byl z Getb, i řekl král k lidu: I já
také potábnu s vámi.

3. I odpověděllid: Nikoli nepotáhneš: nebo jestliže bychom
utíkali, nebude jim na nás mnoho záležetí: padne-lí z nás
polovice, nebudou toho velmi vážiti: nebo ty sám platíš za
deset tisícův:' protož lépe jest, aby nám byl ve městě ku
pomoci.

4. Jimžto král řekl: Co se vám za dobré vidí, to učiním.
Tedy stál král u brány: a vycházel lid v houfích svých, po
stu, a po tisící.

3 4 J. elsternu prázdnou bez vody.
* Dle čtení hebr.: „ussypala na ně krup.“
5 © J. do města iachanaím.

KAPITOLA XVII.

' Protivníkům záleží na tom, aby tebe dopadli; a my potřebujeme
pomoci, rady, správy a vlády tvů.
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5. I přikázal král Joabovi, a Abisajovi, a Ethajovi, řka:
Zachovejte mi syna mého Absolona. A veškeren lid slyšel,
když příkazoval král všechněm knížatům o Absolonovi.

G. A tak vytáhl lid do pole proti Israelovi, a stala se bitva
v lese Efraim.*

7. I poražen jest tu lid israelský od vojska Davidova, a
stala se porážka veliká v ten den, (padlo jich] dvacet tisícův.

8. Rozšířila pak se.tam bitva po vší krajině, a mnohem
více lidí bylo, které les pohubil,* nežli těch, které meč za
hladil v ten den.

9. Přihodilo se pak, že potkal se Absolon ae služebníky
Davidovými, sedě na mezku: a když podšel s ním mezek pod
dub hustý a veliký, hlava jeho uvázla v dubě:“ a kdvé tak
visel mezi nebem a zemí, mezek, na kterém byl seděl, od
běhl pryč. .

10. Vida pak to kdosi, oznámil Joabovi, řka: Viděl jsem
Absolona, an visí na dubě. .

11. I řekl Joab muži, který mu to oznámil: Jestliže jsi
viděl, proč jsi ho neprobodl až do země? A já bylbych dal
"tobě deset lotův stříbra, a jeden pás.

12. Kterýžto odpověděl Joabovi: Byť pak odvážil jsi v ruce
mé tisíc stříbrných, nikolibych nevztáhl ruky své na syna
králova; nebo jsme slyšeli, když přikazoval král tobě, a Abi
sajoví, a Ethajovi, řka: Šetřte mi syna mého Absolona.

13. Ale i kdybych to byl udělal proti duši své směle,* ni
koliby to nemohlo tajno býti krále, a ty sám bys proti mněstál.

14. I řekl Joab: Ne jak ty chceš, ale udeřím na něho před
tebou. Vzal tedy tři kopí do raky své, a vrazil je ve srdce
Absolonovo: a když ještě. hýbal so věze na dubě,

15. přiběhlo deset mládencův, oděnců Joabových, a bijíce
dobili ho.

16. Zatroubil pak Joab v troubu, a zastavil lid, aby více
nehonili utíkajícího lsraele, chtěje šetřití množství.

17. A vzavše Absolona, uvrhli ho v tom lese do jámy ve
liké, a snesli na něj hromadu kamení velmi velikou: ale
veškeren Israel utíkali jedenkaždý do stanův svých.

18. Absolon pak byl sobě vyzdvihl ještě za života svého
pomník, který jest v údolí královském:“ nebo byl řekl:
Nemámť syna, a tato bude památka jména mého. I nazval
ten pomník jménem svým a slove Ruka Absolonova, až do
dnešního dne.

19. Achimaas pak syn Sádokův řekl: Poběhnu, a zvěstuji
králi, že jej vysvobodil Huspodin z ruky nepřátel jeho.

20. K němuž Joab řekl: Nebudeš poslem dnes, ale oznámíš
to jiného dne: nechci, aby to dnes zvéstoval, nebo syn králův
umřel.

21. I řekl Joab k Chusi: Jdi, a zvěstuj králi, co jsí viděl.
Poklonil se Chuasi Joabovi, a běžel.

22. Opět pak Achimaas syn Sádokův řekl Joabovi: Co
škodí, poběhnu-lí já také za Chusi? I řekl jemu Joab: Proč
chceš běžeti, synu můj? Nepřineseš dobrého poselství.

293. Kterýž odpověděl: Co pak jestliže [přec) poběhnu“
I řekl jemu: Běž. Běže tedy Achimaas cestou bližší, před
běhl Chuasi.

3 Les Efraím ležel na východní straně Jordánu, několik hodin od
Machanaim.

* zděšení jsouce zbloudili, do bařin a výmolů zapadli, od zvěřejsou
rozsápání.

* £ J. hlava jeho zadržela se didhbými vlasy. jež zapletiy. so do
větví.

* t J. kdybych se byl opověžíl šivota, a učinil to.
* Údoli královské bylo bifž Jeruzaléma.
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24. David pak seděl mezi dvéma branama: strážný pak,
kterýž byl na vrchu brány nade zdí, pozdvíhna očí svých,
uzřel člověka, an běží sám.

25. I volaje oznámil to králi. I řekl král: Jest-lí sám je
diný, tedy dobré poselství přináší“ Když pak on pospíchal
a přiblížoval se,

26. uzřel strážný člověka druhého běžícího, a zvolav na
vrchu, řekl: Vidím i druhého člověka, an běží sám. I řekl
král: I ten jest dobrý posel.

21. Strážný pak řekl: Vidím běh prvního, jako by byl
běh Achimaassa syna Sádokova. I tekl král: Dobrý to muž:
a přichází dobré poselství nesa.

28. Volaje pak Achimaaa, řekl králi: Zdráv buď králi!
A pokloniv se králi, padl před ním tváří k zemi, a řekl:
Požchnaný Hospodin Bůh tvůj, který podmanil ty lídi, kteří
pozdvihli rukou svých proti pánu mému králi.

29. I řekl král: Dobře-li se má cyn můj Absolon? I řekl
Achimaas: Víděl jsem hluk veliký, ó králi, když Joab slu
žebník tvůj posýlal mne služebníka tvého; jiného nevím.

30. Jemuž řekl král: Pojď sem a stůj tuto. A když on
přešel a stál,

31. ukázal se Chusi a přišed, řekl: Dobrou novinu nesu.
pane můj králi: nebo vysvobodil tě dnes Hospodiu z ruky
všech, kteří povatali proti tobě.

32. Řekl pak král k Chusí: Dobře-li synu Absolonu? Jemuž
odpovídaje Chusi, řekl: Nechťstane se, tak jako synu tvému,
nepřátelům pána mého krále, i všechněm, kteří povstávají
proti němu ke zlému.

39. I zarmoutil se král, a vstoupiv do večeřadla nad branou,
plakal. A jda, mluvil takto: Synu můj Absolone, Absolone

synu můj: Ókdo mi dá, bych umřel za tebe, Absolone synu
můj, synu můj Absolone!

KAPITOLA XIX.
Josb domlouvá Davidovi, — lernalští a Jaděti sase přijaliDavida za krále,

1. I oznámeno jest Joabovi, že král pláče a kvílí syna svého:
2. a obrátilo se to vítězství toho dne v pláč všemu lidu:

nebo slyšel lid v den ten, že bylo praveno: Zármutek má
král pro syna svého.

3. I uchýlil se lid, a nechtěl vejíti do města v ten den,
právě jako 8e uchyluje lid, když utíká z boje.

4. Král pak přikryl hlavu svou, a kříčel hlasem velikým:
Synu můj Absolone, Absolone synu můj, synu můj!

5. Tedy všed Joab ku králi do domu, řekl: Zahanbil jsi
dnes tváři všech služebníkův svých, kteří vysvobodili život
tvůj, a život synův tvých, i dcer tvých, | život žen tvých,
i život ženin tvých.

G. Miluješ ty, kteří tebe nenávidí, a v nenávisti máš ty,
kteří tebe milují: a ukázal jal dnes, že nedbáš na vůdce své,
a na alužebníky své: a v pravdě nyní poznal jsem, že kdyby
byl Absolon živ zůstal, a my všickni byli padli, tož dobře

by se to líbilo tobě.
7. Nyní tedy vetaň, a vyjdi, a mlově dosti učíň služební

kům svým: nebo přísahám tobě akrze Hospodina, nevyjdeš-li,

* Kdyby vice Jich běželo, jako na útěku, bylo by snamením, že
bitva prohrána jest.

KAPITOLA XIX.

* Lid nevešel do města vítězoslavně, nýbrž toliko kradí.

S onstí
——
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že nezůstane s tebou ani jeden této noci: a toť bude tobě
horší, nežli všecky zlé věcí, které na tebe přišly od mladosti
tvé až dosavad.

8. Vstal tedy král, a posadil se ve bráně“ a povědéno
bylo všemu lidu, že král sedí v bráně: i přišlo všecko množství
před krále: Israel pak zutíkal do stanův svých.

9. Veškeren také lid hádal se ve všech pokoleních igrael
ských, řka: Král vysvobodil nás z ruky nepřátel naších, a on
vysvobodil nás z ruky Filistinských: a nyní utekl z země pro
Absolona.

10. Absolon pak, kterého jeme pomazali sobě (za krále),
zahynul v boji: dokud mlčíte, a nepřivodíte zase krále?

11. Král pak David poslal k Sádokovi, a Abiatharoví kněžím.
řka: Mlavte k starším judským, řkouce: Proč přicházíte po
slední k uvedení zase krále do domu jeho? (Nebo řeč všeha
Israele došla krále v domě jeho.)

12. Bratři mojí jste, kosť má, I tělo mé jste.* proč po
slední jste, uvádějíce zase krále?

13. A Amasovi rcete: Zdali ty nejsi kosť má a tělo mé?*
Toto ať mi učiní Bůh, a toto přidá, jestliže nebodeš vůdcem
vojska přede mnou po všecken čas místo Joaba.

14. I naklonil srdce všech mužův judských, jako muže je
dooho: a poslali ku králi, řkouce: Navratíž se ty, a všlickni
služebníci tvoji.

15. I navrátil se král, a přišel až k Jordánu, a veškeren
lid judský přišel až do Galgala, aby vešel vstříc králi, a pře
vedl jej přes Jordán.

16. Pospíšil pak Semej syn Gery syna Jeminí z Bahurim,
a vyšel 6 muži judskými vstříc králi Davidovi

17. e tisíci muži z Benjamin, a Síba služebník z domu Sau
lova, a patnácte synův jeho, a dvaceti služebníkův bylo s ním:
a rychle vkročivše do Jordánu, před králem

18. přešli brody, aby převedli čeleď královskou, a činili
vedle rozkázaní jeho: Semej pak syn Gery padna před králem,
když byl již přešel Jordán,

19. řekl k němu: Nepočítej mi pane můj neprávosti, aniž
pamatuj na to, co neprávě učinil alažebník tvůj toho dne,
když jsi vyšel pane můj králi z Jerusaléma, aniž toho ukládej
králi v srdci svém.

20. Neb já služebník tvůj poznávám hřích svůj: a proto
dnes první přišel jsem ze vší čeledi Josefovy, a vyšel jsem
vstříc pánu svému králi.

21. Odpovídaje pak Abisaj syn Sarvie, řekl: A cožnebude
zabit Semej proto, že zlořečil pomazanému Hospodinovu?

22. I řekl David: Co vám do toho, synové Sarvie? Proč
děláte se mi dnes satanem?* Dnes-liž má zabit býti někdo
v Israeli? Zdali nevím, že já dnes učinén jsem králem nad
Jeraelem ?

29. I řekl král Semejovi: Neumřeš. I přisáhl mu (na to).
24. Mifiboseth také, syn Saulův, vyšel vetříc králi, neumyv

noh. a neoholiv brady: a šatňv svých nevypral od toho dne,
jakž byl odešel král, až do dne, kdyš se navrátil v pokoji.“

25. A když v Jerusalémě vyšel vstříc králi, řekl jemu král:
Proč jsi nešel se mnou Mifibosethe?

3 Ve bráně bylo u Zldů misto, kdež se vykonávaly soudy a kde se
král ukazoval lidu.

* z jednoho a téhož pokolení, a tudiž = jednoho otce Judy, jste
vy l ji.

, Amas byl totiž sym sestry Davido3 Proč bránite ml, abych nečinil, 00 dobrého jest? Proš pobádáte
mne k slámu?

“ £ j. to všecko na snamení smutku.

„78 Pe a o
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26. A odpovídaje řekl: Pane můj králi, služebník můj
pohrdl mnou: i řekl jsem jemu já služebník tvůj, aby osedlal

ml osla, abych vedna odjel a králem: nebo. kulhavý jaem.služebník:tvůj
27. Nadto i osočil můe: sližebníka tvého: u tebe pána mého:

krále: ale ty páne můj králi, jsi jako anděl Boží, učiň, 'onžse toběbí. '
28. Nebo dům otce mého nebyl než amrti hoden před pánem:

mým králem: typak jsi zasadil mne služebníka svéhomezi
hodovníky stolu svého: a protož z čeho mám spravedlivě
naříkati? Aneb oč mám se vícé na krále domlouvati?

20. Řekl tedy. jemu král: Co darmo mlůvíš? Pevné jest,
což jsemvyřkl: ty'a Sibarozdělte statek mezisebou.

30. [odpověděl Mífiboseth král: :Třebas nechť všecko vezme,
když se jen. navrátil: pán můj král v pokojí do. domu svého.

31. Berzellaj také Galaadský, vyšed z Rogelím, přepravil
krále přes Jordán, také hotov :jea zprovoditi ho ža řeku.

32. Byl pak Berzellaj Galaadský velmi starý, totíž v.oam
desáti leťech, a.on oplatřovalkrále stravou, když obýval v le
žení; nebo býj muž. bohatý velmi.

33. Řekl tedy král. Berzellejoví: Pojď se mnou, aby od
počíval bezpečně: se mnouv Jerusalémě. .

34. I řekl Berzellaj králi: Kolik jest dní let živobytí mého,
abych šel s králem do Jerusaléma ?

36. V:oamdesáti letech jsém dnes: zdáli čerství jsou smy
slové moji, abých rozeznati mohl. cosladkého jest, a co hoř
kého? Aneb může-li se kochati služebník tvůj v pokrmu
a nápoji? Aneb zdali mohu víceposlouchatí hlasu zpěvákův

a zpěvkyň? Próčby měl služebník tvůj bys břemenem pánusvému králi? *

36. Maličko. [ještě] já služebník tvůj za, Jordán půjdu
s tebou: nepotřebujijá té odplaty,

37. ale- prosím, nechť se zase vrátím já služebník tedj,
a umru ve. městěsvém,. a. ať pochován jsem: podle.hrobu
otce svého, j matky své. Jest pak tu služebník tvůj Chamaam,
on nechat jde: s tebou, panemůj králi, a:učiň jemu, cažkoli
se tl dobrého vidí..

38. Řekl tedy: jemu.král: Nechť. jde.:se mnou Chamaam,

a já učiním jemu, cožkoli se tobě Ubití. bude, a čehožkolí
požádáš ode mné, obdržíš.

39. A když sepřepřavil vežkeren lid, 1král přes Jordán,

políbil král Berzellaje, a požehnal ho: a on se navrátil namístosyě.
40. A tak bral so králdo Galgals a Chamsams ním. Ve

škeren' pak -lid judský .byl převedl krále, a z lidu israelského
toliko polovice přítomna byla. *

+1. Protož.všičkni. muži isťaelštísebravše se ku. králi, řekli
jemu: Proč jsou tě ukradli" bratří naši muži Juda, a pře

vedli krále -a' čeleďjeho přea Jordán i všecky muže Davidovysním?
4. 1 odpověděli všickní muží judětí mužům israelským:

Proto že.bližší jest nám král: pročse hněváte o to? Zdali
jsme něcojedli odktále, aneb dary nám jsou dány?

49. I odpověděli muži. israelští mužům. judakyn, a řekli:
Deaíti díly my jeme větší u krále“ a protož nám král David
víco náleží, nežli vám: proč jste nám křivdu udělali, a ne
oznámili jste nám dříve, abychom zase přivedli krále svého?
Ale muži judětí odpovídali ještě tvrději mužům israelským.

* tajně tě zase povolali a přivedli, neučinivše toho s námi společně.
* my větší právo máme ku krájí, jelikož jest nás více desatero, po

kolení lsraelských více platí než Jada.
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KAPITOLA XX. .
Seba pobouřil Jid leraslský proti Davidovi, — Amas zabít, — Seha slat.

. Úředníci Davidovi ©

1. Přihodilo-se.také, že tu byl nějaký mužBelial,* jménem
Seba, syn Bochrí, muž Jemini: a ten zatroubíl v troubu, a
řekl: Nemáme-my dílu v-Davidovi, áni dědictví v synu Isai:

“ navrat 80 do stanův svých Israeli.
2. I odstoupil veškeren Israel od Davida, a následoval Seby

syna Bochri: ale muži judětí přidrželí se krále svého, od Jor
- dánu až do Jerusaléma. :

3. A když přišel král do domu svého do Jerusaléma, vzal
deset ženin,“kterých byl zanechal, aby hlídaly domu, a dal
je pod stráž, dávaje jim potravu: ale nevcházel k nim, nýbrž
byly zavřené až do dne smrti své ve vdovatví živy jsouce.

4. Řekl pak král k Amasovi: Svolej mí všecky muže judaké
do třetího dne, a ty také buď přítomen.

5. Odešel tedy Amasa, aby svolal Jadu, ale prodlil mimo
určitý čas, kterýž mu byl uložil král.

6. Tedy řekl David k Abisajovi: Již nyní- více trápiti nás
bude Seba syn Bochri, nežli Absolon: protož vezmi služeb

níky pána svého, a boň jej, aby snad nenalezl měst hraze
ných, a ušelby nám.

7. Tedy táhli s ním muží Joabovi, Cerethi také a Felethi:
1.věickni udatní vytáhli z Jerusáléma, aby honili Sebu syna
Bochri.

8. A když oni byli u kamene toho velikého, který jest
v Gabaon, přišed Amasa potkal se s nimi. Josb pak oblečen
byl v sukní úzkou, dle míry těla ového, a na- ni svrchu měl
připásaný meč, visící až na ledví v pošvě, kterýž tak udělán
byl, že se snadně dal vytrhnouti k udeření.:

9. Řek] tedy Joab k Amásovi: Zdráv buď bratře můj. A ujal
pravou rukou Amasu za bradu jako líbaje ho.

10. Amasa pak nepozoroval meče, jejž měl Joab,* kterýž
udeřil ho v bok, a vykydl střeva jeho na zem, aniž druhé
rány přiložil, a umřel. I honili Joab a Abisaj bratr jeho
Sebu syna Bochri.

11. Mezi tím někteří muži, z tovaryšů Joabových, stojíce
tu podle mrtvého těla Amasova, řekli: Hle toť ten, ježto
chtěl býti místo Joaba tovaryšem Davidovým.

12. Amasa pak ležel ve krvi zkálený, prostřed cesty. Vida

to jeden muž. že se zastavuje veškeren lid, aby pohleděl naň,
odvlékl Amasu s cesty na pole a přikryl jej rouchem, aby se
nezastavovali u něho, kteří šli tudy.

13. Když tedy byl odvlečen a cesty, šel jedenkaždý za Joa
bem, aby honilí Sebu syna Bochri.

14. On pak byl prošel všecka pokolení 'israelská až do
Abela a Bethmaacha:i všickní muži vybraní shromáždili se

k němu.
" 15. Přitáhše tedy oblehli ho v Abela, s v Bethmascha, a ob

kteli město náspem, a oblehli je: všecken pak zástup, kterýž
byl. s Joabem, usiloval podvrátit zdi.

16. V tom zvolala jedna moudrážena z městá: Slyšte, alyšte,
rcete Joabovi: Přístap sem, a budu 's tebou iJuviti.

17. Kterýž když přistoupil k ní, řekla jemu: Ty-lí jai Joab?

KAPITOLA XX.

' muž Belia) — nešlechetník, zlosyn.
3 Byly to ženiny, aprzněné Absolonem.
* Joab levou rukou s pochvy vytihl moč, zatím co Amass pravouA EWA“ rukouzabradudržel.JoabzavraždilpříbuznéhoAmasa,jelikožDavid

chtěl Jej učiniti vévodou svým místo Joabe.B
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A on odpověděl: Jeem. Jemaž takto mluvila: Poslyš řečí slu
žebníce své. Kterýž odpověděl: Slyším.

18. A ona zase pravila: Říkali v starém přísloví: Kdo se
ptají, nechť se ptají v Abela: a tak dobře pochodili.“

19. Nejsem-li já, kteráž odpovídám pravdu“ v Israeli, ty
pak usiluješ zkaziti město, a vyvrátiti matku v Israeli? Proč
usiloješ zkaziti dědictví Hospodinovo?

20. A odpovídaje Joab, řekl: Odstup, odstup to ode mne:
nekazím, ani nebořím.

21. Není tomu tak, ale člověk 8 hory Efraim Seba, syn
Bochri příjmím, pozdvihl ruky své proti králi Davidovi: vy
dejte ho samého, a odtrhneme od města. I řekla žena k Joa
bovi: Hle hlava jeho vyvržena bude tobě přes zed.

22. Šla tedy ke všemu lidu, a mluvila jim moudře: kte
řížto stavše hlava Seby syna Bochri vyhodili ji Joabovi. A on
zatroubil v troubu,1 rozešli ge od města, jedenkaždý do stanův
svých: Joab pak navrátil se do Jeruzaléma ku králi.

29. I byl Joab nade vším vojskem israelským: Banajáš pak
ayn Jojadův byl nad Cerethi a Felethl.

24. Aduram pak nad daněmi: Josafat pak syn Ahiludův,
spisovatelem pamětí.

25. Síva pak písařem: Sádok pak a Abjathar kněžími.
26. Ira pak Jairský byl knížetem “ Davidovým.

KAPITOLA XXI
Hlad veliký. — Války Davidovy s Filistinskými.

1. Byl také hlad za dnův Davidových tři léta pořád: i otázal
se David úst Hospodinových.' I řekl Hospodin: Pro Saule,
a dům jeho krvavý. poněvadž zavraždil Gabaoniteké.

2. Tedy povolav král Gabaonitských, řekl k nim. (Gabao
nitští pak nebyli ze synů israelakých, ale ostatkové Amorrhej
ských: jimžto synové israelští byli přisáhli, a však Saul je
chtěl vypleniti jako z horlivosti, pro syny lsraelské a judské.) *

3. Řekl tedy David Gabaonitakým: Co vám učiním? A které
bude pro vás očištění* abyste zase dobrořečili dědictví Ho
spodinovu ?

4. I řekli jemu Gabaonitští: Nejde nám o stříbro a zlato,
ale proti Saulovi, a proti domu jeho: aniž chceme tomu, aby
kdo zabit byl z Israele. Jimžto král řekl: Což tedy chcete,
abych vám učinil?

5. Kteříž řekli králi: Muže toho, který potřel nás, a po
tlačil nespravedlivě, tak vyhladiti musíme, aby ani jeden ne
zůstal z rodu jeho ve všech končinách israelských.

©. Nechť se nám vydá sedm mužův ze synův jeho, abychom
je ukřižovali Hospodinu v Gabaa Saule, někdy vyvoleného
Hospodinova. I řekl král: Já dám.

* Staré přísloví káže: Kdož rady hledají, k mondrým lidem do Abely

a vyJstesemělinása ovšem dobře byste po

ch?
* £ j. mistodršícím, důvěrníkem.

KAPITOLA XXL

' David tásal se Hospodina akrze ústa nejvyššího kněze, proč by
ten hlad byl na lid seelán?

* Za Josue slíbeno Gabaonakým, že vyhlasení nebudou (Jos. 9. 15—19.)
* Čím napravím křivdu vám od Sanle nělněnou?

Egyra KAPITOLAXKIL ut

7. I odpustil“ král Mifibosethovi synu Jonathy, syna Sau
lova, pro přísahu Hospodinovu, která byla mezi Davidem,
a mezi Jonathou synem Saalovým.

8. Vzal tedy král dva syny Resty dcery Aja, kteréž porodila
Saulovi, Armona a Mifibosetha: a pět synův Míchol,* dcery
Saulovy, které byla porodila Hadrielovi synu Berzellaje, který
byl z Molathy,

9. a vydal je v ruce Gabaonitských: kteřížto ukřížovali je
na hoře před Hospodinem: a tak padlo těch sedm spolu,
a zabiti jsou za prvních dnův žně, když počínali žíti ječmen.

10. Vzavši pak Resfa dcera Aja žíni, prostřela sobě ji na
skáJe, od začátku žně, až dokud nepršel na ně déšť s nebe:
a nedala ptákům jich trbati za dne, ani zvěři v noci.

11. I oznámeno jest Davidovi, co učinila Resfa, dcera Aja,
ženina Saulova.

: 12. Lodšed David, vzal kosti Saule, a kosti Jonathy syna jeho
od mužův Jábes Galaad, kteří byli je ukradli z ulice Bethsan,
kdežto byli je zvěšeli Filistinští, když porazili Saule na Gelboe:

13. a vzal odtud kosti Saule, a kostí Jonathy syna jeho:
n sebravše kosti těch, kteří ukřižování byli,

14. pochovali je s kostmi Saule, s Jonathy syna jeho v zemi
Benjamin na boku, v hrobě Cís otce jeho: a učinili všecko,
což byl přikázal král, a potom zase slitoval se Bůh nad zemí.“

15. Vznikla pak opět válka Filistinských proti Israelovi,
i vytáhl David, a služebníci jeho s ním, a bojovali proti Fili
stinským. Když pak [v bitvě) ustal David,

16. Jesbibenob, kterýž byl z rodu Arafa," jehožto kopí hrot
vážil tři sta lotův, a měl připásaný k sobě meč nový, usiloval
zabiti Davida.

17. Ale Abisaj syn Sarvie přispěl mu na pomoc, a udeřiv
Filistinského zabil ho. Tehdy zapřisáhli se muži Davidovi,

řkonce jemu: Již více nepůjdeš s námi do boje, aby nezhasil
svíce iaraelské *

18. Byla jest i druhá válka v Gob proti Filistinakým: tehdáž
Sobochsj z Husaty zabil Sáfa z rodu Arafa (kterýž byl) z po
kolení obrův.

19. Třetí také válka byla v Gob proti Filistinakým, v kteréž
zabil Adeodat, syn Lesa, krumpýř bethlémský, (bratra) Go
liáše Gethejského, u jehožto kopí dřevo bylo, jako vratidlo
tkadlcovské.

20. Čtvrtá válka byla v Geth: v kteréžto byl muž vysoké
postavy, jenž na rukou i na nohou měl po šesti prstech,
totiž čtyřmecítma, a byl z rodu Arafa.

21. A haněl Izraele: zabil ho pak Jonathan, syn Samaa,
bratra Davidova.

22. Ti čtyři narodili se z Arafa v Geth, a padli do ruky
Davidovy, a složebníkův jeho.

KAPITOLA XXI.
David Bohu děkuje sa vysvobození ode všech nepřátel ových.

1. Mlavil pak David Hospodinu slova písně této,' v den,
v kterém ho vysvobodil Hospodin z raky všech nepřátel jeho,
a z ruky Saulovy,

* £ J. ncboval, nevydal bo.
3 Dcera tato Saalova sloje vlastně: Merob (1. Král. 18., 19.). Micbol
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: KAPITOLA XXII

* Píseň tato jest také obenžena v Žalmn 17.Nye 0Z PADDD



43 DRUHÁ KNIHA KRÁLOVSKÁ fff oujjišěě

2. a řekl: Hospodin skála má, i síla má, I vysvoboditel můj.
3. Bůb síla má, v něho doufati budu: štít můj a roh epa

sení mého:* vyvyšitel můj, a útočiště mé: epasitel můj, [jenž]
z nepravosti vysvobodíš mne.

4. Chvály hodného vzývati budu Hospodina: a od nepřátel
svých vysvobozen budu.

5. Nebo obklíčily mne hrůzy smrti: proudové Belial* pře
děsili mne.

6. Provazové pekelní “ obstoupili mne: osídla amrtí zachvá
tila mne.

7. V soužení svém vzývati budu Hospodina, a k Bohu svému
volati budu: i vyslyší ze chrámu svého blas můj a křík můj
vnikne v uši jeho.*

8. Pohnula se a zatřásla se země: základové hor zboření

jsou a otřeseni, nebo rozhněval se na ně.
9. Dým vystonpil ze chřípí jeho, a oheň ažírající z úst jeho:

uhlí roznítilo se od něho.

10. Naklonil nebes, a sstoupil: a mrákota byla pod no
hama jeho.

11. A vstoupil na chorubíny, a letěl: a letěl na peří větru.
12. Položil tiny okolo sebe jako skrejší: a řičící prosívaje

vody z oblaků nebeských.
19. Od bleaku tváře jeho rozpálilo se uhlí řeřavé.
14. Hřímal s nebes Hospodin: a Nejvyšší vydal hlas svůj.
15. Vystřelil střely, a rozptýlil je:“ [vypustil] blesky, a

strávil je.
16. A ukázaly se hlubiny mořské, a odkrytí jsou zákla

dové země od kárání Hospodinova, od dechu ducha prchli
vostí jeho.

17. Poslal s výsosti, a pojal mne: a vytáhl mne z vod
mnobých."

18. Vysvobodil mne od nepřítele mého přesilného, a od
těch, kteří nenáviděli mne: nebo silnější mne byli.

19. Předstihl mne v den soužení mého, a byl mi Hospodin
podporou.

20. A vyvedl mne na prostranství:“ vysvobodil mne, neb
sobě oblíbil mne.

21. Odplatí mi Hospodin vedle spravedlností mé: a vedle
čistoty rukou mých odmění mi.

22. Nebo jsem ostříhal cest Hospodinových, a nejednal
jsem bezbožně proti Bohu svému.

28. Všickni zajisté soudové jeho jsou před oblíčejem mým:
a přikázaní jeho neodvrhl jsem od sebe.

24. A budu dokonalý sním: a vystříhati se budu od své
nepravosti.

25. A protož odplatí mi Hospodin vedle spravedlnosti mé:
a vedle čistoty rukou mých před oblíčejem očí svých.

26. Se svatým svatý budeš: a a silným dokonalý.
27. S vyvoleným vyvolený budeš: a s převráceným převrá

cený budeš“
28. A líd chudý spasena učíníš: a' očima svýma ponížíš

pyšných.

* Rob jest znamení síly a vitězetví (5. Mojž. 88., 17.).

" amría pa mocnostíjako prond obkličilya předšety mne.* bolesti smrtel

5 V dalších veršů vypisuje David nebezpečenstvi, ježto so naň
byla shlukla, [ kterak ujal se ho I chránil jej všemohoucí Hospodin.

* £ J. nepřitaly.
* t j. nebezpočenství.
> £ Jj.na svobodu, na místo volné a bezpečné.
* Každému odplatíš podle skatkův jeho.
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29. Nebo jsi ty svíce má Hoapodine: a ty Hospodine osvítíš
temnosti mé.

30. Nebo s tebou poběhnu přepásaný: s Bohem svým pře
skočím zed.'*

31. Cesta Boží nepoškvrněná jest, vyřčení Hospodinovo
ohněm zkušené: onť jest štít všech, kteříž doufají v něho.

82. Kdo jest Bůh krom Hospodina: a kdo silný, krom Boha
našeho ?

33. Bůh [to jest), který přepásal mne allou: a urovnal
dokonalou cestu mou.

34. Čině mi nohy (křepkó) jako jelenům, a na výsostech *!
postavuje mne.

35. Cviče ruce mé k bojí, a způsobuje jako lučlště měděné
ramena má.

36. Dal jsi mí štít spasení svého: a dobrotivost tvá zve
lebila mne.

87. Rozšířil jsi kroky mé pode mnou: a nepodvrtnou se
nohy mé.

38. Honiti budu nepřátely avé, a potru je: a nenavrátím
se, dokud nezahubím jich.

39. Zahubím je a potru, aby nepovetali, padnou pod no
hama mýma.

40. Přepásal jsi mne silou k boji: aklonil jsi pode mnety,
kteří se mi protivili.

41. Nepřátely mé obrátil jal zpět: ty, kteří nenávidí mne,
a zničím je.

42. Volati budou, s nebude, kdoby vysvobodil: k Hospodinu,
a nevyslyší jích.

49. Shladím je, jako prach země: jako bláto na ulicích
rozšlapu je, a rozdrtím.

44. Vysvobodíš mne od odporův lídu mého: ostříhatí mne
budeš, abych byl hlavou národův: lid, kterého neznám, slou
žiti mi bude.

45. Synové cizí protiviti se budou mně, alyéením ucha '*
poslouchati mne budou.

46. Synové cizí eplynuli, a sevření budou v úzkostech svých.
47. Živ jest Hospodin, a požehnaný Bůh můj: a vyvyšován

budiž Bůh silný spasení mého.
(S 48. Bože, který dáváš mi pomsty,
pode mne.

49. Který vyvozuješ mne z nepřátel mých, a nad povstá
vajícími proti mně povyšuješ mne: od muže nepravého vy
svobodíš mne.

50. Proto chváliti budu tebe Hospodine mezi národy: a
jménu tvému zpívati budu,

51. [tobě] jenž zvelebuješ spasení krále svého a činíš mi
loerdenství pomazanému svému Davidovi, a semení jeho až
na věky.

a podmaňoješ národy

KAPITOLAXXII
Poslední slova Davidova, — Jména hrdis jeho,

1. Tato pak jsou poslední slova Davidova. Řekl David,
syn lesí: řokl muž, jemužto ustanoveno jest o pomazaném"
Boha Jakobova, výborný zpěvák lgraelský :

té g tebou, s Bohem mým spojen jsa a ajednocem potáhnu ochotně
povností nepřátelských.

nepřátely.
proti svými budou, pokud mne nepoznají, ale jak

mile zmo a hlas můj nalyží, poddají se.

KAPITOLA XXIII.

" £ j. jemuž o Messtáši, o Kristu zaslíbení dáno.

7 07A Cz= Rea$i m
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2. Duch Hospodinův mluvil skrze mne, a řeč jeho (zněla)
jazykem mým.

3. Řekl Bůh iaraelský ke mně, mlavil Silný israelský:
(Přijde) panovník nad lidmí, spravedlivý panovník v bázní Boží.“

4. Jako světlo záře jitřoí, když vychází slunce, z rána bez
oblakův stkví se, a jako mocí deště roste bylina z země.*

5. Aniž jest takový dům můj před Bohem, aby umlavu věčnou
učinil se mnou, pevnou ve všech věcech, a utvrzenou.“ Nebo
všecko spasení mé, i všecka vůle (daří mí sej: aniž jest co
ježtoby nerostlo.*

6. Přestupníci pak všickní vvplenéní budou jako trní, které
rukou bráno nebývá:

7. ale kdožby se ho chtěl dotknouti, vezme železo, a dřevce
od kopí, a ohném zanícené spálí se až na prach.

8. Tato jsou jména hrdín Davidových. Sedící na stolici
nejmoudřejší“ kníže mezi třemi, on byl jako nejoutlejší dřeva
červítek, kterýž oam set pobil útokem jedním.

9. Po něm, Eleazar, syn strejce jeho, Ahohitaký, mezi třemi
silnými, kteří byli s Davidem, když zhaněli Filistinské, a shro
máždili se tam k bitvě.

10. A když vytáhli muží lsraelští, on vstav, bil Filistinaké,
až ustala ruka jeho, a ztrnula s mečem: i učinil Hospodin
vysvobození veliké v ten den: a lid, který byl utíkal, navrátil
se, aby sebral kořisti z pobitých.

11. A po něm [byl] Semma, syn Age z Arari. I shromá
ždili se byli Filístinstí na stanovišti: bylo pak tam pole po
seté šocovicí. A když utekl lid před Filistinskými,

12. postavil se on u prostřed pole, a bránil ho, a porazil
Filistinské: a učinil Hospodin vysvobození velíké.

13. A ti tři, kteříž byli přední z třicíti, byli také před tím
sestoupili, a přišli v čas žně k Davidovi do jeskyně Odollam:
vojsko pak Filistinské leželo v údolí obrův.

14. A David byl v pevnosti: stanoviště pak Filistinských
tehdáž bylo v Bethlémě.j

15 Zachtělo se tedy Davidovi (vody), a řekl: Ó by mi
někdo dal píti vody z cisterny, která jest v Bethlémě u brány"

16. Probili se tedy ti tři udatní skrze vojsko Filistinských,
a navážili vody z cisterny bethlémaké, která byla u brány, a
přinesli ji k Davidovi: ale on nechtěl jí píti, ale obětoval ji
Hospodinu,

17. řka: Uchovej Hospodin, abych to učiniti měl; zdali
krev lidí těchto, kteří šli, opováživše se životův svých, mám
já píti? I nechtěl jí píti.“ To učinili ti tři nejsilnější.

18. Abisaj také bratr Joabův, syn Sarvie, byl kníže ze tří:*
onť jest, který pozdvihl kopí svého proti třem stům, kteréž
pobil, a byl nejslovutnější z těch tří,

19. a z těch tří jsa on znamenitější, byl knížetem jejich,
ale oněm třem prvním nebyl roven.

20. A Banajáš syn Jojady muže udatného, velikých činův
z Kabseel: on zabíl dra lvy (reky) moabské, tentýž stoupiv,
zabil Iva v cisterně toho času, když byl eníh.

3 Proroctví to jest o příštím Spasitel, o Messiáší a krůlovatví jebo.
> dolož: rovně tak bade 1 příchod Messláše s království jeho.
* dolož: „Nieméně však stane se to.
* £ j. nedařilo mi se.
* Přední tento rek mezi hrdinami Davidovými ve knize Par. 11., 11.“

Hachsmonsluje Jesbaam, syn
* Voda vokolí Bethléma má zvláštaí Wbeznou chuť. Šalomoun ji aš

do Jerusalůma vedl.
S David totiž s nebezpečenstvím a škodou poddaných svých neahtěl

Medati a užíti rozkoše.
> © Jj. z té drubě trojice.
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21. On také zabil muže egyptského, muže ku podivu [ve
likého], který měl v rukou kopí: i šel k němu s bolí, a mocí
vytrhl kopí z ruky Egyptského, a zabil ho kopím jeho.

22. To učinil Banajáš syn Jojadův.
23. I on byl slovutný mezi třemi silnými, kteříž byli mezi

třicítí znamenitější: ale [oněm) třem se nevyrovnal: i učinil
ho sobě David důvěrníkem, tajným rádcem.

24. Asael bratr Joabův, byl mezi těmi třicíti (hrdinamij,
Elehanan syn strejce jeho z Bethléma,

25. Semma z Harodi, Elika z Harodi,
26. Heles z Falti, Hira syn Akkes z Thekna,
27. Abiezer z Anathotb, Mobonnai z Husaty,
28. Selmon Ahohitaký, Maharai Netofataký,
29. Heled syn Baana, také Netofatský, Ithaj syn Ríbaje

z Gabaath synův Benjamin,
30. Banajáš Farathonský, Heddai od potoku Gaas,

31. Abialbon Arbatský, Azmaveth z Beromi,
32. Eliaba z Salaboni. Synové Jassen, Jonathan,
33. Semma z Orori, Ajam, syn Sarar Arorský,
34. Elifelet syn Aasbaie, syna Machati, Eliam syn Achi

tofelův Gelonský,
35. Hesrai z Karmélu, Farai z Arbi,
36. Igaal syn Náthanův z Soby, Bonni z Gád,
37. Selek Ammonský, Naharaí Berotský, oděnec Joaba, syna

Sarvie,
38. Ira Jethritaký, Gareb také Jethritský,
39. Uriáš Hethejský. Všech třiceti a sedm.'*

KAPITOLA XXIV.

Nešťastné Davidovo sečtení lidu, — a pomsta Boží pro ně.

1. I popudila se opět prcblivosť Hospodinova proti Israelovi,
a ponukla na ně Davida,' aby řekl: Jdi, sečti lid ixraelský
a judský.“

2. [ řekl král k Joabovi knížeti vojska svého: Projdi všecka
pokolení israelská od Dan až do Bersabé, a sečtěte líd, abych
věděl počet jeho.

8. I řekl Joab králi: Přidej Hospodin Bůh tvůj k lidu tvému
tak mnoho, jak ho nyní jest, a ještě stokrát víc přispoř před
oblíčejem pána mého krále: ale co míní pán můj král ta
kovou věcí?

4. A však přemohla řeč králova slova Joabova, i knížat
vojska: a vyšel Joab a knížata vojska od krále, aby sečtli
lid israelský.

5. A přepravivše se přes Jordán, přišli do Aroer po pravé
straně města, které jest v údolí Gád:

d. potom příšli skrze Jazer do Galaad, a do země nižší
Hodsí, a přišli k lesům Dan. I chodivše vůkol podle Sidonu,

7. Ali mimo zdi (města) Týru, a všecku zemi Hevejakých,
Chananejských, a přišli na poledne (země) Juda do Bersabé:

8. a zchodivše všecku zemi, přišli po devíti měsících a
dvaceti dnech do Jerusaléma.

te £ j. s Joabem, předním vůdcem.

KAPITOLA XKIV.

! Bůh dopastíl na Darida pokněení, kterému on neodolal.
2 Sečtení lidu samo v sobě nic zlého nebylo: ale hříšným stalo se,

JelikožJe Davidpodnikls vysokomyslnosti,a vojskodržetive stavu válečném a meze říše o své újmě proti záměrům Hospodino
vým výbojně rozšiřovatí. (Viz svrchu 5. Mojž. 17., 16.)
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9. Dal tedy Joab počet lidu sečteného králi, a nalezeno
jest z Iaraele osmkrát sto tisíc mužův silných, kteří mohli
tasiti meč: a z Judy pětkrát sto tisíc [mužů] bojovných.*

10. Tlouklo pak Davidovi srdce,“ když eečtenjest lid; 1 řekl
David k Hospodinu: Zhřešíl jsem těžce, učiniv to; ale prosím
Hospodine, abys odňal nepravosť služebníka svého, nebo jaem
příliš bláznivě jednal.

11. Když tedy vstal David ráno, stala se řeč Hospodinova
k Gádovi proroku, a Vidoucímu Davidovu, řkoucí:

12. Jdi a rci Davidovi: Toto praví Hospodin: Tři věci dá
vají se tobě na vůli: vyvol jednu z nich, kterou chceš, abych
učinil tobě,

13. A přišed Gád k Davidovi, oznámil mu to, řka: Aneb
přijde na tebe hlad za sedm let“ v zemi tvé: aneb tři měsíce
budeš utíkati před nepřátely avými, a oni tebe honiti budou:
aueb za tří dni bude mor v zemi tvé. Nyní tedy rozmyslí se,
a viz, jakou mám odpověď dáti tomu, kterýž mne poslal.

14. I řekl David k Gádovi: Soužen jsem náramně; ale lépe
jest, abych upadl v ruce Hospodinovy (neboť jsou mnohá ali
tování jeho), nežli v ruce lidské.

15. I dopustil Hospodin mor na Iaraele, od jitra toho až
do času uloženého, a zemřelo z lidu od Dan až do Bersabé
sedmdesáte tisíc mužův.“

* V 1. knize Paralipom. 21., 5. udán větší Zdá se, že Joab,

Jemuž se nelíbilo toto počínání,prve než sesteno bylo pokoleníprZ amenšípočetkráliudal.
V letopisech, vedle kterých kníhy Paralíp sepsány jsou, pravý počet

Jest.
* gvědomí se v něm ozvalo a bnětlo Jej.
3 Dle 1. Paralip. 31., 12. tři léta. Tak čteme též v řeckém překlada

a u některých sv. otnův.
* Morem tím | David 1 lid potrestání json. David nařídil sčítání Iktu

s pohnuteknekalých.E Jej k tomubezpochybymarnostapýcha. Zdá so také, že oboutky válečné a výbojné k tomu jej přiměly.
Poblouzení jeho a vina v této příčiněpatrně byly těžké. Uznal to sím
prve, než ma Bůh prorokem ohlásil pokutu zaslouženou. — Alo | lid,
strašlivě postižený morem, slušně a spravedlivě pokutován, Jest mimo
Jiné i za to, že řádnému králi svému se zprotivil, nánleduje oďbojníka
Abeolona | buřiče Sebn.

/*

KAPITOLA XXIV,

16. A když vztáhl ruku svou anděl Hospodinův na Jeru
salém, aby bubil jej, alitoval se Hospodín nad soužením (lidu],
a řekl andělu bijícímu lid: Dostiť jest; zdrž již ruku svou.
Byl pak anděl Hospodinův u humna Arovny Jebusejského.

17. I řekl David k Hospodinu, když viděl anděla, an bije
líd: Já jsem ten, kterýž jsem zhřešil; já jsem neprávě učinil;
ale tito, jenž json jako ovce, co učínili? Nechť se obrátí,
prosím ruka tvá, proti mně, a proti domu otce mého.*

18. Přišel pak Gád k Davidovi vten den, a řekl jemu:

Vstup a vzdělej oltář Hospodinu na humně Arevny Jebusejského.
19. I šel David vedle řeči Gádory, kterouž byl přikázal

jemu Hospodin.
2. A vyhlídaje Arevna uzřel, an král a služebníci jeho

jdou k němu:
21. a vyšed poklonil se králi padna tváří k zemi, a řekl:

Co jest příčinou, že přichází pán můj král k služebníku svému?
Jemužto David řekl: Abych koupil od tebe bumno a vzdělal
tu oltář Hospodinu, aby přestal mor, který se rozmohl v lidu.

22. I řekl Arevna k Davidoví: Nechť vezme pán můj král
a obětuje, jak se mu líbí; máš tu voly k zápalné obětí, i vůz,
i jha volův na dříví.*

23. Všecky ty věcí dával Arevna králík“ králi; a řekl
Arevna králi: Hospodin Bůh tvůj přijmí slib tvůj.

24. Jemuž odpovídaje král řekl: Nikoli jak ty chceš, ale
za peníze koupím od tebe, aniž budu obětovati Hospodinu
Bohu svému obětí zápalných darem sobě daných. Tedy koupili
David bumno,'“ j voly za padesáte lotův stříbra :

25. a vzdělav tu David oltář Hospodinu, obětoval. oběti zá
palné a pokojné: i slitoval se Hospodin nad zemí, a zasta
vena jest rána v Israeli.
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TŘETÍ KNIHA KRÁLOVSKÁ.

Ve knize této, jež hebrejsky „Malachim“ slove, jsou zprávy o stáří, posledních činech a o smrti
krále Davida,

o kralování Šalomounově, o vystavění a posvěcení chrámu,

o rozdělení národu a země po emrti Šalomounově na dvoje království, o činech čtyř králův Judských

Roboama, Abiama, Azy, Jozafata a o osmi Israelských Jeroboama,

Nadaba, Baazy, Ela Amry a Achaba.

KAPITOLA I.

SašlosťDavidova, — Úklady Adoalášovy, — Ďalomosn učiněnkrálem,

1. Král pak David sestaral se, a měl věku svého velmi
mnoho dní: a ačkoli jej přikrývali šaty, však nemohl se
zahříti.

2. Tedy řekli jemu služebníci jeho: Nechat vyhledáme pánu
našemu králi mladice panny, aby stála před králem,' a opa
trovala jej, a aby spala vlůnu jeho, a zahřívála pána na
šeho krále.

3. I hledali ve všech končinách israelských mladice krásné,
a nalezli Abisag Sunamitskou, a přivedli jí ku králi.“

4. Byla pak ta děvečka pěkná velmi, a spávala s králem,
a posluhovala jemu, král pak jí nepoznal

5. Adoniáš pak syn Haggity pozdvíhoval se, řka: Jáť budu
kralovati. I najednal sobě vozův, a jezdcův, a padesáte mužův,
kteříby běhalí před ním.

6. A nikdy bo netrestal otec jeho, řka: Proč to učinil?
Byl pak I on velmi silčný, druhý rodem po Absolonoví.

T. I mluvíval s Joabem synem Sarvie, a s Abiatharem kně
zem, kteří napomáhali straně Adoniášově.

8. Ale Sádok kněz, a Banajáš syn Jojadův, a Náthan prorok,
a Semej, a Rej, a (jiní) udatní z vojska Davidova nebyli s Ado
niášem.

9. Adoniáš tedy obětoval akopců, a telat a věcho tučného
dobytka, u Kamene Zoheleth, kterýž byl blízko studnice
Rogel, 1 pozval všech bratří svých synův královských, a
všech mužův Judských, služebníkův královských :

10. Náthana však proroka, a Banajáše, a [jiné] vše hrdiny,
a Šalomouna bratra svého, nepozval.

11. I řekl Náthan k Bethsabé matce Šalomounově: Nesly
čela-lis, že kraluje Adoniáš syn Haggity, a pán náš David
nic neví o tom?*

KAPITOLA L

' Byla při něm, aloužila jemu.
* David Sunamitku bezpochyby pojal za ženinu svou, čehož zákon

dovoloval.

Trůn lsraelský měl býti dědičný v domě Davidově, však nikoli

po práva prvorozenství, ale dle určení Božího. (Vlz 2. Král. 19., 25.„ 12.)
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12. Nyní tedy pojď, přijmí radu ode mne, a vysvoboď život
svůj, i (život) syna svého Šalomouna,

18. Jdi, a vejdouc ku králi Davidovi, rci jemu: Zdaliž ty
pane můj králi nepřisáhl mně alužebnicí své, řka: Šalo
moun syn tvůj kralovati bade po mně, a on seděti bude na
stolici mé? Proč tedy kraluje Adoniáš?

14. A když ty ještě tam mluvití budeš s králem, přijdu já
za tebou, a doplním řeč tvou.

15. Vella tedy Bethsabé ke králi do pokoje: král pak byl
již velmi starý, a Abisag Sunamitaká posluhovala jemu.

16. I sklonivší se Bethsabé, poklonila se králi. Jížto král
řekl: Co chceš?

27. Kterážto odpovídajíc řekla: Pane můj, ty jsí přísáhl
skrze Hospodina Boha svého služebníci své: Šalomoun syn
tvůj kralovati bude po mně, a on seděti bude na stolici mé.

18. A nyní hle Adoniáš kraluje, a ty, pane můj králi,
nevíš o tom. .

19. Pobill [voly i jiných tučných věcí, a velmi mnoho
skopcův, i pozvalvšech synův královských, i Abiathara kněze,
a Joaba knížete vojska: Šalomouna pak služebníka tvého
nepozval.

20. A však pane můj králi, na tebe jsou obráceny oči
věcho Iaraele, aby jim oznámil, kdoby po tobě seděti měl na
stolicí tvé, pane můj králi.

21. I stane se, když usne pán můj král s otci svými, že
já a syn můj Šalomoun bademe (jako) hříšníci (vyhlazení).

22. A když ona ještě mluvila s králem, přišelNáthan prorok.

23. I oznámili králi, řkouce: Jest tu Náthan prorok. A když
vešel před krále, a poklonil se mu tváří k zemí,

24. řekl Náthan: Pane můj králi, ty-lí řekl jai: Nechť
Adoniáš kraluje po mně, a on nechť sedí na trůnu mém?

25. Nebo odšed dnes, pobil volův, a krmného (dobytka), a
skopců velmí mnoho, a pozval všech synův králových, a knížat
vojska, i Abiathara kněze: a oni jedí a pijí před ním, a praví:
Živ bud král Adoniáš:

20. mne pak služebníka tvého, a Sádoka kněze, a Banajáše
syna Jojadova, a Šalomouna služebníka tvého nepozval.

27. Takto-li jest od pána mého krále nařízeno, a mně jsí
neoznámil služebníku svému, kdoby měl seděti na trůnu pána
mého krále po něm?

23 57ú„ -K4 k S
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28. [ odpověděl král David, řka: Zavolejte ml Bethsabá.t
Kterážto když vešla předkrále, a stála před ním,

29. přisáhl král, a řekl: Živ jest Hospodin, který vysvo
bodil duši mou ze všellké úzkosti.

90. že, jakož jsem přisáhl tobě skrze Hospodina Boha isra
elského, řka: Šalomoun syn tvůj kralovati bude po mně, a
on seděti bude na stolici mé místo mne: tak učiním dnes. 52. I řekl Šalomoun: Bude-li muž Blechetný, nespadne

91ABethsabésklonivšihlavukzemi,poklonilasekráli,© (Měk sněhoanivlasnazemi:paklicozléhonalezenobudena
řkouc: Živ buď pán můj David na věky! m S70 něm, umře.

32. Řekl také král David: Zavolejte mi Sádoka kněze, a - 58, Poslal tedy král Šalomoun, a odvedli jej od oltáře: a
Náthana proroka, a Banajáše syna Jojadova. Kteřížto když přišed poklonil se králi Šalomounovi. I řekl jemu Šalomoun :
vešli před krále, Jdi do domu svého.

33. řekl jim: Vezměte s sebou elužebníky pána svého, a
vsaďte Šalomouna syna mého na mezkyni mou: a veďte jej
do Gihon.*

34. A tam at ho pomaže Sádok kněz, a Náthan prorok,
za krále nad Israelem: a troubiti budete trubou, a hlásati:
Živ buď král Šalomoun!

35. Potom půjdete za ním, a příjde (do Jerusaléma), a
seděti bude na stolici mé, a on kralovati bude místo mae:
a jemu přikáži, aby byl vůdcem nad Israelem i nad Judou.

36. A odpověděl Banajáj, syn Jojadův, králi, řka: Amen:
tak nechat řekne Hospodin Bůh pána mého krále.

37. Jakož byl Hospodin s pánem mým králem, tak buď
i s Šalomounem, a zvelebit stolici jeho více nežli atolici pána
mého krále Davida.

98. Šli tedy Sádok kněz. a Náthan prorok, a Banajáš syn
Jojadův, a Cerethi. a Felethi: a Šalomouna vsadili na mez
kyni krále Davida, a přivedli ho do Gihon.

99. I vzal Sádok kněz roh oleje ze stánku, a pomazal Ša
lomouna: potom troubílí trubou, a volal veškeren lid: Živ
buď král Šalomoun.

40. I vstoupilo všecko množství ním, a lid pískaje na
píšťalky, a vesele se radostí velikou, tak že zavzněla země
od kříku jejich.

41. I uslyšel to Adoniáš, 1 všickni, kteří pozvání byli od
něho, i již byly se hody dokonaly: ale i Joab uslyšev zvuk
trouby, řekl: Co znamená pokřik ve městě hlučícím?

42. A když on ještě mluvil, aj Jonathas sym Abiathara
kněze přišel; jemužto řekl Adoniáš: Vejdi sem, nebo jsi muž
udatný, a dobré poselství neseš.

43. I odpověděl Jonathas Adoniášovi: Nikoli: nebo pán
náš král David ustanovil Šalomouna za krále:

50. Adoniáš pak boje se Šalomouna, vstal a | odešel, a
držel se rohu oltáře.“

51. [ pověděli Šalomounovi, řkouce: Aj Adoniáš boje se
krále Šalomouna drží se rohu oltáře, pravě: Nechť mi při

sáhne dnes král Šalomoun, že nezabije mne služebníka svéhomečem.

KAPITOLA II.
David umřel. ——Adonláš zabít od Šalomouna. — Ablethar 6 kněžství ološen.

Jaab u Sama) zabití,

1. Přiblížil se pak čas amrti Davidovy, i přikázal Šalo
mounovi synu svému, řka:

2. Já vcházím na cestu vší země: posilní se, a buď muž.*
3. A zachovávej atráže [rozkazy] Hospodina Boha svého, aby

chodil po cestách jeho, a ostříhal ustanovení jeho, a přiká
zaní jeho, i soudův, i svědectví jeho, jakož psáno jest v zá
koně Mojžíšově: aby porozuměl všemu, což učiníš, a k če
mužkoli se obrátíš:

4. aby potvrdil Hospodin řečí svých, které mluvil o mně,
řka: Budou-li ostříhati synové tvojl cest avých,* a choditi
přede mnou v pravdě, z celého srdce svého, a z-celé duše své,
nebude odjat tobó muž se stolice israelaké.*

5. Ty také víš, co mi učinil Joab nyn Sarvie, a co učinil
dvěma knížatům vojska israelského, Abnerovi synu Nér, a
Amasovi synu Jether: které zabil, a vylil krev [jako v čas)
války, za [času] pokoje, a skropil krví boje pás svůj, kterýž
měl na bedrách svých, a obuv svou, kterou měl na nohou
svých.

6. Učiníš tedy vedlo moudrosti své, a nedáš sestoupiti še
dinám jeho pokojné do hrobu.“

7. Ale synům Berzellaje Galaadského odplatíš se dobrým,
a budou jídatí při stole tvém: nebo vyšli mi v cestu, když
jsem utíkal před Absolonem bratrem tvým.

8. Máš také u sebe“ Semeje syna Gery, syna Jemini z Ba
hurim, který zlořečil mi zlořečením nejhorším, když jsem šel

44. a poslal s ním Sádoka kněze, a Náthana proroka, a do ležení: ale že sestoupil mi vstříc, když jsem přecházel
Banajáše syna Jojadova, a Cerethi a Felethi, a vsadili jej M Jordán, přisáhl jsem jemu akrze Hospodina, řka: Nezabijí
na mezkynikrálovu. m tebe mečem: ..

45. I pomazal jej Sádok kněz, a Náthan prorok za krále 9. ty však netrp, aby bez trestu byl. Maž pak moudrý jel:
v Gihon: a vstoupili odtud s veselím, a rozhlučelo město; m aby věděl, co jemu učiniti, a šediny jeho s krví uvedeš do
toťjest zvuk ten, který jste slyšeli ©- a) hrobu.

46. Ale i Šalomoun sedí na stolici královské. O 10. Uanul tedy David s otci svými, a pochovánjest v městě

47. A všedše služebníci královští dobrořečílí pánu našemu 7 Daridově.
králi Davidovi, řkouce: Bůh učiníž slavné jméno Šalomou- ; 11. Dnův pak, v nichžto kraloval David nad Israelem, jest
novo nad jméno tvé, a zveleb trůn jeho nad trůn tvůj. I po
klonil ge král na ložci svém, , a

48. a řekl: Požehnaný Hospodin Bůh Iaraelův, jenž dal . aa" útočištěa ochranapřistánkuúmluvy(2.Mojž.21., 11.
dnes (toho), který sedí na stolici mé, jak to vidí oči mé. KAPITOLAIL

49. Předěšení jsou tedy, a vstavše všickní ti pozvaní od ý ' já so beru k smrti a ty po smrti mé buď živ jak muž statečný
Adoniáše, odešli jedenkaždý cestou svou. k ň vedlo vůle Boží.
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* t J. budou-li svá jednání a počínání spravovati zákonem mým.
5 £ Jj. nikdy nebode ocházeti nástupce po tobě na trůnu laraelském.

* L j. nedej mu přirozenou smrtí nazi, ale jsko vražedníka, ač
Jost JU starý, pokan smrti.u sebe — v moci své.

* Bethsabé byla odstonpila, když přišel Nátkau.
* Gibon sloje údolí k západní straně Jernsaléma ©pramenem téhož

jména, z něhož teče potok Blloe. E
hd

ha
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čtyřiceti let: v Hebronu kraloval sedm let: a v Jerusalémě
třiceti a tři.

12. I dosedl Šalomoun na trůn Davida otce svého, a utvr
zeno jest království jeho velmi.

13. Adoniáš pak syn Hagegity všel k Bethsabé matce Šalo
mounově. Kterážto řekla jemu: Pokojný-li jeat příchod tvůj?
A on odpověděl: Pokojný.

14. I řekl dále: Mám něco mluvití s tebou. Jemužto ona
řekla: Mluv. A on

16. řekl: Ty víš, že mé bylo království, a mne veškeren
Israel vyvolíl sobě za krále: ale přeneseno jest královatví, a
dostalo se bratru mému; nebo od Hospodina ustanoveno jest
jemu.

16. Nyní tedy jediné věcí žádám od tebe; nezahanbuj tváři
mé.“ Kterážto řekla jemu: Mluv.

17. A on řekl: Rci, prosím, Šalomounovi králi (neb nic
nemůže tobě odepříti), ať mi dá Abisag Sunamitskou za
manželku.

18. Iřekla Bethsabé: Dobře,já budu mluviti o tebe s králem.
19. Šla tedy Bethsabé ku králi Šalomounovi, aby přimlu

vila se u něho za Adoniáše: i povstal král (a šel jí) vstříc,
a pokloniv se jí, posadil se na stolci svém, postavena jest
také stolice matce králově, a posadila se po pravicí jeho.

20. I řekla jemu: Jediné věci neveliké já žádám od tebe:
nezahanbuj tváři mé. I řekl jí král: Žádej matko má: neboť
není slušné, abych odvrátil tvář tvou.*

21. Kterážto řekla: Nechť dána jest Abisag Sunamitská
Adoniášovi bratru tvému za manželku.

22. I odpověděl král Šalomoun, a řekl matce své: Proč
žádáš Abisag Sunamitku Adoniášovi? Žádej jemu také krá
lovství;“ nebo on jest bratr můj starší nežli já, a má po
sobě Ablathara kněze, a Joaba syna Sarvie.

23. I přisáhl král Šalomoun skrze Hospodina, řka: Toto
ať mi učiní Bůh, a toto přidá, že proti duši své“ mluvil
Adoniáš slovo toto.

24. A nyní živ jest Hospodin, kterýž utvrdil mne, a po
sadil mne na stolici Davida otce mého, a který mi vzdělal
dům, jakož byl mluvil, že [ještě] dnes bude zabít Adoniáš.'*

25. I poslal král Šalomoun Banajáše syna Jojadova, který
zabil ho, i umřel.

26. Abiatharovi knězi také řekl král: Jdi do Anathoth k roli

své, jel zajisté muž nmrti:*' ale dnes nezabijí tebe, poněvadž
jsi nosil archu Hospodina Boha před Davidem otcem mým,
a snášel jai všecka ta soužení, která snášel otec můj.

27. Svrhl tedy Šalomoun Abiathara, aby nebyl knězem
Hospodinovým, aby se naplnila řeč Hospodinova, kterou mluvil
o domu Heli v Sílo.

28. Donesla se pak pověsť ta Joabovi, nebo Joab postoupil
po Adoniášovi, a po Šalomounovi nepostoupil: protož utekl
Joab do stánku Hospodinova, a chstil se rohu oltáře.

29. I oznámeno jest králi Šalomounovi, že utekl Joab do

£ Jj. nechť nejsem oslyšán.
* abych tebe odbyl, oslyšel.
. IL abych Adonláši dal Abizag, žádáš mu taků království,

nebo on, maje ode mne ženínu otce mého, pokládal by t» za znamení,
že uznávám domnělé právo jeho; a pak lehce zmocnil by se království,
neb atd.

9 na vlastní zkázu svou.
'* Nebylo to přenáhlení, ale nutné pílné opatření, aby zamezilo se

vájce občanské, které bylo se tím vloe obávatí, ježto Adonláš jiš za
Hivobyti Davida království si osoboval a zpouru strojíl.

**boden bys byl smrti pro spiknuti 6 Adoniášem.
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stánku Hospodinova, a že jest u oltáře: i poslal Šalomoun
Banajáše syna Jojadova, řka: Jdi, zabíj ho. .

30. I přišel Danajáš do stánku Hospodinova, a řekl jemu:
Toto praví král: Vyjdí. Kterýžto řekl: Nevyjdu, ale tady
umru. Oznámil zase Banajáš králi řeč tu, řka: Toto m'uvil
Joab, a toto pověděl ml.

31. I řekl jemu král: Učiň mu, jak mluvil, a zabij ho. a
pochovej ho, a odejmeš krev nevinnou, kterouž vylil Joab,
ode mne, i od domu otce mého.'*

32. A tak navrátí Hospodin krev jeho na hlavu jeho: nebo
zabil dva muže spravedlivé, a lepší než jest sám: a zabil je
mečem, bez vědomí otce mého Davida, (totiž) Abnera syna
Nér, kníže vojska israelskóbo, a Amasu syna Jether, kníže
vojska judského:

33. a tak navrátí se krev jejich na hlavu Joabovu, a na
hlavu semene jeho až na věky. Davidovi pak a semení jeho,
i domu a trůnu jeho, buď pokoj až na věky od Hospodina.

34. Vstoupil tedy Banajáš syn Jojadův, a obořiv se na něj,
zabil jej: a pochován jest v domě svém na poušti.

35. I ustanovil král Banajáše syna.Jojadova místo něho nad
vojskem, a Sádoka kněze ustanovil místo Abiathara.

30. Poslav také král, povolal Semeje, a řekl jema: Ustavěj
sobě dům v Jerusalémě, a bydli tu: a nevycházej odtud [chodě)
sem a tam.

37. V kterýkoli pak den vyjdeš, a přejdeš přes potok Cedron,
věz, že budeš zabít; krev tvá bude na hlavu tvou.'*

98. I řekl Semej králi: Dobrá jest ta řeč. Jakož mluvil
pán můj král, tak ačiní služebník tvůj. Bydlil tedy Semej
v Jerusalémě za mnoho dní.

30. Stalo se pak po třech letech, že utekli služebníci Se
meje k Achisovi, synu Máchy, králi Geth: a oznámeno jest
Semeloví, že služebníci jeho odešlt do Geth.

40. Protož vstav Semej, osedlal osla svého, a jel k Achi
sovi do Geth, aby hledal služebníkův svých a přívedl je
z Geth.

41. Oznámeno pak jest Šalomounovi, že šel Semej z Jeru
saléma do Geth, a se navrátil zase.

42. I poslav zavolal ho, a řekl jemu: Zdali jsem tebe pří
sahou nezavázal skrze Hospodina, a nepředpověděl tobě: V kte
rýkoli den vyjda sem a tam choditi budeš, věz, že umřeš?
a odpověděl jsi mi: Dobrá řeč, kterou jsem slyšel:

43. proč jsí tedy neostříhal přísahy Hospodinovy, a přiká
zaní, které jsem přikázal tobě?

41. I řekl [take] král k Semejovi: Ty víš všecko zlé, kte
rého povědomo jest srdce tvé, co jsí učinil Davidovi otci
mému: Hospodin uvedl zase zlosť tvou na hlavu tvou.

45. Král pak Šalomoun bude požehnaný, a trůn Davidův
bude stálý před Hospodinem až na věky.

46. Přikázal tedy král Banajášovi synu Jojadovu: kterýžto
vyšed, udeřil ho, že umřel.

Re| KAPITOLAII PM
M

K

KAPITOLA IIL
Šalomoun se oženil. — Moudrosti obdařen, — kterouž v soudu neznadném

1. Tedy utvrzeno jest království v ruce Šalomounově, a
spříznil se s Faraonem králem egyptským; nebo pojal dceru

1 Tak odvrátíš trest ode mne a od doma mého, který bychom za

E kdybychomnepotrestalitobo vražedníka, nepomstilikrve vyod něho.
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jeho,“ a uvedl ji do města Davidova, dokavad nedostavěl
+ domu svého, a domu Hospodinova, i zdí jerusalémských vůkol.

2. A však lid [ještě tehdáž) obětoval na výsostech: nebo“
nebyl vystavěn chrám jménu Hospodinova až do toho dne.

8. Miloval pak Šalomoun Hospodina, chodě v příkázaních
Davida otce svého, krom že na výsostech obětoval a zapa
loval vonné věci.*

4. Protož odšel do Gabaon, aby tam obětoval, nebo výposť
ta byla největší :* 1 obětoval Šalomoun tisíc obětí zápalných
na tom oltáři v Gabaon.

5. Ukázal se pak Hospodin Šalomounovi ve snách v noci.
řka: Žádej zač chceš, abych dal tobě.

6. I řekl Šalomoun: Ty jsi učíníl se služebníkem svým
Davidem, otcem mým, milosrdenství veliké, jakož chodil před
tebou v pravdě, a v spravedlnosti, a v upřímnosti ardce [byl]
8 tebou: a zachoval jsi jemu milosrdenství své veliké, že jsi
mu dal syna, jenž sedí na trůnu jeho, jakož jest dnes.

7. A nyní Hospodine Bože, ty jsi způsobil, abych já slu
žebník tvůj kraloval místo Davida otce mého: já pak jsem
mládenec maličký,* ani vycházeti, ani vcházeti neznaje.“

8. A slůžebník tvůj jest u prostřed lidu, ktery jsi vyvolil,
lidu nesčíslného, který nemůže počítán ani sečten býti pro
množství.

9. Dejž tedy alužebníku svému srdce umělé, aby mohl lid
tvůj souditi, a rozeznati mezi zlým a dobrým. Nebo kdo bude
moci aouditi lid tento, lid tvůj tak mnobý?

10. I líbilo se to Hospodinu, že Šalomoun žádal za ta
kovou věc.

11. I řekl Bůh Šalomounovi: Že jsi žádal za věc tu, a ne
prosil jsi sobě za dlouhý věk, ani za bohatství, ani za bez
životí nepřátel svých, ale žádal jsl sobě moudrosti k róze
znáví soudu:

12. hle učinil jsem tobě vedle řečí tvých, a dal jsem tobě
srdce moudré a rozumné, tak že nebylo tobě rovného před
tebou, aniž po tobě povstane.

18. Ale i to, zač jel neprosil, dal jsem tobě: totiž bohatství,
a slávu, tak aby nebylo žádného tobě rovného mezí králi, po
všecky předešlé dny.“

14. Přes to, jestliže budeš chboditi po cestách mých, a bu
deš-li ostříhati ustanovení a přikázaní mých, jako chodil
(David) otéc tvůj, prodloužím dnův tvých.

16. I procítil Šalomoun, a arozuměl, že to byl sen: a když
přišel do Jerusaléma, přistoupil před archu úmluvy Hoapo
dinovy, a obětoval oběti zápalné, a oběti pokojné, a učinil
velké hody všechněm alužebníkům svým.

16. Tehdy přišly dvěženy nevěstky ku králi, a stály před ním,
17. z nichžto jedna řekla: Prosím, pane můj: já a žena

KAPITOLA HL .

' Jsraelský mohl pojíti pohanku za manželku, toliko nesměle býti

s Chananejských a musíla na víru židovskou se obrátiti; což bezpochyby dcera krále

?*na výšinách, které za 'onóho kom dokud ohrámu Páně nebylo, lidtu onde k olužběa pootě Boží upravo
3 L J. oršem skrze kněží, jak dle "idkona toliko ve stánku dítí se

*4]. nejpřednější.Tam nalézalee I oltářměděný,mer upravený a starý stánek. Archa úmlavy byla pak jiš tehdy na
5 t J. Šalomoun byl tehdáž asi 20 roků stár.
* © j. neumim náležitě počínati a vésti sobě v jednání svém domácím

u veřejném.
* hebr.: po všecky dny tvé.
* sen — vidění, jakovéž svati mužové a prorocí mívali, když jim

chtěl Bůh budoucnosf zjeviti aneb zaslíbení učiniti.
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tato bydlily jsme v jednom domě, i porodila jsem u ní v po
kojíku.

18. Třetího pak dne po porodu mém porodila i tato: a
byly jsme spolu, a nebylo žádného jiného s námi v domě,
kromé nás dvou.

19. Umřel pak syn ženy této v noci; nebo spěci zalchla ho.
20. A vstavši tiše o půl noci. vzala syna mého od boku

mého, děvky tvé, když jsem já spala, a položila jej v lůno
svá: svého pak syna, který byl mrtav, položíla do lůna mého.

21. A když jsem ráno vstala, abych přikojíla svna svého,
ukázalo se, že byl mrtev: "na kterého když jsem pilněji za
dne jasného pohleděla, poznala jsem, že to není [syn] můj,
kteréhož jsem porodila.

22. I odpověděla druhá žena: Není tak, jak pravíš, ale
syn tvůj umřel, můj pak živ jest. Ona zaso řekla: Lžeš, nebo
syn můj živ jest, a syn tvůj umřel. A tak se hádaly před
králem.

23. Tehdy řekl král: Tato praví: Syn můj živ jest, a syn
tvůj umřel. A tato odpověděla: Ne tak, ale syn tvůj umřel,
můj pak živ jest.

24. Tedy řekl král: Přineste mí meč. AAkdyž přinesli meč
před krále,

25. řekl: Rozetněte to dítě živé na dvé, a dejte jednu po
lovici jedné, a druhou pelovíci druhé.

26. Žena pak, jejížto syn byl [ten] živý, řekla králi (nebo
pohnula se střeva její nad synem jejím): Prosím pane, dejte
JÍ to dítě živé, a nezabíjejte ho. Drahá naproti pravila: Ať
není ani mé ani tvé, ale buď rozťato.

27. Odpověděl král, a řekl: Dejtež této dítě to živé, a ne
zabíjejte ho, nebo tato jest matka jeho.

28. Tedy uslyšev věškeren Israel soud, kterýž vynesl král,
báli se krále, vidouce, že moudrost Boží jest v něm k vyko
návání soudu.

KAPITOLA IV.

Sláva kralování Šalomounova | moadrosť jeho.

1. Byl pak král Šalomoun králem nade vším Israelem :
9. a tato byla knížata jeho: Azariáš, eyn Sádoka kněze:
8. Elihoref a Ahia synové Sísovi byli písaři: Josafat syn

Abilad byl kancléřem:
4. Banaláš syn Jojadův byl nad vojskem : Sádok pak a Abia

thar byli kněžími:
5. Azariáš syn Náthanův byl nad těmi, kteří stáli při králi: *

Zabud syn Náthanův kněz, byl přítel králův:
Č. a Ahisar byl vládařem domu: a Adoniram syn Abdi byl

nad daněmi.
. 7. Měl také Šalomoun dvanácte úředníkův nade vším Israe
lem, kteříž opatřovali potravou krále, i dům jeho: nebo za
jeden měsíc v roce posluhoval každý tím, co potřebí bylo.

8. A tato jsou jména jejich: Benhur na hoře Efraim,
9. Bendekar v Makles, a v Salebim, a v Bethsames, a v Elon,

a v Bethanan.
10. Benhesed v Aruboth, pod nímž bylo Socho, a všecka

země Efer.

11. Benebinadab, pod nímž byla všecka krajina Nefathor,
a měl Tafeth dceru Šalomounovu za manželku.

12. Bana syn Ahiladův spravoval Thanak a Mageddo, i ve

KAPITOLA IV.

' totiž nad úředníky královskými.
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škeren Bethsan, kterýž jest podle Sarthana pod Jezrahel, od
Bethsan až do Abelmehula proti Jekmaan.

19. Bengaber v Ramoth Galead: měl Avothiair, syna Ma
nassesova v Galaad: ten vládl ve vší krajíně Argob, která
jest v Básan, šedesáti městy velikými a zděmi ohrazenými,
kteráž měla zámky měděné.

14. Ahinadab syn Addo vládl v Manaim.
15. Achimaas v Neftali: a také on měl za manželku Base

math dceru Šalomounova.

16. Baana, syn Husy, v Aser, a Baloth.
17. Joeafat, syn Farue, v Iesachar.
18. Semej, syn Ela, v Benjamin.
19. Gaber syn Uri, byl v zemi Galaad, v zemí (ondy) Se

hona krále amorrhejského, a Oga krále Básan, nade vším,
což bylo v té zemi.

20. Juda a Ierael byli nesčíslní, jako písek mořský v množ
ství: jedouce, a pijíce, a veselíce ne.

21. Šalomoun pak byl v panství svém, maje všecka krá
lovství od řeky země filistinaké, a až k končinám egyptským:
i dávali jemu dary, a aloužili mu po všecky dny života jeho.

22. Byl pak pokrm Šalomounův* na každý den třiceti korcův
běli, a šedesáte korcův mouky,

23. deset volův tučných, a dvaceti volův pastevních, a sto
skopců, kromě lovu jelenův, srn, a bůvolův, a ptactva vykr
meného.

24. Nebo on panoval nade vší krajinou, kteráž byla za
řekou, od Thafsa až do Gázy, [ nade všemi králi téch krajin:
a měl pokoj se všech stran vůkol.

25. I bydlil Juda a Israel beze všeho strachu jedenkaždý
pod svým vinným kmenem, a pod svým ffkem, od Dan až
do Bersabé, po všecky dny Šalomounovy.

26. A měl Šalomoun čtyřiceti tisíc stání koní k vozům svým,
a dvanácte tisíc jízdných.

27. A chovali je ti svrchu povědění královi úředníci: téžipotřebnýchvěcíkstolukráleŠalomounas velikoupilností
dodávali časem určitým.

28. Ječmene také, a slámy pro koně a mezky, dodávali
k místu, kde byl král“ jak jim bylo uloženo.

29. Nad to dal Bůh moudrost Šalomounovi, a opatrnost
velikou náramně, a širokosť srdce,“ jako písek, kterýž jest
na břehu mořakém.

30. A převyšovala moudrost Šalomounova moudrost všech
Východních i Egyptských,

31. a byl moudřejší nad všecky lidi: moudřejší nad Ethana
Ezrahitského, a [nad] Hemana, a Chalkola, a Dorda, syny
Mahol: a rozneslo se jméno jeho po všech národech vůkol.

32. Složil také Šalomoun tři tisíce přísloví: a bylo písní
jeho tisíc a pět.

33. A rozmlouval o stromech od cedru, který jest na Li
bana, až do yzopu, který roste ze zdi: a rozmlouval o ho
vadech, i o ptácích, i zeměplazích, i o rybách.

34. I přicházeli ze všech národův poslouchat moudrosti
Šalomounovy, i ode všech králův země, kteříž slyšeli o mou
drosti jeho.

3 Tolik potravy dodáváno ke dvoru jeho.
t J. mysl velikou, bystrou, důvtipnosť a schopnosf k pochopení

věcí tak mnohých, jako písek atd.
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KAPITOLA V.
Smlouva Šalomounova ©Hiramem. — Pošet dělníhův | úředníkův

při stavbě chrámu,

1. Poslal pak Hiram král týrský služebníky své k Šalo
mounovi: uslyšev, že ho pomazali za krále místo otce jeho:
nebo byl přítel Davidův Hiram po všecken čas.

2. Zase poslal Šalomoun k Hiramovi, řka:
3. Ty víš o vůli Davida otce mého, a že nemohl vystavěti

domu jménu Hospodina Boha svého pro války nastávající
vůkol něho, dokud nedal jich Hospodin pod stopy nohou jeho.

4. Ale nyní Hospodin Bůh můj dal mi odpočinutí vůkol:
a není žádného protivníka, ani jakého útoku zlého.

5. Pročež mám úmysl stavěti chrám jménu Hospodina Boha
mého, jakož mluvíl Hospodin Davidoví otci mému, řka: Syn
tvůj, kterého postavím místo tebe na stolici tvou, on vystaví
ten dům jménu mému.

6. A protož nyní rozkaž, ať mi služebníci tvoji nasekají
cedrův na Libanu, a služebníci moji budou se služebníky
tvými: mzdu pak služebníkův tvých dám tobě, jakéžkoli po
žádáš; nebo víš, že v lidu mém není žádného, kterýby uměl
dříví sekati, jako Sidonští.

7. Když tedy uslyšel Híram ta slova Šalomounova. zradoval
se velmi, a řekl: Požehnaný Hospodin Bůh dnes, který dal
Davidovi syna velmi moudrého, nad lidem tímto tak. mnohým.

8. I poslal Hiram k Šalomounovi, řka: Slyšel jsem, oč jsi
mi vzkázal: ját učiním všecku vůli tvou z strany dříví ce
drového 1 jedlového.

9. Služebníci moji svezou je s Líbanu k moři: a já spořádám
je ve vory na moři, (a doplavím je) až k místu. kdež mí
uložíš: a ta je přístavím, a ty vezmeš je: a dodáš ml po
travy pro dům můj.

10. A tak Hiram dával Šalomounovi dříví cedrového, a

dříví jedlového mnoholi chtěl.
11. Šalomoun pak dával Híramovi dvaceti tisíc korcův pše

nice, ku pokrmu domu jeho, a dvaceti měr oleje nejčistšího;
to dával Šalomoun Hiramoví na každý rok.

12. Dal také Hospodin moudrosť Šalomounovi, jakož mluvil
jemu: s byl pokoj mezi Hiramem a Šalomounem, a učinili
obadva smlouvu.

13. I vybral král Šalomoun dělníky ze všeho Israele, a byl
jich počet třiceti tisíc mužův.

14. 1 posýlal z nich na Liban deset tisícův na každý měsíc
jedny po druhých, tak že po dva měsíce bývalí doma: a Ado
niram byl nad těmi vybranými.

15. I měl také Šalomoun sedmdesáte tisíc těch, kteří no
sílí břemena oamdesáte tisíc kameníkův na hoře:

16. kromě úředníkův, kteří byli nad každým dílem, v počtu
tři tisíce a tři sta, kteří rozkazovali lidu, a těm, kteří dě
lali dílo.

17. I přikázal král, aby vzali kamení veliké, kamení ná
kladné, k základu chrámu, a aby otesali je čtverohranně:

18. jež tesali kameníci Šalomounovi, a kameníci Hiramovi,
Giblitátí, a tak připravovali dříví a kamení k stavení domu.

KAPITOLA VL
Starční chrámu Šalomoanova,

1. I stalo se léta čtyrstého a osmdesátého po východu sy
nův israelských z země egyptské, měsíce Zio, [jenž jest měsíc

4 - * AěJANE28: RNe DY
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druhý *]. čtvrtého léta kralování Šalomounova nad Israelem,
že počal se stavěti dům Hospodinu.

2. Dům“ pak, který stavěl král Šalomoun Hospodinu, byl
zdélí šedesáti loktův, na šířil dvaceti loktův a třiceti loktův
na výšku.

3. A byla síňce před chrámem * dvaceti loktův, a zdělí, podle
míry širokosti chrámové: a měla deset loktův na šíř před
chrámem.

4. I udělal ve chrámě okna nakřivená.*

5. A vzdělal na stěně chrámové opažení prken“ vůkol, na
stěnách domu, okolo chrámu, a Odpovědiště,“ a udělal boky *
vůkol.

6. Opažení. které vezpod bylo, mělo pět loket na šíř: a
prostřední opažení šest loket na ŠšÍř:a třetí opažení sedm
loket majíc na šíř.“ Trámy pak“ položil v domě vůkol zevnitř
tak, aby nevězely ve zdech chrámu.'*

7. Dům pak ten když 60 stavěl, z kamení hlazeného a ho
tového stavěl se: a ani kladiva, ani sekery, ani jakého ná
stroje železného nebylo slyšeti v domě, když byl staven.'!

8. Dvéře k prostřednímu boku '* byly po pravé straně domu:
jimiž po šneku vstupovali na prostřední ponebí, a z prostřed
ního na třetí.

9. Tak vystavěl dům ten, a dokonal jej: dům také přikryl
deskami cedrovými

10. I udělal opažení nade vším domem pěti loket zvýší, a
přikryl dům dřívím cedrovým.

11. I stala se řeč Hospodinova k Šalomounovi, řkoucí:
12. Tento dům, který stavíš, jestliže budeš choditi v při

kázaních mých, a činiti soudy mé, a ostříhati všech rozkazův
mých, chodě vnich: utvrdím řeč svou tobě, kterou jsem
mlavil Davidovi otci tvému.

13. A budu bydliti u prostřed synův israelských, a ne
opustím lidu svého israelského.

14. Tak Šalomoun vystavěl dům, a dokonal jej.
16. A opažil stěny domu vnitř prkny cedrovými, od po

dlahy domu až do vrchu stěn, a až k stropu, obložil je dřívím
cedrovým vnitř: a pokryl podlahu doma prkny jedlovýmí.

16. I vzdělal přepažení cedrové dvacíti loket k zadní straně
chrámu, od podlahy až do stropu: a tak ndělal vnitřní dům
odpovědí (Božích), Svatyní svatých.'*

17. Sám pak chrám před Odpovědíštěm byl čtyřiceti loktův.

KAPITOLA VL

' Po našem počítání bylo to v měslci dubnu a květnu roku 1013
před Kristem.

tj. SZ apradsvaných z kterýchnáleželobrům.* © Jj. před svatyní chrámovou.
* Okna ta byla do vnitř chrámu porozšířena, na venek ale zůžena.
5 £ j. pavlače.

S Odpovědištěsluje zde onen a oponou zastřenýdíl domuBožího, nazývaný Svatyně svatých, kdež in vůlí svou sjevoval
a v důležitých potřebách odpovědi dával (viz v. 16., 19.).

7 £ J. poboční síně.
9 Ta opažení čili pavlače o trojím ponebí byly k spodku užší proBe ooroašířovajymvýšeAlmvivonotupovalo,ataksovyšší

sbĚs9 t.j. k těm perlsčím, ne nichž byly
' Ve zdi chrámové byly ústupky, na kterých trámy ležely.

" An pevenaová lodě řemesiněbylopřipraveno,vya uhlazeno, tak že při stavení nebylo potřebí

rov užívatinádobí,jebožkamenicipřítesdnípob' £, j. k síncím prostřední pavlače tě na jižní straně chrám
" Naznačenýmpřehrašením domu, vzdělanýmod jedné stranyk drahé

a od podlahy až do atropu, chrám na dvě částky rozdělen Jost, jehožto
zadní, dvacet loktů, sdělí Sratyni svatých elonle; ostatních pak 40 loktův
zaujímala Svatyně.

il
ROS"aa /=pCA-| B 0

(<=

X 3
ani

NN

S

o:

„

-n

hd

ho)

řMm

AWm“

M

5TS5

M
—«

ď

-$

"R

S

aa

4

jé X

PoNba ra
U

PP

"o

V »

x

df
P

Lbo

SLBI3



KAPITOLA VÍ. 400

19. A všecken dům vnitř byl cedrem '*4 opažen, maje vy
kroužení a spojení evá řemeslně udělaná. a řezby vysedlé;

všecko deskami cedrovými bylo obloženo: tak že kamene vezdi nebylo viděti.
19. Odpovědiště pak u prostřed domu vnitř připravil, aby

tam postavil archu úmluvy Hospodinovy.
20. To pak Odpovědiště bylo dvacíti loktův zdélí, a dvacíti

loktův na šíř, a zvýší dvacíti loktův: a přikryl ji, a obložil
zlatem nejčistším. Ale i oltář obložil cedrem.'*

21. Dům také před Odpovědištěm'“ obložil zlatem nej
čistším, a plechy příbil hřeby «zlatými.

22. A nic nebylo ve chrámě, coby zlatem nebylo obloženo:
též i celý oltář před Odpovědištěm obložil zlatem.

23. A udělal v Odpovědiští dva cherubíny ze dříví olivo
vého, [každého] deset loket zvýší.

24. Na pět loket bylo křídlo cherubína jedno, a na pět
loket křídlo cherubína druhé: totiž, deset loket bylo od konce
křídla jednoho až do konce křídla druhého.

25. Na deset také loket byl cherubín druhý: v míře stejné,
a díla jednoho byli ti dva cherubíni,

26. to jest, zvýší měl jeden cherabín deset loktův a tolikéž
cherubín druhý.

27. I postavil ty cherubíny u prostřed chrámu vnitřního :**
a roztahovali cherubínové křídla svá, tak že křídlo jedno
dotýkalo se (jedné) stěny, a křídlo cherubína druhého dotý
kalo se stěny druhé: druhá pak křídla u prostřed chrámu
vespolek Be dotýkala.

28. Obložil také ty cherubíny zlatem.
29. A všecky stěny chrámu vůkol ozdobil rozličnými ryti

nami a soustrem: a udělal na nich cherubíny, a palmy, a
okrasy rozličné, jako vysedlé ze stěny, a vystupující.

30. Též i podlahu domu pokryl zlatem vnitř i zevnitř.'“
31. A při vchodu do Svatyně svatých, udělal dvířka ze

dříví olivového, a podvoje do pěti hran.
92. A oboje ty dvéře byly ze dříví olivového: a vyryl na

nich obrazeniny cherubínův a palm, a rytiny velmi vysedlé,
a obložil je zlatem: a potáhl cherubíny jakož 1 palmy, též
1 jiné věcí zlatem.

393.Též kudy se vcházelo do chrámu, udělal podvoje ze
dříví olivového do čtyr hran.

34. A oboje dvéře byly ze dříví jedlového proti sobě: a
oboje dvéře byly dvojité'* a spolu apojujíce se otvíraly se.

36. A vyryl (na nich] cherubíny, a palmy, a rytby velmi
vysedlé: a obložil je všecky plechy zlatými dílem čtrerhran
ným podle pravidla.

96. Potom vystavěl síň vnitřní“ ze tří řad kamení tesa
ného, a jedné řady dříví cedrového.

37. Léta čtvrtého založen jest dům Hospodinův měsíce Zio.

38. A léta jedenáctého, měsíce Bul*! (jenž jest měsíc osmý)
dokonán jest dům se vším dílem svým: a se všemi nádobami
svými: stavěl jej sedm let.

t* dskami cedrovými.
'* Rozumí se zde oltář, na němž se zapalovalo kadidlo. Oltář ten

stál ve Svatyni, t. J. v předním díla domu Božíbo, před oponou, Jež
sakrývals Bvatyní ovatých.

"6 t. |. před Svatyní svatých.
'* Ve Svatyní svatých.
" Zevnitř, t J. ve Svutyní, a uvnitř, t Jj. ve Svatynl svatých.
19dvojité, t. j. o dvou křídlech.
* £ j. prostoru bliž Svatyně, kdež byl oltář k obětem.

VŠuf| +*měeloBulpřipadalnaříjenalistopadponašempočtu.
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KAPITOLA VIL DEE 20. A opět jiné makovice[byly] nahořena vrchu sloupův

Stavění domaŠalomounova,— a domudceryParnonovy.— Btrujenínádobí 3 j Zý podlé míry sloupu proti mřížkám: granálových pak. jablek
V bylo dvě stě (dvěma] řadama vůkol makovice druhé.
, 21. I postavil ty dva sloupy v sínci chrámovém: a postaviv

sloup na pravé straně, nazval jej jmenem Jachin: podobně
vyzdvihl sloup drahý, a nazval jméno jeho Booz.*

22. A na vrchu těch sloupův postavíl dílo na způsob lilium:
i dokonáno jest dílo sloupův.

23. Udělal také moře slité“ desíti loket od jednoho kraje
k druhému, okrouhlé vůkol: pět loket byla vysokosťjeho, a
točenička třiceti loket obkličovala je vůkol.

24. A rytina pod krajem obcházela je desíti lokty obkliču
jící moře vůkol: dvě řady rytin prutovaných byly slity.

25. A stálo na dvanácti volích, z nichž tři patřili k půlnocí,
a tři k západu, a tři k polední, a tři k východu: a moře
svrchu na nich stálo: jichžto všech zadkové vnitř pod mořem
ukrývali se.

26. Tloušťka pak umyvadla toho byla na dlaň: a kraj jeho
byl jakož bývá kraj u kalichu, a jako list rozvitého lilium:
dva tisíce bat (měr) v se bralo.“

| osdob do chrámu.

1. Dům pak svůj stavěl Šalomoun třinácte let, až | do
konale k místu přivedl.

2. Vystavěl také dům háje libanského,' sto loket zdélí, a
padeeáte loket zšíří, a třiceti loket zvýší: a čtyry síně k pro
cházkám mezi sloupy cedrovými: nebo ktmeny cedrové na
tesal v sloupy.

3. A přikryl prkny cedrovými celou budovu, kteráž na čty
řiceti a pěti sloupech zpoléhala. Jedna pak řada měla sloupů
patnácte

4. postavených proti sobě,
5. a ksobě hledících, (a bylo) stejné prostranství mezi

sloupy, a na sloupích čtverhranné dříví ve všem stejné.“
6. A vzdělal také síň na aloupích padesáti loket na délku,

a třiceli loket na šířku: a druhou síň před tou větší síní:
a sloupy, a makovice na sloupích.

7. Udělal také síň trůnu, kdež se soud konal, a příkryl
ji dřívím cedrovým od podlahy až do svrchku. 27. A udělal [také] deset podstavkův měděných,* čtyř loket

8. A domek, ve kterém zasedávalo se na soud, byl u pro- 0 zdélí byl jedenkaždý podstavek, a čtyř loket zšíří, a tří loket
střed síně, podobného díla. Udělal také dům dceřiFaraonově, 0 zvýší.
(kterou byl za manželku pojal Šalomoun) podobným dílem, 28. A to dílo podstavkův bylo mezi rytinami hladké: a při
jako | tuto síň. spojení (v uhlech byly) rytiny.“

9. Všecko to bylo z kamenů drahocenných, které podle ji- 29. A mezi korunkami a kotoučky [byli)? lvové a volové
stého pravidla a míry vnitř 1 zevnitř pilou řezány byly: [a to) a cherubínové rovněž i při spojeních "* svrchu: a pode lvy
od základu až do vrchu zdí, a zevně až k síni veliké. a voly jako udidla měděná vísela.

10. Základové pak (byli) z kamenův drahocenných, z ka- 30. A čtyry kola byla pod každým podstavkem, a osy
menů velikých na deset neb na osm loket. měděné: a na čtyrech úhlech (měly ty podstavky) jako ra

11. Také svrchu byly kameny drahocenné, dle stejné míry ménka pod umyvadlem alitá, proti sobě vespolek hledíce.
tesané, a rovněž tak desky z cedru. 31. Oustí tak umyvadla vnitř bylo na vrchu hlavy:'! a což

12. A síň větší byla okrouhlá, majíc tři řady kamení te- ukazovalo se zevnitř, '* bylo na jeden loket všecko okrouhlé,
saného, a jednu řadu hoblovaného cedroví: podobně jakož a spolu? mělo půl druhéholokte: v uhlech pak sloupův
v aíní domu Hospodinova vnitřní, (bylo) i v ení domu [tohoto]. rozličné rytiny byly: a prostorky mezi sloupy byly čtverhranné

18. Poslal také král Šalomoun, a povolal Hirama z Týru, a nikoli okrouhlé.

14. syna ženy vdovy z pokolení Neftali, z otce týrského, 82. Čtyry také kola, kteráž ve čtyrech uhlech podstavku
řemeslníka dfla z mědí, a plného moudrosti. a rozumnosti byla, spojovala se spolu pod podstavkem:'* jedno kolo mělo
i umění k dělání všelikého díla z mědi. Kterýžto když přišel výši půldruhého lokte.
ku králi Šalomounovi, dělal všeliké dílo jeho. 33. Kola ta pak byla taková, jaká bývají u vozu: a osy

15. I utvořil dva sloupy měděné osmnácti loket zvýší sloup jejích, a špice, a loukotě, a písty. všecko bylo alité.

jeden: a okolek dvanácti loket obkličoval každý sloup.* 34. Neboť | ta čtyry raménka na každém uhlu jednoho
16. Taká dvě makovice udělal, kteréžby vstaveny byly na každého podstavku, z téhož postavku alita a [s ním) spo

vrch těch sloupův slité z mědi: pět loket zvýší byla makovice jena byla. ?
jedna, a pět loket zvýší makovice druhá: :

17. a [na ních mřežování) jako na způsob síti, a řetěsův 36. Na vrchu pak podetavku byla jistá okrouhlína na půl
k sobě vespolek podivným dílem setkaných. Obědvě makovice

MonpkrDYsté: vdmitdémikya makovcjedné,a 6 Eon 0 B bm on v
18. I udělal sloupy, a (přičinil) okolo jednékaždé mřížky : Moře slonla-nádoba o velká, okrouhlé,2 mědialitá,sloušíc

dvě řady jablek granátových, aby přikrývaly makovice, jež kněžím za umyvadlo. (2. Mojt. 80.,18)
bylynavrchu:tamzpbsobomně 68pimakovcrue bonne pokryt pogorý

19. Makovice pak, kteró byly na hlavách sloupův, udělány tisící věder naší míry.
byly jako dílem liliovým v sínci na čtyři lokty. " Na podstavcíchtěchto státi mělo 10 umyvadel, o nichž níže v. 38.

* Podstavky tyto byly trahly s čtverými plochami, po krajích ploch

Mehto Ušy byly jako obruby, mezi nimiž dotčená plochy jako pole so
". 1. nastěch plochách.

10£ j. na lištách.
" toho podstavku; t. j. dotčený podstavek měl nahoře okrouhlý

sloupek z výší půl lokte a na aloupku tom umyvadlo stálo.
" od tobo umyvadla.
" ©Jj. se sloupkem pod umyvadlem.
'* dvě a dvě jednou osou vycházející z podstavku.

KAPITOLA VII.

"k pravdě podobno byla to přední strana palicu a nazýváno JI
hájem libánským, jelikož mnoho dříví cedrového užito při stavbě této.

+ V bobr. textu 4. a 5. verš zní takto: Okna také byla ve tři řady,
okno proti oknu a to třemi řady. A všecky otvory a veřeje čtverhranné
byly | okna, a okno bylo proti okau třemi řady.

> £ j. kašdý sloup byl 12 lokot v objemu.

+=.
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lokte, tak udělaná, že umyvadlo svrchu mohlo postaveno býti,
mající své rytiny a rozličné řezby z té samé litiny.

86. Vyryl také na deskách těch, kteréž byly z měli, a
vuhlech, cherubíny, a lvy, a palmy, jako ku podobenství

člověka stojícího, že ne vyryté, ale jako přístavené vůkol sezdály.
97. Na ten způsob udělal deset podstavkův, jednostejné

alítiny, míry, a podobné rytiny.
A8. Udělal také deset umyvadel měděných: čtyřiceti bat

[měr] bralo v se umyvadlo jedno, a (každé) bylo čtyř loket:
i postavil jednokaždé umyvadlo na jednom [(podstavku]. to
jest [všech deset] na desíti podstavcích.

30. A postavil (z těch] deset podstavkův, pět na. pravé
straně chrámu, a pět na levé: moře pak postavíl na pravé
straně chrámu proti východu ku polední.

40. Nadělav tedy Hiram kotlíkův, a mis, a konvf, dokonal
všecko dílo krále Šalomouna ve chrámu Hospodinovu.

41. Slonpy dva, a dvě točenice makovic, na makovice těch
sloupův a mřežování dvoje, aby přikrývalo ty dvé točenice,
které byly na vrchu aloupův.

42. A granátových jablek čtyry sta na dvojím mřežování:
dvě řady. jablék granátových na jednomkaždém mřežování,
k přikrytí točnice na makovicích, které byly na vrchu sloupův.

43. Tolikéž podstavkův deset, a umyvadel deset na pod
stavcích.

44. A moře jedno, a volův dvanácte pod mořem.
45. A kotlíky a mísy a konve. Všecko nádcbí, kteréhož

nadělal Hiram králi Šalomounoví do domu Hospodinova,
z mědí bylo..

46. V krajině polní jordánské slíval to král v jilovaté zemi
mezi Sochoth a Šarthan.

47. I postavil Šalomoun všecky ty nádoby (do chrámuj:
pro množství pak přílišné nebyla váženu měď.

48. I nadělal také Šalomoun všeho [jiného] nádobí do.
domu Hospodinova: oltář zlatý, i stůl zlatý, na kterémžby
se kladli chlebové předložení :

49. a svícnůvzlatých pět na pravé straně, a pět na levé
straně, proti Svatyní svatých, ze zlata čistého: a jako liliové
květy, a lampy svrchu zlaté: a utěradla ze zlata,

50. i baňky, i vidličky, i čálky, i moždířky, i kadidlnice,
ze zlata nejčístšího: 1 stežeje dveří domu vnitřního, [totlž]
Svatyně svatých, též | dveří domu chrámu ze zlata byly.

51. I dokonal všeckodílo, kteréž dělal Šalomoun k domu
Hospodinovu, a vnesl [tam], cokoli byl posvětil [Bohu] David
otec jeho, stříbro í zlato, I nádoby, a aložil je mezi poklady
domu Hospodinova.

KAPITOLA VIIL

Archa umlavy domešenado chrámu. — Posvšesní jaho,

1. Tehdy shromáždili se všickni starší lidu israelského
s knížaty pokolení, a vůdcovéčeledí synův israelských, k králi

Šalomounovi do Jerusaléma: abypřinesli archu umluvy Ho
epodinovyz města Davidova, to jest, ze Sionu.

A. I sešel: se k králi Šalomounovi veškeren Israel měsíce
Ethanim, v den slavný: a ten měsíc jest sedmý.'

KAPITOLAVL

! Měsíc sedmý, Ethanim, také Tísri nazvaný, připadá na měslo Září
a Říjen ušebo kalendáře. Den slavný v dotčeném měelci byla slavnosť
stánkův.
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3. I přišli všickni starší z Israele, a kněží vyzdvihli archu,
4. nesli a archu Hoepodinovu i stánek úmluvy, i všecky

nádoby Svatyně, kteréž byly ve stánku: a tak přenesli to
kněží a Levítové.

5. Král pak Šalomoun, a vňecko množství Inraele, kteréž
se k němu bylo sešlo, kráčelo s ním před archou, a obětovali
ovce a voly bez čísla a počtu.

6. A donesli kněží archu umlavy Hospodinovy na místo
její, na místo chrámové výpovědí Božích, do Svatyně svatých,
pod křídla cherubínův.
- 7. Nebo cherubínové měli -roztažená křídla nad místem

archy, a přikrývali archu. [ sochory její avrchu.
8. A kdežto sochorové (prve) vynikali, a konce jejich uka

zovali se vně Svatyně před Odpovědištěm, nebylo jich (teď)
více viděti zevnitř, a byli tam až do dnešního dne.“

9. V arše pak nebylo nic jiného, než dvě desky kamenné,
kteréž byl složil v ní Mojžíš na Horebě, když učinil Hospodin
smlouvu s ayny israelskými, když vycházeli z země egyptské.

10. Stalo se pak, když vyšli kněží ze Svatyně, oblak na
ploil dům Hospodinův:* :

11. tak že nemohli kněží státi, a posluhovati pro ten oblak:
nebo sláva Hospodinova byla naplnila dům Hospodinův.

12. Tehdáž vece Šalomoun: Hospodin řekl, že bude pře
bývatí v oblaku.'

13. Stavěje vystavěl jsem dům k přebývání tvému, pře
pevnou etolici tvou na věky.

14. I obrátiv král tvář svou, dal požehnání všemu shro
máždění JIsraele, nebo všecko shromáždění Israele stálo.

15. I řekl Šalomoun: Požehnaný Hospodin Bůh Israelův,
kterýž mlavil ústy svými Davidovi otci mému, a rukama jeho
naplnil to, řka:

16. Od toho dne, kteréhož jsem vyvedl lid svůj israelský
z Egypta. nevyvolil jsem města z žádného pokolení israelského,
aby [mí v něm) vystavěn byl dům, a aby tam bylo jméno mé:
ale Davida jsem vyvolil, aby byl nad lidem mým israelským.

17. I chtěl David otec můj stavětí dům jménu Hospodina
Boha Israelova:

18. ale Hospodin řekl Davidovi otci mému: Že jsi umínil
ve srdci svém stavěti dům jménu mému, dobře jsi zajísté

učinil, to samo na mysli přemítaje.
19. A však ty mi nebudeš stavěti domu, nýbrž syn tvůj,

kterýž vyjde z beder tvých, ten vystaví dům jménu mému.
2. Potvrdil Hospodin řeč svou, kterou byl mluvil: i po

vstal jsem já na místo Davida otce svého, a dosedl jsem na
trůn israelský, jakož byl mluvil Hospodin: a vystavěl jsem
dům jménu Hospodina Boha Israelova.

21. A ustanovil jsem tu místo arše, v níž umluva * Hospo
dinova jest, kterouž učíníl s otci našimi, když vyšli z země
egyptské.

22. Postavil se pak Šalomoun před oltářem Hospodinovým
před oblíčejem shromáždění israelského, a roztáhl ruce své
k nebí,

29. a řekl: Hospodine Bože Israelův, nenít podobného tobě
Boha na nebí svrchu, ani na zemi dole: jenž ostříháš umluvy

* Stalo se to přirozenou měrou, Jelikož v novém chrámě Svatyné
ovatých byla delší a prostrannější než vo svatostánku na poušti a jinde.

* Oblak čili mlha, byla znamením přitomnosti Boží. (2. Mojž. 16., 10.
4 Moj. 9., 15.)

* © fe tim znamením osvědčí svou přítomnost, jakž Bůb zaalíbíl
Mojžíšovi. (9. Mojž. 16., 2.)

5 € desky, na nichž Jest napsána smlouva.
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a milosrdenství služebníkům svým, kteří chodí před tebou,
e celým srdcem avým:

24. jenž jsí splníl služebníku svému Davidovi otcí mému,
což jsi mluvil jemu: ústy jsi mluvil, a rakama dokonal jsi,
jakož tento den dokazuje. .

25. Nyní tedy Hospodine Bože Israelův, naplniž služebníku
svému Davidovi otci mému, což jsi mluvil jemu, řka: Nebude
odjat z tebe“ muž přede mnou, kterýž by seděl na trůnu israel
ském : ale tak, jestliže ostříhati budou synové tvoji cesty
své, aby chodili přede mnou, jakož jsi ty chodil před oblí
čejem mým.

26. Protož nyní Hospodine Bože Israelův, nechť jsou upev
něna slova tvá, která jsi mluvil elažebníku svému Davidovi
otci mému.

27. Což tedy domnívati se máme, že v pravdě Bůh bydlí
na zemi?? Nebo jestliže nebe, a nebesa nebes obeáhnouti
tebe nemohou, čím méně dům tento, který jsem vystavěl?

28. Ale pohlédní k modlitbě služebníka svého, k prosbám
jeho, Hospodine Bože můj: alyš chválu a modlitbu, kterou
služebník tvůj modlí se dnes před tebou:

29. aby oči tvě byly otevřené na dům tento v noci i ve

dne: na dům. o němž jsi řekl: Bude jméno mé tu: aby vy
slyšel modlitbu, kterou modlí ee tobě na místě tomto slu
žebník tvůj.

30. I vyslyš prosbu služebníka svého, i lidu svého lsrael
ského, začkoli by proaili na místě tomto: a vyalyš je v místě
přebývání svého na nebi, a když vyslyšíš, milostiv bud.

31. Zbřeší-li člověk proti bližnímu svému, a bude-li míti
nějakou přísahu, kteroužby držán byl zavázaný:“ a přijde-li
pro tu přísahu před oltář tvůj do domu tvého,

92. ty vyslyš na nebi: a učiů“ a rozsuď služebníky své,
odsoudě bezbožného, a cestu'© jeho navrátě na hlavu jeho, a
ospravedlůuje spravedlivého, a odplacuje mu vedle spravedl
nosti jeho.

99. Jestliže dá 80 na úták lid tvůj israelský před nepřátely
svými (nebo hřešítí bude proti tobě), a činíce pokání. a vy
znávajíce jméno tvé, přijdou, a budou modliti se, a prositi
tebe v domu tomto:

34. ty vyslyš na nebi, a odpusť hřích lidu svému Israeli,
a uveď je zase do země, kterouž jsi dal otcům jejich.

35. Bude-li zavřeno nebe, a nebude-li pršeti déšť pro hříchy
jejich, a modlice se na místě tomto, budou-li pokání činiti
jménu tvému, a od hříchův svých odvrátí-li se pro trápení své:

36. ty vyslyš je na nebi, a odpusť hříchy služebníkův svých,
a lidu svého israelského: a ukaž jim cestu dobrou, po nížby
chodili, a dej déšť na zemi svou, kterouž jsi dal lidu svému
v dědictví.

37. Jestlíže vznikne hlad na zemí, aneb mor, aneb naka
žené povětří, aneb rez, aneb kobylky, aneb porušení úrod
zemských, a soužití jej bude nepřítel jeho oblehna brány jeho,
aneb jakákoli rána, jakákoli nemoc,

38. všeliké zlořečenství, a proklínání, kteréžby se přihodilo
nějakému člověku z lidu israelského: jestliže kdo pozná ránu
erdce svého, a rozprostře ruce své v domu tomto,

* z tebe t. Jj. z rodn tvého.

* © Jj. tak aby místem obsažen býti měl? — Nikoli.

* bude-li mu ns očištění uložena přísaha, vížící jej, aby pravdu mlovil.

9£ podleslovpřísahy,kteroubyly o by ježtokdožpřísahal, na sebe bral, po případě, že přísahá k

'* obracuje skutky, nepravosfjeho na hlavu eba
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30. ty vyslyš na nebi v místě přebývání svého, a smilaj 8e,
a učiň a odplaťtjednomukaždému vedle všech cest jeho, jakož
uzříš srdce jeho, (nebo ty sám znáš srdce všech synův lid
ských),

40. aby se báli tebe po všecky dny, dokud žívi budou na
zemi, kterouž jsi dal otcům našim.

41. K tomu také cizozemec, jenž není z lidu tvého jerael
ského, když přijde z daleké země pro jméno tvé (neboť sly
šáno bude jméno tvoje veliké, a ruka tvá sílná, a rameno tvé

42. vztažené, všudy), když tedy přijde, a modliti se bude
na tomto místě,

49. ty vyslyš na nebi na pevném místě přebývání svého,
a učiň všecko, očežkolí volati bude k tobě cizozemec ten:

aby naučili se všickni národové země báti se jména tvého,
jako lid tvůj Israel, a zkusili, že jméno tvé vzývánojest nad
domem tímto, který jsem vystavěl.

44. Když vytáhne lid tvůj na vojnu proti nepřátelům svým,
cestou, kamžkoli pošleš je, a modliti se budou tobě proti
cestě města,'* kteréž jsi vyvolil, a naproti domu, kterýž jsem
vystavěl jménu tvému,

45. i vyslyš na nebi modlitby jejich, a prosby jejích, a učiů
soud '* jejich.

46. Jestliže pak zhřeší tobě (nebo není člověka, kterýžby
nebřešil), a rozhněvaje se, vydáš je nepřátelům jejích, a jatí
vedeni budou do země nepřátelské daleko, nebo blízko:

47. a budou-li činiti. pokání ve ardcí svém na místé zajetí,
a obrátíce se modliti se budou tobě v zajetí svém, řkouce:
Zbřešili jsme, a neprávě jsme činili, bezbožně jsme jednali :

48. a navrátí-li se k tobě celým srdcem svým a celou duší
svou, v zemi nepřátel svých, do kteréž jatí zavedení byli:
a budou-li modliti se tobě proti cestě země své, kterou jsi
dal otcům jejich, a města, kteréž jsí vyvolil, a chrámu, kterýž
jsem vystavěl jménu tvému:

40. vyslyš na nebi, na pevnotě trůnu svého, modlitby jejích
a prosby jejich, a učiů soud jejich:

5U. a slitaj se nad lidem svým. který zhřešil proti tobě,
i nade všemi nepravostmi jejich, jimiž přestoupili proti tobě:
a dej milosrdenství před těmi, kteříž je zjímané míti budou,
aby smilovali se nad ními.

DI. Neboťjsou líd tvůj, a dědictví tvé. jež jsi vyvedl z země
egyptské, (jako) z prostředku peci železné.

52. Oči tvé otevřené budte k modlitbě alnžebníka tvého,

a lidu tvého israelského, a vyslyš je ve všech věcech, za
kteréž budou volati k tobě.

53. Nebo tys je oddělil sobě za dědictví ode všech národův
země, jakož jsi mluvil skrze Mojžíše služebníka svého, když
jal vyvedl otce naše z Egypta, Hospodine Bože.

54. Stalo se pak, když byl Šalomoun modle se Hospodinu
dokonal všecku modlitbu, a proabu tuto, že vstal od oblíčeje
oltáře Hospodinova: nebo byl obojím koleaem klekl na zemi,
a ruce byl roztáhl k nebi.

dd. I stál, a dobrořečil všemu shromáždění Israele hlasem
velikým řka:

56. Požehnaný Hospodin, který dal odpočinutí lidu svému
jeraelskému, vedle všeho, což byl mluvil: neupadlo'* ani
jediné slovo ze všech dobrých věcí, které mluvil skrze Mojžíše
služebníka svého.

U £ tváří obrácenou k městu Jeruselému, kdež jest chrám a stůnek
tvů

" zjednej Jim spravedlnost.
'* £ j. nezůstalo nevyplněné
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57. Budiž Hospodin Bůh náš s námi, jako byl s otci našimi,
neopouštěje nás, aniž zamítaje nás,

58. ale nakloniž k sobě srdce naše, abychom chodili po
všech cestách jeho, a ostříhali přikázání jeho, a posvátných
obyčejův jeho, a soudův, kteréžkolí přikázal otcům naším.

59. I ať jsou tato slova má, kterýmiž jsem se modlil před
Hospodinem, blízká Hospodinu Bobu našemu dnem | nocí,
aby učinil soud služebníku svému, i lidu svému israelakému
po všeckydny:

60. aby poznali všíckni národové země, že Hospodin sám
(toliko] jest Bůh, a že není více [jiného] kromě něho.

61. Budiž také srdce naše dokonalé s Hospodinem Bohem
naším,'“ abychom chodili v ustanoveních jeho, a ostříhali při
kázání jeho, jako i dnes.

62. A proto král i veškeren Israel s ním, obětovali oběti
před Hospodinem.

63. I pobil Šalomoun obětí pokojných, kteréž obětoval Ho
spodinu, volův dvamecítma tisícův a ovec sto dvaceti tisícův,
a tak posvětili chrám Hospodinův král a synové israelští.

64. V ten den posvětil král prostředku síně, kteráž byla
před domem Hospodinovým: nebo obětoval tu oběti zápalné,
a oběti poavátné, a tuk obětí pokojných: protože oltář měděný,
který byl před Hospodinem, byl menší, a nemobi pojmouti
obětí zápalné a oběti posvátné, a tuku obětí pokojných.

65. Udělal tedy Šalomoun v ten čas slavnost velikou, a ve
škeren Israel a ním, množství veliké od končin Emath, až ku
potoku egyptskému, před Hospodinem Bohem naším. po sedm
dní, a opět po sedm dní, to jest za čtrnácte dní.

66. A v den osmý propustil lid: '* kteříž dobrořečíce králi,
ubířali se do svých obydlí radujíce se veselým ardcem ze
všech dobrých věcí, kteréž byl učinil Hospodin Davidovi slu
žebníku svému, a lsraelovi lidu svému.

KAPITOLA IX.

Báh se podrahé ukázal Šalomounovi. — Dary Šalomounetmvěnované králi

Hiramovi. — Nové stavby měet. ——Podmanšal něktarých národů. —

Výprava loďatva.

1. Stalo se pak, když dokonal Šalomoun stavení domu Ho
spodinova, i domu královského, i všecko, což byl žádal a chtěl
udělatí,

2. ukázal se mu Hospodin podruhé, jakož se mu byl ukázal
v Gabaon.

3. I řekl Hospodin k němu: Vyslyšel jsem modlitbu tvou,
a prosbu tvou, kterouž jsí se modlil přede mnou: posvětil jsem
domu toho, kterýž jsí vystavěl, abych položil jméno své tam
na věky," a oči mé, a srdce mé budou tu po všecky dny.

4. Ty pak jestliže choditi budeš přede mnou, jako chodil
otec tvůj, ve sprostnosti srdce, a v spravedlností: a budeš-li
činiti všecko, což jsem přikázal tobě, a ustanovení má a soudy
mé budeš-li zachovávati:

5. upevním trůn království tvého nad Israelem na věky,
jakož jsem mluvil Davidovi otci tvému, řka: Nebude odjat
muž z rodu tvého od trůnu Inraelova.

" budiž zoela věrné Hospodinu, upřímné toliko jemu oddaně.
"*£ vden osmý alavnosti stánkův. Za ch sedmi dnů posvěco

valí chrámu, v druhých sedmi dnech elavili body stánkův. Osmého dne
této alavnosti stánkův u večer propustil král lid.

KAPITOLA IX.

* aby byl příbytkem mým ustavičně.
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©. Paklí se nazpět odvrátíte vy a synové vaši, nenásledu
jíce mne, aniž ostříhajíce přikázání mých, a posvátných oby
čejů mých, které jsem vydal vám, ale odejdonce sloužiti bu
dete bohům cizím, a klaněti ae jim:

7. vyplením Israele s povrchu země, kterou jsem dal jim: a
chrám, kteréhož jsem poavětíl jménu svému, zavrhu od oblíčeje
svého, i bude Iarael za přísloví, a za rozprávku všein národům.

8. A dům tento bude ku příkladu: kdokoli půjde mimo
něj, užasne se, a sípěti bude, a řekne: Proč tak učinil Ho
spodin zemi této, a domu tomuto?

9. I odpovědí: Proto že opustili Hospodina Boha svého,
který vyvedl otce jejich z země egyptaké, a následovali bohův
cizích, a klanéli se jim, a ctili je: protož uvedl na ně Ho
spodin všecko toto zlé.

10. Když pak uplynulo dvacet let, jakž byl Šalomoun vzdělal
oba domy, totiž dům Hospodinův, a dům královský,

11. (k čemuž Hiram král týrský dodával Šalomounovi dříví
cedrového, a jedlového, i zlata vedle vší potřeby jeho,) tehdy
Šalomoun dal Hiramovi dvaceti měst v zemi galilejské.“

12. I vyšel Hiram z Týru, aby shlédl taměsta, kteráž byl
jemu dal Šalomoun, ale nelíbila se jemu.

13. i řekl: To-líž jsou ta mésta, kteráž jsi mi dal. bratře?
I nazval je zemí Chabal* až do tohoto dne.

14. Poslal také Hiram králi Šalomounovi sto dvaceti hřiven
zlata.

15. Taf jest summa nákladův, kterou král Šalomoun obě
toval k stavení domu Hospodinova, a domu svého, a Mello,“
i zdi jerusalémské, a Heser, a Mageddo, a Gázer.

16. Farao zajisté, král egyptský, vytáhl byl, a dobyl Gázer,
a vypálil je, a Chananejské, kteříž bydlili v tom městě, pobil,
a dal je za věno dceři své, manželce Šalomounově.

17. Protož vystavěl zase Šalomoun Gázer, a Bethoron dolní,
18. a Bálath, a Palmiru v zemí pouště syrské,
19. 1 všecka městečka, ježto k němu náležela, a byla beze

zdí, ohradil, i města, v nichž měl vozy, i města, v nichž měl
jezdce, a cožkoli se mu líbilo stavěti v Jerusalémě, a na Li
banu, i po vší zemi moci své.

AU.Všecken lid, kterýž byl pozůstal z Amorřhejských, a
Hethejských, a Ferezejských, a Hevejských, a Jebusejských,
kteříž nejsou z synův israelakých :

21. (totíž) syny těch, kteří byli pozůstali v zemi. jichžto
nemohli synové israelští vyhladiti, Šalomoun uvedl pod plat,
až do tohoto dne.

32. Z synův pak israelských žádného nepodrobil v službu
Šalomoun, ale byli muží váleční, a služebníci jeho, a knížata,
a vůdcové, a úředníci nad vozy, a nad koni.*

28. Bylo pak knížat nade všemi díly Šalomounovými před
stavených pět set a padesát, kteříž měli pod sebou lid, a
v ustanovených dílech rozkazovalí.

34. Dcera pak Faraonova přestěhovala se z města Davidova
do domu svého, kterýž jí byl vystavěl Šalomoun: tehdáž vy
atavél Mello.

25. [ obětoval Šalomoun třikrát na každý rok“ oběti zá
palné, i pokojné obětí, na oltáři, kterýž byl vzdělal Hospo

* Krajina ta přezděná Galileji pobanskoa.
3 „Chabul“, slovo fónické, znamená tolik 00 země ošklivá, ohatrná,

ležela nejdále na sorer za pomezím zaslíbené země, protož mohla od
stoupena býti.

* Mello alul hrad, založený Davidem, Šalomoun toto dilo Davidovo

zdokonalil u dovršil.se
*to vakých třechslavnostech.
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dinu a pálil? vonné věci před Hospodinem, když dokonal
chrám.

26. Nadělal také lodí velikých král Šalomouu v Asiongaber,
kteréž jest podle Ailath na břehu moře červeného, v zemi
idumejské.

27. A poslal Hiram na téch lodích služebníky své, plavce
umělé na moři, se služebníky Šalomoanovýmíi.

28. Kteřížto připlavivše se do Ofir,“ nabrali tam zlata čtyry
sta a dvaceti hřiven a přivezli je králi Šalomounovi.

KAPITOLA X.
Přijasd královny sabejské, — Bohatství a lávu Šalomounova,

1. Ale i královna z Sáby, uslyševší pověsť o Šalomounoví
ve jménu Hospodinovu, přijela, aby ho zkusila v pohádkách.'

2. A přijevší do Jerusaléma s komonstvem velikým, a se
zbožím, e velbloudy nesoucími vonné věci, a zlata velmí mnoho,
a kamení drahého, přišla ke králi Šalomounovi, a mluvila
jemu všecky věci, jež měla ve srdcí svém.

8. I poučení dal jí Šalomoun na všechna slova, kteráž mu
byla předložila: nebylo věci, jež by krále tajna býti mohla,
nač by jí byl neodpověděl.“

4. Tedy uzřevší královna ze Sáby všecku moudrost Šalo
mounovu, i dům, který byl vystavěl,

5. i pokrmy stolu jeho, a příbytky služebníků, i pořádky
přisluhujících jemu, i roucha jejích, i číšníky, i oběti zápalné,
kteréž obětoval v domu Hospodinově: neměla více ducha.*

6. I řekla ke králi: Pravát jest řeč, kterouž jsem slyšela
v zemi své

7. o řečech tvých, i o moudrosti tvé: a nechtěla jsem vě
řiti vypravujícím to mně: až jsemsama přišla, a uzřela očima
svýma, a zkusila jsem, že nebyla mi zvěstována aní polovice:
moudrost tvá, i skutkové tvoji větší jsou než pověať,kterouž
jsem slyšela.

8. Blahoslavení muži tvoji, a blshoelavení služebníci tvoji,
kteří stojí před t-bou vždycky, a slyší moudrost tvou.

9. Budiž Hospodin Bůh tvůj požehnaný, jenž tě sobě oblíbil,
a posadil tebe na trůn israelský, proto že zamiloval Hospodin
Jaraele na věky, a ustanovil tebe králem, abys činil soud a
spravedlnost.

10. I dala králi sto a dvaceti hřiven zlata, a vonných věcí
velmi mnoho, i kamení drahého: aniž bylo kdy potom při
vezeno vonných věcí tak mnoho, jako ty, jež královna ze
Sáby darovala králi Šalomounovi.

11. (Však i lodí Hiramovy, které přinášely zlato z Ofir,
dovezly z Ofir dříví vonného“ velmi mnoho, a kamení drahého.

12. A nadělal král z toho dříví vonného:zábradel domu

Hospodinova, i domu králova, též harf a louten zpěvákům:
aníž kdy více přivezeno takové dříví vonné, aniž vidíno jest
do dnešního dne.)

* Dělo se to prostřednictvím kněží.
* Ofir, krajina,kteráž nelze blíže určiti. Někteří mají za to, o jest

to země Španělská, jiní Arabská, jini, že to Indie aneb krajina africká,
ičaná koráby ee sbožím vysýlaii. (9. Král. 10., 22.)

KAPITOLA X.

! Sába čili Šeba bylo hlavní město krajiny eabejské ležící nz polední
požehnaně Arabie. Vtipné pohádky a průpovědi dávat a vykládati

náletelo k mudrotví starých.* uhodil, rozlaštíl každou pohádku.
9 © žasje náramně, že tajil se v ni duch.
* Hebr.: Almoggim, dříví nám nernámě.U

O. 57
—
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13. Král pak Šalomoun dal královné ze Sáby všecko, což
chtěla a žádala od něho: mimo ty věci. kteráž byl jí dobro
volně dal darem královským. Kterážto navrátila se, a odjela
do země své se služebníky svými.

14. Byla pak váha toho zlata, které se přinášelo Šalomou
novi na každý rok, šest set šedesáte šest hřiven zlata:

15. krom toho, které přinášeli muži, kteří byli nade dly,
a kupcí, a kramáři, a všickní (poplatní) králové arabští, a
vévodové země.

16. Udělal také král Šalomoun dvě stě Stítův ze zlata nej
čistšího, a šest set lotův zlata dal na plechy štítu jednoho:

17. a tři sta pavez ze zlata ryzího: tři sta lotův zlata jednu
pavezu přikrývalo: i složil je král v domě lesu Libánského.*

18. Udělal také král Šalomoun trůn z kostí slonových veliký,
a obložil jej zlatem stkvoucím velmi,

19. kterýž měl šest stupňův, a vrchol trůnu okrouhlý byl
na zadní straně, a dvě ruce“ [byly] tato i tamto držíce sedadlo:
a dva lvové stáli vedle rakou těchto.

20. A dvanácte lvíčkův tu stálo na šesti stupních 8 obou
stran: nebylo takové dílo uděláno ve všech královstvích.

21. Nadto všecky nádoby, z nichž píval král Šalomoun,
byly zlaté: a všeliké nádobí v domě lesu Libánského bylo
ze zlata nejčistšího: nic nebylo od stříbra, aniž ho sobě co
vážili za dnů Šalomounových:

22. nebo loďstvo královo přes moře s loďstvem Hiramovým
plavilo se do Tharsis? jednou ve třech letech, přinášejíce
odtud zlato a stříbro, a zaby slonové, a opice a pávy.

23. I zveleben jest král Šalomoun nade všecky krále zem
ské, bohatstvím a moudrostí.

24. A všecka země žádostiva byla viděti tvář Šalomounovu,
aby slyšela moudrost jeho, kterou složil Bůh ve srdci jeho.

25. A přinášeli jedenkaždý dary jemu, totiž nádoby stříbrné
a zlaté, roucha, a zbroj, i vonné věci, a koně, a mezky, a to
každého roku.

26. I nashromáždil Šalomoun vozův a jezdcův, že měl tisíc
a čtyři sta vozův, a dvanácte tisíc jezdchv: a rozložil je po
městech hrazených, a s králem v Jerusalámě.

2. 1 způsobil, že tak veliká hojnost stříbra byla v Jeru

salámě, jako kamení: a tak mnoho bylo cedru, jako planého
fikoví, kteréž roste na polích.

28. A přiváděli Šalomounovi koně z Egypta, a z Koa: nebo
kupci královští kupovali je z Koa, a příváděli je za ustano
venou cenu.

29. Vycházelo pak apřežení čtyř koňů z Egypta za šest set
lotův stříbra, a kůň za sto a padesáte. A-na ten způsob všickni
králové hethejští a eyrští koně prodávali.

KAPITOLA XL
Šelozoun odvrátil ae od Boha. — Protivalci | omrfjeho.“

1. Král pak Šalomoun zamiloval ženy cizozemky mnohé,

netoliko dceru Faraonovu, ale i moabské, a ammonitské, idu
mejské, a eidonské, a hethejské:

2. z národův těch, o kterých řekl Hospodin synům israel
ským : Nevcházejte k nim, aniž z nich vcházeti budou k vašim ;'

S vis svrchu 7., 2.
* dvě ruce t Jj.podpěradla rukou.
+ Tartesus ve Španělich,kteréhož jména tuto vůbec ufivá se k ozna

čení krajiny vzdálené.
KAPITOLA XI.

' nezaanubnjte se s ními.

kPLy
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nebo jistě odvrátí srdce vaše, abyste následovali bohův jejich.
S těmi tedy spojil se Šalomoun láskou nejvroucnější.

3. A měl žen jako královen sedm set, a ženin tři sta: a
ženy odvrátily srdce jeho.

4. A když se jíž zstaral, zkaženo jest srdce jeho akrze ženy,
že jest následoval bohův cizích: aniž bylo srdce jeho doko
nalé s Hospodinem Bohem svým, jako srdce Davida otce jeho.

5. Ale ctil Šalomoun Astarthu,* bohyni Sidonských, a Mo
locha modlu Ammonitských.*

6. I činil Šalomoun to. což se nelíbilo Hospodinu, a nena
plnil (slíbu], aby následoval Hospodina, jako David otce jeho.

7. Tehdy vystavěl Šalomoun chrám Chamosovi, modle mo
abské, na hoře, kteráž jest proti Jerusalému,“ a Molochovi
modle Ammonitských.

8. A na taký způsob učinil (po vůli) všem ženám svým
vizozemkám, kteréž pálily kadidlo, a obětovaly bohům svým.

9. Protož'rozhněval se Hospodin na Šalomouna, že mysl
jeho odvrátila se od Hospodina Boha israelského, kterýž se
mu byl ukázal podruhé,

10. a přikázal mu v té příčině; aby nechodil po bozích ci
zích: on však neostříhal toho, což byl jemu přikázal Hospodin.

11. Řekl tedy Hospodin Šalomounovi: Poněvadž se to na
lezlo při tobě, že jsí neostříhal úmluvy mé, a přikázání mých,
kteráž jsempřikázal tobě, roztrhna rozdělím Království tvé,
a dám je „služebníku tvému.

12. A však za dnů tvých neučiním toho, pro Davida otce
tvého: než z ruky syna tvého roztrhnu je,

13. aniž pak celého království odejmu, ale pokolení jedno
dám“ synu tvému, pro Davida služebníka mého, a pro Jeru
salém, kterýž jsem vyvolil.

14. I vzbodil Hospodin protivníka Šalomounovi, Adada Ida
mejského, z rodu královského, kterýž byl v Edom.

15. Nebokdyž byl David v Idumei,“ a Joab kníže vojska

vytáhl, aby pochoval ty, kteří byli pobiti, a pobil všecky po
hlaví mužského v Idumejsku,

16. (za šest: zajisté měsícův byl tam Joab se vším laraelem,
dokud nevypleníl všech pohlaví mužského v Idumel]

17. utekl Adad sám, a (někteří) mužiidomejští ze služeb
níkáv otce jeho sním, a vešli do Egypta: byl pak. Adad
[tehdáž) pachole maličké,

18. A když byli vyšli z Madian, přišli do Fáran, a vzavše
8 sebou některé muže z Fáran, přišli do Egypta k Faraonovi,
králi egyptskému: kterýž dal mu dům, a pokrmy opatřil ho,
a zemi mu vykázal.

19. I nalezl Adad milosť velikou před Farsonem, tak že
jemu dal za manžělku sestru vlastní manželky své Tafnes,
královny.

20. I porodila jemu sestra Tafnes syna Genubatha, a vy
chovala ho Tafnea v domuFaraonovu: a přebýval Genubath
u Faraona s syny jeho.

21. Když pak uslyšel Adadv Egyptě, že usnul David s otci

svými, a že umřel Joab kníže vojska, řekl Faraonovi: (Propusť
mne, ať jdu do země své.

* Astartha, o modle té víz Soud. 2, 1

3 Aa byl modlouohavnou,jižto pokané lidí a zvláště nemluvňataobětoval

. Byla to bora olívetské. Odtad také nazýváno JI boron pohoršení.
4. KEril. 28, 18.

3 dám t j. ponechám. Pokolení Juda a Benjamin, jeonce si polohou

blízká, tvořila takořka jedno pokolení Po rozdělení Hše spojili ses ními Levitové a mnozí zbožní Isra
* £ J. bojoval proti Idumejským. „E
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22. I řekl jemu Farao: I čeho se ti nedostává u mne, že
chceš odjíti do země své? Ale on odpověděl: Ničehož: ale
snažně prosím, aby propustil mne.

28. Vzbudil ještě Bůh proti němu [druhého] protivníka
Razona syna Eliadova, kterýž byl utekl od Adarezera, krále
Soby pána svého:

24. a shromáždív proti němu muže, byl knížetem loupež
níkův, když zabíjel je David: a odšedše do Damašku, bydlili
tam, a ustanoviliho králem v Damašku,

25. i byl protivníkem Israelovým po všecky dny Šalomou
novy: a to jest to zló Adada, a nenávist proti Ieraelovi,"
i kraloval v Syrií.

26. Jeroboam také syn Nábatův Efrathejský, z Sareda: alu
žebník Šalomounův, jehožto matka jménem Šarva, byla žena
vdova, pozdvihl ruky proti králi.

27. A tato jest příčina vzpoury proti nému, že Šalomoun
vystavěl Mello, a srovnal propast města Davidova otce svého.“

28. Byl pak Jeroboam muž silný a mocný: protož vida
Šalomoun mládence, žeby dobré povahy byl, a přičinlivý,
ustanovil ho za úředníka nad platy všeho domu Josefova.*

29. I stalo se toho času, že když vyšel Jeroboam z Jeru
saléma, potkal jej Ahiáš Sílonský prorok na cestě, jsa odín
pláštěm novým: byli pak toliko samí dva na poli.

30. A ujav Ahiáš plášť svůj nový, kterýž měl na sobě,
roztrhal jej na dvanácte kusův.

31. I řekl Jeroboamovi:- Vezmi sobě deset kusův; nebo
totot praví Hospodin Bůh leraelův: Aj já roztrhna království
z raky Šalomounovy, a dám tobě desatero pokolení.

92. Jedno toliko pokolení '“ zůstane jemu, pro služebníka

mého Davida, a pro město Jerusalém, kteréž jsem vyvolil ze
všech pokolení israelských :

83. proto že opustil mne, a klaněl se Astartě bohyni Si
donských, a Chamosu bohu moabskému, a Molochu bohu synův
Ammon: a nechodil po cestách mých, aby byl čínil sprave
dinosť přede mnou, a (zachovával) přikázání má, a soudy,
jako David otec jeho.

34. Avšak neodejmu všeho království z raky jeho, nýbrž
"vůdcem zanechám ho po všecky dny života jeho,'pro Davida
služebníka mého,*' kterého jsem vyvolil, jenž ostříhal pří
kázání mých, a ustanovení mých.

95. Ale odejmu království z ruky syna jeho, a dám tobě
desatero pokolení:

36. synu pak jeho dám jedno pokolení, aby zůstala svíce'*
Davidovi služebníku mému po všecky dny přede mnou v Je

rusalémě městě, kteréž jsem vyvolil. aby tam jméno mé pře
*bývalo.

97. Tebe pak vezmu, a kralovatí budeš nade všemi věcmi,
kterých žádá duše tvá, a budeš králem nad Israelem.

$8. Protož jestliže uposlechneš všeho toho, což příkáži tobě,
a choditi budeš po cestách mých. a činiti, což pravého jest
přede muou, ostříhaje ustanovení mých, a přikázání mých,
jako činil David služebník můj: budu s tebou, a vzdělám
tobě dům stálý, jako jsem vzdělal Davidovi dům, a dám tobě
lid israelský:

* Rason činil mu zlé jsko Adad, a měl v nenávisti Ieraele jako

bouřen bezpochyby tim, že výloby na mnohé ty stavby
přílišné, útrapné a děsné.

“
'* Judovo a Benjaminovo, jež se za jedno počítal
" pro smlouvu, kterouž jsem Davidovi a potomkům Jeho učinil.
" £, sláva královská, potomstvo královské.

ba
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39. a potrápím '* semene Davidova pro tu věc, avšak ne
po všecky dny.

40. Pro tu příčinu chtěl Šalomoun zabiti Jeroboama: který
vstav utekl do Egypta k Sesákoví králi egyptskému, a byl
v Egypté až do smrti Šalomounovy.

41. Ostatek pak věcí Šalomounových. a všecko, což činil,
a moudrost jeho: hle všecky ty věci vypsány jsou ve knize
příběhův za dnů Šalomoanových.

42. Dnův pak, v nichž kraloval Šalomoun v Jerusalémě
nade vším lsraelem, jest čtyřiceti let. «

48. I usnul Šalomoun sotci svými, a pochován jest ve
městě Davida otce svého, a kraloval Roboam syn jeho místo
něho.

KAPITOLA XII.

Márod | semě po emrti Šalomoanově rozděleny. — Jeroboam užisča králem

desiti pokolení, oblíbil sobě a zařídil modlářství.

1. Přišel pak Roboam do Sichem: nebo tam sešel se byl
veškeren lsrael, aby ho ustanovili králem.

2. Ale Jeroboam syu Nabatův, jsa ještě v Egyptě, kamž
byl utekl před Šalomounem králem, elyšev o smrti jeho, na
vrátil se z Egypta.

3. I poslali, a povolali ho. Přišed tedy Jeroboam, i všecko
množství ieraelské, mlavili k Roboamovi, řkouce:

4. Otec tvůj přetěžké jhu vložil na nás, protož ty nyní
polehčí nám panování otce svého přetvrdého, a jha přetěž
kého, které vložil na nás, a budeme tobě sloužiti.

5. Kterýžto řekl jim: Odejděte, a třetího dne navratte se
ke mně. A když odešel lid,

6. radil se král Roboam se staršími, kteříž stávali před
Šalomounem otcem jeho." dokud ještě živ byl, a řekl: Jakou
radu mi dáváte, abych odpověděl lidu tomuto?

7. A tito řekli jemu: Jestliže dnes povolný budeš lidu
tomuto, a poaloužíš jim a prosbě jejich povolíš, a bndeš-li
jim mluviti přívětivě, budou služebníky tvými po všecky dny.

B. Ale on opustil radu starcův, kterouž mu dali, a povolal
mládencův, kteříž s ním vychování byli“ a stáli před ním,

9. a řekl knim: Co mi radíte, abych odpověděl tomuto
lidu. jenž řekli mi: Polehči nám jha, které vložil otec tvůj
na nás?

10. I řekli mu mládencí, kteříž vychování byli s ním: Takto
mluviti budeš lidu tomu, jižto pravili k tobě, řkouce: Otec
tvůj přetížil jho naše, ty pak polehči nám. Takto díš jím:
Nejmenší prst můj tlustší jest, nežli hřbet otce mého.*

11. A nyní otec můj jho těžké vložil na vás, já pax přidám
na jho vaše: otec můj mrakal vás bičíky, ale já mrskati budu
vás bičíi uzlovatými.“

12. Přišel tedy Jeroboam, i veškeren lid k Roboamovi dne
třetího, jakž br] mluvil král, řka: Navrafte se ke mné dne
třetího.

13. I odpověděl král lidu tvrdě, opustiv radu starších, kte
rouž jemu byli dali,

'8 © ponížím, potrestám.
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"4 j. byli vo službě otce
3 © byli teď ve slošbě jeho a přízni.
> © mnohem hůře ji s vámi nakládati budu, nežli s vámi naklidal

otec můj.
* Blčování dělo se zvláštními bičíky, ježto mívaly několik, aš 84

feménků. Řeměnky tyto bývaly buď hladké, aneb uzlovité a rozličnými
bodavými přívěsky a kolcí opatřené.
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14. a mlavil k nim vedle rady mládenců, řka: Otec můj
ztížil jho vaše, já psk přidám jha vašeho: otec můj mrskal
vás bičíky, ale já mrskatí vás badu bíči uzlovatými.

15. I nepovolil král lidu, nebo se byl odvrátil od něho
Hospodin, aby aplníl slovo své, které byl mluvil akrze Ahiáše
Silonského, k Jeroboamovi synu Nabatovu.

16. Vida tedy lid, žeby je král oslyšel, odpověděl jemu,
řka: Jaký dfl máme v Davidovi? Aneb jaké dědictví v synu
Isai? Jdi k stanům svým Israeli! Nyní opatři dům avůj Da
videl? I odšel Jsrael k stanům svým.

17. Nad syny pak israelskými, kteřížkoli byli v městech
judských, kraloval Roboam.

18. Poslal tedy král Roboam“ Adurama, kterýž byl nad
denémi: a ukamenoval ho veškeren Israel až do smrti. Král

pak Roboam rychle vsedl na vůz, a utekl do Jerusaléma:
19. a odstoupil Israel od domu Davidova, až do dnešního dne.
20. Stalo se pak, když uslyšel veškeren lerael, že se na

vrátil Jeroboam, poslali a povolali ho, shromáždivše lid, a
ustanovili ho králem nade vším Israelem, aniž kdo postoupil
po domu Davidovu, krom samo pokolení Judovo.

21. I přišel Roboam do Jerusaléma, a shromáždil veškeren
dům judský, a pokolení Benjamin, sto a osmdesáte tisícův
bojovníkův výborných, aby bojovali proti domu israelskému,
a přivedli zase království Roboamovi synu Šalomounovu.

22. Stala se pak řeč Hospodinova k Semejášovi muži Bo
žímu, řkoucí:

28. Mluvk Roboamovisynu Šalomounovu, králi jadskému, a ke
všemu domu Judovu, i Benjaminovu, a k ostatním z lidu, řka:

24. Toto praví Hospodin: Nepotáhnete, aniž budete bojovati
proti bratřím svým synům jsraelským: navratiž ce jedenkaždý
do domu svého, nebo ode mne stala se jest věc tato. ] upo
slechli řeči Hospodinovy, a navrátili se a cesty, jakož jím
byl přikázal Hospodin.

25. Vystavěl pak Jerobcam Sichem na hoře Efraim, a bydlil
tam: a vyšed odtud vystavěl Fanuel *

26. I řekl Jeroboam ve srdci svém: Nyní navrátí se krá
lovství toto zase k domu Davidovu,

27. bude-li chodívati lid tento k obětování obětí v domě

Hospodinově do Jerusaléma: i obrátí se srdce lidu tohoto
ku pánu svému Roboamovi králi judskému, a zabíjíce mne
navrátí se zase k nému. .

28. A vymysliv radu, udělal dvě telata zlatá, i řekl jim:
Nechoďte více do Jerusaláéma! Hle bohové tvoji Israeli, kteří
tebe vyvedli z země egyptské !“

29. I postavil jedno (tele) v Bethel, a druhé v Dan:*
30. a učiněno jest slovo to (podnětem) k hříchu: nebo lid

chodíval klanět se teleti až do Dan.

31. A vzdělal chrámy na výsostech, a (ustanovil) kněží
z posledních v lidu, kteříž nebyli z synův Léávi'“

3 L J. Co Jest nám, desatein pokolení lerselskému, do Davida, syna
laslova z pokolení Jndova, co do potomka jeho? Pojďte domů, vy
všíckul, jenž jste Jernolšti! Nechť sobě kraluje potomstvo Davidovo
nad pokolením svým. Judovým: my sobě vyvolíme Jiného krále.

* 1. k pobouřeným laraelským.
* Slchem a Fannel byla jsou mista již za Jakoba prmotceIsraelských

znameniti (Mojž. 82., 90.). Slobem byl před Jordánem, Fanuel pak za
Jordánem. Jeroboam je opevnil a zvelebil.

* Roboam, zařizuje modlářetví v novém královatvi svém, oblíbil si
způsob modloslnžby v Egyptě, kdež klaněli se býku Apisovi. Pod
tímto vyobrazením telat měli jeon Jeraelští Hospodina ctíti, svátky

elaviti,alavnostisvé konati, vemajícejiž do Jerosalémaots9 £ na severu a na jihu země, aby lida přístapnější b
'* t. z lidu obecného, a nikoli £ kněžského pokoleníL, kteréž vy

stěhovalo s0 do Jodatva.
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405 TŘETÍ KNIHA KRÁLOVSKÁ

82. I ustanovil den slavný měsíce osmého, patnáctého dne
[téhož] měsíce, ku podobenství slavnosti. kteráž se slavívala
v Judstvu,'" a vstoupiv obětoval na oltáři: podobně učinil
[také] v Bethel, a obětoval telatům, kteráž byl udělal: a usta
novil v Bethel kněží vysosti, kteréž byl vzdělal.

83. A vstoupil (aby obětoval) na oltáří, kterýž byl vyzdvihl
v Bethel, patnáctého dne měsíce osmého, který byl sobě
usmyslil v srdci svém: a učinil slavnost synům israelským,
a vstoupil na oltář, aby pálil kadidlo.'“

KAPITOLA XIII.

Jeroboam pro modlářatví trestán. — Prorok neposlušný ode Iva adáven,
Jeroboam v nepravosti setrval.

1. A hle muž Boží přišel z Judstva slovem Hospodinovým
do Bethel, když Jeroboam stoje u oltáře, kadidlo sypal.

2. I zkřikl proti oltáři slovem Hospodinovým,a řekl: Oltáři,
oltáři, toto praví Hospodin: Hle syn narodí se domu. Davi
dovu, jménem Josiáš, a obětovati bude na tobě kněží vysosti,
kteříž nyní zapalují kadidlo na tobě, i kosti lidské na tobě
zapálí.

3. I dal téhož dne znamení, řka: Totoť bude znamení, že
mluvil Hospodin: Hle oltář roztrhne se, a vysype se popel,
který ja na něm.

4. A uslyšev král řeč muže Božího, kterouž byl mluvil
proti oltáři v Bethel, vztáhl ruku svou od oltáře, řka: Popad
něte ho. I uschla ruka jeho, kterou byl vztáhl proti němu:
a nemohl jí zase přitáhnouti k sobě,

Ď. Oltář také se roztrhl a vysypal se popel z oltáře, vedle
znamení, které byl předpověděl muž Boží slovem Hospodi
novým.

6. I řekl král k muži Božímu: Pomodli se kHospodinu
Bohu svému, a pros za mue, aby mi zase vrácena byla ruka
má. I modlil se muž Boží Hospodinu, a ruka králova obrá
tila se zase k němu, a byla jako prve.

7. I řekl král k muži Božímu: Pojď se mnou domů, abys

, poobědval, a dám tobě dary.
8. I odpověděl muž Boží králi: Byť bys mi dal polovici

domu svého, nepůjdu s tebou, aniž budu jísti chleba, aníž
badu píti vody na místě tomto:

9. nebo tak rozkázáno jest mí slovem Hospodina přikazu
jícího: Nebudeš jísti chleba, ani píti vody, aniž se navrátíš
tou cestou, kteronž jsi přišel.

10. A tak odešel jinou cestou, a nenavrátil se tou cestou.
kterou byl přišel do Bethel.

1V.Prorok pak jeden starý bydlil v Bethel, k němužto přišli
synové jeho, a vypravovali mu všecky věci, které byl učinil
muž Boží toho dne v Bethel: i slova, která byl mluvil k králi,
vypravovali otci svému.

12. I řekl jim otec jejich: Kterou cestou odešel? I ukázali
mu synové jeho cestu, kterouž byl odešel muž Boží, jenž byl
přišel z Judstva.

18. I řekl synům svým: Osedlejte mi osla. A.když mu ho
osedlali, vsedl (na něj),

14. a jel za mužem Božím, a nalezl, ho an sedí pod tere
bintem, í řekl jemu: Ty-li jsi muž Boží, kterýž jsi přišel
z Judstva? A on odpověděl: Jáť jsem.

"' Byla to slavnosť stinkův.
" Slavnosť stánkův avětila se v Jerusalémě dne 15. sedmého měsíce.

Jerobosm přeložil ji dle vlnstního zámysln na měsle osmý. —
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15. I řekl k němu: Pojď se mnou domů. abys pojedl.
16. Kterýžto řekl: Nemohu se navrátiti ani jiti s tebou,

aniž budu jísti chleba, ani píti vody na místě tomto:
17. nebo mluvil Hospodin ke mné slovem Hospodinovým,

řka: Nebudeš tam jísti chleba, ani píti vody, aniž se navrátíš
touž cestou, kterouž jsi šel.

18. Kterýž řekl jemu: Také já prorok jsem, podobný tobě,
a mluvil ke mně anděl slovem Hospodinovým, řka: Uveď ho
s sebou nazpět do domu svého. ať pojí chleba, a napije se
vody. I oklamal ho,'

19. a přivedl ho nazpět s sebou, a jedl tedy chléb v domě
jeho, a pll vodu.

20. A když oní ještě seděli za stolem, stala se řeč Hospo
dinova k proroku tomu, jenž byl onoho nazpět přivedl.

21. A zvolal na muže Božího, kterýž byl ořišel z Judstva,
řka: Toto praví Hospodin: Že jsi nebyl poslušen řeči Ho
spodinovy, a neostříhal jsi přikázání, kteréž byl tobě při
kázal Hospodin Bůh tvůj,

22. a navrátil jsi se, a jedl jsi chléb, a pil jsi vodu, na
místě, o kterémž přikázal tobě, aby nejedl chleba, ani nepil
vody: nebude pochováno tělo tvé ve brobě otcův tvých.

23. A když pojedl a napil se, osedlal osla svého proroku,
jejž byl nazpět přivedl.

24. Kterýž když odešel, napadl ho lev na cestě: a udávil
jej; i leželo tělo jeho mrtvé na cestě: osel pak stál podle

něho, a lev také stál podle těla mrtvého. ——
25. A aj, muži jdouce tudy uzřeli tělo mrtvé, ano leží na

cestě, a Iva, an stojí vedle těla mrtvého. I příšedše,rozhlásili
to ve městě, v kterémž onen starý prorok bydlil.

26. Což když ualyšel ten prorok. kterýž ho byl nazpět
přivedl s cesty, řekl: Muž Boží jest to, kterýž neposlušný byl
slova Hospodinova, a [protož] vydal jej Hospodin lvu, který
potřev ho, udávil jej vedle slova Hospodinova. kteréž mluvil jemu.

27. I řekl synům svým: Osedlejte mi osla. Kteřížto když
osedlali,

28. odjel, a nalezl mrtvé tělo jeho, ano leží na cestě, a osla
i lva, ani stojí u těla: a však nejedl lev těla, aniž co uško
dil oslu.

29. Vzal tedy prorok tělo muže Božího, a vložil je na osla,
a navrátiv se přinesl je do města proroka starého. aby pla
kal ho.*

30. I položil tělo jeho ve hrobě svém; a plakali ho: Ach,
ach. bratře můj.

91. A když oplakali ho, řekl k synům svým: Až umru,
pochovejte mne ve hrobě, ve kterém muž Boží jest pochován:
vedle kostí jeho položte kosti mé.

32. Neboť se jistě naplní řeč, kterou předpověděl slovem
Hospodinovým proti oltáři, kterýž jest v Bethel, a proti všech
něm chrámům vysostí, kteří jsou v městech samařských.

33. (Než i) po těchto slovích neodvrátil se Jeroboam od
cesty své velmi zlé, ale naopak z nejposlednějších lídu na
dělal kněží vysostí: kdo jen chtěl, naplnil ruku svou, a
býval [učiněn] knězem vyBostí.

34. A za tou příčinou zhřešil dům Jeroboamův, a vyvrácen
jest a vvhlazen se avrchku země.

* Byl to, dle výkladu sv. Řehoře, patrně prorok lichý a lživý, jenž
Pouze o své ujmě a vůli onobo muže Božího zkonmal, zdali rozkazn
Božímu věren zůstane.

* t.j. aby ho pochoval s pohřební slavností s s hořekováním, tehdůž
obyčejným.

%Jeroboam, ustanovnje ho na kněžství, dal do rukou jeho dary
po k obětování modle teleti.
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=D= /ajaVÍS33

"až —



41 TŘETÍ KNIHA KRÁLOVSKÁ . k

KAPITOLA XIV.

Záhaba domu Jeroboamova předpověděna,— Smrť Jerobosmora, — Modláfstvl

v Judstru. — Chrám Jerusmlémaký olonpen.

1. Toho času roznemohl ee Abia syn Jeroboamův.
2. I řekl Jeroboam k manželce své: Vstaň, a změň oděv,

aby tebe nepoznali, že jsí manželka Jeroboamova: a jdi do
Sílo, kdežto jest Ahiáš prorok který mluvil mné, že mám
kralovati nad lidem tímto.

3. A vezmi 8 sebou deset chlebův, a koláč a nádobu medu,

a jdi k němu: neboť on oznámí tobě. co se přihodí pacho
leti tomuto.

4. I učinila manželka Jeroboamova tak, jak byl řekl: a
vstavší odešla do Sílo, a přišla do domu Ahiášova: ale on
nemohl již viděti, nebo mu byly pošly oči pro starost.

5. I řekl Hospodin k Ahiádovi: Aj manželka Jeroboamova
přichází, aby se zeptala tebe o synu svém, který jest ne
mocen. Toto a toto budeš jí mluviti. Když tedy ona vcházela,
a dělala se jinou nežli byla,

(6. Ahiáš uslyšel šast nohou jejích, kdrž vcházela do dveří,
a řekl: Vejdi manželko Jeroboamova. Proč se jinou činíš
nežli jsi? Já pak poslán jsem k tobě posel tvrdý.

7. Jdi a pověz Jeroboamovi: Toto praví Hospodin Bůh
Jeraelův: Já jsem tě vyvýšíl z prostředku lidu, a postavil
jsem tě za vůdce nad lidem svým israelským:

8. a odtrhl jsem království od domu Davidova, a dal jsem
je tobě: ty však nebyl jsi jako služebník můj David, kterýž
ostříhal přikázání mých, a následoval mne celým srdcem svým,
čině, což se líbilo přede mnou,

9. ale páchal jsi zlé [hojněji] nade všecky, kteříž byli
před -tebou, a učinil jsi sobě bohy cízí, a slité, aby mne
k hněvu popudil, mne pak zavrhl jsi za tělo své:

10. protož hle já uvedu zlé věci na dům Jeroboamův, a
vyhladím z Jeroboama | toho, jenž močí na stěnu. i zavře
ného.' i nejposlednějšího v Israeli: a vyklidím ostatky domu
Jeroboamova, jako vyklizen bývá hnůj až do čista.

11. Kteříž zemrou z rodu Jeroboamova v městě, psi je
sežerou. kteří pak zemrou na poli, žráti je budou ptáci ne
beští: nebo Hospodin mluvil.

12. Ty tedy vstaň, a jdí do domu avého: a když vcházeti
budou nohy tvé do města, umře pachole,

13. a bude ho plakati veškeren Israel, i pochová ho: nebo
ten jediný [z rodu) Jeroboamova donesen bude do hrobu.
nebo při něm samém nalezena jest věc dobrá od Hospodina
Boha Israelova, v domě Jeroboamově.

14. Ustanoví pak sobě Hospodin krále nad Israelem, kterýž
vyhladí dům Jeroboamův v ten den a v ten čas:

15. a bíti bude Hospodin Bůh lereele, jako se klátívá
třtina ve vodě: a vykoření leraele z země dobré této, kterou
dal otcům jejich, a rozpráší je za řeku:“ proto že zdělali
sobě háje, aby popouzeli Hospodina.

16. A Hospodin vydá Israele [v zajetí) pro hříchy Jero
boamovy, kterýž i sám zhřešil, i způsobil, že hřešil Israel.

17. Tedy vstavší manželka Jeroboamova, odešla a přišla
do Thersy:* a když vcházela na práh domu, pachole umřelo,

18. i pochovali je. A plakal ho veškeren Israel vedle řeči

KAPITOLA XIV.

" t J. na místech bezpečných, pevných, obražených
9 tj. za řeku Eufrat do zajetí assyrského.
> Thersa bylo sídlecs královakým ze Jeroboama.
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Hospodinovy, kterou mluvil akrze služebníka svého Ahiáše
proroka.

19. Ostatní pak příběhy Jerobcamovy, kterak bojoval, a
kterak kraloval, aj sepsány jsou ve knize slov (za) dnů králův
israelských.“

20. Dnů pak, v nichžto kraloval Jeroboam, bylo dvamecítma
let: i usnnl s otci svými: a kraloval Nadab syn jeho místo
něho.

21. Ruboam pak syn Šalomounův kraloval nad Judou.
V jednom a ve čtyřiceti letech byl Roboam, když počal kra
lovati: a sedmnácte let kraloval v Jerusalémě městě, kteréž
vyvolil Hospodin, ze všech pokolení israelských, aby tam po
ložil jméno své. Jméno pak matky (jeho) Nasma Amma
nitská.

22. I činil Juda,* což zlého jest před Hospodinem, a po
pouzeli ho nade všecko. cožkoli páchali otcové jejich hříchy
svými. kterými hřešili.

23. Nebo i oni vystavěli sobě oltáře, a modly, i háje na
každém pahorku vysokém, a pod každým stromem ratolestným :

24. ano i Zenkýlové“ byli v zemí, a páchali všecky ohav
nosti národův. kteréž bvl vyplenil Hospodin před tváří sv
nův israelských.

25. Pátého pak léta kralování Roboamova, Sesák král
egyptský vstoupil do Jerusaléma,

26. a pobral poklady domu Hospodinova, a poklady krá
lovaké, a všecko rozebral: také pavézy zlaté, kteréž byl udělal
Šalomoun:

37. místo kterých nadělal král Robosm pavéz měděných,
a dal je v ruku vůdcům pavézníkův a těch, kteříž ponocovalí
před branou domu královského.

28. A když chodíval král do domu Hospodinova, nosili je
ti, jimžto dle úřadu náleželo (jej) předcházetí: a potom je
zase přinášeli do zbrojnice pavézníkův.

29. Ostatky pak příběhův Roboamových, a všecko, což
činíl, hle sepsány jsou ve knize slov (za) dnův králů jadských.

30. I byla válka mezi Roboamem a Jeroboamem po vše
cky dny.

31. I usnul Roboam s otci svými, a pochován jest 8 nimi
ve městě Davidově: jinéno pak matky jeho, Naama Amma
nitská: a kraloval Abiam syn jeho místo něho.

KAPITOLA XV.

Králové Jaděti: Allam, Aaa, Josafat. -— Israelští králové: Nedab a Baasa.

1. Léta pak osmnáctého království Jeroboamova syna Na
batova, kraloval Abiam nad Jadou.

2. Tři léta kraloval v Jerusalémě: jméno matky jeho bylo
Mancha dcera Abessalomova.

3. I chodil ve všech hříších otce svého, kteráž byl páchal
před ním: aniž bylo srdce jeho dokonalé s Hospodinem Bo
hem svým, jako srdce Davida otce jeho.

4. A však pro Davida dal jemu Hospodin Bůb jeho svíci
v Jerusalémě. aby vzbudil syna jeho po něm, a utvrdil Jeru
salém:

5. proto že činil David to, což dobrého bylo před Hospo
dinem. a neuchýlil se od ničeho, což mu byl přikázal, po

* t J. v letoplsech o králích Israelských.
5 Juda — obyvatelé království Juds.

(% * ohavní emilnici ke eti pohanských bohův a sodomáři.y
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všecky dny života svého, kromě skutku (strany) Uriáše He
thejského.

G. Avšak byl boj mezí Robcamem a Jeroboamem, po. všeckenčasživotajeho.
7. Ostatní pak příběhy Abiamovy, a všecko. což činil, ne

jsou-li ty věci popsány ve knize slov (za) dnův. králův jed
ských? A byl boj mezi Abiamem a Jeroboamem.:

8. I asnul Abiam s otci svými, a pochovali ho ve městě
Davidově: i kraloval Asa syn jeho místo něho. 

9. A tak léta dvacátého Jeroboama krále jsrnalského kra
loval Ana král judský,

10. a kraloval v Jerusalémé čtyřiceti.let a jedno. Jméno
matky jeho [bylo].Mancha, dcera Abessalomoya.' .

11. I činil Aea, což pravého bylo před „Hospodinem jakoDavid otec jeho.. ——

12. A vyplenil ženkýle 2z zamě, a vyčistil všecku nečistotu
model, kterých byli nadělalí .„otcovéjeho,

13. nad to i Maachumatku svou.odklidíl, aby nebyla
knéžnou při službách Priapových, a v háji, který jemu byla
posvětila: * i podvráuil.-pělešjeho, a ztroskotal modlu tu pře

obyzdnou,-a „spálil u potoka. Cedron:
U. vyností“ pak nezkazil.* A však srdce Asovo dokonalé

bylo s Hospodinem po všecky dny jeho:
15. a vnesl ty věci, kterých byl posvětil otec jeho, a slíbil,

do domu Hospodinova, stříbro I zlato, i nádoby.

16. Boj pak byl mezi (Asou, a Baasou králem israelekým;
po všechnydny Jejích.

17. I vstoupil Baasa král israelský proti Judovi, a vy
stavěl Rama,aby nemohl žádný vyjíti, ani vjíti se strany
Asy krále jadského. 4

18. Tedy. vzav Asa všecko stříbro a zlato, kteráž bylo po
zůstalo v pokladech domu: královského, dalje v-ruce služeb

níků svých: a poslal je k Benadadoví synu Tabremona, byva
Heziona, králi syrskému,. který bydlil v Damašku, řka

19. Smlouvajest mezí mnou a mezi tebou, s mezi.otcem

mým, a mezi otcem tvým :.protož poslal jsem tobě dary,: stříbro
a zlato“ a prosím, aby příšel a zrušil smlouvu, kterou, máš

s Baasou králem. israelakým, | abys (Baaaa] odtáhl ode mne.
20. I povolil Benadad králi Asa, poslal knížata vojska

svého proti městůmisraelským, i dobyli Ahlon, a Dan, a
Abeldomum- Maachs, a veškeré Cenneroth, totiž vší země
Neftali.

21. To když uslyšel Baasa, přestal. stavěti Rama, a na
vrátil se do Therey.

22. Král pak-Asa dal provolati po všem Judetvu, řka:
Žádný ať se nevymlouvá.“ I pobrali kamení z Rama, i. dříví
jeho, z něhož byl stavěl Baasa, a vystavěl z toho král Asa
Gabaa Benjaminovo, a Maafa.“

23. Ostatky pak všech dějův Asových, a všecka síla? jeho,

KAPITOLA xv.

' Maacha byla vlastně babičkou hrále Asy, a tuto, dl bebrejského
spůsobo sluje matkou.

3 Priapus byla modla, etěná od smilniků
3 oltářův na výšinách, na nichž ovšem mimořádně. pravému Bohu

obětovali. (©. Paral. 14., 2—5.)
* Ráma, město v pokolení Benjamin, asl 2 hodiny od Jerusnléma,

kamš byl Baasa vtrhl, a tam vystavěl tvrz, ktorouž panoval prosmyk
vedoucí do hor Judských.

* Věloka! sejděte se bez výmluvy, abychom rychle novou tu pevnosť
rozbořili.

“ Gabaa | Masfa, dvě města pohraničná, opevněná proti vpádám krále
lsraelského.

7 sláva neb use. LN
á 7 '

R honéO

KAPITOLA AVI 440

1 všecko, což činil, a jaká města vratavěl, zdali nejsou tyto
věci zapsány ve knize příběhův (za) dnův králův judských?
Avšak ve věku starosti své byl nemocen na noby.

24. I usnul s otci svými, a pochován jest a nimi ve městě
Davida otce svého. I kraloval Josafat sym jeho místo něho.

25. Nadab pak syn Jeroboamův kraloval nad Israelem léta
druhého Asy,krále judského: a kraloval nad Israelein dvé létě.

26. I činil, což zlého jest před oblíčejem Hospodinovým,
í chodil po cestách otce svého, a ve hříších jeho, jímiž způ
sobil, že hřešil lid israelský. 

27. Činil pak muúklady Boasa syn Abiášův x domu Jasa
char, a porazíl ho v Gebbethon, jež jest město Filistinských :
Nadab zajisté i.veškeren Iarsel byli oblehli Gebbethon.

28. A tak zabil ho Baasa léta třetího Aey krále judského,
a kraloval místo něho.

29. A když kraloval, pobíl veškeren dům Jeroboamův: ne
zůstavil ani jedné duše semene jeho, až i vybladil ho vedle

slova Hospodinova, kteréž bil mluvil akrze služebníka svého
Ahiáše Sílonského.

30. [a to) pro hříchy Jeroboama, jimiž (I sám) břešil, a
jimiž učinil, aby hřešil lid israelský: a pro hřích, kterým
byl popudil Hospodina Boha Isrmelova.

31. Ostatní pak děje Nadabovy, a všecko, což činil, zdaliž

tyto věci nejsou zapsány *ve knize příběhův [ea] dní králůvisraelských ?
.32..A byla válka mezi Asou: a mezi Banson: králam israel

ským,. po všecky dny jejich.
38. Léta třetího Asy krále judského kraloval Baasa ayn

Abiášův nade vším Israelem v Therse za čtyřmecítma let.
34. A činil, což zlého jest před Hospodinem, a chodil po

cestě Jeroboamově, a ve hříšíčhbjeho, „jimiž způsobil, aby hře
šil Israel.

KAPITOLA XVL ©
Prorootví Jehu proti Baasovi. ——Králové larnelští Ela, Zámibri, Ámri, Achab.

1. Stala se pak řeč Hospodinova k Jehu, synu Hanani,

pro Baásovi, čkoucí:2. Proto že jsem tebe povýšil z prachu a postavil jsem tě
za vůdcenad lidem mým israelským,' ty pak. jsi chodil po
cestě Jeroboamově, a učinil jal, aby hřešil lid můj israelský,

aby mne popudil hříchy,jejich:
8: hle já sežnu potomky Baasovy, a potomky domu jeho:

a učiním domu tvému jako domu Jerobosma, syna Nabatova.

4 Kdož z rodu Baasa umře ve městě,toho psižráti budou:
a kdo z nich umře na poli, ptáci nebeští jísti budou.

5. Ostatky pak dějův Baasových, a všecko, což činil, i války
jeho, zdaliž ty věcí nejsou popeány ve knize příběhův [za]
dní králův israejských?

6. Usnul tedy Baasa a otci svými, a pochován jest v Therse :
a kraloval Ela sn jeho místo něho.. 1

- 7. Když pak stslo se slovo Hospodinovo skrze Jehu, syna
Hanani proroka, proti Baasovi, a proti domu jeho, a proti
všemu zlému, kteréž byl učinil před Hospodinem, popouzeje
ho skutky rukou svých, že má býti podobný domn Jerobo

KAPITOLA XVL

* Každá moenosf jest od Bohe. Zrádce a vražedník Baasa toliko
z dopuštění Božího dosdhl panování.
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nmovu: pro tu příčinu zabil ho, totiž Jehu, syna Hanani
proroka.

8. Léta dvacátého šestého Aey krále judského Ela syn
Baasův kraloval nad Israelem v Therse dvě létě.

9. I zprotivil se jemu služebník jeho Zambri, vůdce polo
vice jezdcův: byl pak Ela v Tberse pije, a opilý v domě Arsy syna Nabatova: nad to pojal sobě za manželku Jezabel, dceru
vládaře v Therse. Ethbaale, krále sidonského. I odešel, a sloužil Baalovi, a

10. Tedy Zambri připadna naň, udeřil a zabil ho, léta klanél se jemu.
dvacátého sedmého Asy krále judského, a kraloval místo něho. 32. A vzdělal oltář Baalovi ve chrámě Baalově, kterýž byl

11. A když kraloval, a seděl na stolici jeho, pobil všecken vystavěl v Samaří,
dům Baasův, i příbuzné, i přátely jeho, nepozůstaviv z něho 39. a štípil háj: a přidal Achab skutkem svým popouzeje
ani močícího na stěnu. Hospodina Boba leraelova, nade všecky krále israelské, kteříž

12. A [tak] Zambri vybladil veškeren dům Baasův, vedle byli před ním.
slova Hospodinova, kteréž byl mluvil k Baasovi akrze Jehu 34. Za dnův jeho Hiel z Bethel vystavěl Jericho: v Abi
proroka, ramovi prvorozeném svém založil je, a v Segubovi nejposled

13. a to pro všecky hříchy Bsasovy, a hříchy Ely syna nějším svém postavil brány jeho:* vedle slova Hospodinova,
jeho, kteříž [i sami] hřešili, a způsobili, že hřešil Izrael, po- kteréž byl mluvil skrze Josue, syna Nun.
pouzejíce Hospodina Boha israelského marnostmi svými.“

14. Jiná pak děje Ely, a všecko což činil, zdaliž tyto věci
nejsou vypsány ve knize příběhův (za) dní králův israelských ?

15. Léta dvacátého sedmého Asy krále judského kraloval
Zambri v Therse sedm dní: vojsko pak oblebalo Gebbethon
město Filistinských.

16. A když uslyšelo, že Zambri se zprotivil, a zabil krále,
všecken Israel ustanovili sobě za krále Amri, kterýž byl kní
žetem nad vojskem israelským toho času v ležení.

17. Táhl tedy Amri, a veškeren Israel s ním, od Gebbe
thon, a oblehli Thersu.

18. Vida pak Zambri; že již má město vzato býti, všel do
paláce, a spálil se s domem královským, i umřel:

19. ve hříších svých, kterými byl zbřešil, čině což zlého
jest před Hospodinem. a chodě po cestě Jeroboamově, a ve
hříchu jeho, jímžto způsobil, aby hřešil lid israelský.

20. Ostatky pak dějův Zambri, i úkladův jeho, a tyranství,
zlaliž tyto věci nejsou vypsány ve knize příběhův [za] dní
králův israelských ?
„ 21. Tehdy rozdělil se Israel na dvě strany: polovice lidu
vostoupila po Thebni synu Gineth, aby ho ustanovili králem :
a polovice následovala Amri.

22. Ale lid, kterýž byl s Amri, přemohl lid ten, kterýž se
přidržel Thebni svna Gineth: i umřel Thební. a kraloval
Amri.

23. Léta třicátého prvního Asy krále judského, kraloval
Amri nad Israelem, dvanácte let: v Therse kraloval šest let.

24. I koupil horu Samarskou od Semera za dvě hřivny stří
bra: a vystavěl ji, a nazval jméno města, kteréž byl vystavěl,
od jména Semera pána té hory, Samaří.

25. Činil pak Amri, což zlého jest před oblíčejem Hospo
dinovým, nýbrž dělal nešlechetně nade všecky, kteříž byli
před ním. :

26. A chodil po všeliké cestě Jeroboama syna Nabatova,
i ve hříších jeho, kterými způsobil, že hřežil Israel: aby po
pudil Hospodina Boha israelského marnostmí svými.

27. Jiné pak děje Amri, a bojové jeho, kteréž vedl, zdali
tyto věci nejsou psány ve knize příběhův (za) dní králův
israelských ?

28. I usnul Amri sotci svými. a pochován jest v Samaří:
a kraloval místo něho Achab syn jeho.

29. Achab pak syn Amri kraloval nad Israelem léta třicá

tého osmého Asy krále judského. A kraloval Achab syn Amri
nad lsraelem v Samaří dvamecítma let.

30. I činil Achab syn Amri před oblíčejem Hospodinovým
horší věci nežli všíckni, kteříž byli před ním.

31. A nebylo dosti jemu, že chodil ve hříších Jeroboama

KAPITOLA XVI.
Boli opatrování Ellále v hladu. — Vahfilení syna Jisté vdovy.

1. I řekl Eliáš Thesbitaký,' z obyvatelův Galaadských k Acha
bovi: Živťjest Hospodin Bůh igraelský, před jehožto oblíčejem
stojím, že nebude za těchto let rosy ani deště, leč vedle řečí
úst mých.

2. I stalo se slovo Hospodinovo k němu, řkoucí:
3. Odejdi odsud, a obrať se k východu, a skryj se u potoka

Karith, který jest naproti Jordánu,
4. a tu z potoka toho píti budeš: a krkavcům jsem při

kázal, aby tě tam krmili.
5. Odešed tedy, učinil vedle slova Hospodinova: a když

odešel, usadil se při potoku Karith, který jest proti Jordánu.
©. A krkavci přinášeli mu chléb a maso každého jitra, též

chléb a maso každého večera, a z potoka pil.
7. Po nějakém čase pak vysechl potok: nebo nebylo pršelo

na zemi.

8. Stala se tedy řeč Hospodinova k němu, řkoucí:
9. Vstaň, a jdi do Sarefty sidonské, a pobuď tam: nebo

jsem tam přikázal ženě vdově, aby tebe živila.
10. I vstal, a šel do Sarefty. A když přišel ke bráně

města, spatřil žena vdovu sbírající dříví, i zavolal ji,- a řekl
jí: Dej mi trochu vody v nádobě, abych se napil.

11. A když ona Bla, aby mu ji přinesla, volal za ní, řka:
Přines mi také, prosím, kousek chleba s sebou.

12. Kterážto odpověděla: Živť jest Hospodin Bůh tvůj, že
nemám chleba, leč pouze tolik mouky v nádobě co může
hrst vzíti, a maličko oleje v láhvici: hle sbírám dvě dřívka,
abych šla, a udělsla chléb sobě a synu svému, abychom po
jedli, a potom zemřeli.

3 Josuo na satinich Jericha vyhlisíl kletbu na toho, kdož by směl
vyvrácené toto město zase vystavěti. 8 kletbou ohlášena byla zároveň
1 pokuta. Drzému podnikateli zlořečené stavby uúmrousynové při po
četí prvorozenoc, při dokonání nejmladší potomek (Jos. 6., 26.). Ohli
Bená kletba | pokuta tato se naplnila. Lid nedbaje dané výstrahy, vy
stavěl dotčené město, ale za to ztratil děti a potomky své. Kdyžj je
založil, umřel mu syn nejstarší, a když je dokonal, sahynu) nejmladší.

KAPITOLA XVIL

* Město Thesbl leželo v pokolení Gaad a v krajině Galsaad za Jor
důnem. Eliáš byl, Jak sv. Otcové se domnívají, představeným prorocké
školy (1. Král. 10, 6.). — Následující slova „živé Jest Hospodin“ ... Jason
bezpochyby závěrek delší řeči,kterouž byl Elláš činil k Achabovi, jenž

* tj. nišemnými modlami. modliřství svého odříci so nechtěl.
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13. Jížto Eliáš řekl: Neboj se, ale jdi, a učiň jakož jmi
řekla: však mně nejprv udělej z té mouky malý podpopelný
chléb, a přines mi: sobě pak a synu svému udějáš potom.

14. Toto zajisté praví Hospodin Bůh Israelův: Neubudeť
mouky v nádobě, aniž oleje v láhvicí ubude, až do dne, v který
dá Hospodin [zase] déšť na tvář země.

15. Kterážto šla £učinila vedle slova Eliášova: a jedl cn
i ona, i dům její: a od toho dne

16. mouky neubývalo v nádobě, ani oleje v lábvici, vedle
slova Hospodinova, kteréž byl mluvil skrze Eliáše.

17. Stalo se pak potom, že se roznemohl syn té ženy ho
spodyně, a byla nemoc jeho velmi těžká, tak že nezůstalo
v něm dýchání.

18. Řekla tedy k Eliášovi: Co mně a tobě, muži Boží?
Přišel jsi ke mně, aby připomenuty byly nepravosti mé, a
abys usmrtil syna mého?*

19. I řekl k ní Eliáš: Dej mí syna svého. A vzav ho z lůna
jejího, donesl jej na večeřadlo, kdežto sám přebýval, a po
ložíl ho na lůžko své.

2. I volal k Hospodinu, a řekl: Hospodine Bože můj.
také-liž tu vdovu, u které se živím jakož takož. zarmoutil
jsi, že jsi usmrtil syna jejího?

21. I roztáhi se, a změřil se po třikrát nad pacholetem, a
volal k Hospodinu, řka: Hospodine Bože můj, prosím, nechat
se navrátí duše do pacholete tohoto do vnitřností jeho.

22. I vyslyšel Hospodin hlas Eliášův: a navrátila se duše
pacholete do něho, a ožilo.

23. [ vzav Eliáš pachole, snesl je z večeřadla dolů do domu,
a dal je matce jeho, a řekl jí: Hle živ jest syn tvůj.

24. I řekla žena k Eliášoví: Nyní jsem po tomto poznala,
že jsl ty muž Boží, a že slovo Hospodinovo v ústech tvých
jest pravé.

KAPITOLA XVIIL

Eliáš poslán k Achabovi — modlářství radil — dáší od Boha vyprosil.

1. Po mnohých dnech stalo se slovo Hospodinovo k Eliá
šoví, léta třetího“ řkoucí: Jdi, a ukaž se Achaboví, abych
dal déšť na tvář země.

2. Šel tedy Eliáš, aby se ukázal Achaboví: byl pak hlad
veliký v Samaří.

3. I povolal Achab Abdiáše, vládaře domu svého: Abdiáš
pak bál se Hospodina velmi.

4. Nebo když Jezabel zabíjela proroky Hospodinovy, on
vzal sto prorokův a ukryl je padesát a padesát v jeskyních a
krmil je chlebem a vodou.

5. Řekl tedy Achab k Abdiášovi: Projdí tou zemí ke všem
stadnicím vod, a do všech údolí, zdali bychom kde mohli na
lézti trávy. abychom zachovali koně a mezky, i aby hovada
zcela nezahynula.

6. I rozdělili sobě krajiny, aby zobcházeli je: Achab šel
cestou jednou sám, a Abdiáš cestou druhou sám.

T. A když byl Abdiáš na cestě, Eliáš potkal se s ním: kterýž

* Slova ženy té, di Theodoret, zasluhují obdivení. Onať praví: Na
světlo svatosti tvé objevily se hříchy mé dosud ukryté, utajoné. Onaf
nedí: Přišel jel a neštěstí uvalil jel na mne, ale hříchům svým přičítá
vinu neštěstí svého. Onať bojí se v pokoře, žo přijala proroka do ne
hodného domu svého.

KAPITOLA XVIO.

* Eliáš tří Jéta meškal v Sareptě, a dříve žíl na poušti. Sucho a
hlad za onoho času trvaly tH léta a šest měsíců (Lak. 4., 25.; Jak. 5., 17.).

KAPITOLA XVIII. 454

když ho poznal, padl na tvář avou, a řekl: Ty-lí jsi, pano
můj, Eliáš?

8. Jemuž on odpověděl: Jáť jsem. Jdi, a pověz pánu svému:
Eliáš přišel.

9. A on- řekl: Co jsem zhřešil, že vydáváš mne služebníka
svého v ruku Achabovu, aby mne zabil?

10. Živť jest Hospodin Bůh tvůj: že není národu, ani
království, kamžby neposlal pán můj hledat tebe: a když
odpověděli všickní: Nenf ho tuto! přísahy požádal ode všech
království a národův, že nejsi nalezen.

11. A ty nyní pravíš mi: Jdi, a pověz pánu svému: Eliáš
přišel.

12. A když odejdu od tebe, Duch Hospodinův zanese tebo
na místo, kteréhož já nevím: já pak jda oznámím to Acha
bovi, a on nenalezna tebe, zabije mne: služebník pak tvůj
bojí se Hospodina od niladosti své.

13. Zdaliž není oznámeno tobě pánu mému, co jsem učinil,
když Jezabel zabíjela proroky Hospodinovy, že jsem skryl
z prorokův Hospodinových sto mužův, padesát a padesát v je
skvních, a krmil jsem je chlebem a vodou?

14. A nyní ty pravíš: Jdi, a pověz pánu svému: Jest tu
Eliáš: aby mne zabil?

16. I řekl Eliáš: Živť jest Hospodin zástupův, před jehož
oblíčejem stojím, že dnes ukáži se jemu.

16. Šel tedy Abdiáš vstříc Achnboví, a oznámil to jemu:
i šel Achab vstříc Eliášovi.

17. A když jej uzřel, řekl: Ty-li jsi ten, který bouříš
Israele?*

18. A on řekl: Já jsem nepobouřil leraele, ale ty, a dům
otce tvého, kteříž jste opnatili přikázání Hospodinova, a ná
sledovali jste Baalím.

19. Ale však nyní pošli, a shromaždi ke mně veškeren lid
jsraelaký na boru Karmél a prorokův Daalových čtyři sta a
padesáte, £ prorokův hájhv čtyři sta, kteříž jedí ze stolu Je
zabel

2. I obeslal Achab všecky syuy israelské, a shromáždil
ty proroky na horu Karmél.

21. Přistoupiv pak Eliáš ke všemu lidu, řekl: I dokavad
kulhati budete na obě straně?“ Jestliže Hospodin jest Bohem,
následujte ho [samého]: pakli [bohem jest) Baal, následujte
toho. A neodpověděl mu lid slova.

22. 1 řekl opět Eliáš k lidu: Já sám toliko pozůstal jsem
prorok Hospodinův: prorokův pak Baalových jest čtyři sta
a padesáte mužův.

23. Nechť jsou nám dáni dva voli, a oni nechať vyberou
sobě vola jednoho, a rozsekajíce ho na kusy, nechat jej vloží
na dříví, ale ohně ať nepodkládají: a já také připravím vola
druhého a vložím na dříví, ohně pak nepodložím.

24. Vzývejte vy jména bohův svých, a já vzývati budu
jméno Hospodina svého: a Bůb, který vyslyší skrze oheů,*
ten ať jest Bohem.* Odpovídeje veškeren lid, řekl: Velmi
dobré jest předložení toto.

25. Řekl tedy Eliáš prorokům Baalovým: Vybeřte sobě
vola jednoho, a připravte ho (k oběti) nejprve, nebo jest vás
více: a vzývejte jméno bohův svých, ale ohně nepodkládejte.

26. Kteřížto vzavše vola, kterého jim dal, připravili ho:
a vzývali jméno Baalovo od jitra až do poledne, říkajíce:

2 ©J. Jea příčinou tak velikého sucha, draboty a hladu.
* jednak Hospodina, jednak zaso Baals se držíce ?
* osvěděl se ohněm, t£j. sešle obeň, aby ztrávil oběť.
3 budiž pokládán za Boha pravého, tomu pak věrně služte.
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Ó Baali vyslyš nás! Ale'nebylo hlasu, ani kdoby odpověděl:

i skákali přes oltář“ kterýž byli udělali. :
27. A když bylo již poledne, posmíval se jim Eliáš, řka:

Křičte hlasem větším: nebo bůh jest, a snad rozmlouvá, aneb
v hospodě jest, aneb na cestě, aneb najisto spí, aby se pro
budil.

28. Křičeli tedy hlasem velikým, a bodali se vedle obyčeje
svého noži a kopíčky: až se krví polívali.

29. Když pak již bylo minulo poledne. a oni [ještě] pro
rokovali, přišel čas, v němž oběť obětována bývá," aniž byl
alyšán hlas, aniž jim kdo odpovídal, aniž pozoroval prosících :

30. tehdy řekl Eliáš všemu lidu: Pojďte ke mně. A když
přistoupil k němu lid, opravil oltář Hospodinův, kterýž byl
zbořený.*

31. A vzal dvanácte kamenův vedle počtu pokolení synův
Jakobových, k němužto se byla stala řeč Hospodinova, řkoucí:
Jsrael bude jméno tvé.

32. A vzdělsl z těch kamenův oltář ve jménu Hospodi
novu: a udělal strouhu vůkol oltáře, zšíří jako dvou brá
zdiček,

33. a narovnal dříví: a vola rozsekal na kusy, a rozložil
na dříví.

34. a řekl: Naplňte čtyry stoudve vodou, a vylijte ji na
oběť zápalnou, £ na dříví. A opět řekl: Učiňte to také po
druhé. Kteříž když byli učinili podruhé, řekl: Ješté i potřetí
totéž učiňte. I učinili potřetí,

35. a tekla voda okolo oltáře, a strouha naplněna jest.
W. A když byl již čas, aby obětována byla oběť zápalná.

přistoupiv Eliáš prorok, řekl: Hospodine Bože Abrahamův,
a lsákův, a Israelův, ukaž dnes, že jsi ty Bůh v Israeli, a já
(že jsem] služebník tvůj, a že jsem vedle přikázání tvého
učinil všecky věci tyto.

37. Vyslyš mne Hospodine, vyslyá mne: aby poznal lid
tento, že jsi ty (sám) Hospodin Bůh, a ty že jsi obrátil zase
srdce jejich.

38. I spadl oheň Hospodinův, a spálil oběťzápalnou, i dříví,
i kamení, též i prst, i vodu, kteráž byla ve strouze, strávil.

39. Což když uzřel veškerenlid, padl na tvář svou, a řekl:
Hospodin, onf jest Bůh, Hospodin, onť jest Bůh!

40. I řekl Eliáš k ním: Zjímejte proroky Baalovy, ať ani
jeden z nich neujde. Kteréžto když zjímali, vedl je Eliáš ku
potoku Cison, a tam je pobil.

41. I řekl Eliáš k Achabovi: Vstup,“ pojez a napij se:
nebo zvuk velikého deště jest.

42. Vstoupil Achab, aby pojedl a napil se: Eliáš pak vstoupil
na vrch Karmélu, a rozprostřev se na zemi, sklonil tvář svou
až mezi kolena avá,'*

43. a řekl k služebníku svému: Vstup a pohleď k moři.
Kterýž když vstoupil a pohleděl, řekl: Nic není. I opět řekl
jemu: Jdi zase (a učiň to] po sedmkrát.

44. Když pak po sedmé šel, hle obláček malý jako šlépěje
člověka vystupoval z moře. Kterýžto řekl: Jdi, a rci Acha
bori: Zapřež vůz svůj, a seatup dolů, aby tebe nezastihl déšť.

45. A když se obracel sem i tam, hle nebesa zamračila se,

< hebr. text: okolo oltáře.

* t.j. stále se modlili, volali, prosili až do časn zápalné oběti v chrámě
Jerusulémském, jež se tam konárala v bodinn třetí.

* Prve než byl vyzdvižen chrám Jerasalémský, stál na boře Karméla
oltář, na kterém pravémo Bobo bývalo obětoráno.

* t.j. na horu Karměl.

'© Elláš v hluboké pokoře horlívě za děšť k Bohu se modil!.
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a [zdvihl se] oblak, a vítr, a byl déšť veliký. Sestoupiv tedy
Achab odebral se do Jezrahel:

46. a ruka Hospodinova byla nad Eliášem, a přepásav
bedra, běžel před Achabem, až přišel do Jezrabel.

KAPITOLA XIX.
Eliáš před Jezabelou utekl na poušť, — Báh rozmloaval s Eljážere,

Ellsous k proroctví povolán.

1. Oznámil pak Achab Jezabel všecko, což učinil Eliáš, a
kterak pobil všecky proroky mečem.

2. I poslala Jezabel posla k Eliášovi, řkouc: Toto ať mi
učiní bohové, a toto ať přidají, jestliže zejtra v tuto hodinu
nepoložím duše tvé jako duši jednoho z nich.“

3. Protož bál se Eliáš, a vstav odešel. kamž ho mysl vedla :
a přišel do Bersabé v Judatvu, a nechal tam služebníka svého,

4. sám pak šel po poušti cestou jednoho dne. A přišed
tam, usadil se pod jedním jalovcem, a žádal duši své, aby
umřel, a řekl: Dosti jest mi Hospodine, vezmi duši mou:
neboť nejsem lepší, nežli otcové moji.

3. I položil se, a usnul ve stínu toho jalovce: a hle anděl
Hospodinův dotek] se ho, a řekl jemu: Vstaň, a pojez.

6. I ohlédl se, a hle u hlavy jeho podpopelný chléb, a ná
doba vody: pojedl tedy a napil ae, a usnul zase.

7. I navrátil se anděl Hospodinův po druhé, dotekl se ho,
a řekl jemu: Vstaň, pojez: nebo dlouhou cestu máš ještě
před sebou.

8. Kterýžto vstav, jedl a pil, a šel v síle pokrmu toho“
čtyřiceti dní, a čtyřiceti nocí, až na horu Doží Horeb.

9. A kdsž tam přišel, zůstal v jeskyni: a hle [stala se)
k němu řeč Hospodinova, a řekl jemu: Co zde dělášEliáši?

10. A on odpověděl: Velice jsem horlil pro Hospodina
Boha zástupův, nebo opustili úmluvu tvou synové israelští:
oltáře tvé zbořili, proroky tvé pobili mečem, zůstal jsem já
sám, a [teď] hledají života mého, aby mí jej odjali.

11. I řekl jemu: Vyjdiž, a stůj na hoře před Hospodinem:
a hle Hospodin půjde tudy, a vítr veliký a silný podvracující
hory, a rozrážející skály (šel) před Hospodinem: ale nebyl
v tom větra Hospodin, a po větru [následovalo] třesení [země]:
ale nebyl v tom zemětřesení Hospodin,

12. a po zemětřesení oheň: ale nebyl v ohni Hospodin, a
po ohni šepot větérka tichého *

13. Což když uslyšel Eliáš, přikryl tvář svou pláštěm svým,

a vyšed stál ve dveřích jeskyně, a hle hlas k němu řkoucí:
Co zde děláš Eliáši? A on odpověděl:

14. Velice horlil jsem pro Hospodina Boba zástupův: nebo
opustili úmluvn tvou synové israelští: oltáře tvé zbořili, pro
roky tvé pobili mečem, i zůstal jsem já sám, [teď] věak ble
dají života mého, aby mi jej odjali.

15. I řekl Hospodin k němu: Jdi, a navrať se cestou svou

KAPITOLA XIX.

' Jestližo tobě nenčiním tak, Jako Jsí ty učinli mým prorokům, £ j.
nezabiji tebe.

1 pokrmem timto posliněn. Pokrm testo jest předobrazením nejsvě
tější Svátosti oltářní, kterousilení eestu do nebeské vlastí šťastně ko
náme. (9v. Paschasins.)

3 Bůh zjovil se Eliádovi, aby o přitomnosti a ochraně Jeho byl uji
štěn a tadiž potěšen v úzkostech svých. Zjevil pak se mu nikoli v bouři,
ale po větěrku ticbém, dáraje tím ne srozaměnou, že Duch Boží Jest
duch mírnosti a milosrdenství, odpouštěje raději než zahlazuje.
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po poušti do Damašku: a když přijdeš tam, pomažeš Ha
zacle za krále nad Syrlí,

16. a Jehu syna Namsi pomažeš za krále nad lsraelem:

Elisea pak syna Safatova, který jest z Abelmehula, pomažeš
za proroka místo sebe.

17. A stane se, že, kdožkoli ujde meče Hazaelova, toho
zabije Jehu: a kdožkoliujde meče Jehu: toho zabije Eliseus.

18. A posňstavím sobě-v -Israeli sedm tisíc. mužův, jichžto
kolena neskláněla se. Baalovia všeliká ústa, která se nokla
něla jemu, líbajíce mu ruce.

19. A tak odešed odtud Eliáš, nalezl Elisea syna Safatova,

an oře dvanácterým spřežením voláv. A:sámtaké byl jeden

mezí těmi dvanácterým spřežením orajícími: a příšed k němu
Eliáš, vrhl plášť svůj na něho. ©

2. Kterýž zanečhav hned volův běžel za Ellášem a řekl:
Prosím, nécbt políbím * otcé svého | matku svou, a tak půjdu

za tebou. I řekl jemu: Jdi. a vrat 86 zase: nebo co, slušelo
na mne, učinil jsem tobě.

21. Navrátiv se pak'od něho, vzal pár volův, a zabil je:
n dřívím z pluhu uvaříl maso' z těch volův, a dal lidu, i jedli:
a vstav odešel, a šel za Eliášem, a přisluhoval jemu.

KAPITOLA XX.

Aekabpo dvakrát zvítěall nad Benadaderekrálem syrakým.

1. Benadad pak, král syrský, shromáždil všecko vojskosvé,

a třiceti a dva krále 8 sebou, i koně, i vozy: a yh bojovalproti Samaří, a oblehl ji.'

2. A poslav „poslyk Achabovi. králi ismelskému do města,vzkázal mu:

3. Totopraví Benadad: Stříbrotvé, a. zlato tvé mé jest:
a ženy tvé, i aynové tvoji nejlepší,moji json.

4. I odpověděl král israelský: Vedle slova.tvého, pane můj
králi, tvůj jsem já, i všecko, což mám.

5. I navřátivše se poslové, řekli: Toto praví Benadad, kterýž,

poslal nás k tobě: Stříbro: svě, a zlato své,-Leny své, jdpynysvé dáš mi.

G. Zejtra -tedy v. tato hodinu pošli služebníky své k tobě,
a přehledají dům tvůj; i dům služebníkův tvých: a oniť

všecko, cožkoli see jim „bude líbiti, poberou do rukou svýcha odnesou.
7. Povolav pak král israelský všech starších zeměté, řekl:

Znamenejtěa:vizte, že úklady nám činí: nebo poslal kemně

pro mé ženy, a.syny, -pro mé stříbro 1zlato: a neodepřeljsem.

8. 1 řeklivšickni: starší, a. veškeren lid, k němu: Neposlouchej ho, aniž mu povoluj.
9. Odpověděl :tedy poslům. -Benadadovým: Povězte pánu

mému králi: Všecko, oč jsi poslal ke mně služebníku svému
z počátku, učiním, ale této věcí učínítl nemohu.

10. A navrátivše se poslové donesli odpověď jemu. Kterýž
zase poslal, a řekl: Toto ať mi učiní bohové, a toto ať při
dají. dostane-li se prachu ze Samaří hrstem všeho lidu, kterýž

jest se mnou.

* t. J. rozžebnám se s otcem atd.

KAPITOLA XX.

' Králové tito byli Benadadovi podrobení, jsouce vladařijednotlivých
měst.

* Vyvrátim Samaři, a tak v niveč obrátím. Mám tolik bojovníkův,
že z vyvráceného města nestačí prach na každého vojáka, a byťjenom
po hrsti brali.

<

KAPITOLA XX. 488

11. I odpovídaje král israelský, řekl: Rcete jemu: ACse
nechlubí opásaný (do boje) tak jako odpásaný (po boji).*

12. Stalo se pak, když uslyšel Benadad řeč tuto, že pil
on i králové ve staních, a řekl slažebníkům svým: Obklíčte
město. I obklíčilije.

13. A hle prorok jeden přistoupiv k Achabovi, králi iscael
skému, řekl jemu: Toto praví Hospodin: Jistě vjděl jsí vše

to množství převeliké?.Hle já dám je dnes v raka tvou: abys
poznal, že já jsem Hospodin.
. 14. I řekl Achab: Skrze kobo? I řekl jemu: Toto praví

Hospodin: Skrze služebníky knížat krajin.“ I řekl: Kdo pak
započne bitvu? A on řekl: Ty.

15. Sčetl tedy služebníky knížat krajin, a.nalezl.jich v počtu

dvě stě třiceti a dva: a po nich ačetl lid, všecky syny Israel
ské, [abylo jich] sedm tisíc:
- 16. 1 vytáhli o polední. Benadad pak pil a-byl opilý ve

stanu svém, a králův třiceti a dva s ním, kteříž bylí jemu
na pomoc přišli.

17. Vytáhli pak služebníci knížatkrajin v prvé řadě. I po

glal Benadad [některé]; kteříž oznámili jemu, řkouce: Muži

A zeSamaří.18. A on řekl: Budto že jdou [aby jednali) o pokoj, po

padněte je živé: budto (že vytáhli) aby bojovali,(aké) zjímejteje živé.
. 19. Vytáhli tedy služebníci knížat krajin, a ostatní vojsko

táhlo za nimi.

20. I zabil jedenkaždý muže, který proti němu přicházel:

i utekli Syrští, a honili je Israelští. Utekl takó Benadad král
syrský na koni.s jízdnými avými.

21. A také král israelský vytábi, porazil koně, i vozy, a
tak pohubilSyrjí ranou velíkoú.

22. (I přistoupiv prorok ke králi israelskému, řekl jemu:
Jdiž a posílní se, a véz, i viz, coby měl činiti: nebo po roce
král syrský (zase) vytáhne proti tobě.) .

23. Služebníci pak krále syrakého“řekli jemu: Bohové hor
jsvu bohové jejich, proto nás přemohli: ale lépe jest, aby
chom bojovali proti nim na rovinách, á přemůžeme:je.

24. Ty tedy učiň slovo toto: Odkliď krále ty jednoho
každého z vojskasvého. a ustanov knížata“ místo nich:
| 25. a doplů zase počet vojákův, kteříž padli z tvých, a

koně vedle [počtu] koní prvnějších, a vozy vedle vozův, kte
réž jsl prve měl: a budeme bojovati proti ním na rovinách,
a uzříš, že přemůžeme je. I uvěřil radě jejich, a učinil tak.

26. Protož když bylo po roce, ačetl Benadád Syrské, a vy
táhl do Afeku, aby bojoval proti Israelovi.

27. Synové pak israelští sečtení jsou, a nabravše potravy
táhli z protější strany, a táborem póložili se proti nim,
jako dvě malá stáda koz: Syrští pak naplnili zemi.

28. (A přistoupiv jeden muž Boží, řekl králi israelskémn:
Toto praví Hospodin: Proto, že pravilí Syrští: Bohem hor
jest Hospodin, a není Bohem údolí: dám všecko množství
toto veliké v ruce tvé, a-zvíte, že já jsem Hospodin.)

29. I připravovali se k bitvé po sedm dní jední protí dru
hým, sedmého pak dne stala se bitva :i porazili synové israel
ští z Syrských sto tisíc pěších jednoho dne.

30. Kteří pak pozůstalí, utekli do Afeku, do města, a spndla

3 ACse nechlubí, doknd nezvitězil Kdož so obláčí a strojí do boje,
nemá se chinbiti; chlubiti se může, který svítězív, odpásal zbroj.

* tj. dobytých krajin, kteří se tnto zřejmě od leraelákých roze
znávají.

3 4 j. vůdce z lidu svého.
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zed“ na dvaceti a sedm tisíc mužův, kteříž byli pozůstalí.
Benadad pak utíkaje všel do města, do pokoje, kterýž byl
vnitř v pokoji.

81. I řekli jemu služebníci jeho: Hle, slýchali jsme, že
králové domu israelského jsou milostiví: protož vezmouce
pytle na bedra svá, a provázky na hlavy avé, pojďme ke
králi isrselskému: snad zachová životy naše.

32. Tedy přepásali pytli bedra svá, a vzali provázky na
hlavy své, a přišli k králi israelskému, a řekli jemu: Služeb
ník tvůj Benadad praví: Prosím tebe, nechť na živě zůstane
duše má. A on řekl: Jest-li ješté živ, bratr můj jest.

33. Což vzali muži tí za dobré znamení, a rychle pochytili
slovo to zůst jeho, a řekli: Bratr tvůj Benadad!" I řekl
jim: Jděte a přiveďte ho ke mně. Vyšel tedy k němu Be
nadad, a [Achab] vzal ho k sobě na vůz avůj.

34. Kterýž řekl jemu: Města, jež pobral otec můj otci
tvému, navrátím: a ulice zdělej sobě v Damašku, jako byl
udělal sobě otec můj v Samaří, a já «mlouvou spoje se 8 tebou
odejdu od tebe. A tak učinil amlouvu, a propustil ho.

35. Tehdáž muž nějaký z synův“ prorockých řekl k tova
ryši svému slovem Hospodinovým: Bij mne. Ale on nechtěl
ho bíti.

36. Jemužto on řekl: Že jsi nechtěl uposlechnouti hlasu
Hospodinova, aj když půjdeš ode mne, udáví tebe lev. A když
maličko odešel od něho, připadl na něj lev, a udávil ho.

37. Též i druhého muže nalezna, řekl jemu: Bij mne. A ten
ubil, a raníl ho.

38. Odešel tedy prorok, a vyšel králi v cestu. a změnil

ústa a očí své, posypav je prachem.
39. A když král pomíjel, zvolal na krále a řekl: Služebník

tvůj vyšel k bojování z blízka, a když utekl muž jeden, kdosi
přivedl ho ke mně, a řekl: Ostříhej muže tohoto: kterýž
jestliže zmizí, život tvůj bude za život jeho, aneb hřivnu stříbra
odvážíš.

40. Když pak já zkormoucen,jsa sem a tam jsem se obra
cel, [muž ten) náhle zmizel. I řekl král israelský k nému:
Takový jest soud tvůj, jaký jsi sám vydal.

41. Ale on i hned setřel prach s tváři své, a poznal ho král
lsraelský, žeby z prorokův byl.

42. Kterýžto (prorok) řekl k němu: Toto praví Hoepodin:
Že jsi propustil z ruky své muže bodného smrti, bude život
tvůj za žívot jeho, a lid tvůj za lid jeho.

43. I navrátil se král israelský do domu svého, pohrdaje
(to) alyšeti,? a hněvem rozlícený přišel do Samaří.

KAPITOLA XXL

Achab vzal Nábothovu vlolcl; Eliáš bo trestal. ——Achab činil pokání.

1. Po událostech pak těchto [stalo se), že času toho Náboth
Jezrahelský měl vinici, kteráž byla v Jezrahel, podle paláce
Achaba krále samafského.“

2. I mluvil Achab k Nábothoví. řka: Dej mi vinici svou,
ať sobě udělám zahradu k zelinám, neboťjest blízka, a podle

t J. hradba městská, na ktoré stálí, ohtice se bránit.
Dodej: živ jest.
syny prorokův slul žáci a chovanci jich.
t |. nechtěje to, což mu řečeno bylo, na sebe obrátiti a pokání

činiti.
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KAPITOLA XXI. 4%

domu mého: a dám ti za ni vinici lepší: aneb jestliže ee ti
zdá lépe, dám cenu stříbra, zač stojí.

3. Jemuž odpověděl Náboth: Uchovej Hospodin, abych měl
dáti dědictví otcův svých tobě.*

4. Tedy přišel Achab do domu svého hněvaje se, a skřípě
(zuby) nad slovem, kteréž byl mluvil k němu Náboth Jezra
helský. řka: Nedám tobě dědictví otehv mých. A vrhnuv ecbou
na lůžko své, odvrátil tvář svou k stěně, a nic nejedl.

5. Vešla pak k němu Jezabel manželka jeho, a řekla jemu:
4 Co jest to, že tak smutná jest duše tvá? a proč nejíš chleba?

6. Kterýž odpověděl jí: Mluvil jsem s Nábothem Jezrahel
ským, a řekl jsem jemu: Dej mi vinici svou, vezma peníze

za ni: aneb jestliže se tobě líbí, dám ti za ni vinici lepší.
A on odpověděl: Nedám tobě vinice avé.

7. I řekla jemu Jezabel manželka jeho: Velikou to vážnost
máš, a dobře zpravuješ království israelské! Vetaň, a pojez,
a dobré mysli buď, já tobě dám vlníci Nábotha Jezrahelského.

8. Napsala tedy listy jménem Achabovým, a zapečetila je
prstenem jeho, a poslala je k starším a předním, kteříž byli
ve městě jeho, a bydlilí s Nábothem.

9. Rozum pak listův těch byl tento: Vyhlaste půst,a učiňte,
aby Náboth seděl mezi předními z lidu,

10. a postavte dva muže syny Belialovy proti němu, a ti
ať křivé svědectví praví (naňj: Dobrořečil Bobu a králi:“
potom vyveďte ho, a ukamenojte, a tak ať umře.

11. Učinili tedy měšťanéjeho starší, a přední, kteříž bydlili
s ním v městě, jakož byla rozkázala jim Jezabel, a jak psáno

. bylo v listech, které jim byla poslala:

12. vyhlásili půst, a zařídili, aby Náboth seděl mezi před
ními z lidu.

18. A přivedše dva muže syny dáblovy, kázali jim seděti
proti němu: a oni totiž, jskožto muží dáblovi, svědčili proti
němu před množstvím: Dobrořečil Náboth Bohu a králi:
pročež vyvedli ho za město, a kamenovali jej, až umřel.*

14. I poslali k Jezabel, řkouce: Ukamenován jest Náboth,
a umřel.

15. I stalo se, jak uslyšela Jezabel, že ukamenován jest
Náboth, a že umřel, řekla Achabovi: Vetaň a vládní vinicí
Nábotha Jezrahelského, kterýž nechtěl povolíti tobě, a dáti
ji za peníze: nebo [již] není živ Náboth, ale umřel.

16. To uslyšev Achab, že totiž byl umřel Náboth, vstal, a
šel do vinice Nábotha Jezrahelského, aby ji ujal.

17. Stala se tedy řeč Hospodinova k Eliášovi Thesbitskému,
řkoucí :

18. Vstaň, a sestup vstříc Achabovi králi israelskému, kterýž
jest v Samaří: hle jde do vinice Nábothovy, aby jí vládl,

19. a mluviti budeš k němu, řka: Toto praví Hospodin:
Zabil jsi, nad to ovládl jsi“ A potom doložíš: Toto praví
Hospodin: Na tom místě, na kterém peové lízali krev Ná
bothovu, i tvou krev také lízati budou.

20. I řekl Achab k Eliášovi: Zdali jsí nalezl mne' nepří

* Vedlo zákona. Mojšíšova nesměl nikdo pole otcův svých odprodá
vati aneb jinému popoužiěti (8. Mojí. 25., 23).

2 Den postu vyhlášen býval také za příčinou důležitého jednání na
achůzích lidu.

* Slovo „dobroředil“, položené v opačném smyslu, znamená tu tolik
eo „touhal se“ Bohu | králi. Ruhači bývají dle zákona Mojšíšova ka
menoráni (3. Mojž. 34, 16.).

KAPITOLA XXL W M N * Ukamenovali netoliko Nábotha, ale i jeho syny (4 Král. 9., 26).
*Jezrabel bylo město, kdež el Achab opravil sídlo letní. P E * Jsi vražediník a zloděj.
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telem sobě? Kterýž řekl: Nalezl jsem, proto še prodán jai,"
abys činil to, což zlého jest, před oblíčejem Hospodinovým.

21. Aj já uvedu na tebe zlé, a sežnu potomky tvé, a za
biji z (domu) Achabova močícího na stěnu, a zavřeného, a
nejposlednějšího v laraeli.

22. A učiním s domem tvým jako 8 domem Jeroboama sy88
Nabatova, a jako s domem Baasy gyna Ahiášova: nebo jsl
skutky svými k hněvu mne popuzoval, a působil, aby hřešil
Israel.

23. Ale i o Jezabel mluvil Hospodin,řka: Psi žráti budou
Jezabel na poli Jezrahel.

24. Umře-lí Achab“ ve městě, žrátí ho budou psi: pakli
umře na poli, žráti ho budou ptáci nebeští.

25. I nebylo podobného Achabovi, kterýž prodán byl, aby
činil zlé před oblíčejem Hoepodinovým: nebo ponoukala ho
Jezabel manželka jeho,

26. a ohavný učiněn jest tak velmi, že následoval model,
kteréž byli udělali Amorrhejátí, jež vypleníl Hospodin před
syny israelakými.

27. Když tedy uslyšel Achab slova tato, ruztrhl roucho
své, a pokryl žíní tělo své, a postil se, a spal v pytli“ a
chodil se aklopenou hlavou.

28. I stala se řeč Hospodinova k Eliášovi Thesbitskému,
řkoucí:

20. Viděl-li jsi, jak ponížil se Achab přede mnou? Protož
poněvadž se tak ponížil pro mne, neuvedu toho zlého za
duův jeho, ale za dnův syna jeho uvedu to zlé na dům jeho.

KAPITOLA XXIL

Achab s Josafatem vytáhl sa vojna, — Micheáš vsazen do žaláře, — Bmrf
Achabova | Josalatora.

1. Nebylo tedy za tři léta války mezi Syrif a Israelem.
2. Léta pak třetího, přišel Josafat král Judský ke králi

israelskému.

3. I řekl král lsraelaký k služebníkům svým: Nevíte-lí, že
naše jest Ramoth* v Galaad, a my zanedbáváme vzíti je
z ruky krále syrského?

4. I řekl k Josafstovi: Potáhneš-lí se mnou na vojnu proti
Ramoth v Galaad?

5. I řekl Josafat ke králi israelskému: Jako jsem já, tak
jsi ty: lid můj, a líd tvůj, jedno jsou: a jezdci mojí [jako]
jezdci tvoji. I řekl Josafat ke králi israelskému: Zeplej ee,
prosím tebe, dnes na slovo Hospodinovo.*

U. Shromáždil tedy král israelský prorokův okolo čtyř get

mužův, a řekl jim: Mám-li táhnouti na vojnu. proti Ramoth
v Galaad, či tak nechati? Kteřížto odpověděli: Táhni, a dá
je Hospodin v ruku krále.*

7. Řekl pak Josafat: Což není zde žádného proroka Ho
spodinova, abychom se ptali skrze něho?

8. [ řekl král israelský k Josafatovi: Pozůstal tu muž jeden,

* t J. jako otrok podrobil jsi se Jezabeli a otročiš nárnživostem
svým.

S Achabe, který ká se, nezastihl trest ohlášený, ale potomky jeho,
> ©j. v ronchu smutečním, kajlenickém. Roucho to vypadalo jako

pytel. :
ytel KAPITOLA XXIL

* Ramoth, město leraelské, leželo na východní straně Jordánu.
+ L). zeptej se Hospodina skrze proroky, šfastna-li bude naše vý

prava.
> Shromáždění tito proroci nesloužili slce Baalovi, ale zlatému teleti

obětovali.
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skrze něhož můžeme ee zeptati Hospodina: ale já ho nená
vidím, proto že mi nie debrého neprorokuje, ale (všecko) zlé,
Micheáá, syn Jemlův. Jemuž Josafat řekl: Nemluv tak králi.

9. Povolav tedy král israelský komorníka jednoho, řekl
jemu: Příveď mí sem rychle Micheáše syna Jemlova.

10. Král pak lsraelský, a Josafat král judský, seděli jeden
každý na trůnu svém, odění jsouce roucbem královským, na
náměstí u vrat brány samařské, a věickni prorokové proro
kovali před nimi. :

11. A Sedeciáš syn Chanaanfv -udělal sobě rohy železné,
a řekl: Toto proví Hospodin: Těmito rozvěješ Syrii, dokud
nezahladíš jí.

12. Podobně i všickní (ostatní) prorokové prorokovali, řkouce:
Táhní proti Ramoth Galaad, a jdi šťastně, a dá je Hospodin
v ruce krále.

13. Posel pak, který šel, aby povolal Mícheáše, mluvil
jemu, řka: Hle řeči prorokův jedněmí ústy ohlašují dobré
věci králi: budiž tedy řeč tvá jako řeč jejich, a mluv dobré
věci.

14. Jemužto Micheáš řekl: Žívť jest Hospodin, že cožkoli
mi řekne Hospodin, to budu mluvit.

10. Přišel tedy ke králi, a řekl jemu král: Micheáši, má
me li táhnouti na vojnu proti Ramoth v Galaad, či tak ne
chati? Jemaž on odpověděl: Táhbní,a jdí šťastně, a dá je
Hospodin v race krále.“

16. Řekl pak král k němu: Jednou i po druhé přísahou
zavazují tebe, aby mí nemluvil, než co pravdivého jest, ve
jménu Hospodinově. ,

17. A on řekl: Viděl jsem veškeren lid israelský rozptý
lený po horách, jako ovce, kteréž nemají pastýře. I řekl Ho
spodin: Nemají tito pána: navral se jedenkaždý do domu
svého v pokoji.*

18. (Řekl tedy král iaraelský k Josafatovi: Zdali jsem ne
řekl, že mi neprorokuje nic dobrého, ale vždycky zlé?)

19. On pak řekl dále: Proto alyš řeč Hospodinova: Viděl
jsem Hospodina sedícího na stolici své, a všecko vojako ne
beské stojící při něm po pravici i po levici.

20. I řekl Hospodin: Kdo oklamá Achaba krále israel
ského, aby vytáhl, a padl v Ramoth Galaad? I mluvil ten
takto, a jiný jináč.

21. Vystoupil pak (jistý) duch,“ a postavil se před Hospo
dinem, a řekl: Já oklamám ho. Jemuž řekl Hospodin: Čím?

22. A on řekl: Vyjdo a buda duchem lžívým v ústech
všech prorokův jeho. I řekl Hospodin: Oklamáš a přemůžeš
ho: vyjdiž a učiň tak.

23. A nyní již hle, dal Hospodin ducha Iživého v ústa všech
prorokův tvých, kteříž tuto jsou, a Hospodin mluvil zlé proti
tobě.*

24. I přistoupiv Sedeciáš syn Chanaanův, dal Micheášoví
poliček, a řekl: Což tedy mne opustil Duch Hospodinův a
mluvil tobě“

20. I řekl Micheáš: Uzříš to v ten den, když utíkat budeš
z pokojíka do pokojíka, aby se ukryl.“

* Michedš opětuje zde slova falešných prorokův ve smyslu opačném.
Král znamenaje to, s důrazem žádal opravdové odpovědi.

5 Na to dojde, potihneš-li na vojnu. Ty zabyneš na horách Galaad
ských, a lid lsraelský bude bez králo. Netáhní tedy na vojnu!

* Rozuměj : zlý, ďůbel.
1 Vidění toto jest vice podobenství, jchož rozum jest: Hospodin do

pastil, aby zlý duch ústy lživých prorokův oklamal krále Achaba, jenž
má pio těžké hřícby své potrestán býti a zabynouti v bitvě nastávající.

* Ty sám po smrti krále utíkati a nkrývatí sc budoš, boje se synův
královských, aby od ních zabit nebyl, že jel falešně prorokoval.
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26. I řekl král isrmelský: Vezměte Micheáše, nechat zů
stane u Amona knížete města, a u Joasa syna Amalechova,

27. a rcete jim: Toto praví král: Muže tohoto dejte do
žaláře, a chovejte ho chlebem trápení, a vodou úzkosti“ dokud
se nenavrátím v pokoji.

28. I řekl Micheáš: Jestliže se navrátíš v pokoji, tedyť
nemluvil akrze mne Hospodin. A (dále) řekl: Slyšte to všíckni
lidé!

29. Táhl tedy král israelský, a Josafat král judský, proti
Ramoth v Galaad.

30. I řekl král izraelský k Josafatovi: Vezmi zbraň, a jdl
do bitvy, a oblec se v roucho své.'* I změnil král israelský
oděv svůj, a šel do boje.

81. Král pak syrský přikázal byl třiceti dvěma knížatům
svým nad vozy, řka: Nebojujte protí někomu ani malému
ani velikému, leč proti samému králi ísraelskému.

92. Když tedy uzřeli knížata nad vozy Josafata, domnívali
se, žeby on byl král jsraelský, a učinivše útok, bojovali proti
němu: I zkřikl Josafat.

33. Tedy porozuměli knížata vozův, že on není král lsraelský,a nechali ho.

34 Muž pak jeden natáhl lučíště, na nejisto upraviv střela,""

a náhodou ranil krále israelského mezi plícemi a žaludkem.
Pročež řekl vozkovi svému: Obraf se, a vyvez mne z vojska,
nebo těžce raněn jsem.

35. I rozmohla se bitva v ten den, a král israelský zůstal
na voze svém proti Syrským,'* a umřel večer: a krev z rány
tekla do lůna vozu,

86. j vyvolavač volal po všem vojšté prve než slunce za
padlo, řka: Jedenkaždý navrat se do města svého, a do země své.

37. I umřel král, a přinesen jest do Samaří: a pochovali
ho v Samaří,

38. a když myli vůz jeho v rybníku samařském, psi lízali
krev jeho, též když umývali uzdy, vedle řeči Hospodinovy,
kterouž byl mluvil.

30. Ostatní pak děje Achabovy, a vše, což činil, a jaký
dům z kostí slonových vystavěl, i všecka města, která vzdělal,

,oběPAhapácímuJistia píti maličko,jenpk ámrttíké denedlo bebrejek. textu Achab král řekl k Josafatovi: „Ji
změní roucho své, když půjda do Boje.ale 7 obloc se v roucho směs“

" ©j. oemysle na to, aby krále střelil.
" ©j. chtěje přítomností svou vojsko poaílovati, aby vidouo krále

nedalo se na útěk.

KAPITOLA XXII. 404

zdali nejsou tyto věci zapsány ve kníre příběhův (za) dní
králův israelských ?

40. Uenul tedy Achab s otci svými, a kraloval Ochozláš
syn jeho místo něho.

41. Josafat pak syn Asy počal kralovati nad Judou léta
čtvrtého Achaba krále israelského.

42. Ve třícíti pěti letech byl, když počal kralovati, a pět
mecítma let kraloval v Jeruzalémě: jméno matky jeho bylo
Azuba dcera Salaiova.

43. A chodil po vší cestě Asy otce svého, aniž uchýlil se
od ní: a činil, což pravého bylo před oblíčejem Hospodi
novým.

44. A však vysosti '* neodklidil: nebo ještě lid obětoval,
a kadidla zapaloval na vysostech.

45. A pokoj měl Josafat s králem israelským.
46. Ostatkové pak dějův Josafatových a skutkové jeho,

i války, které vedl, zdaž nejsou ty věci zapsány ve knize
příběhův za dní králův judských ?

47. Ale i ostatky ženkýlův, kteří byli pozůstali za dnů
Asy otce jeho, vyplenil ze země.

48. Tehdáž nebylo krále ustanoveného v zemi Edomské,'“
49. I nadělal král Josafat lodi na moři, kteréž se měly

plaviti do Ofir pro zlato: ale nemohly se plavíti, nebo se
polámaly v Asiongaber.

50. Tehdy řekl Ochoziáš syn Achabův k Josafatovi: Nechť
jdou služebníci mojí se služebníky tými na lodích. I nechtěl
Josafat.

61. I usnul Josafat s otci svými, a pochován jest s nimi
ve městě Davida otce svého: a kraloval Joram syn jeho
místo něho:

52. Ochoziáš pak syn Achabův počal kralovatí nad largelem
v Samaří, léta sedmnáctého Jocafata krále judského, a kra
Joval nad Izraelem dvě létě.

53. A činil zlé věci před oblíčejem Hospodinovým, a chodil
po cestě otce svého | matky své, a po cestě Jeroboama syna
Nabatova, kterýž způsobil, aby hřešil lid israelský.

54. Sloužil také Baaloví, a klaněl se jemu, protož popudil
Hospodina Boha (fsraelského, vedle toho všeho, což činil
otec jeho.

" Rosuměj tu rysosti, kde druhdy pravému Bohu obětováno: Josafat
zajisté vysosti pohanské zkazil.

'* Země Edomaká byla podrobena králům judským, a tndy Judětí
měli plavbu na moři Rudém.



„ČTVRTÁ KNIHA KRÁLOVSKÁ
Kniha čtvrtá královská zavírá v sobě případné zprávy o panování šestnácti -králův Judskýcha dvanácti Israelských,

o úpadu Zákona a pocty. Hospodinovy v Jerusalemě i v Samaři,

' o konečné zkáze obojího království, o zboření Jerusalema i chrámu a ozajetí národu
v Aseyrsku i v Babyloně.

KAPITOLA I
moc ' emrtOchozlášova.

1. Zprotivil pak so Moab: Israelovi po gmrti Achabově.
2. A epadl-Ochoziáš skrze mříží* večeřadla avého, kteréž iněl

v Samaří,-a-stonal: I- poslal-posly, řka jim: Jděte, ptejte se
Beelzebnba boha akkaronského, povstanu-li z této mé nemoci.*

3. Anděl pak Hospodinův mluvil k Eliášoví Thesbiískému,

řka: Vstaň, -a jdi: vstříc poslům - krále -samařského, a díšknim:ZdalineníBobav Israeli,žejdetedotazovat80Beel
zebuba boba akkaronského? *

4. Protož: toto praví:Hospodin :: ZIižka, na kterém jsi ulehl,
nesejdeš, ale smrtí umřeš. I odešel Eliáš.

5. A návrátili se poslovék Ochoziášoví. Kterýžto řekljim:
Proč jste se vrátili ?

6. A oni odpověděli jemu: Muž nějaký potkal se s námi,
a řekl nám: Jděte, a'navrafte se ku králi, který poslal vás,
a díte jemu: Toto praví Hospodin: Zdali proto že nebylo Boha
v leraeli, posýláš radit se s Beelzebubem bohem akkaronským ?
Protož z lůžka, na kterém jal ulehl, nesestonpíš, ale smrtí umřeš.

7. A on. řekljim: Jaký jest způsob a oděv muže toho,
který se potkal a vámi, a mluvil slova tato?

8. A oni' řekli: Jest to muž chlupatý, a pasem koženým
přepásaný na bedrách.“ On pak řekl: Eliáš Thesbitský jest to.

9. I poslal k němu padesátníka, a padesáte [mužův), kteříž
byli podním. A ten všel k němu, an séděl na vrchu hory
a řekl mu: Můži Boží,* král rozkázal, aby sestoupil dolů.

KAPITOLA L

' Moaběti odtrhli se od království lsraelského, kamž byli oršem
J po nastalém rozdvojení říše poplatky odváděli.

* t j. zábradií, které bylo okolo střechy a tudiž okolo bořejšího ve
čeřadia, veného na střeše.

3 Beelsebub byl bůžek Filistinských, jehož modla měli a ctill ve
hlavalm městě svém, Akkaron nazvaném. Vzývali bo zvláště sa ochranu

před mucham!, od nichž i s dobytkem svým velmi soužení BFilistinští mimo to domnívali se, že Beelzebub v nemocech.
Od toho Beelzebuba rozeznává se Beelzebol .Mat. 19., 24.), kníže zlých
duchův, ač Židě 1 tohoto posměšně nazývali Beelzebubem, pánem
muším.

* Maž s chlupatým pláštěm čili kožichem, Jakým se proroel odivall.
(Zachar. 18., 4.; Isa. 30., 2).

> K víře podobno, že vyslaný důstojník králův Elláše „mužem Bo
Hm“ pouze nazýval a bes pochyby hrozil mu násilím, ne
podrobí-lí se roskazu královu.

10. A odpovídaje Eliáš, řekl padesátníkoví: Jestliže muž

Boží jsem, nechat sestoupí oheň 8 nebe, a sžíře tebe, i pa

desáte tvých. Tedy sestoupil oheň 8 nebe, a sežral ho, i pade
sáte, kteříž byli s ním.

11. A opět poslal k němu [král] padesátníha: drahého, a
padesáte' [mužův) s ním. Kterýž. mluvil jemu: Muži Boží,
totoť praví král: Rychle sestup dolů.

12. Odpovídaje Eliáš, řekl: Jestliže já muž Boží jsem,
nechť sestoupí oheň s nebe, azšíře tebe, i padezáte tvých.
Sestoupil tedy oheň a nebe, a sežral ho, i padesát: jeho.

13. Ještě poslal padesátníka třetího, a padesát, kteříž byli
s ním. A ten přišed, sklonil kolena před Eliášem, a prosil
ho, řka: Muži. Boží, nepohtdej- duší mou, a dušemi služeb
níkůvtvých, kteřížse mnou jsou.

14. Hle sestoupil oheň s nebe, a sežral dva první padesát
níky s padesáti, kteříž byli s nimi: ale nyní prosím, aby smi
loval se nad duší mou.“

15. I mluvil anděl Hospodinův k Eliášovi, řka: Sestup
s ním, neboj se. Tedy vstav, šel s ním ku králi,

16. a mluvil jemu: Toto praví Hospodin: Že jsi poslal
posly, aby rady hledali u Beelzebuba boha akkaronského,
jakoby nebylo Boha v Israeli, od něhož by sebyl mohl dotázati
řeči, protož z lůžka, na kteréž jsi ulehl, nesejdeš, ale smrtí
umřeš.

17. I umřel vedle řeči Hospodinovy, kterou mluvil Eliáš.
a kraloval Joram bratr jebo místo něho, léta druhého Jorama
syna Josafatova krále judského: nebo on neměl syna.

18. Jiné pak věci Ochoziášovy, kteréž činil, zdaž nejsou
tyto zapsány ve knize příběhův za dní králů israelských ?

KAPITOLA II.
EIA vzat do nebes. — Eliseus, duchem Eliášovým obdařen,divy činí.

1. Stalo se pak, když chtěl Hospodin vzíti Eliáše u vichru
do nebe, čli Eliáš a Eliseua z Galgala.'

* Padesátník třetí e patrnou pokorou vzdáraje Eliáši česťjako pro
roku, prosí „muže Božího“, aby ušetřil života Jebo | těch, kdož přišli
2 ním. — „Jamef králověti eložebníci a konáme ponze, což nám od

krále nařízeno. Netresci nás, Jako jsi učinil předchůdcům našim, smilujse a nezabije) násl“
KAPITOLA IL.

* V Bethel byly školy prorocká. Elláš, maje se odebrati se světa,
navětívil je a s syny čili chovanel so rozžehnal.

„ae
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2. I řekl Eliáš k Eliseovi: Poseď tuto, nebo Hospodin po
slal mne až do Bethel. Jemužto řekl Elisens: Živť jest Ho
spodin, i živať jest duše tvá, že neopustím tebe. A když
přišli do Bethel,

3. vyšli svnové prorokův, kteří byli v Bethel, k Eliseovi.
a řekli jemu: Víš-li, že dnes Hospodin vezme pána tvého od
tebe? Kterýž odpověděl: I já vím: mlčte.

4. Řekl pak Eliáš k Eliseovi: Poseď tuto, nebo Hospodin
poslal mne do Jericha. A on řekl: Živťjest Hospodin, a živat
jest duše tvá, že neopustím tebe. A když přiáli do Jericha,

č. přistoupili synové prorokův, kteříž byli v Jerichu, k Eli
seovi, a řekli jemu: Víš-li, že dnes vezme Hospodin pána
tvého od tebo? I řekl: I já vím: mlčte.

C. Řekl pak mu Eliáš: Poseď tuto, nebo Hospodin poslal
mne až k Jordánu. A on řekl: Živt jest Hospodin, a živať
jest duše tvá, že neopustím tebe. Šlí tedy oba spolu,

7. a padesíte mužův z synův prorockých šlo za nimi, kte
řížto postavili se naproti, zdaleka: oni pak oba zastavili se
u Jordánu.

B. I vzal Eliáš plášť svůj, a svinul jej, a udeřil na vody,
kteréž rozdělily se na obojí stranu, i přešli oba po suchu.

9. A když přešli, řekl Eliáš k EJiseovi: Žádej sobě co
chceš, abych učinil tobě, prve nežli vzat budu od tebe. I řekl
Eliseus: Prosím, aby ve mně byl dvojnásobně duch tvůj.*

10. Kterýž odpověděl: Nesnadné jsi věci požádal: a však
jestli uzřiš mne, když vzat budu od tebe, stane se tobě, co
jsi žádal: pakli neuzříš, nestane se.

11. A když dále šli, a jdouce rozmlouvali: ble, vůz ohnivý,
a koňové ohniví rozdělili obadva od sebe; a vstoupil Eliáš
u vichru do nebe.*

12. Eliseus pak to viděl, a volal: Otče můj, otče můj,
voze israelský, a vozataji jeho!“ A neviděl ho více: i uchopiv
roucha svá, roztrhl je na dva kusy.*

13. A zdvihl plášť Eliášův, kterýž byl spadl s něho: a na
vrátiv se stál na břehu jordánském,

14. a pláštěm Eliášovým. kterýž byl spadl s něho, udeřil
na vody, a nerozdělily se, i řekl: Kde jest Bůh Eliášáv také
nyní? Opět udeřil na vody, a rozdělily se sem i tam,“ i pře
šel Eliseus.

16. Vidouce pak synové prorokův, kteří byli v Jerichu
naproti, řekli: Odpočinul duch Eliášův nad Eliseem. A při
šedše jemu vstříc, poklonili se mu až k zemí,

16. a řekli jemu: Hle, se služebníky tvými jest padesáte
mužův silných, kteří mohou jíti, a hledati pána tvého, snad
ho zanesl duch Hospodinův, a povrhl ho na některou boru,
aneb v některé údolí. Kterýž řekl: Neposýlejte.

17. I donutili ho, až i přivolil a řekl: Pošlete. I poslali
padesáte mužův: kteřížto hledavše po tři dni, [nic) nenalezli.

18. I navrátili se k něma: a on bydlil v Jerichu, a řekl
jim: Zdali jsem neřekl vám: Nepoaflejte?

19. Řekli pak muži města toho k Eliseovi: Hle byt v městě
tomto jest výborný, jakož ty pane sám vidíš: ale vody jsou *
velmi zlé, a země neúrodná.

3 Dej mi dvojnásobnou moc ducha svého.
* Eliáš byl vzat jako Enoch (1. Mojž.5., 2). O Eliálli čti, což psáno

ve kalze Ekles. k. 48.
* Ty jsi modlitbou a radou, slovy a činy svými lidu lsraelskémn

poskytoval lepší pomoc a obranu než vozy válečné a všecka vojska
královská.

+ Rostržení roucha bylo u Židův znamením boře a bolesti©podobně Jako prve Elialovi.
* tj. nezdravé, a přišinon tobo krajina zpustla. EMé

KAPITOLA IL. 403

2. A on řekl: Přineste mi nádobu novou, a nasypte do
ní soli. Kterouž když přinesli,

21. vyšed k stadnicím těch vod, vsypal do ní soli, a řekl:
Toto praví Hospodin: Uzdravil jsem vody tyto, a nebude
více v nich“ smrti, ani neplodnosti.

22. A tak uzdraveny jsou ty vody až do tohoto dne, vedle
slova Eliseova, které byl mluvil.

23. Odtud pak vstoupil do Bethel: a když tam šel cestou,
pacholata malá vyšedše z města, posmívala se jemu, pokři
kujíce: Vstupuj lisý, vstapuj lieý.©

24. Kterýžto ohlédna se, uzřel je, a zlořečil jim ve jménu
Hospodinovu:'© i vyšli dva medvědi z lesa, a roztrhali z nich
čtyřiceti a dvě pacholata.

25. I šel odtud na horu Karmél, a odtamtud navrátil se
do Samaří.

KAPITOLA III.

Vojna tří králův proti králi moabskámu. ——K Elssově modlitbě vojska jejich
dána voda | vitězství,

1. Joram pak syn Achabův kraloval * nad Israelem v Sa
maří léta osmnáctého Josafata krále judského. I kraloval
dvanácte let.

2. A činil zlé před Hospodinem, ale ne tak jako otec a
matka jeho: nebo odklidil modly Baal, kteréž byl udělal otec
jeho.

3. A však ve hříších Jerobcama syna Nabatova, kterýž
způsobil to, aby hřešil Iarael, držel se, aniž odstoupil od nich.*

4. Mesa pak král moabaký, choval mnoho dobytka, i dával
králi israelskému sto tisíc beránkův, a sto tinfc skopcův,
a vlnon jejich.

5. A když umřel Achab, [Mesa] zrušil smlouvn, kterouž
měl s králem israelským.

6. Tedy vytáhl král Joram v ten den z Samaří. a ačetl ve
škeren Israel.

7. I poslal k Josafatoví králi judskému, řka: Král moabský
odstoupil ode mne, pojď se mnou proti němu na vojnu.
Kterýž odpověděl: Potábnu: kdož můj jest, tvůj jest: lid
můj, lid tvůj, a koni moji, koni tvoji.

8. I řekl: Kterou cestou vstoupíme? A on odpověděl: Po
poušti idumejské:

9. Vytáhli tedy, král israelský, a král judský, i král edom
ský, a když obcházeli cestou sedm dní, nedostávalo se vody
vojsku, a hovadům, která měli s sebou.

10. I řekl král israelský: Ach, ach, ach, shromáždil nás
tu Hospodin tři krále, aby nás vydal v ruce Moabovy.

11. I řekl Josafat: Není-li zde prorok Hospodinův, abychom
prosili Hospodina skrze něho? I odpověděl jeden ze služeb
níkův krále igraelského: Jeat zde Eliseus syn Safatův, kterýž
líval vodu na ruce Eliášovy.*

12. I řekl Josafat: U toho jest 'slovo Hospodínovo. I šli
k němu král israelský, a Josafat král judský, a král edomský.

* t.j. nebadou vice škodití zdraví a plodnosti.
? Sv. Augustin domnívá se, že rozpustili pacholiel učinili to a ná

vodu rodičův svých, chtějících tedy potupiti proroka.a PoosvaývalHospodina,abyjeaskrzez něrodičejejichpo
; „Prorok slofečii jim," dí sv. Tomáš, „rozborlen spravedlivě proto,tebo kdyšsoněkdoposmiváelužebníkůmBožím,ovšem|saméhoBoha

potupuje.“

, počal kralovati.

m modloslažebnostiBealovynetrpěl,avšakmodloslušbyčiněnétým telatům se přidržel.
který skoažisloušívalEliášovi.

KAPITOLA IIL
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13. I řekl Eliseus ku králi israelskému: Co mně do tebe?

Jdi k prorokům otce svého, a matky své. I řekl mu král
israelský: Proč sbromáždíl Hospodin tři krále tyto, aby je
vydal v ruce Moabovy?“

14. I řekl k němu Eliseus: Živť jest Hospodin zástupův,
před jehožto oblíčejem stojím, že, bychť se nestyděl oblíčeje *
Josafata, krále judského, nebyl bych zajisté dbal na tebe,
ani popatřil.

15. Ale nyní přiveďte mi hudce.“ A když hrál hudec,.„byle
nad ním ruka Hospodinova, a řekl:

16. Toto praví Hospodin: Nadělejte v řečišti potoka tohoto
mnoho jam.

17. Nebo toto dí Hospodin: Neuzříte větru, ani deště:
však příkop tento naplní se vodou, a budete píti vy, a če
ledí vaše, | hovada vaše.

18. A i to málo jest před oblíčejem Hospodinovým: dáť
nad to i Moabské v ruce vaše.

19. A zkazíte všeliká město hrazené i všeliké město vý
borné, 1 všeliké stromoví ovocné zporážíte, a všecky studnice
vod zasypete, a všeliké pole výborné kamením přikryjete.

90. I stalo se ráno, když obětována bývá oběť, s aj vody
přicházely cestou edomskou, a naplněna jest země vodami.

21. Vělckní pak Moabští, uslyševše, žeby vytáhli králové,
aby bojovali proti nim, svolali všecky, kteříž byli přepásání
pasem svrcho,“ a stájí na pomezí.

22. A hned ráno vstavše, a když bylo již slunce vyšlo
naproti vodám, uzřeli Moabští vody z protější strany červené

gp krev,23. a řekli: Krev jest od meče: bojovali králové samí

proti sobě, a pobili se vespolek: protož nyní pospěš k lou
pěži Moabe.

24. 1 přišli do ležení Israelského: povstav pak Israel, po
razil Moabské: a oni utíkali před nimi. Přišli tedy ti, jenž
byli zvítězili? a porazili Moabské, :

25. a zbořilí města: a všeliké pole výborné, házejíce [na
ně) jedenkaždý kamení, naplnili: i všecky studnice vod
zasypali: a všecko stromoví plodné podsekali, tak že toliko
zdi hliněné '“ pozůstaly: i obklíčili to město prakovníci, a
na velikém díle je zkazili.

26. Když pak viděl král moabský, že totiž jsou nepřátelé
nad něj mocnější, vzal s sebou sedm met mužův tasících
meč, aby udeřilí na krále edomského:'“ ale nemohli.

27. Tedy uchopív syna svého prvorozeného, kterýž měl
kralovati místo něho, obětoval ho voběť zápalnou na zdi'*
i stalo se rozhněvání veliké v Ieraelí, protož ihned odtrhše
od něho, navrátili ge do země své.

ník tvůj bál se Hospodina: a hle teď věřitel přišel, aby vzal
dva syny mé sobě za slnžebníky.'

2. Jížto řekl Eliseus: Co chceš, ať učiuím tobě? Pověz
mi, co máš v domě svém? A ona odpověděla: Nemám dívka
tvá nic v domě svém, než maličko oleje, jímžbych se mazale.

3. Jížto řekl: Jdi a ode všech sousedův svých vypůjč aobě
nádob prázdných nemálo.

4. A vyjdí (do příbytku svého), zavři dvéře své za sebou
i za syny svými: a nalévej z něho“ do všech nádob těchto:
a když plné budou, odstav je.

5. Šla tedy žena, i zavřela dvéře za sebou, a syny svými:
oni podávali nádob, a ona nalévala.

6. A když již plné byly nádoby ty, řekla k synu svému:
Podej mi ještě nádoby. A on odpověděl: Nemám. I stál olej.

7. Tedy přišla ona a oznámila to muží Božímu. A on řekl:
Jdi, prodej ten olej, a zaplať věřiteli svému: ty pak a synové
tvoji živi buďte z ostatku.

8. Stalo se pak jednoho dne, že šel Eliseus skrze Sunam:*
i byla tam žena vzácná, která jej zadržela, aby jedl (u ní]
chléb, a od té doby kdykoliv tudy chodíval. stavoval seu ní,
aby tam jídal chléb.

9. Kterážto řekla k muži svému: Poznávám, že ten muž

Boží svatý jest, kterýž často mimo nás chodívá.
10. Udělejme tedy jemu večeřadlo“ malé, a postavme jemu

v něm lůžko, a stůl, a stolici, a svícen, aby, kdyžby přišel
k nám, zůstával tam.

11. Stalo se tedy jednoho dne, že přijda uchýlil se do ve
čeřadla, a odpočinul tu.

12. I řekl k Giezi služebníka svému: Zavolej té Sunamit
ské. A když zavolal ji, a ona postavila ne před ním“

13. řekl k služebníku svému: Mlav kní: Hle, pilně ve
všem sloužila jsí nám: co chceš, ať učíním tobě? Máš-li
jakou potřebu, a chceš-li, abych mluvil [o to) s králem neb
knížetem vojska? Kteráž odpověděla: U prostřed lidu svého
bydlím.“

14. I řekl: Co tedy chce, abych jí učinil: I řekl Giezi:
Neptej se: nebo syna nemá, a muž její starý jest.

15. Rozkázal tedy. aby ji zavolal. Kteráž, když byla zavo
lána ( stála přede dveřmi,

16. řekl k ní: V tento čas, a v touž hodinu (za rok], bu
deš-li živa, budeš míti syna v životě. Ale ona odpověděla:
Nechtěj, prosím pane můj, muži Boží nechtěj klamati alu
žebnice své.*

17. I počala žena, a porodila syna, v ten čas a v touž ho
dinu, kterouž byl řekl Eliseus.

18. I rostlo pachole. A stálo se jednoho dne, že vyšedšik otci svému, k žencům,
19. řeklo otci svému: Hlava mne bolí, bolí mne hlava.

A on řekl služebníku: Vezmi jej, a doveď ho k matce jeho.

20. Kterýž když ho vzal, a vedl jej k matce jeho, ona vzala
jej na klín svůj [a chovala] až do poledne, a umřel.

KAPITOLA IV.
Divové někteři od Elises něloění.

1. Žena pak jedna z manželek prorockých volala k Eliseovi,
řkouc: Služebník tvůj, muž můj, umřel, a ty víš, že služeb

* Nemluv tak! My hledámo pomoci u Hospodina. Nuže pověz, zdali
nás neshromáždil Hospodin tuto, abychom zbynuli rukou Moabekých.

S t.j. bych nebral zřetele na Josafata atd.

* t j. který hraje na harfu, prozpěvovalby kaloy příležítě.(Sv. Řehoř.)* LJ. suchá, ve chrámu Jermalémské
* LJ. všecky, kteříž se mohli onbrojiti a Jiti do boje, mladí 1 staří.
9 Vítězové vrazili do zomě moabské a ovšem | tam porazili Moabské.

'* Dle hebr. textu: Zdi Elrchareset, hlavního to města mosbského.
*! Mosbaký král hodlal se probiti skrze vojsko odomské, což se mu

KAPITOLA IV.

* Viz 2. Mojš. 21., 1—8.: Moji. 25., 39. —— Nat 18., ©
* s oleje, který máš.

„ Jíšeto v pokolení enehan, na výshodní straně od bory Karměl* tj. pokojík na vrchním ponebí.

vena smala. nejprve předlašebníkom Ole, který ae jí vyptatiměl, čeho by ai přila.
%Mezi svýmil a u svých bydlím, v pokoji a přátelsky so všemi živa

nepovedlo. jeera, nemám nižádně pře, a todiž notřeba mí přímízvy u krále.
'* Modlář donfal, že takovou obětí ukrotí kněv bohův svých. .GS=
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21. Tedy ona vstoupila, položíla jej na ložce muže Božího,

a zavřela dvéře: a vyšedši,
22. zavolala muže svého, a řekla: Pošli se mnou, prosím

jednoho ze služebníků, a oslici, ať doběhnu až k muží Bo
žímu, a zase navrátím se.

29. Kterýž řekl jí: Proč chceš jíti k němu? Dnes není
nov měsíce, ani sobota.“ Kterážto odpověděla: Půjdu.

24. A osedlavší oslici, přikázala služebníku: Pobádej a po
spěš, nemeškej mne v jízdě: a to dělej, což přikazují tobě.

25. A tak jela, až přijela k muži Božímu na horu Karmél:
a když ji uzřel muž Boží zdaleka, řekl Giezí služebníku
svému: Hle toť onano Sunamitka.

26. Protož 'vyjdi jí v cestu, a rci jí: Dobře-li se máš ty,
a mož tvůj, a syn tvůj? Kteráž odpověděla: Dobře.

27. A když přišla k muži Božímu na horu, chopila se nohou
jeho: £ přistoupil Giezi, aby ji odstrčil. I řekl muž Boží:
Nechej jí: nebo v hořkosti jest duše jeji, a Hospodin zatajil
toho přede mnou, aniž mí oznámil.

28. Ona pak řekla jemu: Zdali jsem žádala syna od pána
mého? Zdali jsem neřekla tobě: Neposmívej se ml?

29. A om řekl k Giezi: Přepaš bedra svá, a vezmi bůl
mou vruku svou, a jdi. Potká-li tebe člověk, nepozdravuj
ho: a jestliže tě kdo pozdraví, neodpovídej mu:“ a [přijda)
polož hůl mou na tvář pacholete,

30. Matka pacholete řekla: Živé jest Hospodin a živa jest
duše tvá, že tebe neopustím.'“ Vatal tedy, a šel za ní.

81. Giezi pak byl předešel před ními, a položil hůl na
trář pacholete, ale nebylo hlasu, ani čitedinosti (v němj: a

protož navrátil se vstříc jemu, :a oznámil mu, řka: Nevstalo
pachole.

92. Všel tedy Eliseus do domu, a aj pachole mrtvé leželo
na loži jeho:

33. a všed zavřel dvéře za sebou, a za pacholetem: a modlil
se k Hospodinu.

84. A vstoupiv (na lože) zpolehl na dítě: a položil ústa
svÁ na ústa jeho, a oči své na oči jeho, a ruce své na ruce
jeho: a sklonil se nad ním, a zahřálo se tělo pacholete.

95. A on odvrátiv se, procházel se po domě, jednou sem
a tam: a [zase] vstoupil, a zpolehl na ně: i zívlo dítě sedm
krát, a otevřelo oči.

36. Ale on zavolal Giezi, a řekl jemu: Zavolej Sunamitaké.
A ona jsouc zavolána, vešla k němu. I řekl: Vezmi syna svého.

37. A ona přistoupivši padla k nohoum jeho, a poklonila
se k zemi: i vzala syna svého, a vyšla.

38. A Eliseus navrátil se do Galgala. Byl pak blad v té
zemí, a synové prorokův bydlili s ním. I řekl jednomu ze
služebníkův svých: Přístav hrnec velíký, a uvař krmí synům
prorokův.

39. I vyšel jeden na pole, aby nasbíral bylin polních, i na
lezl (něco) jako vinný keř losní, a nasbíral z něho tykvic
planých, a naplnil jími plášť avůj, a navrátiv se skrájel je
do hrnce na krmi: nebo nevěděl, coby to bylo.

40. Nalili tedy tovaryšům, aby jedli: a když okusili z va
řeniny, zkříklí, řkouce: Smrt jest v hrnci muží Boží. I ne
mohli jísti.

41. Ale on řekl: Přineste mouky. A když přinesli, nasypal
do hrnce, a řekl: Nalij lidu, ať jedí. A nebylo více žádné
hořkosti v hrnci.

42. Přišel pak muž nějaký z Bálsalísa, nesa muži Božímu
chleby prvotín dvaceti chlebův ječných, a obilí nové v tobole
své. A on řekl: Dej lidu, at jí.
: 48. [ odpověděl jemu služebník jeho: Což jest to, abych

předložil sto mužům? Opět on řekl: Dej lidu, ať jí: nebo
toto praví Hospodin: Jísti budou, a ještě zbude.

44. A tak předložil jim: i jedli, a ještě zbylo vedle slova
Hospodinova.

KAPITOLA V.

Naaman malomocsý od Elleea wudravan. — Giesl umalomocněl,

1. Naaman, kníže vojska krále syrského, byl muž veliký
u pána svého, a ctěný: nebo skrze něho dal Hospodin vy
svobození Syrii: byl pak ten muž udatný a bohatý, ale malo
mocný.

2. Z Syrie pak byli vyšli lotříkové, a přivedli z země ierael
ské zajatou děvečku maličkou, a ta byla v službě u manželky
Naamanovy.

8. Kterážto řekla ku paní své: Ó by pán můj byl a pro
roka, kterýž jest v Samaří: jistě uzdravil by ho od malo
mocenství, kteréž má.

4. Tedy všed Naaman ku pánu! svému, oznámil to jemu,
řka: Takto a takto pravíla dóvečka z zemé israelské.

6. I řekl jemu král syrský: Jdi, a já pošlu králi israel
skému list. Kterýž odešed, a vzav s sebou deset hřiven stříbra,
a šest tisícův zlatých, a desateré roucho proměnné,“ .

6. přinesl list králi israelskému v tato slova: Když.obdržíš

| list tento, věz, že jsem poslal k tobě Naamana služebníka
" (svého, aby ho uzdravil od malomocenstvíjeho.

: 7. A když král israelský přečetl tento list, roztrhl roucho
své, a řekl: Zdali jsem já Bůh, abych mohl (někoho) usmr
titi a obživiti, že tento poslal ke mně, abych uzdravil člo
věka od malomocenství jeho? Znamenejte, a vizte, že příleži
tosti“ hledá proti muě.

8. To když uslyšel Eliseus muž Boží, totižto, že král israel
ský roztrhl roucha svá, poslal k němu, řka: Proč jsi roztrhl
roucha svá? Nechť přijde ke mně, a zví, že jest prorok
v hsraeli.

9. Tedy přibral se Naaman s koňmi, a vozy, a stál u dveří
domu Eliseova. :

10. I vyslal k němu posla Eliseus, řka: Jdi, a umyj se
sedmkráte v Jordáně, a uzdraveno bude tělo tvé, a čist budeš.“

11. Rozhněvav se Naaman odcházel odtud, řka: Domníval
jsem se, že vyjde ke mně, a stoje, vzývatí bude jméno Hospo
dina Boha svého, a dotkna se rukou svou místa malomocenství
uzdraví mne.

12. Zdaliž Abana a Farfar, řeky damašské, nejsou lepší
nad všecky vody israelské, abych se v nich zmyl a očištěn
byl? Když tedy se obrátil, a odcházel hněvaje se,

13. přístoupili k němu služebníci jeho, a mluvili mu: Otče,

K OY
KAPITOLA V.

' t. j. králi.
3 V krajinách východních bylo za nezdvořilosť pokládáno, někobo

bez podání daru navětívití.
3 ej. k válce.

*Bylaťto tuházkouškaZ Bo annosamanovy,v kterážale
neobstál, nechtěje z L77 Poslonekail,ale Jen potud, pokud by se tos jeho moudrosti a libosti srovnávalo.

9 V dotéené dny proroci bezpochyby jistě pobožnosti konali, výklady
lidu činili.

9 t j. chvátej u ničím se nemežkej. — Lidé na východě mnoho slov a
blahopřejných si říkají pří obapolném pozdravování, čímž

mnobo času uchází.

'* nehnu se odtud, pokud ty sám 6e mnou nepůjdeš.

a : „o
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a kdyby velikou věc byl rozkázal tobě prorok, jistě měl jai * 4 2 KAPITOLA VI.
to učiniti: čím více,. kdyžřekl: Umyj se a očištěnbudeš? M

14. Sotoupil [tedy], a myl se v Jordáně sedmkrát vedle © NNN „ DřnevéBRKISHašnl ed ma. — BymikžshvpádmaJraelaké.

řeči muže Božího,- a: učiněnůjesť tělo jeho, jakoutěla dítětemalého, a očištěn jest.
15. A navrátiv se k muží Božíma1"nevšínl“ komonátvém

svým, příšel, d pošlavil se před ním,- a řekl: V:grardě vím,
že není jiného Boha -navší zemi, leč toliko v Jaraeli. Přotož
snažně prosím, přijmi požehnání“ od zlužebnékasvého. .

16. Ale:on-odpověděl: Živ jest Hospodin,- předkterýmžto
stojím, že [ničeho] nevezmu. A ač bo nutil, niholí. sesvolil.

17. I řekl Naaman: Jak chceš: „Ale prosím, dopusí mi
alužebníku svému, ať s sebou- vemu [břímě země na dva

mezky:“nebonebudevíce obštovaší,kn tvůj zápalnéneb jiné oběti bohfim cízím, jediné H
18. Toto však jediné jest, oč by prosil jd Hospodina za

služebníka svého: když vejde páá- můj do chrámuRemmon,*
aby 'se tam klaněl, a oň podepře se na.ruku mou, jestliže
[i já) se buda klanětí v chrámě Remmon, když on se klaní

na témž místě, aby odpustil |mi Hospodin služebníka tvémuvtévěcik
19. Kterýšto šekjemu: Jat v pokoji. Odešel tedy od něho

v zvoleném času země.?

- 80. [řekl.Giezi slnžebník muže:Božího (sám v soběj: Ušetřil
pán můj Naamana syrského tohoto, že nevzal od něho, což

byl přinesl: živ jest Hospodin, že poběhnu za ním, a vezmuněco od něho.

' 21. Iběžel. Giezi za Naamanem: kteréhož když [Naaman]

spatřil, an běží k němu, skočil svozu vstříc jemu, a řekl:
Pravě-li jsou. všecky věci? “

22. A on řekl: Pravé! :Pán můj poslal moe k tobě, řka:
Nysí přišli ke mně dva mládénci s hóry Efraim, z synův
prorockých: dej jim lřivnu stříbra, a dvoje roucho pfoměnné.
: 28. I řekl Naamán:.Lépe jest, abys vzal dvě hřivný.'I při
nutil ho, a svázal dvě -hřivnystříbra do dvou pytlův, a
vložil to 'nadva pacholky své, kteříž [to] i nesli předním.

24. A když přišel již u:večer, vzál to z ruky jejich, a složil
v domě, i propustil muže, a odešli.

25. Sámpak všed, stél před pánem svým. I řekl mu Eli

seus: Odkůd. přicházíš Glezi:| Kterýt odpověděl: Nechodilslužebník tvůj.nikam.
26. A on řekl: Zdali srdce mé'* nebylo při tom, když :

obrátil sé muž svozu svého vstříc. tobě? Protož nyní vzal
jsi stříbro, a vzal jal roucha, aby nakoupil zahrad olivových
a vlnic, a"ovef, a volův, a služebníkův, a děvek.

21. Ale i:málomocenátví Naamanovo přichytí se tebe, i 8+
mene tvého, aš na věky. I vyšel od něho malomocnýjakó sníh.'!

š LJ. dary z Božího požehnání.

* tj. zemětolik,co by dvaezkové mos, npocybuě k radníoltáře Hospodinu.
*Remmonbylamodlaoki
5 Naaman totiš z úřadu svého masil krále do chrámu provázeti a

nesněl státi, když král na kolena padl. — Naaman odřekl se modlo
elnžby, a osvěděli, že chos toliko jedinému pravému Bobu, Hospodinu
obětovati. Zevnější pocta, kterouž, konaje službu po boku svého krále,
vadárati mnsil modle Remmon,čelila ovšem proti nové vířejeho. A proto

prosl proroka za prava u Hospodina,by mu tato nedůslednostnebyla podítána za hřích.
S zvolený čas země — líbezný čas jarní.

'e £ j. dach můj proroský.
* Elisens úmysl služebníka svébo, jenž nabude stříbra, bodlal

si ntatek koupiti a udělati se pánem. Prorok propustil lživého služeb
níka ze služby a nad to trestaje poznamenal ho

Hlad v BSamaři.

1. Řekli pak synové prorokův k Eliseovi: Hle místo, v němž
bydlíme před tebou, jest nám tésné. :

2. Pojďme až: k Jordánu, a nechť vexme jedenkaždý z lesa
po jedůom břevnu, abychom vystavělisobě tam místo k by
dlení. A on řekl: Jděte.

:'8 I řekljeden z ních: Pojď i ty také se služebníky svými.
Odpověděl: I já půjdu.

4. A šel snimí. A když příšli k Jordánu, sekali dříví.
č. Přihodilo se pak, když jeden podtínal dřeto, že spad'o

mu železo sekery do vody: | akříkl on, a řekl: Ach, ach,
ach, pane můj. a tu ještě dostal jsem na půjčku.

6. I řekl muž Boží: Kam upadla? I ukázal mu to místo.
Uťal tedý dře7o, a vrhl je tam: I zplynulo železo,

7. a řekl: Vezmi je robě.' Kterýžto vztáhl ruku svou, a
vzal je.

u Král pek syrský bojoval:proti Israeli, a vešel v rada 8e
služebníky avými; řka: Na tom a na tom místě udělejme zálohy.
: 8. Tedy poslal: zmmšBoží ko králi Israelakému, řka: Varuj
Se, abynetáhl mato místo: -nebotam Syrští jsou v zálohách.
o. Poslal tedy král izraelskýna fo místo, o kterámž mu
bylřekl mužBoží, a přešed opamovalje, a měl se tu na po
zoru (4 to) nejednouani drakrák“

AL I zkormoutil seve 'srdel svém král syrský pro tu věc:
a syolav služebníky své řekl: Proč mi neoznámíte, kdo jest
můj zrádce u krále:israelského?.

12. I řekl jeden ze služebníkův jeho: Nikoli, pane můj
králi, aje Elisbus prorok, jená jest vJsrgelí, „oznamuje králi
israelskému všecka slova, kterážkoli mluvíš v pokojíku svém.

13. I řekl jim: Jděte, a vizte, kde jest: abych poslal a jal
ho. I oznámili jemu, řkouce: Hle jest v Dothan.

14.Tedy poslal tam koně a vozy, a vojsko veliké: kteřížto
přišedše v nocí, oblehli město.

15. Vstav pak 'na navítě služebník muže Božího, a vyšed,
uzřelvojsko okolo města, a koná -i vozy: a oznámil jemu
řká: Ach, ach, ačh, pane můj, co uděláme?

16. A on odpověděl: Neboj se: nebo více jich s námi jest,nežlisnimlh|
17. A Eliseus když se pomodlil, řekl: -Hospodine otavií

oči tohoto, ať vidí. [ otevřel Hospodin oči služebníka, a viděl:
a hle hora ta plná koňův a vozův obnivých, okolo Elisea.
" 18. Nepřátelé pak sestoupili k němu: A. Elisens modlil se
kHospodinu řka: Poraž, prosím,národ tento slepotou. I po
razil je: Hospodin, že neviděli, vedle slova Eliseora.*

19. Řekl pak k ním Elisens: Nenít to ta cesta, ani to město:
pojdta za mnou, a 'ukáži vám muže, kteréhož hledáte. Tak
je vedl do Samaří.
- 90, A když vešli do Samaří, řekl Eliseus: Hospodine otevří
oči těchto, at vidí. I otevřel Hospodinoči. jejich, a viděli, že
u prostřed Samaří jsou.“

KAPITOLA VL
' nýbrž mnohokráte.
* Krásně dokládá sv. Ambrož: Předivná věc, že pobožnosť vždycky

vice mívá sobě přítomných s nebe ochráncův, težli odpůrcův jakýchkoli

nasbromážditi může na zemi bezbožnosf. (Bermo 86.)* Slepota záležela v tom, že zmámení byll na reyali, že ani Elisca,

ani té krajiny nepoznali.A tak přižedše a úmyslem zajmout proroka, eami zajetí jsou.
Prorok nebojuje vítězil; dosáhl vítězství bez krve a vítězoslávy bez
moče. (Sv. Jan Zlat.)> E
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21. I řekl král israelský k Eliseovi, když je uzřel: Mám-li
je pobiti, otče můj?

22. A on řekl: Nepobiješ [jich]: však jsi jich nezjímal

mečem, ani lučištěm svým, aby je pobil: ale polož před nimi
chleba i vody, ať pojedí a napijí se, a odejdou k pánu svému.

23. I předložena jest jim hojnosť krmí, a jedli a pili, (načež)
propostil je, a odešli k pánu svému, aviž více přišli lotři

nyrští do země israelské,
24. Stalo pak se potom, že shromáždil Benadad král syrský

všecko vojsko své, i vstoupil a oblehl Samaří. o

25. I stal se hlad veliký v Samaří: nebo tak dlouho obleženo
bylo [město) až hlavu oslovu prodávali za osmdesáte stříbrných,
a čtvrtý díl [míry] Káb trusu holubího“ za pět stříbrných.

26. A když král israelský šel po zdi, žena jedna zvolala
k němu, řkouc: Spomoz mi pane můj, králi.

27. Kterýžto řekl: Nepomůže-li tobě Hospodin: odkud já
mohu tobě pomoci? z humna-lí nebo z presu? I řekl jí král:
Co pak chceš? Kteráž odpověděla:

28. Žena tato řekla mi: Dej syna svého, abychom ho snědly
dnes, a syna mého sníme zejtra.

29. I uvařily jsme syna mého, a snědly jeme ho. I řekla
jsem jí druhého dne: Dej syna svého, abychom ho anědly.
Ale ona skryla svého syna.

30. To když uslyšel král, roztrhl roucho své, a šel po zdi.
I všděl všecken lid žíní, v kterouž oblečen byl ze spod po
(nahém] těle. .

31. I řekl král: Toto mi učiů Bůh, a toto přidej, jestliže
zůstane hlava Elisea, syna Safatova, na něm dnes.“

32. Elisens pak seděl v domě svém, a starší seděli s ním.
Předeslal tedy král muže, a prve nežli přišel posel ten, řekl
[Elisena] k starším: Nevíte-li, že poslal ten syn vražedlníka,"
aby sfal hlavu mon? A protož hleďte, kdyžby vcházel ten
posel, zavřete dvéře,a nedopouštějte nr vjíti: nebo aj dusání
nohou pána jeho za ním jest“

83. A když om ještě mluvil jim, ukázalse posel, kterýž
přicházel k němu. A řekl:? Aj tak veliké zlé od Hospodina
jest: což ještě více čekati budu od Hospodina?'*

KAPITOLA VII
Ellsens prorokoval o hojnosti v Bamaři dne druhého. — Byršti utekli.

Knife nedověrné ed lida pošlapáno.

1. Řekl pak Elisens: Slyšte slovo Hospodinovo: Toto praví
Hospodin: O tomto času zejtra míra mouky bělné bude za
jeden lot, a dvě míry ječmene za jeden lot, ve bráně samařské.'

2. Odpovídaje jeden z vůdcův, na jehožto ruku král spoléhal,“
muží Božímu, řekl: Kdyby Hospodin nadělal také průduchův
v nebí, zdali bude moci atáti ze, co pravíš?* Kterýžto řekl:
Uzříš očima avýma, ale nebudeš jístí z toho.

* trasu bolubíbo, t.j. zrní, ježto se nasýpá bolubům, hrachu, víkva.
* Král roalitil se na Elisea proto, že bez pochyby k slovu jeho ne

přátelům odpíráno.
* Král Joram byl synem Achaba, jenžto zabil Nabotha.
* Za poslem kvapí král, jenž změnil úmysl svůj zlý; pospícháť, žá

daje odvolati rozkaz,
» Starší zadrželi posla přede dveřmí, až přišel král Joram přikvepiv,

sám ji? zoufale mluvi k proroku. Běduje nad úhonami, kterými jest
sovřen, táže se, možno-li ještě pomoc! doufati od H

'* Což déle čekati máme na pota0c Hospodinovu? Raději so vzdejme.

KAPITO

ken yyogpováď ma soufálivou řoč králova.2 kterýž krále provázel.
* Byť také obllí« oblakův pršelo, nemůže býti, což alíbuješ. p byv
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3. I byli čtyři muži malomocní u vrat brány, kteřížto řekli
vespolek: Co chceme zde zůstati, ažbychom zemřeli?

4. Budeme-li chtíti do města vjíti, umřeme hladem: paklí
zde zůstaneme, také zemříti musíme: protož nyní pojďte a
ntecme do ležení Syrských. Jestliže nás ušetří, živi budeme:
pakli nás budou chtíti zabiti, bez toho zemřeme.

Ď. Vstali tedy u večer, aby šli do ležení syrského. A když
příšli až ke kraji ležení syrského, žádného tam nenalezli.

G. Nebo Hospodin učinil to, že v ležení syrském alyšán byl
břmot vozův a koňův a vojska velikého: i řekli vespolek:
Hle mzdou najal proti nám král israelský krále Hethejských
a Egvptských, a přišli na nás.

7. Vstavše tedy, utekli za tmy, a nechali tu stanův svých,
i koňův, i oslův v ležení, a (sami) utekli, toliko životy své
zachovati žádajíce.

S. Když tedy přišli malomocní ti na kraj ležení, vešli do
jednoho stanu, i jedli a pili: a vzali odtud stříbro, i zlato,
i roucha, a odešli schovali to: a opět se navrátili do jiného
stanu, s odtud tolikéž vzavše schovali to.

9. I řekli vespolek: Nedobře činíme; nebo tento jest den
dobrých novin. Jestliže budeme mičeti, a nedáme-li o tom
věděti až do jitra, budeme stíháni pro zločin: pojďte, jděme, a
zvěstujme to na dvoře královském.

10. A když příšli ke bráně města, vypravovali jim, řkouce:
Přišli jame do ležení syrakého, a žádného člověka jsme tam
nenalezli, jediné koně a osly přivázané, a rozbité stany.

11. I šli vrátníci, « zvěstovali to po všem domu královu.
12. Kterýž (král) vstal v noci, a řekl služebníkům svým:

Povím vám, co jsou nám udělali Syrští. Vědí, že hlad trpíme,
a protož vyšli z ležení, a ukrývají ee v poli, řkouce: Když

vyjdou z města, zjímáme je žívé, a pak budeme moci vjíti
do města.

13. I odpověděl jeden ze služebníkův jeho: Vezměme pět
koní, kteří pozůstali ve městě (nebo ti toliko jsou ve všem
množství israelském, jiní zajisté stráveni jsou), a poálíce tam,
můžeme to přezvědětí.

14. Přivedli tedy dva koně, a poslal král do ležení Syr
ských, řka: Jedďte, a vizte.

15. Kteříž jeli za ními až k Jordánu: a hle po vší té cestě
plno bylo šatův a nádob, které byli metali od sebe Syrští,
když se děsili: a navrátivše se poslové oznámili to králi.

16. A vyšed lid rozebral ležení syrské: a byla míra mouky
bělné za jeden lot, a dvě míry ječmene za jeden lot, vedle
slova Hospodinova

17. Král pak vůdce toho, na jehož ruku spoléhal, ustanovil
u brány: kteréhož pošlapal lid u vchodu do brány, a umřel
vedle toho, což byl mluvil muž Boží, když byl král sestoupil
k němu.

18. I stalo se vedle řeči muže Božího, kterou byl mluvil
E králi řka: Dvě míry ječmene budou za jeden lot, a míra

| sky bělné za jeden lot, o tomto čase zejtra ve bráně samařské.

19. K čemuž byl odpověděl ten vůdce muži Božímu, a řekl:
Byť pak Hospodin nadělal průduchův v nebi, zdali se bude
moci státi, co pravíš? A on řekl jemu: Uzříš očima svýma,
ale jísti z toho nebudeš.

20. A tak se stalo jemu, jak předpověděnobylo, a pošlapal
ho lid ve bráné, a umřel.
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KAPITOLA VIII.

Hlad v sami, — Smrf Benadada syrského a Jorama (eraelského.
Ucbozlášovo kralování,

1. Elisens pak mluvil k ženě, jejíhož syna byl vzkřísil.
řka: Vetaň, jdi ty i dům tvůj, a buď pohostinu, kdežkoli
(místa) nalezneš: nebo zavolal Hospodin hlad, a přijde na
zemí za sedm let.

2. Kterážto vstavšl, učinila vedle slova muže Božího: a

jdouc s domem svým, byla pohostinu v zemi Filistivských za
mnoho dní.

3. A když pominulo těch sedm let, navrátila ee ta žena
z země Filistinských a šla, aby prosila krále za dům svůj,
a za pole své.'

4. Král pak mluvil s Giezi služebníkem muže Božího, řka:
Vypravuj mi o všech věcech velikých, které činil Eliseus.

5. A když on vypravoval králi, kterak mrtvého vzkřísil,
přišla žena, jejíhož syna byl oživil, volajíc ku králi o dům
svůj, a o pole své. I řekl Giezi: Pane můj králi, to jest ta
žena, a to jest ten syn její, kterého vzkřísil Eliseus.

6. I tázal se král ženy: kterážto vypravovala jemu. I dal
jí král jednoho komorníka, řka: Navrať jí všecky věci, které
její jsou, a všecky užitky pole, ode dne, kterého opustila
zemi, až dosavad.

7. Přišel také Eliseus do Damašku, a Benadad král syrský
stonal: i oznámili mu. řkouce: Přišel muž Boží sem.

8. I řekl král Hazaelovi: Vezmi s sebou dary, a jdi vstříc
muži Božímu, a zeptej se Hospodina skrze něho, řka: Budu-li
mocí povstati z této mé nemoci?

9. Šel tedy Hazael vstříc jemu, maje s sebou dary, a vše
liké věci dobré damašské, břemena na čtyřicíti velbloudích.
A když stál před ním, řekl: Syn tvůj Benadad král syrský

poslal mne k tobě řka: Budu-li moci pozdraviti se z této ne
moci?

10. I řekl ma Eliseus: Jdi, povězjemu: Pozdravíš se: ale
Hospodin mí ukázal, že smrtí umře.“

11. I stál s ním, a zkormoutil se až do zardění oblíčeje :
I plakal muž Boží.

12. Jemuž Hazael řekl: Proč pán můj pláče? A on řekl:
Proto že vím, co zlého ty učíníš synům israelakým. Města
jejích hrazená vypálíš, a mládence jejich pobiješ mečem, a
mladátka jejích rozrážeti budeš, a těhotné zroztínáš.

13. I řekl Hazael: I což jsem já služebník tvůj pes, abych
učínil věc tuto velikou? “ I řekl Elisens: Ukázal mi Hospodin,
že ty budeš králem gyrským.

14. Kterýž odšed od Elisea, přišel ku pánu svému. Kterýžto
řekl jemu: Co řekl Elíseus? A on odpověděl: Řekl mi: že
budeš zase zdráv.

15. A na zejtří vzal koberec, a nalíl vody, a prostřel na
tvář jeho:“ a když on umřel, kraloval Hazael místo něho.

16. Léta pátého Jorama syna Achabova krále israelského,
a Josafata krále judského, kraloval Joram syn Josafatův král
judský.

KAPITOLA VIIL

! kteráš byli za nebytnosti Její vzali a užívali jiní.

9 ChaosHei: Jakbych mobl já tak velikou věc způsobit ježto jsem
bezevši pomoci,jako pes tenSooo doějšv du?* V krajinách východních, kdež mouchy nemocným tuze obtižny
Jsou, zastírá se jim tvář děrkovatým kobercem. — Haziel smočil tento
koberec ve vodě, králi ho položil na tvář, a král so zadusil, jelikož
vzduch provívati nemohl.
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17. Ve dvou a třicíti letech byl, když počal kralovati. a
kraloval osm let v Jerasalémě.

18. A chodil po cestách králův israelských, jak byl chodil
dům Achabův: nebo dcera Achabova bylo manželkou jeho: a
činil, což zlého jest před oblíčejem Hospodinovým.

19. Hospodin však nechtěl zahladiti Judy pro Davida slu
žebníka svého, jakož mu byl zaslíbil, že dá svíci jemu, i sy
nům jeho po všecky dny.

2. Ve dnech jeho odstoupil Edom, aby nebyl pod Judou,
a ustanovil sobě krále.*

21. Protož přitáhl Joram do Seir, i všecky vozy s ním: a
v noci vatav, porazil Idamejské, kteří jej byli obklíčili, i kní
žata vozův: lid pak utekl do stanův svých.

22. Přede však odstoupil Edom, aby nebyl poddán Jadovi
až do dne tohoto. Tak odstoupila i Lobna“ téhož času.

23. Jiné pak věci Joramovy, a všecko, což činil, zdaliž ty
věcí nejsou psány ve knize příběhův za dnů králův judských ?

24. I usnul Joram s otci svými, a pochován jest s nimi
ve městě Davidově, a kraloval Ochoziáš syn jeho místo něho."

25. Léta dvanáctého Jorama syna Achabova krále israel
ského, kraloval“ Ochoziáš syn Jorama krále judského.

26. Ve dvamecítma letech byl Ochoziáš, když počal kralo
vati, a jeden rok kraloval v Jerusalémě: jméno matky jeho
Athalia, dcera Amri krále ieraelského.

27. A chodil po cestách domu Achabova:.a činil, což zlého
jest před Hospodinem, jako dům Achabův: nebo byl zetém
domu Achabova.

28. Táhl také s Joramem synem Achabovým, na vojnu
proti Hazaelovi králi syrskémo do Ramoth Galaad a ranilí
Syrští Jorama:

29. kterýžto navrátil ne do Jezrahel, aby se bojil: nebo
jsou ho ranili Syrští v Ramotb, když bojoval proti Hazaelovi
králi syrsnkému.Ochozíáš pak syn Joramův král judský, přijel,

aby navštívil Jorama syna Achabova v Jezrahel, nebo tam
nemocen byl.

KAPITOLA IX.

Jehn králem isrnelským ačinda, zabil Jorama, Ochosláše | Jezabel,

1. Prorok pak Elisens povolal jednoho z synů prorokův, a
řekl jemu: Přepaš bedra svá, a vezmi tato nádobku oleje do
ruky své, a jdi do Ramoth Galaad.

2. A když tam přijdeš, uzříš Jehu syna Josafata, syna
Namsi: a vejda vyvoláš ho z prostředku bratří jeho, a uvedeš
ho do nejtajnějšího pokojíka,

8. a drže nádobku oleje, vyleješ na hlavu jeho, a díš: Toto
praví Hospodin: Pomazal jsem tebe za krále nad Izraelem.
A otevra dvéře, utečeš a neomeškáš se tam.

4. Odešel tedy mládenec ten, služebník prorokův, do Ra
moth Galaad,

Ď. a vešel tam: a hle knížata vojska seděli, i řekl: Mám
ti něco povědíti kníže. I řekl Jebu: Komu ze všech nás?
A on řekl: Tobě kníže.

©. I vyvatal, a všel do pokojíka: a on vylíl olej na hlavu
jeho, a řekl: Toto praví Hospodin Bůh israelský: Pomazal
jsem tebe za krále nad lidem Hospodinovým Ieraelem,

* Edomští měli prve toliko vládaře ustanoveného od králův Jad

*Lobna,městokrálůvpok, s nichžtoposlednípřemoženbyl od Josne. (Jos. 10,
* Ochozláš, jinak Jobedny, (2. Paz. SL, 17.)
* tj. počal

=BSE „u
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7. a pobiješ dům Achaba pána svého, a tak pomstím krve
služebníkův Hospodinových, z ruky Jezabel.

8. A zahladím veškeren dům Achabův: a zabiji z (domu)
Achabova močícího na stěnu, i zavřeného, i nejposlednějšího
v leraeli.

9. A dám dům Achabův (na záhubuj, jako dům Jeroboama
syna Nábothova, a jako dům Baasy syna Ahiášova.

10. Jezabel také sežerou psl na poli Jezrahel, a nebude,
kdo by ji pochoval. I otevřel dvéře, a utekl.

11. Jehu pak vyšel k složebníkům pána svého: kteřížto
řekli jemu: Dobře-li jsou všecky věci? Proč přišel nesmyslný
tento“ k tobě? A on řekl jim: Znáte člověka, i co mluvil.

12. Ale oni odpověděli: Není tomu tak; ale pověz nám to
raději ty. Kterýž řekl jim: Ty a ty véci mluvil mi, a řekl:
Toto praví Hospodin: Pomazal jsem tebe za krále nad Israelem.

13. Tedy pospíšili a jedenkaždý vzav plášť svůj prostřeli
pod nohy jeho na způsob trůnu, a troubili v troubu, a řeklí:
Kraluje Jehu.

14. Spřisáhl se tedy Jehu syn Josafata syna Namsi proti
Joramoví: Joram totiž byl oblehl Ramoth Galaad, on £ ve
škeren Israel, proti Hazaelovi králi syrskému:

10. a navrátil sc, aby se hojil v Jezrahel na rány, nebo
jej byli ranili Syrští, když bojoval proti Hazaelovi králi syr
akému. I řekl Jehu: Líbí-lí se vám, nechť nikdo nevychází
utíkaje z mésta, aby nešel a neoznámil (toho) v Jezrahel.

16. I vstoupil a jel do Jezrahel: nebo Joram ležel tam
nemocen, a Ochoziáš král judský byl přijel, aby navštívil
Jorama.

17. Tedy strážný, který stál na věži jezrahelské, uzřev zá
stup Jehu přicházejícího, řekl: Vidím jakýsi zástup. I řekl
Joram: Vezmi vůz. a pošli vstříc jim, a jda nechať řekne:
Dobře li jsou všecky věci?

18. I odjel, který byl vstoupil na vůz, vstříc jemu, a řekl:
Toto praví král: Jsou-li pokojné všecky věci? 1 řekl Jehu:

, Co tobě do pokoje? Přejdí sem, a pojď za mnou. I oznámil
také strážný, řka: Přijel posel k ním, ale nevracuje se.

19. I poslal také druhý vůz s koňmi: 1přijel k ním a řekl:
Toto praví král: Jest-li pokoj? I řekl Jehu: Co tobě do po
koje? Přejdi sem, a pojď za mnou.

20. I oznámil to strážný, řka: Přijel až k ním, ale nevrací
se: příjezd pak ten jest jako příjezd Jehu syna Namsí, nebo
prudce jede.

21. I řekl Joram: Zapřáhni vůz. 1 zapřábli vůz jeho, a
vyjel Joram král israelský, 1!Ochoziáš král jadský, každý na
voze svém, i vyjeli proti Jehu, a potkali se 6 ním na poli
Nábotha Jezrabelakého.

22. A když uzřel Joram Jehu, řekl: Jest-li pokoj Jehu?
A on odpověděl: Jaký pokoj? Ještě smilstva* Jezabel matky
tvé, a kouzedlnictví její mnohá trvají.

23. Obrátiv se pak Joram, a utíkaje řekl k Ochoziášovi:
Zráda Ochoziáši!

34. Jehu pak natáhl lučiště rukou, a střelil Jorama mezi
plece: a střela pronikla srdce jeho, a hned padl na vozesvém.

25. I řekl Jehu k Badacerovi vůdcí: Vezmi, a vrz jej na
pole Nábotha Jezrahelského: nebo pamatují, když já a ty
sedíce na voze spolu jsme jeli za Achabem otcem tohoto, že
Hospodin břímě toto zdvíhl na něho,* řka:

KAPITOLA IX.

* ©j. blázen, třeštík. Nešlechetní dvořácí takou přezdívkon spilali
u .

* Seiletví znamená tu tolik eo tmodlářetví.
> tato pokutu předpověděl Jemu.
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26. Zajisté za krev Nábothovu a za krev synův jeho,“ kte
rouž jsem viděl včera, praví Hospodin, odplatím tobě na poli
tomto, praví Hospodin. Nyní tedy vezmi, a povrz ho na pole,
vedle slova Hospodinova.

217.Ochoziáš pak král jadský vida to, utíkal cestou k domu
v zabradé: i honil ho Jehu, a řekl: I toho zabíte na voze
jeho. I ranilí jej ua vrchu Gaver, jenž jest podle Jeblaam:
ale on utekl do Mageddo, a umřel tam.

28. I vložili ho služebníci jeho na vůz jeho, a vezli jej do
Jerusaléma: a pochovali jej ve hrobě s otci jeho ve městě
Davidově.

29. Od léta jedenáctého Jorama syna Achabova kraloval
Ochoziáš nad Jaudou,

30. i přijel Jehu do Jezrahel. Jezabel pak uslyševší o pří
jezdu jeho, zmalovala oči své ličidlem, a ozdobila hlavu svou,
a vyhlédala z okna

31. na Jehu vcházejícího akrze bránu, a řekla: Může-li
býti pokoj Zambrovi. který zabil pána svého ?*

32. I pozdvihl Jehu tváři své k oknu, a řekl: Která jest
tato?“ A naklonili se k němu dva aneb tři komorníci.

33. A on řekl jim: Shodte ji dolů. I evrhlí ji, a pokropena
jest krví stěna, a koňská kopyta pošlapala ji.

34. A když byl (Jebu] všel, aby pojedl, a napil se, řekl:
Jděte, a pohleďte na tu zlořečenou, a pochovejte ji: nebo
jest dcera královská.

85. A když šli, aby ji pochovali, nenalezli jediné leb, a
nohy a konce rukou.

36. A navrátivše se oznámili to jemu. I řekl Jehu: Řeč
Hospodinova jest to," kterou mluvil skrze služebníka svého
Eliáše Thesbitského, řka: Na poli Jezrahel pzi žráti budou
tělo Jezabel,

97. a bude tělo Jezabel jako lejno na tváři země na poli
Jezrahel, tak že mimo jdoucí řeknou: Tato-lí jest ona Jezabel ?

KAPITOLA X.

Bynoré Acbabovl s přátelé Ochoslášoví pobítl. — Modlářství zkaženo.
Jehu umřel.

1. Měl pak Achab sedmdesáte synů v Samaří: i napsal
Jehu list, a poslal do Samaří k předním města, a k starším,
a k pěstounům [synův] Achabových, řka:

2. Hned jak přijmete list tento, kteří máte syny pána svého,
a vozy a koně, a města pevná, a zbroj,

8. vyvolte lepšího, a toho, který se vám bude líbiti ze
synův pána vašeho, a posadte jej na trůn otce jeho, a bojujte
za dům pána svého.*

4. Ont [pak] se báli náramně, a řekli: Hle dva králové
nemohli ostáti před ním. kterak my budeme moci odolatí?

5. Poslali tedy zprávcové domu,* a úředníci městští, a starší,

* Bynové Nábothoví byli spolu s otoem zabiti bez viny.
5 Jezabel Jebu přezdívá Zambri, jelikož byl Zambri prve, právě tak

Jako nyní Jehu, zabil krále svého Ela (8. Král. 16., 10.) Roslicená ne
šlechetnice, připomínajie Jehu zločin a osud Zambri, hrozí vrahu syna
svého: „Šťnstnýmnebyl Zambri, šťastnýmnebudeš také ty, Jehu, který
zabil jsi krále pána svébo.“

* L. ryhledií na něj z okna v pokojí Jezabelině.
* řeč Hospodinova vyplněna

KAPITOLA X.

' Sebeřte se a bojujte proti mně! — Jest to list vyzývavý, uštěpačný,
čemnž v Samaří dobře porozumělí.

———cb a Ne9 70s . k=3 n-- Ah2 sb=K-ooA
L km

+*



bn ČTVRTÁ KNIHA KRÁLOVSKÁ naj

a pěstounové k Jehu řkouce: Služebníci tvoji jsme, cožkoli

rozkážeš, učiníme, aniž sobě ustanovíme krále: cožkoli se
tobě líbí;. učiň.

6. I odepsal jim Bist po druhé, řka: Jste-li moji, a po
eloucháte-li mně: vezměte hlavy synův pána svého, a přijďte
ke mně v tutó hodinu zejtra do Jezrahel. Synův pak králových
bylo sedindésáte mužův, a byli u nejpřednějších města.chováni.

7. A když jich byl došel tento list, vzali syný královy, a
zabili sedmdesáte mužův, a hlavy jejich vložilí do košův, a
poslalije k němu-doJezrahel.

8. I přišed posel, oznámil jemu, řka: Přinesli hlavy synův
králových. Kterýžto odpověděl: Složte je. na dvě hromady
u vchodu brány až do jitra.

9. A když se rozednilo, vyšel, a stoje řekl ke všemu lidu:
(Vy) spravedliví jsto: jestliže já -spikl jsem se.proti pánu
svému, a zabil jsem ho, kdo pobil všecky tyto?*

10. Viztež tedy. nyní, že nepadlo na zemí “ z řečí Hospodino
vých, které mluvil Hospodin proti domu Achabovu, ale vy
konal Hospodin,což byl mluvil skrze sinžebníka svého Eliáše.“

11. A tak pobil Jehu všecky, kteří pozůstali z domu Acha

bova v Jezrabol, a všecky. nejpřednější jeho i známé, i kněží.
až nezťstalo z něhozbytku.

12. Potom vstav, jel do Samaří; a když přišel k chalupé
pastýřské na cestě, :

13. nalezl tam bratry Ochoziáše, krále judského. a řekl
k nim: Kdo jste vy? Kteřížto odpověděli: Jame bratří Ocho
ziášovi,“ a jdeme, abychom pozdravili synův králových, a
synůvkrálovny."

14. Kterýž řékl: Zjímejte je živé. Které když zjímali živé,
pobili je u cisterny podle chalupy, čtyřiceti a dva muže, a
nezůstavil z nich žádného.

15. A když odšel odtud, nalezl Jonadaba- syna Rečhabova,*
který se s.ním. potkal, a pozdravil ho, i řekl k nému: Jest-li
srdce tvé“ přímé, jako srdce mé se ardeem tvým?“. I řekl

Jonadab: Jest. Řekl: Jestliže tak jest, podej mi růky své.
Kterýžto podal mu ruku svou. Ale on zdvíhl jej k sobě na vůz:

16. a řekl k němu: Pojeď se.mnou, a víz horlivost mou pro
Hospodina. A vsadiv jej na svůj vůz,

17. vezl jej do Samaří. A pobil všecky, kteří byli pozůstali

z domu Achabova v Samaří až do Jednoho, vedle slova Hospodinova,kteřé-mlavilskrze Eliáše.
16. I shromáždil Jehu všecken Jid, a řekl jim: Achab málo

ctil Baala, jáť pak budu ho vícectíti.
19. Protož nyní všecky přoroky Baalovy, -a všecky alnžeb

níky jeho, i všeckykněží jehosvolejte ke mně: ať není
žádného; kdobynepřišel, nebo velfkou oběť mám [vbětovati)

Baalovi: kdožbykoli nebyl přítomen, nezůstane živ. Jehu pak
činil to úkladně, aby vyhladil ctitele Baalovy.

%. 1 řekl: Zasvěfte den slavný Baalovi. I prohlásil jej.
21. a postal po všech končinách isreelakých. -a sešli se

všickní slůžebníci Baalovi. Nezůstalo aní jeduoho, jenž by

3 £ těch sedmělesáto.Jako by řekl: Moha z rozkazu Božího spiknoutí
se proti králi a zabiti ho, mohu | těch sedmdezáte zabiti, a neb ten,
komažbych já poračil.

“ pení smařeno, nevyplněno židné slovo,

5 Všecko stalo se to řízením rot Junkpředpověděnobylo; my
byli toliko Mlerojové k vyplnění toho.* bratři — příbazu

1 eckabo nicbš uenědšl že již pobiti byli.
. P potomekJethrův,a hlavaRechabských.(Je:em.35,2—1. Par. 2. 56.)
*. Smýšliš-li tak upřímněse mnon Jako já s tebou?
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nebyl přišel. I vešli do chrámu Baalova: a naplněn jest dům
Baalův od konce až do konce.

22.1 řekl těm, kteří byli nad rouchy: Vyneste roucha všem
alnžebníkům „Baalovým. I- přinesli jím roucha.

23. A všed Jehu, a Jonadab syn Rechabův, do chrámu
Baalova, řekl ctítelům Baalovým: Vybledejte a vizte, aby snad
nebyl s vámi někdo ze alužebníkův Hospodinových, ale toliko
ať.jsouslužebníciBaalovisami.

24. A tak vešli, aby obětovali vítěznéoběti a zápaly: Jehu
pak byl opatřil sobě vně oamdesát mužů, jímž byl řekl:
Kdožbykoli (dopustil, aby někdo) utekl z lidí těch, jež uvedu
do rukou vašich, život jeho bude za život foho.

2. I stalo se, když byla dokonána oběť zápaliá, Jehu roz
kázal vojákům a vůdcům svým: Vejděte a pobijte je. ať
žádný neujde. [ pobili je ostrostí meče, a vymetali je vojáci
u vůdcové: a šlí do města chrámu Baalova,

26. a vynesli modlu z domu Raalova a spálili.
27. a setřeli ji. Spálili také dům Baalův, a nadělali z něho

záchodův, [kteréž jsou) až do tohoto dne.
28. A tak vyplenil Jehu Baala z-lidu israelského:
29. a však od hříchův Jeroboama syna Nábatova, který

způsobil, že hřešil Israel, neodstoupil, aniž opustil telat zla
tých, jež byla v Bethel, a v Dan.

30. Řekl pak Hospodin k Jehu: Poněvadžjsi .anažněvykonal,
což pravého bylo, a líbilo se před očima mýma,a všecky
věci, které jsem měl ve srdci svém, učinil jsi proti domu
Achabovu: synové tvoji až do čtvrtého pokolení seděti budou
na trůnu leraelském.

'81. Ale Jehu nehleděl toho, áby chodil v zákoněHospodina
Boha. jeraelského celým srdcem svým: nebo neodstoupíl od
hříchůvJeroboama, který- způsobil,že hřežil'Iárael.

B2. Za těch drů počal Hospodinsobě oškliviti Israele: a
pořezíl je Hazasl ve všech končinách israelských,
..88. od Jordánu proti východuslunce, všecku žemi Galaad,
1Gad i Ruben, i Manasse, od Aroer, které jest nad potokem
Arnon. i Galnad, i Basan.

34. Jiné pak věci Jehu, a všecko, což činil, 4.0 síle jeho,
zdali to není zapsáno.ve knize příběhův za dnů králův israel
ských?

35. I usnul Jebu a otci svými, a pochovali ho v Samaří:
a kraloval Joachaz syn jeho místo něho.

36. Dnů pak, v nichžto kraloval Jehu nad Israelem v Samaří,
jest let osmmecítma.

KAPITOLA XL
Athajla pobíla syny kralovské v Jeresalémě. — Jons při šívotě

sachován a králem Judským ustanovas ; — Athalla zabita. — Smloara
mezi králem a lidem.

1. Athalia pak matka Ochoziášova vidouc, že umřel synjejí,
vstala, a pobila všecko símě královaké.'

2. Ale Josaba dcera krále Jorama, sestra Ochoziákova,vzavěl
Joasu: syna Óchoziášova, ukradla ho zprostředku synův krá
lovských, kteří zabíjení byli, i chůvu jeho z ložnice: a ukryla
jej od tváří Athalie, aby nebyl zabit.

KAPITOLA XL

' Athalia, matka zabítého krále Ochoziáše, byla dcerou krále tzrael
ského Achaba I Jerabely. Nešlechetnice Zádajic po smrti syna svébo
panovati v Jadstvu, neštitila se Úžasnévraždy, kterouž pobiti býti měli
vělokní potomel Ochoslášoví.
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3. I byl s ní v domu Hospodinova“ tajně za šest let: Athalia
pak kralovala v zemi.

4. Léta pak sedmého poslal Jojada,“ a pojav setníky“ a
vojáky, uvedl je k aobě do chrámu Hospodinova, i učinil
e ními smlouvu: a zavázav je přísahou v domu Hospodinovu,
ukázal jim syna králova:

5. a přikázal jim, řka: Tato jest věc, kterou máte udělati:
6. Třetí díl z vás ať vejde v sobotu,* a drží stráž u domu

královského:“ třetí pak díl ať jest u brány Sur:" a třetí díl
aťjest u brány, která jest za příbytkem pavezníkův: a budete
držeti stráž u domu Messa.“

7. Dva pak díly z vás, všickni, kteří odcházejí v sobotn,*
ať drží stráž v domu Hospodinovu při králi.

8. A obstoupíte jej majíce braň v rukou svých: jestližeby
pak kdo všel do té ohrady chrámové, zabit buď: a vy budete
při králi vcházejícím i vycházejícím.

9. I učinili setníci všecko, jak byl rozkázal jim Jojada

kněz: a pojavše jedenkaždý muže své, kteří přicházeli v sobotu,
8 těmi, kteříž odcházeli v sobotu, přišli k Jojadovi knězí.

10. A ten dal jim kopí, a braň krále Davida, kteráž byla
v domu Hospodinovu.

11. I stáli jedenkaždý majíce braň v ruce své, od pravé
strany chrámu až do levé strany oltáře, a domu, okolo krále.

12. I vyvedl syna králova, a vstavil na něj korunu, a svě
dectví:'“ | ustanovil jej králem, a pomazali ho, a tleskajíce
rukama, říkali: Živ buď král.

13. I uslyšela Athalia hlas sbíhajícího se lidu: a všedši
k zástupům do chrámu Hospodinova,

14. uzřela krále, an stojí na stolici soudné vedle obyčeje,
a zpěváky a trubače před ním, i veškeren lid země an se
veselí a troubí v trouby: I roztrhla roucho avé. a zkříkla:
Spiknutí, spiknutí.

15. Jojada pak rozkázal setníkům, kteří byli nad vojskem,
a řekl jim: Vyveďte ji z ohrady chrámové, a kdožbykoli za
ní šel,'' zabíte ho mečem. Nebo byl řekl kněz: Ať není
zabita ve chrámě Hospodinové.

zbořili oltáře jeho, a obrazy mocně ztroskotali: Máthana také

16. I vztáhlí na ní ruce, a vyvlekliji cestou,kudy koni a
vcházejí,podle paláce,a zabita jest tam, o K5

17. Tedy učinil Jojada smlouvu mezi Hospodinem,a mezi aĎ
králem, a mezi lidem, aby byli lid Hospodinův, i (smlouvu] nky
mezikrálema lidem. + 0

18. Potom všel veškeren lid země do chrámu Baalova, a 2 V ví

kněze Baalova zabili před oltářem. I osadil kněz stráží dům
Hospodinův.

19. A pojal setníky, a houfy Cerethi a Felethi, i veškeren
líd země. a vyprovázeli krále z domu Hospodinova: a přišli
cestou brány pavezníkův na palác, a posadil se na stolici
královské.

* © v poboční sínci při chrámu.
> Jojada, nejvylší kněs, manžel svrehu dotčené Josaby, opatrný a

zbožný, usiloval o to, aby řádný dědic dostal se na stolec královaký.
* Setniel jsouce Levité, byli podřízení nejvyššímu knězi.
* Slnžba střídala se vždy v sobotu. tak že jední druhým postupovali

* u pokojíka při chrámn, v němě mladý král byl skryt.
* Sur — hlavní to brána chrámu, čelila k městu.
S Dvůr hMrezatolik co dům daní, a darův obětných, kdež se tyto

bez pochyby skládaly.
S © po vykonání povinnosti svých u domu Hospodinova.

'* £. zákon Mojžíšův mn
"e kdoby s ní držel, a o ni se zastával.
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2. I veselíl se veškeren lid země, a město se upokojilo:
Athalia pak zabita jest mečem v domě královském.

21. A byl Joas v sedmi letech, když poťal kralovati.

KAPITOLA XII
Cbrám Boži opravován, — Joas Jej aloupil a posléze zabít od siužebnikův.

1. Léta sedmého Jehu, kraloval Joaa: a kraloval čtyřiceti
let v Jerusalémě. Jméno matky jeho bylo Sebia z Bersabé.

2. I činil Joas, což pravého jest před Hospodinem po
všecky dny, pokud ho vyučoval Jojada kněz.

9. A však vysostí neodklidil: nebo ještě lid obětoval, a
kadil na těch vysostech.

4. I řekl Joas ku kněžím: Všecky peníze posvátné, které
se donášejí do chrámu Hospodinova od pomíjejících, kteréž
se obětují za cenu duše,' a kteréž dobrovolně, a ze svobodné
vůle srdce svého vnášejí do chrámu Hospodinova:

5. ať je vezmou kněží vedle pořádku svého, a nechat
opravují obořeniny domu [Božího)j, což by viděli, že třeba
opraviti.

6. A však až do dvacátého třetího léta krále Joasa ne

opravovali kněží zbořenin chrámu.
7. I povolal král Joas Jojady biskupa, a kněží, řka jim:

Proč neopravujete zbořenín chrámových? Nebeřtež tedy více
peněz vedle pořádku svého. ale na opravu chrámu je vydejte.

8. I zabráněno jest kněžím, aby více nebrali peněz od lidu,
ani neopravovalí zbořenin domu.

9. A vzal Jojada biskup jednu pokladnici, a svrchu otevřel
díru, a postavil ji vedle oltáře po pravé straně, kudy se.
vchází do domu Hospodinova. I kladli do ní kněží, kteříž
ostříhali dveří, všecky peníze, které přinášeny bývaly do
chrámu Hospodinova.

10. A kdykoli viděli, žeby mnoho peněz bylo v pokladnici,
přicházel písař králův, a biskup, a vysypávali, a sčítávali ty
peníze, kteréž se nalézaly v domu Hospodinově:

11. a vydávali je vedle počtu a míry v ruce těch, kteří
byli nad zedníky domu Hospodinova: a ti platili jimi tesařům,
a zedníkům, kteří dělali v domu Hospodinovu,

12. a obořeniny opravovali: a těm, kteří kamení tesali, a

aby nakoapili dříví, a kemení, kteréž tesáno bylo, tak aby
byl opraven dům Hospodinův ve všem, kdež potřebí nákladu
k upevnění domu.

13. A však z týchž penéz nebyly dělány vědra do chrámu
Hospodinova, a vidličky, a kadidlnice, a trouby, ani jakékoli
nádoby zlatá ani atříbrné, z peněz, které přinášeny byly do
chrámu Hospodinova;

14. ale těm, kteříž dělali dílo, dávány byly, aby opraven
byl chrám Hospodinův.

15. A nedávali počtu ti lidé, kteří přijímali peníze, aby
je rozdávali řemeslníkům, ale věrně vynakládali je.

16. Peněz pak za vinu, a penéz za hříchy nedonášeli do
chrámu Hospodinova, nebo kněžské byly.

17. Tehdáž vytáhl Hazael král syrský, a bojoval proti Geth,
a dobyl ho: a obrátil tvář svou, aby táhl k Jerusalému.

18. Za tou příčinou pobral Joas král judský všecky věcí

posvátné, kterých byli posvětili (Bohu) Josafat, a Joram, a
Ochoziáš, otcové jeho, králové judští, i kteréž on aám byl

KAPITOLA XIL

* daň, kteráž so od každé osoby vybírala dle zákona. (3. Mojš. 30.,
11. 12.)
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obětoval; i všecko stříbro, které se nalézalo v pokladích
chrámu Hospodinova, a v domu královském, a poslal to Ha
zaelovi králi syrskému. I odtáhl tento od Jerusaléma.“

19. Ostatní pak věci Joasovy, a všecko, což činil, zdaliž
to není psáno ve knize příběhův za dnů králův judských?

20. Povstavše pak elužebníci jeho spikli se mezi sebou. a
zabili Joasa v domu Mello, kudy se chodí do Sella:

91. totiž Josachar syn Semaathův, a Jozabad syn Somerův,
ti alužebníci jeho, zabili ho, a umřel: i pochovali jej 8 otci
jeho v městě Davidově, a kraloval Amasiáš syn jeho místo
něho.

KAPITOLA XIII.

V loraell kralují Joachaz, po něm Joas s Jerobonam,— Elisens umřel.

Mrtvý vrlený do hrobu Ellseova, ožili,— Vitěaství Ieraalských nad Byrskými.

1. Léta třímecítmého Joasa syna Ochoziáše krále judského,
kraloval Joachaz syn Jehu nad Israelem v Samaří sedm
nácte let.

2. A činil zlá před Hospodinem, a následoval hříchův Je
roboama synu Nábatova, kterýž způsobil, aby hřešil Israel,
a neuchýlil se od ních.

8. I rozhněvala se prchlivosť Hospodinova na Ieraele, a
vydal je v ruku Hazaele krále syrského, v ruku Benadada
syna Hazaelova, po všecky dny.'

4. Modlil se pak Joachaz Hospodinu, a vyslyšel jej Ho
spodin: nebo viděl soužení lidu ieraelského, že je byl potřel
král eyreký:

5. a dal Hospodin vysvoboditele Israelovi, a vysvobozen
jest z raky krále syrského: i bydlili eynové Izraelští ve stán
cích svých jako včera i předevčírem.

6. Přede však neodstoupili od hříchův domu Jeroboamova,
který způsobil, aby hřešil Israel, ale chodili v nich: ano i háj“
zůstal v Samaří.

7. A nezůstalo Joachazovi z lidu než padesáte jízdných, a
deset vozův, a deset tisíc pěších: nebo je byl pobil král
syrský, a zetřel jako prach při mlácení na humně.

8. Ostatní pak věci Joachazovy, a všecko, což činil, a moc
jeho, zdali to není psáno ve knize příběhův za dnů králův
lsraelských ?

9. I usnul Joachaz 8 otci svými, a pochovali bo v Samaří:
a kraloval Joas syn jeho místo něho.

10. Léta třicátého sedmého Joasa krále judského, začal
kralovati Joas syn Joachazův nad Israelem šestnácte let, [a
kraloval) v Samaří,

11. a činil to, což zlé jest před objíčejem Hospodinovým:
neuchýliv se od žádných hříchův Jeroboama syna Nábatova,
kterýž způsobil, aby hřešil Israel, ale chodil v nich.

12. Ostatní pak věci Joasovy, a všecko, což činil, i síla
jeho, kterak bojoval proti Amasiášoví králi judskému, zdali
to není psáno ve knize příběhův za dnů králův Igraelských ?

13. I usnul Joas s otcí svými: Jeroboam pak dosedl na
stolici jeho. A Joas pochován jest v Samaří s králi israel
akými.

14. Eliseus pak churavěl nemocí, kterouž i umřel: a při

9 Hazael odtáhli, ale za rok opět vrazíj do země Judské, poplenil ji,
porazil vojsko Joasovo. Král Joas utekl se do Jerusaléma, kdež | za
vražděn jest. (2. Par. 27., 25.)

KAPITOLA XIIL

! pokud Joaehaz žív byl.
2 t od bezbožného Achaba založený ku poctě neřádné modly Astarty.
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šel k němu Joas král israelský, i plakal nad ním, a řekl:
Otče můj, otče můj, (ty jsi] vůz israelský, I vozataj jeho.*

15. I řekl jemu Eliseus: Přínes lačiště a střely. A když
přinesl k němu lačiště a střely,

16. řekl ku králí ieraelskému: Vlož ruku svou na lučiště.

A když vložil on ruku svou, vložil Elisens ruce své na ruce
královy,*

17. a řekl: Otevři okno k východu. A když otevřel, řekl
Eliseua: Vystřel střela,“ i vystřelil. A řekl Elisene: Střela
spasení Hospodinova, a střela vysvobození proti Syrii: í po
razíš Syrii v Afeku, až i zkazíš ji.

18. A (opět) řekl: Vezmi etřely. A když on je vzal, opět
řekl jemu: Udeř šípem v zemí. A když udeřil po třikrát,
a přestal,

19. rozhněval se muž Boží na něj, a pravil: bys byl udeřil
pětkrát neb šestkrát, aneb sedmkrát, bylbys porazil Syrii až
do vyhlazení: ale nyní toliko po třikrát porazíš ji.

2. I umřel Elíseus, a pochovali ho. Lotříkové pak z Moab
přišli do země v tom roce.

21. Někteří pak pochovávajíce člověka, uzřeli ty lotříky,
a uvrhli to tělo mrtvé do hrobu Eliseova.“ Kteréž když se
dotklo kostí Eliseových, člověk ožil, a stál na nohou svých.?

22. Hazael pak král ayraký sužoval Israele po všecky dny
Joachazovy.

29. I slitoval se Hospodin nad ními, a navrátil se k nim
pro úmluvu svou, kterou měl s Abrahamem, a Isákem, a Ja
kobem: a nechtěl jich zahladiti, ani zavrci docela až do
tohoto času.

24. I umřel Hazael král syrský, a kraloval Benadad, syn
jeho, místo něho.

25. Joas pak syn Joachazův vzal- [zase] města z ruky Be
nadada syna Hazaelova, kteráž byl odňal Joachazoviotci jeho
právem válečným: po tříkrát porazil ho Joas, a navrátil
města israelská,

KAPITOLA XIV.

Amazláš porazil Edomské, s od Joass byv přemožen, Jat Jest. — Azarlážš

kraluje v Judstvu, a Jeroboam v leraalsku,

1. Léta druhého Joasa syna Joachaza, krále israelského,
kraloval Amaziáš syn Joasa krále judského.

2. V pětmecítma letech byl, když počal kralovati: a kra
loval dvaceti a devět let v Jerusalémě. Jméno matky jeho
bylo Joadan, (a ta byla) z Jerusaléma.

9. I činil, což pravého jest před Hospodinem, avšak ne
tak jako David otec jeho. Vedle všech věcí, které činil Joas
otec jeho, i on činil:*

9 Co s nás bude bez tebe? Ty jal byl nám otcem, — královatví lsrael

skému byl jsi, čim Jest válečný vůz a dokonalý vůdosElisous chtěl zarmouceného krále, kterýt se domníval, že po smrti
jeho bez pomoci bude, potěšiti nadějí vítězství nad Syrskými. A proto
položil ruce své na ruce královy, aby mn dal na sroruměnou, že i po
smrti své vyžádá jemo pomocí od Boha.

5 Střela tato bodiž tobě znamením a zárukou vítězství, jehož s po
mocí Hospodinovou n Afeka dobudeš nad Syrskými.

* Hrobové Jsraelských bývali prostranné jeskyně, a v těch vytesány
byly výklenky, do kterých kladla se těleszemřelých v plátno obalená.
U vchodu býval přiralen kámen.

3 Tak oslavil Bůh proroka svého Ellsea I po smrti v ostatcích těla
Jeho. Právě tedy chová Cirkev katolleká oststky svatých v uctivosti.
(Srov. Ekles. 48, 14. 10.)

KAPITOLA XIV.

* L. ne tak úplně jako David, řídě se více příkladem otce svého,
kterýž nezrušil oltářův na výšinách.
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4. Jediné toliko to,“ že vysostí nezrušil: nebo ještě lid
obětoval, a zapaloval kadidla na vysostech.

5. A když obdržel království, pobil služebníky své, kteříž
byli zabili krále otce jeho:

6. synův pak těch, kteří krále zabili, nepobil, vedle toho,
což psáno jest ve knize zákona Mojžíšova. jakož přikázal
Hospodin, řka: Neumrou“ otcové za syny, aní synové umrou
za otce: ale jedenkaždý za hřích svůj umře.

7. On také porazil Edomských v údolí solnatém deset ti
síců, a Skály dobyl bojem a nazval jméno její Jektetehel, až
do tohoto dne“

8. Tehdy poslal Amaziáš posly k Joasoví synu Joachaza,
syna Jehu krále israelského, řka: Přijď, a pohleďme na sebe.“

9. I poslal zase Joas král israelský k Amaziášoví králi
judskému, řka: Bodlák libanský poslal k cedru, který jest na
Libanu, řka: Dej dceru svou synu mému za manželku. I šla
tudy zvířata lesní, kteráž jsou na Libanu, a pošlapala bodlák.“

10. Porazil jsi Edoma, a zmohl jsí se nad ním, protož po
zdvihlo tě srdce tvé: měj dosti na té slávé, a seď v domě
svém: proč vyvoláváš neštěstí, aby padl tv i Juda s tebou?

11. Ale Amaziáš neuposlechl. Protož vytáhl Joas král Israel
ský, a viděli se,“ on a Amaziáš král judský, u Bethsames
městečka Judova.

12. I poražen jest Juda od Israele, a utíkali jedenkaždý
do stánků svých.

18. Amaziáše pak krále judského, svna Jonsa syna Ocho
zlášova, jal Joas král israelský v Bethsames, a přivedl ho do
Jerusaléma: a zbořil zeď jerusalémskou, od brány Efraim až
k bráné uhlu na čtyři sta loktův.

14. A pobral všecko zlato, i stříbro, i všecky nádoby, kte
réž se nalézaly v domu Hospodinovu, a v pokladích králov
ských, a vzal s sebou osoby zástavné.“ a navrátil se do Samaří.

15. Ostatní pak věci Joasovy, které činil, £ moc jeho,
kterak bojoval proti Amaziášovi králi judskému, zdaliž tyto
věci nejsou psány ve knize příběhův za dnů králův israel
ských?

16. I usnul Joas s otci svými a pochován jest v Samaří
a králi israelskými: a kraloval Jeroboam syn jeho místo něho.

17. Byl pak živ Amaziáš, syn Joasův, král judaký, po smrti
Joasa syna Joachaza krále israelského patnácte let.

18. Ostatní pak věci Amaziášovy, zdaliž ty nejsou psány
ve knize příběhův za dnů králův judských?

19. I stalo se proti němu v Jerusalémě spiknutí: a on
utekl do Lachis.“ I poslali [za ním) do Lachis, a zabili
Jej tam.

20. A přinesli jej na koních, a pochován jest v Jerusalémě
s otci svými v městě Davidově.

21. Tedy veškeren lid judský vzal Azariáše, jenž byl
v šestnácti letech, a ustanovili ho králem na místě otce jeho
Amaziáše,

* ©J. stůj na příklad.
* tj. nebudou na hrdle trostání.
* Údoli solnatě jest rovina mezi mořem a mezi jižnými

horami pokolení Jadova, i táhne se až do země Idumejské. Skalou
rozumi se místo Sela, latinsky Petra, po česku Skála, hlavní to město
v Arabil akalnaté.

* ©j. bojujme proti sobě; vyzval ho k vojně.
©Cedrem míní Joss sebe. Amasliáše nazývá bodlákem. Bodlák ne

může se měřití e oedrem a ty se mnou. (2. Par. 23., 18.)
* potkali se, bojovali proti sobě.
S £ J. syny, kteří byli jim dání v zástavu od králův leraelských.
S Lachis byla pevnosť ve vlasti Judově. (Josno 10., 8.)
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22. On vystavěl Elath,'“ a navrátil je Judovi, když byl
král usnul s otci svými.

23. Léta patnáctého Amaziáše, syna Joasa krále judského,
kraloval Jeroboam syn Joasa krále israelského v Samaří, čty
řiceti a jedno léto:

24. a činil, což jest zlé před Hospodinem. Neuchýlil se
ode všech hříchův Jeroboama syna Nábatova, kterýž způsobil,
aby hřešil Israel.

25. On zase navrátil končiny israelských od toho místa,
kudy se jde do Emath. až k moři pouště,'* vedle řeči Ho
spodina Boha israelského, kterou mluvil skrze služebníka
svého Jonáše syna Amathy proroka, kterýž byl z Geth, jež
jest v Ofer.

26. Nebo viděl Hospodin voužení Israele náramně hořké,
a že zkažení jsou až do těch, kteří jsou zavření v žaláři, a
do nejpovrženějších, a že není, kdoby spomohl Ieraelovi.

27. A Hospodin nemluvil, žeby chtěl zahladiti jméno Israelovo
pod nebem, ale vysvobodil je skrze Jeroboama syna Joasova,

28. Ostatní pak věci Jeroboamovy, a cožkolí činil, a udat
nost jeho. kterou bojoval, a kterak zase dobyl Damašku a
Emath Jadova Israeli, zdalíž nejsou psány ve knize příběhův
za dnů králův israelských ?

29. I usnul Jeroboam 8 otci svými s králi israelskými, a
kraloval Zachariáš syn jeho místo něho.

KAPITOLA XV.

VJadstva králové Azariáš, a po aěm Joatham,— Králové lerasišti: Zachariáš,

Sellam, Manshem, Faceja, a Faces. — Jostham umřel; po něm stal se
králem Achaz.

1. Léta sedmmecítmého Jeroboama krále israelského, kra
loval Azariáš syn Amasiáše krále judakého,

2. V šestnácti letech byl, když počal kralovati, a kraloval
padesáte dvě létě v Jerusalémě; jméno matkyjeho [bylo]
Jechelia z Jerusaléma.

3. I činil, což se líbilo před Hospodinem, vedle všech věcí,
které činil Amaziáš otec jeho.

4. A však vysostí nezkazil: ještě lid obětoval, a zapaloval
kadidla na vysostech.

5. Ranil pak Hospodin krále, a byl malomocný až do dne
smrti své, a bydlil v domu svobodném na ústraní: Joathan
pak syn králův zpravoval dvůr, a soudil lid země.*

6. Ostatní pak věcí Azariášovy, a všecko, což činil, zdaliž
ty nejsou psány ve knize příběhův za dnů králův judských ?

7. | usnul Azariáš e otci svými: a pochovali ho s předky
jeho ve městě Davidově, a kraloval Joathan syn jeho místo
něho.

8. Léta třicátého osmého Azariáše krále judského, kraloval
Zachariáš, syn Jeroboamův, nad lsraelem v Samaří, šest mě
sícův:

9. a činil, což zlé jest před Hospodinem, jak činívali otcové
jeho: a neuchýlil se od hříchův Jeroboama syna Nabatova,
kterýž způsobil, aby hřešil Israel.

10. I spikl se proti němu Sellum syn Jabesův: a udeřil
ho zjevně, i zabil jej, a kraloval místo něho.

'* tj. upovnil Elath, nyní Akku, město Idumejské na přímoří.
1 Moře pouště sluje obyčejně „mrtvé moře“.

KAPITOLA XV.

* PHčinu toho viz níže. (2. Paral. 26, 16.)P
P /as
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11. Ostatní pak věci Zachariášovy zapsány jsou v leto

pisích králův israelských.
12. Toťjest: slovo:Hogpodinovo; které mluvil k Jehů,. řka:

Synové tvoji až do čtvrtého kolena seděti. budou na trůnů
israelském. A stalo se tak.

13. Sellum syn Jabesův 'kralovál léta třicátého devátého
Azariáše křálejudského:. kraloval pak jeden měsíc v Samaří.

14. I vstoupil Manahem syn Gadi z Tbersy: a přišel do

Samaří, a porazil Sellum syna Jabesova v Samaří; 'a žabil
ho, i kraloval. místo něho,

10. Ostatní pak činy Sellamovy, a tpiknatí jeho, skrze
kteréž učínil úklady, zdali ty věci nejsou psány ve knize pří
běhův za dnů králův Israelských ?

16. Tehdy vyhubil Manahem (město) Thapsu, a všecky,
kteříž byli v něm, a končiny'jeho,:od Thersy: neboť mubyli
nechtěli otevříti: i pobil všečkýtěhotné v něm, a roztínal je.

17. Léta třicátého dováléhoAzariáše krále judského, kra
loval Manabem syn Gadi mad leraelem deset let v Samaří. —

18. I činil, což. bylo: zlé před Hospodinem: neodstoupil od
hříchův Jerobboamasyna Nabatova, který způsobil, aby hřešil
Israel po všeckydny. své.:

19. Ful král assyrský táhl do země, a Manahempodával

Fulovi tisíc hřiven. stříbra, aby mu byl na pomoc, a'"utrrdil
království jeho.

20. I uložil Manahem stříbro“ na Isrnele, nna všecky mocné
-a bohaté, aby je dal králi assyrskému, padesáte lotův stříbra
na jednohokaždého:; a navrátil se král assyrský, a nemeškal
se v zemi. .

21. Ostatní pak děje Manahemovy, a všecko, což činil,
zdaliž ty nejsou psány ve knize příběhův za dnů králův
israelských ?

22. I usnul Manahbems otci svými: a kraloval Faceja yujeho místo něho.
23. Léta padesátého Azariáše krále judského, kraloval H 

ceja, syn Manahemův nad Israelem v Samaří dvě létě:
24. a činil, což bylo zlé před Hospodinem, neodstoupil od

bříchův Jeroboama. syna Nabatova, který. způsobil, aby hřešil
Israel.

25. Spikl se pak. proti němu Facee syn Romeliův, vůdce
jeho, a zabil ho v Samaří na véži domu královského. podle
Argob, a podle Arie,* a sním padesáte mužův ze synů Ga
laadských; a zabiv ho, kralovál místo něho,

26. Ostatní pak děje Facejovy, a všecko. což činil, zdali

věci ty nejsou psány ve knize příběhův za dnůkrálův isrnel
ských? —

27. Léta padesátého druhého Azariáše krále judského, kra
loval Faceo syn Romeliův nad lsraelem v Samaří dvaceti let.

28. A činil, což bylo zlé před Hospodinem: neodstoupil od

hříchův Jeroboamá synaNábatova, kterýž způsobil, aby hřešilIsrael.

29. Za dnů Facee krále israelského přitáhl Theglnthfa
lasar král assyvraký,a dobylAjon, a Abel beth-Maacha, a Janoe.

a Uedes, a Azor, a Galaad, a:Gallleji, i všecku zemí Neftali:'
a odvedl je do Asgyrie.

" t J. daň vo stříbře.
3 pomocí Argoba a Arle.
* t j. dobyl země na východ od Jordánn, kdež se úsadilo půl třetího

pokolení, totiž Rubenovo, Gadovo a polovice Manasse. Mimo to opano
val Galileji a pokolení Neftali, z kterébož byl Tobiáš. — Theglathfulasar,
Jinak Ninus Mladší, jenž založil království novoasayrské, přítáhl na králo
tsraelského léta před n Kr. 747. a díl lidu lermelského odvedl do za
Jeti. To bylo první násilné přesídlení lidu lsraelského du Aeeyrie; druhů
úplnější následovalo později.
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30. Spikl se pak Osee, syn Ely proti Facee synu Romeliovu,
a činil mu úklady, a potřel ho, i zabil jej: a kraloval místo
něho, dvacátého-léta Joathama syna Osiášova.

31. Ostatní pak děje Faceeovy, a všecko, což činil, zdali

věcity nejsou psány ve knize příběhův za dnů králův israel
ských?

32. Léta druhého Facee, syna Romelis, krále. israelského,
kraloval Joatham syn Oaiáše krále judakého.

33. V pětmecítma letech byl, když počal kralovati, a šest

nácte let kraloval v Jerasálémě: .jméno matky jeho bylo Je
rusa, dcera Sadokova.

-34. I činil, což bylolibého před Hospodinem; podle všeho,tož čínil Osláš otecjeho, činil.
. BĎ. A však vyBostí neodklidil: ještě lid obětoval, a zápaloval
kadidla na vysostech: on vystavěl bránu domu Hospodinova
nejvyšší.

A. Ostatní pak děje Joathamovy, a všecko, což činil, zdali

věci ty nejsou psány -ve knize příběhův za dnů králův jud
ských?

37. Za dnův těch počalHospodin posýlati na Judu Rasina,
krále syrského, a Facee syna Romoliova.:

35. I usnul Joatbam s oťci svými, a pochován jest s nimi

„vměstě Davida otce svého, a kraloval Achaz syn jeho místoněho.

KAPITOLA XVL

Achazkrál jadekýmedlář, — Bart jeko. =

1. Léta sedmnáctéhoFacea 2704 Bomllova, krdoval Achazsyn' Joathama. krále judakého.:
. 2. Ve dvacíti letech -byl Achas, kdyš kralovati počal, a
šestnácte let kraloval v Jerusalémě: a nečinil toho, což bylo
libého před: oblíčejem Hospodina Boha svého, jako David
otec jeho:

3.ale chodil po cestě králův israelských: nad- to i svého
syna obětoval, dav jej provésti skrze oheň vedle model ná

rodův: kteréžbyl rozptýlil Hospodin před syny israelskými.'
4. Obětovaltaké oběti, a zapaloval kadidla na vysostech,

a na.pahorcích, i pol věelikým stromem zeleným.
5. Tehdy vstoupil Rasin král syrský, a Facee syn Romeliův

král israelský, proti Jerusalému k boji: a oblehli Achaza. ale
nemohli přemoci ho.
: 6. Toho -času Rasin král syrský, připojil zase Ailu* k Syrii,
a vypudil Judské z Aily: i přišli Idumejštído Aily, a bydlili
tam až do tohoto dne.

7. Poslal pak Achaz posly k Theglathfalasarovi králí assyr
skému, řka: Služebník tvůj, a syntvůj já jsem: přitáhni, a
vysvoboď mne z ruky krále syrského, a z. ruky krále israel
ského, kteří povstali proti mrtě. *

8. A sebrav stříbro a zlato, které se nalézti mohlo v domě
Hospodinově, a v pokladích královských, poslal králi assyr
skému dary.

V. Kterýž povolil vůli jeho: přitáhl zajisté král ausyrský
k Damašku, a dobyl ho: a obyvatele jehopřenesl do Cyrene.*
Rasina pak zabil.

10. I vypravil se král Achaz vstříc Theglathfalasarovi, králi

KAPITOLA XVL

* 4.j. Achaz obdtova] syna svého ku poctě Molocha, modly to národův chananejský:
* Alla jinak i, město Idumejské při zátoce Rudého moře.
> Cyrena, hebr. Kyr, krajina to v zem! Medaké.



LEVÍTA Z EFRAIM ODVÁŽÍ TĚLO SVE ŽENY,



521 ČTVRTÁ KNIHA KRÁLOVSKÁ = KAPITOLAXVII 522

assyrskému do Damašku: a když uzřel oltář v Damašku, po- výt spodinu Bohu svému, kterýž je byl vyvedl z země egyptaké,

slal král Achaz k Uriášovi knězi vzorec jeho, a podobenství Mě) z ruky Faranna krále egyptského, a že ctili bohy cízí.
vedle všelikého díla jeho. V 8. I chodili vedle obyčeje národův, které byl.zkazil Hospo

11. I vzdělal Uriáš kněz oltář: vedle všeho toho, což byl a. din předoblíčejemsynův israelských, (vedle)králáv israelských,
přikázal král Achaz z Damašku, tak udělal Uriáš kněz, prvé
nežli přišel Achaz z Damašku.

12. A když byl král přišel z Damašku, uzřev oltář ten,
ctil jej, a přistoupiv obětoval [na něm) zápalné oběti, i suchou
oběť svou:

13. a obětoval mokré obětí, a lil krev obětí pokojných,
kteréž byl obětoval na oltáři.

14. Oltář pak měděný, kterýž byl před Hospodinem, pře
nesl od tváři chrámu, a z místa oltáře, a z místa chrámu
Hospodinova,“ a postavil jej po boku oltáře evého k půlnocí.

15. Přikázal také král Achaz Uriáš:vl knězi, řka: Na větším
oltáři obětuj oběť zápalnou jitřní, a oběť suchou večerní, a
oběť zápalnou královu, 1 suchou oběť jeho, a oběť zápalnou
všeho lídu země, a obětisuché jejich, i oběti mokré jejich:
i všelikou krev oběti zápalné, 1všálíkou krev obětivítězné
na něj vyliješ: oltář pák měděný bude přihotovempo mé vůli.

16. Učinil tedy Uriáň kněz všecko, jak byl přikázal král
Achaz.

17. Vzal pak král Achaz ryté podstavky, | umyvadlo, kteréž
bylo svrchu: a moře aložíl s volův měděných, kteří je na
sobě drželi, a postavil je na podlaze dlažené kamením.

18. Zastření také sobotní, kteréž byl vystavěl ve chrámě,
a vchod královaký z zevnítř, obrátil do chrámu Hospodinova,
pro krále assyrakého.*

19. Ostatní pak děje Achaza, kteréž čínil, zdali ty věcí
nejsou zapsány ve knize příběhův za dnů králův judských?

20. I uenol Achaz 8 otcí svými, a pochován jest s nimi
ve městě Davidově, a kraloval Ezechiáš syn jeho místa něho.

nebo jsou podobně činili.
9. I urazili synové israelští skutky nepravými Hospodina

Boha svého: vzdělali sobě vysostí ve všech městech svých
od věže strážných, až do města hrazeného.

10. A nadělali sobě model, i hájův na všelikém pahorku
vysokém, a pod každým stromem zeleným:

11. a zapalovalí tam zápal na oltářích vedle obyčeje národův,
kteréž byl vyhnal Hospodin od tváři jejich: a činili věci
nejhorší popouzejíce Hospodina,

12. a ctili nečistoty,“ o kterých přikázal jim Hospodin, aby
nečinili toho.

13. I osvědčovalHospodin v Israeli a v Judstvu, skrze ruka
všech prorokův a vidoucích, řka: Navrafte se od cest svých
nejhorších, a ostříhejte přikázání mých a ustanovení, vedle
všeho zákona, který jsem přikázal otcům vašim, a jak jsem

- (jej) poslal k vám skrze roku alužebníků svých prorokův.
14 Á oni neposlechlí, ale zatvrdili šíji svou jako (zatvrdili]

šíje otcové jejich, kteří nechtěli poslouchati Hospodina Boha

. WG.Aamrhli ustanovení jeho, i smlouvu, kterouž učinil
s.otcá jejich, i ozvědňorání,kterýmiž se jim osvědčoval: a ná
ulodovali mmarností,a činili marně: a následovali národův,

ktažíbyžiwěkolzlch, o u- byl jim přikázalHospodin,aby

KAPITOLA XVII.

Ose0 král leraalský. — Israelští zavlečení do zajetí v Asayrii.— Osady

Aseyrských v Bammří, — Náboženská opatření,

1. Léta dvanáctého Achaze krále judského, kraloval Osee,
syn Ely v Samaří nad Israelem devět let.

2. I činil, což jest zlé před Hospodinem: ale ne tak jako
králové igraelští, kteří byli před ním.

8. Proti němu přitáhl Salmanasar král assyrský," a učiněn
jest Osee služebníkem jeho, a dával mu daně.

4. A když byl král assyrský postihl Osee, že usiluje se mu
zprotiviti, poslav posly k Sna králi egyptakému, aby nedával

daníkráliasmyrskému,jaknakaždýrokmělobyčej,oblehl měEEomodiaočmfuTareloS eřiové,jakožbylzaluvi
ho, a svázaného dal do žaláře.“ |

B.Izjesdllvšeckozemi:apřítáhlkSamaří,oblehalji j| "žrsevšeckyslužebníkysvéproroky:aodvedenjestIrraeltříléta. |EBiněpak kotlnorskýBAzRoórleKuth
z Babylona, a z Kuthy,

6. Léta pak devátého [kralování Oseeovavzal král aesyrský a zAvab, a z Emath, a z Sefarvaim: a osadil je v městechSamaří, a přenesl Iaraele do Asyrle: a osadil je v Hale, a
v Habor, podle řeky Gozan, ve městech medských.“

7. A to stalo se, proto že hřešíli synové inraelští proti Ho- il S 95. A kdyš tam bydlí počali, nebáli so E jina? posla:
Ba ně Hospodin lvy, kteříž je dávili.

26. I zvěstováno jest to králi assyrskému, a pověděno:
Národové ti, kteréž jsi přenesl, a osadil ve městech samařských,

S mákěPopel vlecte síměJaraelóvo,seažovalje,
a vydal .je:v. raka: ioapežníkův, ež je i zavrhlod tváři své:

SL«-jiš od tobo'čásn,v kterém odtrhl se Israel od domu
Davilote, a ústanovíl sobě králem Jerobcame.synaNabatova;
nebo:Jereboam oddělil Iaraele od Hospodina, a způsobil, aby
břežili.hříchem velikým.

28.Ichodili synovéisraelští ve všech hříšíchJeroboamových,

* kdež stával.

> vedle návodu aneb po příkladu krále aesyrského.

KAPITOLA XVO.'Galmanasar,kryog ráanunito2)
2 Osee umřel v žaláři. Královatví larnelak: za své. Trvalof po

254 léta.

3 Toto druhé a úplné odvedení lidn israelského do Assyrie nazváno
zajetím assyrským.

* £ J. ohavné modly, kterým slouženo smiletvím a všelikou nečistotou.
5 vojsku nebeskému, t. j. slamoi, měslel a hvězdám.
* modle Molochu je obětovali.
" t.j. neznali a neetili pravého Boha, Hoepodina lsraelského,

P Op 66aoa AeKeví
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neznají ustanovení Boha země té: i vypustil na né Hospodin
lvy, a hle dáví je, proto že neznají obyčeje Boha země té.

2%. 1 přikázal král assyrský, řka: Dovedte tam jednoho
z kněží, kteréž jate odtamtud zajatépřivedli, nechťjde a bydlí
s nimi: a učí je ustanovením Boba země té.

28. Když tedy přišel jeden z kněží těch, kteříž byli zajatí
odvedení z Samaří, bydli) v Bethel, a učil je, kterak by měli
ctíti Hospodina.“

29. A udělal si každý národ boha svého: a postavili je
ve chrámích na vysostech, jichž byli nadělali Samařští, jeden
každý národ vc městech svých, ve kterých bydlili.

30. Nebo muži babylonští udělali sobě [modla] Sochoth

benoth; muži pak Kutejští udělali Norgsl: a muži z Emathudělali Asima.

31. Hevejští pak udělali Nebahaz a Tharthak. Ti pak, kteří
byli z Sefarvním, pálili syny avé ohněm, Adramelechovi, a
Anamelechovi bohům Sefarvaimsakým,

32. a nic méně ctili Hospodina. Ustanovili pak sobě kněží
vysostí z nejposlednějších lidí, a postavili je ve chrámích

33. A když ctilí Hospodina, také bohům svým sloužili
vedle obyčeje národů, z kterých přivedení byli do Samaří:

34. až do dnešního dne“ následují obyčeje starého : „nebojí
se Hospodina, aniž ostříhají jeho obyčejův posvátných, soudův,
a zákona, a přikázání, kteréž byl přikázal Hospodin synům
Jakobovým, jejž nazval lsraelem:

35. a s nimiž byl nčinil smlouvu, a jimž přikázal, řka:

Nebojte se bohův cizích. a neklanějte se jim: aniž jim služte,
a neobětujte jim:

86. ale Hospodina Bcha svého, kterýž vás vyvedl z země
egyptské v síle veliké, a v rameni vztaženém, toho se bojte,
a jemu sc klanějte, a jemu obětujte.

97. Také obyčejův posvátných i soudův i zákona,i přikázání,
kteréž napsal vám, ostříhejte, abyste plnili je po všecky dny:
a nebojte se bohův cizích.

38. A na smlouvu, kterou jsem učinil s vámi, nezapomínejta :
aniž služte bohům cizím,

30. ale Hospodina Boha svého se bojte, a on vytrhne vás
z ruky všech nepřátel vašich.

40. Oni pak neposlechli, ale vedle obyčeje svého starého
páchají.'©

41. A tak ti národové báli se ovšem Hospodina, ale nic
méně i modlám svým eloužili: a tak i eynové jejích, i vnu
kové, jako činili otcové jejích, činí až do dnešního dno.''

KAPITOLA XVIL
Ezecbláš král Judský odklidil vysosti, modly a háje modlářské.

Zajati lidu lernelského do Assyrie. — PRitallení vojska Bennacheribora
do Judstva a k Jerusalému,

1. Léta třetího Osec syna Ely krále israelského kralova
Ezechiáš syn Achaza, krále judského.

2. V pětmecítma letech byl, když počal kralovati: a dvaceti

» Iaraeiský tento kněz, uče je sloužiti Bohu, bezpochyby po spůsobě
nařízeném od Jerobcama, zároveň vykládal jim zákon Mojžíšův. Tim
stalo se, že u Samaritánů zákon Mojžišův do jisté míry platnosti došel.

- 9 ©Jj. až do toho času, kteréhož kniha ta psána jest a potom i dále.
te £ j. modloslužebnoať.
'' až do toho času, kdyš se tyto věci psaly. Za potomních časův

dotčení Samaritáné modloelnžebnosf si -zošklivíli, a Hdili se zákonem
Mojžíšovým potud, pokud si Jej byli jejich oteové oblíbili.
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devět let kraloval v Jerusalémě: jméno matky jeho Abi,
dcera Zachariášova.

3. I činil, což dobrého bylo před Hospodinem, podle všeho,
což činil David otec jeho.

4. On rozmetal vysosti, a ztroskotal obrazy, a posekal háje,
n ztloukl hada měděného, jejž byl udělal Mojžíš: nebo až do
toho času synové israelští kadidlo zapalovali jemu: a nazval
jméno jeho Nohestan.'

5. V Hospodinu Bohu iaraelském doufal: protož. nebylo po
k něm jemu rovného mezi všemi králi judskými: ale ani mezi

těmi, kteříž před ním byli.
6. Nebo se přidržel Hospodina, aniž odstoupil od šlepějí

jeho, a ostříhal přikázání jeho, kteráž byl přikázal Hospodin
Mojžíšovi.

7. A protož i Hospodin byl s níin, a ve všech věcech, k niinžto
se obracel, moudře si počínal. Zprotivil se také králi assyr
skému, a nealoužil jemu.

8. On porazil Filistinské až do Gazy, a všech končin jejich,
od věže strážných až do města hrazeného.

9. Léta čtvrtého krále Ezechiáše, jenž byl sedmý rok Osee,
syna Elv, krále israelského, vytáhl Salmanasar král assyrský
proti Samaří, a dobýval jí,

10. i vzal ji: nebo po třech letech, léta šestého Ezechlášova,
totiž léta devátého Osee krále israelského, vzata jest Samaří.

11. A král assyrský přenesl Israele do Assyrie, a osadil jej
v Hale a v Haboru [při] řekách Gozan, ve městech medských :

12. proto že neposlouchali hlasu Hospodina Boha svého,
ale přestupovali smlouvu jeho: vše, což byl přikázal Mojžíš,
služebník Hospodinův, toho neposlouchali.

13. Čtrnáctého léta krále Ezechiáše, Sennacherib král assyr

ský přítáhl ke všem městům Jadským hrazeným : a zdobýval
jich.

14. Tehdy poalal Ezechiáš král judsakýposly ku králi assyr
skému do Lachis, řka: Zbřešil jsem, odstup ode mne: a což
koli vložíš na mne, ponesu. I uložil král assyrský Ezechiášovií
králi judskému tři sta hřiven stříbra, a třiceti hřiven zlata.

16. A dal Ezechiáš všecko stříbro, kteréž se nalezlo v domu

Hospodinovu, a v pokladích královských.
16. Toho času otloukl Ezechiáš dvéře chrámu Hospodinova,

a plechyzlaté, kteréž byl sám (na ně) příbil,“ a dal je králi
assyrskému.

17. Ale král assyreký poslal Tharthana, a Rabsara, a Rab
sace, z Lachis ku králi Ezechiášovi, s vojskem velikým, k Je
rusalému, kteří, když byli vstoupili [do Judstva) přitrhli k Je
rusalému, a položili se podle strouhy rybníka hořejšího, kterýž
jest vedle cesty pole valchářova.

18. I volali krále: vyšel pak k nim Eliakim syn Helkiášův,
„zprávce domu,* a Sobna písař, a Joahe ayn Afasův, kancléř.

19. I řekl k nim Rabeaces: Povězte Ezechiášovi: Toto praví

král veliký, král assyreký: jaké jest to doufání, na které spoleháš?
20. Snad jsi se uradil, aby ustrojil se k bitvě? V koho

doufáš, že smíš se zprotivovatí ?
21. Zdali doufáš v hůl třtinovou a nalomenou, [jež sluje)

Egypt, na niž spolehne-li člověk, zlomí 8e a vejde v ruku
jeho, a probodne ji? Takový jest Farao král egyptský všech

něm, kteří doufají v něho.

KAPITOLAXVII

„Nohestan“ znamená tolik, 00 „maličko mědi“.

+ tehdáž, KA byl očlstil a na novo upravil chrám Páně.J. královského.
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22. Pakli mi díte: V Hospodinu Bohu svém doufání máme:
zdaliž on není ten, jehož vysosti a oltáře Ezechiáš zkazil:
a přikázal Judovi i Jorusalému: Před tímto oltářem klaněti
se budete v Jerusalémě? *

28. Nyní tedy přejděte ku pánu mému králi assyrskému,
a dám vám dva tisíce koní, a vizte, můžete-li míti, kdožby
na nich jelí.

24. A kterak můžete odolati jednomu knížeti ze alužebníků
nejmenších pána mého? Zdali máš naději v Egyptu pro vozy
a jezdce?

25. Zdali bez vůle Hospodinovy přistoupil jsem k místu
tomuto, abych je zkazil? Hospodin řekl mi: Vstup do zemé
té, a zkaz ji.

26. Řekli pak Eliskim syn Helkiášův, a Sobna, a Joahe.
Rabsacovi: Prosíme, mluv k nám služebníkům svým syrsky:
neb rozumíme tomu jazyku: a nemluv k nám žídovsky, ježto
slyší lid, kterýž jest na zdi.

27. I odpověděl jim Rabsacee, řka: Zdali ku pánu tvému,
a k tobě poslal mne pán můj, abych mluvil řečí tyto, a ne
raději k mužům těm, kteří jsou na zdí, aby jedli lejna svá,
a pili moč svou s vámi ?*

28. Tedy stoje Rabsaces, volal hlasem velikým židoveky,
a řekl: Slyšte slova krále velikého, krále assyrského.

20. Toto praví král: Nechť vás nesvádí Ezechláš: neboť
nebude moci vytrhnouti vás z ruky mé.

30. A nechť vám nedává doufání v Hospodina, řka: Dojista
vysvobodí nás Hospodin: a nebude vydáno město toto v ruku
krále assyrakého.

31. Neposlouchejtež Ezechiáše. Nebo toto praví král asayrský :
Učiňte se mnou, což jest vám užitečno, a vyjděte ke mně:
a jedenkaždý bude jísti z vinice své, a z fíku svého, a budete
pítí vodu z cisteren svých,

32. dokavad nepřijdu, a nepřenesu vás do země, která jest
podobná zemi vaší, do země plodné, a hojné úrodou vína, do
země [v níž jest hojnost] chleba i vinic, olivoví, a oleje
i medu, a budete živi a nezemřete. Neposlouchejtež Ezechi
dše, který vás svodí, říkaje: Hospodin vysvobodí nás.“

33. Zdaliž bohové národův vysvobodili zemi svou z ruky
krále assyrského ?

34. Kde jest bůh Emath, a Arfad? Kde jest bůh Sefarvaim.
Ana, a Ava? Zdali vysvobodili Samaří z raky mé?

95. Kteří jsou mezi všemi bohy těch zemí, jižtoby vy
svobodili zemi svou z ruky mé, aby pak Hospodin vysvoboditi
snohl Jerusalém z ruky mé.

36. I mléel lid, a nic mu neodpověděl: nebo tak jim byl
urál rozkázal, aby nic neodpovídali jemu.

97. I přišel Eliakim syn Helkiášův, zprávce domu a Sobna
písař, a Joabe syn Asafův kancléř, k Ezechiášoví, majíce roucha
roztržená i oznámili jemu alova Rabsacova.

* Rabsacos uaráží na chvalitebné skutky krále Ezechláše, Jeně horle
tro Boba a svatý zákon Jeho pobořiloltáře na horách a lidu k obětování
jediný oltář v chrámě jorusalémském vykázal — I kterak má vám
vomáhati Hospodin? praví Rabesces. Vždyť jste ho na sebo rozhněvaji,vovášiněavěcmikslužbějehon eáejlsimlzacházejice,aalušbuapoctu
joho toliko na Jeruzalém obmezujice

5 Mluvim k lidu, aby se poddali. Bode dále trvati obležení města,
nastane takové soužení, že budete lejna svá jlsti a moč piti.

* Sennacherib, Jak ze slov těchto patrno, zamýšlel také I Jodské
ndvásti do zajetí assyrského, Jak to byl Selmannasar učinil přemoženým
Israelským.
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KAPITOLA XIX.
Enechiáš Ienlášem v úskostech potěšen. — Vojsko nepřátelské poblto.

1. To když uslyšel Ezechiáš král, roztrhl roucha svá, oděl
se Satem smutku, a všel do domu Hospodinova.

2. I poslal Eliakama zprávce domu, a Sobnu písaře, a starší
z kněží, oblečené v pytle k Isaiášovi proroku, synn Amosovu.

3. Kteříž řekli: Toto praví Ezechláš: Den trápení a útržek
i rouhání, jest den tento: přišli synové až ku porodu, ale
síly nemá rodička.'

4. Snad uslyší Hospodin Bůh tvůj všecka slova Rabsacesova,
jehož poslal král assyrský, pán jeho, a rouhal se Bohu živému,
a haněl jej slovy, která slyšel Hospodin Bůh tvůj: i konej
modlitbu za ostatky [lidu], kteréž se tu [ještě] nalézají.“

5. Přišli tedy služebníci krále Ezechiáše k Isaiášovi.
G. I řekl jim Isaiáš: Toto povíte pánu avému: Takto praví

Hospodin: Neboj se těch řečí, které jsi slyšel, jimiž se mi
rouhali služebníci krále assyrského.

7. Hle já pustím na něj ducha, a uslyší novinu, a navrátí
se do země savé,a porazím jej mečem v zemí jeho.

8. Tedy navrátil se Rabsaces, n nalezl krále assyrského an
dobývá Lobny: nebo byl uslyšel, že odtrhl od Lachis.

9. A když uslyšel [Sennacherib) o Tharakovi králi mouře
nípsakém,* ohlašovatele řkoucí: Aj vytáhl, aby bojoval proti
tobě: i táhl proti němu,* poslal posly k Ezechiášovi králi
judskému, řka:

10. Toto rcete Ezechiášovi králí judskému: Nechť tebe ne
svodí Bůh tvůj, v němž doufání máš: aníž říkej: Nebude dán
Jerusalém v ruce krále assyrského.

11. Ty zajisté sám slyšel jai, co jsou učinili králové assyrští
všechněm zemím, kterak pohubíli jo: zdáli tedy ty sám budeš
moci vysvobozen býti?

12. Zdaliž vysvobodili bohové národův ty všecky, jež po
hubíli otcová moji, totiž Gozan, a Haran, a Resef, a syny
Eden, kteříž byli v Thelassar?

13. Kde jest král Emath, a král Arfad, a král města Sefar
vaím, Ana | Ava?

14. Protož když byl Ez-chiáš přijal list z ruky poslův, a
přečetl jej, vstoupil do domu Hospodinova, a rozvinul jej
před Hospodinem,

15. a modlil ee před oblíčejem jeho, řka: Hospodine Bože
leraelův, který sedíš nad cheruby, ty sám jsi Bůh všech
králův země, ty jsi učínil nebe i zemi.

16. Nakloniž ucha svého, a uslyš: otevři Hospodine oči
své, a pohleď; slyš všecka slova Sennacheribova, který poslal,
aby zhaněl nám (tebe] Boha živého.

17. Takť jest Hospodine, králové assyrští zkazili národy,
a všechny země jejich,

18. a bohy jejich vmetalí do ohně: nebo nebyli bohové,
ale dílo rukou lidských ze dřeva a z kamene, a zahladili je.
19. Nymí tedy, Hospodine Bože náš, vysvoboď nás z ruky
jeho, ať vědí všecka království země, že ty jsl Hospodin Bůh
sám.

20. I poslal Isaláš syn Amosův k Ezechiášoví, řka: Toto

KAPITOLA XIX.

t Obrazem tím se ukazujo evrchovsaná úskosť 1 ochablosf Jeru

salémských, poděšených řečníkem krále aseyrského.2Ostatky desstera pokolení bylí potomci Jandovi,Benjaminovi a Lovité.
2 Tharaka, král ogyptský, sluje tu králem Mouřenínův,Aethlopův, jeli

kol byl z rodu panornÝkdy Monřeninských.* Sennacherib táhl z Jadstva proti
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praví Hospodin Bůh Israelův: Zač jsi se mi modlil strany

Sennacheriba krále assyrakého, vyslyšel jsem tebe.
21. Tatot jest řeč, kterouž mluvil Hospodin o něm: Pohrdá f

tebou,* a posmíváse tobě, panna dcera Sioneká; za hřbetem
tvým potřásá hlavou dcera Jerusalemeká.

22. Koho jsi zbaněl, a komu jsi se rouhal? Proti komu
povýšil jsi hlasu svého, a pozdvihl jsi vzhůru očí svých? Proti
Svatému Ieraelovu. .

23. Skrze služebníky své zhaněl jsi Hospodina, a řekl:
V množství vozv svých vystoupil jsem na vysoeti hor na vrch
Libanu, a zpodtínal jsem vysoké cedry jeho, i výborné jedle
jeho. A všel jsem až na končíny jeho, a háj Karmélu jeho
já jsem zpodtínal.

24. I pil jsem vody cizí, a vysušil jsem šlepějemi noh svých
všecky vody zavřené.“

25. Zdali jel nealyšel (dí Hospodin], co jsem učinil od po
čátku? ode dnův starých připravil jsem to, a nyní jsem to
přivedl [k místa):* a budou ku pádu pahorkův bojujících
města hrazená. —

26. A ti, kteří sedí v nich, ponížení rukou“ zatřásli se a
zahanbení jsou, učinění jsou jako tráva polní, a jako zelena
jící se bylina na střechách,kteráž uvadla prvé nežli dospěla
k uzrání.

27. Příbytek trůj, a vycházenítvé, I vcházení tvé, i cestu
tvou já jsem předzvěděl, i vztek tvůj proti mně.

28. Zuříl jsi proti mně, a pýcha tvá vstoupila do uší mých:
proto položím kroužek ve chřípě tvé, a udidlo ve rty tvé“
a odvedu tě zase cestou, kterouž jsi přišel.

29. Tobě pak Ezechiáši' toto bude znamení: '© Jez tohoto
roku, co nalezneš: druhého pak roku, co se samo od sebe
urodí: třetího pak rokusejte a žněte: štěpujte vinice, a jezte
ovoce z nich.'*

3. A cožkoli ostane [lidu] z domu Judova, postí kořendolů, a vydáužitek vzhůro.'*
31. Nebo z Jerusaléma vyjdou ostatkové Dida), 8 to Co za

chováno budez org Sion: horlivost Hospodina zástapůvučiní to.

32. A protož toto praví Hospodin o král aseyrekém: Ne
vejde do města tohoto, aniž dostřelí do, něho šípu, aniž 60
ho zmocnípaveza,aniž obklíčíje ohrada.

33. Cestou,kterou přitáhl, navrátí se zase: 8. do města
tohoto nevejde,. praví Hospodin.

34. A budu chránití města. tohoto, a vysvobodím je pro
sebe, a pro -Davida služebníka svého.

35. Tedy Stalo so Vtu noc, že. přišel anděl Hospodinův:
a v ležení asgyrském porazil sto osmdesáte pět tisícův. A [Sen
nacherib) když ráno vatal, uzřel všecka těla mrtvých, a od
trhna odešel, : :

5 tj. králi Bennacheribe! 

* Vodymamensjí zeměa městanárody, které byl Bernaeboribpodmanili;vody zavřehějsou měšta hrazené a tvrze.:
* Jakoby řekl: Pošetřiče vyvrácení FH a měst příplsuješ sobě, své

moci a síle, ježto jsem já ty věci prvé než se staly oznámil, a oyní
z trestu za hříchy na ta království nvalil.

5 £ j. zemdlení, ochablí.
9 t J. zkrotim tebe, Jako se kroti divoké hovado kroužkem v chří

mil vína AOBI na so Třetíhopak léta již všecko nebezpečíza
PE) zase s0 zmůže.
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36. a navrátil se (domů) Sennacherib král assyraký, a zůstal
v Ninive.

97. Když pak so klaněl ve chrámě Negrocha bohu svému,
Adramelech a Sarasar synové jeho zabili jej mečem, a utekli
do země armenské, i kraloval Assarhadon syn jeho místo něho.

KAPITOLA XX.

Haechláš sa smrť nemocen. — Ease osdravěl. — Poselství s Bebylone.
Smrt Ezeckiášova.

1. V těch dnech roznemohl se Ezechiáš až k amrti: a přišel
k němu Inaiáš syn Amosův, prorok, a řekl jemu: Toto praví
Hospodin Bůh: Zřiď dům avůj: nebo ty umřeš, a nebudeš živ.

2. A on obrátil tvář svou ke stěně, a modlil se Hospodinu, řka:
3. Snažně prosím Hospodine, rozpomeň se prosím, kterak

jsem chodil před tebou v pravdě, a ve. srdcí dokonalém, a
což jest libého před tebou, činil jsem. I plakal Ezechiáš plá
čem velikým.'

4.-A prvé nežvyšel Isaiáš do půl síně, stala se řeč Ho
spodinova k němu, řkoucí:

-5. Navraf se, a rci Ezechiášoví vůdci lidu mého: Toto praví
Hospodin Bůh Davida otce tvého: Slyšel jsem modlitbu tvou,
a viděl jsem slzy tvé: a hle já uzdruvil jsem tebe, třetího
dne vstoupíš do chrámu Hospodinova.

6. A přidám ke dnům tvým patnácte let: ale j z ruky krále
assyrského vysvobodím tebe, i toto mésto, a chrániti budu
města tohoto pro sebe, a pro Davida služebníka svého.

7. I řekl Inaláš: Přineste hrudn fílů. Kteroukdyž byli při
-nesli a přiložilipa vřed.jeho, updravem,jest.

.8. Řekl pak Ezechiášk Isalášovi: Jaké budeznamenítoho,
že mne uzdraví Hospodin, a že půjdu třetího dnedo chrámu
Hospodinova?

9. A Isaiáš řekl jemu: Toto bude znamení od Hospodina,
že učiní Hospodin věc, kterou mluvil: Chceš-li, aby postoupil
dále stín" o deset čárek. čilí aby se vrátil zpátkem o tolikéž
stupňů?
1 10. I řekl Ezechiáš: Snadno jest stínu růsti o deset čárek:

aniž tomu chci, aby se to stalo, ale chci, Aby vrátil sezpátkem o deset stupňův.
11. Volal tedy Inaiáš prorok k Hospodinu, a zase přivedl

stín po čárkách, po nichž byl již sešel na hodinách slunečních
Achazových, zpátkem o deset stupňův.*

12. Toho času poslal Berodach Baladan, syn Baladanův,
. král babylonský, list a dary Ezechiášovi: nebo byl slyšel, že
nemocen byl Ezechiáš. —

19. Radoval se pak z příští jejích Ezechiáš, a ukázal jim
dům vonných věcí, I zlato, i stříbro, I rozličné vonné věci,

KAPITOLA XI.

* Ezechidš vedle domyaln ev. Jeronýma plakal proto takakdmvymřelA rotamodilzeKodl.TYZjelJBúvnastolci
ském vymřel.A proto modli so král: Hospodinema, oRobodoz rodů Davide vyblaseu pobomekz

čoákonabou meantek jem WalsřimaěavěNaže smiluj se a nedopouštěj abych měl se světa ajítí bez dědice, a
rod Davidův aby tady vymřel.

4 £ J. na bodinách sinnečních. Hodiny tyto zařídil Achaz. Byla to

n
ha poledne a stín odstupovánímjeho s výše polodní k západu.

3 Postup ten stínu spátkom způsoben jest postupem země, aneb
zdánlivě postupem simnce zpátkem, jakž to vykládají ev. otcové a samo
plsmo tvrdí. (Izai. 88., 6. Ekl, 48, 26.)„Pk .

. DO B bí
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masti také, i dům nádob avých, I všecko, což mohl míti v po
kladech svých. Nebylo, čehožby jim nebyl ukázal Ezechiáš
v domě avém, i ve vší mocí své.

14. I přišel Isaiáš prorok ku králi Ezechiášoví, a řekl
jemu: Co pravili muži tito, aneb odkud přišli k tobě? Jemuž
řekl Ezechiáš: Z daleké země přišli ke mně, z Babylona.

(15. A on řekl: Co viděli v domě tvém? Odpověděl Ezechiáš:
Všecko, cožkoli jest v domě mém, viděli: ničeho není v po

kladech mých. čehožbych jim byl neukázal.
16. Řekl tedy Isaiáš Ezechiášovi: Slyš řeč Hospodinovu:

« 17. Hle dnové příjdou, v nichž odneseno bude do Babylona
všecko, což jest v domě tvém, a cožkoli nachovali otcové tvoji
až do tohoto dne: nezůstane (z toho) ničehož, praví Hospodin.

18. Ale i z synův tvých. kteří pojdou z tebe, které zplodiš,
pobráni budou, a budou komorníky v paláci krále babylon
ského.

19. Řekl Ezechiáš k Isaiášoví: Dobrá řeč Hospodinova,
kterou jsi mluvil: (toliko) aťjest pokoj a pravda za dnů mých.

2. Ostatní pak děje Ezechiášovy, i všecka síla jeho, a
kterak udělal rybník, a vodovod a vody uvedl do města, ne
jsou-li tyto zapsány ve knize příběhův za dnů králův judských?

21. | usnul Ezechiáš a otci svými, a kraloval Manasses
syn jeho místo něho.

-a
8

N
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KAPITOLA XXI
Mabassea, — Amon, — Jusláš, králové Jaděti.

1. Ve dvanácti letech byl Manasses, když počal kralovati,
8 padesáte pět let kraloval v Jerusalémě. Jméno matky jeho
bylo Hafsiba. .

2. I činil zlé před oblíčejem Hospodinovým, vedle model
národů, kteréž vyplenil Hospodin před tváří synův israelských.

3. A převrátil se, a vzdělal vysosti, kteréž byl zkazil Eze
chiáš otec jeho, a vyzdvihl oltáře Baalovi: a udělal háje,
jakož byl učinil Acbab král israelský, a klaněl se všemu
vojsku nebeskému, a ctil je.

4. A vzdělal oltáře (modlám] v domě Hospodinové, o něruž
byl řekl Hospodin: V Jerusalémě položím jméno své.'

5. A vzdělal oltáře všemu vojsku nebeskému v obou síních
chrámu Hospodinova.

6. A provedl syna svého akrze oheň: a na hadačství oddal
ee, a šetřil ptačího štěbetání, a zřídil věštce, a hadače roz
množil, aby čínil zlé věci před Hospodinem. a popouzel ho.

7. Také postavil modlu háje“ kterýž byl udělal. ve chrámě
Hospodinově; o kterém mluvil Hospodin k Davidovi, a k Šala
mounovi synujeho: Ve chrámě tomto, a v Jerusalémě, který
jsem vyvolil ze všech pokolení israelských, položím jméno
své na věky.

8. A více nedopustím, aby pohnula se noha Israele z země,
kterou jsem dal otcům jejich: jestliže toliko budou akutečně
ostříhati všecko, což jsem jim přikázal, a všechen zákon,
kterýž jim vydal Mojžíš služebník můj.

9. Oni pak neuposlechli : ale svedení jsou od Manaasesa, tak
že činili horší věcí nežli národové, kteréž vyplenil Hospodin
od tváří synův israelských.

10. I mluvil Hospodin skrze služebníky své proroky, řka:

KAPITOLA XXI.

* t.j. v Jernsalémě samo mé jméno s nejíné slavenn bnde.
* Modlon báje byla Astarta. Usidlením šeredná modly té ve svatyni

chrám Hospodinův jest na celo zlehčen, porušen a odcizen Bohu živému.= = AÚ
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11. Proto že páchal Manasses král judský ohavnosti tyto
nejhorší, nad všecko, což činili Amorrhejští před ním, a způ
sobil, aby také Juda hřešil nečistotami svými;

12. protož toto praví Hospodin Bůh israelský: Aj já uvedu
zlé věci na Jerusalém a na Judu: aby každému, kdožkoliby
o tom uslyšel, znělo v obou uších jeho.

13. A vztáhnu na Jerusalém provázek samařský, a břímě
domu Achabova:* a zahladím Jerusalém, jako setřeny bývají de
sky: a zahlazuje obrátím a přetáhnu častěji rafiji přes tvářjeho.

14. I opustím ostatky dědictví svého, a vydám je v ruce
nepřátel jejich: i budou na spoušť a na loupež všechném
protivníkům svým:

13. proto že činili zlé přede mnou, a bez přestání popou
zeli mne, ode dne, jak vyšli otcové jejich z Egypta, až do
dne tohoto.

16. Nadto i krve nevinné vylil Manasses velmí mnoho, tak
že jí naplnil Jerusalém až do úst: kromě hříchů avých, jimíž
způsobil, aby břešil Juda, aby činil zlé před Hospodinem.

17. Ostatní pak děje Manassesovy, a všecko což činil, a
hřích jeho, kterým zhřešil, nejsou-li věci tyto zapsány ve
knize příběhův za dnů králův judských?“

18. I usnul Manasses s otci svými, a pochován jest v za
hradě domu svého, v zahradě Ozy: a kraloval Amon syn jeho
místo něho.

19. Ve dvamecítma letech byl Amon, když počal kralovati:
a kraloval dvě létě v Jeruzalémě. Jméno matky jeho bylo
Messalemeth; dcera Harusova z Jeteby.

20. [ činil zlé před oblíčejem Hospodinovým, jakož činil
Manaases otec jeho.

21. A chodil po vší cestě, po níž byl chodil otec jeho: a
sloužil nečistotám, jimž byl sloužil otec jeho, a klaněl se jim:

22. a opustil Hospodina Boba otcův svých, nechodil po
cestě Hospodinově.

23. I ostrojili jemu úklady služebníci jeho, a zabili krále
v domě jeho.

24. Lid země pobil pak všecky, kteří se byli spikli proti
králi Amonoví: a ustanovili sobě králem Josláše syna jeho
místo něho.

25. Ostatní pak věci Amonovy, kteréž činil, nejsou-li tyto
zapsány ve knize příběhův za dnů králův judských ?

26. I pochovali ho v hrobě jeho, na zahradě Ozy: a kraloval
Josiáš syn jeho místo něho.

KAPITOLA XXII.

Josláš pobožný král. — Zákon Bolí v chrámě nalezen, — Pokuta Boží

Jaruselému předporěděna,

1. V osmi letech byl Josláš, když počal kralovati a kraloval
jedno a třiceti let v Jerusalémě : jméno matky jeho bylo Idida,
dcera Hadajášova z Besekath.

2. A ten člnil, což libého bylo před Hospodinem, chodě
po všech cestách Davida otce svého: a neuchyluje se na pravo
aní na levo.

3. Léta pak osmnáctého krále Josiáše, poslal král Safana
syna Asliova, syna Messulamova, písaře chrámu Hospodinova,
řka jemu:

3 Touž měrou Jerusalému odměřím, jako jsem městu Samati odměřil;
rod Manseesův zahladím. jako jsem zahladil dům Achabův.

* Podle zpráv, zapsaných v 2. knize Paral. Manasece od Aesyrských
přemožen,jat a do Babylona jest odveden. V tom zajetí činil Manases
pokání. Byv na svobodu propuštěn,vrátil se do Jeruzaléma, kdež vel
Jova) dávnější pohorlení napraviti, a kajlcně zemřet.

67„ví



581 ÚTVRTÁ KNIHA KRÁLOVSKÁ

4. Jdi k Helciášoví knězi nejvyššímu, ať sečtou peníze,
ktoré jsou vneseny do chrámu Hospodinova, ježto sebrali
vrátní chrámu od lidu,

5. a nechat je dají řemeslníkům skrze úředníky domu Ho
spodinova: kteříž také nechat je rozdělují těm, kdož dělají
ve chrámě Hospodinové, opravujíce zbořeniny chrámu:

0. totiž tesařům a zedníkům a těm, kteří obořeniny opravují:
a ať nakoupí dříví a kamení z lomův k opravování chrámu
Hospodinova.

7. Ale však ať se jim nesčítá stříbro, kteréž přijímají. ale
ať je mají v moci a u víře.

8. Řekl pak Helciáš kněz nejvyšší k Safanovi písaři: Knihu
Zákona nalezl jsem v domě Hospodinově:* i dal Helciáš
knihu tu Safanovi, kterýž I četl ji.

9. Přišel pak Safan písař ku králi a zvěstoval mu odpověd
na to, což byl přikázal, a řekl: Služebníci tvojí sebrali peníze,
kteréž ne nalezly v domu Hospodinovu: a dali je, aby řemesl
níkům rozděleny byly od představených nad dílem chrámu
Hospodinova.

10. Vypravoval také Safan písař králi, řka: Knihu mi dal
Helciáš kněz. Kterouž když Safan četl před králem,

11. a když král slyšel slova knihy Zákona Hospodinova.*
roztrhl roucho své,

12. a rozkázal Helciášovi knězi, Ahikamovi synu Safanovu,
a Achoborovi synu Michovu, a Safanovi písaři, a Asajovi slažeb
níku královskému, řka:

19. Jděte a poraďte se 6 Hospodinem o mne, i o lid, i o
všeho Judu, strany slov kniby této, jež nalezena jest: nebo
veliký hněv Hospodinův rozpálen jest proti nám: proto že
neposlouchali otcové naší slov knihy této, aby činili všecko,
což jest nám [v ní) psáno. :

14. Tedy Sli, Helciáš kněz, a Ahikam, a Achobor, a Safan,
a Asaja, k Holdě prorokyni, manželce Selluma, syna Thekue,
syna Araasa strážného nad rouchy, kteráž bydlila v Jerusalémě
na druhé (straněj: a mluvili k ní.

15. A ona odpovědělajim : Toto praví Hospodin Bůh Israelův :
Povězte muži, který vás poslal ke mně:

16. Toto praví Hospodin: Hle já uvedu zlé věcí na místo
toto, i na obyvatele jeho, všecka slova Zákona, která četl král
judský:

17. proto že opustili mne a obětovali bobfům cizím, po
pouzejíce mne všelikými skutky rukou svých: a rozpálí se
hněv můj na místě tom a nebude ubašen.

18. Králi pak judskému, který poelal vás, abyste se tázalí
Hospodina, takto povíte: Toto praví Hospodin Bůh leraelův:
Proto že jsi slyšel slova knihy té,

19. a uleklo se ardce tvé, a ponížil jsi se před Hospodinem,
slyše slova (pověděná] proti místa tomuto, a obyvatelům jeho,
totiž že přijdou v užásnutí a zlořečení, a že roztrhl jsi roucho
své, a plakal jsi přede mnou, i já také nalyšel jsem tě, praví
Hospodin:

KAPITOLA XXII

* Kniha zákona, Ježto byla psána rukou Mojžíšovou. Kniha ta byla
prvotně uložena v arše úmluvy. Po vyntavění chrámu bez pochyby
v některém pokojíku domu Božího s jinými vzácnostmi uscbována byla.
Za panování králův zákonu Božímu odporných a přízolvých modlářetví
přirozenou měrou bylo radno, ukryti drahocenný tento klenot, aby
nebyl porušen, zlebčen a zkažen od modlářňáv.— Tajná skrýše za zlých
časův přišla v zapomenutí, až zase náhodou odkryta jest při opravování
chrámu. — Jinak jest jisto, že přepísy zákona Páně bohabojní kněží
a proroci mělí.

* Král poděsíl se zvláště, když mu čtenyJsou klatby na přestupníky
Zákona. (3. Mojž. 26., 14. — 6. Mojš. 28., 15.)

p

S
=W=

KAPITOLA XXII, 582

20. protož připojím tě kotcům tvým, a pochován budeš
ve hrobě svém v pokoji, aby neviděly oči tvé ničeho z toho
zlého, kteréž uvedu na místo toto.

KAPITOLA XXIII.
Josláš obnovil nábojenství v Jndetvu, a Velikonoc slavil. — Potom byl :

uabit. — Po něm kraloval Joscbaz, — a potom Eliahim.

1. I oznámili králi, co bylapověděla [Holda). A on poslal:
i shromáždili se k němu všickní starší judští a jerusalémští.

2. I vstoupil král do chrámu Hospodinova, i všickní muži
judští i všickní, kteří bydleli v Jerusalémě, šli s ním, kněží
i proroci, i veškeren lid od malého až do velikého: i četl,

ježto všíckui slyšeli všecka slova knihy smlouvy, kteráž na
sezena jest v domě Hospodinově.

8. I stál král na stupni; a učíníl smlouvu před Hospodinem,
že budou choditi za Hospodinem, a ostříhati přikázání jeho
a svědectví, i posvátných obyčejů jeho, z celého srdce a ze
vší duše, a že obnoví slova smlouvy, která napsána byla v oné
knize: a lid přistoupil k smlouvě té.

4. A přikázal král Helicášoví nejvyššímu knězi. a kněžím
nižšího řádu, i vrátným, aby vymetali z chrámu Hospodinova
všecky nádoby, kteréž udělány byly Baalovi, a háji“ i všemu
vojsku nebeskému: a spálil je vně za Jerusalémem v údolí
Cedron,“ a vnesl popel jejich do Bethel.*

5. A zahladil hadače, kteréž králové judští ustanovili, aby
obětovali na vysostech po městech judských a vůkol Jerusa
léma: i ty, kteří zapalovali kadidlo Baalovi a slunci a mě
sícl a dvanácti znamením,“ i všemu vojsku nebeskému.

G. A rozkázal vynésti háj“ z domu Hospodinova ven za Je
rasalém do údolí Cedron a spálil jej tam a obrátil jej v prach,
n vysvpal jej na hroby obecného lidu.

7. Domky také ženkýlů zkazil, kteříž byli při domu Ho
spodinovu, pro které ženy tkaly jako domky háje.“

8. A shromáždil všecky kněží z měst judských a poškvrníl
vysosti,? kdež obětovali kněží, od Gabaa až do Bersabé: a
zkazil oltáře u bran, kteréž byly u vchodu do dveří Josue
kulžete města, jež byly na levé straně brány městské.*

9. A však tito kněží vysosti nepřistupovali k oltáři Hospo
dinovu v Jerusalémě:* ale toliko jídali přesné chleby mezi
bratřími evými.

10. Poškvrnil také Tofeth, jenž jest v údolí syna Ennom:

KAPITOLA XXIII.

' tj. bobyní háje —Astartě.

* Údolí to bylo místo nečlsté za příčinou moďloslužebnosti, činěné
Molochoví.

2 Bethel bylo nečisté místo, kdež so zlatým telatům od časův Jero
boama klaněji.

* Dle nebr. čtení: „planetám“.
5 modla háje čili Astartu.

“ totiž plachty na stánky do háje bobyně Astarty, v nichž ku pootě
modly páchaly se ohavnosti.

* Král mistn řečená zlahčil a zkazil. Způsob, kterým se to stalo,
bliže naznačen Jest u verší 14., 16, 20. Takorou měrou opatřeno jest,
aby jich k bohoslužbě nemohli užívati.

4 Modloslužebníci zvláště vznešení a zámožní u dveří domův svých
mírali modly.

* Kněží, kteříž konávall oběti na vysostech proti řidu a zákonu,
nejsnu připnětění k řádně elužbě kněžské ve chrámě Hospodinově, ač
koll z rodu Áronova byli. Pobloudilí kněží jinak opatření jsou výši
vou od oltáře, dostávajíce částky z obětí, z dezátkův atd. jako knéží
neduživcí. (9. Mojž. 21., 17. 22.)
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aby Zádný neposvěcoval syna svého neb dcery skrze obeů
Molochovi.'*

11. Odstraníl také koně, kteréž byli králové judští oběto
valí, Slunci. u vchodu do chrámu Hospodinova podle domku
Nathanmelecha komorníka, kterýž byl ve Farurim: vozy pak
Slunce spálil ohněm.“!

12. Oltáře také, jež byly na střechách síně Achazovy, které
byli vzdělali králové judští, a oltáře. jež byl vzdělal Manasses
v obou síních chrámu Hospodinova, zbořil král, i běžel [s nimí]
odtud, a vysypal popel jejich do potoka Cedron. s

13. Vysosti také, ktoréž byly v Jerusalémě na pravé straně
Hory úrazu,'“ jež byl Šalomoun král israelský vzdělal Asta
roth modle Sidonských, a Chámosovi šeredě Moabských, a
Melchomovi ohavnosti synův Ammon, poškvrnil král.

M. A ztroskotal obrazy a posekal háje: a místa jejich na
plnil kostmi mrtvých.

15. Nadto i oltář, který byl v Bethel: a vyBosť,kterou byl
udělal Jeroboam syn Nabatův, jenž způsobil, aby hřešil Israel :
i ten oltář i vysosť zkazil a spálil, a zetřel na prach, spálil
také | báj.

16. A obrátiv se Josiáš, uzřel hroby, které byly na hoře:
1 poslal a pobral kosti z těch hrobův, a spálil je na tom
oltáři, a tak poškvrnil ho vedle slova Hospodinova, které
mluvil muž Boží, jenž předpověděl slova tato.'*

17. I řekl: Jaký jest onen nápis, který vidím? A odpově
děli jemu občané města toho: Hrob jest to muže Božího,
který přišed z Judstva, předpověděl tyto věci, kteréž jsí učinil
na oltáři Bethel.

18. I řekl: Nechte ho, žádný nehýbej kostmi jeho. A ne

dotknuté zůstaly kosti jeho s kostmi proroka onoho, kterýž
byl přišel ze Samaří.

19. Nadto 1 všecky chrámy vysostí, které byly v městech
samařských, jež byli vzdělali králové israelští, aby popouzeli
Hospodina, odstranil Josiáš: a učiníl jim rovně tak, jak byl
učinil v Bethel.'“

20. A pobil všecky kněží vysostí, kteříž byli tam nad
oltáři,'* a pálil kosti lidské na ních: a navrátil se do Jeru
saléma.

21. I přikázal všemu lidu, fka: Slavte Velikonoc Hospo
dinu Bohu svému, tak jakož jest psáno ve knize úmluvy
této.

23. Nebo nebyla slavena taková Velikonoc '“ od časíůvsoud
cův, kteří soudili Israele, a po všecky dny králův israelských
a králův judských,

23. jako osmnáctého léta krále Josiáše slavena jest Veli
konoc ta Hospodinu v Jerusalémě.

'©Údolí syna Ennom (bebr.: Ben Ennom — Geheunom) leželo na
Jižní straně n Jerusaléma. — „Tofeth“ sloulo misto, kdež stála modla “xolochova.

'' Na východě nejední národově klaněli se stunei a velebíli je jako
boha, kterýž-od východu k zápedn oblobou Jezdí ve vozo ohnlvém.
Zpronevěřilí judětí králové 1 toto modlářestvísi oblíbili. Na poctu do
mnělého boha chováno v Jeruzalémě zvláštní vozy a koně. Farurim
sluly stáje, v kterých koně dotčené opatrovali. Koní a vozův těchto
nenžívalí pak k nižádné práci obyčejná. © slavných průvodech toliko
vyjišděli jimi ne uvítůní vycházejícího elnnce.

“ Horou úrazu slnla hora olivotská.
"©Vis 8. Král. 18., 2.

'* To dálo se v někdejším království Izraelském, jež bylo vyvráceno
od Assyrských. Jossláš, král jadský, snadno to všecko mohl vyřidlti,
pokud jen pozůstalý tam lid se neprotivil. Sesláblí králové assyrští
mm v těto příčině nopřekáželí.

"*Neřádnítitorar "s vedle zřízeníod Jeroboama.'©tak četně a sla

j KAPITOLA XXIV. 584

24. Ano i věštce, a hadače, a obrazy model, a nečistoty,
i ohavnosti. kteréž byly v zemi judské, a v Jerusalémě, vy
plenil Josiáš: aby naplnil slova zákona, která psána byla ve
knize, jižto nalezl Helciáš kněz ve chrámu Hospodinova.

25. Nebylo mu podobného krále před ním, kterýžby se byl
obrátil k Hospodinu celým srdcem svým, a celou duší svou,
a vší mocí svou. vedle všeho zákona Mojžíšova: aniž po něm
povstal podobný jemu.

26. Ale všuk neodvrátil se Hospodin od hněvu prchlivosti
své veliké, kterouž rozhněvala se prchlivosťjeho proti Judovi,
pro popouzení, kterýmiž ho byl popudil Manasses.

27. Protož řekl Hospodin: Také i Judu odklidím od tváři
své, jako jsem odklidil Israele: a zavrhnu město toto, kteréž
jsem vyvolil, Jerusalém, i ten dům, o kterémž jsem řekl:
Jméno mé tam bude.'*

28. Ostatní pak děje Josiášovy, a vše cožkoli činil, nejsou-li
věci tyto zapsány ve knize příběhův za dnů králův judských?

29. Za dnův jeho přitáhl Farao Nechao král egyptský,
proti králi assyrskému, k řece Eufratu: a vytáhl Josiáš král
jemu vstříc: a zabit jest v Mageddo, kdvž ho viděl.'*

30. I nesli ho služebníci jeho mrtvého z Mageddo: a při
vezli ho do Jerusaléma, a pochovali jej ve hrobě jeho. A lid
země vzal Joachaza syna Josiášova: a pomazali ho, a usta
novili jej králem na místě otce jeho.

81. Ve třimecítma letech byl Joachaz, když počal kralovati,
a kraloval tři měsíce v Jerusalémě: jméno "matky jeho bylo
Annital, dcera Jeremiášova z Lobny.

32. A činil zlé před Hospodinem, podle všeho což byli
činili otcové jeho.

33. I svázal ho Farao Nechao v Reble, jež jest v zemi
Emath, aby nekraloval v Jerusalémě: a uložil daň zemi, sto
hříven stříbra, a hřivnu zlata.

84. [ ustanovil Farao Nechaoza krále Eliakima syna Josiášova
místo Josláše otce jeho: a proměnil jméno jeho, (aby sloul]
Joakim. Joachaza pak vzal a odvedi do Egypte, i umřel tam.

85. Joakim pak dal stříbro a zlato Faraonoví, když byl uložil
zemi na jednohokaždého, aby enesgenobylo vedle rozkazu Fa
raonova: a od jednohokaždého žádal vedle statku jeho, a [vzal]
stříbro i zlato od lidu země, aby je dal Faraonovi Nechaovi.

86, V pětmecítma letech byl Joakím. když počal kralovati:
a jedenácte let kraloval v Jerusalémě: jméno matky jeho bylo
Zebida, dcera Fadajova z Rumy.

87. I činil zlé před Hospodinem, vedle všeho, což byli či
ili otcovéjeho.

KAPITOLA XXIV.
Joachlin od Nabocbodonosora ssušován, a s lidem do flabylona savelen.

Bedechlášovo panování,

1. Za dnův jeho přitáhl Nabuchodonosor král babylonský,'
a učíněn jest Joakim služebníkem jeho za tři léta: a opět
zprotivil se jemu.“

" Král Jostáš upřímně a věrně sloužil Hospodinu. Jinak bylo u lidu,
který větším dílem toliko s donnoení a na oko krále následoval, od
dán jsa modloslužebnosti a nepravostem s ní spojeným. Ano I synové
Joslášovi vice bozbožných předkův než bohabojného otce svého ná
sledovali. Tak konočně | na Jodstvo pokuta Boží a zkáza přijiti musíla.

$. Jj. když se byli v bitvě setkali.
KAPITOLA XXIV.

* Chaldejšti, vyšedše s Mesopotamie sererní, přemohli Assyrské,

podmanilije a založilinovou velikou říšiv hrs Nabuchodonosor
byl drobým ehaldejským králem v této nová říši.? Stalo se to roku 606 před n. Kr., kterýmžto rokem počiná 70leté
zajetí lidn judského.
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2. I poslal Hospodin na něj lotříky chaldejské, a lotříky
syrské, a lotříky moabaké, a lotříky synův Ammon: a poslal
je na Judu, aby ho zkazili, vedle alova Hospodinova, kteréž
byl mluvil skrze služebníky své proroky.

3. Stalo se pak to skrze. slovo Hospodinovo proti Judovi,
aby jej zavrhl od sebe, pro hříchy Manassesovy veškeré, jež
činil,

4. a pro krev nevinnou, kterouž vylil, Jerusalém neplnív
krví nevinných: a pro tu věc nechtěl Hospodin alítovati ge.

5. Ostatní pak děje Joakymovy, a vše což činil, nejsou-li
věci tyto zapsány ve kníze příběhův-za dnů- králův judských ?
I usnul Joakim s otci svými:

6. a kraloval Joachin, syn jeho, místo něho.*
7. Král pak egyptský nepokůsil: se více, aby vyšel z zemé

své: nebo král babylonský pobral od' potoka egyptského až
k řece Eufratu všecko, což: bylo krále egyptského.

8. V osmnácti letech byl Joachln. když počal kralovati, a
tři měsíce kraloval v Jerusalémě: jméno matky jeho Nohesta
dcera Elnathanová z Jerusaléma.

9. I činil zlé před Hospodinem podle všeho, což činil otec
jeho.

10. Toho času služebníci Nabuchodonosora krále babylon

ského přitáhli vzhůru k Jerusalému, a 'obehnáno jest město
vůkol hradbami.

11. I přišel také Nabuchodonosor král babylonský k městu
se služebníky svými, aby dobývali ho.

12. I vyšel* Joachin král judský kukráli babylonskému,
on 1 matka jeho, i služebníci jeho, | knížata jeho, £ komor

níci jeho: a přijal ho král babylonský léta osmého kralovánísvého.

13. A vynesl odtud všecky poklady: domu Hošpodinova,
i poklady domu královského: a ztloukl všecky nádoby. zlaté,

jichž byl nadělal Šalomoun král karaelský vé chrámě Hospo
dinové, vedle alova Hospodinova. *

14. A přenesl veškeren lid jerunalémský* i všecka- knížata
1 všecky muže- údatné-z vojska, deset tisícův, do zajetí:

i všecky řeineslníky. a hraditele pevností: a: nic, tu neza
necháno kromě chudého lidu zémě.

15. Přenesl také Joachina do Babylona, i matku královu,
i ženy královy, i komorníky jeho, i soudce země vedl do
zajetí z Jerusaléma do Babylona.

16. I všech mužův udatných, sedm tisícův, i řemeslníkův
a hraditelův: pevností tisíc, všecky muže ailné a bojovné
a zajaté odvedl král babylonský do Babylona.

17. A [králem] Matthaniáše strejce jeho ustanovil místo
něho: a dal mu jméno Sedechiáš,

18. V jedenmecítma letech byl Sedechiáš, když počal kra
lovati, a jedenácte let kraloval v Jerusalémě: jméno matky
jeho bylo Ainital, dcera Jeremiášova zLobny.

19. I činil zlé před Hospodinempodle všeho, což byl čintl
Joakim.

20. Nebo hněval se Hospodin na Jerusalém, a na Judu,
až | zavrhl je od tváři své: i Sedechiáš odstoupil odkrále
babylonského.“

> Joachin nazýván také Jechoniáš. (Jerem. 22., 24 — Mat. 1., 11.)

* € J. poddal sa.

5 Všecky přední a vrmešenější obyvatelé města. Byl maxi nimi také
prorok Ezechiel.

* Sedechiáš zprotivil se Nabuchodonosoroví, nechtěje býti manem
jeho. Uz—M k
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KAPITOLA. XXV.

Sedeciláš zajat a a lidem odveden do Babylons. — Godolláš nstanoven

správcemlidu pozůstaléma.

1. Stalo se pak léta devátého kralování jeho, měsíce desá
tého, v desátý den [téhož] měsíce, že přitáhl Nabuchodonosor
král babylonský, sám I všecko vojsko jeho k Jerusalému, a
oblehl jej: a vzdělali vůkol něho hradby.

2. I zavřeno jest město a obehnáno příkopy, až do jede
náctého léta krále Sedechiáše,

3. devátého dne měsíce (čtvrtéhoj: i rozmohl se hlad vo
městě, a lid země neměl chleba.

4. I prolomena jest zeď městská: a všickni muži bojovní
utekli v noci cestou brány, kteráž jest mezi dvěma zděmi
u zahrady královské (ačkoli Chaldejští oblehli vůkol město):
i Sedechiáš utekl cestou, kteráž vedle k rovinám pouště.

5. A vojsko Chadejských honilo krále. a postihli bo na
rovině Jericha: a všickní bojovníci, kteříž byli s ním, roz
prchli se, a opustili ho.

6. A tak javše krále přivedli ho ku králi babylonskému do
Reblatba: kterýž vypověděl nad ním soud.

7. Syny pak Sedechiášovy pobil před ním, a jemu oči vy

loupil, a avázal jej řetězy, a dovedl do Babylona.*
8. Měsíce patého, sedmý den [téhož] měsíce, to jest léta

devatenáctého krále babylonského: přitáhl Nabuzardan kníže
vojska, služebník krále babylonského, do Jernsaléma.

9. A zapálil dům Hospodinův, i dům královský: i domy
jerusalémské a tak všeliký dům vypálil ohněm.

10. A zdi jerusalémaké vůkol pobořilo všecko vojsko Chal
dejských, kteréž bylo a knížetem vojska.

11. Ostatek pak lidu, kterýž byl zůstal v městě a poběhlé,
kteříž býlí utekli: ku-králi babylonskému, i jiný obecní lid
odvedl Nabuzardan Kníže vojska [do zajetí.)

12.. A z chudáků zemé zanechal tu vinaře a oráče.

-185 Sloupypak měděné, které byly ve chrámě Hospodinově,
a podstavky, a moře měděné, jež bylo v domě Hospodinově,
ztlouklí Chaklejští, a odvezli všecku tu měď do Babylona.

14. Hrnce také měděné, a pánve, a háky třízabé, a ko
flíky, i moždířky a všecky nádoby měděné, jimiž se posluho
valo, pobrali.

15. Také i kadidlnice, i báuě, a cokoli zlatého a stříbrného
bylo, pobral ten vůdce vojska:

16. totlž, sloupy dva, moře jedno, a podstavky, kterých
byl nadělal Šalomoun do chrámu Hospodinova: nebylo lze
zvážiti měď všech nádob.

17. Osmnácti loket výšky měl sloup jeden: a makovici mě
děnou na sobě zvýší tří loket, a mřežování, a jablka graná
tová na makovici sloupu, všecko. bylo měděné: podobnou
ozdobu měl i druhý sloup.

18. Vzal také kníže vojska Sarajáše kněze předního, a 80
foniáše kněze druhého a tři vrátné.“
—19. A z města [vzal] komorníka jednoho, který byl ustanoven
nad- muži bojovnými: a -pět mužův z těch, kteří -stávali před
králem, jež nalezl v městě: a Sofera kníže vojska, kterýž

KAPITOLA XXV.

! Nabuchodonosor aní nevěda, vykonal, což byli prorokovali Jere
mláš a Ezechiel. Jeremláš totiž předpověděl, že Sedechidš do Babylona
odveden bude, Ezechlel pak věštil, že nemaříBabylona.

1 Levity přední, kteříž opatrovali brány chrámu.B"
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zkušoval* nových vojákův z lidu země: a čedesáte mužův
z lidu obecného, kteří se nalézali v městě.

20. A ty vzav Nabuzardan kníže vojska, vedl ku králi ba
bylonakému do Reblatha.

21. I pobil je král babylonský, a uamrtil je v Reblatha,
v zemi Emath, a přenešen jest Juda z země své.“

22. Lidu pak, který zůstaven byl v zemí judské, jejž byl
zanechal Nabuchodonosor, král babylonský, představil Godo
liáše syna Ahíkamova, syna Safanova.

23. To když uslyšeli všickni vůdcové vojska, oni a muži,
kteří byli s nimi, totižto, že král babylonský ustanovil Godo
liáše: přišli k Godoliášovi do Masfy,“ Iemahel syn Nathaniášův,
a Johanan syn Kareeův, a Sarajáš, syn Thanehumetha Neto
fatského, a Jesoniáš, syn Machathiův, on i tovaryši jejich.

24. I přisáhl Godoliáš jim i tovaryšům jejich, řka: Nebojte
se sloužiti Chaldejským: zůstaňte v zemi, a služte králi ba
bylonskému, a dobře vám bude.

2 tj. sepisovalvojsko s ida.
* £ J. do zajetí babylonského.
5 Vůdcové vojska Bedechiálova, jižto so byli rozprchli a do času na

místech bezpečných ukrývají.
©Město Masfa, kdež se byl Goliáš usadil, leželo na sever dvě hodiny

od Jerusaléma.
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25. I stalo se měsíce sedmého přišel Ismahel syn Natha
niáše syna Elieamova ze semene královského," a deset mužův
8 ním: a zabili Godoliáše, kterýž i umřel, ale pobili také
Židy a Chaldejské, kteříž byli s ním v Masfě.“

26. I pozdvihl se veškeren lid od malého až do velikého,
i knížata vojska, ušli do Egypta, bojíce se Chaldejských.

27. Stalo se pak léta třicátého sedmého po zajetí Joachina
krále judského, měsíce dvanáctého, dvacátého sedmého dne
(téhož) měsíce: Evilmerodách král babylonský, toho léta,
když počal kralovati, pozdvihl hlavy Joachina krále judského.
(propustiv hoj ze žaláře.

28. A mluvil s ním dobrotivě: a postavil trůn jeho nad
trůny jiných králův,“ kteříž byli s ním v Babyloně.'©

29. A změnil roucho jeho, kteréž měl v žaláři, a jídal
vždycky před ním '* po všecky dny života svého.

30. Výživu také vyměřil jemu ustavičnou, kteráž i dávána
byla jemu od krále na každý den, po všecky dny života jeho.

7 s rodu králův jadských.
> t J. všecky, kteříž s Gollášem oddání a poddání byli králi Baby

lonskému.
* Evilmerodach, syn a nástupce Nabuchodonosorův.

10dal mu přednosť před jinými podmaněnými králi
" t.j. u stolu králova,



PRVNÍ KNIHA PARALIPOMENON.
HEBREJSKÝ

DIBRE HAJAMIM

Knihy „Paralipomenon“ (t.j. vynechaných věcí) zavírají v sobě dodatky a doplňky ku knihám
královským.

Ve knize první „Paralipomenon“ jsou výkazy rodův a osob, paměti dějův
a příběhův od Adama až do Davida.

Život Davidův vypisuje se v ní až do času povýšení Šalamounova.

KAPITOLA I.

Vypsání rodůr od Adama, až do synův Esanových.

1. Adam, Seth, Enos,
2. Kajnan, Malaleel, Jared.
3. Henoch, Mathusalem, Lamech.
4. Noé, Sem, Cham a Jafet.
5. Synové Jafetovi: Gomer, a Magog, a Madaj, a Javan,

Thbubal, Mosoch, Thiras. :
6. Synové pak Gomerovi: Ascenez, a Rifat, a Thogorma.
7. Synové pak Javanovi: Elisa, a Tharsis, Cethím, a Dodaním.
8. Symové CGhamovi: Chus, a Mefraim, a Fut, a Chanaan.
9. Synové pak Chusovi: Saba, a Hevila, Sabata, a Regma,

a Sabathacha. Synové pak Regmovi: Saba a Dadan.
10. Chus pak zplodil Nemroda: tenť jest počal mocným

býti na zemí.
11. Mesraim pak zplodil Ludim, a Anamim, a Laabim, a

Neftuím.

12. Fetrasim také, a Kasluim: z nichžto pošli Filistinští,
a Kaftorimětí.

13. Chanaan pak zplodil Sidona prvorozeného svého, He
thea také,

14. a Jebusea, a Amorrhea, a Gergesea,
15. a Hevea, a Aracea, a Sinea;
16. Aradia také, a Samarea a Hamathea.
17. Synové Semovi: Elam, a Asur, a Arfarad, a Lud, a

Aram, a Hus, a Hul, a Gether, a Mosoch.
18. Arfaxad pak zplodil Sale, jenž zplodil Hebera.
19. Heberovi pak narodili se dva synové: jednoho jméno

Faleg, proto že za dnův jeho rozdělena jest země: a jméno
bratra jeho Jektan.

20. Jektan pak zplodil Elmodada, a Salefa, a Asarmotha,
a Jare,

21. Adorama také a Huzala, s Deklu,
22. Hebala také, a Abimaele, a Sabu, také
29. i Ofira, i Hevilu, a Jobaba. Všickni tito synové Jek

tanovi.

24. Sem,' Arfaxad, Sale,

KAPITOLA L

' Tuto jsou potomci Semovi a aloe z rodu Arfaxadova.
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25. Heber, Faleg, Ragau,
26. Serug, Nachor, Thare,
27. Abram, jenž jest Abraham.
28. Synové pak Abrahamovi, Isask a Ismael.
29. A tito [jsou] rodové jejich. Prvorozený Ismaelův, Na

bajoth. a Cedar, a Adbeel, a Mabsam,
30. a Masma, a Duma, Massa, Hadad, a Thema,
31. Jetur, Nafis, Cedma: ti jsou synové Iamaelovi.
32. Synové pak Cetury ženíny“ Abrahamovy, kteréž poro

dila: Zamran, Jeksan, Madan, Madian, Jesbok, a Sue. Synové
pak Jeksanovi: Saba, a Dadan. Synové pak Dadanovi: Assu
rim, a Latisim, a Laomim.

33. Synové pak Madianovi: Efa, a Efer, a Henoch, a Abida,
a Eldaa: vělckní títo, synové Cetury. :

84. Zplodil pak Abraham Isaaka: jehožto synové byli Esau
a Israel.

85. Synové Esau: Elifaz, Rahuel, Jehus, Ihelom, a Kore
36. Synové Elifazovi: Theman, Omar, Sefi, Gathan, Cenez,*

Thamna, Amalek.
97. Synové Rahuelovi: Nahath, Zara, Samma, Meza.

38. Synové Seir:“ Lotan, Sobal, Sebeon, Ana, Dison, Eser.
Disan.

39. Synové Lotanovi: Hori, Homam. Sestra pak Lotanova
byla Thamna.

40. Synové Sobalovi: Alian a Manahat, a Ebal, Sefi, a
Onam. Synové Sebeonovi: Aia, a Ana. Synové Anovi: Dison.

41 Synové Disonovi: Hamram, a Eseban, a Jethran, a
Charan.

42. Synové Eserovi: Balaan, a Zavan, a Jakan. Synové
Disanovi: Hus, a Aran.

43. Tito jsou králové, kteříž panovali v zemí Edom, prvé
nežli byl král nad syny israelskými: Bale syn Beorův: a
jméno města jeho, Denaba.

44. Umřel pak Bale, a kraloval na místě jeho Jobab syn
Zare z Bosry.

+ Ženinami alouly za starého zákona ženy, kteréž i araiotoové mimo
řádnon maašžejku z dopuštění Božího pojímali za příčinou žádoucího
rozmnožení lidu vyvoleného.

* Tamna, ženina to Elifazova, jest vlastně matkou Amaleka.
* Tento Selr není z roda Esanova, nýbrž potomek s prvotních oby

vatelův země Selr.



541PRVNÍKNIHAPARALIPOV,„amo= BDže“(a
i M i $+

45. A když také umřel Jobab, kraloval místo něho Husam N a // “
z země Themanských.

46. Umřel také 1 Husam, a kraloval místo něho Adad,

syn Badadův, který porazil Madianské vzemí moabské: a
jméno města jeho Avith.

47. A když také umřel Adad, kraloval místo něho Semla
z Masreky.

48. Ale i Semla umřel, a kraloval místo něho Saul z Ro
hobot, kteréž podle řeky [Eufratu] leží.

49. Když také umřel Sanl, kraloval místo něho Balanan,
syn Achoborův.

5O. Ale | ten umřel, a kraloval místo něho Adad: jehožto
města jméno bylo Fau, a manželka jeho sloula Meetabel,
dcera Matredy, dcery Mezaabovy.

51. Když pak Adad umřel, místo králův v Edom vévodové
počali býti: vévoda Thamna, vévoda Alva, vévoda Jethet,

52. vévoda Oolibama, vévoda Ela, vévoda Finon,
58. vévoda Cenez, vóvoda Theman, véroda Mabsar,
54. vévoda Magdiel, vévoda Hiram ; ti byli vévodové Edom

ských.

KAPITOLAII.
Synové Jakobori. — Rodina Judova až do Davida, — Rodina Kabelora.

Rodina Jernmeslova.

1. Synové pak Israelovi [jsou] Ruben, Simeon, Levi, Juda,
Jesachar, a Zabulon,

2. Dan, Josef, Benjamin, Neftali, Gad, a Aser.
3. Synové Judovi: Her, Onan, a Sela: ti tři narodili se

jemu z dcery Sue Chananejské. Byl pak Her. prvorozený Jadův,
zlý před Hospodinem, 1 zabil jej.

4. Thamar pak nevěsta jeho pořodila jemu Faresa a Zaru:
všech tedy synův Judových, (bylo) pět.

5. Synové pak Faresovi: Hesron, a Hamul.
6. A synové Zare: Zamri, a Ethan, a Eman. Chalchal také,

a Dara, spolu pět.
7. Synové Charmi: Achar,* který zkormoutil Israele a zhřešil

krádeží věci proklaté.
8. Synové Ethamovi: Azariáš.
9. Synové pak Hesronovi, kteří se mu zrodili: Jerameel,

a Ram, a Kalubi.*
10. Ram pak zplodil Aminadaba: Aminadab pak zplodil

Nahassona kníže synův Judy.
11. Nahasson také zplodil Salmu, z něhož pošel Booz.
12. Booz pak zplodil Obeda, kterýž zplodil lsaje.
13. I-aj pak zplodil prvorozeného Eliaba, druhého Abinadaba.

třetího Simmau,
14. čtvrtého Nathanaele, pátého Raddaje,
15. šestého Asoma, sedmého Davida.

16. Jichžto sestry byly, Sarvla, a Ableail. Synové Sarvie,Abisaj, Joab, a Asael, tří.
17. Abigail pak porodila Amasu, jehož otec byl Jether

Ismahbelita.

18. Kaleb pak syn Hesronův pojal manželku jménem Azuba,
z nížto zplodil Jeriotha: jehožto byli synové tito: Jaser, a
Sobab, a Ardon.

19. A když umřela Azuba, pojal Kaleb manželku, Efratu,
kteráž mu porodila Hura.

KAPITOLA IL

* „Achar“ sluje jinak „Aeban".
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20. Hur pak zplodil Uri: a Uri zplodil Bezeleele.
21. Potom všel Hesron k dceři Machira otce Galaadova,

a pojal jí, když byl v šedesáti letech: kteráž porodila jemu
Seguba.

22. Segub pak zplodil Jaira, a ten vládl třímecítma městy
v zemi Galaad.

23. A vzali Gessnrští, a Aramští městečka Jair, a Kanath,
a vesnice jeho, šedesáte měst: a všichni tí (jsou) synové Ma
chira otce Galaadova.

24. Když pak umřel Hearon, všel Kaleb k Efratě. Měl také
Hesron manželku Abiu, kteráž porodila jemu Ashura otce“
Thekne.

25. Narodili se pak synové Jerameelovi prvorozenému Hes
ronovu, Ram prvorozený jeho, a Buna, a Aram, a Ásom, a
Achia.

26. Pojal také manželku druhou Jerameel, jménem Atara,
kteráž byla matka Onamova.

21. Ale synové Ram prvorozeného Jerameelova, byli Moog,
Jamin a Achar.

28. Onam pak měl syny, Semei a Jada. Synové pak Semei
ovi: Nadab a Abisur.

29. Jméno pak manželky Abisurovy, Abihail, kteráž porodila
jemu Ahobbana, i Molída.

30. Synové pak Nadaboví byli Saled, a Afsim. Umřel pak
Saled bez dětí.

31. Syn pak Afaimův, Jesi:
Sesan pak zplodil Oholai.

32. Synové pak Jady bratra Semejova: Jether, a Jonathan.
Ale i Jether umřel bez dětí.

38. Jonathan pak zplodil Faletha, a Zízu. Ti byli synové
Jerameelovi.

34. Sesan pak neměl synův, ale [měl] dcery, a alužebníka
egyptského jménem Jeraa.

95. I dal jemu dceru svou za manželku, která porodila
jemu Etheie.

86. Ethel pak zplodil Nathana, a Nathan zplodil Zabada.
37. Zabad takó zplodil Ofala, a Oflal zplodil Obeda.
38. Obed zplodil Jebu, Jehu zplodil Azariaše,
99. Azariaš zplodil Hellesa, a Helles zplodil Elasu.
40. Elasa zplodil Sisamoie, Sisamoi zplodil Sellumma.
41. Sellumm zplodil [kamiáše, Ikamiáš pak zplodil Elisama.
42. Synové pak Kaleba bratra Jerameelova: Mesa prvo

rozený jeho, a tenť jest otec Zifův: a synové Maresy otce
Hebrona.

48. Synové pak Hebronovi, Kore, a Tefua, a Rekem, a
Samma.

44. Samma pak zplodil Rahama, otce Jerkaamova, s Rekem
zplodil Sammaie.

45. Syn pak Sammaiův Maon: a Maon [byl] otec Bethsur.
46. Efa pak ženina Kalebova porodila Harana, a Mosu, a

Jezeza. Haran pak zplodil Gezeza.
47. Synové pak Jahaddalovi, Regom, a Joathan, a Gesan,

a Falet, a Elfa, a Saaf.
48. Ženina Kalebova Maacha porodila Sabera, a Tharana.
40. Zplodil pak Saaf otce Madmenaova, Sne otce Machbe

nova, a otce Gabaaova. Dcera Kalebova byla Achsa.
60. Tito byli synové Kaleba syna Hur, prvorozeného Efraty,

Soba otec Kariathjarim,
51. Salma otec Bethlehem, Harif otec Betbgader.

kterýžto Jesi zplodil Sesana.

* Ram,jinak Aram; — Kalubi,jinak Kaleb. M m 3 4 |. předkanebo původce.řek Ý—6cbsa 7 ax lake Egao - „Pvrohsbýn
P se m) MPAS iRa M. dEr6©
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52. Bylí pak synové Sobala otce Karlathjarim, kterýž viděl
polovici odpočinutí.“

59. A z rodu Karlathjarím [jsou], Jethrejští, a Afuthejští
a Semathejští a Maserejští. Z těch pošli Saraitští, a Esthaolští.

54. Synové Salmi, Bethlehem, a Netofat, Koruny domu
Joabova, a polovice odpočínutí Saraí.

55. Rody také písařův přebývajících v Jabes, zpívajíce. a
zvučíce, a vo staních bydlíce. Ti jsou Cinejští, kteří pošli
z Kalore otce domu Recbabova.

KAPITOLA IIL

Potomel Davidovi, — Králové z jeho roduaš doBedechiáše.
Potomol Joaklmovi,

1. David pak měl tytoayny, kteříž se jemu zrodili v He
bronu, prvorozeného Amnona z Achinoam Jezrahelské, dru
hého Daniele" z Abigail Karmélaké,

2. třetího AbsolonasynaMaachy dcery Tholmaje krále Gessur,
čtvrtého Adoniáše syna Aggith,

3. pátého Safathiáše z Abital, šestého Jethrahama z Egly
manželky své..

4. A tak šest se mu jich zrodilo v Hebronu, kdež kraloval
sedm let, a šest měsíců. Třiceti pak a tři léta kraloval v Jeru
salémě.

5. V Jerusalémě pak zrodili se jemu synové, Símimaa a

Sobab, a Nathan. a Šalomoun, čtyři z Bethsabé dcery Am
miělovy, :

6. Jebaar také a Elisama,
7. a Elifalet, a Noge, a Nefeg, a Jafia,
8. a Elisama, a Eljada, a Elifeleth, devět (jich]:
9. všickní tl jsou synové Davidovi, krom synův ženin: a

měli sestru Tbamar.

10. Syn pak Šalomounův, (byl) Roboam, jehožto syn Abia
zplodil Asu, z něhož narodil se Josafat,

11. oter Joramův: (kterýžto Joram zplodil Ochozláše, z něhožpošel Joas:

12. a toho syn Amasiáš zplodil Azariáše. Azariášův paksyn Joathan

18. zplodil Achaza, otce Ezechiášova, z něhožto narodil se
Manasses.:

14. Manasses pak zplodil Amona otce Josiášova.

16. Synové pak Josiášovi byli, prvorozený Johbanan, druhý
Joakim, třetí Sedecháš, čtvrtý Sellam.

16. Z Joakima narodilse Jechoniáš, a Sedechiáš.

17. Synové Jechoniášovi byli, Asir, Salathiel,*
18. (toho pak] Melchiram, Fadaja, Senneser, a Jekemia,

Sama, a Nadabja.
19. Z Fadaje pošli Zorobabel. a Semej. Zorobabel zplodil

Mosollama, Hananiáše* a Salomit sestru jejích:

* Kariathlarim —obyvatelé města tak řečeného. Otcem města někte
rého aloul druhdy zakladatel, jehož potomel se v něm usadili. — Sobal
„viděl polovici odpočinuti — držel polovici oteovských dědlu.

KAPITOLAII

! Jinak jmenován také Chelesb.

K dyt A emgonánl synemjeho byl, ale podleprávablížjež ns potomky Natsnovy přešlo, a že Salatiel rovně takové
právo a nápad ke království měl Jakoby vlastním jeho synem byl.
Sic jinak Balatiel byl sym Neriův z potomkův Natanových, jenž byl
syn Davidův.

> Z těchto dvou synův jeden slul také Abind. (Mat. 1., 15.)

i

A OKu KAPITOLA IV, 54

20. Hasabana také a Ohola, a Barachiáše, a Hasadiáše,
Josabheseda, [těch] pět.

21. Syn pak Hananiášův, [byl] Faltiáš otec Jeseje, jehožto
syn [byl] Rafaja: toho také syn, Arman, z něhož narodil se
Obdia, kteréhož syn byl Secheniáš.

22. Syn Secheniáše, Semeja: jehožto synové, Hattus, a Je
gaal, a Baria, a Naaria, a Safat, šest v počtu.

29. Syn Naariův, Eljoenaj, a Ezrechiáš, a Esrikam, tří.
24. Synové Eljoenaje, Odvia, a Eliasnb, a Feleja, a Akkub,

a Johanan, a Dalaje, a Anani, sedm [jich].

KAPITOLA IV.
Rodina Judova a Simeonora,

1. Synové Judovi: Fares, Hesron, a Charmi, a Hur a Sobal.
2. Raja pak syn Sobalův, zplodil Jahata, z něhož narodili

se Ahoumaja Laad. Ti jsou rodové Sarathi.
9. Tento také rod Etam: Jezrahel, a Jesema, a Jedebos.

A jméno sestry jejich, Asalelfuni.
4. Famuel pak otec Gedor a Ezer otec Hosa. Ti jsou synové

Hur prvorozeného Efraty, otce Bethlehemských.
5. Assur pak otec Thekue měl dvě manželky, Halau a Naaru.
6. Porodila pak jemu Naara, Oozama, a Hefera, a Themani,

a Ahasthari. Tí jsou synové Naary.
7. Synové pak Halaaovi, Seret, Isaar a Ethnan.
8. Kos pak zplodil Anoba, a Soboba, a rodinu Aharehele,

synaArumova.
9. Byl pak Jabes slavnější nad bratry své, a matka jeho

nazvala jménojeho Jabes, řkouc: porodila jsem ho s bolestí.
10. Vzýval pak Jabes Boha Jsraelova,řka: Jestliže štědře

požehnáš mi, a rozšíříš meze mé, o bude ruka tvá se mnou,
a učiníš mi, abych od zlého nebyl utíštén. I učinil Bůh, zač
byl žádal.

11. Kaleb pak bratr Sua zplodil Mahira, kterýž byl otec
Esthonův.

12. Esthon pak zplodil Bethrafa, a Fease, a Tehinna otce
města Naas: ti jsou muží Recha.

13. Synové pak Cenezovi Othoniel, a Saraja. Synové pak
Othonielovi, Hathatb, a Maonathi.

14. Maonathi zplodil Ofru. Saraja pak zplodil Joaba otce
[bydlících v] údolí řemeslníků: nebo tam řemeslníci byli.

15. Synové pak Kaleba syna Jefonova,* Hir, a Ela, a Naham.
Synové pak Ely: Cenez.

16. Synové také Jaleleeovi: Sif a Zífa, Thiria, a Asrael.
17. A synové Ezry, Jether, a Mered, a Efer, a Jalon; i

zplodil Mariama, a Sammaie, a Jesbu otce Esthamo.
18. Manželka také jeho Judaja, porodila Jareda otce Gedor,

a Hebera otce Socho, a Ikutkutbiele otce Zanoe. Ti pak jsou
synové Bethie dcery Faraonovy, kterouž pojal Mered.

19. A synové manželky Odaje sestry Nahamovy otce Ceily :
Garmi, a Esthamo, kteryž byl z Machaty.

20. Synové také Simonovi, Amnon, a Rinna syn Hanan,
a Thilon. A synové Jesi, Zoheth, a Benzohet.

21. Synové Sely syna Judy: Her otec Lecha, a Laada otec
Maresa, a rodiny domu dělajících kment v domu přísahy.*

KAPITOLA IV.

' Dolož: bodu ti věren a oddán.
* Kaleb jest znamenitý kmet, jenž za času Josne živ jsa, krajinou

u Hebronu vládl
3 V domu přísahy, t. J. ve městě Beth-Asbea.
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22. A kterýž rozkázal státi slunci, a muži Lži, a Bezpečný $
a Zapalující,“ kterýž knížata byli v Moab, a kteříž se navrátili
do Lahem. Ale ta slova jsou starodávná.

28. Toť jsou ti hrnčíři přebývající ve štěpnicích, a v ohra
dách u kréle příčinou díla jeho, a bydlili tam.*

24. Synové Simeonovi: Namuel, a Jamin, Jarib, Zara, Saul.
25. Sellum syn jeho, Mapsam syn jeho, Masma syn jeho.“
26. Synové Masmanovi: Hamuel syn jeho, Zachur syn jeho,

Semej syn jeho.
2. Synův Semejových (bylo) šestnácte, a dcer šest: bratří

pak jeho neměli mnoho synův, a všecka rodina nemohla se
přirovnati počtu synův Judových.

24. Bydlili pak v Bersabé, a Morada, a Hasarsuhal,
29. a v Bala, a v Asom, a v Tholad,
30. A v Bathuel, a v Horma, a v Siceleg,
31. a v Bethmarchabot, a v Hasarsusim, a v Bethberaj, a

v Saarim. Ta byla města jejich až do (panování) krále Davida.

32. Vesnice také jejich: Etam, a Aen, Remmon, a, Thochon,
a Asan, měst pět.

39. A všecky veanice jejich vůkol měst těch až do Baal:
toť jest obydlí jejich, a sídel rozdělení.

34. Mosobab také a Jemlech, a Josa, syn Amasiášův,
35. a Joel, a Jehu, syn Josabiáše syna Sarajášova syna

Aselova,
36. a Eljoenaj, a Jakoba, a Isuhajs, a Asaja, a Adiel, a

Ismiel, a Banaja.
37. Ziza také syn Sefeje syna Allonova, syna Idajášova,

syna Semrova, syna Samajášova.
38. Tito ze jména vyčtení (byli) knížaty v rodinách svých,

a v domu příbuzenství svých rozmnožili se náramně.
39. I táhli, aby vešli do Gador až k východu údolí, a aby

hledalí pastev stádům svým.
40. I nalezli pastvy hojné, a velmi dobré, a zemi prostran

nou, a pokojnou, i plodnou, v které byli prve bydlili (lidé)
z rodu Chamova.

41. Protož přišedše ti, které jeme svrchu ze jména vy
pealí, za dnův Ezechiáše krále judského: pobořili stany jejich,
i obyvatele, kteříž tam nalezemi,a vyhladili je, až do dnešního
dne: a bydlili místo nich, nebo přehojné pastvy tu nalezli.

42. Z synův také Simeonových odešlo na horu Seir mažův
pět set, majíce knížata Faltiáše, a Naariáše Rafajáše, a Oziele
syny Jesi,

43. a pobili ostatek, kteříž ušli" z Amalechitakých, a bydlílí
tam místo nich až do tohoto dne.

KAPITOLA V.
Vyčitání synův Rabenových, Gádevých a polerice pokolení Mannesetova,

1. Synové pak Rubena prvorozeného Israelova (nebo on
byl prvorozený jeho: ale když poškvrail lože otce svého,
dána jsou [práva) prvorozenství jeho synům Josefa,' syna
Israelova, a on není počten za prvorozeného.

4 V terta latinském a podle něbo i v našem výkladu položena jsou
ta hebrejské vlastní jména mažů: Jakim, Kozeby, Jonas,Saraf dle jejich
výsnamu.

o opomnai Bely DVUJME v Eeyptě znameaiti hotovitelé díla hrnělř
ského.Pracovalitam Mergaméa J. v městěNetaim,a v ohradách,t j. v Gededách, pro krále.

* © j. 8ellum syn Saulův; Mapsam syn Solhmův atd.
* £ j. meče Senlora a Davidova. (1. Král. 14., 48. a 15., 2 —2 Král1

8, 18) KAPITOLA V.

' tj. vzhledemna statek, jelikož Josef dva díly pro syny své obdržel;
vzhledem pak na důstojenetví a m00 byl Jada za prvorozence pokládám.
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2. Nebo Juda byl alice nejsilnější“ mezi bratřímí svými,
z rodu jeho knížata zplodila se,“ ale prvorozenství přičteno
jest Josefovi).

3. Synové tedy Rubena prvorozeného leraelova: Ennoch a
Fallu, Efron a Karmi.

4. Synové Joelovi: Samaja syn jeho, Gog syn jeho, Semej
syn jeho,

5. Micha syn jeho, Reja syn jeho, Baal eyn jeho,
©. Beera syn jeho, jejž vedl jatého Thelgathfalnasar král

assyrský, a byl knížetem v pokolení Rubenově.
7. Bratří pak jeho, a všecka rodina jeho, když počítání

byli po rodinách svých, měli knížata Jehiele, a Zachariáše.
9. Baala pak syn Azaza, syna Sammova, ayna Joelova, ten

bydlil v Aroer až do Nebo, a Beelmeon.
9. Také na východní stranu bydlil až do vchodu pouště

a řeky Eufrat: nebo mnohý počet dobytka měli v zemi Galaad.
10. Ve dnech pak Saulových bojovali proti Agarejským,“

a pobili je, a bydlíli místo ních ve stanech jejich, po vší kra
jině, která leží k východu Galaad.

11. Synové pak Gadovi naproti ním bydlili v zemi Basan
až do Selchy:

12. Joel ve hlavě, a Safan druhý; Janaj pak, a Safat
v Basan.

13. Bratří pak jejich podle domův rodin svých, Michael
a- Mosollam, a Sebe, a Joraj, a Jachan, a Zie, a Heber, sedm.

14. Ti [byli] synové Abihaila, syna Huri, syna Jara, syna
Galaad, syna Michael, syna Jesesí, syna Jeddo, syna Buz.

15. Bratří také synové Abdiele, syna Guni, kníže domu
v čeledech svých.

16. A bydlili v Galaad, a v Basan, av vesnicech jeho, a
ve všech předměstích Baron, až do mezí.:

17. Všichni tito sečtení jsou za dnůvJosthana krále jud

ského, a za dnův Jeroboama krále israelského.
18. Synův Rubenových, a Gadových, a polovice pokolení

Manassesova, mužův bojovných, nosících štíty a mele, a na
tahujících lučiště, a vycvičenýchk bítrám,čtyřiceti čtyři tisíce,
a sedm set, a Šedesát vycházejících k boji.

19. Bojovali proti Agarejským: Iturejští pak a Nafisští a
Nodabětí,*

20. dali jim“ pomoc. I dání jsou v ruce jejich Agarejští,
i všíckni, kteříž byli s nimi, nebo vzývali Boha, když bojovali :
a vyslyšel je, proto že doufali v něho.

21. I pobrali všecky věci, kterýmiž byli oni vládli, vel
bloudův padesáte tlsícův, a ovec dvě stě a padesáte tisícův,
a oslů dva tisíce, a lidí sto tisíc osob.

22. Z raněných pak množství padlo, nebo byl to boj Páně.*
I bydlilí na místě jejich až do přestěhování svého.“

28. Synové také polovice pokolení Manassesova, vládli zemí
tou od končin Basan až do Baal, Hermon a Sanir, a do Hory
Hermon, nebo bylo jich veliké množství.

24. A tato byla knížata domu rodiny jejích, Efer, a Jeai,
a Eliel, a Esriel, a Jeremia, a Odoja, a Jediel, muži udatní,
a mocní a slovátní vůdcové v čeledech svých.

2 £ J. nejpřednější vzhledem k dástojenství a moci.
* V hobr. textu: z jeho rodu kniše, t j. Mesláš, měl pojíti.

y Jejich.

jským.
* © j. ta porážka byla od Boha.
* tj. do Amyrle, o čemž výš v. 6. a 4. Král. 16., 99.
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25. Ale oni opustili Boha otcův svých, a smilnili následujíce
bohů národův země té, které shladil Bůh před nimi.

26. I vzbudil Bůh lsraelův ducha Fule krále assyrského,
a ducha Thelgathfalnasara krále assyrakého: a ten přenesl
(pokolení Rubenovo a Gadovo, a polovici pokolení Manas- Heman zpěvák syn Johele, syna Samuelova.
sesova, a přivedl je do Lahela, a do Habor, a Ara, a k řece 34. syna Elkanova, syna Jeroboamova, syna Elielova, syna

Gozan, (kdežto jsou) až do tohoto dne. “y: Thohu,
: 35. syna Sufova, syna Elkanova, syna Mahatova, syna Ama

sajova,
96. syna Elkanova. syna Johelova, syna Azariášova, syna

32. a přisluhovali před stánkem svědectví, zpívajíce, dokud
nevystavěl Šalomoun domu Hospodinova v Jerusalémě: stávali
pak podle řádu svého v přisluhování,

83. Tito pak jsou, kteříž stáli s syny svými, z synův Kaath,

KAPITOLA VI.

Vyčitání roda synůr Levi. — Ouřadůa bydlení Jejich. M Sofoniájova,

27. syna Thahatova, syna Asirova. syna Abiasafova, syna1.SynovépakLeviGerson,Kaath,aMerari.= É— Kore,
2. Synové Kaath: Amram. Isaar, Hebron, a Ozlel.
3. Synové Amramovi: Aaron, Mojžíš a [dcera] Maria. Synové

Aaronovi: Nadab Abiu, Eleazar a Ithamar.

4. Eleazar zplodil Fineesa, a Fineea zplodil Abisue.
5. Abisue pak zplodil Bokki, a Bokki zplodil Ozi.
6. Ozi zplodil Zarajáše, a Zarajáš zplodil Merajota.
7. Merajot pak zplodil Amariáše, a Amariáš zplodil Achitoba.
8. Achitob zplodil Sadoka, Sadok zplodil Achimaasa,
9. Achimaas zplodil Azariáše, Azariáš zplodil Johanana,'
10. Johanan zplodil Azariáše. Tent jest, jenž kněžství uží

val * v domu, který vzdělal Šalomoun v Jerusalémě.
11. Zplodil pak Azariáš Amariáše, a Amariáš zplodil Achi

toba.

12. Achitob zplodil Sadoka a Sadok zplodil Selluma,
18. Sellum zplodil Helkiáše, a Helkiáš zplodil Azariáše.
14. Azariáš zplodil Sarajáše, a Sarajáš zplodil Josedeka.
16. Josedek pak odešel" když přenesl Hospodin Judu a

Jerusalém akrze Nabachodonosora.

16. Synové tedy Lévi: Gerson, Kaath, a Merari.
17. A tato jména synův Gersonových: Lobni, a Semej.
18. Synové Kaath: Amram, a Isaar, a Hebron, a Oziel.
19. Synové Merari: Moholi, a Musi, tito pak [jsou] rodové

Lévi podle čeledí jejích:
M. Gesrom, Lobni syn jeho, Jahath syn jeho, Zamma syn

jeho.

38. svna Isaarova. syna Kaatova. syna Levi, syna Israelova.
39. A bratr jeho Asaf. který stával po pravici jeho“ Asaf,

syn Barachiáše, syna Sammaa
40. syna Michaelova, syna Basajášova, syna Melchiášova,
41. syna Athanaje, syna Zary, syna Adaje,
42. syna Ethanova, syna Zamma, syna Semejova.
43. syna Jeth. syna Gersomova, syna Levi.
44. Synové pak Merari bratří jejich, (stávali) po levici,

Ethan syn Kusi. syna Abdi. syna Molochova,
45. syna Hasabiášova. syna Amasiášova, syna Helkiášova,
46. syna Amasajova. syna Boni, syna Somerova,
47. syna Moholi, syna Musi, syna Merari. syna Levi.
48. Bratří také jejich Levítové, kteří jsou zřízení ke všeli

kému přisluhování stánku domu Hospodinova.
49. Aaron pak, a synové jeho zapalovali zápal na oltáři

zápalné oběti a na oltáři vonných věcí, a ke všelikému dílu
Svatyně svatých: a aby se modlili za Jsraele, podle všeho,
což byl přikázal Mojžíš služebník Boží.

50. Tito jsou pak synové Aaronovi: Eleazar syn jeho, Finees
syn jeho, Abisne syn jeho,

51. Bokki syn jeho, Ozi syn jeho. Zarahia syn jeho,
52. Merajoth syn jeho, Amariáš syn jeho, Achitob syn jeho.
69. Saďok syn jeho, Achimaas syn jeho. :

" 54. A [tito] jsou příbytkové jejich po městečkách a po
mezích, totiž předně synův Aaronových, podle rodův Kaatovců :

21. Joah syn jeho, Addo arn jeho, Zara syn jeho, Jethraj nebo se jim byli losem dostali.
syn jeho. 55. Dali tedy jim Hebron v zemi judské, a předměstí jeho

22. Synové Kaath, Aminadab syn jeho, Kore syn jeho, Asir Ě vůkol:

syn jeho, 56. pole pak města. a vsi dali Kalebovi synu Jofonovu.
23. Elkana syn jeho, Abiasaf syn jeho, Asir syn jeho, 57. Synům pak Aaronovým dalí mésta útočištná Hebron,
24. Thahath syn jeho, Uriel syn jeho, Oziáš syn jeho, Saul a Lobnu. i předměstí jeho.

syn jeho. D8. Jether také i Esthemo s předměstími jejich, též i Helon
25. Synové Elkanovi: Amasaj a Achimoth, a Dabir s předměstími jejich,
20. a Elkana. Synové Elkanovi: Sofaj syú jeho, Nahath 59. Asan takó a Bethsemes i předměstí jejich.

syn jeho, 60. Z pokolení pak Beojamin, Gabee a předměstí jeho, a
27. Eliab syn jeho, Jeroham syn jeho, Elkana syn jeho. Almath s předměstímijeho, Anathoth také s předměstími jeho,
28. Synové Samuelovi, prvorozený Vasseni, a Abia: všech měst třinácte po rodinách jejich.
29. Synové pak Merari, Moholi: Lobní syn jeho, Semej G1. Synům pak Kaatovým ostatním z rodu jejích, dalí z polo

syn jeho, Oza syn jeho, vice pokoleuf Manassesova k vládnutí měst deset.
90. Sammaa syn jeho, Haggia syn jeho, Asaja syn jeho. 62. Synům pak Gersonovým po čeledech jejich, z pokolení
31. Tito jsou, kteréž ustanovil David nad zpěváky domu Issachar, a z pokolení Aser, a z pokolení Neftali, a z pokolení

Hospodinova, jak postavena jest archa:“ Manassesa v Basan, měst třinácte.
63. Synům pak Merari po čeledech jejích, z pokolení Ruben,

a z pokolení Gad, a z pokolení Zabulon, dali losem mést dvanáct.

ppP.

AV

l

KAPITOLA VL , . :

*Johanantaké Jojadanazván. Ná také synové israelští Levítům města. i předměstí
> wmužile stanul | proti Oziášovi, osobujicímu sobě úřad kněžský. i

(B. Paral. 26., 17. 18.)
* £ j. do zajetí babylonského.
4 £ j. v Jernsalémě na hoře S 5 Bylyť jeou tři sbory hudebníků; v prostřed, v pravo a v levo.

-avtánnŮ>

a



549 PRVNÍ KNIHA PARALIPOM.

65. a dali je losem z pokolení synův Judových, a z pokolení
synův Simeonových, a v pokolení synův Benjaminových ta
města, kteráž nazvali jmény jejich.“

66. a těm, kteří byli z čeledi synův Kaat, a byla města
v mezech jejich z pokolení Efraim.

67. Dalí tedy jim města na útočiště, Sichem s předměstími
jeho na hoře Efraim, a Garer s předměstími jeho.

68. Jekmaam také s předměstími jeho, a Bethoron též,
69. také | Helon s předměstími jeho, a Gethremmon týmž

způsobem.
70. Z polovice pak pokolení Manassesova, Aner a předměstí

jeho, Balaam a předměstí jeho: těm totiž, kteříž z rodů synův
Kaat ostatní byli.

71. Synům pak Gersonovým, z čeledí polovice pokolení Ma
naasesova, [dali] Gaulon v Basan, a předměstí jeho, a Asta
roth s předměstími jeho.

72. Z pokolení lasachar, Cedes a předměstí jeho, a Dabereth
e předměstími jeho,

73. Ramoth také i předměstí jeho,
jeho.

74. Z pokolení pak Aser: Masal s předměstími jeho a Ab
don též,

75. Hukak také a předměstí jeho. a Rahob a předměstími
jeho.

76. Z pokolení pak Neftali, Cedes v Galileji a předměstí
jeho, Hamon s předměstími jeho, a Kariathaim i předměstí

ho.

a Anem s předměstími

77. Synům pak Merari ostatním: pokolení Zabulon, Rem
mono a předměstí jeho, a Thabor s předměstími jeho.

78. Za Jordánem také proti Jerichu proti východní straně
Jordánu, z pokolení Rubenova, Bosor na poušti s předměstími
Jeho, a Jasa s předměstími jeho,

79. Kademoth také 1 předměstí jeho, a Mefaat a předměstími
jeho,

80. také i z pokolení Gad, Ramoth v Galaad a předměstí
jeho a Manaim s předměstími jeho,

81. též | Hesebon s předměstímjeho, a Jezer a předměstími
jeho.

KAPITOLA VIL

Vypsání rodu čtyř synův Jakobových a dvou Josefových.

1. Synové pak Issacharovi byli: Thola, a Fua, Jasub, a Si
meron, čtyři.

2. Synové Tholy: Ozi a Rafaja, a Jeriel, a Jemaj, a Jebsem,
a Samuel, knížata po domech rodin svých. Z kmene Tholy
mužův přeadatných sečteno jest za dnův Davidových,' dva
mecítma tínícův a šest set.

9. Synové Ozi: Izrahia, z něhož se zrodili Michael, a Obadia,
Johel, a Jesia všech pataro knížat.

4. A snimí po čeledech a lidech svých, muží velmí udatní
k boji hotovi, (jichž bylo) třiceti šest tisíců: nebo měli mnoho
žen a synův.

5. Bratří také jejich po všem rodu Issacharovu, stateční
k boji, osmdesáte sedm tisíchv sečtení jsou.

6. Synové Benjaminovi: Bela, a Bechor, a Jadiel, ti tří.
7. Synové Belovi: Esbon, a Ozi, a Oziel, a Jermioth, a

* £ j. rodinnnýmí.
KAPITOLA VIL

* t J. když skrze Joaba očitán byl lid leraelský.
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Uraj, pět knížat čeledi, a k boji přeudatných: načteno jich
všechněch dvamecítma tisícův třiceti a čtyři.

8. Potom synové Bechorovi: Zamira a Joas, a Eliezer, a
Elioenaj, a Amri, a Jerimoth, a Abia, a Anathboth,a Almath:
všickni ernové Bechorovi,

9. sečteni pak jsou po čeledech svých knížata rodů svých,
muži přeudatní, dvamecítma tisícův a dvě stě.

10. Synové pak Jadihelovi: Balan. Synové pak Balanovi:
Jehus a Benjamin, a Aod, a Chanana, a Zethan, a Tharsig,
a Ahisachar:

11. všickní tito byli synové Jadihelovi, knížata rodů svých,
muži velmi udatní, [a bylo jich] sedmnáct tisíc a dvě sté,
vycházejících k boji.

12. Sefam také a Hafam svnové Hir: a Hasim synové Aher.
13. Synové pak Nefthali: Jasiel, a Guni, a Jeser, a Sellam,

synové Bala.
14. Syn pak Manassesův Esriel: a ženina jeho syrská po

rodila Machira otce Galaadova.*

15. Machir pak vzal manželky synům svým Hafim, a Safan:
n iněl sestru jménem Maacha: jméno pak druhého Salfaad,
i zrodily se Salfaadovy dcery,

16. a porodila Maacha manželka Machirova syna, a nazvala
jméno jeho Fares: jméno pak bratra jeho Sares: a synové
jeho Ulam, a Reken.

17. 83m pak Ulamův, Badan. Tiť jsou synové Galaada syna
Machirova, syna Manassesova.

18. Sestra pak jeho Regina porodila muže krásného,* a
Abiezera, a Mohola.

19. Byli pak synové Semidovi, Ahin, a Sechem, a Leki,
a Aniam.

20. Synové pak Efraimovi: Suthala, Bared syn jeho, Tha
hath syn jeho, Elada syn jeho, Thahath syn jeho, a toho syn
Zadad,

21. a toho syn Suthala, a toho syn Ezer, a Elad: zbili
pak je“ muži Geth tam rodilí, nebo stoupili byli, aby vpadli
ve vladařství jejich.*

22. Protož kvílil Efraim otec jejích po mnohé dny, a přišli
bratři jeho, aby ho těšili.

23. I vyšel k manželce své: kteráž počala. a porodila syna,
a nazvala jméno jeho Beria,“ proto že v zlé (příhodě) domu
jeho zplozen jest:

24. dcera pak jeho byla Sara, kteráž vystavěla Bethoron
dolejší, i hořejší, a Ozensara.

25. Syn pak jeho (byl) Rafa, a Resef a [toho syn] Thale,
z něhož narodil se Thaan,

26. který zplodil Laadana: tohoto také syn Ammlud, který
zplodil Elizama,

21. z něhož pošel Nun, kterýž měl syna Josue.
28. Vladařství pak a sídlo jejich" [bylo] Bethel s dcerami

svými, a proti východu Noran, k západní strané Gazer, a dcery
jeho, Sichem také s dcerami svými, až do Aza 8 dcerami jeho.*

* £ J. Efriel byl pravnuk Manassosův, jehož syn byl Machir, Ma
chirův syn byl Galaad, a téhož syn opět byl Efrlel.

* Regina (hebr. Molechet) porodila syna Iš boda, po česku „muž
krásný“.

* t j. částku synův Efraimových.
* Filistinšti, v zeml Geth bydlící a z Egypta pošli, vpadli po smrti

Josefově do krajiny Gessen, kdež synové Kíraimovi stáda pásli, a tu
od datčených Fillstinských pobíti byli.

* 4.j. tolik, co v neštěstí zrozený.
3 +. j. epnův či potomkův Efraimových.
" Dreram! slovou tu menší místa, vesnice, městečka, kteráž k Bethel,

Gaza a jiným hlavním městům příslašola.=
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29. Také podle synův Manassesových, Bethsan, a dcery

jeho, Thanach a dcery jeho, Mageddo a dcery jeho, Dor a
dcery jeho: v těch bydlili synová Josefa, syna Israelova.

30. Synové Aser: Jemna a Jesua, a Jessuí, a Baria, a
Sara sestra jejich.

31. Synové pak Baria: Heber, -a Melchieb, tenf jest otec
Barsaithův.

32. Heber pak zplodil Jeflata, a Somera, a Hothama, sa
Suau sestrujejich.

39. Synové Jeflatovi: Fosech, a Chamaal, a Anoth: tiť jsou
synové Jeflatovi.

34. Synové pak Somerovi: Ahi, a Roaga, a Haba a Aram.

36. Synové pak Helema bratra jeho: Bufa a Jemna, a Sellesa Amal.

86. Synové Sufy: Sue,. Harnafee, a Sual, a Beri, a Jamra,
37. Bosor, a Hod, a Samna, a Salusa, a Jethran, a Bera.
38. Synové Jetherovi: Jefone, « Fasfa, a Ara,
89. Synové pak Olla: Aree, a Haniel, a Resia.
40. Věickni jsou synové Aser, knížata rodů, vybraní, a

udatní vůdcové vůdců: počet pak jejich u věku, kterýž byl
příhodný k boji, dvaceti šest tisícův.

KAPITOLA VIIL
(Vyšítání rodiny Benjamímovy.

1. Benjamin pak zplodil Bale prvorozeného svého, Asbela
druhého, Ahara třetího.

2. Nohaa čtvrtého, a Rafa pátého.
8. I bylí tito synové Balovi: Addar, a Gera, a Abiud,
4. Abisne také, a Naaman, a Ahoe,
č. též i Gera, i Sefufan, i Huram.
6. Tiť jsou synové Ahod, knížata rodův bydlících v Gabaa;

kteříž přenesení jsou do Manahath.*
7. Totiž Naaman a Achia, a Gera, on [zvláště] přestěhoval

je, a zplodil Ozu, a Ohluda.
8. Saharaim pak zplodil (potomky) v krajíně moabské, když

propustil Husím a Baru, manželky své.

9. Zplodil pak z Hodes manželky své Jobaba, a Sebia, aMosa, a Molchoma,
10. Jehusa také, a Sechia, a Marma. Tiť jsou synové jeho,

knížata včeledech svých.
11. Mehusím pak zplodil Abitoba, :a Elfaala.
12. Synová pak Elfaalovi: Hober, a Misaam, a Samad: ten

vystavěl Ono, a Lod, i vsi jeho.
19. Baria pak a Sama, tiť jsou knížata rodův bydlících

v Ajalon: ti zahnali obyvatele Geth.
14. A Ahio, a Sesak, a Jerimoth,
15. a Zabadia, a Arod, a Heder,
16. Michael také, a Jeafa, a Joha, synové Baria.
17. A Zabadia, a Mosoliam, a Hezeki, a Heber,
18. a Jesamari, a Jezlia, a Jobab, synové Elfaalovi,
19. a Jakim, a Zechri, a Zabdi,
©. a Eljoenaj, a Selethaj, a Eliel,
21. a Adaja, a Baraja, a Samarath, synové Semejovi.
22. A Jesfam, a Heber, a Eliel,
23. a Abdon, a Zechri, a Hanan.
24. a Hanani:, a Elam, a Anathothla,

KAPITOLA VIIL

* v pokolení Judovo.

EZ APMOLAIK. 502

25. a Jefdaja, a Fanuel, synové Sesakovi.
26. A Samsari, a Sohoria, a Otholia,
27. a Jeraia, a Elia, a Zechri, synové Jerobamovi.
28. Tito jsou arciotcové a knížata rodů, kteří bydlili v Jeru

salémě.

20. V Gabaon pak bydlili Abigabaon, a jméno manželky
jeho Maacha.

30. A syn jeho prvorozený Abdon, a po něm Sur, a Cís,
a Baal, a Nádab.

31. Gedor také, a Ahio, a Zacher, a Makelloth :
92. a Makelloth zplodil Sámaa: i bydlili naproti bratřím

svým v Jerusalémě s bratřími ,
33. Ner pak zplodil Cisa, a Cis zplodil Saule. Saul pak

zplodil Jonatu, a Melchisua, a Abinadaba, a Esbaala.
34. Syn pak Jonatův byl Meribbaal: a Meribbaal zplodil

Michu.

95. Synové Michovi: Fithon, a Melech Tharaa, a Ahaz.
36. A Ahaz zplodil Joadu, a Joada zplodil Alomata, a

Azmota, a Zamri: Zamri pak zplodil Mosu,
37. a Mosa zplodil Banaa, jehožto syn byl Rafa, od něhož

pošel Elasa, který zplodil Asele.
38. Asel pak měl šest synův těmito jmény: Ezrikam, Bokru,

Iemael, Saria, Obdia a Hanan. Všickní ti (byli) synové Aselovi.

39. Synové pak Eseka bratra jeho, Ulam prvorozený, a
Jehus druhý, a Elifalet třetí.

40. I byli synové Ulamovi muži přeudatní, a ailní střelci
z lučiště: kteří měli mnoho synův a vnukův až do sta a pa
desátí. Všickni ti (jsou) synové“ Benjaminoví.

KAPITOLA IX.

Poznamenání těch, kteří se 2 babylonského zajeti vrátili do Jerusaléma.

Výčet rodiny Saulovy.

1. Veškeren tedy Israel sečten jest: a summa jich napsána
jest ve knize králův israelských a judakých: a přenešeníjsou
do Babylona pro hřích avůj. *

A. Ti pak, kteří bydleli prve ve vládařetví svém a v mě
stechsvých jsou: lerael, i Kněží, i Levítové, i Nathinejští.'

3. V Jerusalémě bydlili“ (netoliko) z synův Judových a
z synův Benjaminových, [ale] i z synův Efraimových, a Ma
nassesových:

4. Othej syn Amiuda syna Amri, syna Omraj, syna Bonni,
z svnův Faresa syna Judova.

5. A z [čeledi] Silonovy: Asaja prvorozený a synové jeho.
6. Z synův pak Zara: Jehuel a bratří“ jejich šest set deva

desát.

7. Zsynův pak Benjaminových: Salo syn Mosollama, syna
Oduje, syna Asana:

8. a Jobania syn Jerohamův: a Ela syn Ozi, syna Mochori:
a Mosollam syn Safatiáše, syn Rahuele, syna Jebanie,

9. a bratří jejich po čeledech jejích dovět set padesáte a
šest. Všickní ti byli knížata rodův po domích oteů svých.

10. Z kněží pak: Jedajs, Jojarib, a Jachin:
11. Azariáš také syn Helkiáše, syna Mosollamova, syna

2 t. J. potomci.
KAPITOLA LX.

" £ j, chrámu darovaní, nevolná čeleď kněží a Lovitů, sluhové ohrá
mu. (Jos. 9., 23. — Esdr. 2., 48)

* tj. po návratu z Babylona.
* 4 J. příbuzní.
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Sadokova, syna Marajatova, syna Achitobova. biskup domu
Božího.

12. Adajáš pak syn Jerobama, syna Fassurova, syna Mel
cblášova: a Maasaj syn Adiele, syna Jezra, syna Mosollamova,
syná Mosollamitova, syna Emmerova.

13. Bratří také jejích knížata po čeledech svých, tisíc, sedm
set a šedesát, mužů velmí silných k přisluhování v domu Božím.

14. Z Levitův pak: Semeja syn Hassuba, syna Ezrikamova,
syna Hasebia, z synův Merari.

15. Bakbakar také tesař, a Galal, a Mathania syn Michy,
syna Zechri, syna Asafova:

16. a Obdis syn Semejáše syna Galalovs, syna Idithunova:
a Bacharia syn Asy, syna Elkanova, jenž bydlil v síních
Netofatských.

17. Vrátní pak: Sellum, a Akkub, a Telmon, a Ahimam:
a bratr jejich Sellum [byl] kníže,“

18. až do tohoto času ve bráně královské“ k východu,
drželi stráž po pořádcích svých mezi syny Levi.

19. Sellinmpak syn Kore, s bratřími svými, a domem otce
svého, tito Korejští byli nad pracemi přisluhování, strážní
síncí stánku: a čeledi jejich po pořádcích ostříhaly vchodu
do ležení Hospodinova.“

20. Finees pak syn Eleazarův, byl knížetem jejich před
Hospodinem.

21. Zachariáš pak syn Mosollamiášův, vrátným byl u brány
stánku svědectví.

22. Všickni tito (byli) vyvoleni za vrátné u dveří, dvě sté
dvanáct: a zapsáni po vlastních vesnicech; kteréž ustanovili
David a Samuel Vidoucí, pro věrnost jejich,

23. jak je, tak i syny jejich (aby byli) při dveřích domu
Hospodinova, a ve stánku, po pořádcích svých.

24. Po čtyrech stranách byli vrátní: to jest k východu, a
k západu, a k půlnoci, a ku poledni.

25. Bratří pak jejich po vesnicech přebývali, a přicházeli
v sobotách svých časy svými.*

26. Těm čtyrem Levítům“ svěřen byl veškeren počet vrát
ných, a byli nad komorami a poklady domu Hospodinova.

27. Vůkol také chrámu Hospodinova bydlili ve strážích
svých: aby kdyžby čas byl, oni ráno otvírali dvéře.

28. Z (rodu) těch byli též [někteří) nad nádobami při
sluhování: nebo v [jistém] počtu vnášely se nádoby i vyná
šely se.

29. Z nich, i z těch, kteří svěřené měli nádoby svatyně,
byli (opět někteří) nad bělí, a vínem, a olejem, a kadidlem
a vonnými věcini.

30. Synové pak kněžští dělali mastí z vonných věcí.
31. A Mathathiáš Levíta prvorozený Selluma Korejského,

správcem byl těch věcí, kteréž se na pánvi smažily.
32. Z synův pak Kaat bratří jejich, byli nad chleby před

ložení, aby vždycky nové na každou sobotu připravovali.
33. Tit jsou knížata zpěvákův po čeledech Levitských.

kteříž v pokojích přebývali, aby ve dne i vnoci ustavičně
svým posluhováním sloužili.

84. Přední z Levitův, po čeledech svých knížata, bydlili
v Jerusalémě.

* £. j. představený jejich, vrební duzorce.
* touto branou chodíval král ze svého hradu do chrámn
S © |. ještě před vystavením chrámu.
7 © j. přicházeli na sedm dní, když na ně přišel řad.
S viz výše v. 17.
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35. V Gabaon pak bydlili otec Gabaon Jehiel, a jméno
manželky jeho Maacha.*

36. Syn prvorozený jeho Abdon, a Sur, a Cis, a Baal, a
Ner, a Nadab,

37. Gedor také, a Ahio, a Zachariáš, a Makelloth.
35. Makelloth pak zplodil Samaana: ti bydlili naproti bra

třím svým v Jerusalémě s bratřímí svými.
39. Ner pak zplodil Cisa, a Cis zplodil Saule, a Saul zplo

dil Jonathu, a Melchisua, a Abinadaba, a Esbaala.
40. Sym pak Jonathův byl Meribbaal, a Meribbaal zplodil

Micha:

41. synové pak Micbovi, Fithon, a Melech, a Tharaa, a
Ahaz. :

42. Ahaz pak zplodil Jaru, a Jara zplodil Alamate, a Az
mota, a Zamri. Zamrí pak zplodil Mosu.

43. Mosa pak zplodil Banaa: jehožto syn Rafaja zplodil
Elasa: z kteréhož pošel Asel.

44. Asel pak měl šest synův těmito jmény: Ezrikam, Bokru,
Ismael, Saria, Obdia, Hanan. Tíť jsou synové Aselovi.

KAPITOLA X.
Smrt Sanlova | synův Jeho v boji. — Pohřeb jejich.

1. Filistinští pak bojovali proti Iaraelovi, i utekli muži
israelští před Filistinskými a padli ranění na hoře Gelboe.

2. A když se přiblížili Filistinští stíhajíce Saule a syny
jeho, zabili Jonatu, a Abinadaba, a Melchisua syny Saalovy.

9. I zsílíla se bitva proti Saulovi, a zastihli jej střelci, a
ranili jej střelami.

4. I řekl Saul k oděnci svému: Vytrhni meč svůj, a zabij
mne: aby snad nepřišli neobřezanci tito, a nečinili sobě ze
mne posměchu. Ale nechtěl oděnec jeho toho učiniti, strachem
jsa přestrašen: tedy pochytil Saul meč, a nalebl na něj.

5. Což vida oděnec jeho, totiž že umřel Saul, palehl i on
Da meč avůj, a umřel.

6. A tak zahynul Saul, a tří synové jeho, | veškeren dům
jeho spolu padl.

7. To když viděli muži israelští, kteříž bydlili na rovinách,
utekli: a když zemřeli Saul a synové jeho, zanechali měst
svých, a sem i tam se rozprchli: i přišli Filistinští, a bydlili
vnich.

8. Dne pak druhého Filistinští loupíce pobité, nalezli Saule,
a syny jeho ležící na hoře Gelboe.

9. A obloupivše ho a s odění ho avlékše, sťali mu hlavu,
a poslali ji do země své, aby obnášena byla: a ukazována po
chrámích model, a lidu:

10. odění pak jeho posvětilí* v chrámě boha svého, a hlavu
jeho přibili ve chrámě Dagon.

11. Uslyševše to obyvatelé Jabes Galaad, totiž všecko, což
učinili Filistinští Saulovi,

12. Zdvihli se všickni muži eilní, a vzali těla Saule a synův
jeho, a přinesli je do Jabes, a pochovali kosti jejích pod
jedním dubem v Jabes, a postili se sedm dní.

139.A tak umřel Saul pro nepravosti své, proto že přestoupil

©Od pokolení Levítů vracel se spisovatel zase k pokolení Bena
minovu, a připomíná opět pokolení Sanlovo, aby o králi Davidovi řeč
zav

KAPITOLA X.

* t.j. uložili, věnovali ua památku.
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přikázání Hospodinovo, kteréž byl přikázal, a neostříhal ho:
ale nadto také s věštkyní se radil,

14. aniž doufal v Hospodina: pročež zabil ho, a přenesl
království jeho ma Davida ayna Isaiova.

KAPITOLA XI
David na království pomazán. — Udatní rekové Jeho,

1. Tedy shromáždil se veškeren Israel k Davidovi do Hebron,
řka: Kost tvá jsme my a tělo tvé.

2. Již | včera i předevčírem, když ještě kraloval Saul, tys
byl, jenž jsi vyvodil. a uvodil Israele: nebo tobě řekl Hospo
din Báb tvůj: Tv pásti budeš lid můj israelský. a ty budeš
knížetem nad ním.

3. Přišli tedy všickni starší Israelští ke králi do Hebronu,
a učinil David s nimi smlouvu před Hospodinem: a pomazalí
bo za krále nad Izraelem, podle slova Hospodinova, kteréž
mluvil skrze Samuele.

4. I táhl David 1 veškeren Israel k Jerusalému, jenž jest
Jebus, kdež bylí Jebusejští obyvatelé té zemé,

6, I řekli obyvatelé Jebus k Davidovi: Nevejdeš sem. A však
David vzal hrad Sion, jenž jest Město Davidovo.

6. Nebo řekl: Kdožbykoli nejprve porazil Jebusea, bude
knížetem a vůdcem. Vstoupil tedy nejprve Joab syn Sarvie,
a učiněn jest knížetem.

7. Bydlil pak David na tom hradě, a protož nazván jest
Městem Davídovým.

8. A vystavěl město vůkol od Mello až do okolku, Joab
pak vystavěl ostatek města.

9. I prospíval David čím dále tím více a rostl, a Hospodin
zástupův byl 8 ním. :

10. Tito [jsou] přední z mužův udatných Davidových, kteříž
dopomáhbalijemu, aby králem byl nade vším Israelem, podle
slova Hospodinova, které mluvil k Israelovi.

11. A tento jest počet rekův Davidových: Jesbaam syn
Hachamonův kníže mezi třícíti: ten pozdvíhi kopí svého proti
třem stům a zbil je pojednou.*

12. A po něm Eleazar syn strejce jeho Ahohitský, kterýž
byl jelen z těch tří udatných.

13. Ten byl s Davidem v Fesdomim, když se tam Fili
stinští shromáždili k bítvě: a bylo pole v krajině té poseté
ječienem, a líd byl utekl před Filistinskými:

14. i postavili ae u prostřed toho pole, a bránili ho, a po
razilí Filistinské, a dal Hospodin vysvobození veliké lidu
Bvému.

15. Sstoupili pak ti tři ze třicíti knížat ke skále, v níž
byl David, do jeskyně Odollam, když Filistinští byli stany
rozbili v údolí Rafaim.

16. David pak byl [tehláž) v pevnosti, a stanoviště Fili
stinských [bylo] v Bethlémě.,

17. Zachtélo se tedy Davidovi (vody), a řekl: Ó by mi
někdo dal vody z cisterny bethlémské, kteráž jest u brány.

18. Protož ti tří prostředkem vojska Filistinských prošli,*
a navážili vody z cisterny bethlémské, kteráž byla u brány,

KAPITOLA XI.

* Ve 2. Král. 23., 8. praví se, že Jich osm aet poblil snad « lidem
svým, tak že od jeho ruky tři sta jich padlo, ostatních pak pět set
potřeno jest od jeho lidu.

2 4. Jj. vylil ji v oběť Hospudinu.

ZbA(V KoF 4

R7

aWurm

pi

M,ně

oČD?

Poe

MN o

Ao
n

w

PD
R eCÝ

O KAPITOLAXII 556

a přinesli k Davidovi, aby pil: kterýžto nechtěl ji píti, ale

| raději obětoval ji Hospodinu,
19. řka: Odstup to. abych před oblíčejem Boha svého to

učinil, a krev těchto mužů pil: nebo 8 opovážením života
svého přineslí mi vody. A pro ta příčinu nechtěl píti- To
učinili ti tří nejsilnější.

20. Ablsaj také bratr Joabův, ten byl kníže mezi třemi,
a ten pozdvíhl kopl svá proti třem stům, jež i pobil, a on
byl z těch [druhých] tří nejslovátnější,

21. a mezi těmi druhými třemi slavný, a kníže jejich: ale
však oněm třem prvním nebyl. rovný.

22. Banajáš syn Jojady muže přesilného, kterýž mnohé
skutky byl provozoval, z Kabseel: ten zabil dva Ivy? moab
ské: a tentýž sestoupil, a zabil lva u prostřed cisterny v čas
sněhu.

23. A on také zabil muže egyptského, zvýší pěti loket,
ačkoli měl kopí jako vratidlo tkalcovské; i šel k něinu s holí,
a vytrhl mu kopí, kteréž držel v ruce, a zabil ho kopím jeho.

24. To učinil Banajáš syn Jojady, kterýž byl mezi těmi
třemi silnými nejslovátnější,

25. mezi třicíti první. Á však oněm třem se nevyrovnal:
ustanovil pak ho David tajemníkem svým.

26. Jiní pak udatuí muži u vojště (byli). Aeahel bratr
Joabův, a Elchanan syn strejce jeho z Bethléma,

27. Sammoth Arorský, Helles Falonský,
28. Ira syn Akces Thekuitský, Abiezer Anathotský,
29. Sobbochaj Husatský, Ilaj Ahohitský,
30. Mabaraj Netofatský, Heled syn Baana Netofatský,
31. Ethaj syn Rybaj z Gabaath synův Benjaminových, Ba

najáš Farathonský,
82. Huraj z potoku Gaas, Abiel Arbatský, Azmoth Baura

mitský, Eliaba Salabonský.
83. Synové Aesem Gezonský, Jonathan syn Sage Ararský.
34. Ahiam syn Sacharův Ararský,
35. Elifal syn Ur,
36. Hefer Mecheratský, Ahia Felonský,
37. Hesro Karmelský, Naaraj syn Asbaj.
38. Joel bratr Natbanův, Mibahar. 6yn Agaraj.
39. Selek Ammonský, Naaraj Berotský oděnec Joaba svna

Sarvie.

40. Ira Jethrejský, Gareb Jethbrejský.
41. Uriáš Hethejský, Zabad syn Oholi,
42. Adina syn Sizův Rubenský, kníže Rubenských, a s ním

jiných třiceti.
43. Hanan syn Muachův, a Josafat Mathanský.
44. Ozia Astarothský, Samma i Jehiel synové Hothama

Arorského.

45. Jedihel syn Samri. a Joha bratr jeho Thosajtský,
46. Eliel Mabuwmský,a Jeribaj, a Josaj, synové Elnaemovi,

a Jethma Movbský, Eliel a Obed, a Jasiel z Masobia.

KAPITOLA XIL
Společníci Davidovi v čas ntíkání Jeho před Sanlem. — Počet těcb, kdož Jej

v Hebronu za krále uznali.

1. Tito také přišli k Davidovi do Sicelechu, když ješté
utíkal před Saulem synem Cia, jenž byli velmi udatní, a vý
borní bojovníci,

>.) reky.
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2. natahujíce lučiště, a oběma rukama" kamením z praku f
házejíce, a střelami atřílejíce: z bratří Saulových* z pokolení - W
Benjaminova. ý

25. Z synův Simeonových, mužův udatných k bojí, sedm
tisíc a sto.

26. Z synův Levi, čtyři tisíce šest set.
27. Jojada také kníže z kmene Aaronova, a s ním třítisíce

sedm set.

28. Sadok také mládenec ušlechtilého přirození, a dům
otce jeho, knížat dvamecítma.

29. Z synů pak Benjaminových bratří Saulových, tři tisíce:

3. Kníže Ahiezer, a Joas, synovéSammaa,a Gabaatští, a E
Jaziel. a Fallet synové Azmotovi, a Baracha. a Jebu Ana- . (jj
thotský.

4. Samajáš také Gabaonitský nejudatnější mezitřicíti, kterýž
byl nad třicíti. Jeremiáš, a Jeheziel, a Jobanan, a Jezabad

r
í

Gaderotský. d nebo veliký díl jich ještě následoval domu Saulova.
č. A Eluzaj, a Jerimuth, a Baalia. a Samaria, Safatia Ha- f 30. Z svnů pak Efraimových dvacet tisíc osm set, rekové

: | udatní, muži slovůtní v čeledech svých.rufský, v
6. Elkana, a Jesia, a Azareel, a Joezer, a Jesbaam z ka- J 31. A z polovice pokolení Manassesova, osmnácte tisíc jeden

každý po jménech svých přišli, aby ustanovili Davida za
krále.

32. Z avnův také lssacharových muži uměli, mající známost
času, tak že věděli, co kdy iná činiti Israel“ kuížat dvě stě:
všickul pak ostatní toho pokolení následovali jejich rady.
. 33. Z pokolení pak Zabulonova, kteříž vycházeli k boji.
n stávali všiku připravení v odění bojovná. padesáte tisíc
přitáhlo na pomoc bez dvojitého srdce.

34. A z pokolení Neftalímova, knížat tisíc: a snimi pa
12. Johanan osmý, Elzebad devátý, vezníkův a kopinníkův třidceti a sedm tisíc.

13. Jeremiáš desátý, Machbanaj jedenáctý. . 35. Z pokolení Dan také připravených k boji, osmmecítina
14. Ti byli z synů (řadových, knížata vojska: nejposlednější “ A 6 tivíc šest set.

(z nich) vládl nade stem vojákův, a nejpřednější nad tisícem.“ 36. A z pokolení Aserora způsobných k boji, a v šiku har
15. Ti jaou, kteříž přepravili se přes Jordán měsíce prvního, cujících. čtyřiceti tisíc.

když se rozvodňuje z břehův svých: a zahnali všecky oby- 37. Ze Zájordání pak z synů Rubenových, a z Gad, a z po
vatele na východ i na západ. lovice pokolení Manassesova, [mužův] připravených v odění

16. Přišli pak i (někteří) z Benjamina i z Judy. k pevnosti, bojovná, sto dvaceti tisíc.
v kteréž přebýval David. 38. Všickni tito muži bojovní, hotovi k bojování, srdcem

17. A David vyšel jin vstříc, a řekl: Jestliže pokojně dokonalým přišli do Hebronu, aby ustanovili Davida za krále
přišli jste ke mně, abyste mi pomáhali, i srdce mé spojiž se nade vším Israelem: nýbrž i všickní ostatní z Israele jednoho
8 vámi: paklí ukládáte proti mně 8 nepřáteli mými, ježto není srdce byli, aby David učíněu byl králem.
nepravosti při mně, pohlediž Bůh otcův naších, a sud. 39. I byli tam u Davida tři dni jedouce a pljíce: nebo jim

18. I přišel duch na Amasaj kníže mezi třicíti, i řekl: AO to připravili bratří jejich.
Tvoji jsme Davide, a s tebou (jsme) synu Isai: pokoj. pokoj a 40. Ano i ti, kteříž blízko ních byli, až k Issachar, a Za
tobě, a pokoj pomocníkům tvým. Tobě zajisté pomáhá Bůh bulon, a Nefthali, přinášeli chleby na oslích, a na velbloudích.
tvůj. Přijal tedy je David, a ustanovil je knížaty houfu svého. a na mezcích, a na volích, ku potravě: i mouku, fiky, sušené

19. Z pokolení pak Manassesova odstoupili k Davidovi, když brozny, víno, olej, voly, skopce, všeho v hojnosti. Nebo radosť
táhl s Filistinskými proti Sauloví do boje: ale nebojoval byla v Jeraeli.
8 nimi: nebo uradivše se knížata filistinská propustili lo
zase, řkouce: s nebezpečenstvím hlav naších odstoupí ku pánu
svému Saulovi.

20. Když tedy navrátil se do Sicelegu, odstoupili k němu
z pokolení Manassesova, Ednas a Jozabad. a Jedihel, a Mi- h h : : :

chael a Edmas.a Jozabad, a Eliu, a Salathi. knížata nad p. h: a pak vešel v radu s tisícníky,a setníky i se všemi
tisíci v pokolení Manassesově. . 24.. 2. a řekl ke všemu shromáždění israrlskému: Jestliže se

21. Ti dali pomoc Davidovi proti Jotříkům: uebo všickni vám libí: a [jestliže] od Hospodina Boha našeho vychází ta
bylí muži udatní, Í učinění jsou knížaty u vojštěÚebo). řeč, kterouž mluvím: pošleme k bratřím našim pozůstalým

22. Anobrž každého dne přicházelo jich Davidovi ku pomoci, lo všech krajin israelských. a ku kněžím, i Levítům, kteříž
až byl [jích) veliký počet, jako vojsko Boží. bydlí v předměstích měst, nechť se shromáždí k nám,

23. Á tento jest počet knížat vojska, kteříž přišil k Davi- 3. abychom zase k nám přivezli archu Boha našeho: nebo
dovi, když byl v Hebron, aby přenesli království Saulovo jsme jí nehledali za dnův Saulových.'
k němu, podle slova Hospodinova. .. 4. I odpovědělo všecko množství, aby ze tak stalo: nebo

24. Z synův Judových nosících štít « kopí, Šest tisíc osm se líbila řeč ta všemu lidu.
set hotových k boji.

É?

rehim: M
7. Joela také, a Zabadia, synové Jeroham z Gedor. ©
8. Též i z Gaddiských* utekli k Davidovi, když ae kryl

na pouští, maží přesilní, a bojovníci výborní, užívajíce (uměle)
štíta a kopí: jichžto tváři byly jako tváři lvové, a bvli rychlí
jako srny na horách:

9. Ezer kníže, Obdiáš druhý, Eliab třetí,

10. Masmana čtvrtý, Jeremiáš pátý,
11. Ethí šestý, Eliel sedmý,

hl

.

4

KAPITOLA XIIL
Přezesení archy z Kariathjarím. — Smrť Osy, Jeně ae ji doteki.

Archa v domě Obededomově.

3 Uměli času detřiti a ukázati, jakby lid leraelský příhodně podle
časn tehdejšího své věcí vésti měl, t J. že jim prospěšné bylo, Jeboseta,
vyna Sanlora, se strhnouti, a Davida 6e přídržeti.

KAPITOLA XIIL

'*Za panování krále Saulo nebylo možná, siněné a bezpečné misto
pro archu Boží připraviti.

KAPITOLA XIL

* £ J. pravici i levici.
* © J. příbuzní Sanlovi.
* © j. z pokolení Gadova.
* Rozuměj to o potomním čase, když byl David na trůn nastoupil.
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5. Tedy shromáždil David veškeren líd israelský, od Sihor
egyptského,“ až kudy se vchází do Emath, aby přivezl arcbu 
Boží z Kariathjarim.

6. I vstoupil David, a veškeren lid israelský na pahorek
Kariatbjarim, kterýž jest v Judatvu, aby přinesl odtud archu

Hospodina Boha sedícího nad cheruby, kdežto vzýváno jest *
jméno jeho.

7. I vložili archu Boží na vůz nový [vzavše ji) z domu
Abinadabova: Oza pak, a bratr jeho spravovali vůz.

8. Ale David, a veškeren Israel, hráli před Bohem ze vší
síly ve zpěvích, a na harfy, a na loutny, a na bnbny, a na
cimbály a na trouby.

9. Když pak přišli až k humnu Chidon vztáhl Oza ruku
svou, aby zadržel archn: nebo vůl bujeje maličko ji byl na
chýlil.

10. Rozhněval se tedy Hospodin na Ozu, a zabil jej, proto
že se dotekl archy: a umřel tu před Hospodinem.

11. I zarmoutil se David, proto že rozdělil Hospodin Ozu,
a nazval místo to rozdělení Ozy až do dnešního dne.*

12. A bál se [David] Boba toho času, řka: Kterak mám
k sobě uvésti archu Boží?

18. A pro tu příčinu nepřivezl ji k sobě, to jest, do města
Davidova.“ ale obrátil ji do domu Obededoma Gethejského.

14. Zůstala tedy archa Boží v domu Obededomovu za tří
měsíce: a požehnal Hospodin domu jeho, i všemu, což měl.

KAPITOLA XIV.
Hiram Davidovi poslal dřívi a řemeslníky k stavění doma Jeho, —

Fillstiněti drakrát poraženi.

1. Potom poslal Hiram král tyrský posly k Davidovi, a dříví
cedrové a zedníky i tesaře: aby vystivěl jemu dům.

2. [ poznal David. že bo potvrdíl Hospodin za krále nad
Israelem, a že povýšeno jest království jeho nad lidem jeho
israelským.

9. Pojal také David jiné ženy v Jerusalémě: a zplodil syny
a dcery.

4. A tato [jsou] jména těch, kteří se jemu zrodili v Jeru
salémě: Samua, a Sobad, Nathan a Šalomoun,

5. Jebahar. a Eligua, a Elifulet,
G. Noga také, a Nafeg, a Jafla,
7. Elisama a Baalialn, a Elifalet. 
8. Uslyševše pak Filistinští, žeby pomazán byl David za

krále nade vším Israelein, vytáhli váickní, aby ho hledali:
což když uslyšel David, vytáhl proti ním. :

9. Filistinští pak přišedše, rozprostřeli se v údolí Rafaim.
10. I tázal se Davíd Hospodina, řka: Mám-li táhnoutí proti

Filistinským, a dáš-li je v ruku mon? I řekl jemu Hospodin:
Táhni, a dám je v ruku tvou.

11. A když oni vstoupili do Baalfarasim, porazil je tam
David, a řekl: Rozdělil Bůh nepřátely mé rukou mou, jsko

se rozdělují vody: A proto nazváno jest jméno místa toho
Baalfarasim.

12. I zanechali tam bohův svých, kteréž David rozkázal
epáliti.

* £ j. potuku egyptského. (Jos. 18., 8.)
9 Rozami se tu rozdělení duše od těla, t. J. usmrcení.

* ©.J. do Jernsaléma na Slon, jenž alul také městem Davidovým,
kamž později přenešena byla.
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13. A za jiné doby vpadli Filistinští a rozprostřeli se
v údolí.

14. I tázal se opět Davíd Boba, a řekl jemu Bůh:* Ne
táhni za nimi, odvraťt se od nich, a vyjdeš na ně z protéjší
strany hrušek.

15. A když ualyšíš šust jako kráčejícího po vrchu hrušek,
tehdy vytáhneš k boji. Nebo vyšel Bůh před tebou, aby po
razil vojska filistinská.

16. Učinil tedy David, jak mu byl přikázal Bůh, a porazil
vojska Filistinských, od Gabaon až do Gazera.

17. I rozhlášeno jest jméno Davidovo po všech krajinách,
a Hospodin dopustil strach jeho na všecky národy.

KAPITOLA XV.
Archa úmlavy donesena do Jeruenléma s radostí a plezáním.

1. Nastavěl také sobě domů v městě Davidově: a vzdělal

místo pro archu Boží, a roztáhl jí stánek.
2. Tehdy řekl David: Nesluší, aby od ledakoho nosívala se

archa Boží kromě od Levítův, kteréž vyvolil Hospodin, aby
ji nosili, a aby přisluhovali jemu až na věky.

3. I shromáždil veškeren lid israelský do Jerusaléma, aby
přenesena byla archa Hoapodinova na místo avé, kteréž jí
byl připravil.

4. (Shromáždil) také i syny Aaronovya Levíty.

č. Z synův Kaat byl: Úriel kníže: a bratří jeho (bylo) sto
a dvaceti.

6. Z synův Merari, Asaja kníže: a bratří jeho dvě etě advaceti.

7. Z synův Gersomových. Joel kníže; a bratří jeho sto a
třiceti.

8. Zarnův Elisafanových, Semejáš kníže; a bratří jeho
dvě stě. ©

0. Z synův Hebronových, Eliel kníže; a bratří jeho oamdesát.
10. Z synův Ozielových, Aminadab. kníže: a bratří jeho sto

a dvanácte.

11. I povolal David Sadoka, a Abithara kněží, i Levítův
Uriele, a Asajáše, Joele, Semejáše, Eliele, Aminadaba:

12. a řekl jim: Vy kteří jste knížata čeledí levítských. po
světte set a bratřími svými, a přineste archu Hospodina Boba
israelského na místo, kteréž jest jí připraveno:

13. aby jako prve, že jste nebyli přítomni, zbil uás Ho
spodín, a tak I nyní se nestalo, kdyžbychom něco neslušného
učinili.

14. Posvětili se tedy kněží, a Levítové, aby nesli archu
Hospodina Boha [sraelova.

15. I nesli synové Levi archu Boží, jakož byl přikázal
Mojžíš, podle slova Hospodinova, ua ramenou svých, na 80
choříčh.

16. I řekl Davíd předním z Levítův, aby ustanovili z bratří
svých zpěváky s nástroji hudebními, totiž s harfami, a loutnami,
a cymbály, aby se rozléhal na vysostech zvuk veselí.

17. I ustanovili [k tomu) Levíty: Hemana s)na Joelova, a
bratří jeho, Asafa syna Barachiášova: z synův pak Merari,
bratří jejich, Ethaua syna Kas-jášova.

KAPITOLA XIV.

' ©j. okrzo „Uri a Thumim.“ (2. Mojž. 28., 30.)

KAPITOLA XV.

* £t J. nmytím a zdrželivosti. (2. Mojž. 19., 10.)
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18. A s ními bratří jejich: v druhém řádu, Zachariáše, a
Bena, a Jaziele, a Semiramota, a Jahiele, a Ani, a Eliaha.
a Bunajáše, a Maasiáše, a Mathathiáše, a Elifalu, a Make
niáše, a Obededomů, a Jehiele, vrátné.

19. Zpěváci pak [byli] Heman, Asaf, a Ethan, na cimbálích
měděných hrajíce.

20. Zachariáš pak a Oziel, a Semiramoth, a Jahiel, a Ani,
a Eliab, a Maasiáš, a Banatáš na harfách tajemné věci pro
zpěvovali.

21. Mathathiáš pak. a Elifalu, a Makeniáš, Obededom. a
Jehiel, a Ozaziu na citarách osmi strun hráli vítěznou chválu.

22. Choneniáš pak přední z Levítův, nad proroctvím byl,*
k předzpěvování líbezné písně: nebo byl velmi umělý.

23. A Barachiáš, a Elkana, (byli) vrátní u archy.
24. Sebeniáš pak, a Josafat, a Nathanael, a Amasaj, a Za

chariáš, a Banaláš a Eliezer, knéží, troubili na trouby před
archou Boží: a Obededom, a Jehiáš byli vrátní u archy.

25. A tak David, i všickni starší leraelští, a tisícníci, šli,
aby přenesli archu úmlavy Hospodinovy z domu Obededo
mova, s veselím.

26. A že pomohl Bůh Levítům, kteříž nesli archu úmluvy
Hospodinovy, obětovali sedm volův a sedm skopcův.*

27. Davíd pak odén byl rouchem kmentovým,tolikéž vějehní
Levítové, kteří nesli archu, i zpěváci i Choneniáš kníže pro
roctví“ mezí zpěváky: David pak také oblečen byl v Efod
Iněný.

29. A veškeren Israel provázeli archu úmluvy Hospodinovy
s plesáním, a zvukem trouby, a s troubami, a na cimbály, a
na harfy, a na citary hrajíce.

20. A když přišli s archou úmluvy Hospodinovyaž do města
Davidova, Michol dcera Saulova vyhlédajíc z okna, viděla
krále Davida poskakujícího, a hrajícího, [ pohrdla jím ve
srdci svém.

KAPITOLA XVL
Archa Boší postavena na místo ové, — David zařidil zpívání chval Božích,

1. Tedy přinesli archu Boží, a postavili ji u prostřed stánku,
kterýž byl pro ni rozbil David: a obětovali oběti zápalné,
i obéti pokojné před Bohem.

2. A kdvž byl dokonal David obětování obětí zápalných.
a obětí pokojných, dal požehnání lidu ve jménu Hospodinovu:

3. a podělil všecky od muže až do ženy každého koláčem,
a kusem pečeně bůvolové, a žemlí usmaženou v oleji.

4. Potom ustanovil před archou Hospodinovou [některé]
z Levítů. kteřížby tu přislukovali a připomínali skutky jelo,
a oslavovali, I chválili Hospodina Boba Israelakého:

5. Asafa předního; a druhého po ném Zachariáše: Jahiele
pak, Semiramota, a Jehiele, a Mathathiáše, a Eliaba, a Bu
najáše, a Obededoma: Jehiele nad nástroji žaltáře, a nas
loutnami: Asafa pak, aby hrál na cimbálích.

6. Banaiáše pak a Jazlele kněží, aby na trouby troubili
ustavičné před archou úmlovy Hospodinovy.

7. Vten den ustanovil David kníže Asafa a bratry jeho
k chválení Hospodina.

8. Chvalte Hospodina, a vzývejte jméno jeho, oznnmujte
mezí národy nálezy * jelo.

"© J. Hidil a zpravoval zpěvy posvátné a předzpévoval.
* £. J. na znamení vděčnosti, že žádného z nich nepotkalo neštěstí

Jako prve Ozn.
* © J. správev posvátného zpěvu.

KAPITOLA XVI.

* nálezy. t J. skutky Jeho.
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9. Zpívejte jemu. a žalmy hrejte jemu : a vypravujte o všech
divných skutcích jeho.

10. Chvalte jméno svaté jeho: vesel se srdce hledajících
Hospodina.

11. Hledejte Hospodina, i moci jeho: hledejte tváři jeho *
vždycky.

12. Rozpomínejte se na divné skutky jeho, kteréž čínil:
na zázraky jeho, a na soudy úst jeho.*

13. Ó símě Israele služebníka jeho: ó synové Jakoboví
vyvolení jeho.

14. Onť (jest] Hospodin Bůh náš: na vší zemi soudové jeho.“
1ě. Pamatujte po vše věky na smlouvu jeho: na řeč, kterou

přikázal do tisíce pokolení.
16. Kterouž utvrdil s Abrahamem : a na přísahu jeho s Isákem,
17. a stanovil ji Jakoboví za příkaz: a Israelovi za smlouvu

věčnou,

18. řka: Tobé dám zemi chananejsakou, za provazec dědictví
vašeho.

19. Když byli“ nemnozí v počtu malí, a pohostěnci v ní,
2. a přecházeli od národu k národu, a z království k ji

nému lidu:

21. a nedopustil žádnému utiskovati jich, anobrž pro ně
trestal krále.

22. [Řka]: Nedotýkejte se pomazaných mých: a prorokům
mým nečiňte nic zlého.“

23. Zpívejte Hospodinu všecka země: zvěstujte den po dni
spasení jeho.

24. Vypravujte mezi pohany slávu jeho: a mezi všemi ná
rody divy jeho

25. Nebo veliký [jest] Hoapodín, a chvalitebný velmi: a
hrozný nade všecky bohy.

26. Nebo všíckni bohové národův jsou modly:" Hospodin
pak učinil nebesa.

27. Sláva a velebnosť před ním: afla a radost na místě
jeho.

28. Doneste Hospodinu čeledi národův, doneste Hospodinu
sláva a panování.“

29. Vzdejte Hospodinu slávu. [jak sluší) jménu jeho při
neste oběti, a přijďte před obličej jeho: a klanéjte se Hospo
dinu v okrase avaté.*

30. Ať se pohybuje před tváří jeho všecka země: nebo ©
založil okršlek nepohnutelný. :

31. Veselte se nebesa. a raduj se země, a nechať řeknou
mezi národy: Hospodin kraluje.

32. Nechať zvučí moře, i plnosť jeho: nechť se veselí pole,
i všecko, což na nich jest.

99. Tehdáž chválu vydá stromoví lesní před Hospodinem:
neboť přichází, aby soudil zemi.

34. Chvalte Hospodina, neboť jest dobrý: nebo na věky
[trvá] milosrdenství jeho.

35. A rcete: zachovej nás Bože spasitelí náš; a shromaždí

* Mini tu archu, kteráž byla Jistým znamením a svědectvím přítom
nosti Páně.

3 tj. to k čemu v alíbech svých se savázati ráčil a čeho zase od
vás žádá.

* ©Jj. Horpodin soudí veškerou zemi — soudové jeho patrni jsou
všady

* rozuměj: předkové vaši, Abraham, Isák a Jakob.
* Arclotcové slovou tu „pomazaní“; byliť zajlstě králi a proroky.
* t. ). marné, níčemné stvůry.
* £ j. vy, čeledi národův, uznejte velebnosť a panování Jeho, a oala

vujte Ho.
> ©j. ozdobení svatosti a ctností.
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nás, a vytrbni z pohanů, abychom chválili svaté jméno tvé,
a veselili se v písních tvých.

86. Požehnaný Hospodin Bůh Israelův od věkův až na věky :
a rci veškeren lid: Amen,'© a chvalte Hospodina.''

87. Zanechal tedy tu (David) před archou úmluvy Hospo
dinovy, Asafa a bratry jeho, aby přisluhovalt před archou usta
vičně po všecky dny, a po pořádcích svých.

38. Obededoma pak a bratry jeho šedesáte osm: a Obede
doma syna Idithunova, a Hosu ustanovil vrátnými.

39. Sadloka pak kněze, a bratří jeho kněží, nechal před
stánkem Hospodinovým na vysostí, která byla v Gabaon,'*

40. aby obětovali oběti zápalné Hospodinu na oltáři zá
palu ustavičně, ráno i večer, podle všeho, což psáno jest
v zákoně Hospodinově, jejž přikázal lsraelovi.

41. A po něm (nechal) Hemana, a Idithuna, a jiných vy
braných, jednohokaždého jménem jeho, aby chválili Hospo
dina: proto že na věky [trvá) milosrdenství jeho.

42. Hemana také a Idithuna [ustanovil, aby) na trouby
troubili, a hrálí na címbály, i na všecky hudebné nástroje,
k zpívání Bohu; syny pak Idithunovy učinil vrátnými.

43. I navrátil se veškeren lid do domu svého: i David,
aby také požehnal domu svému.

KAPITOLA XVII.

Bůb nedal Davidovi stavěti chráma a přislibll mu dáti syna, kterýž stavbu
vykoná.

1. Když pak bydlil David v domu svém, řekl Nathanovi
proroku: Hle já přebývám v domu cedrovém, archa pak
úmluvy Hospodinovy pod kožemi jest.

2. I řekl Nathan Davidoví: Všecko, což jest ve srdcí tvém,
učlň: nebo Bůh s tebou jest.

3. Tehdy té noci stalo se slovo Boží k Nathanoví, řkoucí:
4. Jdi a mluv Davidovi služebníku mému: Toto praví Ho

spodin: Nebudeš ty mi stavěti domu k bydlení.
5. Nebo jsem nebydlil v domě, od toho času, jak jsem vy

vedl Israele, až do dne tohoto; ale byl jsem vždycky mění
vaje místa stánku, a ve stanu

6. přebývaje se vším Israelem. Zdali jsem kdy mluvil aspoň
jednomu ze soudcův israelských, kterýmž jsem byl přikázal,
aby pásli lid můj, a řekl-li jsem: Proč jste mi nevystavěli
domu cedrového ?

7. Protož nyní takto díš alužebníku mému Davidovi: Toto
praví Hospodin zástupův: Já jsem tě vzal, když jsi na pa
stvách za stádem chodil, aby byl vůdcem lidu mého israel
ského.

8. A byl jsem s tebou, kam koli jsi se obrátil: a pobil
jsem všecky nepřátely tvé před tebou, a učinil jsem tobě
jméno jako jednoho z velikých, kteří slaví se na zemi.

9. I dal jsem místo lidu svému israelskému: vštípen bude,
a bydlíti bude na něin, a více se nepohne; aniž synové nepra
vosti potrou ho, jako od počátku,

10. hned od toho času, jak jsem dal soudce lidu svému
israelskému, až jsem ponížil všech nepřátel tvých. Zvěstuji
tedy tobě, že Hozpodin sám vystaví tobě dům.

zápalných. David poslal tam Sadoka, knižete kněžského, Ablathar pak
měl v Jernsalémě službu konati při arše Boží, kteráž dávno jíž vo
stánku nebyla, proto že ji Židé s sebou na bojišté nosili.

© (=
m

ůJŠ=
X

:bh
U

.

E4 je

ně
a.M

s-© 3a „=
k AU

KAPITOLA XVII, 564

11. A když vyplníš dny své. aby šel k otcům svým, vzbudím
símě tvé po tobě, kteréž bude z synův tvých: a uperním krá
lovství jeho.

12. Onf mi ustaví dům, a utvrdím trůn jeho až na věky.
13. Já budu jemu za otce, a on bude mi za syna: a mi

losrdenství svého neodejmu od něho, jakož jsem odjal od
toho, který byl před tebou.

14. A ustanovím jej v domu svém, a ve království svém
až na věky: a trůn jeho bude přepevný na věky.

15. Podle všech slov těchto, a podle všeho vidění tohoto,
tak mluvil Nathan Davidovi.

16. Tedy všed král David, posadil se před Hospodinem '
a řekl: Kdo jsem já Hospodine Bože, a jaký [jest] dům můj,
aby mi učinil takové věcí ?

17. Anobrž i to málo zdálo se před oblíčejem tvým, a proto
mluvil jsi o domu služebníka svého také na budoucí časy:
a učinil jsi mne znamenitého nade všecky lidi, Hospodine
Bože.

18. Co více říci může David, poněvadž tak jsi oslavil slu
žebníka svého, a poznal jsi ho?

19. Hospodine, pro služebníka svého podle srdce svého
učinil jsi všecku velebnosť tuto, a chtěl jsi, aby známé byly
všecky veliké věci.

20. Hospodine, není tobě rovného: anobrž není jiného
Boha kromě tebe, ze všech, ježto jsme slýchali ušima svýma.

21. Nebo kde jest který národ, jako lid tvůj israelský,
národ jediný na zemi, k němuž přišel Bůh, aby vysvobodil
ho, a udělal ho Bobě lidem, a aby velikostí svou a hrůzami
vyvrhl národy od tváři jeho, jejž byl z Egypta vysvobodil?

22. A zvolil jal lid svůj israelský sobě za lid až na věky,
a ty Hospodine sám učíněn jsi Bůh jeho.

23. Nyní tedy Hospodine, řeč, kterou jsi mluvil služebníku
svému, a o domu jeho, utvrzena buď na věky, a učiů, jakož
jsi mluvil.

24. A zůstaň, a zvelebeno buď jméno tvé až na věky: a
říkáno buď: Hospodin zástupů, Bůh Israelův, a dům Davida
služebníka jeho (buď) trvající před ním.

25. Nebo ty Hospodine Bože otevřel jai ucho [zjevil jsi]
služebníku svéma, že mu ustavíš dům: a proto našel slu
žebník tvůj důvěrnost, aby se modlil před tebou.

26. Nyní tedy Hospodine, ty jsi Bůh; a mluvil jsi služeb
niku svému tak veliká dobrodiní.

27. A počal jsí dobrořečiti domu služebníka svého, aby
vždycky byl před tebou: nebo když ty Hospodine požehnáš,
požehnán bude na věky.

KAPITOLA XVID.
Vítězství Davidovo nad Fillstioskými a Jinými nepřátely.

1. Stalo se pak potom, že porazil David Filistinské, a sní
žil je, vzal Geth, i vesnice jeho, z ruky Filistinských,

2. a porazil Moaba, a učinění jsou Moabští služebníky Da
vidovými a dávali mu dary.'

3. Toho času porazil David také Adarezera krále Soby
krajiny Hematb, když byl vytáhl, aby rozšířil království své
až k řece Eufratu.

' KAPITOLA XVIL

* £ J. před archou úmluvy.
KAPITOLA XVIL

* £. J. platy či daně dárali — poplatnými ae stali.
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4. I vzal mu David tisíc vozův, a sedm tisíc jezdcův, a
dvaceti tisíc mužův pěších, a zpodřezal žíly všechněm koňům
vozním, krom sto vozů, kteréž zachoval sobě.

5. Přitábl pak i lid syrský od Damašku na pomoc Adare
zeroví králi Soby: ale 1 ztěch porazil David dvamecítma
tisíc mužův. .

6. A položil vojsko v Damašku, tak že Syrie také sloužila
jemu, a dávala dary. A pomáhal jemu Hospodin ve všech
věcech, ku kterýmkoli se obrátil.

7. Pobral také David touly zlaté, které měli služebníci
Adarezerovi, a přinesl je do Jerusaléma.

8. Také z Thebath a Chun, měst Adarezerových, [nabral]
mědi velmí mnoho, z kteréž udělal Šalomoun moře měděné.
a sloupy i nádoby měděné.

9. To když uslyšel Thou, král Hemath, totižto že porazil
David všecko vojsko Adarezera krále Soby,

10. poslal Adorama syna svého k králi Davidoví, aby žádal
od něho pokoje, a spolu radoval se s ním, že porazil a vybo
joval Adarezera: nebo Thou byl nepřítel Adarezerův.

11. Ale i všecky nádoby zlaté, a stříbrné, a měděné, za
světil David král Hospodinu se stříbrem, a zlatem, kteréž
byl pobral ze všech národův, z Idumejských, z Moabských,
z synův Ammonových, z Fillstinských, i z Amalechitských.

12. Abisaj pak syn Sarvie porazil Edoma v údolí Solnatém,
osmnácte tisíc.

13. A postavil v Edomu stráž, aby Idumea sloužila Davi
dovi: i zachoval Hospodin Davida při všech věc.ch, kamž
ee koli obrátil.

14. A tak kraloval David nade vším Israelem, a činil soud
a spravedlnost všemu lidu svému.

16. Joab pak syn Sarvie byl nád vojskem, a Josafat syn
Ahiludův kancléřem.

16. Sadok pak syn Achitobův, a Abimelech syn Abiatbarův,
byli kněžími; a Suss písařem.

17. Banaláš také syn Jojadův nad zástupy Cerethi, a Fe
lethi: synové pak Davidovi první k ruce králi.

KAPITOLA XIX.

Hanon zobavil Davidovy posly. — Válka Davidova s Ammonitskými,
a vítězství nad aimi.

1. Přihodilo se pak. že umřel Naas král synův Ammon, a
kraloval syn jeho místo něho.

2. I řekl David: Učiním milosrdenství s Hanonem svnem
Naasovým: nebo prokázal mi otec jeho milosť. I poslal David
posly, aby ho potěšili (v zármutku], pro smrť otce jeho. Kte
řížto když přišli do země Ammonitských, aby potěšíli Hanona,

8. knížata ammonitská řekla k Hanonovi: Ty snad se do- SG
mníváš, žeby David pro poctivost otce tvého poslal, kteřížby ©
tě potěšili: a neznamenáš toho, že (proto) aby shlédli, a vy
ekoumali, a přehledali zemi tvou, služebníci jeho přišli k tobě.

4. Protož Hanon služebníky Davidovy oblysil, a oholil, a
zustřihal sukné jejich od beder až k nohám. a propustil je.

5. Kteřížto odšedše vzkázali to Davidovi, i poelal proti
nim nebo velikou potupu trpěli, a rozkázal, aby pobyli v Je
richu, dokudby neobrostly brady jejich, a potom aby se na
vrátili.

6. Vidouce pak Ammonitští, že křivdu učinili Davidovi,
poslali Hanon 1 ostatní lid tisíc hřiven stříbra, aby sobě na
jali z Mesopotamie, a z Syrie Maachy, a z Soby vozůvI jezdcův.

T. I najali třiceti dva tisíce vozů. a krále Maachy s lidem

— a ——

k KAPITOLAXX. 506

jeho. Kteřížto přitáhše, položili se naproti Medaba. Ammo
nitští také shromáždivše se z měst svých přitáhli k boji.

8. Což uslyšev David, poslal Joaba, I vše vojsko mužův
udatných:

9. a vytáhše Ammonitští, šikovali se u brány města: krá
lové pak, kteří byli jim na pomoc přítáhli, zvláště stáli na
poli.

10. Protož Joab porozuměv, že se boj 6 předu i s zadu proti
němu strojí, vybral muže nejudatnější ze všeho Israele, a táhl
proti Syrským.

11. Ostatek pak lidu dal pod ruku Abisaje bratra svého;
a ti táhli proti Ammonitským.

12. I řekl: Budou-li mne přemáhati Syrští, přispěješ mi
na pomoc: pakli budou tebe přemábati Ammonitští, pomohu
já tobé. '

13. Posilní se: a zmužile se mějme [bojujíce] za lid náš,
a za města Boha našeho: Hospodin pak, což dobrého jest
před oblíčejem jeho, učiní.

14. Táhl tedy Joab, a lid, kterýž s ním byl, k bitvě proti
Syrsekým: i zahnal je.

15. Ammonitští pak vidouce, že utekli Syrští, utekli také
i oni před Abisajem bratrem jeho, a vešli do města: Joab
též navrátil se do Jerusaléma.

16. Vidouce pak Syrští, žeby poraženi byli od lsraele, po
elali posly, a přivedli Syrské, kteříž bydlili za řekou: Sofach
pak kníže vojska Adarezerova, byl vůdce jejich.

17. Což když oznámeno bylo Davidoví, shromáždil veškeren
lid israelský, a přepravil se přea Jordán, a připadl na ně, a
zřídil vojsko proti ním, a oni bojovali s ním.

18. I ntekli Syrští před Israelem: a David porazil z Syr
ských sedm tisíc vozív a čtyřiceti tisíc pěších, 1 Sofacha
kníže vojska.

19. Vidouce pak alužebníci Adarezerovi, že jsou přemožení
od Jeraele, utekli k Davidovi a sloužili jemu: a Syrští ne
chtěli více táhnouti na pomoc Ammonitským.

KAPITOLA XX.

Darid dobyl města Rabby. — FiHatinšti třikrát od něho přemožení.

1. Stalo se pak po prošlém roce, toho času, kdyžto králové
vyjíždívají na vojnu, Joab sebral vojsko, a lid válečný, a
hubil zemi synův Ammon; i přitábl, a oblehl Rabbu: David
pak zůstal v Jerasalémě, když Joab dobyl Rabby, a zkazil ji.

2. Sňal pak David korunu Melchomovi s hlavy jeho, a našel,
že vážila břívnu zlata. a (bylo v níj velmi drahé kamení,
1 udělal sobě ztoho korunu: kořisti také z města velmi
mnohé vzal:

8. lid pak, který byl v něm, vyvedl: a kázal po nich je
zlíti vozy mláticími a branami železnými a vozy železnými,
tak aby roztrhání a zetříní byli: tak učínil David všem mě
stům ammonitským: a navrátil se do Jerosaléma se vším
lidem svým.

4. Potom povstala vojna v Gazer s Filistinskými: v kte
réžto zabil Sobochaj Husatský, Safaje z rodu Rafaim a snížil je.

5. Jiná také válka stala se proti Filístinským, v které zabil
Bobdan syn Háje, Bethlémský, bratra Goliáše Gethejského,
u jehožto kopí bylo dřevo jako vratidlo tkadlcovské.

6. Ještě i jiná válka stala se v Geth, kdežto byl muž pře
vysoký, maje po šestí prstech, totiž, všech čtyřmecítma: i ten
byl z rodu Rafa zplozen.
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T. Ten se rouhal Israelovi: a zabil ho Jonathan syn Samaa
bratra Davidova. Tito jsou synové Rafa v Geth, kteříž padli
od ruky Davidovy. a služebníkův jeho.

KAPITOLA XXI
Daridovro lidu arčiení a pokuta sa to.

1. Dovstal pak satan protí Israclovi: a ponukl Davida, abysčetl Israele.

2. I řekl David k Joabovi. a knížatům lidu: Jděte, a se
čtěte Israele od Bersabee až do Dan: a přineste ml počet,
abych věděl.

8. I odpověděl Joab: Přispořiš Hospodin lidu svého stokrát
více, nežli (ho) jest: zdajíž pane můj králi, nejsou všickní
služebníci tvoji? Proč toho bledá pán můj, coby za hřích
počteno bylo Israelovi.

4. Ale řeč králova více přemohla: i vyšel Joab, a obešel
všecken lid israelský: a navrátil se do Jerusaléma:

Ď. i dal Davidovipočet těch, kteréž byl obešel: a nalezen
jest počet všeho Israele tisíc tisícův a jedenkrát sto tisíc
mužův bojovných: z Judy pak čtyřikrát sto tisíc a sedmdesáte
tisíc bojovníkhy.

G. Nebo Lévi, a Benjamina nepočítal:
děčně vykonával králův rozkaz.

7. Nelíbilo se pak Bohu, což rozkázáno bylo: a bil Israele.
8. [ řekl David k Bohu: Zhřešil jsem těžce, že jsem to

učinil: prosím odejmi nepravost služebníka svého, neboťjsemnemoudře učinil.

9. I mluvil Hospodin k Gadovi vidoucímu Davidovu, řka:
10. Jdi, a mluv k Davidovi, a rci jemu: Toto praví Ho

spodin: Tři věci tobě na vůli dávám: vyvol sobě jednu.
kteroužby chtěl, a učiním tobě.

11. A když přišel Gad k Davidovi, řekl jemu: Toto praví
Hospodin: Vyvol sobě, co chceš:

12. buďto hlad za tři léta: buď aby za tři měsíce utíkal
před nepřátely svými, a meče jejích aby nemohl ujíti: aneb
aby za tři dny meč Hospodinův, a mor byl v zemi, a anděl
Hospodinův aby hubil po všech končinách israelských: nyní
tedy viz, co mám odpovědíti tomu, kterýž mne poslal.

13. I řekl David k Gadovi: Se všech stran úzkosti tlačí

mne: ale lépe mi jest, abych upadl v ruce Hoapodinovy,
neb mnohá jsou slitování jeho, nežli vruce lidské.

14. Tedy dopustil Hospodin mor na Israele: a padlo z Israele
gedmdesáte tisíc mužův.

15. Poslal také anděla i na Jerusalém, aby hubil jej; a
když hubil, popatřil Hospodin, a alitoval se nad velikostí
zlého: i přikázal andělu, kterýž hubil: Dostiť jest, již přestaň

ruka tvá. Anděl pak Hospodináv stál podle humna Ornana
« Jebusejského.*

16. I pozdvih David očí svých, viděl anděla Hospodinova
stojícího mezi nebem a zemí, a dobytý meč v ruce jeho, a
vytažený proti Jerusalému: i padl on i starší odění jsouce
žíněmi, tváří k zemi.

17. I řekl David k Bohu: Zalali nejsem já ten, který jsem

rozkázal, aby sečten byl lid? Jáť jsem sňm ten, který jsem
zle učinil: toto pak stádo což jest provinilo? Hospodine Bože
můj, nechť se obrátí, prosím, ruka tvá na mne, a na dům
otce mého: ale lid tvůj nebudíž trestán

proto že Joab bez

KAPITOLA XXI

* © j. až dotnd zasáhalu morová rána.
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18. Anděl pak Hospodinův přikázal Gadovi, aby řekl Da
vidovi, aby vstoupil, a vzdělal oltář Hospodinu Bohu na humně
Ornana Jebusejského.“

19. I vstoupil David podle řeči Gadovy, kterouž byl jemu
mluvil ve jménu Hospodipovu.
« 2. Orman pak když vzhlédl, a viděl toho anděla, skryl se,
a čtyři svnové jeho 8 níin: neb toho času mlátil na humně
pšenici.

21. Tehdy když přicházel David k Ormauovi, Ornan uzřel
jej, a šel vstříc jemu z humna, a poklonil ae jemu tváří
k zemi.

22. [ řekl jemu David: Dej mi to místo humna svého, at
vzdělám na něm oltář Hospodinu: tak aby zač stojí stříbra
za ně vzal, ať přestane rána v lidu.

23. I řekl Ornan k Davidovi: Nechť (sobě) vezme, a učiní
pán můj král, což se koli jema libí: ale i voly [tyto] dávám
k zápalné oběti, i vozy mláticí na dříví, 1 pšenici k obětí:
to všecko rád dám.

24. I řekl jema král David: Nikoli tak nebude, ale stříbra
tobě dám, zač stojí: neboť není slušné, abych tobě co odjal,
a tak obětoval Hospodinu oběti zápalné darem dané.

25. Dal tedy David Ornanovi za to místo lotův zlata spra
vedlivé váhy šest set.

26. A vzdělal ta oltář Hospodinu: a obětoval oběti zápalné
i pokojné, a vzýval Hospodina, a vyslyšel jej skrze oheň,
[spadlý] e nebe na oltář zápalné obětí.

27. I přikázal Hospodin andělu. a obrátil meč svůj do
pošvy.

28. Protož hned David vida, že jej vyslyšel Hospodiu na
bumně Ornana Jebusejského, obětoval tu oběti.

729. Stánek pak Hospodinův, kterýž byl udělal Mojžíš na
poušti, “a oltář zápalných obětí toho času byl na vyrosti
v Gabaon.

A. Ale nemohl David jítí k oltáři,* aby tam prosil Boha:
nebo náramným strachem byl přestrašen, vida tueč anděla
Hospodinova.

KAPITOLA XXII.

Připravení potřeb k obrámu. -— Porušení Davidovo o stavení Jeho.

1. I řekl David: Tento jest dům Boží, a tento oltář k zá
palné oběti lidu israelského."

2. I příkázal, aby se shromáždili všickni znova k židovstvu
obrácení z země israelské,“ a ustanovil z nich kameníky, aby
tesali a hladili kamení k stavení domu Božího.

3. Železa také velmi mnoho na hřeby ke dveřím, a na
háky, a skoby připravil David: a mědi váhu nesčíslnou.
„4 Též i dříví cedrového bez počtu, kteréžSldonští a Tyrští
přiváželi Davidovi.

b. I řekl David: Šalomoun syn můj pacholík maličký jest
a outlý; dům pak, který chci stavěti Hospodinu, takový má
býti, aby po všech krajinách slovutný byl: a protož připravím

3 Místo dotčené bylo na vrchu Morla, ležícím nad městem. Na té
hoře vystavěn byl později chrán.

* £ j. před stánek a oltář do Gabaonu.

KAPITOLA XXII.

! Tuto na hoře Moria, kdež bylo humno Ornanovo, bndiž chrám za
ložen a postaven; tady také obětovati se bude.

» Cizozemei, t. j. Kananojšti, uprostřed Israelských bydlící, k těžkým
pricem odsouzení, jimž s tou výminkuu život darován byl, aby se mo
dhářství odřeklí.= /
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jemu potřebné věci. A pro tu příčinu před smrtí svou při
pravil všecky náklady.

6. I povolav Šalomouna syna svého: přikázal mu, aby
Stavěl dům Hospodinu Bohu Israelovu.

7. I řekl David Šalomounovi: Synu můj, vůle má byla,
abych vystavěl dům jménu Hospodina Boha mého;

8. ale stala se řeč Hospodinova ke mně, řkoucí: Mnoho
jsi krve vylil, a velmí mnohé války jsi vedl: nebudeš moci
stavěti domu jménu mému, vyliv tak mnoho krve přede mnou:

9. syn, kterýž narodí se tobě, bude muž velmi pokojný:
odpočinutí zajisté dám jemu přede všemi nepřátely jeho vůkol:
a pro tu příčinu, Pokojný * slouti bude: neb pokoj, a odpo
čínutí dám v Israeli po všecky dny jeho.

10. Onf ustaví dům jménu mému. a on bude mi za syna,
a já budu jemu za otce: a upevním trůn království jeho nad
Israelem na věky.

11. Nyní tedy synu můj, budiž Hospodin s tebou, a šťastně
se tobě veď, a vystavěj dům Hospodinu Bohu svému, jakož
mluvil o tobě.

12. Dejž také tobě Hospodin opatrnost a rozum, aby mohl
zpravovati leraele, a ostříhati zákona Hospodina Boha svého.

13. Nebo tehdy budeš moci prospívatí, budeš-li ostříhati
přikázání a soudův, jež přikázal Hospodin Mojžíšovi, aby
naučí! Israele: posílniž se, a zmužile sobě počínej, neboj se,
ani se lekej.

14. Hle já v chudobě své“ přípravil jsem náklady na dům
Hospodinův, zlata hřiven ato tisíc, a stříbra tisíc tisícův
hřiven:“ mědí pak a železa není váhy, nebo množství jeho

převyšuje všeliký počet: dříví a kamení připravil jsem ke
všem potřebám.

15. Máš také velmí mnoho řemeslníkův, kameníkův a zed
níkův i tezařův, a v každém řemesle vysoce rozumných k dě
lání díla,

16. ve zlatě i stříbře i mědi i železe, kteréhož není počtu.
Vzchop se tedy, a dělej, a Hospodin bude s tebou.

17. Přikázal také David všem knížatům israelským, aby
pomáhali Šalomounovi synu jeho,

18. řka: Vidíte, že Hospodin Bůh váš s vámi jest, a dal
vám odpočinutí vůkol, a dal všecky nepřátely vaše v ruce
vaše a podmaněna j st země [tato] před Hospodinem a před
lidem jeho.“'

19. Oddejtež tedy srdce svá i duše své, abyste hledali Ho
spodína Boha svého, a povstaňte a vystavějte Svatyni Hospo
dinu Bohu, aby vnesena byla archa úmluvy Hospodinovy,
i nádoby Hospodinu posvécené, do domu, kterýž bude vystavěn
jménu Hospodinovu.

KAPITOLA XXIIL

Šalomoun ustanoven králem. — Bečtaol Lovitův, rozdělení jich a povinnosti

1. Tedy David sestárlý a plný dnů, ustanovil Šalomouna
syna svého králem nad Ieraelem.

2. A shromáždil všecka knížata israelské, i kněží a Levíty.
3. I sečtení jsou Levítové od třicítiletých, a výše: a na

lezeno jest třiceti a osm tisíců mužů.

> Šalomoun vykládi se po česku slovem: Pokojný.
©V chudobě svě t. j. za těžkých časáv mého panování.
5 Na hřivnu zlata počítá se 4397, dukátův, Hřívnastříbra obnášela

1050 dolarův.
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4. Z těch vybráno jest a rozděleno k službě domu Hospo
dinova, čtyřmecítma tisíců: vladařů pak a soudců šest tisíců.

6. A vrátných čtyři tisíce: a tolikéž zpěváků prozpěvujících
Hospodinu na nástrojích, kterých nadělal [David] k zpívání.

6. A rozdělil je David po pořádcích synův Lóvi, totiž Ger
sona, a Kaatha, a Merari.

7. Synové Gersonovi: Leedan a Semei.
8. Synové Leedanovi: kníže Jahiel, Zethan a Joel, ti tří.
9. Synové Semelovi: Salomith, a Hosiel, a Aran, ti tří: ta

jsou knížata čeledí Leedanských.
10. Synové pak Semelovi, Leheth, a Ziza, a Jaus, a Baria,

ti [jsou] synové Semeioví, čtyří.
11. Byl pak Leheth první, Ziza druhý: Jans pak a Baria

neměli mnoho synův, a protož za jednu čeleď, a za jeden
dům počtení jsou.

12. Synové Kaathoví: Amram, a Isaar, Hebron a Oziel, tí
čtyři.

13. Synové Amramovi Aaron a Mojžíš. I oddělen jest Aaron,
aby přislahoval v Svatyni svatých, on I synové jeho na věky,
a aby zapaloval zápal Hospodinu vedle obyčeje svého, a do
brořečil jménu jeho na věky.

14. Mojžíše také muže Božího synové počtení jsou v po
kolení Lévi.

15. Synové Mojžíšoví: Gersom, a Eliezer.
16. Synové Gersomovi: Subuel první.
17. Synové pak Elíezerovi byli: Rohobla první: a neměl

Elierer eynův jiných. Synové pak Rohoblášovi rozmnožili
se velmi.

18. Synové Isaarovi: Salomith první.
19. Synové Hebronovi: Jerjau první, Amariáš drahý, Ja

haziel třetí, Jekmaam
20. Synové Ozielovi: Micha první, Jesla druhý.
21. Synové Merari: Moholi, a Musi. Synové Moholi: Ele

azar a Cis.

29. Umřel pak Eleasar, a neměl synův, ale dcery: i pojalí
je synové Cis bratří jejich.'

29. Synové Muzi: Moboli, a Eder a Jerimoth,tl tří.
24. Ti (jsou) synové Lévi po příbuznostech a čeledech

svých, knížata po pořádcích, a počtu hlav jednohokaždého,
kteříž konali dílo přisluhování domu Hospodinova, od dva
cítiletých a výše.

25. Nebo řekl David: Odpočinutí dal Hospodin Bůh Israelův
lidu svému, a bydlení v Jerusalémě až na věky.

28. Aniž bude úřad levítský, aby více nosili stánek, a
všecky nádoby jeho k přisluhování.

27. Také podle rozkázání Davidova nejposlednějšího po
čítán bude počet synův Léví od dvacítiletých a výše.

28. A budou pod rukou synův Aaronových na přialuhování
domu Hospodinova, v síňcích, a v komorách, a na místě oči
šťování, a ve Svatyni, a při vší práci alužebností chrámu
Hospodinova.

29. Kněží pak budou nad chleby předložení, a při oběti
bělné mouky, a pří koláčích přesných, a pří pánvi, a při
pražení, i nad všelikou vahou a měrou.

80. Levítové pak, aby stáli ráno k chválení a zpívání Ho
spodinu: tolikéž i u večer,

KAPITOLA XXIII.

t ©j. příbuzní, bratranel jejich. Umřel-li otec bez synův, dědily po
něm dcery, ale bylo jim vdáti se za někoho ze svého pokolení. 4. M.
M., 6. a 86.. 6.
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81. též i při obětování obětí zápalných Hospodinových,
jako vsuboty, a na nov měsíce při slavnostech ostatních“
vedle počtu, a posvátných řádův jednékaždé věci, ustavičně
před Hospodinem.

32. A aby ostříbali stánku úmluvy, a řáda Svatyně, | za
chovávání synův Aaronových bratří svých, aby posluhovalí
v domu Hospodinovu.

KAPITOLA XXIV.
Rozdělení synův Aaronových ma čtyřimecitma tříd,

1. Synů pak Aaronových tato rozdělení byla. Synové Aaro
novi: Nadab a Abiu, a Eleazar, a Ithamar.

2. Umřeli pak Nadab a Abiu před otcem svým bez dětí:
protož konal úřad kněžský Eleazar, a Ithamar.

3. I rozdělil je ' David, totiž, Sadoka z synův Eleazarových,
a Abimelecha z synův Ithamarových, vedle tříd jejich a slu
žebnosti.

4. A nalezeno jest mnohem více synův Eleazarových před
ních mužů, nežli synův Ithamarových. Rozdělil pak jim, to

jest synům Eleazarovým, knížata po čeledech šestnácte: a
synům Ithamarovým po čeledech a domích jejich osm.

5. Rozdělil pak obědvě čeledi mezi sebou losy: nebo byli
knížata Svatyně, a knížata Boží, tak z synův Eleazarových,
jako z synův Ithamarových.“

6. I popsal je Semejáš syn Nathanaelův písař Levíta před
králem a knížaty, a Sadokem knězem, a Ahimelechem synem
Ablatharovým, i před knížaty čeledí kněžských a levítských :
(tak že] jeden dům, kterýž byl nad jinými, (byl) Eleazarův:
a druhý dům, kterýž pod sebon měl jiné, Ithamarův.

7. Padl pak los první na Jojariba,“ druhý na Jedeje.
8. třetí na Harima, čtvrtý na Šeorima,
9. pátý na Melchia, šestý na Maímana.

10. sedmý na Akkosa, osmý na Abla,
11. devátý na Jesua, desátý na Sechenia,
12. jedenáctý na Eliasiba, dvanáctý na Jakima,
13. třináctý na Hopfa, čtrnáctý na Isbaaba,
M. patnáctý na Belga, šestnáctý na Einmera,
15. sedmnáctý na Hezira, osmnáctý na Afsesa,
16. devatenáctý na Feteja, dvacátý na Hezechiele,
17. jedenmecítmý na Jachina, dvamecitmý na Gamula,
18. třimecítmý na Dalaíau, čtyřmecítmý na Maaziau.
19. Ty jsou třídy jejích podle přisluhování jejich, aby

vcházeli do domu Hospodinova, a podle řádu svého pod rakou
Aarona otce jejich: jakož byl přikázal Hospodin Bůh Israelský.

20. Z synův pak Lévi, kteří byli ostatní, z synův Amram
byl Subael, a z synův Subael Jehedela.

21. Zsynův také Rohobiášových kníže Jesiáš.
22. lsaarův pak syn [byl] Salemoth, a syn Salemothův

Jahath:
29. a syn jeho Jeriau první, Amariáš druhý, Jahaziel třetí,

Jekmaan čtvrtý.
24. Syn Ozielův, Micha: evn Michy, Samir.

* dolož: mají býti a to síce v jistém počtu a vedle řádu, uloženého,
Jak toho služba každá žádá.

KAPITOLA XXIV.

*t J. potomky, Eleazarovi a Ithamaroví za času svého.
3 £ J. vělokní byli sobě rovní právem a důstojenstrim, a proto rozpv non
* Rozhodlo 00 losem, že první třídou kněžskou učiněn Jest rod,

Jehož hlavoa čl kajšeta byl Jojaríb.
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Bratr Michův Jesláš: a syn Jesiášův, Zachariáš.
Synové Merari: Moholi a Musi. Syn Óziau, Benno.
Synové také Merari: Oziau, a Soam, a Zachur, a Hebri.
Moholův pak syn Eleazar, kterýž neměl dětí.
Syn pak Cisův, Jerameel.
Synové Musi: Moholi, Eder, a Jerimoth; tiť jsou 8y

nové Lévi podle domů čeledí svých.
81. I ti takó metali losy proti bratřím svým synům Aaro

novým, před Davidem králem, a Sadokem, a Ahimelechem,
a knížaty čeledí kněžských a levitských, jak vyšší, tak i nižší :
všecky los rovnou měrou dělil.“

S38S88

KAPITOLA XXV.

ZHinenía rozdělení zpěrákův též jako I kněží na čtyřmecítma tříd.

1. Protož David a zprávcové vojska, oddělili k službě syny
Asafovy a Hemanovy, a Idithunovy: kteřížby prorokovali * na
citarách, a žaltářích. a cimbálích, vedle počtu svého v ouřadě
uloženém sobě sloužíce.

2. Zeynův Asafových: Zachur, a Jošef, a Nathania, a Asa
rela, synové Asafovi: pod zprávou Asafa prorokujícího podle
krále.*

8. Z Idithuna pak: synové Idutbunovi, Godoliáš, Sori, Je
seláš, a Hasabiáš, a Mathatiáš, a [Semej] šest, pod rukou
otce jejich Jdithuna, kterýž na barfé prorokoval před těmi,
jižto oslavovali a chválili Hospodina.

4. Z Homana také: Synové Hemanovi, Bokkiau, Mathaulau,
Oziel, Subuel, a Jerimoth, Hananiáš, Hanani, Eliatha, Geá
delthi, a Romemthierzer, a Jesbakassa, Mellothi, Othir, Maha 
zloth:

5. všickní tito synové Hemana, Vidoucího králova v slovích
Božích, aby povýšili rohu:* a dal Bůh Hemanoví synův čtr
nácte, s dcery tři.

6. Všickní ti pod rukou otce svého v chrámě Hospodinově
rozděleni byli k zpívání, a na cimbálích, a žaltářích, a harfách,
k slnžbám domu Hospodinova podle krále: totiž Asaf a Idíthun,
a Heman.

7. Byl pak počet jich s bratřími jejích, kteříž učili zpěvu
Hospodinovu, všech učítelů, dvě stě osmdesát osm.'

8. I metali losy po třídách svých zároveů, tak vyšší jako
nižší, učený zároveň i neučený.*

9. I vyšel los první Josefovi, kterýž byl z Asafa. Druhý
Godoliáši, a synům jeho, a bratřím jeho, dvanácti.“

10. Třetí Zachuroví, synům a bratřím jeho dvanácti.

* Takový pořádek byl mezi nimi nařízen, aby se všechněm jak
vyšším tak | nižším místa dostalo. A Jako kněží na 24 tříd roadělení
byli a los metali, aby viděli. v jakém pořádku přísluhovati mají, po
dobmě so dělo | při Levitech.

KAPITOLA XXV.

* £ j. posvátné plsně zpívali při dotčených nástrojích.
3 t j. planě, kterét David aložil, Asaf opatřil nápěvy a hudbou.
* © j. byli synové Vidoueího, tj. proroka, pěvce Božího, vyvyšají

y
sluhnjícich Levitů byly Jistým třídám kněží podrobeny.

* Drubý loe padl na Godolláše, jehož třída měla dvanácte mužův
a částky synfňvjeho, ©částky pak bratří, čili jiných Levitů, zběhlých
v hudbě a zpívání. Tak | níže vědy má rozumíno býti.
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11. Čtvrtý Isari, synům a bratřím jeho dvanácti.
12. Pátý Nathaniášoví, synům a bratřím jeho dvanácti.
13. Šestý Bocelanovi, synům a bratřím jeho dvanácti.
14. Sedmý Isreelovi, synům a bratřím jeho dvanácti.
15. Osmý Jesajášovi, synům a bratřím jeho dvanácti.
16. Devátý Mathaniášovi, synům a bratřím jeho dvanácti.
17. Desátý Semeiášovri, synům a bratřím jeho dvanácti.
18. Jedenáctý Azreeleovi, synům a bratřím jeho dvanácti.
19. Dvanáctý Hasabiášovi, synům a bratřím jeho dvanácti.
20. Třináctý Subaeleovi, synům a bratřím jeho dvanácti.
21. Čtrnáctý Mathatiášovi, synům a bratřím jeho dvanácti.
22. Patnáctý Jerimothovi, synům a bratřím jeho dvanácti.
23. Šestnáctý Hananiášovi, synům a bratřím jeho dvanácti.
94. Sedmnáctý Jesbakaasovi, synům a bratřím jeho dva

nácti.

25. Osmnáctý Hananiovi, synům a bratřím jeho dvanácti.
26. Devatenáctý Mellothiovi, synům a bratřím jeho dva

nácti.

27. Dvacátý Eliathovi, synim a bratřím jeho dvanácti.
28. Jedenmecítmý Othiraovi, synům a bratřím jeho dva

nácti.
29. Dramecítavý Geddelthovi, synům a bratřím jeho dva

„nácti
30. Třimecítmý Mabaziothovi, synům a bratřím jeho dva

nácti.

31. Čtyřmecítmý Romemthierzerovi, synům a bratřím jeho
dvanácti.

KAPITOLA XXVL

Vrátní E8 chrámu. — Zprávcové nad pohlady doma Božího. — Sondoové
a učitelé lidu uřizení,

1. Rozdělení pak vrátných (jsou tatoj: z Koreitských Mese
lemia, syn Kóre, z synův Asafových.!

2. Synové Meselemiášoví: Zachariáš, prvorozený, Jadihel
druhý, Zabadiáš třetí, Jathanael čtvrtý,

3. Elam pátý, Johanan šestý, Eljoenaj sedmý.
4. Synové pak Obededomovi: Semeiáš prvorozený, Jozabad

drahý. Joaha třetí, Sachar čtvrtý, Nathanael pátý,
5. Ammiel šestý, Issachar sedmý, Follathi osmý: nebo po

žehnal mu Hospodin.
6. Semeiovi pak synu jeho zrodili se synové, [a ti byli)

vladařové čeledí svých: nebo bylí muži přeudatní.
7. Synové tedy Semeiášovi: Othni, a Rafael, a Obed, Elza

bad, bratří jeho muží velice udatní: Ellu také, a Samachiáš.
8. Všickni ti z synův Obededomových: on i synové, | bratří

jejich, velice udatní ku posluhování, šedesáte dva z Obede
doma. *

9. Synů pak Meselemiášových a bratří jejich přesilných,
osmnáct.

10. Z Hosy pak, totiž z synův Merari: Semri kníže (nebo
neměl prvorozeného, a protož postavil jej otec jeho za kníže).

11. Helciáš druhý, Tabeliáš třetí, Zacharláš čtvrtý. Všech
těch synův, a bratří Hosových, třinácte.

12. Tito rozdělení jsou, aby bylí vrátnými, aby vždycky

KAPITOLA XXVL

' Vrátní chrámu byli na 24 tříd rozdělení, a měli čtyry představené.
Byli voleni z potomků Kóre, jenž byl z pokolení Kahathova, a s rodin
pošlých z Merari.

* Mezi cinostmí vrátných vychvaluje se také udatnosí, bez kteréž
nebylo by jim lze v davu lidstva pořádek zachovati, a archu Boší ni
lešitě opatrovati.
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(jako) knížata stráží, jakož i bratří jejich posluhovali v domu
Hospodinovu.

13. Metaly se tedy losy zároveň 1 malým, 1 velikým, po
čeledech jejich, k jednékaždé bráně“

14. Padl tedy los [k bráně) východní, Selemiášovi. Zacha
riášovi pak synu jeho, muži velmi opatrnému, a učenému,
logem dostala se strana půlnoční.

15. Obededomovi pak s synům jeho k polední: na kteréžto
straně domu byla rada starších.

16. Seimovi a Hozovi na západ, u brány, kteráž vede
k cestě vystupování: “ stráž naproti stráží.

17. K východu pak Levitův šest: a k půlnoci čtyří na
(každý] den: a ku poledni též na den čtyří: a kde byla
rada, dva a dva.

18. Při komůrkách také vrátných k západu byli čtyří na
cestě, a po dvou v komůrkách.

19. Tať jsou rozdělení vrátných, synů Kore, a Merari.
20. Achláš pak byl nad poklady domu Božího a nad ná

dobami posvátnými.
21. A synové Ledana, synové Gersonni: z Ledana knížata

čeledí, Ledan a Gersonni, Jehieli.
32. Synové Jehiolovi: Zathan a Joel bratří jeho (byli) nad

poklady domu Božího.
23. Amramští [také), a Isaarští, a Hebronětí, a Ozihelští.
24. Subael pak syn Gersoma, syna Mojžíšova, byl vládařem

[téch, -kteří byli) nad poklady.
25. Bratří také jeho z Eliezera, jehož syn jest Rahabia, a

toho syn Jsaiáš, a toho syn Joram, toho také syn Zechri, a

toho syn Selemith.
26. Ten Selemith, a bratří jeho byli nad poklady věcí

posvátných, které byl posvětil David král, a knížata čeledí,
a tisícníci, | setníci, i vůdcové vojska

27. z bojův, a kořistí vybojovaných, jež byli posvětili k opravé
a k nábytku chrámu Hospodinova.

28. Ty pak všecky věci posvětil Samuel Vidoucí, a Saul
syn Cis, a Abner syn Nér, a Joab syn Sarvie, všickni, kdož
byli posvětili je rukou“ Selemitha a bratří jeho.

29. Nad Isaarskými pak byl Choneniáš, a synové jeho,
k dílům zevnějším“ nad Iaraelem, k učení a souzení jich.

30. Z Hebronských pak Hasabiáš, a bratří jeho mužův
přesliných tisic a sedm eet bylo nad Israelem za Jordánem
k západu, ve všelikém díle Hospodinově a ve službé královské,"

31. Hebronských pak kníže byl Jeria, podle čeledí a rodin
jejich. Čtyřicátého léta kralování Davidova sečtení jsou, a
nalezeno jest mužův přesilných v Jaser Galaad,

92. a bratří jeho statečnějšího věku dva tisíce a sedm set
knížat čeledí. Ustanovil pak je David král nad Rabenskými
a Gadskými, a nad polovicí pokolení Manassesova, ke všeliké
služ Boží a králově.

KAPITOLA XXVIL
O ruzdějení lidu na dvanáct bonfii, s knižaty Jejích. — O správcích

dvanáctera pakalení, 1jiných úřednících.

1. Svnové pak israelští podle počtu svého, knížata čeledí,
tisfenici. a setníci, i úředníci, kteří sloužili králi po houfích

* Losem nstanoveno, kdo by při které bráně stráž držeti měl.
* £ J. na horu chrámovou.
5 t j. v opatrování — pod zprávou.
* Služby těchto děly se v ně chráma.
7 L j. k vykonávění eoudní moci a k jiným slnžbém občanským,

kteréž pokládali Izraelští za službu Boží, jelikož Bůh byl králem jich.
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svých.' vcházejíce a vycházejíce“ na každý měsíc v roce, nad
čtyřimecítma tisíci každý z nich byl ustanoven.*

2. Nad prvním houfem první měsíc vládl Jesboam syn
Zabdielův, a pod ním bylo čtyřmecítma tisícův.

3. Byl ze synův Faresových, a kníže všech knížat ve vojště
měsíce prvního.

4. Houf druhého měsíce měl Dudia Ahochitský, a po něm

druhý jménem Macelloth, kterýž zpravoval díl vojska čtyř
mecítma tisícův.

č. Vůdce také houfu třetího na třetí měsíc byl Banaláš

syn Jojady kněz: a v rozdělení jeho čtyřmecítma tisícův.
6. To jest ten Banaiáš nejndatnější mezi.třicíti, a nud

třicíti, byl psk nad houfem jeho Amizabad syn jeho.
7. Čtvrtý, měsíce čtvrtého, (byl) Asahel bratr Jonbův, a

Zabadiáš syn jeho po něm: a v honfě jeho čtyřmecítma tisícův.
8. Pátý, měsíce patého, kníže Samaoth Jezeritský: a v houfě

jeho čtyřmecítma tisícův.
9. Šestý, měsíce šestého, Hira syn Accesa Thekuitský: a

v houfé jeho čtyřmecítma tisícův.
10. Sedmý, měsícesedmého, Helles Falonaký z synův Efraim:

a v houfé jeho čtyřmecítma tisícův.
11. Osmý, měsíce osmého, Sobochaj Husatský z rodu Za

rahy: a v houfě jeho čtyřmecítma tisícův.
12. Devátý, měsíce devátého, Abiezer Anathotský z synův

Jemini: a v houfé jeho čtyřmecítma tisícův.
18. Desátý, měsíce desátého, Marai, i on Nethofatský

z rodu Zarahi: a v houfé jehu čtyřmecítma tisícův.
14. Jedenáctý, měsíce jedenáctého, Benaiáš Farathonský

z synův Efraim: a v houfé jeho čtyřmecítma tisícův.
15. Dvanáctý, měsíce dvanáctého, Holdai Nethofataký, z rodu

Gothonielova: a v houfé jeho čtyřmecítma tisícův.
16. Potom nad pokoleními Israelskými byli: nad Ruben- 

skými, vévoda Eliezer syn Zechri: nad Simeonskými, vévoda

Zafatiáš syn Maachův:
17. nad Levitskými, Hasabiáš syn Kamuelův: nad Aaron

skými, Sadok:
18. nad Judovými, Eliu bratr Davidův: nad Issacharskými,

Amri syn Michaelův:
19. nad Zabulonskými, Jeamaiáš syn Abdiášův: nad Nef

thalskými, Jerimoth syn Ozrielůy:
20. nad syny Efralm, Osee syn Ozaziův: nad polovicí po

kolení Manaasesova,Joel syn Fadaiášův:

21. a nad druhou polovicí pokolení Manassosova v Galaad,
Jaddo syn Zachariášův: nad Benjaminovými! pak, Jasiel syn
Abnerův: .

22. nad Danovými pak, Ezrihel syn Jerohamův: lať jsou
knížata synův israelských.

23. Nechtěl pak David ačísti jich od dvacíti let níže:
nebo byl řekl Hospodin, že rozmnoží Israele jako hvězdy
nebeské.

24. Joab syn Sarvle počal je aice počítati, ale nedokonal:

KAPITOLA XXVI.

> © Jj. s boufy sobě přidělenými.
9 £ J. Jední po druhých.
3 David oobral 288.000 mužův sochopných k boji, z nichšto v čas

pokoje každého měsíce 24 tislo v službě krůlovaké zůstávalo. Jedenáct
měsíců vojínové k službě schopní od elušby osvobození byli.

* Proto, že jak podobno, Banaiáš sám vždy u krále býval.
3 Těch, Jimž nebylo ještě dvacet let, David nechtěl ačitati, aby se

snad neprovinil, když by byl chtěl ečísti všecken lid, jenž mě] vedlo
zaslíbení Páně býti nesčítatedlný.
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nebo přišel proto hněv na Israele: a protož počet těch, kteří
byli sečteni, není vložen v knihy památné krále Davida.

25. Nad poklady pak královskými“ byl Azmoth syn Adlelův.
Nad těmi pak poklady, kteříž byli v městech a ve vsech, a
v věžích," byl Jonathan syn Oziášův.

26. Nad dílem pak sedlským, a nad rolníky, kteříž vzdě
lávalí zemi, byl Ezri syn Chelubův:

27. a vad dělníky vinic, Semeiáš Romatský: nad sklepy
pak vinnými, Zabdiáš Afonitský.

29. A nad olivovím, a fíkovím, kteréž bylo na polích, Ba
lanan Gederský: nad špižírnami pak olejnými, Joas.

29. Potom nad ekoty, kteříž ae pásli v Sáron, vladařem by
Setraj Sáronský: a nad voly v údolích, Safat syn Adli:

0. nad velbloudy pak, Ubll Iemahelský: a nad osly Jadláš
Meronatský.

91. Nad ovcemi také, Jaziz Agarejský: všíckní tí bylí kní
žaty nad statkem krále Davida.

92. Jonathan pak strýc Davidův, (byl) rádcem, muž opatrný
a učený: on a Jahiel syn Hachamonův byl s syny králov
skými.

33. Achitofel [byl) též rádce králův a Chasaj Arachitaký
(byl] přítel králův.

34. Po Achitofeloví byl Jojada syn Banaiášův, a Abiathar.
Kníže pak vojska králova byl Joab.

KAPITOLA XXVIIL

Napomenutí Davidovo k stavění chrámu Bolíbo,

1. Svolal pak David všecka knížata israelská, vévody po
kolení, a vládaře houfů, kteříž posluhovali králi: tisícníky
také, a setníky, a ty. kteříž byli nad statkem a jměním krá
lovým, a syny své s komorníky, i mocné, I všecky jiné udatné
u vojště, do Jerusaléma.

2. A když povetal král, stanul i pravil: Slyšte mne bratří
moji, a lide můj: Obmýšlel jsem, abych vystavěl dům, v němžby
odpočívala archa úmluvy Hospodinovy, a podnož noh Boba
našeho: a připravil jsem všecky potřeby k stavení.

3. Ale Bůh mi řekl: Nebudeš stavěti domu jménu mému,
proto -žejsi muž bojovný, a krev jsi proléval.

4. Avšak vyvolil Hospodin Báh Iaraelův mne ze všeho
domu otce mého, abych byl králem nad Israelem na věky:
nebo z Judy vyvolil knížata: z domu pak Judova, dům otce
mého: a zsynův otce mého líbilo se mu, aby vyvolíl mne
za krále nade vším Israelem.

5. Tolikéž ze synův mých (nebo mnoho synův dal mi Ho
spodin) vyvolil Šalomouna syna mého, aby seděl na stolicí
království Hospodinova nad Israelem.

6. A řekl mi: Šalomoun syn tvůj vystaví dům můj, a síně
mé: nebo jsem ho vyvolil sobě za syna, a já budu jemu za
otce.

7. A utvrdím království jeho až na věky, bude-li trvati
vplnění přikázání mých, a soudů, jako i nynějšího času.

8. Nynf tedy přede vším shromážděním Israele, an slyáí
Bůh náš.' ostříhejte, a pilně se dotazujte na všechna přiká
zání Hospodina Boha našeho: abyste vládli zemí [touto] do
brou, a zůstavili ji synům svým po sobě až na věky.

*Královským!pokladyeh T obilí.Y£ nad důchody z poli, měst,

KAPITOLAXXVII

' Dodej: napominám vás.
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577 PRVNÍ KNIHA PARALIPOV.

9. Ty pak Šalomoune synu můj, znej Boha otce svého, a
služ jemu srdcem dokonalým, a myslí ochotnou: nebo Ho
spodin zpytuje všecka srdce, a zná všecky myšlénky myslí.
Budeš-li ho hledatí, nalezneš jej: pakli opustíš ho, zavrže
tě na věky.

10. Nyní tedy, poněvadž vyvolil tebe Hospodin, abys vy
stavěl dům Svatyně, posilniž se, a dokonej.

11. Dal pak David Šalomounovi synu svému vypodobnění
síně, i chrámu, i sklepův, a večeřadla,“ i komor u vnitř,
i domu alitování,*

12. také i vypodobnění všech, jež byl (zříditi) myslil, síní
a komor vůkol pro poklady domu Božího, a pro poklady
věcí posvěcených,

13. a oddělení kněžakých a levítských, ke všelikým dílům
domu Hospodinova, a ke všem nádobám přislahování chrámu
H vu.

14. Zlata [dal] v (jisté) váze na jednukaždou nádobu k alužbě,
stříbra také váhu dle rozličnosti nádob a děl.

15. Ale i na zlaté svícny, a na jejich lampy, zlata [dal]
podle váhy jednobokačdého svícnu i lamp jeho. Podobně i na
svícny stříbrné, a na lampy jejich, vedle rozličností míry,
váhu stříbra dal.

16. Zlata též dal na stoly (chlebů) předložení vedle rozlič
nosti stolů: též i stříbra na jiné stoly stříbrné.

17. Na vidličky také, a baňky, a kadidlnice z zlata ryzího,
a na lvíčky zlaté, podle způsoby míry váhu rozdělil na je
dnohokaždého lvíčka. Též i na lvy stříbrné rozlíčnou váhu
etříbra oddělil. *

18. Na oltář pak, na němž se zapaluje kadidlo, zlata nej
čistšího dal: aby též z něho uděláno bylo podobenství vozu
cherubínů roztahujících křídle, a zakrývajících archu úmluvy
Hospodinovy.

19. I řekl: Všecko to došlo mne psané rukou Hospodinovou,
aby vyrozuměl všem dílům toho vzoru.*

20. Řekl také David Šalomounovi synu svému: Zmužíle
sobě počínej, a posilní se, a dělej: neboj se, ani se lekej,
nebo Hospodin Bůh můj bude s tebou, a nenechá tebe, aniž
opustí, dokud nedokonáš všeho díla služby domu Hospodinova.

21. Hle oddělení kněží a levrítův, ke všeliké službě domu
Hospodinova přispějí tobě, a jsou ochotní, £ umějí tak kní
žata jakož i lid činiti všecka příkázání tvá.

KAPITOLA XXIX.
Daroré od Davida a Tide ka stavbě cbrámu. — Modiiiba Davidora. —

Šalomoan na království pomazáa. — Darid amřel. *

1. I mlavil Davi-l král ke všemu shromáždění: Šalomouna

syna mého jediného vyvolíl Bůh, ještě pacholíka 1 útlého:
dílo pak toto veliké jest: nebo ne člověku připravuje se pří
bytek, ale Bohu.

2. Já pak podle všech sil svých připravil jsem náklady
domu Boha svého. Zlato k nádobám zlatým, a stříbro k stří
brným, mědí k měděným,železo k železným, dříví k dřevěným:

3 palácu neb svrchního ponebí, kdež byla obyčejně veliká síň, a v ní
večeřadio se nalézalo. V písmě jedno za drahé se klade.

3 £ J. Svatyně a Svatyně svatých, ježto byly v jednom stavení, to
liko oponou oddělené.

* Lvy a Ivíčky alují ta koflfky větší a menší, mající podobu Ivíčků.
5 Celé toto bnění chrámu dostalo se mí od Boha,' ktarýš mí

Je rnukl. abych věděl jak vystavěn mů býti dům Boží.f
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a kamení onyxového a jako ulíčeného a rozličných barev, a.
všelijakého kamení drahého ( mramoru z Paros' přehojné:

3. a nad to, což jsem obětoval do domu Boha svého, ze
statku svého stříbra a zlata, (i to) dávám k chrámu Boha
svého, mimo to, což jsem připravil k domu svatému, [totiž):

4. tři tisíce hřiven zlata, zlata z Ofir: a sedm tisíc hřiven
stříbra přečištěného, k pozlacení stěn chrámových.

Ď. A kdežkoli potřebí jest zlata, ze zlata, a kdežkolí po
třebí jest stříbra, ze stříbra ať se dělají díla skrze ruce ře
meslníkův: a jestliže kdo více, ježtoby dobrovolně obětovati
chtěl, nechť naplní ruku svou dnes, a obětuje Hospodinu
cožkoli chce.

6. Tedy slíbili knížata čeledí, a knížata pokolení Israel
ských, tisícníci také, i setníci, i knížata statkův královských,

7. a dali k dílům domu Božího zlata hřiven pět tisíc, a
deset tisíc zlatých :" etříbra hřiven deset tisíc, a mědí hřiven
osmnácte tisíc: železa také ato tisíc hřiven.

8. A ukohožkoli se nalezalo kamení (drahé). dávali je do
pokladův domu Hospodinova skrze ruku Jahiele Gersonského.

9. I veselil se lid, když sliby dobrovolně slibovalí: nebo
celým srdcem obětovali je Hospodinu: nobrž i David král
radoval se radostí velikou.

10. I dobrořečil Hospodinu přede vším množstvím, a řekl:
Požebnaný jsí ty, Hospodine Bože Israele otce našeho, od
věkův až na věky.

11. Tvát jest, Hospodine, velebnoeť, i moc, i sláva, i vítěz
ství: a tobě chvála: nebo všecko, což jest na nebl i na zemí,
tvé jest: tvé Hospodine jest královatví, a ty jsi nade všecka
knížata.

12. Tvé jest bohatství, a tvá jest sláva: ty panuješ nade
vším, v ruce tvé jest níla I moc: v ruce tvé jest velikost | pa
nování nade všemi věcmi.

- I8. Nyní tedy Bože náš oalavujeme tebe, a chválíme jméno
tvé slavné.

14. Kdo jsem já, a co jest lid můj, abychom mohli toto
všecko tobě slíbíti? Tvé jest všecko: a což jsme z ruky tvé
vzali, tobě jsme dali.

15. Nebo pohostinu jsme před tebou, a příchozí jako všickni
otcové naši. Dnové naši na zemi jsou jako stín, a není žád
ného průtahu.

16. Hospodine Bože náš, všecka ta hojnost kterouž jsme
připravili, aby vystaven byl dům tvůj jménu tvému svatému,
z ruky tvé jest, a tvé jsou všecky věci.

17. Vím Bože můj, že zpytuješ srdce a miluješ sprostnost,
protož 1já ve sprostnosti srdce svého rád obětoval jsem toto
všecko: a lid tvůj, kterýž se zde ahledal, viděl jsem s velikou
radostí, an tobě obětuje dary.

18. Hospodine Bože Abrahama, a Isáka, a leraele, otců
našich, zachovej na věky tuto snažnosf srdce jejich, a na
vždy ke cti tvé zůstávej tato mysl jejich.

19. Šalomounovi také synu mému dej srdce dokonalé, aby
ostříhal tvých přikázání, tvých svědectví, a posvátných obřadův
tvých, a aby činil všecko to: a aby vystavěl dům, k němuž
jsem náklady připravil.

20. I přikázal David všemu shromáždění, řka: Dobrořečte
Hospodinu Bohu našemu. I dobrořečilo všecko shromáždění
Hospodinu Bohu otcův svých: a sklonili se, a klaněli se
Bohu, a potom králi.
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KAPITOLA XXIX.

' Mramor z ostrova Paros byl bílý a vzdený.
* Vlastné „dariků“, peněz to perských. Jeden darik platil 2, dakátu.

PL 08



579 PRVNÍ KNIHA PARALIPON.

21. A obětovali oběti Hospodinu: a obětovali zápalné oběti
následojícího dne, býkův tisíc, skopcův tisíc, beránkův tisíc
s mokrými obětmi jejích, a se všelikým řádem přehojně za
veškeren Israel.

22. I jedli a pili před Hospodinem v ten den s velikou ra
dostí. A pomazali podruhé Šalomouna syna Davidova. Poma
zali pak jej Hospodinu za kníže, a Sadoka za biskupa.

29. I dosedl Šalomoun na stolicí Hospodinovu za krále
místo Davida otce svého, a všechněm se líbil: a poslouchal
bo veškeren Israel.

24, Tolikéž i všecka knížata, a mocní, a věickní synové
krále Davida dali mu ruku, a poddání byli Šalomounovikráli.

25. I zvelebil Hospodin Šalomouna nade vším leraelem:

VAM kKral! S
ha)

KAPITOLA XXIX. 580

a dal jemu slávu královskou, jakéž neměl před ním žádný
král israelský.

26. David tedy syn Isajův kraloval nade vším Israelem,
27. A dnů, v nichž kraloval nad Israelem, bylo čtyřiceti

let: v Hebroně kraloval sedm let, v Jerusalémětřiceti a tři léta.
28. [ umřel v starosti dobré, pln jsa dnův, i bohatství,

i slávy, a kraloval Šalomoun syn jeho místo něho.
29. Skutkové pak Davida krále první a poslední popsání

jsou ve knize SamueloeVidoucího, a ve knize Nathana pro
roka, a ve knize Gáda Vidoucího:

30. též i [děje) všeho království jeho, i moci jeho, i časů,
které prošly za něho budto v Israeli, buďto ve všech králov
stvích země.

X
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Tato kniha připomíná

události za panování krále Šalomouna a příběhy za králův judských až ku konci království judského,

a k odvedení lidu do zajetí babylonského,

které trvalo až do času panování perského krále Cyra.

KAPITOLA L

Šalomona obštaje v Gabaoe. — Prosi Boha za moudrost, ješ dána Jest jema
©dodatkem slávy a bohatstrí.

1. Zmocnil se tedy Šalomoun syn Davidův v království
svém, a Hospodin Bůh jeho byl s ním, a zvelebil ho vysoce.

2. I rozkázal Šalomoun všemu Israelovi, tisícníkům, i set
níkům, 1 vůdcům, I soudcům všeho Israele, I knížatům čeledí :*

3. a se vším množstvím šel na vysosť Gabaon, kdežto byl
stánek úmlavy Boží, kterýž udělal Mojžíš služebník Hospo
dinův na pouští.

4. Archu pak Boží přivezl David z Kariathiarim, na místo,
kteréž byl jí připravil, a kdež jí byl rozbil stan, totiž do
Jerusaléma.

5. Oltář pak měděný, kterýž byl udělal Beseleel syn Uri,
syna Hur, byl tam před stánkem Hospodinovým, kteréhož
hledali Šalomoun | všecko shromáždění.*

6. I přistoupil Šalomoun k tomu oltáři měděnému, před
stánkem úmluvy Hospodinovy, a obětoval na něm tisíc obětí.

7. Hle pak té nocí ukázal se jemu Bůh, řka: Žádej zač
chceš, abych dal tobě.

8. I řekl Šalomoun Bohu: Ty jsí učinil s Davidem otcem
mým milosrdenství veliké: a ustanovil jsí mne králem místo
něho.

9. Nyní tedy Hospodine Bože, ať se naplní řeč tvá, kterouž
zaslíbil jai Davidovi otci mému: nebo ty jsí mne ustanovil
králem nad lidem svým mnohým, který tak nesčíslný jest,
jako prach země.

10. Dejž mi moudrost a rozum, abych vcházeti i vycházetí
mohl před lidem tvým :“ nebo kdožby mohl náležitě souditi
lid tento tvůj tak mnohý?

11. I řekl Bůh Šelomounoví: Poněvadž se to více líbilo

srdci tvému, a nežádal jal bohatství, ani zboží, ani slávy, ani
bezživotí těch, kteří nenávidí tebe, aniž také za dlouhý věk
Úsi prosil): ale žádal jsi sobě moudrosti a umění, aby mohl
souditi lid můj, nad nímž jsem tě ustanovil králem:

KAPITOLA L

* dolož: aby se k němu shromáždili.
* ©J. u něho se lid Boží veřejně shromažďoval k vykonávání služby

a pocty
> t J. abych náležitě před ním obcovatl, a jej sprarorati mobl.
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12. (protož) moudrost a umění dáno jest tobě: ale i bo
hatství, a atatek, a slávu přidám tobě, tak že žádný z králův,
ani před tebou nebyl, aniž po tobě bude tobě rovný.

13. I navrátil se Šalomoun s vysostí Gabaon do Jerusaléma
od stánku úmluvy, a kraloval nad Israelem.

14. I nashromáždil sobě vozůr a jezdcův, a měl tisíc a
: čáyry sta vozů, a dvanácte tisíc jezdcův: a rozsadíl je do

měst vozů,“ a n krále v Jerusalémě.
15. I aložil král stříbra i zlata v Jerusalémě jako kamení,

a cedrového dříví jako plané fikoví, které roste na polích
u velikém množství.

16. Příváděli pak jemu koně z Egypta, a z Goa, kupci
královští, kteří chodili a kupovali je za peníze,

17. (totiž) spřež čtyř koňů zm čest set stříbrných, koně

pak (jednoho) za sto a padesát: podobně ode všech království
hethejských, a od králův syrských, koupě se dála.

KAPITOLA IL

Selouva Šalomounova 6 Hiramem o dělníky « potřeby k stavéní chrámu.

1. Umínil pak Šalomoun stavěti dům jménu Hospodinovu,
a sobě dům královský.

2. A odčetl sedmdesáte tisíc mužův, kteřížto nosili na ra
menou, a osmdesáte tisíc, kteřížby tesali kamení ' na horách,
a úředníkův nad nimi tři tisíce a šest sot.“

3. Poslal také k Hiramovl králi tyrskému, řka: Jako jsí
učinil s Davídem otcem mým, a poslal jsi mu dříví cedrové,
aby sobě stavěl dům, v kterómž i bydlil:

4. tak učiň | se mnou, abych stavěl dům jménu Hospo
dina Boha svého, abych posvětil ho k zapalování zápalu před
ním, a ke kouření vonnými věcmi, a k ustavičnému předklá
dání chlebů, a k obětem zápalným ráno i večer, též ve dny
sobotní, a na nov měsíce, I na slavnosti Hospodina Boha
našeho na věky, jak přikázáno jest Israelovi.

* V těchto městech vorů byly konírny pro koně královské. (8. Král.

KAPITOLA IL.

' t j. kameníkův na hoře Libanon.
3 Podle 8. Král 5. 16, bylo dělníkův a dohližitelův toliko 8800. —

Větší počet, jenž tuto se klade, zsvírá v sobě bez pochyby vrchní do
hližitele, kteří jsou ve knize Královské vypuštěni.
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č. Dům pak, který stavěti chci, veliký býti má: nebo větší
jest Bůh náš nade všecky bohy.

6. Kdo tedy bude moci s to býti, aby vystavěl jemu dům
důstojný? Jestliže ho nebe a nebesa nebes nemohou obsáh
nouti: kteraký jsem já, abych měl jemu dům vystavěti? Než to
liko k tomu, aby 8e zápal zaněcoval před ním.“

7. Protož nyní pošli ml muže umělého, kterýžby uměl dě
latí na zlatě, a na stříbře, na mědi, a železe, též i zlato

hlavu, a z červce, a z hyacíntu, a kterýžby uměl řezati řezby,
s těmi řemeslníky, kteří jsou u mne v Judstvu, a v Jerusa
lémě, kteréž zjednal David otec můj.

8. Přes to pošli mi také dříví cedrového, 1jedlového, i 80

snového, z Libanu: nebo vím, že služebníci tvojí umějí-sekati :

(a tosati) dříví z Libanu a. budou (dělati] služebníci moji se
služebníky tvými,

9. aby mi připravili velkou zásobu dříví. Nebo dům, kterýž
já chci stavěti, má býti veliký velmi a slavný.

10. Dělníkům pak, kteříž sekati budou dříví, alužebníkům
tvým dám stravu dvacet tisíc korcův pšenice, a ječmene toli
kéž, a vína dvacet tisíc měr, oleje také nádob dvacet tisíc.

11. I odpovědělHiram král tyrský peaním, které poslal
Šalomounovi: Že zamiloval Hospodin lid svůj, protož usta
novil, abys ty kraloval nad ním.

12. A řekl dále: Požehnaný Hospodin Bůh Israelský, kterýž
učinil nebe i zemí, a kterýž dal Davidovi králi syna mou
drého a umělého, rozumného a opatrného, abyvystavěl dům
Hospodinu, a palác sobě.

19. Protož posýlám tobě muže opatrného a velmi umělého
Hirama, otce mého,“

14. syna jedné ženy z dcer Dan, jehožto otec byl Tyrský,
kterýž umí dělati na zlatě, a na stříbře, na mědi, a železe,
i mramoru. I na dříví, z šarlatu také, a z hyacintu. a z kmentu,
a z Červce: a kterýž umí řezati všelijaké řezby, a vymysliti

moudře, čehožkoli potřebí jest v díle, s řemeslníky tvými, a
s řemeslníky pána mého Davida otce tvého.

lo. Pšenice tedy, a ječmene, a oleje a vína, což jsí elíbil
pane můj, pošli alužebníkům svým.

16. My pak nasekáme. dříví z Libanu, což ho kolí bude
potřebí tobé, a připlavíme je na vořích po moři do Joppe:
ty pak odtud dáš je voziti do Jerusaléma.

17. Tedy sčetl Šalomoun všecky muže obrácené k židovstvu,
kteříž byli v zemi israelské, po sečtení tom, kterým sčetl je
David otec jeho, a nalezeno jich sto s padesát tisíc, tři ti
níce, a šest set.

le. I vybral z nich sedmdesáte tisícův, kteřížby nosili na
ramenou břemena, a osmdesáte tiuíc, kteřížby kamení tesali
na borách: tří pak tisíce a šest set úředníkův nad dílem lidu.

KAPITOLA IL
Stavění | vypsání chrhmu Hožiho.

1. I začal Šalomoun stavěti dům Hospodinův v Jerusalémě
na hoře Moria. kteráž byla ukázána Davidoví otci jeho, na
místě, které byl připravil David na humně Ornana Jebusej
ského.

2. Počal pak stavěti druhého měsíce, léta čtvrtého krá
lovatví svého.

3. A tento jest základ, kterýž položil Šalomoun, aby stavěl

> dolož: bude dům tento
* t.j. kterého etim, co otce.

,+x Njo== KAPITOLAIV, 584

dům Boží: vzdélí loktů podle staré míry bylo šedesáte, a na
šíř loktů dvaceti

4. Síň pak v průčelí, kteráž se táhla na délku, jak široký
dům, byla dvacíti loktův: vyaokosť pak sto a dvacíti loktův
byla: a pozlatil ji vnitř zlatem nejčistším.

5. Dům také větší“ pokryl deskami jedlovými, a přibil
všudy plechy ze zlata ryzího: a vyryl na něm palmy, a jako
řetízky, ježto se spolu víží.

G. Podlažil také podlahu chrámovou předrahým mramorem
s ozdobou mnobou.

7. Zlato pak to bylo přezkušené, z něhož nadělal plechův,
jimiž obložil dům, i trámy jeho, i veřeje, i stěny, i dvéře,
a'vyryl cheruby na stěnách.

8. Udělal také dům Svatyně svatých: jehožto délka byla
jako šířka domu, dvacíti loktův: a šířka též dvacíti loktáv:
a pokryl jej plechy zlatými, asi šesti ety hřiven.

9. Ale i břehy udělal zlaté“ tak že jedenkaždý vážil pa
desáte lotův: ano i elůce pokryl zlatem.

10. Udělal také v domě Svatyně svatých cheruby dva dílem
řezbářským: a pokryl je zlatem.

11. Křídla cherubůdvaceti loket roztažena byla, tak že
jedno křídlo mělo na pět loket, a dotýkalo se stény domu:
a druhé též na pět loket mající dotýkalo se křídla druhého
cheruba.

12. Podobně křídlo druhého cheruba mělo pět loket. a do
týkalose stěny: a křído jeho druhé na pět loket dotýkalo
ee. křídla cheruba druhého.

13. Křídla tedy obou cherubů těch roztažena byla, a roz
tahovala se na dvaceti loktů: oni pak stálí vzhůru na nohou,
a tváři jejich byly obráceny k zevnitřnímu domu..

14. Udělal také I oponu z hyacintu, z šarlatn, z červce, a
z kmentn:a vytkal na ní cheruby.

16. Přede dveřmi také chrámu postavil dva sloupy, které
třiceti a pět loktů měly z výší: makovice pak na ních byly
na pět loket.

16. Také i jako řetízky ve Svatyni (zdělai), a otočil je
okolo makovic téch sloupů: jablek také granátorých [udělal]
sto, která položil mezi řetízky.

17. A tak postavil ty sloupy v síni chrámu, jeden na pravé
straně, a druhý na levé: ten, který byl na pravé straně, na
zval Jachin; a kterýž byl na levé, Booz.

KAPITOLA IV.

Oltář k zápajným obětem, a nádobí chrámová,

1. Udělal také | oltář měděný dvacíti loktů zdélí, a dvacíti
loktů zšíří, a desíti loktů zvýší.

2. Též 1 moře alité desíti loket od jednoho kraje k dru
hému, okrouhlé vůkol: zvýší bylo na pět loktů, a okolek
jeho byl třicítí loket vůkol.

3. Podobenství také volův bylo pod ním, a zevnitř jakéní
rytiny na deset loktů * jako dvěma řady to moře obkličovaly.
Volové pak byli aliti:

4. 8 to moře postaveno bylo na dvanácti rolích, z nichžto

KAPITOLA LL

* Dům větší, t j. Svatyní.
? Hřeby, jimiš zlatý plech upevněn byl, toliko pozlaceny byly.

KAPITOLA IV.

! rozuměj: „po třikrát“ neb ve třech odděleních po desíti loktich,
což ouhrnem činí třicet loket.
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tři patřili k půlnoci, a jíní tři k západu: tří pak jiní ku po
lední, a tři ostatní k východu, držíce na sobě moře: zadkové
pak téchto volův byli vnitř pod mořem.

5. Ztlouští pak bylo na dlaň, a kraj jeho byl, jako bývá měsíce sedmého.
kraj u kalichu, aneb u rozkvetlého lílium: a bralo v sebe tři A E 4. A když přišli všickni starší israelští, Levítové povznesli
tisíceměřic“ M A archu,

6. Udělaltaké deset umyvadel: a postavil jich pět po / Ď. a vnesli jí, 1 všecku přípravu stánku. Nádoby také
pravé straně, A pět po levé, aby umývali v nich všecko, což Svatyně, které byly ve stánku, nesli kněží s Levíty.
v zápalnou oběť měli obětovati: v moři pak kněží se umývali. 6. Král pak Šalomoun, i všecka obec israelská, i všickni,

7. Udělal pak i svícnův zlatých deset, vedle způsobu, jakž kteříž se byli sešli, před archou, obětovali skopce, a voly bez
je udélati rozkázáno bylo: a postavil je v chrámě, pět po —počtu: tak veliké zajisté bylo množství obětí.
pravé straně, a pět po levé. 7. A tak vnesli kněží archu úmluvy Hospodinovy na místo

8. Také I stolův deset [ndělalj: a postavil je ve chrámě, její, totiž do výročiny chrámu, do Svatyně Svatých pod křídla
pět po pravé straně, a pět po levé: šálů také zlatých sto. cherubův, .

9. Udělal také síň kněžskou, a síň velikou,* a dvéře u této 8. tak, že chorubové měli roztažená křídla svá nad místem,
síně, jež okoval mědí. kdež postavena byla archa, i zakrývali archu a sochory její.

10. Moře pak postavil na pravé strané proti východu-ku 9. Koncové pak sochorův, na kterých nesena byla archa,
poledni. že něco delší byli, vidění byli před výroči těmi, jestliže kdo

11. Nadělal pak Hiram [také) kotlíků, a vidliček, a šálův: byl maličko vně, nemohl jich viděti. I byla tam archa až do
a dokonal všecko dílo králi k domu Božímu, dnešního dne.

12. totiž dva aloupy, a makovice a vrchy, a jako nějaké 30. A nic jiného nebylo v arše, nežli dvě desky kteréž byl
síti, kteréžby přikrývaly svršky na těch makovicích. do ní vložil Mojžíš na Horebě, kdežto Hospodin dal zákon

13. Jablek také granátových čtyři sta, a mřežování dvoje, synům fsruelským, vycházejícím z Egypta.
tak aby dvěma řady jablka granátová byla na jednomkaždém 11. Když pak vyšli kněží ze Svatyně, nebo všickni kněží,
mřežování, aby přikrývala makovice a hlavy sloupů. kteříž se tu koli našli, byli se posvětili: aniž ještě tehdáž

14. Udělal také podstavky, i umyvadla, kterážto vstavil na třídy, a pořádek služebnosti byl mezi nimi rozdělen,
podstavky : 12. tak Lovítové, jako zpěváci, totiž, i kteříž pod Asafem

15. moře jedno, a volův dvanácte pod mořem. byli, i kteří pod Emanem, i kteří pod Idithunem, synové
16. Též kotly, i háky, i číše. Všecky nádoby udělal Šalo- i bratří jejich odění jsouce v roucha kmentová, na cimbály,

mounovi Hiram otec jeho“ k domu Hospodinovu z mědi uej- a žaltáře, a harfy hráli, stojtce k východní straně oltáře, a
čistší. 8 nimi sto a dvaceti kněží troubících na trouby.

17. V krajině jordánské aléval je král v zemi jilovaté mezi 18. Protož když všickni epolu I troubami, | hlasy, i cim
Sochot a Saredatha. bály, 1 varhany, I rozličnými nástroji hudebnými (zvučeli a)

18. Bylo pak množství těch nádob nesčíslné, tak že váhy zpívali, a blasn povyšovali, daleko zvuk ten elyčán byl, tak
té mědí neznali. že když Hospodina chválit! začali, a říkati: Chvalte Hospo

19. A udělal také Šalomoun všecky nádoby do domu Bo- dina, nebo dobrý jest, nebo na věky [trvá) milosrdenství
žího, i oltář zlatý [ stoly, a na ních chleby předložení: jeho: í naplněn jest dům Boží oblakem,

20. svícny také s lampami jejich, ze zlata nejčistšího, aby 14 tak že nemohli kněží ostáti, a posluhovatí pro mrá
svítily před Svatyní vedle řádu, kotu: nebo byla sláva Hospodinova naplnila dům Boží.

21. a květy nějaké [na nich] a lampy a utěradla zlatá,
všecky věci ze zluta nejčistšího udělány byly.

22. Schránky také na kadidlo, a kadidinice, a čály, a
moždířky, ze zlata nejčistšího. I dvéře vnitřní chrámové, to
jest do Svatyně Svatých ozdobil rytinami: tolikéž i dvéře
chrámu zevnitřní (udělal) zlaté. A tak dokonáno jest všecko 1. Tehdy řekl Šalomoun: Hospodin slíbil, že bude přebý
dílo, kteréž dělal Šalomoun v domě Hospodinově. | Vati v mrákotě:

2. já pak vystavěl jsem dům jménu jeho, aby bydlil tam
na věky.

9. I obrátil král tvář svou * a dal požehnání všemu množství
israelskému, (nebo všecken zástup stál pozoruje,) a řekl:

4. Požehnaný Hospodin Bůh izraelský, který, což mluvil
Davidovi otci mému, v skutku splnil, řka:

5. Ode dne, kterého jsem vyvedl lid svůj z země egyptské,
nevyvolil jsem města ze všech pokolení israelských, aby vy
staven byl vněm dům jménu mému, aniž jsem vyvolil kte
rého muže jiného, aby byl vůdcem v lidu mém israelakém,

přinesli archu úmluvy Hospodinovy z města Davidova, jež
Jest Sion.

3. Tedy sešli se ku králí všickni muži Ísraelští v den slavný

—=ll

===P
—

ET

R

KAPITOLA VI.

Pošehzání Šalomounovo ahromážděnému lidu. — Modlitba jeho.

KAPITOLA V.
Zasvěcení chrámu.

1. Vnesl tedy Šalomoun všecky věci, kteréž byl věnoval
(Bobu]) David otec jeho, stříbro 1 zlato, i všecky nádoby, a
složil je mezi poklady domu Božího.

2. Potom shromáždil starší israelské, a všecku knížata po
kolení, a hlavy čeledí z synův israelských do Jerusaléma, aby

KAPITOLA V.

* Tolík vody moblo se vlíti do toboto moře. — Obyčejně v něm ' Archa Jest do 8 ahvnešena vatyně svatých.Jen dva tisloo batů čili věder bývalo. (8. Král 7. 26.)
5 £ j. pro obecný lid, a sice pro mužské.
. ta otosm Šalomounovým, jelikož starý přítel Davidův

otoovsky choval se 1 k synu Davidovu. NÉ

KAPITOLA VL

* Král obrátši se tváří k lidn, byv prve obrácen k stánku.

pe 4“ 7
a, A
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6. ale vyvolil jsem Jerusalém, aby bylo jméno mé v ném,
a vyvolil jsem Davida, abych ustanovil ho nad lidem mým
israelským.

T. A když byl uložil David otec můj, stavěti dům jménu
Hospodina Boha israelského,

8. řekl Hospodin k němu: Že ta byla vůle tvá, aby vysta
věli dům jménu mému, dobře zajisté učinil jsi, žes měl ta
kovou vůli:

9. a všsk ty nebudeš stavěti toho domu, ale syn tvůj, který
vyjde z beder tvých, on vystaví dům jménu mému.

10. A tak splnil Hospodin slovo své, kteréž byl mluvil:
a jÁ povstal jsem na místo Davida otce svého, a dosedl jsem
na trůn israelský, jakož byl mluvil Hospodin: a vystavěl
jsem dům tento jménu Hospodina Boha israelského.

11. A postavil jsem v něm archu, vníž jest úmluva Ho
spodinova, kterouž učinil s syny israelskými.

12. I stál tedy před oltářem Hospodinovým na proti všemu
množství israelskému a rozprostřel ruce své:

13. nebo byl udělal Šalomoun podstavec měděný, a u pro
střed síně veliké postavil jej, an byl pěti loktů zdélí, a pěti
loktů zšíří, a tři loket zvýší: a vstoupil naň: a potom poklekl
na kolena přede vším množstvím israelským, pozdvíhl rukou
svých k nebi,

14. a řekl: Hospodine Bože igraelský, nenít podobného tobě
Boha na nebi, ani na zemi: kterýž ostříháš smlouvy a (pro
karuješ] milosrdenství služebníkům svým, kteří chodí před
tebou v celém grdci svém:

16. kterýž jsi učinil služebníku svému Davidovi otci mému,
cožkoli jsi mluvil jemu: a co jsi byl ústy alíbil, akutkem
jsí naplnil, jakož i nynější čas dokazuje,

16. Nyní tedy Hospodine Bože israelský, naplniž služebníku
svému Davidovi otci mému, což jsi koli mluvil jemu, řka:
Nebude se nedostávati z tebe muž přede mnou, kterýžby seděl
na trůnu israelském: ale tak, jestliže budou ostříhati synové
tvoji cest mých, a budou-li v zákoně mém choditi, jakož jsi
i ty chodil přede mnou.

17. A nyní Hospodine Bože israelský, nechť jest utvrzena
řeč tvá, kterou jsi mluvil služebníku svému Davidovi.

18. Zdali tedy k víře podobno jest, že bydlí Bůh s lídmí
na zemi? Jestliže nebe, a nebesa nebes neobsahují tebe, čím
více dům tento, kterýž jsem vystavěl?

19. Ale k tomu toliko udělán jest, aby vzhlédl na modlitbu
služebníka svého, a na prosbu jeho, Hospodine Bože můj, a
slyšel prosby, kteréž vylévá služebník tvůj před tebou:

2. abys otevřel oči své na dfím tento ve dne i v noci, na
místo, o němž jsi slíbil, že tu vzýváno bude jméno tvé,

21. I abys vyslyšel modlitbu, kterouž modlí se služebník
tvůj na ném: i vyslýchal prosby služebníka svého, i lidu
sveho israelského. Kdožkoli modliti se bude na místě tomto,

vyslyš jej z příbytku svého, totiž, s nebe a milostiv buď.
22. Zhřešil-liby kdo proti bližnímu svému, a přišelby hotov

jsa přísahatí proti němu, a zavázalby se zlořečením před
oltářem v domě tomto:

23. ty uslyšíš s nebe, a učiníš soud slnžebníků svých, tak
aby odplatil nepravému cestu“ jeho na hlavu jeho vlastní, a
pomstil spravedlivého, odplatě jemu vedle spravedlnosti jeho.

24. Jestliže přemožen bude lid tvůj israelský od nepřátel,
(nebo hřešiti budou [proti) tobě) a obrátíce se budou-li činiti
pokání, a prositi jména tvého, a budou-lí modliti se na místě
tomto:

* £. j. skutek jeho obrátil
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25. ty vyslyšíš s nebe, a odpusť hřích lidu svému israel
skému, a přiveď je zase do země, kterouž jsi dal jim, i otcům
jejich.

26. Jestliže při zavřeném nebi nebude pršetí déšť pro
- hříchy lidu, a budou-li tebe prositi na místě tomto, a vy

znávati jméno tvé, a odvrátí-li se od hříchův svých, když je
ztrápíš:

27. vyslyš 8 nebe Hospodine, a odpusť hříchy slžebníkům
svým, a lidu svého israelského, a uč je cestě dobré, po nížby

k kráčeli: a déšť dej zemí, kterouž jsí dal lidu svému k vládnutí.
28. Vznikno-li hlad na zemi, mor, rez, aneb ruda, aneb

kobylky a chroust, aneb nepřátelé pohubívše zemi, oblehnou-lí
brány města, aneb jakákolí rána a nemoc bude-li svíratí,

29. jestliže někdo z lidu tvého israelského modliti se
bude, poznaje ránu a nemoc svou, a rozprostře-li ruce své
v domu tomto:

30. ty vysiyšíš s nebe, totiž z vysokého příbytku svého, a
milostiv buď, a odplat jednomukaždému podle cest* jeho,
kteréž znáš, že on chová v srdci svém: (nebo ty sám znáš
srdce synův lidských).

31. aby se báli tebe, a chodili po cestách tvých, po všecky
dny, v nichžto živi jsou na tváři země, kterouž jsi dal otcům
našim.

32. Také i cizozemce, kterýž není z lidu tvého iaraelského,
a přišel-liby z země daleké, pro jméno tvé veliké a pro ruku
tvou sílnou, a rámě tvé vztažené, a klanělby se na místě
tomto,

38. ty vyslyšíš s nebe z nejpevnějšího příbytku svého, a
učiníš všecko, začež volali bude k tobě cirozemec ten: aby
Poznali všickni národové země jméno tvé, a báli se tebe,
jako lid tvůj israelský, a poznali, že jméno tvé vzýváno jest
nad domem tímto, kterýž jsem vystavěl.

94. Jestliže vyjde lid tvůj na vojnu proti nepřátelům svým,
cestou, kterouž je pošleš a klanéti se budou tobě proti cestě,
na kteráž jest toto město,“ jež jai vyvolil, a dům, kterýž jsem
vystavěl jménu tvému:

36. ty vyslyšíš a nebe prosby a modlitbu jejich, a pomstí
(jich).

36. Jestližeby pak zhřešili proti tobě (nebo není člověka,
ježtoby nehřešil,) a ty rozhněval ae na ně, a vydáš je ne
přátelům, a zajaté povedou je do země daleké, nebo na
jisto blízké,

37. a obrátíce se ve srdci svém, v zemi, do kteréž zajatí
vedeni byli, činiti budou pokání, a modliti se tobě v zemi
zajetí svého, řkouce: Zhřešilí jsme, bezbožně jsme jednali, a
neprávě jsme činili ;

38. a navrátí-li se k tobě celým ardcem svým, a celou
duší svou, v zemi zajetí svého, do kteréž zavedení jsou, a
klaněti budou se tobě naproti cestě do země své, kterouž jsi
dal otcům jejich, a městu, kteréž jsi vyvolil, a domu, kterýž
jsem vystavěl jménu tvéma:

30. ty vyslyšíš s nebe, totiž z pevného příbytku svého,
prosby jejich, a učiň soud, a odpusť lidu svému, ačkoli hříš
némo.

40. Tyť zajisté jsi Bůh můj: nechť jsou, prosím, oči tvé
otevřené, a uši tvé nechť jsou nakloněné k modlitbě, kteráž
se děje na tomto místě.

46 j. skntkův a úmyslův.
* Modlíce se budou-ll obrácení tváři proti městu tomu, Jež jsi vy

volil: vyslyš prosby Jich.
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41. Nyní tedy povstaň Hospodine Bože k odpočinutí svému, kání [odvrátě se) od cest svých zlých: I já vyslyším je
ty i archa síly tvé: kněží tvoji Hospodine Bože nechť jsou s nebe, a milostiv budu hříchům jejich, a uzdravím zemíoblečenivspasení,*asvatítvojinechťseveselívdobrýchGVZ| Jejich.
věcech. 15. Oči také mé budou otevřené, a uší mé nakloněné k mo

42. Hospodine Bože neodvracuj tváři pomazaného svého: dlitbě toho, kdož se modliti bude na tomto místě
pamatuj na milosrdenství Davida služebníka svého.“ 16. Nebo vyvolil, a posvětil jsem toto místo, aby tam bylo

jméno mé na věky, a aby tam zůstávaly oči mé, í srdce mé
po všecky dny.

17. A ty také budeš-li choditi přede mnou, jako chodil
David otec tvůj, a budeš-li číniti všecko, což jsem přikázal
tobě, a spravedlnosti mé a soudy budeš-li zachovávatí:

18. utvrdím trůn království tvého, jakož jsem slíbil Davi
dovi otci tvému, řka: Nebude odjat muž z rodu tvého, jenž
by byl knížetem v Israeli.

19. Jestliže pak se odvrátíte, a opustíte práva má, i při
kázání má, kteráž jsem vám předložil, a odejdouce sloužiti
budete bohům cizím, a klaněti se jim,

2. vyplením vás z země své, kterouž jsem dal vám: a dům
tento, kteréhož jsem posvětil jménu svému, zavrhu od tváři
své. a vydám jej v rozprávku a příklad všem národům.

21. A dům tento bade za přísloví všem mimo jdoucím, a
žasnouce řeknou: Proč tak učinil Hospodin zemi této, a domu
tomuto?

22. A odpovědí: Proto že opustili Hospodina Boha otcův

KAPITOLA VIII. 590

KAPITOLA VIL

Obeň s nabe oběti spálil. — Posvěcení chrámu. — Báb zjevil Šalomounovi,
la jeho modlitbu vyslyšel,

1. A když dokonal Šalomoun modlitby tyto, obeň sestoupil
s nebe, a strávil obětí zápalné, i (jiné) oběti: a velebnosť
Hospodinova * naplnila dům tento.

2. Aniž mohli kněží vjítí do chrámu Hospodinova, proto
že velebnost Hospodinova naplnila chrám Hospodinův.

3. Ale i všickní synové israelští viděli sestupující oheň,
a slávu Hospodinovu nad domem: a padše tváří k zemí na
podlahu dlaženou kamením, klaněli se, a chválili Hospodina:
Že dobrý jest, že na věky [trvá] milosrdenství jeho.

4. Král pak, a veškeren lid, obětovali oběti vítězné před
Hospodinem.

5. Tehdy král Šalomoun pobil k oběti volů dvamecítma tí

slců, akopcův sto a dvaceti tisícův: a tak posvětil dům Boží svých, kterýž je vyvedl z země egyptské, a chopilí se bohů
král i veškeren lid. cizích, a klaněli se jim, a ctili je: proto přišly na ně všecky

6. Kněží pak stáli v úřadech svých; Levítové s nástroji AA tyto zlé věcí.
k písním Hospodinovým. kterýchž nadělal David král k chvá- :
lení Hospodina: Že na věky [trvá] milosrdenství jeho; písně
Davidovy zpívajíce (a hrajíce při tom) rukama svýma: kněží
pak troubili na trouby před nimi a veškeren Israel stál.

7. Pogvětil také Šalomoun prostředku síně před chrámem
Hospodinovým: nebot obětoval tam oběti zápalné a tuky
obětí pokojných: protože oltář měděný, kterýž byl učinil,
nemohl snésti zápalných obětí, a obětí posvátných, a tukův.

8. Konal tedy Šalomoun slavnosť v ten čas po sedm dní,
a veškeren Israel s ním, shromáždění veliké, jež sešlo se ode
vchodu do Emath, až ku potoku egyptakému.

9. I učinil dne osmého shromáždění,* proto že se posvě
coval oltář po sedm dní, tolikéž slavnost tu světil po sedm dní.

10. Tehdy třimecítmého dne měsíce sedmého propustil lid
k příbytkům jejich radující se, a veselící se z toho dobrého,
což učinil Hospodin Davidovi, a Šalomounovi, a Israelovi
lidu svému.

11. I dokonal Šalomoun dům Hospodinův, i dům královský,
i všecko, což byl uložil ve srdci svém, aby udělal v domu
Hospodinovu, i v domu svém, a šťastně se mu to pavedlo.

12. Ukázal se pak jemu Hospodin v noci a řekl mu: Vy
slvšel jsem modlitbu tvou, a vyvolil jsem sobě místo toto za
dům obětí.

13. Jestliže zavru nebe, a déšť nebude pršeti, a jestliže
rozkáži a přikáži kobylce, aby pohnbila zemi, a pošlu-li mor
na lid svůj:

14. obrátí-li se pak lid můj, nad nimiž vzýváno jest jméno
mé, a bude-li mne prosíti a hledati tváří mé, a činiti po

KAPITOLA VILL

Šalomoun vyslavěl města některá. — Národové pod plat urelenl —
Kněží spořádání,

1. Po uplynutí dvaceti let, když byl vystavěl Šalomoun
dům Hospodinův a dům avůj:

2. vystavěl (také) města, kteráž byl (zpět) dal Hiram Ša
lomounoví, a osadil tam syny israelské.

9. Táhl také do Emath Suba' a opanoval ji.
4. A vystavěl Palmíru na poušti, a jiná města přepevná

vystavěl v (krajině) Emath.
5. Tolikéž vystavěl Bethoron hořejší, i Bethoron dolejší, města

obrazená zdmi, mající brány, a závory, i zámky:
6. Balaath také i všecka města přepevná, kteráž byla Ša

lomounova, i všecka města, kdež měl vozy, i města, kde měljízdné:všecko,cožkolichtélŠalomouna uložil,vystavělvJe
rusalémě a na Libanu, i po vší zemi panování svého.

7. Veškeren lid, kterýž byl pozůstal z Hethejských a Amor
rhejských. a Ferezejských, a Hevejských, a Jebusejských, kteříž
nebyli z rodu israelského,

8. z synův jejich, a z potomkův, jichžto nevyhubili synové
israelští, podmanil Šalomoun pod plat, až do toho dne:

9. zsynův pak israelských nepostavil [žádného], aby konali
službu při dílech krále: neb oni byli muží bojovní, a vůdcové
přední, a knížata nad vozy I nad jezdci jeho.

10. Všech pak knížat vojska krále Šalomouna bylo dvě
sté padesáte, kteříž cvičili lid.

11. Dceru pak Faraonovu přestěhoval z města Davidova do
domu, kterýž jí byl vystavěl. Nebo řekl král: Nemůžeť by
dleti manželka má v domu Davida krále israelského, proto* Kněžím uděl mílosti své, aby svatě živi byli, a id tvůj k spasení

vedl že posvěcený jest; jelikož vešla do něho archa Hospodinova.
* © j. zaalíbená a prokázaná Davidu, služebníku svému.

KAPITOLA VII. KAPITOLA VIIL

* t j. oblakem, jakožto znamením ustavičné přítomnosti Boží. i ! Krajinu tu severovýchodní při Ermatb v pokolení Naftelim, král
9 4 ]. dlavil svátek závěreční. : z Guba v M si vlastní).
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12. Tehdy obětoval Šalomoun zápalné oběti Hospodinu na ©
oltáři Hospodinovu, kterýž byl vzdělal před síní,

13. [nařídiv) aby každého dne obětováno bylo na něm vedle f
přikázání Mojžíšova, ve dny sobotní, a na nov měsíce, a
o slavnostecb, po třikrát: do roka, totiž na slavnost přesnic,
a na slavnost týhodnův a na slavnost stánkův.

14. A.ustanovil podle nařízení Davida otce svého úřady
kněžské dle alužebností jejich: a Levíty v pořádku jejich,
aby chválili [Boha], a přisluhovali při kněžích, vedle řádu 
jednohokaždého dne: [ustanovil] i vrátné v odděleních jejich.
u jedné každé brány; nebo tak byl přikázal David muž.Boží.

15. Aniž se uchýlili od rozkázání králových, tak kněží

jak Levítové při všem, což bylpřikázal, 1 při strážích po
kladův.

16. Všecky náklady hotové měl Šalomoun, od toho dne.
v němž založil dům Hospodinův, až do dne. v kterém jej
dokonal.

17. Tehdy. odešel Šalomoun. do Asiongaber a do Ailath
u břehu mofe červeného, kterýž jest v zemi Edom.

18. Poslal pak mn Hiram po služebnících svých lodí, a
plavce nmělá na moři, i plavili se se služebníky Šalomouno

vými do Ofir, a vzali odtud čtyry sta a padesáte hřivenzlata,
a přinesli králi Šalomounovi.

KAPITOLA IX.

Přijezd královny Sabejské. — Bohatství a sláva Šalomounova — | omrťjeho.

1. Královna pako ze Sáby uslyševší pověst o Šalomounovi,
aby zkusila ho v pohádkách, doJeruzaléma přijela s velikým
zbožím, a s velbloudy, kteříž nesli vonné věci, a zlata velmi
mnoho i kamení draké. A když přišla k Šalomounovi, mluvila
sním o všem, což měla ve srdci svém. :

2. I vyložil jí Šalomoun všecko, což jemu byla předložila:
aniž co bylo, čehož by ji byl zřejmě nevyložíl. :

3. Kterážto kdyt uzřela moudrost Šalomounova, a dům,
kterýž byl vystavěl,

4 také i pokrmy stolu jeho, a obydlí služebníkův; a úřady
sloužících jemu, i roucha jejích, číšníky také jeho, a- oděvy
jejich, a oběti, kteréž obětoval v-domu Hospodinova: pro ve
liké divení nebylo v ní více. ducha.

5. I řekla ko králi: Pravát jest řeč, kterou jsem alyšela
v zemi. své o skutcích, a o moudrosti tvé.

6. Nevěřila jsam vypravujícím, dokud jsem sama nepřišla,
a uzřela očíma svýma, a zkusila jsem, že sotva polovice
o moudrosti tvé byla mi pověděna :. převýšil jsi pověst akutky
svými.

7. Blahoszlavení muži tvojí, a blahoslavení služebníci tvoji,
kteří stojí před tebou po všeliký čas, a slyší moudrosť tvou.

8. Budiž Hospodin Bůh tvůj požehnaný, který tebe ráčil
zříditi na svém trůnu králem Hospodina Boha tvého. Neboť
miluje Bůh Israele, a chce zachovati jej na věky protož

ustanovil tebe nad ním králem, abys činil sondy a spruvedinost.

9. I dala králi sto dvaceti hřiven zlata, a vonných věcí
velmi mnoho, a kamení nejdražšího: nebylo [nikdy] takových
vonných věcí, jako [byly] ty, kteréž královna ze Sáby daro
vala králi Šalomonnoví.

10. Ale také i služebníci Hiramovi se služebníky Šalomou
novými přivezli zlata z Ofir, a dříví thylnového, a kamení
předrahého:

KAPITOLA X. 592

11. z kterčhož dříví, totiž thylnového, nadělal král vzchodů
v domu Hospodinovu, i v domu královu, též citar a žaltářů

zpěvákům: nikdy nebylo vídáno dříví takového v zemi judské.
12. Král pak Šalomoun dal královně ze Sáby všecko, což

chtěla, a čehož požádala, A mnohem více nežli sama byla
k nému přinesla: kterážto navrátivši se odjela do země své
se služebníky svými.

13. Byla pak váha zlata, kteréž přínášeno bývalo Šalomou
novi na každý rok, šest set, šodesáte a šest hřiven zlata:

14. kromě té summy, kteronž poslové rozličných národův a
kupci přinášeti obvykli, a všickní králové arabští, a knížata
zemí, kteříž takó sváželi zlato a stříbro Šalomounovi.

15.Tědy nadělal král Šalomoun dvě stě kopízlatých z sammy
šesti set zlatých, kteréž na jednokaždé kopí vynaloženy byly:

16. tři sta také štítův zlatých ze tří set zlatých, jimiž
přikryt byl jedenkaždý štít: i složil je král ve zbrojnici,
kteráž byla Lesem obsázena.

17. Udělal také král trůn veliký z kostí slonových, a ob
ložil jej zlatem nejčistším.

18. A bylo šest stupňův, po nichž ge vstupovalo na trůn,

a podnož zlatou, a raménka dvě s obou stran, a dva lvy,
ani stáli vedle ramének,

19. ale i jiných dvanácti lvíčků stojících tu na šesti stup

ních s obojí strany: nebylo takového trůnu ve všech královstvích.

0. Všecky také nádoby při hodování královu byly zlaté,
i nádoby v domu Lesu líbánského byly z nejčistšího zlata.

Stříbra zajisté za dnů těch za nic sobě nevážili.
21. Nebo lodí královy plavilyse do Tharsis, se služebníky

Hiramovými, jednou ve třech letech: a přinášely odtud zlato,
a stříbro, a kosti slonové, a opice, a pávy.

22. I zveličen jest Šalomoun nade všecky krále země v bo
hatetví'a v alávě.

- 28. A všickní králové zemí žádostivi byli vldětí tvář Ša
lomounovu. aby alyšeli moudrost, kterouž byl Bůb dal ve
erdce jeho:

24. a přinášeli jemu dary, nádoby stříbrné i zlaté. I roucha,
I zbroje, i vonné věcí, koně i mezky, každého roku.

25. Měl také Šalomoun čtyřiceti tisícítv koní na stájích.
a vozův i jezdcův dvanácte tisíc, a usadil je ve městech,
kdežměl vozy, a v Jerusalémě, kdež byl král.
- 28. Provozoval také moc nade všemí králi od řeky Eufrat

až k zemi filistinské, až ku končinám egyptským.
27. A tak velikou hojnost stříbra složil v Jerusalémě jako

kamení; a dříví cedrového tak veliké množství, jako planých
ffkův, kteréž rostou na polí.

28. A přiváděli jemu koně z Egypta, a zevšech krajin.
: 99. Ostatní pak skutkové Šalomounovi od prvních až do

posledních sepsání jsou ve slovích Nathana proroka, a v kni

bách Ahiáše Sílonského, také u vidění Addo Vidoucího, proti
Jeroboamovi synu Nábatovu.

30. Kraloval pak Šalomonn v Jerusalémě nade vším Israelem
čtyřiceti let.
" 81. I usnul s otci svými, a pochovali jej v městě Davidově:

a kraloval Roboam syn jeho místo něho.

KAPITOLA X.
Roboam potupir rade starších, přičinu dal k rostrice kralovstvi.

1. Šel pak Roboam do Sichem: nebo tam sešel se veškeren
Israel. aby ho ustanovili za krále.

-m r
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2. To když uslyšel Jeroboam syn Nabatův, kterýž byl
v Egyptě, (nebo byl tam utekl před Šalomounem), i hned se
navrátil.

3. I povolali ho, a přišel, i veškeren Israel, a mluvili
k Roboamovi, řkouce: :

4. Otec tvůj přetéžkým jbem obtěžoval nás, ty lehčejší věci
rozkazuj nežli otec tvůj, který na nás vložil službu těžkou,
a maličko polehči nám břemena, abychom sloužili tobě.

5. Kterýžto řekl: Po třech dnech navrafte se ke mně.
A když odešel lid,

6. radil se se staršími, kteříž stávali před otcem jeho Ša
lomounem, když ještě živ byl, řka: Kterak mi radíte, abych
odpověděl lidu?

7. Kteříž řekli jemu: Jestliže zalíbíš se lidu tomuto, a
ukojíš-li je slovy přívětivými, budou sloužití tobě po všecken čas.

8. Ale on opustil radu starcův a počal jednati a mladými,
kteříž s ním vychování byli, a byli v tovaryšstvu 6 ním.

9. I řekl k nim: Co se vám zdá? nebo co mám odpovědíti
lidu tomuto, který řekl mi: Polehčí jha, kteréž vložil otec
tvůj na nás?

10. Oni pak odpověděli jako mladí, a vychovaní s ním
v rozkošech, a řekli: Takto mluvití budeš lídu, kterýž řekl
tobě: Otec tvůj ztížil jho naše, ty pak polehčí, a takto jemu
odpovíš: Nejmenší prst můj tlustší jest, nežli bedra otce
mého.

11. Otec můj vzložil na vás jho těžké, já [ještě] těžší bře
meno přiložím: otec můj mrskal vás bičíky, ale já mrekati
budu vás biči špičatými.

12. Přišel tedy Jeroboam, j veškeren lid, k Roboamoví dne
třetího, jakož jim byl rozkázal.

13. I odpověděl král tvrdě, zanechav radu starších,
14. a mlavil vedle vůle mladých: Otec můj těžké jho vzložil

na vás, a já je učiním těžší: otec můj mrskal vás bičíky,
ale já mrskatí vás budu biči špičatými.

16. I nepovolil prosbám lidu: nebo byla vůle Boží, aby se
naplnila řeč jeho, kterouž byl mlavil skrze Abiáše Silon
ského k Jeroboamoví synu Nabatovu.

16. Lid pak veškeren, když mu král tak tvrdé mluvil, takto
řekl k němu: Neníť nám díla v Davidovi, ani dědictví v synu
Isaj. Navratiž se do stanů svých Israeli, ty pak dům svůj
pas Davide. [ odešel Izrael do stanů svých.

17. Nad syny pak faraelskými, kteříž bydlili v městech
judských, kraloval Roboam.

18. I poslal král Roboam Adurama, kterýž byl nad platy,
ale ukamenovali ho synové leraelští a umřel: král pak Ro
boam pospíšiv dosedl na vůz, a utek) do Jerusaléma.

19. I odstoupil Israel od domu Davidova až do tohoto dne.

KAPITOLA XL
Bobozmovi válšičí proti Lersaiovi od Boba zabráněno.

Města od něho vzdělaná, — Kaěží « Levitové přidražili se k něma. —
Ženy s děti Jebo,

1. I přišel Roboam do Jerusaléma, a svolal všecken dům
Judův, a Benjaminův, sto a osmdesáte tisíc výborných bojov
níkův, aby bojoval proti Israeli, a aby zase obrátil k sobě
království své.

2. I stala ae řeč Hospodinova k Semijášovi muži Božímu,
řkoucí:

3. Mluv k Robcamovi synu Šalomounova králi judskému,
a ke všemu Jsraelovi, kterýž jest v [pokolení] Judově a Ben
jaminově, řka:

= KAPITOLAXII, 54

4. Totoť praví Hospodin: Nepotáhnete, aniž bojovati budete
proti bratřím svým: navratiž se jedenkaždý do domu svého,
nebo mou vůlí dálo se to. Kteřížto vyslechše řeči Hospodi
novy, navrátili ge, a netáhli proti Jeroboamovi.

5. Bydlil pak Roboam v Jerusalémě, a vystavěl města hra
zená v Judstvu.

6. A vzdělal Bethlehem, a Etam, a Thekne.
7. Bethsar také, a Socho, a Odollam,
8. tolikéž 1 Geth, a Maresa, a Zif,
9. ale též Adurani, a Lachis, a Azeka,
10. Saraa také, a Ajalon, a Hebron, kteráž byla v zemi

Judově a Benjaminově, města velmi pevná.
11. A když je ohradil zdmi, osadil v nich knížata, a [vzdělal)

zásobárny potrav, totiž, oleje a vína.
12. Ale i v jednomkaždém městě udělal zbrojnici na štíty

a kopí, a upevníl je se vší pilností, a panoval nad Judou a
Benjaminem.

13. Kněží pak « Levítové, kteříž byli ve všem leraeli,
přišli k němu ze všech sídel svých,

14. opustivše podměstí, i vládařství svá, a odebravše se
do Jadstra a do Jerusaléma: proto že je zavrhl Jeroboam,
a potomci jeho, aby kněžství Hospodinova nevykonávali.

15. On pak ustanovil sobě kněží vysostí, a dáblův, a telat,

kteráž byl udělal. ©
16. Ale i ze všech pokolení Israelských, kteřížkoli byli

oddali srdce své, aby hledali Hospodina Boha Israelova, přišli
do Jerusaléma obětovat oběti své před Hospodinem Bohem
otců svých.

17. A tak posilnili královatví judského, a zaflili Roboama
syna Šalomounova za tři léta: nebo tolíko po ta tři léta
chodili po cestách Davidových a Šalomounových.

18. Pojal pak Roboam manželku Mahalatb, dceru Jerimotha,
syna Davidova: a Ablhbaildceru Elíaba, syna sal,

19. kterážto porodila jemu syny, Jehusa a Somoriáše, a
Zooma.

20. A po té pojal Maachu, dceru Absolonovu, která mu
porodila Abíáše, a Ethaje, a Zizu, a Salomith.

21. Miloval pak Roboam Maachu dceru Absolonovu, nade
všecky manželky své a ženiny, nebo byl pojal manželek oam
nácte a ženín šedesáte: a zplodil osmmecítma synův a šede
sáte dcer.

22. Ustanovil pak hlavou Abiáše syna Maachy vůdce nade
všemí bratřími jeho: ježto zamýšlel ustanoviti ho králem (po
smrti své):

23. nebo byl moudřejší, a mocnější nade všecky syny jeho,
a po všech končinách Judových a Benjaminových, a ve všech
městech hrazených : a dal jim potravy hojně, a žádal mnoho žen.

KAPITOLA XII.
Semakvrazil do Jerasiéma, — Měeto| chrám sloupeny Jsou.

Srart Roboamova,

1. A když pak seafleno bylo království Roboamovo, a zmoc
nilo se, (Roboam opustil zákon Hospodinův, i všecken Israel
s ním).

2. Léta pak pátého království Roboamova, přitáhl Sesak '
král egyptský k Jerusalému (nebo jeou byli zhřešill Hospodina,)

3. s tisícem a dvěma sty vozů, a s šedegáti tisíci jízdných:

KAPITOLA XI.

' Sezák, jinak Sesostris. (8. Král. 14. 25)hoO mms.> NP
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lidu pak obecného * nebylo počtu, kterýž přišel s ním z Egypta,
totiž Lybijští, a Trogloditští a Mouřenínové.*

4. I dobyl měst hrazených v Judstvu, a příšel až k Jeru
salému.

5. Semejáš pak prorok přišel k Roboamovi, a k knížatům

judským, kteříž se byli shromáždili v Jerusalémě, utíkajíce
před Sesakem, a řekl k nim: Toto praví Hospodin: Vy jste
opustili mne, a já opustil jsem vás v ruce Senakově.

6. A poníživše se knížata israelská i král, řekli: Sprave
dlivý jest Hospodin. :

7. A když viděl Hospodin, že se ponížili, řeč Hospodinova
stala se k Semejášovi, řkoucí: Proto že jsou se ponížili, ne
zahladím jich, ale dám jim maličko pomoci, a prchlivosť má
nevyleje se na Jerusalém skrze ruku Sesaka,

8. a však sloužiti jemu budou, aby poznali (jaký jest)
rozdíl mezi službou mou, a mezi služebností království zem
ského.

9. Odtrhl tedy Sesak král egyptský od Jerusaléma, pobrav
poklady domu Hospodinova, a domu královského, a všecko
s sebou vzal, i štíty zlaté, kterých byl nadělal Šalomoun,

10. místo kterých nadělal král měděných, a dal je kní
žatům pavézníků, kteříž ostříhali síně palácu.

711. A když chodíval král do domu Hospodinova, přichází
valí pavézníci, a nosili je, potom zase odnášeli je do zbroj
nice své.

19. A však že jsou se ponížili, odvrátil se od nich hněv
Hospodinův, a nejsou docela zahlazení: nebo i v Jadstvu na
lezeni jsou skutkové dobří.

13. Tedy posilnil se král Roboam v Jerusalémě, a kraloval:
ve čtyřicíti pak a jednom létě byl, když počal kralovati, a
sedmnácte let kraloval v Jerusalémě, ve městě, kteréž vy
volil Hospodin ze všech pokolení israelských, aby utvrdil
jméno své tam; jméno pak matky jeho bylo Nasama Amma
nitská.

14. I činil zlé věci, a nepřipravil srdce svého, aby hledal
Hospodina.

lo. Skutkové pak Roboamoví první i poslední zapsáni a
pilně vyložení jsou v knihách Semejáše proroka, a Addo Vi
doucího: i bojovali proti sobě Roboam a Jeroboam po všecky
dny.

16. I usnul Roboam s otci svými, a pochován jest v městě
Davidově. A kraloval Abiáš syn jeho místo něho.

KAPITOLA XIIL
Abláš král jadaký uvítěsil ead Jeroboamem. — Ževy a děti jebo.

1. Léta osmnáctého krále Jeroboama kraloval Abiáš nad
Judou.

2. Tři léta kraloval v Jerusalémě, a jméno matky jeho
bylo Michaja, dcera Urielova z Gabaa: a byla válka mezi
Abiášem a Jeroboamem.

9. A když táhl do boje Abiáš maje udatných bojovníkův
a výborných čtyřikrát sto tiafc: Jeroboam zšikoval proti němu
vojska, osmkrát sto tisíc mužův, kteříž také výborní byli, a
k bojům velmi silní.

4. [stál tedy Abjáš na hoře Semeron, kteráž byla v Efraim,
a řekl: Slyš Jeroboame, 1 veškeren Ieraeli.

* t J. pěšího.
> Trogloditá, lidé v jeskyních s v jamách bydlici na pobřeží Rudého

moře. Moufeníné, jinak Kušité. pocházejíce od Ismaele, bydleli v po
lední Arabií a Ethlopii.
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5. Zdaliž nevíte, že Hospodin Bůh israelský dal království
Davidovi nad lsraelem na věky, jemu i synům jeho smluvou
soli?!

6. Ale Jeroboam, syn Nabatův, služebník Šalomouna syna
Davidova povstal a zprotivil se pánu svému.

7. A shromáždili se k němu muži ničemní, a synové Belial:
a zaílili se proti Roboamoví synu Šalomounovu: Roboam pak
byl nezkušený, a srdce bázlivého, aníž mohl odolati jim.

8. Nyní tedy ry pravite. že můžete odolati království Ho
spodinovu, kterým vládne akrze syny Davidovy, a [máte]
lidu veliké množství, a telata zlatá, kteráž vám vzdělal Je
roboam za bohy.

9. A vyvrhli jste kněží Hospodinovy, syny Aaronovy, a Le
víty: a nedělali jste sobě kněží, jako všickni národové [(ji
ných) zemí: kdožkoli přijde a posvětí ruky své býkem z volů,
a sedmi skopci, učiněn bývá knězem těch, jenž nejsou bobové.

10. Náš pak Hospodin Bůh jest, kteréhož se nespouštíme,
a kněží přisluhující Hospodinu jsou z synův Aaronových, a
Levítové jsou v řádu svém:

11. oběti také zápalné obětují“ Hospodinu na každý den
ráno | večer, a kadidlo z vonných věcí vedle přikázání zá
kona způsobené, a předkládají se chlebové na stole nejčistším,
a jest u nás svícen zlatý, i lampy jeho, aby se vždycky roz
evěcovaly k večeru: my zajisté ostřiháme přikázání Hospo
dina Boha svého, kteréhož jste vy opustili.

12. Protož v vojsku našem jest Bůh vůdce, a kněží jeho,
kteříž troubí na trouby, a zvačí proti vám: synové israelští
nebojajte proti Hospodinu Bohu otců svých, neho není vám
to užitečné.

18. Když on to mluvil, Jeroboam v pozadí strojil zálohy.
A když stál naproti nepřátelům, Judu, nevědoucího [o tom).
svým vojskem obkličoval.

14. I ohlédna se lid judský vidél, že mu nastává boj po
předu i od zadu, a volal k Hospodinu: a kněží počalí troubiti
v trouby.

15. I všickní muži judští učinili pokřik: a ble když oni
křičeli, přestrašíl Bůh Jeroboama, [ všeho Israele, kterýž stál
proti Abiášoví a lidu judskému.

16. I utekli synové israelští před Jadou: a dal je Bůh
v ruku jejich.

17. A tak porazil je Abiáš a lid jeho, ranou velikou: a
padlo raněných z Israele pětkrát ato tisíc mužův silných.

18. I snížení jsou synové israelští v ten čas, a synové Ju
dovi zmocnili se přenáramně, proto že doufali v Hospodina
Boha etcůiv svých.

19. Honil pak Abiáš utíkajícího Jeroboama, a vzal města
jeho, Bethel a dcery jeho, a Jesana s dcerami jeho, Efron
také a dcery jeho:*

20. aniž mohl více za dnů Abiášových odolati Jeroboam:
kteréhož [nemocí] raníl Hospodin, a umřel.

21. Protož Abiáš potvrdiv království svého, pojal manželek
čtrnácte; a zplodil dvamecítma synův, a šestnácte dcer.

22. Ostatek pak věcí Abiášových, a cest,“ i skutků jeho,
sepsán jest velmí pilně v knize Addo proroka.

KAPITOLA XIII.

! 88] znamená neporušitadlnost. Smlouva soli jest tedy smlouva ne
arnšitediná, věčná. (4. Mojž. 18. 19.)

3 © J. kněží s přispěním Lovitův.
* dcery Jeho, t. |. dědiny a vesnice okolní.
* t. J. života neb mravův.

De©
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KAPITOLA XIV.

Král Amakazil modlářetví. — Veda válku, vitězil nad Mouřeniny,

1. Usnul pak Abiáš s otci svými, a pochovali jej ve městě
Davidově: a kraloval Asa syn jeho místo něho, za jehožto
dnů v pokoji byla země deset let.

2. I číníl Asa, což bylo dobrého a líbezného před oblíčejem
Boha jeho, a zbořil oltáře cízího náboženství, i vysusti,

3. a ztroskotal modly, a posekal háje:
4. a přikázal lidu judskému, aby hledali Hospodina Boha

otcův svých, a plnili zákon, i všecka přikázání jeho:
5. a ze všech měst judských vyklidí) oltáře, i chrámy mo

dlářské, a kraloval v pokoji.
6. Vystavěl také města pevná v Judstvu, nebo pokojný byl,

a žádné války za času jeho nepovstaly, nebo Hospodin dal
pokoj.

7. I řekl lidu judskému: Vzdělejme ta města, a ohradme
Je zdmi, a opevněme věžemi, a branami, a zámky, dokud
před válkami v pokoji jsou všecky věci, proto že jsme hle
dalí Hospodina Boha otev svých. a dal nám pokoj vůkol. Sta
věli tedy, a nebylo žádné překážky v stavění.

8. Měl pak Asa u vojště svém pavézníků a kopinníků z po
kolení Judova třikrát sto tisíců: z pokolení pak Benjaminova
(měř)pavézníkův a střelcův dvě stě a osmdesáte tisíců, všickní
to muži udatní.

9. I vytáhl proti nim Zara Mouřenín s vojskem svým maje
desetkrát sto tisícův, a vozů tři sta: a přitáhl až do Maresy.

10. Vytáhl též i Asa protí němu, a zšíkoval vojsko k boji
v údolí Sefata, kteréž jest u Maresy:

11. i volal k Hospodinu Bohu. a řekl: Hospodine. nenít
u tebe žádného rozdílu, v mále-li bojovníků spomáháš, čili
v mnoze: spomoziž nám Hospodine Bože náš: nebo v tobě,
a vtvém jménu doufání majíce, přišlí jsme proti tomuto

množství. Hospodine, tv jsi Bůh náš, nechť nepřemáhá (proti
tobě člověk.

12. Přestrašil tedy Hospodin Mouřeníny před Asou a Judou:
a utekli Mouřenínové.

* 13. I honil je Asa, a lid, kterýž byl s ním, až do Gerary:
a padli Mouřenínové (téměř) až do posledního, nebo potření
jsou Hoapodinem, jenž je bil, a vojskem jeho bojujícím. I na
brali (Judští) lonpeže mnoho,

14. a pohubili všecka města vůkol Gerary: nebo byl strach
náramně veliký připadl na všecky: i vzebrali ta města, a
mnoho loupeže odnesli.

15. Ale ij stáje ovcí zkazivše, zajali dobytka nesčíslné
množství, | velbloudův: a navrátili se do Jerusaléma.

KAPITOLA XV.

Azariášovo prorokování, — As obnovil pravé nábolenstel.

1. Azariáš pak syn Odedův, když objevil se v něm duch
Boží,

2. vyšel vstříc Asovi, a řekl jemu: Slyšte mne Aso, i ve
škeren Judo, a Benjamine: Hospodin byl s vámi, proto že
jste vy bylí s ním. Budete-li ho hledati, najdete bo: pakli
ho opustíte, opustít vás.

3. Pomineť pak mnoho dnův v Israeli bez Boha pravého,
a bez kněze učitele a bez zákona.

4. Ale když se navrátí v úzkostí své k Hospodinu Bobu
lsraelskámu, a budou ho hledati, naleznou ho. l

ZK KAPITOLAXVI, 508

5. Toho času nebude pokoje vycházejícímu,a vcházejícíma,'
ale strachové budou odevšad mezi všemi obyvateli země:

G. nebo bojovati bude národ proti národu, a město proti
městu, neb Hospodin zkormoutí je všelikou úzkostí.

7. Protož vy posilňte se, a nechť neklesají ruce vaše:*
nebo míti bude svou mzdu práce vaše.

8. To když uslyšel Asa, totiž alova a proroctví Azariáše,
syna Odedova proroka, posilnil se, a vyplenil modly ze vší
země judské, a benjaminské, i z měst, kterých byl dobyl na
hoře Efraim, a posvětil“ oltáře Hospodinova, kterýž byl před
síní (chrámu) Hospodinova.

9. I shromáždil veškeren lid judský a benjamínaký, a pří
chozí s nimi Efraimské, a Manassesovy, a Simeonovy: nebo
mnozí byli utekli k němu z Jeraele, vidouce. že Hospodin
Bůh jeho jest s ním.

10. A když přišli do Jerusaléma měsíce třetího a léta
patnáctého kralování Asova,

11. obětovali Hospodinu ten den z kořistí a loupeže, kte
rouž byli přihnali, volův sedm set, a skopcův sedm tisíc.

12. I vešel z obyčeje“ k potvrzení smlouvy, aby hledali
Hospodina Boha otců svých z celého srdce svého, a z celé
duše své.

13. I řekl, jestližeby pak někdo nehledal Hospodina Boha
israelského, ať umře od nejmenšího až do největšího, od
muže až do ženy.

14. I přisáhlí Hospodinu hlasem velikým s plesáním. a
a zvukem trouby, a pří znění pozounův,

15. všichni, kteříž byli v Judstvu aszaklínáním:“ nebo
s celým srdcem svým přísáhli, a se vší vůlí svou hledali ho,
i nalezli: a dal jím Hospodin odpočinutí vůkol.

16. Ale i Machu matku Asykrále esadil z vysokého pan
ství, proto že udělala v hájí modlu Priapovu: kteroužto všecku
ztroskotal, a na kusy zdrobiv spálil u potoka Cedron.

17. Vysosti pak zůstaveny jsou v Iaraelí: ale však srdce
Asovo bylo dokonalé po všecky dny jeho.

18. A ty věcí. kteréž byl zaslíbíl otec jeho, i on, vnesl do
domu Hospodinova, stříbro, 1zlato, I nádob rozlíčný nábytek.

19. Války pak nebylo, až do třicátého pátého léta kralo
vání Asova.

KAPITOLA XVI.

Válka Banzova s Asou. — Proroctví Hananl proroka, — Bmrf Asora.

1. Léta pak třicátého šestého kralování jeho, Baasa král
israelský. vstoupil do Judstva, a zdí ohražoval Rama, aby
žádný nemohl bezpečně vyjítí, ani vjítí z království Asy.

2. Tedy vzav Asa stříbro a zlato z pokladů domu Hospo
dínova, a z pokladů královských, poslal k Benadadovi králi

P. syrskému, který bydlil v Damašku, řka:
8. Smlouva jest mezi mnou a tebou, otec také můj, a otec

tvůj měli svornosť; a proto poslal jsem tobě stříbro j zlato,
aby zruše smlouvu, kterou máš s Baasou králem israelským,
způsobil, aby on odstoupil ode mne.

KAPITOLA KV.

* Lidé ve svém jednání nebudou míti bezpečnosti a pokoje.
2 Což jste v příčině Boží pocty dobře započali, v tom stůjte, ne

te, ale vše zmužile dokonejte.
> £ J. obnovil oltář.
%Král vešel do chrámu, s Jak byl obyčej, obnovil smlouvu s Bo

bem atd* přísahali a zavazovali 60 před Bohr, že sloužiti bedou jemu dle
učiněné smlouvy.

E
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4. To zvěděv Benadad poslal knížata s vojsky svými proti
městům israelským: kteříž dobyli Ahion, a Dan, a Abelmaim,
i všech měst Nefthalí hrazených. ©

5. To když uslyšel Baara, přestal stavěti Rama, i dříví, kteréž
byl připravil k stavění Baaaa, a vystavěl z něho Gabaa, a Masfa.

6. Asa pak král pojal veškeren lid judský, a pobrali ka
mení z Rama, i dříví, kteréž byl připravil k stavění Baasa,
a vystavěl z něho Gabaa, a Masfa.

7. Toho časn přišel Hananí prorok k Asoví králi judskému,
a řekl jemu: Že jsi měl doufání v králi syrakém, a ne v Ho

spodinu Bohu avém, proto vojsko krále syrského vyvázlo
z ruky tvé.

8. Zdali Moařenínův a Lybljských mnohem více nebylo,
opatřených vozy a jezdci, a množstvím přílišným, ježto, když
jsi spolehal na Hospodina, vydal v raku trou?

9. Oči zajisté Hospodinovy spatřují všecku zemi, a dávají

aílu těm. kteříž srdcem dokonalým věří v něho. Protož ne

smyslně jsi jednal, a za- tou příčinou od toho času povatanou
války proti tobě. :

10. I rozhněvav se Ass na vidoucího, rozkázal ho do vazby
vsaditi: nebo. se byl velmi rozhněval pro tu věc: a zlída
velmi mnobé pobil toho času.

11. Skutkové pak Asy první i poslední sepsání jsou ve
knize králův jadských a israelských.

12. I roznemohl se Aea léta třicátého devátého kralování

svého bolestí nohou převelikou, a ani v nemoci své nehledal
Hospodína, ale více doufal v lékařské umění.'

18. I usnul 8 otci svými: a umřel léta čtyřicátého prvního
kralování avého.

14. A pochovali ho v-hrobě jeho, kterýž byl vykopal sobě
v městěDavidové: a položili ho na lože jebo, kteréž plné
bylo vonných věcí, a mastí nevěstčích, dílem- apatykářským
uměle připravených, a pálili je nad ním 6 nádherností pří
lišnou.“ <

KAPITOLA XVIL.

Josafatovo kralování v Jadetru. ——Pobošnost | moc Jeho.

1. I kraloval Josafat (syn jeho místo něho, a zmocnil se
proti Israelovi.

2. I osadil boufy žoldnéřů všecka města judská, kteráž
byla ohrazena zdmi. A postavil stráže v zemi judské, a v mě
stech Efraim, kterých byl zdobýval Asa otec jeho.

8. A byl Hospodin a Josafatem, proto že chodil po cestách
Davida otce svého prvních: a nedoufal v Baalím,

4. ale v Boha otce svého, a chodil v přikázáních jeho, a
ne vedle hříchův Israelových.

Ď. I atvřdil Hospodin království vruce jeho, a dal veškeren

Juda dary Jonafatovi:' i dostalo se mu bohatství neačíslných
a slávy veliké.

6. A'nabyv srdnatosti pro cesty Hospodinovy,“
také vysosti, a háje z Judy.

vyklidil

KAPITOLA XVL

! Nemocnému Asovi kráji se nevyčíti, že bledal pomoci lékařské;
neb ičkaře v pootivostí míti, a pomoci jeho užšiti, samo písmo veli
(Blr. 88, 1.). Za vinu klade so mu, že více doufal v umění lókařeké,
než v pomoc Boží; ježto lékař jediné pomoci Boží uzdraviti může,

% To vše a snad | © tělem jebo, spálili ohněm velmi velikým,
slavně, podle obyčeje královského za časů tehdejších. Posléze kosti
Jeho pochovali v brobě jeho.

KAPITOLA XVO.

* £ Jj. protože kráčel cestou zákona Božího a důvěřoval v Boha.
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7. Třetího pak léta království svého, poslal z knížat svých
Benbaila, a Obdiáše, a Zachariáše, a Nathanaele, n Micheáše,abyučílivměstechjudských: *

8. a snimi Levíty, Semejáše, a Nathaniáše, a Zabadiáše,
Asaele také, a Semiramota, a Jonathana. a Adoniáše, a Tho
biáše, a Thobadoniáše, Levíty, a e nimi Elisama, a Jorama
kněží.

9. A ti učili líd v Judstva, majíce s sebou knihu zákoua
Hospodinova, a obcházeli všecka města judská, vyačujíce lid.

10. Protož připadl strach Hospodinův na všecka království
zemí, kteréž byly vůkol Judstva, aniž aměli bojovati proti
Josafátovi.

11. Ale i Fillstinští přinášeli Josafatovi dary, a clo stříbro.
Arabští také přiháněli mu dobytky, akopců sedm tisíc á sedm
set, a-kozlův tolikéž.

12. I prospíval Josafat, a zveleben jest až na nejvýš: a
vystavěl v Judstvu domy na způsob věží. a města brazená.

13. A mnohé věci vzdělal v městech judských: muži také
válečníci a stateční byli v Jerusalémě,

14. jichž tento jest počet po domích a čeledech jednoho
každého: V Juda knížata vojska, Ednas vůdce, a s ním pře
udatných mužův třikrát sto tisíc,

15. Po něm Johanan kníže, a s ním dvě stě a osmdesáte
tisíc.

16. Po tom také Amasláš syn Zechri, posvěcený Hospo
dinu,* a s ním dvakrát sto tisíc mužů udatných.

17. Po tom byl silný k bitvám Eliada, a s ním lidu zbroj
ného s lučišti, a pavézami dvakrát sto tisíc. 

18. Po tom také byl Jozabad, a sním sto a osmdesáte
tisíc hotových bojovníkův.

19. Ti všickní byli k race králi, kromě jiných, kteréž byl
osadil po městech brazených ve všem Judstvu.

KAPITOLA XVIIL

Josefa s Achabem spřísajl se a táhl proti Byrským. — Prorok Micheáě
vsane0 do vězení. — Achab zabit.

1. Byl tedy Josafat bohatý a slavný velmi, a švagrovstvím
spojil se s Achabem.'

2. I přijel po letech k němu do Samaří: k jehožto příští
nabil Achab skopců a volů velmí mnoho, pro něj I pro lid,
kterýž byl přišel sním: a namluvil ho, aby [s ním] táhl
proti Ramoth a Galaad.

9. I řekl Achab král israelský k Josafatovi králi judakému:
Táhni se mnou proti Ramoth v Galaad. Jemuž on odpověděl:
Jako já, tak I ty: jako -lid tvůj, tak i lid můj: a stebou
budeme v bojí.“

4. I řekl Josafat králi israelskému: Vzeptej se, prosím,
nyní (o to) na slovo- Hospodinovo.

5. Shromáždil tedy král. ieraelský proroků (svých) čtyři
sta mažů, a řekl jim: Máme-li tábnouti na vojnu proti Ra

%t |. aby nápomoení byli kněžím a Levitům, kteříž měli lid vy
učovati zákonu Božímo a jej k slněbě Boží přídržovati a tnk napra
vovati.

3 £ J. který se dobrovolně byl oddal k správě a k obhájení lidn
Božího.

KAPITOLAXVII

t Joram, syn Josafatův, pojal eobě za manželku Athalil, dceru Acha
bovu. Tímto sňatkem přišlo mnobo pobrom na krále | na lid jeho.

* Já I ty, lid můj, jsme sjednocení a protož budeme vespolek bo
Jovati.L“ p M-= Ď
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moth v Galaad, čili v pokoji zůstati? A oni řekli: Táhni, :
nebo dá je Bůh v ruku královu.

6. I řekl Josafat: Což není zde žádného proroka Hospo
dinova, abychom se ho také otázali?

7. I řekl král lsraelský k Josafatovi: Jest muž jeden, od
něhož se doptati můžeme vůle Hospodinovy : ale já ho nená
vidím, proto že mi nic dobrého neprorokuje, ale zlé každého
času: jest to Micheáš syn Jemlův. I řekl Josafat: Králi ne
mluv tak.

8. Povolal tedy král israelský jednoho z komnorníků, a řekl
jemu: Zavolej mí rychle Micheáše syna Jemlova.

9. Král pak israelský a Josafat král judský, seděli jeden
každý na trůnu svém, oděni jsouce rouchem královským: se
děli pak na náměstí u brány samařské, a všíckni proroci
prorokovali před nimi.

10. Sedeciáš pak syn Chanaanův udělal sobě rohy železné,
a řekl: Toto praví Hospodin: Těmito zmítati budeš Syrii,
dokud nepotřeš ji.

11. Podobně | všickni [ostatní] proroci prorokovalí, a pra
vili: Táhbni proti Ramoth v Galaad a šťastně se povede, a dá
je Hospodin v ruku královu.

12. Posel pak, který šel, aby zavolal Micheáše, řekl jemu:
Hle Mova všech praroků jedněmi ústy dobré věci zvěstují
králi: protož prosím tebe, aby i řeč tvá nelišila se od nich,
i aby též mluvil dobré věci.

13. Jemuž odpověděl Micheáš: Živ jest Hospodin, že což
mi koli řekne Bůh můj, to budu mluviti.

14. Přišel tedy ke králi. Jemuž král řekl: Micheáši. má
me-li táhnouti proti Ramoth v Galaad na vojnu, čili v po
koji zůstati? Jemuž on odpověděl: Táhněte: nebo všecko
šťastně se povede, a dáni budou nepřátelé v ruce vaše.*

15. I řekl král: Jednou i podruhé přísahou zavazují tebe,
aby mi nemluvil, než což pravdivého jest, ve jménu Hospo
dinovu.

16. Ale on řekl: Viděl jsem veškeren lid israelský rozptý
lený po borách, jako ovce bez pastýře. I řekl Hospodin: Ne
mají tito pánův; navrať se jedenkaždý do domu svého v pokoji.

17. I řekl král israelský k Josafatovi: Zdali jsem neřekl,
že mi tento neprorokuje nic dobrého, ale [vždy] to, což
zlého jest?

18. On pak řekl [dále): Protož alyšte slovo Hospodinovo:
Viděl jsem Hospodina sedícího na stolci svém a všecko vojsko
nebeské stojící při něm po pravici, i po levici.

19. I řekl Hospodin: Kdo oklamá Achaba krále igrael
ského, aby vytáhl a padl v Ramoth Galaad? A když mluvil
ten takto, a jiný jináč:

20. vyšel [jakvel] duch, a postavil se před Hospodinem, a
řekl: Jáť oklamám ho. I řekl mu Hospodin: Čím jej oklamáš?

21. A on odpověděl: Vyjdu, a budu duchem lživým v ústech
všech prorokův jeho. I řekl Hospodin: Oklamáš, a přemůžeš:
vyjdíž a učiň tak.

22. Protož nyní, aj dal Hospodin ducha lživého v ústa
všech prorokův tvých, ježto Hospodin mluvil zlé proti tobě.

23. I přistoupiv Sedeciáš syn Chanaanův, Micheáše udeřil
více, a řekl: Kterou cestou odešel dach Hospodinův ode
mne, aby mluvil tobě?

24. I řekl Micheáš: Ty sám to uzříš v ten den, když utí
kati budeš z pokoje do pokoje, aby se skryl.

: Spb jav emalovySilošnýchproroků.ovšomv opačnémmayshuSám král znamenal, že smýšlí jinak než mla
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25. I přikázal král israelský, řka: Vezměte Micheáše, a

veďte ho k Amonovi knížeti města, a k Joasovi synu Ame
lechovu.

26. A rcete: Toto praví král: Dejte tohoto do žaláře, a
dávejte mu maličko chleba, a vody maličko, dokud se nena
vrátím v pokoji.

27. I řekl Micheáš: Jestliže se ty navrátíš v pokoji, ne
mluvil skrze mne Hospodin. A řekl: Slyšte to všíckni lidé.

28. Táhl tedy král israelský, a Josafat král judský proti
Ramoth Galaad.

29. I řekl král israelský k Josafatovi: Já se přestrojím, a
tak půjdu k bitvě, ty pak oblec se v roucho své. I změnil
král israelský oděv, a tak vyšel do boje.

30. Král pak syrský přikázal byl vůdcům jezdcův svých,
řka: Nebojujte proti malému, ani proti velikému, než proti
samému králi igraelakému.

31. Protož když uzřeli knížata jezdcův Josafata, řekli: Tenť
jest král israelský. I obklíčili jej bojujíce proti němu: ale on
volal k Hospodinu, a spomohl jemu, a odvrátil je od něho.

32. Nebo uzřevše vůdcové jízdných, že on není král israel
ský, nechali ho.

33. I přihodilo se, že jeden z lidu střelu na uejisto vy
střelil, a ranil krále israelského mezi šijí a plecemi. A on
řekl vozkoví svému: Obrať se a vyvez mne z vojska, nebo
jsem raněn.

34 A dokonala se bitva v ten den: král pak israelský
stál na voze svém protí Syrsakým až do večera, a umřel
při západu slunce.

KAPITOLA XIX.

Potrestán Jomfat od proroka Jehu. — Ustanovení sondců světských
i dechovních.

1. I navrátil se Josafat král judaký do domu svého v po
koji do Jerusaléma.

2. Jemuž vyšel vetříc Jehu syu Hanani vidoucí, a řekl
mu: Bezbožnému dáváš pomoc, a s těmi, jížto nenávidí Ho
spodina, přizníš se, a proto zasloužil jsi síce hněvu Hospo
dinova:

3. a však dobří skutkové nalezli se při tobě, proto že jsi
odklidil háje z země judské, a připravil jsi ardce své, aby
hledal Hospodina Boha otcův svých.

4. I bydlil Josafat v Jerusalémě: a opět vyšel klidu! od
Bersabé až do hory Efraim, a navrátil je k Hospodinu Bohu
otcův jejich.

5. I ustanovil soudce v zemi po všech městech judských
hrazených na každém místě,

6. a příkazuje soudcům, řekl: Vízte, co činíte, nebo ne
vedete soudu lidského, ale (soud) Hospodinův:“ a cožkoli
gouditi budete, na vás se obrátí.

7. Budiž [tedy] bázeň Hospodinova při vás, a s pilností
všecko čihte: neboť není u Hospodina Boha našeho nespravo
dinosti, ani přijímání osob, ani žádosti darův.

8. Také v Jerusalémě ustanovil Josafat [některé] Levíty, a
kněží, a knížata čeledí z Israele, aby sond a při Hospodinovu
soudili obyvatelům jeho.

9. A přikázal jim, řka:
věrně, a srdcem dokonalým.

Tak čiňte v bázni Hospodinově

Monáanémm
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10. A pří všeliké rozepři, kteráž přijde před vás, bratří

vašich, kteří bydlí v městech svých, mezi příbuzenstvím a
příbuzenstvím, kdež otázka jest o zákonu, o přikázání, o usta
noveních a ospravedlněních: ukažte jim,* aby nezbřešilí proti
Hospodinu, aby nepřišel hněv na vás, a na bratry vaše: tak
tedy činíce nezhřešite.

11. Amariáš pak kněz, a biskup váš, v těch věcech, kteréž
k Bohu příslaší, představeným bude: Zabadiáš pak syn Isma
helův, kterýž jest vůdce v domu Judově, bude nad těmi díly,
kteráž ke královskému úřadu příslušejí; e máte (také) mistry
Levíty před sebou, posilůte se, a horlivě sobě počínejte, a
bude Hospodin s vámi při všem, což dobrého jest.

KAPITOLA XX.

Josafatovo vitězství nad Mosbshými a Amouítskými. — Josafat stovaryšlv

00 ©Ocboaláem, trostán od Boha.

1. Potom shromáždili se synové Moab, a synové Ammon,
a s ními někteří z Ammonitských proti Josafatovi, aby bojo
vali proti němu.

2. I přišli poslové, a oznámili Josafatovi, řkouce: Přichází
proti tobě množství veliké z těch krajin, které jsou za mořem,'
a z Syrie, a hle stojí v Asasonthamar, jenž jest Engaddi.

3. Tedy Josafat jsa bázní přestrašen, oddal se veňkeren na
to, aby se modlil Hospodinu: a vyhlásil půst všemu lidu
judsakému.

4. I shromáždil se lid judský, aby se modlil Hospodinu:
také i všickni z měst svých sešli se, aby ae modlili jemu.

5. A Josafat stoje u prostřed shromáždění judského, a je
rusalémského, v domu Hospodinovu před síní novou,

6. řekl: Hospodine Bože otcův našich, ty sám jsi Bůh na
nebí, a panuješ nade všemi královstvími národů v ruce tvé
jest afla i moc, aniž kdo může tobě odolati.

7. Zdaliž jsí ty Bože náš nepohubil všech obyvatelův země
této před lidem svým israelským, a dal jal jí semenu Abra
hama přítele svého na věky?

8. I bydlili v ní, a vystavěli v ní Svatyni jménu tvému,
řkouce:

9. Jestliže připadnou na nás zlé věci, meč soudu,“ mor, a
hlad, postavíme se před tímto domem, před oblíčejem tvým,
v úěmžto vzýváno jest jméno tvé: a volati budeme k tobě
v zármutcích avých, a ty vyslyšíš a vysvobodíš [násj.

10. Nyní tedy hle, synové Ammon, a Mvab, a hora Seir,*
skrze něž jal nedopustil leraelovi, aby přešli, když vycházeli
z Egypta, ale uhnuli se od nich, a nepohubili jich:

11. na opak činí, a usllojí vyhnati nás z vládařství, kte
réž dal jsi nám.

12. Bože náš, zdali jich souditi nebudeš? V nás zajleté
není tak veliká síla, abychom mohli odolati tomuto množství,
jež hrne se na nás. A poněvadž nevíme, cobychom činiti
měli, to nám toliko pozůstává, abychom oči evé obrátili
k tobě.

18. Veškeren pak Juda stál před Hospodinem, s dětmi, a
8 manželkami, a s 6yny svými.

S poučte je u věcech, týkajících se náboženství.

KAPITOLA XX.

* soudu Božího či trestu.

* Obyvatelé hory Selr, totiž Idumejšti, potomel Esanovl.
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14. Byl pak [tu] Jahaziel syn Zachariáše, syna Banajášova,
syna Jehielova, syna Mathaniášova, Levíta z synův Asafových,
na nějžto vstoupil duch Hospodinův u prostřed zástapu,

16. a řekl: Pozorujte veškeren Judo, 1 kteří bydlíte v Je
rusalémě, a ty králi Josafate: Toto vám praví Hospodin: Ne
bojte se, aniž se lekejte toho množství: neboť není váš boj
ten, ale Boží.*

16. Zejtra sestoupíte proti nim: nebo potábnou po strání
jménem Sis, a naleznete je na vrchu potoka, kterýž jest
proti poušti Jeruel.

17. Nebudete vy, kteří se budete potýkati, ale toliko dou
fanlivě stůjte, a uzříte pomoc Hospodinovu nad sebou, ó Judo
a Jerusaléme: nebojte se, aníž se strachujte; zejtra vyjdete
proti nim, a Hospodin bude s vámi.

19. Josafat tedy, a lid judský, a všickní obyvatelé jerusa
lémští, padli na tvář k zemi před Hospodinem, a klaněli se
jemu.

19. Levítové pak z synův Kaath, a zaynův Kóre, chválili
Hospodina Boha israelského hlasem velikým, na vysosť.

20. A když byli ráno vstali, táhli po poušti Thekue; a
když vycházeli, stoje Josafat u prostřed nich, řekl: Poslyšte
mne muži jadští, I všichní obyvatelé jerusalémští: věřte
v Hospodina Boha svého, a bezpeční budete: věřte prorokům
jeho, a všecko šťastně se povede...

91. I dal radu lidu, a postavil zpěváky Hospodina, aby
chválili ho v boufích svých, a aby šlí před vojskem, a jedno
svorným hlasem aby říkali: Chvalte Hospodina, nebo na věky
(trvá] miloardenství jeho.

22. A když začali chvály zpívati, obrátil Hospodin zálohy
jejích na né samé, [zálohy) totiž synů Ammon, a Moab, a
hory Seir, kteříž byli vytáhli, aby bojovali proti Judovi, a
(tak) zbiti jsou.

29. Nebo synové Ammon a Moab povstali proti obyvatelům
hory Seir, aby pobili a zahladili je: a když to skutkem do
konali, také sami proti sobě obrátivše se, padli ranami, jež
si dali vespolek.

24. Když pak Juda přitáhl k stráží, kteráž čelí k poušti,
uzřel podál šíře všecku krajinu, ana jest plná mrtvých těl,
a že nezbyl kdo, jenžby byl mohl smrti ujíti.

25. Přistoupil tedy Josafat, a všecken líd sním, aby se
brali loupeže z mrtvých: a nalezli mezi mrtvolami rozličný
nábytek, roucha také a nádoby předrahé, a sebrali tolik, že
všeho unésti nemobli, ani za tři dni odnositi nemohli lou

peže pro velíkosť kořisti.
26. V den pak čtvrtý shromáždili se v údolí Dobrořečení:

nebo proto že tu dobrořečili Hospodinu, nazvali místo to
údolím Dobrořečení až do dnešního dne.

97. I navrátili se všickni muži judětí, a obyvatelé jerusa
lémětí, a Josafat před nimi, do Jerusaléma s radostí velikou,
proto že dal jim Hospodin radost nad nepřátely jejich.

28. I vešli do Jernsaléma s harfamí, s loutnami, a s trou
bami do domu Hospodinova.

29. I případl strach Boží na všecka království země, když
uslyšeli, že bojoval Hospodin proti nepřátelům israelským.

80. I bylo v pokoji království Josafatovo, a dal jemu Bůh
pokoj odevšad.

31. Kraloval tedy Josafat nad Judou, a byl ve třicíti pěti
letech, když počal kralovati: a pětmecítma let kraloval v Je
rusalémě. a jméno matky jeho bylo Azuba dcera Selahi.

* není vám tu bojovati ponze na obranu svojí, ale pro věc Boží.U
a n- éM rUx“ GE,
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ní, čině což líbezného bylo před Hospodinem.
98. A však vysostí neodklidil,* nebo ještě byl lid neobrátil

srdce svého [zúplnaj k Hospodinu Bohu otcův svých.
34. Ostatky pak skutkův Josafatových prvních i posledních,

sepsány jsou ve slovích Jehu syna Hanani, kteráž vložil do
knih králův laraelských.

35. Potom Josafat král judský vešel v přátelství s Ocho
zlášem králem israelským, jehožto akutkové byli velmi bez
božní.

86. A účasten byl toho, aby nadělali lodí, kteréžby te pla
vily do Tharsis: | vzdělali lodstvo v Asiongaber.

37. Prorokoval pak Eliezer, syn Dodaův z Maresy proti
Josafatovi, řka: Že jel měl smlouvu s Ochoziášem, rozbil Ho
spodin díla tvá, I potřeny jsou lodi, aniž mohly plaviti se do
Tharsis.“

KAPITOLA XXL
Smrt Jomfstora. — Ukrutenstrí a Jiní hřlohovéJoramovi, — Válka

s Jdumejskými. — Nemoc | emrťJeho.

1. I usnul Josafat s otci svými, a pochován jest s nimi
v městě Davidově: £ kraloval Joram syn jeho místo něho.

2. Kterýž měl bratry syny Josafatovy, Azariáše, a Jahiele,
a Zachariáše, a Azariáše, a Michaele, a Safatiáše. Vžickní tí
byli synové Josafata krále judského.

3. I dal jim otec jejich mnoho darův stříbra i zlata, a
platy s městy přepevnými v Judstvu: království pak dal Jo
ramovi, proto že byl prvorozený.

4. Tedy povstal Joram [a uvázal se) v království otce svého:
a když se byl upovnil, pobil všecky bratry své mečem, i ně
které z knížat israelských.

5. Ve dvou a třicíti letech byl Joram, když počal kralo
vati: a osm let kraloval v Jerusalémě.

6. A chodil po cestách králův lsraelských, jako byl činil
dům Achabův, nebo dcera Achabova byla manželka jeho, a
činil zlé věcí před oblíčejem Hospodinovým.

7. Hospodin však nechtěl zahladiti domu Davidova pro
smlouvu, kterouž byl učinil s ním: a poněvadž byl slíbil, že
dá jemu svíci,* i synům jeho po všecken čas.

8. V těch dnech zprotivil se Edom,“ aby nebyl poddán Ju
dovi, a ustanovil sobě krále.

9. A když byl přitáhl Joram s knížaty svými, i se všemí
jízdnými, kteří byli s ním, a vstav v noci, porazil Idamejské,
kteříž jej byli obklíčili, i všecky vůdce jízdných jejich.

10. Předce však zprotivil se Edom, aby nebyl pod mocí
Judovou až do tohoto dne: toho času i Lobna odstoupila,
aby nebyla pod mocí jeho. Nebo byl (Joram) opustil Hospo
dina Boha otcův svých.

11. Nad to I vysosti zdělal v městech judakých, a způsobil,
že obyvatelé jerusalémětí emilnili * a Juda hřešíl.

12. I přineseno jest jemu psaní od Eliáše proroka,“ v němž

o ak nanichžlidpravémuBohuobětoval,ačto
9 Prorok, vida 00 00 státi má, mluví budoncích,

jako o minulých:totiž rozbil místo rozbije, potřenyjsou místo
potřenybudou.

KAPITOLA XXI.

*£j. potomstvo. Dokud trvá něčírod,jest to tak, jako by hořelasvíce
jeho.

Ud dumejský.
modlám sloužili.

Elláš onoho času již nebyl na živě; ale bezpochyby že o budoneim
kralování Joramovu duchem prorockým předzvěděl, a napsal, což se
potom Joramovi doneslo.
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bylo psáno: Toto praví Hospodin Bůh Davida otce tvého:
Proto že jsi nechodil po cestách Josafata otce svého, a po
cestách Asy krále judského,

13. ale chodil jsi po cestě králův (sraelských, a způsobil
jsi, aby smilníli Juda I obyvatelé jerusalémští, následovav
smilstva domu Achabova, nad to i bratry své, dům otce
svého, lepší než jsl sám, pobil jal,

14. aj, Hospodin ranou velikou udeří na tebe i na lid tvůj,
i na syny i na ženy tvé, | na všecko jmění tvé.

16. Ty pak budeš stonati velmi zlou nemocí břicha svého,
dokud z tebe nevyjdou střeva tvá pomalu den ode dne.

16. Vzbudil tedy Hospodin proti Joramoví ducha Filistin
ských, i Arabských, kteří hraničí s Mouřeníny.

1%. I vrazili do země judské, a pohubilí ji, a pobrali všecko
jmění, kteréž se nalezlo v domu královském, nad to i syny
jeho i ženy: tak že mu nezůztal žádný syn, kromě Joachaza,
jenž byl nejmladší.

18. A nad to nade všecko ranil jej Hospodin nemocí břicha
nezhojitelnou.

19. A když pomíjel den po dní, a doby časův ubíhaly, do
plněn jest běh dvou let: a tak dlouhým nedubem ztráven
jse tak že vykydal také střeva svá, neduhu spolu í života
pozbyl. I umřel ve hrozné bolesti, a neučinil mu lid pohřbu
vedle obyčeje pálení, jako byl učinil předkům jeho.

20. Ve třicíti a ve dvou letech byl, když počal kralovati,
a osm let kraloval v Jerusalémě. A chodil neupřímě,* a po
chovali jej v městě Davidově: ale ne ve hrobě králův.

KAPITOLA XXII.
Kralování a sabynuti Ochoslášovo. — Ukrutnest Athalie. — Jonas.

1. Obyvatelé jerusalémští ustanovili pak králem Ochoziáše
syna jeho nejmladšího, místo něho: nebo všecky starší, kteříž
byli před ním, pobili lotři arabští, jižto byli vrazili do le
žení:* i kraloval Ochoziáš syn Jorama krále judského.

2. Ve čtyřiceti a dvou letech“ byl Ochozláš, když kralo
vati počal, a jeden rok kraloval v Jerasalémě, a jméno matky
jeho bylo Athalia dcera Amri.

8. Alei on chodil po cestách domu Achabova: nebo matka
jeho donutila ho, aby bezbožně činil.

4. A tak činil zlé věci před oblíčejem Hospodinovým, jako
dům Achabův: oni zajisté byli rádcové jeho po smrti otce
jeho, k zahynutí jeho.

5. I spravoval se radou jejich. A vyjel s Joramem synem
Achabovým králem israelským. na vojnu proti Hazaelovi
králi syrskému do Ramoth Galaad: i ranili Syrští Jorama.

6. Kterýžto navrátil se, aby se hojíl v Jezrahel: nebo byl
mnoho ran dostal v boji výše řečeném. Protož Ochoziáš syn
Joramův král judský, přijel, aby navštívil Jorama syna Acha
bova, kterýž byl nemocen v Jezrahel.

7. Vůle zajisté Boží byla proti Ochoziášovi, aby přišel
k Joramoví: a když byl přišel, vyjel s ním proti Jehu synu
Namsi, kteréhož pomazal Hospodin, aby zahladil dům Achabův.

8. Když tedy Jehu plenil dům Achabův, nalezl knížata
judská, a syny bratří Ochoziášových, kteří sloužili jemu,
I pobil je.

5 nebyl živ dle zákona.

KAPITOLA XXIL

* tj. do země, a do krajin, náležejících králi jodekému.
* Vlastně vo 29 letech; nebo otee jeho toliko 40 let věku dočkal.
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9. Samého pak Ochoziáše hledaje, jal jej. an se ukrýval
v Samaří: a když ho přivedli k němu, zabil jej, i pochovali
ho: proto že byl syn* Josafátův. který hledal Hospodinacelým

srdcem svým. 'Aníž bylo: více jákó: naděje, aby kdo kraloval
z rodu Ochoziášova :

10. nebo Athaa matka. jebo,:-vidouc, že.umřel synjat
vstala i pobila všecken rod královský -domuJoramova.“:

11. Ale -Josaleth dcera králova vzala Joasa syna Ochoziá
Bova, a tajně.cho uchvátila z prostředkusynův královských,
když zabíjení bili: a echovalajej s chůvou jeho vkomoře,
kdež byla lůžka:* Josabeth pak, která- skryle jej.. byla. dcera
krále Jorama, manželka Jojady biskupa, nestra Ochoziášova,
a protož Athalia nezabila ho. řekl.jim: Vyveďte ji ven z ohrad chrámu, a ať venku zabita

12. [ byl s.nimi v domu Božím skryt. jsa za šest let, p jest mečem. A přikázal kněz, aby nebyla zabita v domu Ho

v nichžto Athaliakralovalav zemi © k epodinovu..
16. I vložili na šíji její ruce: a když vešla do brány koňské

domu králova, zabili ji tam.
16. I učinil pak Jojada smlouvu mezi sebou, a vším lidem

i králem, aby byli lid Hospodinův.
. VT. Tedy vešel veškeren lid do domu. Baalora, a zbořili
jej: i oltáře a obrazy jeho ztroskotali: Mathana také kněze
Baalova zabili před těmi oltáři.

18. Ustanovil pak Jojada úředníky v domu Hospodinovu
. pod mocí kněží a Levítů. kteréž rozdělil David v domu Ho

spodinovu: aby obětovali zápalné oběti Hospodinu. jakož

psáno jest v zákoně Mojžíšově, sveselím a zpíváním vedle
nařízení Davidova. ©

19. Ustanovil také vrátné vbranách domu Hospodinova,
aby nevcházel do něho poškvrněný jakoužkoli věcí.

20. A pojal setníky, a nejsilnější muže, a knížata lidu,
i veškeren obecný lid země, a provázeli krále z domu Ho
spodinova, a vedli jej skrze bránu hořejší, do domu králov
ského, a posadili ho na stolci královském.

21. I veselil se veškeren lid země, a město se upokojilo:
Atholia pak zabita jest mečem.

11. I vyvedli syna králova, a vetavili naň korunu, a svě
dectví, a dali mu do ruky zákon, kterýž měl držeti a usta
novjli jej králem: pomazal ho také Jojada biskůp, a aynové
jeho: a přáli jamu,.a říkali: Živ baď král!
: 12. To když uslyšela Athalia,. totiž -hlas abíhajících se a

vychvalujících krále, vešla: klidu: do chrámu Hospodinova.
19. A když uzřela krále, an stojí na stupni, kudy se vchází,

a:knfžata,- a zástupy okolo něho,£ veškeren lid- země an se
raduje, a zvučí troubamí, a zpívá při rozličných nástrojích

budebních, a (slyšela) hlas chválících, roztrhla roucha svá, a
řekla: Oukladové, oukládové!

14. Vyšed.pak Jojada biskup k setníkům, a knížatům vojska,

KAPITOLA XXIII
Kralování Joasovo, — Smrť Athalle. — Obnovení slošby Hoži.

1. Léta pak sedmého posilniv see Jojada pojal setníky,
totiž Arariáše syna-Jérohamova, a Ismahele syna Johananova,
Azariáše takó syna Obédova, a Maasiáše syna Adajášova, a
Eligafata synaZechri: a učinil s ními smlouvu,

2. Kteříž obcházejíce zemi judskou, shromáždili Levíty ze
všech měst judských, a knížata čeledí israelských, a přišli

do Jerusaléma. ,
3. [učinilo všecko to shromáždění smlouvu v domů Božím

s králem. I řekl k nim Jojada: Hle syn králův kralovati bude,
jakož mluvil Hospodin o synech Davidových.

4. Tato jest tedy věc, kteroužučiníte:
5. Třetí díl vás, kteříž přicházejí k sobotě! kněží, a Le

vítů, a vrátných, bůde v branách :. třetí pak díl bude -u domu
králova: a třetí u brány, kteráž slove (brána) Základu: vše
cken pak ostatní lid obecnýbuď v síních domuHospodinova.

©. Aniž kdo jiný vcházej. do doma 'Hoszpodinova kromě
kněží, a z Levítů, kteřížkonají služby.:ti toliko ať vejdou,

nebo posvěcení jsou: a všéckeh ostatní: lid: obetný na zřeteli
měj stráže Hospodinovy.*

7. Levítové pak ať obstoupí. krále. majíce jedenkaždý zbraň
svou; (a jestližeby kdo jíný vešel do chrámu, buď zabit) a at .
jsou při králi, když bude vcházeti, i když bude vycházeti. 1. V sedmiletech byl Joas, když počal kralovati:* a čtyři

8. Tedy učinili Levítové, i veškeren Juda všecko tak, jak ceti let kraloval v Jerusalémě: jméno matky jeho bylo Sebla
byl rozkázal Jojada biskup: a pojal jedenkaždý muže, kteréž | ; z Bersabé.
měl pod sebou, a přicházeli vedle pořádkusoboty, s těmi, VŽ 2. I činil, což dobrého jest před Hospodinem, po všecky
kteří byli vyplnili sobotu, a odcházeti měli. Nebo Jojada dny Jojady kněze.
biskup nedopustil odejíti zástupům, kteříž. se na každý týden 3. Vzál pak mu Jojada manželky dvě, z nichžto zplodil

iPPz
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KAPITOLA XXIV.

,Oprava chrámu. — Joasovo kralování dobré, — Smrt Jojadova. — Zkáza
4 ukratoosť Joasova. — Válka proti němu, smrť jaho.

vedle obyčejestřídali.. , : jh syny 1 dcery.
9. I dal Jojada kněz setníkům©kopí, -a pavezy, a štíty, ze 4. Potom pak zlíbilo seJonsovi, aby opravil dům Hospo

krále Davida, kterých byl posvětil do domuBožího. | dinův.
5. I shromáždil kněží, a Levíty,a řekl jim: Vyjděte do

měst judských. a<vybírejte ode všeho Israele peníze na opravu
domu Boha vašeho, na' každý rok, a učiňte to spěšně. Ale
Levítové konali to nedbanlivějí.

6. I povolal král Jojadu knížete, a řekl jemu: Proč jsi
neměl péče, aby přidržel Levíty, z Judstva a z Jerusaléma
snášeti peníze, kteréž uloženy jsou od Mojžíše služebníka Ho
spodinova, aby všecko množství israelaké vneslo je do stánku
svědectví?

10. A postavil veškeren Jid, kteříž měli mečíky, od pravé
strany chrámu, až do levé strany chrámu, před oltářem a
chrámem okolo krále.

> Rozaměj: potomek, a sice vnuk dotčeného nábožného krále.
* £ |. všecky syny Ochozlůšovy.
5 Lůžka ta náležela kněžím a Levítům, kteří po etřídě při chrámu

každého tébodne sloufico, v noci na nich odpočívají.

KAPITOLA XXIIL

* £ j. k alažbě chrámové na týden
* Zůstaň v předsíní, Bohu se modle. — Bylíť to přívržencí mladého

krála, bezpochyby Jojadou získání.

KAPITOLA XXIV.

' Rozami se, že za nodospělosti jeho Jojada nedostatečnosti jeho
moudrostí svou doplňoval.-= i
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7. Nebo Athalia velice bezbožná, a synové její, zkazili dům
Boží; a těmi věcmi, kteréž posvěceny byly do chrámu Ho
spodinova, ozdobili chrám Baalův.

8. Tedy přikázal král, a udělají truhlu: a postavili ji u brány
doma Hospodinova vně.

9. I ohlášeno jest v Judstvu a v Jerusalémě, aby přinesli
jedenkaždý plat Hospodinu, kterýž uložil Mojžíš slnžebník
Boží všemu Israeli na poušti.

10. I veselila se všecka knížata, 1 veškeren lid: a přicháze

jíce snášeli do truhly Hospodinovy, a metalí, až se naplnila.
11. A když byl čas, aby přinesli truhlu před krále skrze

ruce Levítův (nebo viděli mnoho peněz), přicházel písař krá
lův, a kohož byl první kněz ustanovil: i vysypávali peníze,
které byly v truhle: potom truhlu zase donášeli na místo
její: a tak činívali na každý den, a sebrali peněz velmi
mnoho.

12. Král a Jojada vydali je těm, kteříž byli nad dílem
domu Hospodinova: a oni najímalí za ně kameníky, a ře
meslníky všelikého díla, aby opravili dům Hospodinův: kováře
také (dělající) z železa a z mědi, aby uperněno bylo, což po
čalo .

18. I dělali dělníci pllně, a zazděny jsou díry v stěnách
skrze ruce jejich, a přivedli dům Boží k způsobu prvotnímu,
a upevnili jej.

14. A když dokonalí všecka díla, přinesli před krále a Jo
jadu ostatní částku peněz: z nichž nadělali nádob chrámových
k službě, a k zápalným obětem, šálů také i jiných nádob
zlatých a stříbrných: a tak obétovaly se oběti zápalné v domu
Hospodinovu ustavičně po všecky dny Jojadovy.

15. I sestaral se Jojada pln jsa dnův, a umřel, jsa ve stu
a třicíti letech.

16. I pochovali ho ve městě Davidově s králi, proto že
učinil dobře s Ieraelem, | s domem jeho.

17. Když pak umřel Jojada, přišla knížata judská, a klaněli
se králi, kterýž obměkčen jsa poctami jejich, povolil jim.

18. I opustili chrám Hospodina Boha otcův svých, a sloužili
bájům a rytinám, a přišel hněv (Boží) na lid judský, a na
Jerusalém pro ten hřích.

19. I posýlal k nim proroky, aby se navrátil k Hospodinu:
kteříž když jim osvědčovali, nechtěli jich slyšeti.

20. Tedy duch Boží oblékl“ Zachariáše syna Jojady kněze,
i postaviv se před lid, řekl jim: Toto praví Hospodin Bůb:
Proč přestupujete přikázání Hoepodinovo, což vám to ne
prospěje? A opustili jste Hoepodina, aby též opustil vás?

31. Ale oni sobravše ce proti nému ukamenovali ho k roz
kazu královu v afni domu Hospodinova.

22. Anif se rozpomenul Joas král na milozrdenství, kteréž
byl učinil s ním Jojada otec jeho, ale zabil syna jeho. Kterýžto
když umíral, řekl: Nechť popatří (na to) Hospodin, a (sám
toho) vyhledá.*

23. A když bylo po roce, vytáhlo proti němu vojsko syrské:
a přitáhlo do Judstva a do Jerusaléma, a pobili všecka knížata
lidu, a všecku loupež poslali králi do Damašku.

24. A jistě ač byli Syrští přitáhli v počtu velmi malém,
Hospodin dal v ruce jejich neačíslné množství, proto že opustili
Hospodina Boha otců svých: na (samém) Joasovi také hanebné
konali soudy.“

"tj vsod, oeviců,post.5 4 J. krve mé 2 ruky vaší a
* Byrští nakládali s Jonsem, rozličnými mukami trá
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25. A odšedše nechali ho v bolestech velikých: i povstali
proti němu služebníci jeho ku pomsté krve syna Jojady kněze,
a zabili jej na lůžku jeho, i umřel: a pochovali jej v městě
Davidově, ale ne ve hrobích královských.

26. A tito jsou, kteříž jemu ouklady činili: Zabad ejn
Semmaath Ammanitské, a Jozabad syn Semarith Moabitaké.

27. O synech pak jeho, a o summě peněz, kteréž sebrány
jsou za něho, a o opravení domu Božího, to sepsáno jest
pilně ve knize králův: kraloval pak Amasiáš syn jeho místo
něho
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KAPITOLA XXV.

Kralorání Amaalášoro, ——Vitěsství nad Idumajskými. — Modliřatvi.
Válka s lerselem. — Smrť krůle.
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1. V pětmecítma letech byl Amasiáš. když počal kralovati,

a devětmecítma let kraloval v Jerusalémě. Jméno matky jeho
bylo Joadan z Jerusaléma.

2. I činil, což jest dobrého před oblíčejem Hospodinovým:
ale nikoli srdcem dokonalým.

3. A když viděl, že upevněno jest království jeho, pobil
služebníky, kteříž byli zabili krále otce jeho,

4. a však synův jejich nepobil, jakož psáno jest v knize
zákona Mojžíšova, kdežto přikázal Hospodin, řka: Nebudou
na hrdle trestání otcové za syny, aniž synové za otce své:
ale jedenkaždý ra svůj hřích umře.

5. Tedy shromáždil Amasláš lid judský, a zřídil je po čele
dech. po tisícnících. a setnících. ve všem Judstvu, a v pokolení
Benjaminovu: a sčetl je od dvacítiletých a výše, a nalezl
jich třikrát ato tisic mladých mužův. kteřížby mohli jíti do
boje, a vlásti kopím a pavezou.

6. Najal také ze mzdy x Jaraele sto tisíc mužův udatných,
ze sta hřiven stříbra.

7. I přišel k němu muž Boží, a řekl: Ó králi nechť ne
táhne s tebou vojsko israelské: nebo Hospodin není s Israe
lem, a se všemi syny Efraimovými:'

8. jestliže pak domníváš se, že bojové na síle vojska záležejí.
Bůh učiní. aby přemožen byl od nepřátel: neboť na Bohu
jest pomáhati. a na utíkání obrátiti.

9. I řekl Amasiáš muži Božímu: Co stane se s tím stem

hřiven (stříbra), kteréž jsem dal vojákům israelským? I od
pověděl jemu muž Boží: Mát Hospodin, odkud by dáti mohl
tobě mnohem více než toto.

10. A tak oddělil Amasiáš vojsko, kteréž bylo přitáhlo
k němu z Efraim, aby se zase navrátili na místo své: oni pak
náramně rozhněvavše se na Judské, navrátili se do krajiny své.

11. Ale Amasiáš donfanlivě vyvedl lid svůj. a táhl do
oudolí Solnatého a porazil synů Seir“ deset tisíc.

19. A jiných deset tisíc mužův zjímali synové judští, a
provedli na vrch jedné skály, a eházeli je s vrchu dolů, a ti
všíckní zrozráželi se.

19. Ale to vojsko, kteréž byl zase odeslal Amasiáš, aby
s ním netáhlo do boje, vtrhlo do měst judských od Samaří,
až do Bethoron, a pobivše tři tisíce, pobrali loupež velikou.

14. Amasiáš pak po porážce Idamejských, přinesl s sebou
modly synův Seir a vyzdvihl je sobě za bohy, a klaněl se
jim a zapaloval jím kadidlo.

15. Pročež rozhněvav se Hospodin na Amasiáše, poslal
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KAPITOLA XXV.

t Království Israel sloje také Efraim.
* Synové Seir, obyvatelé hory Beir — Edomitěti.Bb==s



ot DRUHÁ KNIHAPARALIPOV,. —ZJEE

k němu proroka, kterýžby jemu řekl: Proč jel se klaněl bo
hům, kteříž nevysvobodili lidu svého z ruky tvé?

16. A když on to mluvil, odpověděl jemu [král]): Zdaliž
rádce královský jsi ty? Přestaň, ať nezabiji tebe. Tedy prorok
odcházeje řekl: Vím, že tě usoudil Bůh zahladiti, že jsi učinil
to zlé, a nad to neuposlechl jsi rady mé.

17. Tedy Amasiáš král judaký, velmi zle se potázav, poslal
k Joasovi synu Joachaza syna Jehu, králi israelskému, řka:
Přijď, pohleďme na sebe vespolek.*

18. Ale on poslal zase posly řka: Bodlák, kterýž jest na
Libanu, poslal k cedru libanskému, řka: Dej dceru svou syna
mému za manželku: a hle, zvířata, kteráž byla v lese liban
ském, šla tady, a pošlapala bodlák.

19. Řekl jsi: Porazil jsem Edoma, a protož srdce tvé po
advíhuje se v pýchu: seď v domě svém, proč popouzíš na
sebe zlé věcí, aby padl i ty I Juda s tebou?

20. Nechtěl upoalechnouti Amasiáš, proto že vůle Hospo
dinova byla, aby byl vydán v ruce nepřátel pro bohy edomské.

21. Protož vytáhl Joas král israelský, a pohleděli sobě
voči: Amasiáš pak král judský byl v Betbsames Judově.

23. 1 poražen jest Juda od Israele, a utekl do stánků svých.
28. Amasiáše pak krále judského, syna Joasa, syna Joacha

zova, jal Joas král Iisraelský v Bethsames, a přivedl jej do
Jeruseléma: a sbořil zeď jeho od brány Efraim. až k bráně
úhlu na čtyři sta loktů.

24. Také všecko zlato a stříbro, i všecky nádoby, které
byl nalezl v domu Božím, u Obededoma,“ i v pokladích domu
kralovského, a také ty, kteří byli v zástavě, odvezl s sebou
zase do Samaří.

25. Byl pak živ Amasiáš syn Joasův král judaký, po smrti
Joasa syna Joachaza krále ieraelského, patnácte let.

X. Ostatní pak věci Amasiášovy, první 1 poslední, sepsány
jsou ve knize králův judských a israelských.

27. Kterýšto když odstoupil od Hospodina, ustrojili proti
němu úklady v Jerusalémě. A když utekl do Lachis, poslali.
a zabili ho tam.

28. A přivezše ho na koních, pochovali jej s otci jeho
v městě Davidově.

KAPITOLA XXVL

Ouláš král nad nepřátely svitězíl. — Btavěi Jeruzalém.
Malomocenstvím mmače.

1. Tedy veškeren lid judský, Oriáše syna jeho, (kterýž byl)
v šestnácti letech, ustanovil za krále na místě Amasiáše otce
jeho.

2. Ten jest vzdělal Ailath, a navrátil je panství judskému,
když (byl již] zeanul král s otci svými.

3. V šestnácti letech byl Oziáš, když kralovatí počal, a kra
loval padesáte a dvě létě v Jerusalémě. Jméno matky jeho
bylo Jechelia z Jerusaléma.

4. I činil to, což pravého bylo před očima Hosepodinovýma,
podle všeho. což byl (s počátku) číníl Amaaiáš otec jeho.

5. A vyhledával Hospodina, za dnů Zachariáše, jenž byl
rozumný a vidoucí Hospodinův: a pokud hledal Hospodina.
(on) spravoval ho ve všem.'

> Budeme bojovati proti sobě. Jest to vybídnuti k válce.
* £ J. u Obededomových potomků, kteříž byli vrátníky a nad po

kledy chiámovými měli stráš.

KAPITOLA XXVL

"4 j. Hdil a šťastný prospěch důval jemu.
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6. Potom vytáhl, a bojoval proti Filistinským, a zbořil zeď
[města] Geth, a zeď Jabnie, a zeď Azotu: vystavěl také mě
stečka v Azotu, i v zemi filistinaké.

7. A pomáhal mu Bůh proti Filistinským, a proti Arabským,
kteříž bydlili v Gurbaal, a proti Ammonitským.

8. I dávali Ammonitští dary Oziášovi: a rozhlášeno jest
jméno jeho pro častá vítězství až kudy se vchází do Egypta.

9. A vystavěl Ozláš věže v Jerusalémě nad branou úhlovou,
a nad branou oudolí, i jiné v táž straně zdi, a zpevnil je.

10. Vzděla) také věže na poušti, a vykopal cisteren velmí
muocho, proto že měl mnoho dobytka, i na polích i na širé
poušti: tolikéž vinice měl, a vinaře na horách, i na Karmelu:
neboť byl muž oddaný rolnictví.

11. Bylo pak vojsko bojovníkův jeho, kteříž vycházeli k boji,
pod zprávou Jehiele písaře, a Maasiáše učitele, a pod zprávou
Hananiáše, který byl z vůdcův královských.

12. A všecken počet knížat po čeledech mužův statných,
(obnáše!) dva tisíce a šest set.

13. A pod nimí všecko vojsko třikrát sto a sedm tisíc, a
pět set: kteříž způsobní byli k bojům a za krále bojovali
proti nepřátelům.

14. Připravil jim také Oziáš, totiž všemu tomu vojsku,
pavezy, a kopí, a lebky, a pancíře, a lučiště, a praky k házení
kamením.

15. A nadělal v Jerusalémě rozličných nástrojů, kteréž na
věžechpostavil, a na úhlech zdi, aby stříleli (z nich] střelami,
a kamením velikým :* i rozneslo ae jméno jeho daleko, proto
že pomáhal jemu Hospodin, a posilnil bo.

16. Ale když se zmoenil, pozdvihlo ae srdce jeho k záhubě
jeho, a nedbal na Hospodina Boha svého: a všed do chrámu
Hospodinova, chtěl páliti zápal na oltáři vonných věcí.

17. A hned všed za ním Azariáš kněz, a s ním kněží Ho

spodinových osmdesáte, mužů přesilných,

18. protivili se králi, a řekli: Neníť to tvůj ouřad Oziáší,
aby zapaloval kadidlo Hospodinu, ale kněžský to jest. synů
Aaronových, kteříž posvěcení jsou k té službě: vyjdi ven ze
Svatyně, nepotupuj: neboť nebude to počteno tobě k slávě
od Hospodina Boha.

19. I rozhněvav se Oziáš drže v ruce kadidlnici, aby pálil
zápal, brozil kněžím. A hned vzešlo malomocenství na čele
jebo před kněžími, v domu Hospodinovu u oltáře vonných věcí.

20. A když pohleděl na něj Azariáš biskup, i všickni jiní
kněží, uzřelí malomocenství na čele jeho, a spěšně vyhnali
jej. Ale i on sám uleknnv se, spěchal vyjíti. proto že hned
ucítil (na sobě] ránu Hospodinovu.

21. A tak byl Oziáš král malomocný až do dne smrti své,
a bydlil v domě soukromém pln jsa malomocenství, pro
kteréž vyvržen byl z domu Hospodinova. Joatham pak syn
jeho zpravoval dům královský, a soudil lid země.

22. Ostatky pak věcí Oziášových prvních | posledních, se
psal Isajáš syn Amosfiv, prorok.

23. [ usnul Ozaláš s otci svými, a pochovali ho na poli
královských hrobův, proto že byl malomocný: a Joatham syn
jeho kraloval místo něho.

2 Tuto jest v písmích er. první zmínka o válečných nástrojích, jimiž
střely a kamení bývalo daleko házeno.
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řekl jim: Hle, rozhněvav se Hospodin Bůh otců vašich na
Judské, vydal je v ruce vaše, a pobili jste jich ukrutně, tak
že až k nebi dosáhlo vaše ukrutenatví.

10. Nad to chcete syny a dcery judské, a jerusalémaké
sobě podrobiti za služebníky a děvky; tohož nikoli není po
třebí činiti, nebo jste zhřešilí v tom Hospodinu Bohu vašemu.

11. A protož nyní poslechněte rady mé, a doveďte zpět
zajaté, kteréž jste přivedli z bratří svých; nebo veliká prchli
vost Hospodinova nastává vám.

12. Tedy povstali někteří z knížat synův Efraim, Azariáš
"syn Jobananův, Barachláš syn Mosellamothův, Ezechiáš syn

Sellumův, a Amasa syn Adaliův, proti těm, kteříž přicházeli
z bitvy,

13. a řekli jim: Neuvádějte sem těch zajatých: abychom
nezhřešili Hospodinu. Proč chcete množiti bříchy naše a hro
madití staré viny? Velikýťtzajisté hřích (náš), a prchlivý bněv
Hospodinův nastává Jaraelovi.

14. A muží bojovníci nechali loupeže, a všeho, což byli
vzali, před knížaty, a vším množstvím.

15. I povstali muži, jež jsme nahoře jmenovali, a vzavše
ty zajaté, a všecky, kteříž nazí byli, přiodili je z té kořistí:
a když je zobláčeli, a zobonvalí, a občerstvili pokrmem a ná
pojem, a pomazali pro unavu, a péčí o ně měli: kteřížkoli
chodití nemobli, a byli mdlí na téle, vsadili je na hovádka,
a dovedli je do Jericha města palmového k bratřím jejich,
sami pak navrátili se do Samaří.

16. Toho času poslal král Achar ke králi assyrakému, žá
daje pomoci.

17. Neb ještě přitáhli Idumejští, a zbili mnohé z Judstva,
a nabrali loupeže mnoho.

18. Filistinští také rozložili se po městech na rovinách,
a na straně polední Jadstva ležících, a vzali Bethsames, a
Ajalon, a Gaderoth, Socho také, a Thaman, a Gamzo. 8 vesni
cemi jejich, a bydlili v nich.

19. Nebo byl Hospodin snížil Jadu pro Áchaza krále jud
ského, proto že odjal od něho pomoe,“ a v potupě měl Ho
spodina.

2. I přivedl proti němu Thelgathfalnasara krále assyrsakého,
kterýž | ssužoval ho, a zkazil, an žádný neodpíral.*

21. Tedy Achaz. obloupiv dům Hospodinův, a dům králův
a knížat, dal králi assyrskému dary, avšak nic mu to ne
prospělo.

22. Nad to i v času úzkosti své rozmnožil potupy proti
Hospodinu, neb sám od aebe král Achaz

23. obětoval oběti vítězné bohům damašským, kteříž ho
porazili“ a řekl: Bohové králův syrských jim pomáhají,
kteréž já ukojím obětmi, a budou se mnou, ježto naopak byli
ku pádu jemu, i všemu Igraelovi.

24. Pobrav tedy Achaz všecky nádoby domu Božího, a ztlouk
je, zavřel dvéře chrámu Božího, a nadělal sobě oltářův při
každém úhlu? v Jerusalémě.

25. Ve všech také městech judských vzdělal oltáře, aby se
pálilo (na nich) kadidlo, a tak k hněvu popouzel Hospodina
Boha otcův svých.

KAPITOLA XXVII.
Král Joatham, — Vitěasiví nad Ammooitskými, a smré jeho,

1. V pětmecítma letech byl Joatham, když počal kralovati,
a šestnácte let kraloval v Jeruealémě: jméno matky jeho
Jerusa dcera Sadokova.

2. I činil, což pravého bylo před Hospodinem, podle všeho,
což činil Oziáš otec jeho, kromě že nevšel do chrámu Hospo
dinova,“ a že ještě lid hřešil.

3. On vystavěl bránu domu Hopodinova vysokou, a na zdi
Ofel mnoho vzdělal.

4. Také města vystavěl na horách judských, a v lesích
hrady a věže.

5. On bojoval proti králi synův Ammonových a přemohl
je, i dali mu synové Ammonovi toho času sto hřiven stříbra,
a deset tisíc měr pšenice, a tolikéž měr ječmene: to jemu
dali synové Ammonovi, i léta druhého, i třetího.

6. A zaílil se Joatham, proto že zpravoval cesty své před
Hospodinem Bohem svým.“

7. Ostatní pak věci Joathamovy,i všecky války jeho, i skut
kové, zapsání jsou v knize králův israelských a judských.

8. V pětmecítma letech byl, když počal kralovatí, a šest
nácte let kraloval v Jerusalémě,

9. I usnul Joatham 8 otci svými: a pochovali jej v městě
Davidově: a kraloval Achaz syn jeho místo něho.

RVÝ

KAPITOLA XXVIIL
Beabonost Achazova. — Porážky a stoužení jeho. — Ezechláš,

1. Ve dvacíti letech byl Achaz, když počal kralovatí: a
čestnácte let kraloval v Jerusalémě : a nečinil, což jest pravého
před oblíčejem Hospodinovým, jako David otec jeho:

2. ale chodil po cestách králův israelských: nad to 1 ulil
obrazy Baalim.

3. Ont jest ten, který pálíval zápal v oudolí Benennom,
a čistil“ syny své obněm podle obyčeje pohanův, jež byl po
bil Hospodin, když přišli synové jaraelští.

4. Obětoval také, a kadidla zapaloval na vysostech, a na
pahorcích, a pod každým stromem zeleným.

5. I dal jej Hospodin Bůh jeho v ruku krále syrského,
kterýž poraziv ho, velikou loupež vzal z jeho království, a
přivedl do Damašku: nad to I v ruce krále israelského vydáu
jest, a zbit porážkou velikou.

6. I pobil Facee“ syn Romelie. z Judy sto a dvacet tisíc
jednoho dne vše maže bojovné: proto že opustili Hospodina
Boha otcův svých.

7. Téhož času Zechri, muž mocný z Efraima, zabil Maasiáše
syna králova, a Ezriku zprávce domu jeho, též Elkana druhého
po králi.

8. I zajali synové israelští z bratří svých“ dvakrát sto
tisíc žen, pacholat, a děvčat, a nesčíslnou loupež: a přinealí
jí do Samaří.

9. Toho času byl tu prorok Hospodinův jménem Obéd:
který vyšed v cestu proti vojsku přícházejícímu do Samaří,
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KAPITOLA XXVIL

* € J. všetečně nevtíral ze v úřad kněžský.
* všecka snažení a jednání svá ařidíl podle vůle Boží.

* Achaz bezbožnosti svou odvrátil od lidu judského pomoo Boží.
5 Dle 4. Král. 16., 7—8. Tbelgathialnasar vysvobodil Achasa z ruky

krále eyrského a lsraelského. Ale král ten změniv mysl svou, táhl na
Achaza, kterýšto se snažíl dary z pokladu cohrámovaa města Jeruca

KAPITOLA XXVIIL Jéma dosíci u něho přízně.
"£ J. pálil. 9 © j. Jak se Achaz domníval.
* Facee, král lsraelaký * © J. na každém robu, po všech koutech.
* £ j. Jadských. * aby se pocta činíls modlám.
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26. Ostatní pak věcí jeho, ii všecky skutky jeho první i po- vyčistili chrám v osmi dnech, a dne šestnáctého téhož měsíce,

slední,sepsányjsou v knizekrálůvjudskýcha israelských.M l m V ež bylizačali,dokonali.

27. I usnul Achaz e otci evými,a. pochovaliho v městě W | ' 18. I vešlitaké k Ezechlášovíkráli a řeklijemu: Posvětili

Jerusalémě: nebo népřijali ho:do hrobů králův israelských.
I kraloval Erechiáš ayn jeho místo ného.

KAPITOLA XXIX.

Ezecbláš chrám otevřel. — Vyčišténí bo skrae hněši a Lerity.
Obětí jejich.

1. Tedy Ezechiáš počal kralovati, když byl v pětmecítma
letech. a dvěmecítmu let kraloval v Jerusalémě: jméno matky

jeho bylo Abia, dcera Zachariášova.
2. I činil, což bylo líbezného před oblíčejem Hospodinovým,

vedle všech věcí, kteréž činil David otec jeho.
3. On léta i měsíce prvního kralování svého otevřel dvéře

domu Hospodinova,* a opravil je. 
4. A uvedl kněží a Levíty, a shromáždil je do ulice vý

chodní. -|
5. Ařekl jim: Slyšte mne Levítové, a posvětte ge, vyčisťte

dům Hoepodina Boha otcůvvašich, a vyneste všecku nečistotu *
se Svatyně.

6. Zhřešiliť otcové naši, a činili. zlé věci před oblíčejem

Hoepodina Boha našeho,.. opustívše ho: odvrátili tvář svou
od stánku Hospodinova, a obrátili ae (k němu) hřbetem.

7. Zavřelidvéře, které byly v aínci, a zbasili lampy, a kadi
dla nezapalovali, a zápalných obětí neobětovali ve Svatyni
Bohu ieraelskému.

8. Protož popudila se prchlivosť Hospodinova na Judu a
na Jerusalém, i vydal je vrozptýlení, a v zahynutí a -na po
směch,jakož sami vidíte očima svýma.

9. Hle padli otcové naši od meče; synové naši, a dcery
naše a manželkyv zajetí odvedeny jsou, pro ten hřích.

10. Nyní.tedy vidí:se mí zadobré, abychom vešli v emlouvu

s Hospodinem BohemIsraelovým, a odvrátí od nás prchlivosť -.
hněvu svého.

11. Synové mojí nezanedbávejte [toho]: vás jest vyvolil
Hospodin, abyste stáli před ním, a eloužili jemu, a ctilí jej,
a pálilí jemu zápal.

12. Tedy povstali Levítové tito: Mahath syn Amasajův,
a Joel syn Azariášův z synů Kasth: z synův pak Merari, Cis
syn Abdiův, a Azariášsyn Jalaleelův. Z synův pak Gersom,
Joach syn Zemmův, a Eden syn Joahův.

13. Z synův pak Elisafanových, Samri a Jahiel. Z eynův
také Asafových, Zachariáš a Mathaniáš:

14. též z synů Hemanových,Jahiel a Senej: ale i z synůvJudithunových, Semejáš a Ozlel.
15. I ehromáždíli bratry své, a posvětivše se. vešli vedle

rozkázání králova, a přikázání Hospodinova, aby vyčistilí dům
Boží.

16. Kněží také. všedše do chrámu Hospodinova, aby po
světili ho, vynesli všecku nečistotu,kterou byli vnítř. nalezli
v sínci domu Hospodinova, a Levítové vzavše ji, vynesli ji
ven ku potoku Cedron.

17. Počali pak čistiti prvního dne měsíce prvního. a dne
osmého téhož měsíce vešli do sínce chrámu Hospodinova, a

KAPITOLA XXIX.

' jež byl zavřel otec Jeho,
3 eožkoli tam modlářského nvedeno bylo za kralování Achazova.
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jeme všeho domu Hospodinova, i oltáře zápalné oběti, i nádobí
jeho, také stolu předložení se všemi nádobami jeho,

19. i všech nádob chrámových, kterýchž byl poškvrnil král
Achaz za kralování svého, když převráceně činil: a hle vy
staveny jsou všecky ty věcí před oltář Hospodinův.

20. I povstav na úsvítě Ezechiáš král, shromáždil všecka
k knížata města, a vstoupil do domu Hospodinova :

21. a obětovali spolu býkův sedm, a akopcův sedm, berán
kův sedm, a kozlův sedm [k oběti] za hřích, za královatví
za Svatyni, za lid judský; i řekl kněžím synům Aaronovým,
aby obětovali na oltáři Hoapodinovu.

22. Tedy zabili ty býky, a vzavše kněží krev, lili ji na
oltář, zabili také skopce, a krev jejich lili na oltář, a zabili
(také) beránky, a lili krev na oltář.

23. Tolikéž přivedli kozly (k oběti] za hřích, před krále
a přede všecko množství, a ti vložili race své na ně:

24. i zabili je kněží, a kropili krví jejich před oltářem
k očištění všeho Israele: nebo za veškeren líd israelský roz
kázal král obětovati oběť zápalnou, a za hřích.

25. Ustanovil také Levíty v domu Hospodinovu, s cimbály,
a barfami, a loutnami vedle nařízení Davida krále, a Gada
Vidoucího, Nathana proroka: nebo od Hospodina bylo to při
kázáno, skrze ruku prorokův jeho.

26. A stáli Levítové, držíce nástroje: hodby Davidovy, a
kněží trouby.

27. I rozkázal Ezechiáš, aby obětovali oběti zápalné na
oltáři, a když se konali obětí zápalné, počalizpívati chvály
Hospodinu, a na trouby troubití, a zvučně hráti na rozličné
nástroje, kteréž byl zřídil David král israelský.

28. Když pak se veškeren zástap klaněl, zpěváci, a ti, kteříž
drželi trouby, byli v ouřadu svém, dokud se nedokonala oběť

alná.

29. A když se dokonalo obětování, sklonil se král, a všichni,
kteříž byli s ním, a (poklonu činili) klaněli se.
: 80. I přikázal Ezechiáš i knížata Levítům, aby chválili
Hospodina alovy Davidovými. a Ageafa vidoucího: kteřížto
chválili ho s velikým veselím, a na kolenou klaněli se.

$1. Fzechiáš pak'i to dodal: Nyní jste naplnili rakou svých
Hospodinu, přistuptež. a obětujte obětí a chvály v domu Ho
spodinovu. I obětovalo všecko množství obětí, a chvály, a zá
palné obětí, s myslí nábožnou.

82. Počet pak zápalných obětí, kteréž obětovalo množství,
tento byl: Býkův sedmdesáte, skopců sto, beránkův dvě stě,

33. a poavětilí Hospodinu volův šest set, a ovec tří tisíce.
34. Kněží však bylo málo, aniž mohli stačiti, aby stahovalí

koží z obětí zápalných: pročež | Levítové bratří jejich po
mábali jim, dokud se nedokonalo dílo, a nebyli posvěcení
kněží:? nebo -Levítové snadnějším řádem ponvěcení bývají
nežli kněží.

85. Bylo tedy velmi mnoho obětí zápalných, tukův obětí
„pokojných. a obětí mokrých při obětech zápalných: i dokonala
se služba domu Hospodinova.

86. A veselil se Ezechiáš, i veškeren lid pro to, že služba

Boží vyplněna byla. Nebo ustanoveno, aby věc ta rychle byla
vykonána.

3 4 J. pokud dostatečný počet mužův z pokolení Aaronova na kněž
ství nebyl posvěcen.
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KAPITOLA XXX.
Slaven bodu beránka,

1. Poslal také Ezechiáš ke všemu lidu israelakému ' i jud
skému: a psal listy k pokolení Efraimovu, a Manassesovu,
aby přišli do domu Hospodinova do Jerusaléma, a hod beránka
učinili Hospodinu Bobn israelskému.

2. [ uradivše se král a knížata, všecko shromáždění jerusa
lémské, snesli se na tom, aby hod beránka učinili měsíce
druhého.

8. Nebo nemohli toho učiniti časem svým,* proto že kněží,
kteřížby mohli stačití, nebyli posvěcení? a lid ještě nebyl
shromážděn do Jerusaléma.

4. I bila se řeč ta králi, £ všemu množství.

5. A usoudili, aby rozeslali posly po všem Israeli, od Ber
sabé až do Dan, aby přišli a slavili hod beránka Hospodinu
Bohu israelskému v Jerusalémě: nebo mnozí ho nebyli elavilí,
jakož zákonem předepsáno jest.

6. I šli poslové s listy z rozkazu krále, i knížat jeho, ke
všemu Ieraelovi, 1 Judovi, jakož král rozkázal: ohlašujíce:
Bynové Israelští, navrafte se k Hospodinu Bohu Abrahamovu,
lsákovu, a Israelovu: i (on] také obrátí se k (vám) ostatkům,
kteříž jste znikli ruky krále assyrského.

7. Nebývejte jako otcové vaši a bratří, kteříž odstoupili
od Hospodina Boha otcův svých, kterýž da) je v zahynutí,
jak sami vidíte,

8. Nezatvrzujte šíjí svých, jako otcové vaši: podejte ruky
Hospodinu, a pojďte k Svatyni jeho, kteréž posvětil na věky:
služte Hospodinu Bohu otcův vaších, a odvrátí se od vás
hněv prchlivosti jeho.

9. Nebo navrátíte-li se k Hospodinu: (také] bratři vaši
1 synové dojdou milosrdenství u pánů svých, kteří je odvedli
do zajetí, a navrátí se do země této: dobrotivý zajisté a milo
stivý jest Hospodin Bůh váš, a neodvrátí tváři své od vás,
Jestliže se obrátíte k němu.

10. Tedy poslové ti chodili rychle z města do města, po
zemi Efraim a Manasse až do Zabulon, oni pak posmívali
a rouhali se jim.

11. Ale však někteří muži z Aser, a Manasse a Zabulon,
povolivše radě, přišli do Jerusaléma.

12. V Judstvu pak stala se zjevna ruka Páně“ že dal jim
srdce jedno, aby vykonali vedle rozkázání králova a knížat
podle slova Hospodinova.

19. I sešlo se do Jerusaléma lidu mnoho, aby konali slav
nosť přesnic v měsíci druhém:

14. a povstavše zbořil oltáře [modlářeké), jež byly v Jeru
salémě, též i všecky věci, na kterých modlám zapalovalo se
kadidlo, vyvrátivše, vmetali je do potoka Cedron.

16. Potom pak obětovali beránka velikonočního čtrnáctého

dne měsíce druhého. Kněží také a Levítové posléze posvě
cenl jsouce, obětovali zápalné obětí v domu Hoepodinovu.

16. A stáli v řádu svém, vedle nařízení a zákona Mojžíše
muže Božího: kněží pak přijímali krev, kteráž se měla vylíti
z rukou Levítův,

KAPITOLA XXX.

* Tobo času kraloval v Jeraeli Ozedě, kterýžto byv nedávno szonžen
od Amyrských, z bázně dopustil, aby pokolení jebo slavilo hody voliko
noční v Jerusalémě.

* LJ. určeným k slavení Velikovoci, t. J. měsíce prvního. (Vlz 4. Mojš
9. 8—11.)

> Proto že se nedostávalo posvěvoných kučší.* mocí a milostí Boží dělo so
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17. proto že mnohý zástup posvěcen nebyl: a proto Leritová
zabíjeli beránka těm, kteříž se nebyli připravili, aby se po
světili Hospodinu.

18. Veliký také díl lidu z Efraima a Manassesa, a Iseachara,
a Zabulona, kterýž posvěcen nebyl, jedl beránka velikonočního,

ne dak Jak psáno jest. I modlil se za ně Ezechláš, Fia: Hospodin dobrý smiluje se

19. nade všemi, kteří z celého srdce hledají HospodinaBoha
otcův svých: a nebude jim počteno, že méně posvěcení jsou.

2. I vyslyšel jej Hospodin, a byl milostiv lidu.
21. A tak synové israelští, kteříž byli v Jerusalémě, konali

slavnost přesníc za sedm dní a veselím velikým, chválíce Ho
spodina každého dne: Levítové taká a kněží, na nástrojích,
kteréž k úřadu jejich příslušely. 

22. [ mluvil Ezechiáš k erdci všech Levítů, kteříž měli
známost dobrou o Hospodinu:“ a jedli [oběti] slavnosti té
za sedm dní obětujíce oběti pokojné, a chválíce Hospodina
Boha otcův svých.

28. I zalíbilo se všemu množství, aby ještě i jiných sedm
dmí slavili: i učinili tak s velikou radostí.

24. Nebo Ezochiáš král judský dal lidu tisíc býkův, a sedm
tisíc ovec: knížata také dala lidu tisíc býkův, a ovec deset
tisíc: i posvětilo se kněží veliké množství.

25. A vesolostí naplněna jest všecka obec judaká, i kněží
a Levitůty, | všeho množství, kteréž bylo přišlo z Israele:
také obrácenchv z země israelské, i obyvatelův judských.

26. I stala se velíká alavnosť v Jerusalémě, jakové ode dnů
Šalomouna syna Davida krále israelského nebylo v tom mčetě.

27. Vatali pak kněží a Levítové, a dali požehnání lidu:
i vyslyšán jest hlas jejich: a přišla ta modlitba do příbytku
svatého nebeského.

KAPITOLA XXXL

Spořádání hněžl a Levitův od Ezechláše — opatřeníjich od Ida.

1. A když se ty věci řádně dokonaly, veňkeren Izrael, což ho
koli bylo ve městech judakých, vyšel, a ztroskotali modly,
posekalí báje, pobořili vysostí, a oltáře vyvrátili, netoliko po
vší zemí Judově a Benjaminově, ale i v Efraim také i v Ma

nasse, až je zcela vyplenili, potom navrátili se všickní synové
jsraelští do vládařství a do měst svých.

2. Ezechláš pak ustanovil třídy kněžské a lovítaké po roz
děleních jejich, jednohokaždého v úřadu vlastním, totiž kněží
a Levity, k obětování obětí zápalných a pokojných, aby při
sluhovali a chválili, i zpívali v branách táboru Hospodinova!

8. Díl pak králův byl, aby ze vlastního jeho statku obě
torána byla oběť zápalná, vždycky ráno, a večer. V soboty
také, a na nov měsíce a na jiné slavnosti (výroční), jakož
pčáno jest v zákoně Mojžíšově.

4. Přikázal také lidu přebývajících v Jeruzalémě, aby dá
valí díly kněžím a Levítům, aby se mohli obíratí s zákonem
Hospodinovým.

5. To když uslyšelo množství, synové israelští anesli mnoho
prvotin obilí, vína, a oleje, medu také: a ze všech věcí, jež
rodí země, desátky obětovali.

6. Též i synové israelští a judští, kteříž bydlili ve městech

> £ J. vzbuzoval je k boriivému plační povinností Jejich.

KAPITOLA XXXI.

' t. |. vaíních chrámových, kdež jisté třídy Lovítů stráž drželi.
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Judských, obětovali desátky z volův a ovec, a desátky z věcí
svatých, kteréž byli slíbili Hospodinu Bohu svému: a všecko jiš
snášejíce, učinili hromad mnoho.

7. Měsíce třetího počali zakládati ty hromady, a měsíce
sedmého dokonali je.

8. A Ezechiáš a knížata jeho všedše, a vidouce hromady
ty, dobrořečili Hospodinu a lidu ieraelskému.

9. I tázal se Ezechiáš kněží a Levítův, proč tu tak leží
hromady.

10. I odpověděl jemu Azariáš kněz první z rodu Sadokova,
řka: Jak počaly se obětovati prvotiny do domu Hospodinova,
jedli jsme, a nasycení jsme, a zůstalo (ještě) velmi mnoho,
proto že požehnal Hospodin lidu svému: ze zbytkův pak jest
hojnost tato, kterou vidíš.

11. Tedy rozkázal Ezechiáš nadělati zásobáren pří domu
Hospodinovu. Což když učinili,

12. snášeli tam věrně 1 prvotiny, i desátky, a cožkoli byli
slíbili. Byl pak zprávce nad tím Choneniáš Levíta, a Semei
bratr jeho, druhý.

13. Po němž Jahie!, a Azariáš, a Nahath, a Asael. a Je
rimotb, Josabad také, a Eliel, a Jesmachiáš, a Mahath, a
Banajáš, úředníci pod mocí Choneniáše, a Semeje bratra jeho
z rozkázání Ezechiáše krále a Azariáše biskupa domu Božího,
k nimž všecky věci přináležely.

14. Kore pak syn Jemny, Levíta a vrátný u brány východní,
ustanoven byl nad tím, což dobrovolně obětovali Bohu, a nad
prvotinami a nad věcmi posvěcenýmí do Svatyně svatých.

15. A pod zprávou jeho (byl) Eden a Benjamin, Jesue, a
Semeiáš, Amariáš také. a Secheniáš, po městech kněžských,
aby věrně rozdělovali bratřím svým díly jejich menším i větším:

16. mimo pacholíky od tříletých a výše, všechněm, kteříž
vcházeli do chrámu Hospodinova k vykonávání toho, cožkolí
na každý den příslušelo k službě a k obyčejům vedle rozdě
lení jejich.

17. Kněžím po čeledech, a Levítům od dvacítiletých a výše,
dle pořádkův a družin jejich,

18. a všemu množství“ jak ženám, tak dětem jejich obojího
pohlaví, věrně z těch věcí, kteréž posvěceny byly, pokrmové
dáváni bývali.

19. Ale i zsynův Aaronových po polích, a předměstích je
dnobokaždého města, zpořádání byli muži, kteřížby díly roz
dělovali všem pohlaví mužského z kněží a Lovítův.

20. A tak učinil Ezechiáš všecky ty věci, o kterých jsme
pravili, ve všem Judstva: a činil což dobrého, přímého, a
pravého bylo před Hospodinem Bohem svým,

21. snaže se ve všelikém díle při službě domu Hospodi
nova vedle zákona, a posvátných řádů, hledati Boha avého
celým srdcem svým:-a to činil, a šťastně se mu vedlo.

KAPITOLAXXXIL
Vpěd BSennacharibůvdo Judstva, — Ronbání proti Bobu, a sabynuti jeho.

mrf Esschlášova,

1. Po těch věcech, a po té pravdě,' Sennacherib král assyrský

přišel a vkročil do Judstva, oblehl města hrazená, chtě jich
zdobývati.

2. Vida to Ezecbiáš, že totiž přitáhl Sennacherib, a že se
všecka síla boje obracuje proti Jerasalému,

* členům a účastníkům rodin jejich.

KAPITOLA XXXI.

' t. J. po epravedlivém a náležitém vyřízení jich.
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3. uradíl se s knížaty a muží nejstatečnějšími, aby zacpali
prameny studnic, kteréž byly vně za městem; a když se na
tom všickní usnesli.

4. shromáždil veliké množství, a zacpali všecky studnice,
i potok, který tekl u prostřed země,“ řkouce: Aby snad králové
Assyrakých přitrhnouce, nenelezli hojnosti vody.

5. Přičiňuje se, vystavěl také všecka zed, kteráž byla zbo
řená,* a vzdělal věže svrchu, a zevnitř zeď druhou: a opravil
Mello v městě Davídově, a nadělal rozličné braně, a pavez,

G. a ustanovil knížata nad bojovníky ve vojště: a svolav
všecky do ulic u brány městské mluvil k erdci jejích řka:

7. Zmužile sobě počínejte a posilůte se: nebojte se, ani
strachnjte se krále assyrského, a všeho množství. které jest
s uím: nebo mnobem více jich jest s námi, nežli s ním.

8. S ním zajisté jest rámě tělesné: “ s námi jest Hospodin
Bůh náš, kterýž jest pomocník náš, a bojuje za nás. I po
siluén jest lid takovými slovy Ezechiáše krále judského.

9. To když se stalo, Sennacherib král assyrský poslal alu
žebníky své do Jerusaléma (nebo sím se vším vojskem oblehal
Lachis,) k Ezechiášovl králi judskómu, a ke všemu lidu,
kterýž byl v městě, řka:

10. Toto praví Sennacherib král Aasyrských: V čem donfání
máte, že zůstáváte obležení v Jerusalémě ?

11. Zdali Ezechiáš nesvodí vás, aby vás umořil hladem a
žízní, pravě, že Hospodin Bůh váš vysvobodí vás z ruky krále
Assyrakých ?

12. Zdaliž to není ten Ezechiáš. který zbořil vysosti jeho,
i oltáře a přikázal Judovi a Jerosalémským. řka: Před jedním
[toliko] oltářem klaněti se budete, a na něm pálití kadidlo?

13. Nevíte-li, co jsem učinil já, i otcové moji všechněm
národům zemí? Zdaliž mohli bohové těch národův a všech

zemí, vysvoboditi krajínu svou z raky mé?
14. Kdo jest ze všech bohův národů, jež pohubili otcové

moji, kterýžby mohl vytrhnouti lid svůj z ruky mé, aby pak
mobl také Bůh váš vytrhnouti vás z ruky této?

15. Protož nechť vás nesvodí Ezechiáš, ani daremným na
mlouváním nešálí, aniž mu věřte. Když nemohl žádný bůh
všech národův a království vysvobodítí lidu svého z ruky mé,
a zruky otcův mých, následovné také Bůh váš nebude moci
vás vytrhnouti z raky mé.

16. Přes to ještě jiné mnohé věci mluvili služebníci jeho
proti Hospodinu Bohu, a proti Ezechiášovi, služebníka jeho.

17. [Sennacherib] psal také listy Ezechiášovi plné rouhání
proti Bohu israelskému, a mluvil proti němu: Jakož bohové
národův jiných nemohli vysvoboditi lidu svého z ruky mé,
tak i Bůh Ezechiášův nebude mocí vytrhnouti lidu svého
z ruky této.

18. A nadto hlasem velikým křičel jazykem židovským,
proti lidu, kterýž byl na zdi jerusalémské, aby předěsil je
a opanoval město.

19. A [tak] mluvil proti Bohu jerusalémskému, jako proti
bobům národův země, dílům rukou lidských.

20. Tedy modlil se Ezechiáš král, a Isaiáš syn Amosův
prorok, proti tomu rouhání, a volali k nebi.

21. I poslal Hospodin anděla, kterýž porazil každého muže
silného, a bojovníka, i knížete vojska krále assyrského: i na
vrátil se s hanhou do země své. A když všel do domu boha
svého, nynové, kteříž vyšli z života jeho, zabili jej mečem.

%Něktoři soudí, Zu to byl Cedrov
3 r. J za Amasidše a Joasa krále Israelského.
* t. j. moc a sila Ildeků.baeD
n ; z%M kod
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22. Tak vysvobodil Hospodin Ezechiáše i obyvatele jeru
ealémské = raky Sennacheriba krále aasyrského, a z raky
všech, a dal jim pokoj vůkol.

29. Mnozí také přinášeli dary a oběti Hospodinu do Jeru
saléma, a dary Ezechiášoví králi judskému: kterýž vyvýšen
jest potom u všech národův.

24. V těch dnech roznemohl se Ezechiáš až k smrti, i modlil
se k Hospodinu: a vyslyšel ho a dal mu znamení.

25. Ale (Ezechiáš) neodplatil se podle dobrodiní, kteráž
byl přijal: nebo pozdvihlo se ardce jeho:* protož povstal
proti němu hněv, i proti Judoví a Jerusalému.

26. A pokořil se potom, proto že pozdvíhlo se bylo srdce
jeho, tak on, jako obyvatelé jerusalémští: a proto nepřišel
na ně bněv Hospodinův ve dnech Ezechiášových.

27. Byl pak Ezechiáš bohatý, a slavný velmi, a nashro
máždil sobě pokladů velmi mnohých stříbra, i zlata, i ka
mení drahého, vonných věcí, a odění rozličného, a nádob
veliké ceny.

28. Také (měl) zásobárny na obilí, víno a olej, stáje pro
všeliká horada, a chlévy pro dobytek,

29. « města vystavěl sobě: neho měl stáda ovec, a skotův
nesčíslná, nebo dal jemu Pán zboží náramně veliké.

30. To jest ten Ezechiáš, který zacpal hořejší studnici vod
Gihon,“ a obrátil je dolů k západní straně města Davidova:
ve všech skutcích jeho dařilo st mu, což chtěl.

31. A však při poselství knížat babylonských, kteří byli
poslání k němu, aby se vyptalí na zázrak, kterýž se byl stal
v zemi," opustil jej Bůh, aby ho zkusil, a známé bylo všecko,
cožkoli bylo ve srdci jeho.

82. Jiné pak věci Ezechiášovy, a milosrdenství jeho, za

psány jsou v vidění Isaiáše syna Amosova proroka, a ve knize
králův judských a israelských.

33. [ usnul Ezechláš s otci svými a pochovali ho nad hroby
synův Davidových: a učinili mu slavný pohřeb veškeren Juda,
i všickní obyvatelé jerusalémští: a kraloval Mannasses syn
jeho místo něho.

KAPITOLA XXXIII

Mansssesovo modlářstvi. — Zajeti, pokání, | smrť jebo. — Kralováni,
a mhyputi Amoza syna Jebo.

1. Ve dvanácti letech byl Manasses, když počal kralovati,
a padesáte pět let kraloval v Jerusalémě

2. Činil pak zlé před Hospodinem, vedle obavností národův,
kteréž vybladil Hospodin před syny israelakými:

3. a převrátiv se vzdělal zase vysosti, kteréž byl zbořil
Ezechiáš otec jeho: a vystavěl oltáře Baalům, a udělal háje,
a klaněl se všema vojsku nebeskému,' a ctil je.

4. Vzdělal také oltáře modlářeké v domu Hospodinově,
o němž byl řekl Hospodin: V Jerusalémě bude jméno mé na
věky.

č. Vzdělal pak je všemu vojaku nebeskému, ve dvon síních
domu Hospodinova.

P

5 Ezechliš hrdě vychloubalse poklady jn poslům habylonským.S Gibon sloul rybník na severozápadní Jerusaléma.
7 t j. že se stín sluncezpět obrátil. ny Král. 90. 9.) Chaldejci

totiž jsouce zběhlí v umění hvězdářekém, nomohli podle umění svéhu
tobo najíti, proč právě tobo časn byl den nad obyčej delší. Protož
uslyševše, že sc to stalo z příčiny krále Jeruzalémského, poalull k němn,
aby ee na to vyptali.

KAPITOLA XXXIIL

"„Vojskem nebeským alojí tu hvězdy.
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6. A on učinil, že šli synové jeho skrze obeň v údolí Benen
nom : šetřil snův a hleděl si hadačství z ptačího letu, a sloužil
uměním kouzelnickým, míval s sebou čarodějníky, a zakli
nače: a mnoho zlého páchal před Hospodinem, aby ho po
pouzel.

7. Postavil také rytý a slitý obraz v domu Božím, o kte
rémž mluvil Bůh k Davidovi, a k Šalomounovi synu jeho,
řka: V domě tomto a v Jerusalémě, kterýž jsem vyvolil ze
všech pokolení israelských, položím jméno své na věky.

8. A nedopustím, aby se pohnola noha Israele z země,
kterouž jsem dal otcům jejich: ale tolíko tak, budou-li sku
tečně ostříhati, co jsem přikázal jim, a všeho zákona, -a
obřadův, i soudův vydaných skrze Mojžíše.

9. Manaases tedy avedl Judu, a obyvatele jerusalémské,
aby činilí horší věci, nežli všickni národové, kteréž byl vy
vrátil Hospodin před tváří synův israelských.

10. I mluvil Hospodin k němu, a k lídu jeho, ale nechtěli
uposlechnouti.

11. Pročež přivedl na ně knížata vojska krále assyrského:
i jali Manassesa, a svázavše jej řetězy a pouty vedli ho do
Babylona.

12. Kterýžto když byl sevřen v úzkosti, modlil se Hospo
dinu Bobu svému a velice činil pokání před Bohem otcův
svých.

18. A modlil se jemu, a prosil snažně: i vyslyšel modlitbu
jeho a uvedl jej zase do Jerusaléma do království jeho, a
poznal Manasses, že Hospodín sám jest Bůh.

14. Potom vystavěl zeď vně před městem Davidovým k zá
padní straně Gihon v údolí, kudy se vchází do brány rybné
vůkol až do Ofel, a vyvýšil ji velmi: a ustanovil knížata
vojska po všech městech judských hrazených:

15. a vymetal bohy cizí, a modlu z domu Hospodinova:
oltáře také, kteréž byl udělal na hoře domu Hospodinova, a
v Jerusalémě, a všecky ty věci vyházel za město.

16. Opravil pak oltář Hospodinův, a obětoval na něm oběti
díkův, i pokojné oběti, i chválu: a přikázal Judským, aby
sloužili Bobu lsraelskému.

17. A však vždy ještě líd obětoval na vysostech Hospodinu
Bohu svému. .

18. Ostatky pak skutků Manassesových: a modlitba jeho
k Bohu jebo: slova také Vidoucích, kteříž mluvívali k němu
ve jménu Hospodina Boha araelského, zapsány jsou v řečech
králů israelsakých.

19. Modlitba pak jeho, a jak vyslyšán jest, i všickni hří
chové a potupy, místa také, na kterých vzdělal vypostí, a
udělal háje 1 obrazy, prvé nežli činil pokání, zapsány jsou
v řečech Hozaiových.

20. I usnul Manasses s otci svými, a pochovali jej v domě
jeho: a kraloval místo ného syn jeho Amon.

21. Ve dvamecítma letech byl Amon, když počal kralovati.
a dvě létě kraloval v Jerusalémě.

22. I činil zlé před oblíčejem Hospodinovým, jako byl
čínil Manasses otec jeho, a ršechněm modlám, kterých byl
nadělal Manassea, obětoval a sloužil.

23. A nebál se tváře Hospodinovy, jako se bál Manasses
otec jeho: nýbrž mnohem více hřešil.

24. [ spikše se proti němu služebníci jeho, zabili jej v domě
jeho.

25. Lid pak ostatní, pobiv ty, kteříž zabili Amona, usta
novil krále Josiáše syna jeho místo něho.
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KAPITOLA XXXIV.
Oboova bábolenství a chrámu od Josláše, ——Nalesení zákona Božiho.

Smloava Josláše | lidu s Boberu.

1. v osmi letech byl Josiáš, když počal kralovati a těiosti
a jedno léto křalovalv Jerasalémě.

2. I činil.což pravého bylo před oblíčejem1 Hospodinovým,

a chodil po cestéch Davida otce svého: neuchýlil se'azi Da
pravo ani nalevo. . .

3. Osmého pak léta: kralování svého, když „byl-ještě pa
cbolík, počal hledati Boha otce. svého Dávida:..a dvanáctého

léta od počátku -kralování evého očistil Juda s Jerasalém
od vysostí, a hájův a obrázův a rytin.4.Irozbořilipředním- oltářeBaalův:azkaziliobrazy,
kteréž bylyna.nich: též 1háje, a rýtiny zpodtínal.a zdrobil:
a trosky rozsypal po hrobích těch; kteříž:jim obětovávali.

5. Nadto kosti kněží. spálii .na oltářích -modlářských, a
očistil Judu a Jerusalém.

6. Též | ve.městech Manaasesa, :a Efralma. a Simeona, až
do Neftali, všecky věci (modlářaké] podvrátil.“

7. A když oltáře rozbořil, a háje zkazil, i rytiny ztroskotal
na kasy,:a všecky chrámy modlářské zbořil po vší zemí
israelské, navrátil se do Jerusaléma.

8. Protož léta osmnáctého kralování svého, když byla jíž
vyčištěna země, 1 chrám Boží, poslal Safana syna Eseliášova,
a Mnasiáše kníže města, a Joha syna Joachazova kanciíře,
aby opravíli dům Hospodina Boha svého.

9. Kteřížto přišli k Helkiášoví knězi nejvyššímu: a vzavše
od něho peníze snešené do domu Hospodinova, kteréž bylí
shromáždili Levítové a vrátní, od Manassesn, a Efraimá,:"Lode

všech ostatkův israelských, I odevšeho Judy, a Benjamins,
a obyvatelův jerusalémských,

10. dali je v ruce těch, kteříž byli nad dělníky dojmu Ho

apodinova, aby: opravili chrám, i aby zpravili, což parouchaného bylo.
11. Ale ti je dali řemesiníkům a zedníkům, aby nakoupili

kamení z lomův a dříví k vazbám stavení, a k podlahám domů,kteréž byli zbořili králové-judátí: 
12. Kteřížto věrněvšecky věci čínilí. Bylí pak představení

nad dělníky, Jahath. a Abdiáš: z synův Merari, Zachariáš a
Mosollam-zsynův Kaath, kteříž podněcovali -k práci: všickní
byli Levítové,jenž uměli hráti na nástroje hudebné.

18. Nad těmi pak, kteří noalli břemena k rozličným po
třebám, bylipísaři, a mistřiz Levítův vrátní.:

14. A když vynášeli. peníze, kteréž tneseny byly do.chrámu
Hospodinova, Helkiáš kněz nalezl knihu zákona Hospodinova
vydaného skrze Mojžíše.

15. I řekl k Safanovi písaři: Kbihu zákona ualez] jsem
v domu Hospodinovu, a dal ji jenta:

16. a on přinesl tu knihu.králi, a oznámil jemu, řka:
Všecko což jsi poručil alnžebníkům svým, ble dokonává se.

17. Stříbro, které se nalezlo v domu Hospodinova. sebrali:

a dáno jest úředníkům nad řemeslníky, "8 nad délníky rozličného díla.

18. Nad to tuto knihu dal mi Helkiáš kněz. Kterouž když
četl před králem,

19. a on uslyšel slova zákona, roztrhl roucho své:

KAPITOLA XXXIV.

! Také v Hšl israelské, jejišto obyvatolů většinou do zajetí assyr
ekého odvedení byli, odklidil všecko, ouž so na modloslužebnosťvztaho
valo.

;
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20. a rozkázal Helkiášovi, a Ahikamovi synu Safanovu, a
Abdonovi synu Michovu, Safanoví také písaři, a Asaašovi
služebníku královskému, řka:

21. Jděte, a modlete se Hospodinu za mne, a za pozůstalý
lid israelský a judský, nade všemi řečmi knihy této, kteráž
nalezena jeat: nebo veliká prchlivost Hospodinova vylila se
na náš, proto-že otcové naši neostříhalí elov Hospodinových,
sby činili všecko, což psáno jest ve knize této.

22. Tedy šel Helkláš, i ti, kteříž s ním poslání byli od
krále, k Oldě prorokyní, manželce Selluma syna Thekuath,
syna Hasra, strážného šatův: kteráž bydlila v Jerusalémě na
drahé [strané]: i mluvili jí slova, jež jame svrchu vyprávěli.

23. Ona pak odpověděla jim: Toto praví Hospodin Bůh
israelský: Povězte muži tomu, kterýž vás poslal ke mně:

24. Toto praví Hospodin: Hle já uvedu zlé věci na místo
toto, i na obyvatele jeho, a všecka zlořečení, která napsána
jsou v knize této, kterouž četli před králem judekým.

25. Proto že opustili mne, a obětovali bohům cizím, aby
mne k hněvu popouzeli všemi skutky rakou svých: proto vy
lévati se bude prchlívost má na místo toto a nebude uhašena.

26. Králi pak judskému, kterýž poslal vás, abyste prosili
Hospodina, takto mlavte: Toto praví Hoapodin Bůb israelský:
Že jsi slyšel slova knihy,

27. a obměkčenojest srdce tvé, a ponížil jsi se před oblí
čejem Božím, pro ty věci, které praveny jsou proti místa
tomuto, a obyvatelům jerusalémským, a bázní dojat před
tváří mou, roztrhl jel roucho své, a plakal jal přede mnou:
já také vyslyšel jsem tebe, praví Hospodin.

28. Již zajisté připojím tebo. k otcům tvým, a pochován
budeš do hrobu svého v pokojl: aniž budou viděti oči tvé
vše to zlé, kteréž já uredu na místo toto, a na obyvatele

* jeho. I oznámili králi všecko, což byla řekla.
20. A on arolav všecky starší judské a jerusalémaké,

9%. vstoupil do domu Hospodinova, a 8 ním všickní muži
judětí a obyvatelé jerusalémští, kněží a Levítové, i všecken
lid od nejmenšího až do největšího. I četl král všecka slova

" knihy té v domu Hospodinovu, a všickní je slyšeli.

81. A stoje na soudné stolicl své, učinil smlouvu před Ho
* spodinem, že bude následovati ho, a ostříhati přikázání, a

svědectví, a ustanovení jeho, z celého srdce svého, a ze vší
duše své, a plniti, což psáno jest v knize té, kterou byl četl.

92. Zavázal také k tomu pod přísahou všecky, kteříž na
lezeni jsou v Jerusalémé a v Benjaminu: i čínili obyvatelé
jerusalémští podle smlouvy Hospodina, Boha otcův svých.

88. Tedy Joaiáš vyplenil všecky ohavní sti ze všech krajin
synův leraclských: a způsobil, aby všickni, kteříž byli zůstali
z Jsraele, sloužili Hospodinu Bohu svému. Po všecky dny
Jeho ueodstoupili od Hospodina Boba otcův svých.

KAPITOLA XXXV.
Josláš slavil bod beránka 6 lidem. — Proti králi egyptskéme bojnje zabit jest.

1. Učiull pak Josiáš v Jerusalémě slavnost beránka veli
konočního Hospodinu, jenž zabít jest čtrnáctého dne měsíce
prvního:

2. a ustanovil kněží v úřadech jejích, a napominal jich,

aby přisluhovalí v domu Hospodinovu.

3. Levítům také, vedle jejichžto vyučování veškeren Israel
posvěcoval se Hospodinu, řekl: Postavte archu ve Švatyni
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chrámu,' kterýž vystavěl Šalomoun syn Davidův král israelský,
nebo nikoli ji více nebudete nositi:“ protož nyní služte Ho
spodinu Bohu svému, | lidu jeho Israelskéma.

4. A připravte se po čeledech a rodech svých, po třídách
jednékaždé (čeledí) jakož přikázal David král israelský, a
předepsal Šalomoun syn jeho.

5. A služte ve Svatyni po čeledech a třídách levítských,
6. a posvěcení jsouce obětujte beránka: bratry své také

připravte, aby činiti mohli vedle slov, kteráž mluvil Hospodín
skrze Mojžíše,

7. Dal také Josláš všemu lidu, kterýž tu byl nalezen na
slavnost velikonoční, beránkův a kozelcův ze stáda, a jiného
dobytka třicet tisíc, volů také tři tisíce, to vše ze statku ve
škerého královského.

8. Knížata jeho také, což byli dobrovolně slíbili, dali: tak
lidu, jako kněžím, a Levítim. Helkiáš pak, a Zachariáš, a
Jahiel, knížata v domu Páně, dali kněžím, aby učinili hod
beránka, bravu vesměs dva tisíce a šest set, a volů tři sta.

9. Choneniáš pak, a Semeiáš, i Nathanael, bratří jeho, téš
Hasabláš, a Jehiei, a Josabad, knížate z Levítů, dali jiným
Levítům k slavení hodu beránka pět tisíc horad, a volů pět set.

10. I připravena jest služba, a stáli kněží v úřadu svém:
Levítové také ve třídách, vedle rozkazu královského.

11. I obětovánjest beránek velikonoční, a kněží rukou svou
kropili krev, a Levítové stahovali kůže z obětí zápalných:

12. a oddělili je, aby je dali po domích a čeledech jednoho
každého, a aby obětovány byly Hospodinu, jakož psáno jest
ve knize Mojžíšově: tolíkéž 1 a voly učinili.

13. I pekli beránka velikonočního na ohni, jakož v zákoně
napsáno jest: pokojné pak obětí vařili v kotlích, a v pánvicích,
a hrncích, a rychle rozdávali všemu lidu:

14. sobě pak a kněžím potom připravili: nebo obětováním
zápalných obětí a taku kněží zaneprázdnění byli až do noci:
protož Levítové sobě, I kněžím synům Aaronovým nejposléze
připravili.

15. Zpěváci pak aynové Asafoví stáli v řádu svém, podle
rozkázání Davida, a Asafa, a Hemana, a Idithuna, prorokův
královských: vrátní pak při jednékaždé bráně hlídali, tak
že ani na okamžení neodstupovali od služby: pročež i bratří
jejich Levítové připravili jim pokrmy.

16. A tak všecka služba Hospodinova řádně dokonána jest
v ten den, aby elavilí hod beránka, a obětovali zápalné oběti
na oltáři Hospodinovu podle rozkazu krále Josiáše.

17. I slavili synové israelští, což se jich tu našlo, hod be
ránka v ten čas, a alavnosť přesníc za sedm dní.

18. Nebyla velikonoc [té) podobná v Jaraelí ode dnů Sa
muele proroka: aniž který ze všech králův lsraelských upravil
(takového) hodu beránka, jako Josiáš, kněžím. a Levítům,
i všemu lidu jadskému, a lsraelskému, což se ho našlo, a oby
vatelům jerusalémským.

19. Osmnáctého léta kralování Joslášova slaven byl ten
hod beránka.

2. Potom když byl Josiáš opravil chrám,“ Nechao král
egyptský přitáhl, aby bojoval proti Charkamis u Eufratu :“
1 vytáhl proti němu Josiáš.

KAPITOLA XXXV.

* Archa totiž byla za krále Achaza, jenž byl do chrámu model na

stavěl, od sbožných kněží přenešena do domu prorokyně„OM (Jeron.)3 již nebude více přenešena a v svatyni svatých zůsta
9 když všecky věci při službě Boží nepořádal.
* Charkamis bylo povné město assyrské.
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21. Ale on poslav k němu posly, řekl: Co jest mně a tobě
králi jadaký? Ne proti tobě táhnu dnes, ale proti jinému domu
bojoji, proti kterémuž rozkázal mi Bůh“ spěšně tábnouti:
přestaň jednati proti Bohu, kterýž se mnou jest, aby ne
abladil tebe.

22. Josiáš však nechtěl se navrátiti, ale připravil proti

němu boj, aniž usposlechl řečí Nechaových z úst Božích: ale
. táhl, aby bojoval na poli Mageddo.

"0 23. A tu jsa raněn od střelcův, řekl alužebníkům svým:P.< Vyvedtemnezbitvy,nebjsemvelmiraněn.
o 24. Kteřížto přenesli jej e vozu na druhý vůz, jenž jel za

ním vedle obyčeje královakého, a donesli ho do Jerusaléma,
i umřel, a pochován jest ve slavném hrobě otcův svých:
i plakal veškeren Juda i Jerasalém nad ním.

25. Jeremiáš nejvíce: jehožto naříkání vňickní zpěváci a
zpěvkyně až do dnešního dne opětují nad Joziášem, tak že
jako zákonem stalo se to:“ Hle (říkávají) psáno jest v naří
káních.

26. Ostatky pak věcí Josiášovy, i milosrdenství jeho, jak
přikázáno jest zákonem Hospodinovým,

27. i skutky jeho první a poslední, zapsány jsou ve knize
králů judských a israelakých.

KAPITOLA XXXVL

Zajetí králův jedských | da. — Propuštění a Babyloca,

1. Tedy vzal lid země Joachaza syna Joslášova, a usta
novil ho králem místo otce jeho v Jerusalámě.

2. Ve třimecítma letech byl Joachaz, když počal kralovati,
a tři měsíce kraloval v Jerusalámě.

9. Ssadil pak bo král egyptský, když přitáhl do Jerusa
léma, a uložil na zemi pokutu sto hřiven stříbra, a hřívna
zlata.

4. A místo něho Eliakíma bratra jeho ustanovil králem
DadJudou a nad Jerasalémem: a proměnil jméno jeho v Jo

BD kim: Joachaza pak vzal s sebou, a zavedl do Egypta.
B“ 5. V pětmecítma letech byl Joakim, když počal kralovati,o n

/ N a jedenácte let kraloval v Jerusalémě: i činil zlé před Hoepodinem Bohem svým.
6. Proti němu přitáhl Nabuchodonosor král chaldejský, a

svázaného řetězy vedl do Babylona.'
7. Do kteréhož i nádoby Hospodinovy přenesl a dal je do

chrámu svého.

'8. Ostatky pak věcí Joakimových a obavnosti jeho, kteréž
páchal, i což ae jiného nalézalo při něm, zapsány jsou ve

/ knize králův judských a isrmelských. I kraloval Joachin syn
jeho místo něho.“

9. V osmi letech byl Joachin, když počal kralovati, a tři
měsíce, a deset dní kraloval v Jerusalémě, 1 činil zlé před
oblíčejem Hospodinovým.

10. A když bylo po roce, poslal Nabuchodonosor král [bo
jovníky své,) kteříž přivedli bo do Babylona, odnesše spolu
nejdrašší nádoby domu Hospodinova. Králem pak nad Jadou
s Jerusalémem ustanovil Sedeciáže, strejce jeho.

5 Prorok Jeremiáš předpověděl Neachovi vítězství
S náříkání Jeremiášova 1 při jiných álnžbách amutečných prozpě

voratl.
KAPITOLA XXXVI.

' Tim počíná sedmdesátiletů zajetí babylonské od proroka Jeremiášo
předpověděné.

3 Tento Joachin salou!také Jechoniáš. (Viz Mat. 1, 11.)

— =
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631 DRUHÁ KNIHA PARALIPOV, KAPITOLA XXXVI. -628

11. V jedenmecítma letech byl Sedeciáš, když počal kralo
vati, a jedenácte let kraloval v Jerusalémě.

12. I činil zlé věci před očima Hospodina Boha svého,
aniž se styděl tváři Jeremiáše proroka, mluvícího k němu
z úst Hospodinových.*

18. Od krále také Nabuchodonosora odstoupil, jenž ho byl
přísahou zavázal skrze Boha:“ i zatvrdil šíji svou ( ardee,
aby se nenavrátil k Hospodinu Bohu israelakému.

14. Ano i všecka knížata kněží, i lid, hřešili těžce podle

Jejich pobil mečem v domu Svatyně své: a neslitoval se nad
mládencem ani nad pannou, nad starcem, ani nad kmetem,
sle všecky dal v ruce jeho.

18. K tomu | všecky nádoby domu Hospodinova, tak větší
jako menší: i poklady chrámové, | královské, | knížat přenesl
do Babylona.

19. I zapálili nepřátelé dům Boží, a zbořili zed Jerusa
léma, i všecky věže spálili, a cožkoli drahého bylo, zkazili.

20. Jestliže kdo ušel meče, zaveden jsa do Babylona,
všech ohavností pohanův, a poškvrnili domu Hospodinova, sloužil králi a synům jeho, dokud nekraloval král perský,
jejž byl sobě posvětil v Jerusalémě. 21. a (dokavad) nenaplnila se řeč Hospodinova skrze ústa

16. Posýlal pak Hospodin Bůh otcův jejich k nim posly Jeremiášova, a nealavila země sobot svých: nebo po všecky
své, v noci povstávaje, a každodenně napomínaje: proto že dny zpuštění držela sobotu, až se vyplnilo sedmdesáte let.
odpouštět lidu a příbytku svému.* 22. Léta pak prvního Cyra krále perského, aby se naplnila

16. Ale oni posmívali se poalům Božím, a málo sobě vá- řeč Hospodinova, kterouž byl mluvil skrze ústa Jeremiášova,
žili řečí jeho, a rouhali se prorokům, dokud nepřišla prchli- Hospodin vzbudil ducha Cyra krále perského: kterýž rozkázal
vosť Hospodinova na lid jeho, a nebylo žádného ulehčení. provolati po všem království svém, i také rozepsal, řka:

17. Nebo přivedl na ně krále chaldejského“ a mládence 23. Toto praví Cyrus, král perský: Všecka království země
dal mi Hospodin Bůh nebeský, a on přikázal mi, abych jemu
vystavěl dům v Jerusalémě, kterýž jest v Judstvu. Kdo jest

> £ j. řečHospodinovu. mezi vámi ze všeho lidu jeho?" Budiž Hospodin Bůh jeho
* £ J. aby mu věrně byl oddán s poddán. s ním, a ať vstoupí
5 t.j. Bůh výstrahy jim časně člníl a drahně času k napravení pro- , :

půjčoval, prve než trostal vyvrácením Jerasaléma | odvedením do zajetí.

* ©j. Nabachodonosora. s * dolož: „jenžby ohtělnavrátiti se do svů vlasti“
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Esdráš, vnuk nejvyššího kněze Soriáše,

ve knize této vypravuje o návratu jisté části národu židovského ze zajetí babylonského do Jerusaléma

za králův Daria i Artaxerxa.

Mimo to podány jsou zprávy o založení a vystavení chrámu, o zřízení služeb Božích

dle zákona Mojžíšova i o obnově řízení židovského v Jerusalámě.

KAPITOLA I.
Propaštění (ida Zidovského n Babylona.

1. Léta prvního Cyra* krále perského, aby ee naplnilo slovo
Hospodinovo z úst Jeremiášových, vzbudil Hospodin ducha
Cyra, krále perského: aby dal provolatí po všem království
svém, i také rozepsal, řka:

2. Toto praví Cyrus, král perský: Všecka království země
dal mi Hospodin Bůh nebeský, a on mi přikázal, abych mu
vystavě] dům v Jeruralémě, který jest v Judstvu.

3. Kdo mezi vámi jest ze všeho lidu jeho? Budiž Bůh
jeho a ním. Nechat jde do Jerusaléma, který jest v Judstvu,
a staví dům Hospodina Boha lsraelského. Tenť jest Bůh“
kterýž jest v Jerusalémě.

4. A všickni ostatní muži po všech inístech, kdežkoli by
dlejí,* ať mu pomáhají z místa svého, stříbrem i zlatem,
i statkem, i hovady, mimo to, což dobrovolně obětují k chrámu
Božímu, kterýž jest v Jerusalémě.

5. I povetalí přední otcův z (pokolení) Judova a Benjami
nova, i kněží a Levitové, a každý, jehož ducha vzbudil Bůh,
aby šli k stavení chrámu Hospodinova, kterýž byl v Jeru
salémě.

6. A všickni, kteříž byli vůkol, rakoum jejich pomáhali
nádobami stříbrnými a zlatými, statkem i hovady, a nábytkem,
mimo to, což byli dobrovolně obětovali.

7. Král také Cyrus vydal nádoby chrámu Hospodinova,
kteréž byl pobral Nabuchodonosor z Jerusaléma a dal je do
chrámu boha svého.

B. Vydal pak je Cyrus král perský skrze ruku Mithridata
syna Gazabara, a ten vypočetl je Sassabasarovi knížeti jud
skému.“

9. A tento jest počet jich: Šálkův zlatých třiceti, šálkův
stříbrných tisíc, nožův devětmecítma, kofiíků zlatých třiceti,

KAPITOLA I.

* t J. panování jeho v Babyloně, Jinak zajisté Cyrns dříve po osm
a dvacet let panoval v Persii a pak dobyv Babylona, založíl persko
babylonskou velkoříží.

* © j. Bůh pravý.
9 Ti, kdož by se nechtěli do vlasti svě navrátit, pomábrjto druhým,

kdož se odbodlali k návratu
* Sassabusar jest jméno perské, místo hobr. Zorobabel.
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10. kofifků druhých stříbrných čtyry sta a deset: nádob
jiných tisíc.

11. Všech nádob zlatých a stříbrných pět tisíc a čtyři
sta: všecko to odnesl Sassabasar, s těmi, kteříž ze zajetí
babylonského stěhovali se do Jerusaléma.

KAPITOLA II.
Pořet lidu vracejieího se u Babylona.

1. Tito pak jsou synové té krajíny, kteříž se brali ze za
jetí, v kteréž je byl Nabuchodonosor král babylonský zavedl
do Babylona, a navrátili se do Jerusaléma i Jaudstva, jeden
každý do města svého.

-2 Ti, jenž přišli s Zorobabelem, s Josue, s Nehemiášem,
Saraiášem, Rahelaiášem, Mardochalem, Belfanem, Mesfarem,
Begvaiein, Rehumem a Baanou. Počet mužův z lidu israel
ského:

3. Synův' Farosových, dvatisíce, sto sedmdesáte dva.
4. Synův Sefatiášových, tři sta sedmdesáte dva.
5. Synův Areových, sedm set sedmdesáte pět.
G. Synův Fahath-Moab, z synův Josue: a Joaba, dva tisíce

osm set a dvanácte.

7. Synův Elamových,tisíc dvě sté padesáte čtyři.
8. Synáv Zethnových devět set čtyřiceti pět.

Synův Zachaiových, sedm set a šedesáte,
10. Synův Bániových, šest set čtyřiceti dva.
11. Synův Bebalových, šest set třimecítma.
12. Synův Azgadových, tisíc dvě stě dvamecítma.
13. Synův Adonikamových, šest set šedesáte šest.
14. Synův Begvaiových, dva tisíce padesáte čest.
15. Synův Adinových, čtyři sta padesáte čtyři.
16. Synův Atherových, kteříž byli z Erechiáše, devadesáte osm.
17. Synův Besaiových, tři sta třimecitma.
18. Synův Jorových, sto dvanácte.
19. Synův Hasumových, dvě sté třimecítma.
20. Synův Gebbarových, davadesáte pět.
21. Synův Bethlémských, sto třimecítma.

KAPITOLA II
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22. Mužův Netufských, pudesáto šest.
29. Mužův Anathotských, sto osmmecítma.
24. Synův Azmavetských, čtyřiceti dva 
25. Bynův Karlathiarimakých, Kefirských, a Berotských,

sedm set čtyřiceti a tři.
26. Synův Ráma a Gabaa, šest set jedenmecítma.
27. Mužův Machmas, sto dvamecítma.
28. Mužův z Béthel a Hal, dvě stě třímecítma.
29. Synův z Nébo, padesáte dva.
80. Synův Megbisových, sto padesáte šest.
31. Synův Elama druhého, tisíc dvě. stě padesáte čtyři.
88. Synův Harimových, tři sta dvaceti.
33. Synův Lodových, Hadídových, a Onových, sedm net dva

ceti pět.
84. Synův z Jericha, tří sta čtyřicet. pět.
35. Synův Senaa. tfi tisíce šest set a třiceti.

36. Kněží: Synův Jadaiášových z domu Josue, devět set
sedmdesáte tří.

37. SynůivEmmerových,tisíc padesáte dva.
38. Synfiv Feshurových tisíc dvě stě čtyřiceti sedm.
99. Synův Harimových, tisíc a sedmnácte.
40. Levítův: Synů Josue a Kedmihele z synův Odoviášových,

sedmdesáte čtyři,
41. Zpěvákův: Synův Asafových sto a oammecítma.
42. Synův vrátných: Synův Sellumových, synův Aterových,

synův Telmonových, synův Akkubových, synův Hatity, synův
Sobaie: všech sto tříceti devět.

48. Nathinejských: Synův Sihy, synův Hasufy, synův Thab
baotha,

44. synův Kerosa, synův Slay, synův Fadona,
4Ď. synův Lebany, synův Hagaby, synův Akkuba,
46. synův Hagaba, synův Semlale, synův Hanana,
47. synův Gaddele, synův Gahera, synův Raaje,
48. synův Rasinových, synův Nekodových, synův Gaza

mových,
49. synův Asových, synův Gaseových, srnův Beseových,
50. synův Asenových, synův Munimových, synův Nefusi

mových,
čL. synův Bakbukových. synův Hakufových, synův Harhu

rových,
52. synův Besluthových, synův Mahidových, synův Har

sových,
D9. aynův Berkosových, synův Sísarových, synův Themových,
34. synův Nasischa, synův Hatifa,
55. synův alužebníků Šalomounových, synův Sotaiových,

synův Soferetóvých, synův Farudových,
56. synův Jalových, synův Derkonových, synův Geddelových,
57. synův Safatiádových, synův Hatilových, synův Foche

rethových, kteříž byli z Asebaim, synův Amlových.
č8. Všech Nathinejských, a synův alužebníkův Šalomouno

vých, tři sta devadesáte dva.
59. A tito jsou, kteří vyšli z Thelmaly, Thelharsy, Cherubu,

a Adonn, a Emeru, ale nemohli ukázati domu otcův svých,
a semene“ svého, jsou-li z lidu Israelského:

60. synův Dalaiášových, synův Toblášových, synův Neko
dových, šest set padesáte dva.

61. A zsynův kněžských: synová Hobiášovi, synové Akko
sovi, synové Berzellaje, kterýž pojal z dcer Berzellaje Galaadit
ského manželku, a nazván jest jménem jejich:

3 t. j. rodn, původu svého. U
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62. ti vylledávali zapsání rodu svého, ale nenalezli, a vy
vrženi jsou z kněžstva.

63. I řekl jim Athersatha,“ aby nejedli z věcí svatosvatých,
dokavad by nepovstal kněz učený a dokonalý.“

84. Všecko to množství obnášelo čtyřiceti dva tisíce tři
sta čedesáte:

65. kromě služebníkův jejich a děvek, jichž bylo sedm
tisíc tři sta třiceti sedm, a mezi ními zpěvákův a zpěrkyň
dvě stě.

66. Koňův jejich bylo sodm set třiceti šest, mezkův jejích
dvě stě čtyřiceti pět,

67. velbloudův jejich čeyří.sta třiceti pět, oslův jejich šest
tisíc, sedm set a dvaceti.

68. A [někteří) z knížat (čeledí) otcovských, když přichá
zeli k chrámu Hospodinovu,* který jest v Jerusalémě, dobro
volně obětovali k domu Božímu, aby vystaven byl na místě svém.

60. A dali vedle možnosti své náklad k dílu: zlata siklův

jeden a šedesáte tisíc, stříbra pět tisíc kop aiklův, a oděvův
kněžských uto.

70. A tak se osadili kněří, a Levítové, I [někteří] z lidu,
i zpěváci, a vrátní, i Nathinejští, v městech svých, i veškeren
Israel v městech svých.

KAPITOLAII.
Vzdělání oltáře. — Slavnost stánkův. — Zalolení chrámu.

1. A již byl nastal měsíc sedmý, jak bydlili synové israelští
v městech svých: shromáždil se tedy ld jako-muf jeden" do
Jerusaléma.

2. I vstal Josue syn Josedekův,“ a.bratří. jeho kněží a Zo
robabel syn Salathlelův,. a. bratří jeho a vzdělali oltář Boha
leraelského, aby obětovali na němoběti zápalné, jakož psáno
jest v zákoně Mojžíše muže Božího.

8. Postavili pak oltář Boží na základech jeho, ačkoliv je
odstrašovali lidé okolních zemí,* a obětovali na něm zápalné
oběti Hpepodinu ráno i večer:

4. a konalislavnost stánkův, jakož psáno jest, a oběťzá
palnou na každý den pořádně vedle přikázání, (a) dílo denní
v určitý čas,

5. « potom oběť zápalnou ustavičnou, i na nov měsíce,
i na všecky slavnosti Hospodinovy, kteréž byly posvěceny,
1 se vším což dobrovolně obětováno bylo v dar Hospodinu.

6. Od prvního dne téhož měsíce sedmého počali obětovati
zápalné oběti Hospodinu: ačkoli chrám Boží ještě nebyl za
ložen.

7. I dali peníze kamennfíkům a zedníkům: též potravy a
nápoje, i oleje Sidonským, a Tyrským, aby anášeli dříví ce
drové z Libanu k moří Joppe. jak rozkázal jím Cyrus král

8. Léta pak druhého po jejich návratu k chrámu Božímu

* ©J. místodržitel královský, ktarým byl Zorobabel.
* dokarad by nebyl zase zřízen kněz s Urim a Thumim, kterýž by

poradil so s Buhem, vydatí mohl nález, mají lí za kněží jmíní býti,
díli nle.

3 k místu, kdo s0 prvo nalézal.

KAPITOLAII

' všlckni do Jodnoho, Jodnomyalně.
3 t. j. veliký kněz, vnuk Sarališův.
> oltář vyzdvíbli na prvním místě jeho, aš jim v tom okolní národové

překážky činili. Niže 4. 1.
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do Jerusaléma, měsíce druhého začali (to dío) Zorobabel
syn Salathlelův, a Josne syn Josedekův, 1 jiní bratří jejích
kněží, a Levítové, | všickni, kteříž byli přišli ze zajetí do
Jerusaléma, a ustanovili Levíty ode dvacítiletých, a výše, aby
[lid] přidržovali k díla (domu) Hospodinova.

9. A postaven jest Josue a synové jeho, bratří jeho, Ked
mihel i synové jeho, i synové Judoví,“ jako muž jeden, aby
přidržovali (k dílu] ty, kteříž dělali při chrámu Božím: [též]
Í synové Henadadovi, i synové jejich, i bratří jejich Levítové.

10. Když tedy zakládali zedníci chrám Hospodinův, stáli
knéží v rouše svém a trubami: a Levítové synové Asafovi,
8 cimbály, aby chválili Boha podle nařízení Davida krále
jaraelského.

11. A zpívali spolu chválíce a oslavnjíce Hospodina: že
dobrý jest, a že na věky [trvá] milosrdenství jeho nad Isrne
lem. Veškeren také lid pokříkoval hlasem velikým chválíce
Hospodina, proto že založen jest chrám Hospodinův.

12. A mnozí z kněží a z Levítův a knížata otcův, a starší,
kteříž byli viděli chrám prvnější, když založen byl chrám
tento před očima jejich, plakali blasem velikým: a mnozí
pokřikujíce e radostí, pozdvihovali hlasu.“

13. Aniž kdo mohl rozeznati hlasu pokřikování radostného,

od hlasu plačícího lidu: nebo vesměs lid křičel hlasem vo
likým, a hlas ten slyšán byl daleko.

KAPITOLA IV.
Zastaveno dílo chrámu Božího,

1. Uslyšeli pak nepřátelé Judovi a Benjaminovi, že synové
zajetí * stavěli chrám Hospodinu Bohu israelakému:

2. i přistoupili k Zorobabelovi, a k knížatům otcův, a řekli
jim: Nechť stavíme s vámi, nebo tak jako vy, hledáme [i my)
Boha vašeho: hle my obětovali jsme oběti ode dnův Asorhad
dana * krále assyrského, kterýž nás uvedl sem.

A. I řekl jim Zorobabel, a Josue, i jiná knížata z otcův
israelských: Nesluší vám i nám, abychom spolu etavěli dům
Bohu našemu: ale my sami stavěti budeme Hospodinu Bohu
našemu, jak přikázal nám Cyrus král Peršanův.

4. Stalo se tedy, že lid země té překážel rukoum lidu Judova
a vytrhoval je v stavení.

5. I najali proti nim rádce“ aby rušili úmysl jejich po
všecky dny Cyra krále Peršanův. až do kralování Daria krále
perského.

6. Za kralování pak Asvera,“ při začátku kralování jeho,
sepsali žalobu proti obyvatelům judakým a jerusalémským.

7. A za dnův Artarerza * psali Beselam, Mithridates a Tha
beel, a jiní, kteříž byli v radě jejich, k Artaxerroví králi
perskému: list pak obžalování psán byl syrsky, a čten byl
řečí syrskou.“

* jinak Odovlášoví. Výše 2. 40.

S tl, kteří znali ještě krása a valikosťfchrámu prvnějšíbo, reže se mn nový tento nevyrovná: ostatní radovali 6e z toho, že ch
opět se staví.

KAPITOLA IV.

' propuštěnci,R zezajetí.* £ Jj. syna Senacheribo
* £ j. dvořenípy krále perského, které uplatili.
* Asver, syn Cyrův, nazýval ee také Kambyses.
5 Artazerzes (veliký bojovník) rozumí se snsd Oropastes, jen po

smrti Kambysověza jeho pao bratra Smerdisa(Pseudo-Smerdie)se vydával, a pět měsíců“řečísyrskouslujetunářečíi ehakdejnké,kterýmvBabyloněmlavili.= „00 p4
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8. Reum Beelteem," a Samsaj písař napsali jeden list o Je
russlémě Artaxerrovi králi, takový:

9. Reum Beelteem, a Samsaj písař i jiní rádcové jejich,
Dínejští, a Afareathachejští, Terfalejští, Afarsejští, Erchuejští,
Babylonští, Susanechejští, Dievští, a Elamitští,

10. i jiní z národův, kteréž převedl Asenafar“ veliký a
slavný: a rozsadil je ve městech samařských, i v jiných kra
jinách za řekou v pokoji:

11. (tento pak jest výpis listu, kterýž poslali k němu) Ar
taxerxovi králi, služebníci tvoji, muži, kteříž jsou za řekou,
pozdravení vzkazují.

12. Známo bud králi, že Židé, kteří se navrátili od tebe
k nám, příšedše do Jerusaléma, město to odbojné a nejhorší
stavějí, vzdělávajíce zdi jeho, a stěny spojujíce.

13. Protož nyní známo buď králi, že bude-li to město vy
staveno. a zdi jeho zopraveny, daní a cla, a úrokův dávatí
nebudou, a až k králům ta škoda přijde.

14. My pak pamatujíce na sůl, kterouž jsme v paláci jedli*
a pokládajíce za neslušnou věc dívati se na úrazy krále,
protož poslali jsme a zvěstovali to králi,

15. abys hledal ve knihách dějin otcův svých, a nalezneš
psáno ve kníhách pamětních a zvíš, že to město jest město
odbojné a škodlivé králům i krajínám, a že se bojové zdví
hají v něm od starodávna: pročež také to město zbořeno bylo.

16. I oznamujeme králi, že bude-li to město vystaveno, a
zdí jeho zopraveny, vládařetví za řekou míti nebudeš.

17. Král odeslal odpověď Reumovi Bélteemovi, a Samsa
jovi písaři, I ostatním, jenž byli v radě jejich, obyvatelům
v Samaří, i jiným za řekou, pozdravení vzkazuje a pokoj.

18. Žaloba, kterou jste nám poslali, zjevně čtena jest
přede mnou,

19. i rozkázal jsem: 16 a hledali, a nalezli, že to město od
starodávna povstává proti králům, a zpoury, a války pod
níceny bývají v něm:

2. nebo I králové přemocní bývali v Jerusalémě, a pano
vali nade vší krajinou, kteráž jest za řekou: plat také, i clo,
1 důchody brali.

21. Protož nyní slyšte výrok: Zabraňte mužům těm, aby
to město nebylo staveno, dokavadby snad ode mne [jináčej
poručeno nebylo.

22. Hleďtež, abyste v té věci nedbalými nebyli, ať pozne
nábla neroste něco zlého proti králům.

28.Tedy čten jest ten výpis výroku Artaxerxzakrále před Ream
Beelteem, a Samsajem písařem, a rádci jejich: i odešli rychle
do Jerusaléma k Židům, a zabránili jim (stavěti) mocí a silou.

24. A tak přetrženo jest dílo domu Páně v Jerusaláémě, a
nedělali až do druhého léta kralování Daria, krále Peršanův.

KAPITOLA V.
Poťali opět stavěti chrám, — Peáno jest o to králi Dariovi.

1. Prorokovali “ pak Aggeus prorok, a Zachariáš syn Addo,
prorokujíce Židům, kteříž byli v Jadstvu a v Jerusalémě, ve
jménu Boha israelského.

* Beolteem na česko: úředník, zprávce, kanoléř.
9 Jinak Asar Haddan, či Salmanassar, jenž rozličné osadníky poslal

do Samaří.
9 £ Jj. poněvadž jakošto úřadnící ode dvora královského chléb máme

a placení jeme. Sůl znamená u starých také službu a plat.
'e Dodej: aby hledali v kronfkéch.

KAPITOLA V.

' ©Jj. toho času, když byl totiž Artnrerzes zemřel a veškeré roz
kazy Jeho platnosti pozbyly. .

..
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2. Tehdy Zorobabel syn Salathielův, a Josue syn Josedekův
povstali, a počali [dále] stavěti chrám Boží v Jerusalémě, a
byli s nimí proroci Boží pomáhajíce jim.

9. Téhož pak času přišel k nim Thathanai, kterýž byl vé
vodou za řekou, a Stharbusanal, i rádcové jejich: a takto
řekli jim: Kdo vám dal radu, abyste tento dům stavěli, a
zdi jeho opravovali?

4. Načež jsme jim odpověděli, oznámirše jména mužův,
původcův stavení toho.

5. Oko* pak Boha jejich bylo nad staršími židovskými, a
nemohli * zabrániti jím. I zdálo se za slušné, aby ta věc vzne
sena byla na Daria, i aby dosti učinili žalobě té.*

6. Tento jest výpis listu, jejž poslal Thathanaí vévoda kra
jiny za řekou, a Stharbusanai, i rádcové jeho Arfasachejští,
kteří byli za řekou, k Dariovi králi.

7. Řeč, kterouž poslali jemu, takto psána byla: Dariovi
králi pokoj všeliký. .

8. Známo buď králi, že jeme přišli do judské krajiny,
k domu Boha velikého, kterýžto stavějí kamenem netesaným,
a dříví kladou do stěn: a dílo to pilně se staví, n roste
v rukou jejich.

9. Tedy otázali jsme se těch starších, a takto jsme jím
řekli: Kdo vám dal moc, abyste dům tento stavěli, a zdí
tyto opravovali?

10. Ano i na jména jejich ptali jsme se jich, abychom
oznámili tobě: a napsali jsme jména mužův těch, kteříž jsou
přední mezí nimi.

11. Takovou pak odpověď nám dali, řkouce: My jsme slu
žebníci Boha nebei země, a stavíme [zase] chrám, kterýž
byl vystaven před mnohými těmito lety, jejž byl veliký král
israelský vzdělal, a vystavěl.

12. Ale potom když otcové naši k hnévu popudili Boha
nebeského, vydal je v ruce Nabuchodonosora krále v Baby
loně chaldejského, [kterýž] také dům tento zbořil, a lid jeho
přesídlil do Babylona.

13. Léta pak prvního Cyra krále babylonského, Cyrua král
učinil výrok, aby tento dům Boží (zase) staren byl.

14. Nadto i nádoby chrámu Božího zlaté a stříbrné, kteréž
byl Nabuchodonosor vzal ze chrámu, jenž byl v Jerusalémě,
a jež byl odnesl do chrámu babylonského, Cyrua král vzal
ze chrámu bobylonského, a dány jsou [muži] jménem Sassa
basarovi, jejž také knížetem ustanovil.

15. A řekl jemu: Nádoby tyto vezmi a jdí, a slož je ve
chrámě, kterýž jest v Jerusalémě, a dům Boží ať se zase
staví na místě svám.

16. Tehdy Sassabasar ten přišed položil základy chrámu
Božího v Jerusalémě,. a od toho času aždosavad staví se, a
ješté není dokonán.

17. Nyní tedy, jestli se za dobré králi vidí, nechť pohledá
ve knihovně královské, kteráž jest v Babyloně, zdali od Cyra
krále bylo poručeno, aby staven byl dům Božív Jernsalémě,
a vůlí královskou o té věci nechť pošle nám.

KAPITOLA VL

Stavení a posvěcení chrámu. — Slavení Velikonoci,

1. Tehdy Darius král rozkázal: i hledali ve skladu knih,
které byly složeny v Babyloné,

3 £ j. oko Boží bdělo na ochranu jích.
5 £ j. Samaritané.
* t J. aby se zodpovidali na žalobu, zanešenon proti nim.

-2 KAPITOLAVI. 636

2. a nalezeny jsou v Ekbatanech, jenž jest hrad v medské
krajině,' knihy jedny, a takto zapsána byla v nich paměť:

3. Léta prvního Cyra krále: Cyrus král rozkázal, aby staven
byl dům Boží, kterýž jest v Jerusalémě, na místě, kdežby
obětovali oběti, a aby položily základy, na kterých mohla by
státi (zeď) z výší loktů šedesáti, a z šíří loktů šedesáti“

4. tři řady z kamení netesaného, a tolikéž řady z dříví
nového:* náklad pak z domu královakého bude dáván.

6. Též i nádoby chrámu Božího zlaté a stříbrné, které
Nabuchodonasor byl pobral ze chrámu jerusalémského, a pře
nesl do Babylona, ať jsou navráceny, a doneseny do chrámu
jerusalémského na místo avé, kteréž i složeny jsou ve chrámě
Božím.

6. Protož nyní ty Thathanaji vůdce krajiny, kteráž jest za
řekou, Stharbusanaji, a rádcové vaši Afarsacbejští, kteříž jste
za řekou, daleko odstupte od nich,*

7. a nechte, ať se dělá chrám Boží ten od vůdce Židův, a
od starších jejich, nechat ten dům Boží stavějí na místě jeho.

8. Také ode mne přikázáno jest, coby se mělo státi od
těch starších Židův, aby se stavěl dům Boží, totiž aby z po
kladnice královské, to jeat, z důchodův, kteříž ae dávají z kra
jiny za řekou, bez meškání dáván byl náklad mužům těm,
aby dílo nemělo překážky.

9. Kdyby bylo potřebí, buďto telat, aneb beránkův, i ko
zelcův k oběti zápalné Bohu nebeskému: obilí, soli, vína, a
oleje, vedle řádu kněží, kteříž jsou v Jerusalémě: ať se jim
dává na každý den, aby nebylo v něčem naříkání.

10. A ať obětují oběti Bohu nebeskému, a modlí se za
život krále, i synův jeho.

11. Ode mne tedy dán jest rozkaz: aby z domu každého
muže, kterýž by změnil přikázání toto, vybořeno bylo dřevo,
a zdviženo bylo, a na něm aby byl přibit takový, dům pak
jeho buď prodán.

12. Bůb pak, kterýž učinil, aby jméno jeho přebývalo tam,
rozptýliž všecka královatví, a lid, kterýžby vztáhl raku svou,
aby odpíral, a zkazil dům Boží ten, kterýž jest v Jerusalémě.
Já Darius uložil jsem to nařízení, kteréž chci, aby pilně na
plněno bylo.

19. Protož Tathanal vůdce krajiny za řekou, a Stharbu
sanai, 1 rádcové jeho, vedle toho, jak byl rozkázal Darius
král, tak učinili bez meškání.

14 Starší pak Židův stavěli, a dařilo se jím vedle pro
roctví Aggea proroka, a Zachariáše syna Addova: | stavěli
a dokonalí, z rozkazu Boha israelského a z rozkazu Cyra, a
Daria, a Artaxerxa králů perských :

1Ď. 1 dokonalí ten dům Boží, ke dni třetímu měsíce Adar,*
a ten jest rok šestý kralování Darla krále.

16. I slavili synové israelští, kněží a Levítové, i jiní z synův
přestěhování, posvěcení doma Božího s radostí.

17. A obětovali při posvěcení toho domu Božího, telat sto,
skopcův dvě stě, beránkův čtyři sta, a kozlův za hřích za
veškeren Israel dvanácte, vedle počtu pokolení israelských.

18. A postavili kněží ve třídách jejich, a Levíty v pořad

KAPITOLA VL

* kdežto králové perští letni sidlo měli.
* Udává se tuto šířka a výška stavení chrámového, totiž svatyně a

svatyně sratých.
3 Mlovi se tu o zdl, kteráž měla děliti předsíň kučžskoau od před

elně lida.
* £ |. nepřekážejte Jim více.
3 Jenž připadá na polovící našeho února a března.



MS
MN

637 PRVNÍ KNIHA ESDRÁŠOVA

cích jejich, při službě Boží v Jerusalémě, jakož psáno jest
ve knize Mojžíšově.
- 19, Slavili pak synové israelští z přestěhování“ Velikonoc,
čtrnáctého dne měsíce prvního.

20. Nebo se byli očistilí kněží a Levítové jednomyslně :
všickní čistí byli k obětování beránka velikonočního za všecky
syny přestěhování, i za bratry své kněží, i sami za sebe.

21. A jedli synové leraelští, kteříž se byli navrátili z pře
stěhování, a všickni, kteříž se byli oddělili od poškvrnění
národův země (a přidrožíli se) k nim, aby hledali Hospodina
Boha israelského.

22. A drželi slavnost přesnic za sedm dní s veselím, nebo
je rozveselil Hospodin, protože srdce krále assyrského * obrátil
k nim, aby pomáhal rukoum jejich v díle domu Hospodina
Bobaisraelekého.

KAPITOLA VIL

Esdráš navrátil se z Babylona. — Obdarován Jest od krále perského,

1. Po těch pak věcech, sa kralování Artaxerxa krále Per
Šanův, Eadráš syn Saraiáje, syna Azariášova, syna Helkiášova,

2. syna Sellumova, syna Sadokova, syna Achitobova,
3. syna Amariášova, syna Azariášova, syna Marajothova,
4. syna Zarachiášova, syna Ozi, syna Bokki,
5. ayna Abisue, syna Fineesa, syna Eleazarova, syna Aarona

kněze od počátku.
6. Tento Esdráš vyšel z Babylona, a on byl písař rychlý '

v zákoně Mojžíšově, kterýž Hospodin Bůh dal Israelovi: a
dal mu král, podle toho, jak ruka Hospodina Boha jeho byla
e ním, všecko, začežkoli žádal.

7. I vyšli [s ním také někteří) z synův israelských, i z sy
nův kněžských, i z synův levítských, i ze zpěváků, i z vrát
ných, i z Nathinejských, do Jerusaléma, léta sedmého Arta
xerxa krále *

8. A přišli do Jerusaléma měsíce pátého, jenž jest rok
sedmý toho krále.

9. Nebo prvního dne měsíce prvního vyšel z Babylona, a
první den měsíce pátého přišel do Jerusaléma, vedle ruky
Boha svého dobré nad ním.*

10. Nebo Esdráš připravil srdce své, aby zpytoval zákon
Hospodinův, a aby plnil jej, I učil lid israelský přikázáním
a soudům.

11. Tento pak jest výpis listu vyrčení, kteréž dal král
Artaxerzes Eadrášovi knězi, písaři zběblému v řečech a při
kázáních Hospodinových, a v posvátných řádech jeho v Israeli.

12. Artaxerzes král nad králi Esdrášovi knězi, písaři zá
kona Boha nebeského vysoce učenému, pozdravení.

13. Ode mue jest ustanoveno, aby komužkoli by se líbilo
v království mém z lidu israelského, a z kněží jeho, i z Levítů,
jíti do Jerusaléma, s tebou šel.

14. Nebo od krále, a sedmi rádcův jeho poslán jai, abys

* synové z přestěhování alnli ti, kteří s0 vrárili zo zajetí.
"*vlastně perského. Asvyrie totiš byla tehdy vládě porské podrobena.

KAPITOLA VII.
"*© J. zběhlý, vycvičený.
9 © J. léta 457 přod Kristom Pánem. Uplynulo tody 69 let od po

slední události, připomenuté v předešlé kapitole. Za té doby Židé pře
stěhovali, jak sc zdá, v borlivosti ové ochabli; a proto šel Esdráš, aby
Je cvičil v zákonu Hospodinovn. — A to jeat to drahé přestěhování
s .

> € J. pod ochranou a s pomocí Boha svého.

zídREI 54,

-4

BOÝ

—ŤP
MD

"5

47mE „<<>

R SE<

o:skčm
M navštívil a ohledal Judstvo a Jerusalém podle zákona Boha

„

KAPITOLA VŮLÍ. Ga8

svého, kterýž jest v ruce tvé:
15. a abys donesl stříbro a zlato, kteréž král a rady jeho

dobrovolně obětovali Bohu leraelskému, jehožto stánek jest
v Jerusalémě.

16. A všecko stříbro a zlato, kteréžkoli nalezneš ve věší

krajině babylonské, a ježby lid chtěl obětovati, a cožby kněží
« dobrovolně obětovali k domu Boha svého, kterýž jest v Jeru

ealémě,

17. svobodně vezmi, a bez meškání nakup za ty peníze
h telat, skopch, beránků, a obětí suchých, 1 mokrých obětí

jejich, n obětuj je na oltáři chrámu Boha vašeho, kterýž jest
v Jerusalémě.

18. Též což se koli tobě a bratřím tvým líbití bude, byste
8 ostatkem zlata a stříbra učinili, vedle vůle Boha vašeho
učiňte.

19. Nádoby také, kteréž se tobě dávají k službě domu Boha
tvého, odevzdej před oblíčejem Božím v Jerusalémě.

20. Ale i jiné věci, kterýchž by bylo potřebí k domu Boha
tvého, jakkoli mnoho bude potřebí vynaložiti, dáno bude
z pokladu a komory královské,

21. a ode mne. Já Artaxerxes král ustanovil jsem a nařídil
všechučm strážným pokladnice obecné, kteříž jsou za řekou,
abyste, čehožkoli bude žádati od vás Esdráš kněz, učitel zá
kona Boha nebeského, bez prodlení dali,

22. až do sta hřiven stříbra, a až do sta měr obilí, a až
do sta sudů vína, a až do sta tun oleje, soli pak bez míry.

28. Všecko, což k službě Boha nebeského přísluší, budiž
dáno pilně v domů Boha nebes: aby snad nerozhněval se
na království krále a synův jeho.

24. Talé vám oznamujeme z strany všech kněží, a Levítů, a
zpěváků, a vrátných, Nathinejských, a alužebníků v domu
Boha toho, abyste cla, a platu, a úroků neměli moci uklá
dati na ně.

25. Ty pak Esdráši, podle moudrosti Boha tvého, kterouž
jsi obdařen, ustanov soudce a úředníky, kteřížby soudili ve
škeren lid, jenž jest za řekou, totiž ty, kteříž znají zákon
Boha tveho, ale i neumělé učte svobodně.

26. A kdožby pak koli neplnil zákona Boha tvého, a zá
kona králova pilně, soud bude o něm, budto k smrti, budto
k vypovédění,aneb k odsouzení statku jeho, aneb jistě do žaláře.“

27. Požehnán [buď] Hospodin Bůh otců našich, kterýž dal
to ve srdce královo, aby zvelebil dům Hospodinův, který
jest v Jerusalémě,

29. a naklonil ke mně milosrdenství svého před králem, a
před. radami jeho, a přede všemi mocnými knížaty králov
skými: a já poaliněn jsa rukou Hospodina Boba svého, kteráž
byla nade mnou, shromáždil jsem z leraele knížata, kteřížby
táhli se mnou.

KAPITOLA VIIL

Pořet vracujících se 6 Eedrášem do země Jadské. — Výprava Jejich

a příchod do Jeramléma.

1. Tato jsou tedy knížata čeledí, a rodové těch, kteří
vyšli se mnou za kralování Artaxerra krále z Babylona.

2. Z srnův Fineesových, Germom. Z synův Ithamarových,
Daniel. Z synův Davídových, Hattus.

* Což tuto následuje, mluvi Eedráš sám.
P
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9. Z synův Secheniášových, z synův Farosových,' Zachariáš :
a sním počteno jest mužův stoa padesáte.

4. Z synů Falat-Monb, Elioenai syn Zárehův, a s ním dvěstémužův.
Ď. Z synův Sěehenlášových, syn Ezechiel, a sním tři stemažův.

6. Z synůvAdanových, Abed syn Jonatbanův, a s ním pa
desáte mužův.

7. Z synůvAlamových,Isaiáš syn Atalátv, a 8 ním sedmdesáte mužův.

8. Z synův Safatiášových, Zebediáš syn Michgolův, aanímosmdesáte. mužův.

9. Z eynůvJoabových,Obedia syn Jas, a sním dvěstě a osmnácte mužův. :

10. Z aynův Selomithových,syn:Josfáštr, a '8 ním sto ašedesáte mužův.

11. Z synův Bebsiových, Zahoriáš synBěbaiův, 8 ním osmmecítma mužův. |.

12. Z synův:Azgudových,Johanan. syn Ekketanův, a s ním
sto a desetmužův.

13. Z aynův Adonikamových, kteří byli nejposlednější,“ jichžto

jména json táto: Fifoleth, ů Jehiel, a Samaiáš, a s nimí šedesáte mužův. 

14. Z synův Bentorých, Uthat a Zachur, a 8 nimi sedmdesáte mužův.

15. Shromáždil jsem pak je-u řeky, kteráž biží k Ahavě,
a pobyli jsme tu tří dní: a hledal jsem v lidu a mezi kně
žími [některé) z synův Lévi.a nenalezl jsem tu (žádného).

16. Protož (poslal jsem Eliozera, a Ariele, a Samáliáše, a
Elnathana, a Jariba, a drubého Elnathana, a Nathana, a Za

chariáše, a Mosollamaknížata: a Joiariba, a Elnathana [muže]moudré:

17. poslal jsem je k Eddovi, jenž jest první v Chnsfie
místě, a položil jsem vůústa jejich slova, kterážby mluvili.
k Eddovi, a bratřím jeho Nathinejským, v místě Chasfie, aby
nám přivedli slnžebníky domu Boha našeho,

18. I přivedli nám skrze ruku Boha našeho dobrou nad
námi“ muže velmi učeného z synův Moholi,. syna Léví, syna
Jsraelova, a: Sarabiáše, i arny jeho, i bratří jeho oamnácte,

19. a Hasabiáše, a s ním oaiáše z synův Merari, a bratří
jeho a synův jeho dvaceti:

2. a z Nathinejských, jež byl zřídilDavid a knížata k službě
Levítůim, dvě stě -a dvaceti Nathinejských : všičkní jmény svými
nazýváni byli..

21. I vylilásil jsem tam půst u řeky. Alavy, abychom 80
trápili před Pánem Bohem. svým, a proailí od -něho . cestu
přímou, soběi synůmsvým, i všamu jmění. našemu. 

22. Nebo styděl jsem se.od krále žádatl.„pomocía jízdných,
kteřížby bránili nás před nepřátely na cestě: neboť jsme
řekli králi: Ruka Bohanašeho jest nade všemi, kteříž hle
dají ho v dobrotě:“ a panování jeha a kfla jeho, i prchilvost

proti všechněm, kteří opouštějí ho.
23. Protož postili jsme se, a "prosili jsme Boha svého za

to: 1 vedlo se nám šťastně.

KAPITOLA VIIL

' Tento přídavek rozlišuje potomky tohoto Sechenláše od potomků
druhého Sechbenláše,o nichž níže v 5. verší psáno.

2%© J. ktoříš byll posléze přišli © Eadrášem. Jiní totiž byli prve
s Zorobabelem vyšli. Viz výšo 2. 18.

2 £. J. pod ochranou a s pomocí Boží.
* kdo Jej ctí, a jomu slouží dobrými skutky.
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24. I oddělil jsem z knížat kněžských dvanácte, Sarabiáše,
a Hasabiáše, a 8 nimi bratří jejich deset,
. 25. a odvážil jsem jim stříbro a zlato, a nádoby posvěcené *
domu Boha našeho, kteréž byl obětoval král, a rady jeho,
i knížata jeho, i veškeren Israel z těch, kdož nalezeni jsou:

26. i odvážil jsem do rukou jejich stříbra hřiven šest a
padesáte, a. nádobí stříbrného sto hřiven,. a zlata .sto hřiven:

27..a kofifků zlatých dvaceti, kteříž vážili [siklů) zlatých
tisíc, a dvě nádoby z mosazi nejlepší a stkvoucí, pěkné jako
zlato.

28. I řekl jsem jim: Vy jste posvěcení Hospodinu, i ná
doby [tyto jsou) posvěcené, i stříbro .a zlato, kteréž dobro
volně obětováno jest Hospodinu Bohu otcův našich:

29. [protož] bdětež a ostříhejte toho, dokavad neodvážíte
toho před kufžaty kněžskými a levítskými, a vůdci čeledí
israelských v Jeruzalémě, do pokladu domu Hospodinova.

3. Přijali pak kněží a Levitové váhu stříbra a zlata, i nádob,
aby donesli do Jerusaléma, do domu Boha našeho.

31. Hnulí jsme se tedy od řeky Ahavy dvanáctého dne
měsíce prvního, abychom se brali do Jerusaléma: a ruka

Boha našeho byla nad námi, a vysvobodila nás z ruky nepřítele, a úkladníka na cestě.“
32. I přišli jsme do Jerusaléma, a pobyli jsme tam tři dni.

: 88. Čtvrtého pak dne odváženo jest stříbro a zlato, i ná
dobí v domu Boha našeho, skrze raku Meremota syna Uriáše
kněze, u s ním (byl) Eleazar syn Fineesův, a s těmi Jozabed
syn Josuův, a Noadaia syn Bonnolův, Levitové,

34. vedle počtu a váhy všech zapsána jest všecka váhatoho času.

35. Též i ti, kteříž byli přišli z zajetí,- synové přestěho
vání, obětovali obětí zápalné Bohu Jsraelovu, telat dvanácte
za všecken lid israelský, skopcův devadesáte a šest. beránků
sedmdesát a sedm, kozlů za hřích dvanácte: vše v oběť zá
palnou Hospodinu.

36. I odevzdali rozkazy královy knížatům, kteříž bývali
před oblíčejem krále a vévodám za řekou," a vyzdvíhli lid
u dům Boží.“ .

KAPITOLA IX.
Kojžata žalorali Eedrášoví na lid I na kněží, — Eedrůň se proto rmontil,

a tnodill se Bohu za odpuštění hříchů.

1. Když pak se věci ty vykonaly, přistoupili ke mně knížata,
řkouce: Není oddělen lid israelský, [ani] kněží a Levítové,
od národu zemí [čizích| a od ohavností jejich, totiž Chana
nejských, a Hethejských, a Ferezejských, a Jebusejských, a
Ammonitekých, a Moabských, a Egyptských, a Amorrhejských :'

2. nebo vzali sobě a synům svým (manželky) z dcer jejích,
a Bíjněsvaté emísili s národy zemí; ruka také knížat a před
stavených první byla v tom přestoupení.

8. A když jsem řeč tuto uslyšel, roztrhl jsem plášť svůj a
roucho [své], a trhal jsem vlasy s hlavy své i z brady, a seděl
jsem truchle.

5 darované, zaslíbená, věnované.
* Bůb nás ohránil od loupežníkův a škůdcův, ktoří oblrají lidi na

cestich.
* tj. zprárcům krajiny, ležící za řekou Evfratam, k níž | země ži

dovská náležela.
* njalí se lidu a stavení dumu Božího, podporojice Je.

KAPITOLA LX.

t 8 Ammonitskými, Moabskými a Egyptskými mobli posud Židé
sňatky manželské nzavirati. Nyni pak | tato manželství naprosto zapo
věděna jeou, Jelikož takými sňatky smíšenými rozšiřovalose



DAVID HOŘEKOJE NAD SMRTÍ ABSOLONOVOU.
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4. I sešli se ke mně všickni, kteříž se báli slova Boha
israelského, pro [ono] přestoupení těch, jenž byli z zajetí
přišli, a já jsem seděl smuten až do oběti večerní.

Ď. A včas oběti večerní vstal jsem od trápení svého, a
a roztrženým pláštěm a sukní klekl jsem na kolena avá, a
rozprostřev ruce své k Hospodinu Bobu svému,

6. řekl jsem: Bože můj, hanbím se a stydím se pozdvi
hnouti tváři své k tobě: nebo nepravosti naše rozmnožily se
uad hlavou naší, a hříchové naši vzrostli až k nebi,

7. ode dnův otců naších: ale i my sami hřešili jsme těžce
až do tohoto dne, a pro nepravosti naše vydání jame my,
i králové naši, i kněží naši, v ruku králův (cizích) zemí, a
pod meč, a v zajetí, a v loupež, a v zahanbení tváři, jakož
i tohoto dne [se děje).

8. A nyní jako na málo, a na okamžení vyslyšena jest
prosba naše u Hospodina Boba našeho, tak že propuštěni
jsou nám ostatkové, a dán jest nám kolík,“ na místě svatém
jeho, aby Bůh náš osvítil oči naše, a dal nám maličko života
ve službě naší:

9. nebo služebníci jsme, a v porobě naší neopustil nás Bůh
náš, ale naklonil k nám milosrdenství před králem Peršanův,
aby nám dal život“ a povýšil domu Boha našeho, a vzdélal
pustiny jeho, a dal nám plot“ v Judstvu a v Jerusalémě.

10. A nyní co díme, Bože náš, po těchto věcech?“ Nebo
jsme opustili přikázání tvá,

11. kteráž jsi vydal skrze služebníky své proroky, řka:
Země, io kteréž vy vcházíte, abyste jí vládli, země nečistá jest,
dle nečistoty [modlářské) národův a jiných zemí ohavnostmi
těch. jenž naplnili ji od úst k ústům“ poškvrněním svým.

12. Protož nyní dcer vašich nedávejte synům jejich, a dcer
jejích nebeřte synům vašim, a nehledejte pokoje jejich. a
štěstí jejich, až na věky: abyste byli posilnéni, a jedli dobré
věci země, a za dědice měli syny své po sobě až na věky.

13. A po všech těch věcech, které přišly ua nás pro skutky
naše nejhorší, a pro veliké provinění naše, poněvadž ty Bože
náš vysvobodiljsi nás z nepravosti naší, a dal jsi nám spásu,
jakož jest dnes,

14. abychom se neobraceli, a nerušili přikázání tvých, a
manželstvím se nespojovali s národy těchto ohavností: zdaliž
jsí se rozhněval na nás až do konečné zkázy, aby nezůstavil
nám ostatkův k zachování?

Jó. Hospodine Bože Israelův, ty jsi spravedlivý: nebo po
zůstali jsme, abychom zachování byli, jako tohoto dne. Hle
my [teď] před tebou jsme* v provinění svém, nebo nelze
ostáti před tebou pro takovou věc.

KAPITOLA X.

Pokánt jidu a oddělení se od Zen a cízich národův. — Jména téch, kteři je
byli pojali,

1. Když se tak modlil a vzýval [Boha] Esdráš, pláče a leže
před chrámem Božím, sešel sa k němu z lidu iaraelského
velini velíký zástup mužův i žen, i dětí, a plakal lid pláčem
velikým.

* kůl, sloup, k němuž se stan přitahuje. aby pevně etál. Tato zna
mená: Bůh dal nám pevné stání a zabezpečené přebývání.

> propustil nás na svobodu.
* © Jj. ohrada a bozpečná aidla.
* Po tak mnobých a velikých nám učiněných dobrodiních stibly nás

bídy a pohromy těžké toliko vlastní naší vinou, Ješto jsme hřešili prot!
Zákonu trému.

S t j. od konce až do konce.
* £ J. pro ta smíšená manželství.

- KAPITOLA X.

2. I promluvil Secheniáš syn Jehielův z synův Elamových,
a řekl k Esdrášovi: My jsme zhřešili proti Bohu svému, po
javše sobě ženy Cizózemky z národů zemí: a nyní, jest-li po
kání v Israeli nad tím,

3. učiníme emlouvu s Hospodinem Bohem naším, že zapu
díme všecky ty ženy, i ty, kteří se z ních zrodili, podle vůle
Páně, a těch, kteří se bojí přikázání Hospodina Boba našeho:
a tak podle zákona ať se stane.

4. Vstaň, nebo tobě náleží naříditi, a my budeme a tebou: *
posilni se a učíň tak.

5. Vatal tedy Esdráš, a zavázal přísahou knížata kněží a
Levítů, i veškeren lid israelský, aby učinili podle slova toho;
i přisáhli.

6. Vstal pak Esdráš před domem Božím.“ a odešel do po
kojíka Johanana syna Eliaaibova, a všel tam, chleba nejedl,
a vody nepil: nebo rmontil se pro přestoupení těch, kteříž
byli přišli ze zajetí.

7. I poslán jest hlas do Judstva i do Jerusaléma k všech
něm přestěhovaným, aby se shromáždili v Jerusalémé:

8. kdoby pak koli nepřišel ve- třech dnech podle rady
knížat a starších, tomu. pobrán „bude veškeren statek jeho,
a sám vyvržen bude z zástupu přestěhovaných.*

9. A sešli se tedy všíckni muži judští a benjaminští do
Jerusaléma ve třech dnech, dvacátého dne měsíce, jenž jest
měsíc devátý: a seděl veškeren lid na ulicí domu Božího,*
třesouce se pro hřích, i pro deště.*

10. I vstal Esdráš kněz, -a řekl k ním: Vy jste zhřešili,
a pojímali sobě ženy cizozemky, abyste (tím) rozmnožili pro
vinění lidu israelského.

11. Protož nyní vyznejte se Hospodinu Bohu otcův svých,

a čiňte vůli jeho, a oddělte se od národů země, i od man
želek cizozemck.

12. I odpovědělo všecko množství, a řekli hlasem velikým:
Podle alova tvého k nám, staň se tak.“

13. Ale však že lídu mnoho jest, a čas deště, a nemůžeme
vně státi, k tomu také není to práce jednoho dno ani dvou
(nebo jeme náramně zbřešiji v této věci):*

14. nechť jsou ustanovena knížata ze vší obce: a všíckní
ve městech našich, kteříž pojali ženy cizozemky, ať přijdou
v uložený Čas, a » nimi starší jednoho každého města, a soud
cové jeho, dokud neodvrátí se hněv Boha našeho od nás pro
ten hřích.*

16. Protož Jonathan syn Azahelův, a Jaasia syn Thekueův,
postaveni byli nad tím, a Mesollam a Sebethai Levítové po
máhali jim:

16. Tedy učinili tak synové přestěhování. I šli Esadráš kněz,
a muži knížata čeledí po domích otců svých, všickni tí dle

KAPITOLA X.

* chceme tě podporovati, pomáhati tobě, ve všem poslouchati tebe.
2 4 síně obecné

* zo shromáždění a obce těch, kteří se spět do vlasti přistěhovali.
* Seděli na mistě, kdež síň býti měla, ježto však ještě zdí obehnáno

nebylo.
PMěsle devátý připadal na polovice našeho listopadu a prosince.

Jsou ty ženy proti zápovědi Boží

poj, ovšem slušnějednali, když bak]Je k rozkazu Božímutaké
n "umohojest nás, kteřížjemo zhřešiliv té příčině.
* £ J. zrušením a rozredením všech dotčených nedovrolených man

oak 81
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jmen svých, a zasedli první den měsíce desátého, aby vyhledali věcí

12. A dokonali to při všech mužích. kteříž byli spojímalí
ženy cizozemky, až do dne prvního měsíce prvního.

18. A nalezení jsou z synův kněžských, kteří byli pojali
ženy cizozemky [tito): Z synů Josne syna Josedekova a z bratří
jeho, Maaziáš, a Eliezer, a Jarib, a Godoliáš.

19. I dali (na to) ruce své, že zapudí ženy své [cizozemky),
a že [jedenkaždý) skopce ze stáda obětovati budou za vinusvou.

20. A zsynův Emmerových, Hanani, a Zebediáš:
21. a z synů Harimových, Maasiáš, a Elis, a Semeláš, a

Jebiel, a Oriáš:
22. a z synův Feahurových Elioenai, Maasiéš, Iemael, Na

thanael, Jozabed, a Elasa.
23. A a synův levítekých, Jozabed,a Semei, a Kelaiáš, jenž

jest Kalita, Fataiáš, Juda, a Eliezer:
24. a ze zpěvákův, Ellazib: a s vrátných, Sellum, a Telem,

a Uri.

25. A z lidu Jmraelakého, z synů Fárosových, Remeiáš, a

Jeziáš, a Melchláš, a Miamin, a Eliezer, a Melchiáš a Banea:
2. a z synův Elamových, Mathaniáš, Zachariáš, a Jehiel,

a Abdi, a Jerimoth, a Elia:
A. zeynův Zethuy, Elicenai, Eliasib, Mathaniáš, a Je

rimuth, a Zabad, a Aziza:
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28. a z synův Bebaiových, Johanan, Hananiáš, Zabbai,
Athalai: .

29. a zsynův Baniových, Mosollam, « Melluch, a Adaiáš,
Jasub, a Saal, a Ramoth:

30. a z synův Fahath-Moabových, Edna, a Chalal, Banaiáš,
a Maasiáš, Mathaniáš, Beseleel, Bennui, a Manazse:

BL. a zsynův Heremových, Eliezer, Josue, Melchiáš, Se
meiáš, Simeon,

92. Benjamin, Maloch, Samariáš :
33. a z synův Hasomových, Mathanai, Mathatha, Zabad,

ee Jermai,Manasae,Semei:34. z synův Baniových, Maaddi, Amram, a Uel,
85. Bancáš, a Badaiáš, a Chellau,
36. Vaniáš, Marimuth, a Eliasib,
37. Mathaniáš, Mathanai, a Jasi,
98. a Bani, a Bennui, Semei,
39. a Salmiáš, a Nathan, a Adaiáš,
4n. a Mechnedebai, Sisai, Sarai,
41. Ezrel, a Selemiau, Semerláš,
42. Sellum, Amariáš, Josef:
43. zsynův Nebových, Jehiel, Mathatiáš,: Zabad, Zabina,

Jeddu, a Joel, a Banaiáš.
44. Všickni tito bylí pojali ženy cizozemky, a byly mezi

nimi ženy, jež byly porodily syny.
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NEHEMIÁŠOVA.

Spisovatel knihy Nehemiáš vypisuje skutky a díla svá v Jerusalémě a v Judstvu vykonané ku

prospěchu nové osady židovské po zajetí babylonském,

vzdělání a ohrady města Jerusaléma, nápravu lidu a obnovení Boží pocty.

Kniha obsahuje v sobě dobu as 31 let, od roku 20. panování krále perského Artaxerza Longimana až do panování krále Daria Notha,
před Kristem 454—423.

KAPITOLA I.
Nehemláš, svěděv o trápení Židův, kteři se navrátíli do Jerusuléma, modlil se

Bohu za

1. Slova Nehemiáše, syna Heichiášova. I stalo se měsíce
Kasleva,' léta dracátého,“ že jsem byl na hradé Susan.*

2. A přišel Hanani jeden z bratří mých, s některými muži
z Judstva: i ptal jsem se na Židy, kteříž byli pozůstali a
zbyli ze zajetí, a na Jerusalém.

3. I řekli mi: Ti, kdož zůstali a zbyli zé zajetí tam v té
krajíně,“ jsou u velikém nátlsku, a v pohanění: nad to i zed
Jerusaléma rozbořena jest, a brány jeho vypáleny jsou ohněm: *

4. A když jsem ta alova ualyšel, sedla plakal jsem a kvílil
za mnohé dní: a postil jsem se, A modlil před tváří Boha
nebes.

5. I řekl jsem: Prosím, Hospodine Bože nebes silný, ve
liký a hrozný. jenž ostříháš úmluvy, a [čínfš] milosrdenství
těm, kteříž milojí tě, a zachovávají přikázání tvých:

6. nechť jsou uši tvé pozorné, a oči tvé otevřené, aby slyšel
modlitbu služebníka svého, kterouž já modlím se před tebou
nyní dnem i nocí, za syny israelské služebníky tvé: a vy
znávám hříchy synův israelských, jimiž břešili proti tobě:
já i dům otce mého hřešili jsme,

7. marností svedení jsme byli, a neostříhali jsme příkázání
tvého, a obřadův posvátných, a soudů, kteréž jsí přikázal
Mojžíšovi služebníku svému.

8. Pamatuj na slovo, které přikázal jal Mojžíšovi služeb
níku svému, řka: Když přestoupíte, já rozptýlím vás mezi
národy:

9. jestliže se zase obrátíte ke mně, a ostříhati budete při
kázání mých, a plniti je: byste pak zavedení byli na kraj
nebe, i odtud ehromáždím vás, a přivedu zase na místo,
kteréž jsem vyvolil, aby tam přebývalo jméno mé.

KAPITOLA L

, Kaslev,tj. SA a, oaž S čáru padána náš Ilstopad.* „Léta dvacátého“ vání Artaxerra Longimana
* „Susan“ bylo steal Plán městov zemi perské.
* t J. Judské.
> To všecko bylo již od času Nabuchodonosora tak zkaženo, anob

po učiněném za dnů Zorobabelových obnovení, ve válkách Peršanů
s Egyptskými, anob nenávistí Samaritánů opět zbořeno, spáleno, zpu

EMah CSE-L Dj

10. A oni jsou služebníci tvoji, a lid tvůj: kteréž jsi vy
koupil mocí svou velikou, a rakou svou mocnou.

11. Prosím Hospodine, nechťjest nakloněno ucho tvé k mo
dlitbě služebníka tvého, a k modlitbě služebníků tvých, kteří

chtějí báti se jména tvého: a zpravuj služebníka svého dnes.
a dej jemu milost před mužem tímto;“ já zajisté byl jsem
číšníkemkrálovským.

KAPITOLA IL.
Nárrat Nebemláčáv do Judstra. — I napotmenatiŽidů k stavení městu.

1. Stalo se pak měsíce Nisan,' léta dvacátého Artaxerxa
krále: když bylo víno před ním, že vrav víno, podal jsem
ho králi: a byl jsem jako nedaživý před tváří jeho.

2, I řekl mi král: Proč jest tvář troje smutná, poněvadž
nevidím, že bys byl nemocen? Nenít to nadarmo, ale hoře
nevím které jest ve srdci tvém. I bál jsem se velice, a ná
ramně,

3. a řekl jsem králi: Králi buď živ na věky! Kterak nemá

býti smutný oblíčej můj, když město, dům hrobův otce mého,
zpuštěno jest a brány jeho epáleny jsou ohněm?

4. I řekl mi opět král: Které věci si žádáš? I modlil jsem
se Bohu nebeskému.

5. a řekl jsem králi: Zdá-li se za dobré králi, a jestliže
se libí elžebník tvůj před tváří tvou,“ (žádám), aby mne

poslal do Judetva, do města, hrobu otce mého. abych je vy
stavěl.

6. 1 řekl mi král, i královna, která seděla podle něho: Do
kterého času bude trvati cesta tvá, a kdy se zase navrátíš ?
I bílo se to před tváří krále, a poslal mne: a já jsem udal
jemu čas.

7. A řekl jsem králi: Vidí-li se za dobré králi, listv mi
dej k vévodám krajiny za řekou, aby mne provedli, dokud
nedojdu do Jadstva:;

R. i list k Asafovi, strážnému lesa královského, aby mi dal

* © j. před králem perským Artaxerrem.

KAPITOLA II.

4 Nisan případá na polovici našeho března a na polovici dubna.
2 chceš li ml jakou milosť prokázatí.I : A-2P
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dříví. abych mohl přikryti brány věže domu (Božího), a zdi
města, i dům, do kteréhož vejdu. I dal mí to král vedle ruky

Boha mého.dobré-se mnou.s
9. I přišel jsem k vérodám krajiny zzažáku“ a podal jjsem

jim listy královské. Poslal pak král: se mnou knížata vojska
a jezdce.

10. I uslyšeli to Sanaballat Horonský, a Tobiáš elažebník“

Ammonitský: a zarmontilí se velice, že příšel člověk, kterýž v,
hledá dobrého syvův ikraelských. =

11. I přišel jsem do Jerusaléma, a pobyl jsem tam tří dni,
12. a vstal. jsemv nocijá, a nemnozí muži. se muou, a

neoznámil jsem žádnému, co mi dal Bůh ve srdce, abych

činil v Jerašalémě, a neměl jsem hovadá 8 bebou, kromě ho- D-Vl4vádka,na němžseděljsem. 
18. A vyjel jsem branou(pří) dot“ vnocí, "předstudnicí

drakovou, a k bráně huojné, a- pozoroval jsem zdí Jerusa
lémské, pobořené,a: brány:jaha, vypálenéobněm.

14. A odtud jsem přešel k bráně studníčné, k vodovodu
královskému,* a nebylo míst1 bovadu, na němž jsem seděl,
kudyby přešlo.

16. 1 vstoupil jsem podlo potoka v noci. a spatřoval jsem

zdi, odkud vraceje se, přijel jsem kbráně údolí, a navrátiljsemse.$ - A
16. Zprávcové pak [měste] nic nevěděli, kam jsem odjel, |

nebo co jsem činil: neboť jsem ani Židům, ani kněžím, ani
přednějším, ani zprávcům, ani jiným, kteříž dělali dílo, až
do té chvíle nic neoznámil. - "od

17. I řekl jsem jim: Vy znáte soužení, v -kterém jeme;

že Jerusalém jest zpuštén, a brányjehojsou ohněmzkaženy: „W
pojďte, a stavějme zdí jerusalémské, abychom nebyli více ©%*(W)e „©

v pohanění. a JA
18. Aoznámil jsem jim, že ruka Boha mého dobrá jest "a "m

se mnou, ano i slova krále, která ke mně mluvil, i řekl jsem:
Vstaňme, a stavějie. I posilněny jsou ruče jejich k dobrému.

19. Když to uslyšel- Sangba)latHoronský, 'a Tobiáš alu
žebník Ammanitský, a Gosem Arabský" : posmívali se nám, f

a pohbrdalinámi, pravíce: o to děláte? Zdali U chcete
králi se zprotivíti ?

2. Jimžto odpovídaje, řekl jsem: Bůh nebeský, ten nám
pomáháa my služebníci jeho jsme: vstaůme, a stavějme:vy

pak vemátéžádného dífu, 'ani práva, ani painátky v Jerusalémě.

KAPITOLA.m

( Jména a pořádekstavitelůul a bran Jaramlémakek

1. Tedy povstal Eliasib kněz nejvyšší a bratří jeho kněží,
a stavěli bránu bravnou:' ti posvětili ji, a zavěsílivrata
její, a až k věži sto loket posvětili ji, až k věži Hananeel. ;

2. Apodle něho -stavěli muži z Jericha: a4 podle něho stavělZachur: svn Amri.

*Jakto řídil dobrý Báb,Pon byl so mnon.* údolí, kdež byl potok Cedru:
3 hebr.: k rybníka královskému, Jejž dal Ezochlůš vzdělatí (2. Par.

82, 3. 80.)
9 zase do městu.

7 nejvyšší správce v Arbil. p

> Vám Samaritané do naší nvby nle není, Ježto jsouce cizinci, žid.ného práva k Jeruzalému nemá:

KAPITOLAIII. yÍ |
' Brána ta byla nejblíže chrámu, kndy se obětní hovada rodila fa“

» VCA> ; 3/ . v n
je — 2 0 8
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3. Bránu pak rybnou stavěli synové Asnaa: ti přikryli ji,
a vstavili vrata její, i zámky | závory. A podle nich stavěl

Marimuth syn Uriáše, syna Akkusova.
(4. A podle něho stavěl Mosollam, syn Barachiáše, syna

Mesezebelova: a podle těch stavěl Sadok syn Baanův:
5. a podle ních stavěli Thekultátí: ale tl, kteří byli z nich

přednější, nepodklonili šíjí svých k dílu Pána švého.*
6. Bránu pak starou stavěli: Jojada synFaseův, a Mosollam

syn Besodiův, ti přikryli ji a vstavili vrata její, i zámky,
k i závory:

7. a podle .nich: stavěli -Meltiáš Gabaonský, a Jadon Mero
natský, (té2] noži z Gabaonu a Masfy, místo vórody, jenž

. byl v krajině za řekou.*
8. A podle něho stavél Ezlel syn Araiášův zlatník: a podle

něhostavěl Ananiáš syn apatekářův: a nechali (zdi) Jerusa
léma až do zdi ulice širší.

9. A podle něho stavěl Rafaiáš syn Horův, kníže třídy
© jerusalémské.“

10. A podle něho stavěl Jedaiáš syn Haromasův proti domu
svému: a podle něho stavěl Hattus syn Haseboniášův.

11. Polovici [druhou] ulice stavěl Melchiáš; syn Heremův,
a Hasub eyn Fahath-Moabův, i věžipecí.

12. A podle něho stavěl Sellum, syn Alohesův, kníže po
lovice třídy jerusalémské,* on i dcery jeho.

13. A bránu (při] údolí stavěl Hanun, a obyvatelé Zanoe:

onit. jsou ji vystavěli, a vstavili vrata její, Ázámky, i závory,
a na tisíc loket zdi až k bráně lnojné.

14. A bránu hnojnou stavěl Meichláš syn Rechabův, kníže
ulice Bethacharam: on jest ji. ustavěl, a vstavil vrata její,
Í zámky, i závory.. 

15. A bránu studnicestavěl Sellum syn Cholhozův, kníže
vsi Masfy; on ji vystavěl, a přikryl. i vstavil vrata její, i zámky,
i závory, i zdi rybníka Síloe u zahrady královské, až k stup
ňům, které vedou dolů z města Davidova.

16. Po ném stavěl Nehemiáš syn Azbokův, kníže nad po
lovicí kraje Bethsur, až proti hrobu Davidovu, a až k rybníku,
který velikým dílem vzdělán jest, a až k domu silných.“

17. Po něm stavěli Levitové, Rehum syn Benl: za ním
stavěl Hesebiáš kníže nad polovicí kraje Ceily ve třídě své,

18. Po něm stavěli bratří jejich, Bavai, syn Evadadův,
kníže nad (druhou) polovicí Ceily,

19. a podle něho stavěl Aser eyn Josue, kníže Masfy. míru
(druhou? proti místu, kudy se vstupuje k nejpevnějšímu uhlu.“

20. Po něm.na hoře stavěl Baruch syn Zachalův druhou,
od úhlu až ke dveřům domu Eliasiba, kněze nejvyššího.

21. Po něm stavěl Merimuth, syn Uriáše, syna Hakkusova,
míru druhou, ode dveří domu Eliasibova, až pokud sábal dům
Eliasibův. 2

22. A po něm stavěli kněží, muži z rovin jordánských.
" 23. Po něm stavěl Benjamin a Hasub, [každý] proti domu

svému: a za ním stavěl Azariáš syn Maasláše, syna Ananiá
šova, proti doma svému.

* pepomáhali opravovati a stavěti Jerusaléma.
* za Eufratom. Vystavěli totiž čdsť tu zdí ne útraty vladaře, kterouž

onen dal vystavěti buď z úcty k Jornszlémn neb cbtěje se Eadrižovi
navděčiti.

* představený částí města Jerusaléma, totiž té, ktará patřila poko
lení Judovu.

5 kníže nad částkou města, nůležejici k pokolení Bonjamínova.
* £ j. vojínů, kdo snad někdy královská stráž bývala
* t.j. draný odméřený díl.
* bylaf to nějaká věž na nejvyšším mistě města Davidova.
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24. Po něm stavěl Bennui syn Henadadův míra druhou,

od domu Azariášova až do záhybu, a až k uhlu.
25. Falel syn Oziův [stavěl] proti záhybu a věži vysoké,

kteráž vyniká z domu králova, to jest v síni žaláře: za ním
Fadaiáš syn Fárogův.

26. Nathinejští pak, (jenž) bydlíli v Ofel, [stavěli] až na
proti bráně vodné k východu, a proti věži, kteráž tu vynikala.

27. Po něm stavěli Thekuitští míru druhou naproti, od věže
(ta) vynikající, a ke zdi chrámové.

28. Vzhůru pak od brány koňské stavěli kněží, jedenkaždý
naproti domu svému.

29. Po nich stavěl Sadok syn Emerův naproti domu svému.
A po něm stavěl Semaiáš syn Secheniášův, strážný brány
východní.

30. Po něm stavěl Hananiáš syn Selemiášův, a Hanun syn
Selefův šestý, míru druhou: po něm stavěl Monollam syn
Barachiášův. proti pokladnicí avé.!* Po něm stavěl Melchiáš
syn zlatníkův, až k domu Nathinejských, a vetché věci pro
dávajících proti bráné soudné, a až do večeřadla uhlového.'“

31. A mezi večeřadlem uhlovým a branou bravnou stavěli
zlatníci a kupci.

KAPITOLA IV.

Nepřátelé překážejí v stavení, — Nehemlášova opatransíť.
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1. I stalo se, když uslyšel Sanaballat, že stavíme zeď, roz
bněval se velmi: a rozpáliv se náramně posmíval se Židům,

2. a řekl před bratřími svými, a před množstvím Samař
ských: Co to dělají ti Židé bídáci? Zdali jich [při tom] ne
chají národové? Což obětovati budou, a dodělají to v jednom
dni?* Zdali pak budou moci z hromad rumu udělati kameny,
které spáleny jsou?

3. Také i Tobiáš Ammanitský stoje podle něho řekl: Nechť
stavějí: však přijde li liška, přeskočí zeď jejich kamennou.

4. Slyš, Bože náš, že jeme učinění na potapu: obratiž to
pohanění na hlavu jejích, a dej je v potupu v zemi zajetí.

5. Nepříkrývej nepravosti jejich, a hřích jejich před tváří
tvou nebuď sllazen, proto že se posmívali [nám] stavějícím.*

6. A tak stavěli jsme tu zeď, a spojili jsme všecku až do
polovice: a srdce lidu povzbuzeno jest k dílu [tomu).

T. Stalo se pak, když uslvšel Sanaballat, a Tobiáš, a
Arabští, a Ammanitští, a Azotští, žeby zadělány byly díry
zdi jerusalémské, a že se počaly mezery zavírati, bněvali se
velmi.

8. A sebralí se všickni spolu, aby táhli, a bojovali proti
Jerusalému, a aby dělali zálohy.*

9. My pak modlili jsme se Bohu svému, a postavili jsme
strážné na zdí proti ním ve dne | v noci.

10. Řekli pak Judští: Zemdlena jest síla nosičův, a rumu
příliš mnoho jest, a my nebudeme moci (dále) stavěti zdi.

11. I řekli nepřátelé naší: Nechť nezvědí, aní spatří, až
vpadneme mezi ně, a pobijeme je, a způsobíme, aby přestalo
dílo.

> při chrámu.
**proti pokojíku svéma v chrámě.
'! na uhla zdí postaveného.

KAPITOLA IV.

" tj. v brzkém čase. Jest to dloaboletá práce, ku které ti malí
Židé nedočkají se toho, aby mohli vo chrámě obětovati.

9 © J. ne pro nás ku pomsté naší toho ačlň, ale pro slávu svon, kto
rouž ti nešlecbetníci potlačují, posmívajíce se nám, kteří z rozkazu tvého
stavíme.

3 Hodlali stavějících nenadále přepadnonti a dílo jejich zkaziti.

íM >
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12. Stalo se pak, když přišli Židé, kteří bydleli vedle nich,
a pravili nám po desetkrát“ ze všech míst, z nichž byli přišli

13. postavil jsem na místě za zdí vůkol lid v pořádku
s meči jejich, a s kopími, a s lučišti.

14. A shlédl jsem a vstal jsem a dím k přednějším, a
zprávcům, a k ostatní části lidu: Nebojte se jich. Na Hospo
dina velikého a hrozného pamatujte, a bojujte za bratry své,
za syny své, a dcery své, za manželky své, a domy své.

15. I stalo se, když uslyšeli nepřátelé naši, že jest nám
to oznámeno, Bůh rozptýlil radu jejich. I navrátilí jame se
všickni ke zdem, jedenkaždý k dílu svému.

16. I stalo se od toho dne, že polovice mládencův dělali
své dílo, a polovice hotovi byli k boji: a kopí, £ pavesy,
i lučiště, i pancíře, a knížata [byla] za nimi ve všem domu
Judovu,

17. ti, kteříž dělali na zdi, a nosili břemena, a nakládali:
jednou rukou (každý) dělal, a v druhé držel meč:

18. nebo jedenkaždý z těch, kteříž stavěli, mečem pře
pásán byl na bedrách. A tak stavěli a troubili troubou vedle
mne.*

19. Nebo jsem řekl k přednějším, a ke zprávcům, i k ostatní
části lidu: Dílo veliké a rozsáhlé jest, a my porůznu jsme
na zdi daleko jeden od drahého:

©. (protož) na kterémkoli místě slyšeli byste zvuk trouby,
tam sběhněte se k nám: Bůh náš bude bojovati za nás.

21. A my sami dělejme dílo: a polovice nás ať drží kopí,
od východu dennice, až vyjdou hvězdy.

22. Tehdáž také řekl jsem lidu: Jedenkaždý se služebníkem
svým zůstaň [přes noc) u prostřed Jerusaléma, af je máme
k vystřídání v noci [na stráží) a ve dne k dílu.

23. Já pak a bratří moji, a služebníci moji, i strážní,
kteříž byli za mnou, nesvláčeli jme oděvu svého: každý to
liko svlékal se, když se měl omytí.

KAPITOLA V.
Křik v lidu pro blad. — Nobemláš neda) bráti lichvu ; — sám při svém dřada

nehledal alsku,

1. I stal se pokřik veliký lidu i žen jejich proti bratřím
jich Židům.'

3. A byli, kdož pravili: Synův našich, a dcer našich jest příliš
mnoho: beřme za cenu jich obilí,“ a jezme a živi buďme.

3. Jiní opět pravili: Pole svá, i vinice, a domy své za
stavme, abychom sí obilí zjednati mohli v hladu.

4. A jiní (ještě) pravili: Vypůjčme peněz na platy krá
lovaké, a dejme pole svá i vinice;

5. a nyní, jako těla bratří našich, tak těla naše jsou: a
jako synové jejich, tak i synové naší.* A hle, my podrobn
jeme svny avé, i dcery své v službu, a (některé) z dcer naších

* mnohdy pravlil, co nepřátelé "obmýšlejí.
* když toho bylo potřebí.

KAPITOLA V.

*Byl to pokřikad proti boháčům,ježto za příčinoupllnéhoobecného zaměstnání chodí opouštějice šívnůstky, dělali dluhy a do
zástavy dávali své jmění a dítky, aby samí měli nač živi býti.

* Prodejme je za obilí, abychom obhájili šivot. V děsné nouzi mohl
oteo ditky své prodati, avšak toliko na šest let. (2. Mojž. 21. 7., 3.5.)

2 Jsme všickni sobě rovni; děti naše jsou jako děti Jejich. Jamef
Jeden lid Boží. Proč tedy jsou tvrdí na nds s toliko = úroků půjšejí
nám?
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jsou již alužebnicemí, aniž máme, čím bychom je mohli vy
platiti, a pole naše a vinice naše drží jiní.

6. I rozhněval jsem se velice, když jsem slyšel křik jejích $
a slova tato:

7. i myslilo srdce mé se mnou: i domlouval jsem předněj
ším a zprávehm, řka jim: Lichvu-li jedenkaždý chcete bráti
od bratří svých? I svolal jsem proti ním shromáždéní veliké,

8. a řekl jsem jim: My, jak víte. vyplatilí jsme bratry
své Židy, kteří byli prodáni pohanům, podle možnosti naší:
což vy tedy prodávati máte (zase) bratry své, abychom je
vypláceli? I milčeli, aniž nalezli, coby odpověděli.

9. I řekl jsem k nim: Není to dobře, co děláte: proč ne
chodíte v bázní Boha našeho, aby nás nehaněli pohané ne
přátelé naši?

10. I já také, i bratří mojí, i služebníci moji, půjčili jsme
velmi mnohým peníze a obilí, “ neupomínejme vůbec toho,
(nýbrž) dluh odpustme, kterýž nám dlažní jsou.

11. Navratme jim [ještě] dnes pole jejich, i vinice jejich,
i zahrady olivové jejich, i domy jejich: ano i ten stý díl pe
něz, obilí, vína, a oleje, kterýž od nich vybíráte, dejte za ně.*

12. I řekli: Navrátíme, aniž čehož od nich vyhledávati
budeme: a tak učiníme, jak pravíš. Tedy svolav kněží, za
vázal jsem je přísahou. aby učinili tak, jak jsem řekl.

13. K tomu vytřásl jsem ňadra svá“ a řekl jsem: Tak
vytřes Bůh každého muže, kdožby nesplnil alova tohoto,
2 domu „jeho, i z prací jeho: tak bud vytřesen, a prázden."
I řeklo všecko množství: Amen. A chválili Boha. I učinil

lid tak, jakož bylo pověděno.
14. Od toho pak dne, kterého mi přikázal král, abych byl

vévodou v zemi judské, od léta dvacátého až do léta třicátého
drahého Artaxerxa krále, za dvanácte let, ani já aní bratří
moji potravy, která vévodám přínáležela, nejedli jsme.

15. Ale vůdcové prvnější, kteříž byli přede mnou, obtěžo
vali lid, berouce od nich, na chlebě, a víně, a penězích, na
každý den čtyřiceti lotů: nadto i služebníci jejich sužovali
lid. Já pak nečinil jsem tak pro bázeň Boží:

16. alebrž také pří opravování zdí stavěl jsem, a pole
jsem nekoupil,“ a i všickni služebníci moji byll tu shromá
žděnik dílu.

17. Židé také a zprávcové, půl druhého sta mužův a ti
kteří přicházeli k nám z národů, kteří jsou vůkol nás, jídali
u stolu mého.

18. Připravoval pak so mí na každý don vůl jeden, skopců
šest výborných, krom ptactva, a v desítí dnech vína rozličná,
1 jiné mnohé věci dával jsem: nad to více I potravy knížecí
nežádal jsem: nebo velmi ochudlý byl lid.

19. Pomniž na mne Bože můj k (mému) dobrému, podle
všeho, což jsem učinil lidu tomuto.

KAPITOLA VL
Nepřátelé Neberslášoví strojili úklady.

1. I stalo se, když uslyšel Sanaballat, a Tobiáš, a Gossem
Arabský, i jiní nepřátelé naši, žebych já vystavěl zed, a že

* dolož: mohll bychom také jich utiskovati, kdybychom s nimi podle
příkladu vašeho tal nemilostivě nakládati chtěli, ale neučinili jeme toho:
protož ueupominejme sid.

5 úrok, daň královskou, zaplafte za ně. Aneb dle hobr.: úroky, které
od nich za půjčené penize, obllí, víno. olej, bráváte, navrafte jim.

* roucho na čadreeh.
t zbaven všeho požehnání Božího.
* t j. k jehošto vzdělání času bylo třeba.
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nezůstalo v ní žádné mezery (ačkoli jsem až do toho času
nevstavil vrat do bran),

2. poslalí Sanaballat, a Gossem ke mně, řkouce: Přijď, a
udělejme spolu amlouru ve vsech na rovině Ono. Oni pak
obmýšleli učiniti mí zlé.

4. Protož poslal jsem k nim posiy, řka: Dílo veliké dělám.
a nemohu odejíti: aby se snad nemeškalo dílo, kdežbych
odejda sešel k vám.

4. I posýlalí ke mně na týž způsob čtyřikrát: a odpověděl
jsem jako prvé.

5. Potom [ještě] poslal ke mně Sanaballat na týž způsob
prvnější po páté služebníka svéh+, s listem psaným -tímto
způsobem :

6. Mezi národy proslýchá se, a Gossem praví, že ty a Židé
myslíte se zprotiviti, a že proto stavíš zeď, a chceš se vy
zdvihnouti nad nimi za krále: pro kteroužto příčinu

7. také že jsi i proroky zřídil, kteříž mají blásati o tobě
v Jerusalémě, řkouce: Král jest v Judstvu. Uslyšíť král slova
tato: protož nyní přijď, abychom se spolu poradili.

8. [ poslal jsem k nim, řka: Nic nestalo se podle slov
těch, kteráž ty pravíš: ale sám sobě to vymýšlíš.

9. Všickni ti zajisté strašilí nás, myslíce, že přestanou
ruce naše od díla, a že necháme tak. A pro tu příčinu tím
více jsem posilnil rukou svých.

10. A všel jsem do domu Semaiáše,“ syna Dalaiášora syna
Metabeelova tajně. Kterýžto řekl: Jednejme 8 sebou v domu
Božím uprostřed chrámu, a zavřeme dvéře chrámové: nebo
příjdou, aby zabili tebe, a to v noci přijdou. aby tě usmrtili.

11. I řekl jsem: Zdali kdo podobný mně utíká? * A kdo jaa
jako jsem já. vešel do chrámu, aby živ byl?* Nevejdu.

12. I srozuměl jsem, že Bůh neposlal ho, ale že jakoby
prorokoval, mluvil tak ke mné, a že ho Tobiáš a Sanaballat
byli najali:

18. nebo byl vzal peníze, abych přestrašen jsa učinil to,
a zhřešil;* a aby měli něco zlého. čímžby mi utrhali.

14. Zpomeniž Bože na mne pro Tobiáše a Sanaballata.
podle skutků jejich takových: též I na Noadiáše proroka,
i jiné proroky, kteří strašíli mne.

15. I dodělána jest zeď pětmecítmého dne měsíce Elul.*
v padesáti a dvou dnech.

16. I stalo se. když to uslyšeli všickni nepřátelé naši, bálí
se všickni národové, kteří byli vůkol nás, a uleklí se sami
v sobě. a viděli, že od Boha způsobeno bylo dílo to.

17. Také v těch dnech mnozí listové od přednějších Žídův

posýláni bývali k Tobiášovi, tolikéž od Tobiáše docházeli
k nim.

18. Nebo mnozí byli v Judstvu, jenžto měli přísahu s ním,
proto že byl zetěm Secheniáše, syna Arey, a Johanan syn
jeho pojal byl dceru Mosollama syna Barachiášova :

19. k tomo I chválili ho přede mnou, a řeči mé oznamo
valí jemu: a Tobiáš posýlal listy, aby mne ustrašil.

KAPITOLA VL

' Semaláš ze třídy kněžské byl prorok lichý, zaprodaný Sanaballa
tovi A Samaritinským. Nehemláš měl jej z počátku za spravedlivého.

* Bojovník a knižo jako jsem já, mělby atíkati? Nečeliloťby to
k slávě Boží, v něbož já cele doufám.

3 Nejaa £ rodu kněžského a přistoupil by k Svatyní, uařiti by musil
podle zákona.

* vejda do Svatyně, ježto jsem nebyl rodu kněžského.
* Měsic Elal připadá na polovici našeho srpna a září.
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KAPITOLA VIL

Opatření města stráži. — Pořet Jidu, kterýž se navrátil a Babylona,
Sbírka ua chrám.

1. Když pak byla dostavena zed, a vstavil jsem vrata (do
bran), a ačetl jsem vrátné, i zpěváky, i Levíty:

2. přikázal jsem Hananovi bratru svému, a Hananiášovi.
knížeti domu (Božího) z Jerusaléma (on zajisté jakož muž
pravdomluvný a bohabojný zdál se nad jiné býti),

3. a řekl jsem jim: Nechť nebývají otvírány brány jerusa
lémské, až když slunce hřeje. A když tu ještě stáli,* zavřeny
jsou brány, a zahrazeny: i postavil jsem také strážné z oby
vatelův jerusalémských, každého v stráži jeho, a každého
naproti domu jeho.

4. Město pak bylo široké velmi a veliké, a lidu málo v něm,
a domové nebyli vystaveni.

5. Protož dal Bůh ve srdce mé, že jsem shromáždil před
nější, a zprávce, a obecný lid. abych je sčetl:“ i nalezljsem
knihu (o) počtu těch, kteříž byli nejprve přišli, a nalezeno
jest v ní napsáno:

6. Tito (jsou) synové té krajiny, kteří šli z zajetí vystěho
valců, jakž je byl přestěhoval Nabuchodonosor král babylonský,
a navrátili se do Jerusaléma, a do Judstva, jedenkaždý do.
města svého.

7. Kteříž byli přišli 8 Zorobabelem: Josue, Nehemiáš, Aza
riáš, Raamiáš, Nahamaní, Mardochens, Belsam, Mesfarath,
Begoai, Nahum, Baana. Počet mužův lidu israelského:

8. Synův Farosových, dva tisíce sto sedmdesáte dva:
9. synův Safatiášových, tři sta sedmdesáte dva:

10. synův Arey, šest set padesáte dva:*
11. svnův Fahath-Moabových, synův Josue, a Joabových,

dva tisíce osm set a osmuácte:

12. Synův Elamových, tisíc dvě stě padesáte čtyři:
18. synův Zethuových, osm set čtyřiceti pět:
14. synův Zachalových, sedm set a šedesát:
16. synův Bannuiových, šest set čtyřiceti osm:
16. synův Bebaiových, šest set osmmecítma :
17. synův Azgadových, dva tisíce tří sta dvamecítma:

. synův Adonikamových, šest set šedesáte sedm:
19. synův Begvaiových, dva tisíce šedesáte sedm:

synův Adinových, šest set padesáte pět:
synův Aterových, syna Hezeciášova, devadesáte oum.
Synův Hasemových, tři sta osmmecítma:
synův Besaiových, tří sta čtyřmecítma :
synův Harefových. sto a dvanácte:
synův Gabaonových, devadesáte pět:
synův Bethlémských a Netufatských, sto osmdesáte osm:
mužův Anathotských, sto osmmecítma :
mužův Bethazmotských, čtyřiceti dva:
mužův Hariathiarimských, Kefirských, a Berotských,
set čtyřícetí a tři:
mužův z Rámy a Geby, Šest set a jedenmecítma:
mužův Machmas, sto dvamecítma:

=5
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KAPITOLA VII.

* © Jj. než byli u večer strážní odtáhli.
* dle pokolení Jejich, aby tudíž jiní pro naplnění města uvedení byli.
* Počet těch, kdož došli do židovské země. V Babyloně zapsáno

jich 775 (1. Esdrášova 3. 2.) Podobné jest, ža někteří se zrozpačili,
a na mlstě zůstali, jiní z cesty se vrátili, aneb | na oestě a také
potom, kdyz byli na místo přišli, zahynuli. Za tou příčinou v tomto za

znamenání počtu potom nejednouvěno. Týž rozum jest o jiných,Jlohž se kde počet nejednostejný k
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. možův z Bethel a Hal, sto třimecítma:
mužův z Nebo druhého, padesáte dva:
mužův z Elama druhého, tisíc dvě stě padesáte čtyři.
Synův Haremových, tři sta dvaceti:

36. synův Jericho. tři sta čtyřiceti pět:
37. synův Lodových, Hadidových, a Onových, sedm set

jedenmecítma :
38. synův Senaa, tři tisíce devět set a třiceti.
30. Kněží: Synův Idaiášových z domu Josue, devét set

sedmdesáte tři.

40. -Synův Emmerových, tisíc padesáte dva.
41. Synův Fashurových, tisíc dvě stě čtyřiceti sedm.
42. Syrnův Aremových, tisíc a sedmnácte. Levítové:
43. Synův Josue a Kedmihelových z synův
AH. Odvie, sedmdesáte čtyři. Zpěváci:
45. Synův Asafových, sto čtyřiceti osm.
46. Vrátní: Synfv Sellumových, synův Aterových, synův

Telmonových, synův Akkubových, synův Hatitových, synův
Sobaiových. sto třiceti osm.

47. Nathinejští: Synův Soha, synův Hasufa, synův Tebbao
thových, .

48. srnův Kerosových, synův Siaa, synův Fadon, synův
Leban, synův Hagaba, synův Selmaia,

49. svnův Hananových, synův Geddeleových, synův Gahe
rovýcl.

5(). synův Raafových, synův Rasinových, synův Nekodových,
51. synův Gezemových, synův Asa, synův Faseových,
Ď2. synův Besaiových, synův Munimových. synův Nefussi

mových,
53. Synův Bakbukových, synův Hakufových, synův Harhu

rových,
D4. synův Beslothových. synův Mahidových, synův Har

sových,
55. synův Berkosových, synův Sisarových, synův Themových,
56. synův Nasiových, synův Hatitových,
57. synův alužebníkův Šalomounových, synův Sothalových,

synův Soferethových, synův Faridových,
69. synův Jahalových, synův Darkonových, aynův Jedde

lových,
50. synův Safatiášových, synův Hatilových, synův Foche

rethových, kterýž byl pošel z Sabaima, syna Ammonova.
60. Všech Nathinejských, a synův služebníkův Šalomouno

vých, tři sta devadesáte dva.
61. Tito pak jsou, kteříž vyšli z Thelmely, Thelharea,

Cherub, Adon, a Emmer: ale nemohli prokázati domu otcův
svých, a semene * svého, žeby byli z lídu israelakého.

62. Synův Dalaiášových, svnův Tobiášových, synův Nekodo
vých, šest set čtyřiceti dva.

03. A z kněží, aynové Habiášovi, synové Akkosovi, synové
Berzellaiovi, kterýž pojal sobě z dcer Berzellaie Galaadakého
manželku: a nazván jest jménem jejich.

64. Tito vyhledávali zapsání svého v počtu, ale nenalezli
a protož vyvržení jsou z kněžetví.*

G5. I řekl jim Athersatha, aby nejedli z věcí svatosvatých,
dokudby nepovstal kněz učený a umělý.

66. Všecko (to) množství pospolu bylo, čtyřiceti a dva tisíce,
tři sta šedesáte,

67. kromě služebníkův a děvek jejích, jíchž bylo sedm

SRB

* rodu a pokolení.
> Puněvadž nemohli prokázati místně, že z rodu knéžského jsou.ŘíP“
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tisíc tři sta třiceti sedm. A mezi nimí bylo zpěvákův a zpěvkyň
dvě stě čtyřiceti pět.

68. Koní jejich, bylosedm set třiceti šest: mezkův jejich,
dvě stě čtyřiceti pět:

69. velbloudův jejich, čtyři sta třiceti pět: oslův šest tisíc
sedm set a dvaceti.

Až potud se vypravuje, co jest v té knize psáno: a odtud Nebe
mlášova historie dále klade so.

70. Někteří pak z knížat čeledí dali k dílu.“ Athersatha 7
dal do pokladutisíc drachem zlata, šálů padesáte, sukníkněž
ských pět set a třiceti.

71. A knížata čeledí dali do pokladu k díla, dvaceti tisíc
drachem zlata, a stříbra dva tisíce a dvě stě kop siklů.

72. A což dal ostatní lid, bylo zlata dvacet tisíc drachem,
a stříbra dva tisíce kop siklů, a sukní kněžských šedesáte
sedm

73. I bydlili kněží, a Levítové, a vrátní, a zpěváci, a ostatní
obecný lid, 1 Nathinejští, i veškeren Israel v městech svých.

KAPITOLA VIIL:

.«Eadráš četl ida zákon Bolí. — Slavnost názkův,

1. I nastal měsíc sedmý: synové pak israelští byli v městech
svých. I sbromáždil se veňkerenlid jednomyslně do ulice,
kteráž jest před branou vodní: a řekli Esdrášovi učiteli, aby

přinesl kniha zákona Mojžíšova, kterýž byl nařídil HospodinJeraelovi.

2. TedyEsdráš kněz přinesl zákon před to shromáždění
mužův i žen, i všech, kteříž mohli rozuměti. v prvý den mě
síce sedmého.

8. I četl v něm zjevně na ulici, kteráž byla před branou
vodní, od-jitra až dopoledne, u přítomnosti mužův i žen
moudrých,' a uši všeho lidu obráceny byly ke knize.

4. Stál pak: Esdráš učitel na stupni dřevěném, kterýž byl
udělal, aby odtud "mluvil: astáli podle něho, Mathatiáš, a

Semeiáš, « Aniáš,'a: Uriáš, a: Helkiáš, a Maasiáš, na pravicí
jeho: a na levici, Fadajáš, Mísael, a Melchiáš, a Hasam, a
Hasbadana, Zachariáš, a Mosollam.

Ď. I otevřel Esdráš knihu přede vším lidem: nebo -výše
stál nežli všeckén lid: a když ji otevřel, vstal veškeren lid.

6. I dobrořečil Esdráš Hospodinu Bohu velikému: i odpo
věděl všeckeh lid, Amen, Amen: pozdvihujíce rukou svých:

a skloňujíce se, poklonu učinili Bohu tváří k zemi.
7. Josue pak, a Bani, a Serebiáš, Jamin, Akkub, Septhaj,

Odiáš, Maasiáš, Kelita, Azariáš, Josabed, Hanan, Falaiáš,

Levítové, napomínal! lid, aby mlčeli a poslouchali zákona:
lid pak stál na místě svém.

8. I čtli „vé knize zákona Božího srozumitelně“ azjevně

k vyrozumění: a rozaměli, když se čtlo. ©
9. Řekl pakNehemiáš (tenť jest Athersatha) a Esdráš kněz

a učitel, a Levítové, kteříž vykládali [zákon] všemu lidu:

Den [tento] posvěcenjest Hospodinu Bohu našemu, nekvělte,

S t£ ku potřebám k opravování a ozdobení chrámu.
7 Athorsatha — roz. Nehemiáš,

KAPITOLA VIII.

* £ j. kteři tomu porozuměti mohit.
" Židé v zajetí babylonském z částí zapomonull matořskýjazyk svůj

bebrejský a přinělli se řeči syrské, podřečí to aramejského jazyka
v mnohém od hobrejského se různícímu. Bylo tedy třeba tumačů, aby
ld zákona v hebrejském jazyku sepsanému vyrozuměl.

> Na den ten připadal nový rok a tudíž neslušelo truchliti.

KAPITOLA [X. 656

a neplačte. Nebo plakal veškeren lid, když slyšel slova zá
kona.“

10. I řekl jim: Jděte, a jexte tučné věci, a píte víno sladké,
a sdílejte se s těmi, kteří sobě ničeho nepřipravili: nebo
den tento svatý jest Pánu, protož nermutte se, nýbrž radosé

Hospodinova jest afla naše.*
" 11. Levítové pak tišili všecken lid řkouce: Mlčte, nebo

den svatý jest, a nermuťtese.
12. Tedy.odešel veškeren lid, aby jedl a pil, aby posýlal

částky [nemajícím), a učinil veselí veliké: proto že srozuměli
slovům, kterým je byl učil.

13. A druhého dne sešla se knížata čeledí ze všeho lidu,
kněží, a Levítové, k Esdrášovi učiteli, aby vykládal jim (dále)
slova zákona.

. 14. I našli napsáno vzákoně, že přikázal Hospodin skrze
Mojžíše, aby bydlili synové israelští ve stáncích, na slavnost,
měsíce sedmého:

15. a aby dali ohlásiti a provolati po všech městech svých,
i.v Jerusalémě, řkouce: Vyjděte na hory, a přineste ratolestí
olivových, a ratolestí dříví nejpěknějšíko, ratolestí myrtových,
aratulestí palmových, a ratolestí dříví hustého, aby udělání
byli-stánkové, jakož psáno jest.

7. 16. I vyšel lid, a přinesli [ratolesti] I nadělali sobě stánků
jedenkaždý na střeše své, a v-síněch svých, i v afněch domu
Božího,i na ulíci brány vodní, i na ulici brány Efraim.
. 17. A tak.nadělali stánků všeckoshromáždění těch, kteříž
se byli navrátili z zajetí. a bydlili ve stáncích: . nebo nebyli

učinili tak synové israelští ode dnův Josue: syna Nun, až do
toho dne.“ I byla radost velmi veliká. :

18. Četl pak [Esdráš] ve knize zákona Božího na každý
děn, od prvního dne až do dne posledního, a učinili slavnosť
za sedm dní, a v den osmý shromáždění podle obyčeje.

KAPITOLA IX.
Pokául lidu, — PHpominání dobrodiní Božích. — Úmlava s Bohem.

1. Vden pak čtyrmecítmý měsíce toho, sešli se synové
israelští postíce se a v žíně zobláčeni jsouce, a posypavše
se pretí.“

2. I oddělilo. se símě synův israelských od všelikého syna
cizbzemce, a stojíce vyznávali hříchy své, i nepravosti otců
svých.

.3. A povstali“ aby stáli: a [Levítové)čtli v knize zákona
Hospodina Boha svého, čtyřikráte za den, a čtyřikráte vyzná
vali a klaněli se Hospodinu Bohu svému.
-4.:Vystoupili pak“ na stupeň levítský, Josue, a Bani, a

Kedmibel. Sabaniáš,- Bonni, Sarebiáš, Bani, a Chananí: k Ho
spodinu Bohu svému.

5. 1 řekli- Levítové Josue, aKedmihel, Bonni, Hasebnia,

: ua plakal, připomíunje si, že zákon přestupova)
5 Redujome-li so v Pánu, posilní nás a dodá nám smušílosti s sta

tečnaati, abychom mu tím horlivějí alonžili.
6 Neslavili s takuu radostí svátek stěnkův, jako tentokrát. O alav

nosti stánků nebývalo shromáždění každého dne, nýbrž toliko dne
prvního a osmého; ole tuto velikým kn pobožnosti se rozborlením stáli
k tomu každého dne.

KAPITOLA IX.

! Vše to na znamení kajlcnosti v den dlouhý.
* povstali ku poslouchiní slova Božího ze země, ku kteréž na tváře

bylí padli, vyznávajíce viny své.
4 £ Jj. po přečtení zákona.

„MP —bo“ Mu ©Z
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Serebia, Odaja, Sebnia, Fathahia: Vstaňte. dobrořečte Hoapo
dinu Bohu svému od věkův až na věky: a dobrořečte jména
slávy tvé vyvýšenému všelikým dobrořečením a chválou.

6. Ty sám Hospodine, sám ten jediný, tys učinil nebe
j nebesa nebes,“ i všecko vojsko jejich: zemi, i všecko, což
jest na ní: moře. i cožkoli jest v nich: a obživuješ také toto
všecko, a vojsko nebeské tobě se klaní.

7. Ty sám Hospodine Bože jsi ten, který jsi vyvolil Abrama,
a vyvedl jaí ho z ohně Chaldejských,* a dal jsi mu jméno
Abraham.

8. A nalezl jsi srdce jeho věrné před tebou: a učinil jsi
s ním smlouvu, že dáš jemu zemi Cbananejského, Hethej
ského a Amorrhejského, a Ferezejského, a Jebusejského a
Gergesejského, že dáš ji semeni jeho: a naplnil jai slova svá,
nebo spravedlivý jsi ty.

9. I viděl jsi trápení otcův našich v Egyptě: a křik jejich
slyšel jal při moři Radém.

10. A ukázal jsi znamení, a zázraky na Faraonovi, i na
všech alužebnících jeho, a na všem lidu zemé jeho: nebo jsi
věděl, že jsou pyšně činili proti nim: a učinil jsi sobě jméno,
jako i v tento den.“

11. A moře rozdělil jsí před nimi, a přešli prostředkem
moře po suše: ty pak, kteříž je honili, uvrhl jsí do hlubiny,
jako kámen do vody veliké.

12. A vsloupa oblakovém byl jsi jim vůdcem za dne,
v sloupu pak ohnivém v noci, aby ukazovala se jim cesta,
kterouž by jíti měli.

13. Na horu také Sínai sstoupil jsi, a mluvil jsi 8 nimi
8 uebe, a dal jsi jim soudy přímé, a zákon pravdy, posvátné
obřady, a přikázání dobrá:

14. a sobotu zasvěcenou svou známu jsi jim učinil, a při
kázání, posvátné obyčeje, i zákon přikázal jsi jim skrze Moj
žíše služebníka svého.

15. Chléb také s nebe dal jsi jím v hladu jejich, a vodu
ze skály vyvedl jsi jim, když jsou žíznili, a řekl jsi jim, aby
vešli a vládli zemí, nad kterouž jsi zdvihl ruku svou, abys
jim ji dal.

16. Oni pak | otcové naši pyšně činili, a zatvrdili šíje své
a neposlouchali přikázání tvých.

17. A nechtěli slyšeti, aniž se rozpomenulí na divné číny
tvé, kteréž jsi byl působll při nich. A zatvrdivše šíje své,
dali hlavu." aby se navrátili ve službu svou, jako skrze avár.
Ty pak Bože milostivý, dobrotivý a milosrdný, dlouho sho
vívající a mnohého smilování neopustil jei jich,

18. ani tehdáž, když sobé udělali tele slité, a řekli: Tentoť
jest Bůh tvůj, kterýž vyvedl tebe z Egypta: a páchdli rou
hání veliká.

19. Ty však pro svá mnohá milosrdenství neopustil jsi
jich na poušti: sloup oblakový neodcházel od nich přes den,
veda je po cestě, ani sloup obnívý přes noc, ukazuje jim
cestu, po níž by měli jití.

20. I ducha svého dobrého dal jsí jím, kterýžby je učil, a
manny své neodjal jsí od úst jejich, a vodu dal jsi jim v žízni.

* Staří rozeznávali trojí nebo: neba oblakově čili modrou oblohu;
výš nad ní nebe hvězdnaté, a nejvyšší nebe radosti a blažené sídlo
andělův a svatých s Bobem.

* z obaldejského města Ur, Jež se vykládá na česko: světlo neb

S © j. způsobil jsi, že poznali tobe Boba vžemocného, Jak vidíme
to podnes.

* £t J. ustanovili sobě vůdce.
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21. Čtyřiceti let krmil jsi je na poušti, a v ničemž nedo
statku neměli: oděv jejich nezvetšel, a noby jejich nejsou
otřeny.

22. I dal jsi jím království, a národy, a rozdělil jsi jim
losy: a ujali v držení zemi Sehonovu, a zemi krále Hesebon,
i zemi Oga krále Basan. 

23. A rozmnožil jsi syny jejich jako hvězdy nebeské, a
uvedl jsi je do země. o které jsi byl řekl otcům jejich. aby
(do ní) vešli a jí vládli.

24. I přišli synové, a opanovali zemi tu, a snížil jsi před
nimi obyvatele země chananské, a dal jeí je v ruku jejich,
i krále jejich, i národy té zemé, aby s ními nakládali. jakby
se jim líbilo.

25. A tak vzali města hrazená, a zemi tučnou, a ujali
v držení domy plné všeho dobrého; cisterny od jiných vy
kopané, vinice, a zahrady olivové, a stromoví ovoce nesoucí

mnohé: i jedli, a nasycení jsouce ztučněli, a oplývali rozko
šemi v dobrotě tvé veliké.

26. Popudíli pak tebe k hněvu, a odstoupili od tebe, zákon
tvůj zavrhše za hřbety své: a proroky tvé pobili, kteří
osvědčovali jim, aby se navrátili k tobě: i páchali rouhání
veliká.

27. A dal jai je v ruku nepřátel jejich, a ti sužovali je.
A v čas soužení svého volali k tobě, ty jsi je s nebe alyšel,
a podle mnohých slitování svých dával jsi jim vysvoboditele,
kteříby je vysvobozovali z ruky nepřátel jejich.

28. A když odpočinuli,“ navrátili se, aby zase činili zlé
před oblíčejem tvým: a (protož) opouštěl jsi je v ruce ne
přátel jejich, a vládli jimi. A opět obrátili se a volali k tobě:
ty jsi je s nebe vyslýchal, a vysvobozoval jsi je podle slito
vání svých po mnohé časy.

29. I napomínal jsi jich, aby se navrátili k zákonu tvému.
Ale oni pyšně činili, a neposlouchali přikázání tvých, a v 80u
dech tvých hřešili, v nichžto, bnde-ll je číniti člověk, bude
živ, a dali rameno odcházející,“ a šíji svou zatvrzovali, a ne
poalouchali.

-30. Avšak ahovíval jsí jim po mnohá léta, a osvědčoval
jsi jim duchem svým skrze ruku proroků svých; a když ne
poslouchali, dal jsi je v ruku národům zemí.

31. Ale pro slitování svá mnohá nedal jsi jim dokonce za
bynouti, aniž jsi jich opastil: proto že Bůh milosrdný a
dobrotivý ty jsi.

32. Nyní tedy, Bože náš veliký. silný a hrozný, který
ostříháš smlouvy a miloardenství, neodvracuj od tváři své
všellké těžkosti, která stihla nás, krále naše, i knížata naše,
1 kněží naše, i proroky naše, i otce naše. a veškeren lid
tvůj, ode dnův krále assyrského,'“ až do tohoto dne.

33. A ty jsi spravedlivý ve všech těch věcech, které přišly
Da nás: nebo jai spravedlivě to učinil,Lale my jsme bez
božně čínili.

34. Králové naši, knížata naše, kněží naši, i otcové naši,
neplnili zákona tvého, a nešetřili přikázání tvých, a svědectví
tvých, jimiž jsi ae jim osvědčoval.

85. I oni ve královstvích svých, a při dobrodiní tvém hoj
ném, které jsi jim prokaroval, a v zemi velice rozsáhlé a
úrodné, kterou jal dal jim, nesloužili tobě, aniž ae odvrátili
od usilování svých nejhorších.

* pokoj měli od nepřátel.
? nechtěli se poddati vůli tvé, ramene svého tak Hkaje odtahujíce

od břemene přikázání tvých.
té Král asnyrský Salmaneeear byl prvý, který jo kázal odvěsti do

zajetí.

o 83
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96. Hle my samí podnes slahy jsme, i země, kterou jsi
dal otcům našim, aby jedli chléb její, a což dobrého jest na
ní, i my sami jsme v ní sluhové.

97. A úrody její množí se králům, které jsi postavil nad
námi pro hříchy naše, a (oni) panují nad těly našimi, nad
hovady našimi podle vůle své, a v soužení velikém jsme.

88. Tedy nad těmi všemi věcmi my činíme smlouvu, a za
pisujeme, a zapečetují ji knížata naše, Levítové naší, i kněží
naši.!!

KAPITOLA X.

Jména těch, kteří omlouru s Bohem obnovenou napečetili. — K čemu se
v té emlonvě zaránaji,

1. Kteří pak pečetili, byli tito: Nehemláš Athersatha, syn
Hachelajův, a Sedeciáš,

2. Saraiáš, Azariáš, Jeremiáš,
3. Feshur, Amariáš, Melchiáš,
4. Hattus, Sebenia, Meluch,
5. Harem, Merimuth, Obdiáš,
6. Daniel, Genthon, Baruch,
7. Mosollam, Abies, Miamin,
8. Maazia, Belgai, Semeia: ti byli kněží.'
9. Levítové pak: Josue svn Azaniášův,. Bennui, z synův

Henadadových. Kedmihel,
10. a bratří jejich, Sebenia, Odala, Kelita, Falaia. Hanan,
11. Micha, Rohob, Hasebia,
12. Zachur, Serebia, Sabania,
13. Odoia, Bani. Baninu.
14. Přední z lidu, Faros, Fahath-Moab, Elam, Zethu, Bani.
15. Bonni, Azgad, Bebal,
16. Adonia, Begoal, Adín.
17. Ater, Hezechia, Azur.
18. Odaia, Hasum, Besai,
19. Haref, Anathoth, Nebai,
20. Megfláš, Mosollam, Hazir.
21. Mesizabel, Sadok, Jeddua,

Feltia, Hanan, Anania,
Osee, Hanania, Hasub,
Alohes, Falea, Sobek,
Rebum, Hasebna, Maasia.
Echaia, Hanan, Anan,
Melluch, Haran, Baana:
1 ostatní z lidu, kněží, Levítové, vrátní, a zpěváci, Na

thinejští, a všickni, kteří se oddělili od národův (jiných) zemí
k zákonu Božímu, manželky jejich, aynové jejich, a dcery
jejich,

29. všickni, kteří mohli rozuměti slibujíce za bratří své,
přednější jejich, a ti, kteří přistupovali, aby elibovalí a pří
sabali, že budou choditi v zákoně Božím, který dal skrze
Mojžíše služebníka Božího, a že budou plniti a ostříhati všech
příkázání Hospodina, Boha našeho, i soudův jeho, i posvát
ných obyčejův jeho,

80. a že nebudeme dávati dcer svých lidu (cizí) země, ani
dcer jejich bráti synům svým.

31. Aniž od cízozemců, kteří přinášejí prodajné věci. i vše

SNSKŘAB

"' Tato smlouvu my písemně činíme a knižata, kvěži a Levitové

m baď pečeťmisvými,neb podplsy,že těž£onlv tom
KAPITOLA X.

' členové čoledí kněžské, z nichž všdy jeden za všecky početil.P
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KAPITOLA XL 650

liké k potřebě v den sobotní na prodej. nebudeme jich při
jímati v sobotu, a v den sváteční. A zanecháme léta sed
mého, i upomínání všelikého dluhu.“

32. A uložíme sobě příkaz, abychom dávali třetí díl siklu
na každý rok k alužbě domu Boha našeho,

33. na chleby předložení, a na oběť astavičnou, a na zá
palnou oběť ustavičnou o sobotách, nov-měsících, slavnostech,
i na věcech posvátných, i [na oběti) za hřích: aby se mo
dlitba dála za Israele, a ke všeliké potřebě domu Boha našeho.

34. Metali jsme tedy losy o obětování dříví, mezi kněžími,
a Levíty, a lidem, aby dodávalo se do domu Boha našeho po
domích otcův našich, časy [vyměřenými], rok po roka:* aby
hořelo na oltáři Hospodina Boha našeho, jakož psáno jest
v zákoně Mojžíšově:

36. i abychom přinášeli prvotiny země své, a prvotiny
všellkého ovoce každého stromu, rok po roku, do domu Ho
spodinova:

36. i prvotiny synův svých, i hovad svých, jakož psáno
jest v zákoně, i prvotiny volův svých, £ ovcí svých, že při
nášetí budeme do domu Boha našeho, kněžím, kteří přísluhují
v domu Boha našeho:

87. i prvotiny pokrmův svých, a mokrých obětí svých.
i ovoce všelikého stromu, také vína sebrání i oleje že při

(nášeti budeme kněžím do pokladnice Boha našeho, a desátky
země naší Levítům. Levítové samí brátí budou ty desátky
ze všech měst děl našich.“

88. Bude pak kněz syn Asronův s Lovíty v desátcích le
vítských,* a Levítové obětovati budou desátý díl desátku svého
v domu Boha našeho, do pokladnice v dům pokladu.

39. Nebo do pokladnice donášeti budou synové Iisraelští,
a synové Léóvi, prvotiny obilí, vína, i oleje: a tam budou
nádoby posvátné, i kněží, | zpěváci. i vrátní. i služebníci, a
neopustíme domu Boha našeho.

KAPITOLA XL

Rozdělení bytáv lidu v Jeruzalémě, | na jiných mistech.

1. I přebývala knížata lidu v Jerusalémě: ostatní pak lid
metal losy, aby vzali jeden díl z desíti, jižto měli bydleti
v Jerusalémě městě svatém, ale devět dílů v (jiných) městech.

2, I dobrořečil lid všem mužům, kteří se dobrovolně obě
tovali, že chtějí bydleti v Jerusalémě.

3. Tato tedy jsou knížata krajíny,' kteří bydlilí v Jeru
salémě, a v městech judakých. Bydlil pak jedenkaždý ve vla
dařetví, svém, po městech svých, Israel, kněží, Levítové, Na
thinejští a synové služebníkův Šalomounových.

4. A vJerusalémě bydlili [někteří] zsynůvJudových,i z synův
Benjaminových: z synův Judových, Athaiáš, syn Aziama, syna
Zachariášova, syna Amariášova, syna Safatle, syna Malale
elova: z synův Faresových,

5. Maaala syn Barucha, syna Cholhozova, syna Haziova,
syna Adajova, syna Jojaribova, syna va, syna
Silonského:

3 © j. necháme odpodinouti roli léta sedmého, a nebudeme upomí
nati, dobýrati dinhů.

* Josem jeme ustanovili, ktorak čeleď za čeledí mé dodávatí dříví
k oltáři zápalu.

* £. J. po všech městech, kdežkoli máme a děláme rolí.
3 kněz budo míti z těch desátků desátý díl.

KArITOLA XL

' Judské krajina, kteráš perskému králi poddána byla.
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6. všickní tito synové Faresovi, kteří bydlili v Jerusalémě,
čtyři sta šedesáte osm mužův udatných.

7. Tito pak jsou synové Benjaminovi: Sellam syn Mosol
lama, syna Joedova, syna Fadajova, syna Kolaiova. syna Ma
slova, syna Etheelova, syna Isaiova,

8. a po něm Gebbai, Sellai, [všech] devět set ogmmecítma,
9. a Joel syn Zechri byl jim představen, a Judas syn Senuy

(byl) nad městem druhý (po něm).
10. A z kněží, Idaia syn Jojaribáv, (a) Jachin,
11. Saraia syn Helkiáše, jenž byl syn Mosollama, syn Sa

doka, syn Meraiotha, syn Achitoba kníže domu Božího,
12. a bratří jejich dělající díla ve chrámě“ [všech] osm set

dvamecítma. A Adaia syn Jerobamův, syn Feleliův, syn Amsi,
syn Zachariášův, eyn Feshurův, syn Melchiášův,

13. a bratří jeho knížata otců: dvě stě čtyřiceti dva.
A Amassai syn Azreel, syn Ahasi, syn Mosollameth, syn
Emmer,

1M.a bratří jeho udatní velmí: sto osmmecítma, a před
stavený jich byl Zabdiel syn udatných.

16. A z Lovítů Semeia syn Hasubs, syn Azarikama, syn
Hasabiův, syn Boni,

16. a Sabatbai a Jozabed: tí byli nade všemi díly, kteráž
byla vně při domu Božím. z knížat levítakých.

17. A Mathania syn Micby, syn Zebedeje, syn Asafa, přední
k chválení a vyznávání na modlitbě, a Bekbekia druhý z bratří
jeho. a Abda syn Samuy. syn Galalův, syn Idithunův:

18. všeckní Levítové ve městě svatém dvě stě osmdesáte

a čtyři.

19. A vrátní, Akkub, Telmon, a bratří jejich, kteří ostříhali dveří: sto nedmdesát a dva.

20. ostatek pak lidu israelského, kněží a Levítů bydlil ve
všech městech júdských, jedenkaždý ve vladařství svém.

21. A Natbinejští, kteříž bydlilí v Ofel, a Siaha, a Gasfa
z Nathinejských.

22. A vrchní Levítův v Jerusalémě byl Azzi syn Bani, syn
Hasabiáše, syn Mathaniáše, syn Michy. Z synův Asafových,
(byli] zpěváci při službě domu Božího.

23. Nebo přikázání královo“ nad nimi bylo, a pořádek
mezi zpěváky na každý den.

24. A Fathahia syn Mesezebelův, z synů Záry syna Judova
k ruce krále, podle všelikého alova lídu,*

25. a v domích po všech krajinách jejich. Z synův Judových
bydlili v Kariatharbe, a ve dcerách jeho: a v Dibon, a ve dce
rách jeho: a v Kabecel a ve vsích jeho,

26. a v Jesue, a v Molada, a v Bethfaleth,
37. a v Hasersual, a v Bersabé, i ve dcerách jeho,
28. a v Sicelechu, a v Mochona, a ve dcerách jeho,
29. a v Remmon, a v Saraa, a v Jerimuth,
30. v Zanoa, v Odollam, a ve vsích jejích, v Lachis a kra

jinách jeho, a v Azeka, a ve dcerách jeho. A (tak) zůstávali
v Bereabé až k údolí Ennom.

31. Synové pak Benjamínovi, (bydlili) od Geba, v Mechmas,
a Hai, a Béthel, i ve dcerách jeho:

32. v Anathoth, Nob, Anania,
39. v Asor, Rama, Gethalm,
3%. v Hadid, Seboim, a v Neballat, a Lod,
35. a v Ono a v údolí řemeslníkův.

96. A [někteří] z Levítů [měli] díly v pokolení Judově a
Benjaminově.

* € J. krále Davida.
9 Misto královské držící v každém jednání s lidem.
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KAPITOLA XIL
Jména kuěží a Levitů, kteří se Zorobabelere wenavrátili, — Posvěcení města.

Obživa ojažebuíkův chrámových,

1. Tito pak jsou kněží a Levítové, kteří přišli s Zoroba
belem synem Salathielovým a e Josne: Saraía, Jeremiáš, Fadráš.

Amaria, Melluch, Hattus,
3. Sebenia, Rheum, Merimuth,
4. Addo, Genthon, Abia,
5
6

. Miamin, Madia, Belga,

. Semeia, a Jojaríb, Idaia, Sellum, Amok, Helkláš.

. Idaia. Tito byli knížata kněží, a bratří jejich za dnů
Josue.'

8. Levítové pak, Jesua, Bennui, Kedmihel, Sarebia, Juda,
Mathaniáš, ti a bratří jejich (byli) nad zpěvy,

9. a Becbecia, a Hanní. a bratří jejich, jedenkaždý v úřadě
svém.*

10. Josue pak zplodil Joakima, a Joakim zplodil Eliasiba,
a Eliasib zplodil Jojadu.

11. a Jojada zplodil Jonathana, a Jonathan zplodil Jeddoa.
12. Za dnů pak Joakima byli kněží a knížata čeledí (kněž

ských): z Saraiášovy (čeledi), Maraia: z Jeremiášovy, Hanania:
13. z Esdrášovy, Mosollam: z Amariášovy, Johanan:
14. z Milichovy Jonathan: z Sebeniášovy, Josef:
15. z Haramovy, Edna: z Mariaiothovy, Helki:
16. z Adaiášovy, Zacharia: z Gethonovy, Mosollam:
17. z Ablášovy, Zechry: z Míaminovy a Moadiášovy, Felti:
18. z Belgovy, Sammua: z Semaiášovy, Jonathan:
19. z Jojaribovy, Mathanai: z Jodalášovy, Azzi:
20. z Sellaiovy. Kelai: z Amokovy, Heber:
21. z Helkiášovy, Hasebia: z Idaiášovy, Nathanael.
22. Levítové (pak) za dnů Eliasiba, a Jojady, a Jobanana,*

a Jeddoy. přední z čeledí zapsáni jsou, i kněží za kralování
Daria“ perského.

23. Synové Lévi, knížata čeledí zápsáni jsou ve knize
dějův denních, až do dnů Jonathana syna Eliaaibova.

24. A knižata Lovítů byli Hasebia, Serebia, a Josue syn
Kedmihelův: a bratří jejich po třídách svých, aby chválili a
oslavovali [Boha] podle nařízení Davida muže Božího, a aby
stráž drželi jednostejně po pořádku.

25. Mathania, a Becbecia, Obedia, Mosollam,Telmon, Akkub,.
byli strážní bran, a síně před branami.

26. Tito byli za dnů Joakima, syna Josue, syna Josede
kova, a za dnů Nehemiáše vůdce, a Fedráše kněze a učitele.

27. K posvěcování pak zdi jerusalémeké, shledávali Levíty
ze všech míst jejich, aby je přivedli de Jerusaléma, a vyko
pali posvěcení, a veselí s díků činěním, a zpěvy, a cimbály,
žaltáři, a loutnami.

28. [ shromážděni jsou synové zpěváků z rovin okolo Je
rusaléma, | ze vaí Nethufaty,

29. a z domu (řalgal a z krajin Geba | Azmaveth: nebo
veanice vystavěli sobě zpěváci okolo Jerusaláma.

30. I očistivše se kněží a Levítové, očistili také lid, i brány,
i zeď.

31. Rozkázal pak jsem vstoupiti knížatům judským na zeď,
a postavil jsem dva houfy veliké chválících [Boha]. I li
(jedni z nich) na pravo po zdi k bráně hnojné.

-i

KAPITOLA XIL

' Josne byl nejvyšším knězem toho času.
3 byll strážnými.
* Jinak Jonathana. Vlz 11, 23.
* 4. j. Daria Notha, který uvázal se ve vládu L 423 před Kr.

Li 2-05
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Semela, a Jeremiáš. *
34. Ze synův:kněžskýchstrubami, Zachariáš syn Jonathanův,

syn Semeiášův, syn Mathaniášty, syn Michaiášův, a symZe

oa synAsafáv, ©. a bratří jeho Semeláš, a Azareel, Malalai, Galalai, Maal,
Nathanael a Judas, a Hanani, s nástroji budebnými Davida
muže Božího: a Esdráš učitel [šel] před nimi k bráně stadnice.

36. A proti nim vstupovali po stapních města Davidova,*

kudy vyniká zeď na důmDavidův, a až k bráně“vodní k vý
chodu. .

97. Houf pak druhý díky vzdávajících bral se naproti

(oněm), a já za ním. a polovice:lide po zdi-"anavěží pecí,
až ke zdi nejšírší,

38. a na bráně Ffraim, a na bráně staré, a na bráně„rybné,

a věži Hananeel, a věží Emath, ai k bráně,bravné: i za
stavili sev bráné stráže,

39. I zastavili se obadva houfové chválícíchv "domu Božím,
a já, a polovice zprávcův se mnou. *

40. A kněží, Elischim, Maasia, Miamin,Michea, Elioenai,
Zacharla, "Hanania,“8'trubamí.

41. A Maasia, a Semeia, a Eleazar, a Ázi, a Johanan, a
Melchla, a' Elam, a Ezer. A zvučně zpívali zpěváci a Jesrala
představený[jich :)“

42. a obětovali v ten deu obětí veliké, a veselili se: nebo
Bůh byl obveselil je veselímvelikým: ale í ženy jejich I děti
vegelily se, tak že slyšáno jest to veselí Jerusaléma daleko.

43. Zřídili také v ten den muže nad pokladnícemi pokladu
k mokrým obětem, a k'prvotinám, a k desátkům, aby skrze
ně vnášeli knížata města k slušnému díku čínění kněží a Le
víty: nebo veselil se Juda zkněží a Levítů přístojících.

44. I ostříhali služby Boha svého, i služeb očišťování, n
zpěváci, i vrátní [konali svůj úřad] podle ' nařízení Davida.

a Salomona syna jeho.. Nebo za'dnův Davidových a Asafových 'od starodávná

byli ustanoveni představení nad zpěváky, kteří písněmi chválilia vyznávali Boha.
46. A veškeren Israel, za dnův Zorobabele, i za dnův Nehe

miáše, dávali dly zpěvákům a vrátným na každý den, a po
"svěcovali Lávity, a Levitové posvécovali syny Aaronovy.“

KAPITOLA XIIL
Oddělení:'claozemců úd Jidu Božího, — Svěcení soboty. — Hlaleb Holich

v ebrmě obnova

1. V ten den čteno jest ve knize Mojžíšová, an lid slyšel:
1 nalezeno-jest v ní i napsáno, že nemají :vjítí Ammonitětí,
a Moabští do shromáždění Božího až na věky:

2. proto že nevyšli proti synům israelským s chlebem a
vodou: sle najali. proti nim Balanma, aby. jim zlořečil, ačkoli
Bůh náš to zlořečení obrátil v požehnání.

3. Stalo se pak, když byli slyšeli zákon, oddělili všecky
cizozemce od Israele.

S hory Slon, podle které táhla se zeď.
* Lid odváděl Levitům, co Jim náleželo (desátky), a Levitové zas

odváděli kněžím, potomkům Aaronovým, jimž náležel desátý dil de
sátků. Výš 10, 48.

KAPITOLA XII.

"4 j. čas, když Nebemláš po druhé za zprávce židovatva posta
ven byl. Pt>,

PN s)
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4. Ale před tím byl Eliasib kněz, který byl představen
nad pokladnicí Boha našeho, a nejbližší [příbuzný]Tobiášův.*
" 5. Udělal tedy jemu pokladnici velikou," kdež.prve ekládali“

dary, kadidlo, i nádoby, a désátky z obilí, vína, a oleje, díly
Levítův, a zpěvákův, a vrátných, i prvotiny kněžské.
. 6. Ale když se to vše dálo, úebyljsem vJerusalémě: nebo
léta třicátého druhého Artaxerrza krále babylonského, přišel
jsem ke králi“ a při konci dnův“ prosil jsem krále:

7. a přišel jsem [opět] do Jerusaléma, a srozuměl jsem
-tomu zlému, co byl učinil Eliasib Tobiášoví, udělav mu poklad
v siních domu Božího. —

8. I zdálo mi se to velmi zlé. Protož vyházěl jsem nádobí
domu Toblášova ven z té pokladnice:

9. a rozkázal jsem, a očistili tu pokladsici: a vnesl jsem
tam zase nádoby domu Božího, oběť i kadidlo.

10. Potom dověděv se, že dílové Levítům nebyli dávání:
a že [proto) rozběhli ee jedenkaždý do krajiny své, Levítové,
i zpěváci, a ti, kteříž posluhovali:

11. protož vedl jsem při proti zprávcům, a řekl jsem: Proč
jsme opustili dům Boží? I ahromáždil jsem je,' a postavil
jsem je [zase] na místech jejich.*

12. A veškeren Juda přinášeli desátky obilí, vína, a oleje,
do skladův.

13. A ustanovili jsme nad těmi sklady Selemiáše kněze, a
Sadoka učitele, a Fadaiáše z Levítův, a s nimi Hanana s)na
Zachurova, syna Mathaniášova: nebo věrní shledání byli, a
jim svěřeníjsou dílové bratří jejich.

14. Pomní na mne Bože můj proto, a nevyhlazuj dobro
diní mých,“ kteráž jsem prokázal v domě Boha svého, a pří
posvátných obyčejích jeho.

15. V těch dnech viděl jsem v Judstvu, aní tlačí (vínoj
presem v sobota, nosi: (anopy] v hromady, a nakládají na osly
víno, a hrozny, a fíky, i všeliké břemeno, a vnášejí do Jeru
saléma v den sobotní. I domlouval jsem, aby prodávali v den,
kterýž sluší prodávati,

16. I Tyrští bydlící v něm,'* přinášeli ryby, i (všelijaké)

věci prodajné: a prodávali to v sobota synům jadským v Je
rusalémě. -.

17. Protož domlouval jsem přednějším judským, a řekl
jsem jim: Jaká jest to věc zlá, kterouž vy činíte, a poškvr
ňujete dne sobotního?

18. Zdali téhož nečinili jsou otcové naši, pročež Bůh náš
přivedl na nás všeliké toto zlé, i na toto město? A vy při
dáváte bněvivosti na lsraele rušíce sobotu.

19. Stalo se pak, když odpočívaly '* brány jerusslémské
v den sobotní,řekl jsem, abyzavřeli brány, a přikázal jsem,
aby neotvírsli jích až po sobotě: i ze služebníkův svých (ně
které) postavil jsem u bran, aby žádný nevnášel břemene v den
sobotní.

9 L Jj. epříznil se ©Toblášem Ammanitským, úhlavším nepřítelem
Židův.

* Postoupil a připravil Tobiášovi Ammanitskému (výš 2.10.) z ohledu
příbuzenství sklad aneb komoru velikou v chrámě, k obývání a k zé
so

* £ j. než Tobliš so tam přestěhoval.
5 tj. zpět V r. 432 před Kr.
" tj. po několika letech — pravdě podobno za prvých lot Daria

Notha — prosil jsem tohoto krále, abych mobl opét jíti do Jeruzaléma.
3 Levity.

dosadili jsem je na předešlé úřady.

5 £ J. což jsem koliv k obnoveníslužby tvére nedej, by zní
čeno pe, slo vždy tomu průchod dávej a je zastávtj.v]erusalémě.

1"£ j. na svatvečer sobotní (pod večer před svbotouj.
2
= ALAN.
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M. I zůstali kupci, a prodavači všelikých věcí prodajných
vně před Jerusalémem jednou i podruhé.

21. I osvédčil jsem jim, a řekl jsem jím: Proč zůstáváte
naproti zdi?'* Učiníte-li to více, vztáhnu ruku na vás. A tak
od té chvíle nepřicházeli v sobotu.

22. Řekl jsem také Levitům, aby se očistili, a přišli k ostří
hání bran, a svěcení dne sobotního:'* i proto tedy pomní na
mne Bože můj, a pdpusťmí podle množství slitování svých.

23. Ale i v těch dnech viděl jsem Žídy, ani pojímají sobě
ženy Azotaké, Ammonitské, a Moabeké.

24. A synové jejich mluvili odpolu azotsky.'“ a neuměli
mluviti (správně) židovsky, ale mluvili podle jazyka lidu.

25. I domlouval jsem jím, a zlořečii.'“ A některé z nich
bil jsem, a oblysil je,'“ a zavázal jsem je přísahou skrze

» © J. přes noo před městem
"t.j aby ostříhajice brammodalí poškvrňovati soboty koupí a

Ra 8eh„patek olsosemekmluviljedníazotskypo matce,druzi židorsky po
'* vyobcoval, s obe vy1SvyboováninuŽidůvpojembylv k best.Oblysenibylo

potah "oamemajcí že smíšeným maašeletvím takovým v potupu S
o
r
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Boha, aby nedávali dcer svých synům jejich, a nebrali dcer
jejich synům svým, ani sobě sami, řka:

26. Zdaliž tím nezbřešil Šalomoun král israelský? A jisté
ve mnohých národech nebylo krále podobného jemu, a on
byl milý Bohu svému, a Bůh jej ustanovil králem nade vším
lsraelem : však i toho k hříchu přivedly ženy cizozemky.

27. Zdaliž i my neposlušní jsouce, páchatí budeme všeliké
to veliké zlé, abychom přestupovali proti Bohu svému, a po
jímalí ženy cizozemky?

28. Jeden pak z synův '? Jojady syna Eliasíba knéze nej
vyššího, byl zeťSanaballata Horonského, kterého jsem zahnal
od sebe.'*

29. Budiž pamětliv Pane Bože můj, proti těm, kteří po
Skvrňují kněžství, a právo kněžské | levítské.

30. Protož vyčistil jasem je ode všech cizozemcův, a usta
novil jsem pořádky kněží a Levítův, a jednoho každého k službě
jeho:

81. i k obětování dříví **časy uloženými, též i k prvotinám:
Pamatuj na mne Bože můj k dobrému, Amen.

'* Byl to Manassce, bratr Jojady, kněze nejvyššího.
"©Nebemláš vybostil jej Jakožto nebodného od přísluhování v ohrámě,

nechtěl pobaaky.Jelikož
' £ j. k nošení dříví k obětem.



KNIHA TOBIÁSOVA.

V knize Tobiášově vypisuje se dobrý a příkladný život dvou Tobiášův, otce a syna,

od krále assyrského Salmanassara zajatých a odvedených do Ninive,

kteří žíjíce mezi pohany zákonu Mojžíšovu vždy věrni zůstali, a vůbec dali příklad pevné víry,

účinlivé lásky a oddanosti Bohu.

KAPITOLA I.

Skutkové dobři Toblášoví. — Oženil se, v zajetí Ninivetském došel milosti

u Salmanaaenra, ——Na útěku zachráněn, vrátil se do Nialve.

1. Tobiáš z pokolení a města Neftalímova (které jest ve
svrchní krajíně galilejské nad Naasson, za cestou, která vede
na západ, na levé straně majíc město, Sefet.)

9. když byl jat za dnův Salmannssara krále assyrského,
však postaven v tom zajetí cesty pravdy neopustil,

3. tak že všecko, což míti mohl, na každý den uděloval
spolu zajatým bratřím, kteří byli z jeho pokolení.

4. I ačkoli byl nejmladší ze všech v pokolení Neftalímově,
však proto nic dětinského nečinil v skutku.'

5. Přes to když všickní chodili k telatům zlatým, kteréž
byl udělal Jerobcam král israelský, on sám toliko varoval
se tovaryšství všech [takových),

6. ale chodíval do Jerusaléma do chrámu Páně, a tam
klaněl se Pánu Bohu israelskému, všecky prvotiny své i de
eátky své věrně obětuje,

7. tak že třetího roku v nově na víru obráceným a pří
chozím dával všeliký desátek.“

8. Tyto a těm podobné věci vedle zákona Božího jsa pa
cholík mladý zachovával.

9. Když pak stal se mužem, pojal sobě manželku Annu
z pokolení svého, a zplodil z ní syna, a nazval jej jménem
svým.

10. kteréhožto od dětinství učil báti se Boha, a zdržovati
se od všelikého hříchu.

11. Protož zajat jsa přišel a manželkou svou, a s synem,
do města Ninive se vším pokolením svým,

12. (kdežto všickni požívali pokrmův pohanských]* on
ostříhal duše své, a nikdy nepoškvrnil se pokrmy jejich.

19. A že pamatoval na Pána v celém srdci svém, dal mu
Bůh milost před oblíčejem Salmanassara krále,

KAPITOLA I.

' Tobláš jaa ještě mlád uvázal 60 vo správu statkův svých.
2 Na vir obrácení s pohanův u prostřed Židá bydlících neměli jeou

žádného vlastního majetku, tedy musili dobročinnosti ostatních vydržo
vání býti, jelikož těžko jim bylo jiná výživy nalósti.

3 pokrmů nečistých, jichš poživati bylo zákonem zapovědíno (3. ML11.)

14. a ten dal jemu moc, aby šel kamžbykoli chtěl, maje
svobodu činiti, cožbykoli chtěl.

16. Chodil tedy ke všem, kteří byli v zajetí, a napome
nutí spasitelná dával jím.

16. Když pak přišel do Rages města medského, z toho,
čímž poctěn byl od krále, maje u sebe deset hřiven stříbra ;“

17. a ve mnohém zástupu z rodu svého vida Gabele nuz
nébo, který byl z pokolení jeho, pod zápisem dal mu dotčenou
vábu stříbra.*

18. Po mnobém pak času, když umřel Salmanassar král,
a kraloval Sennacherib syn jeho místo něho. jenž syny israelské
v nenávisti mě] před tváří svou:

19. chodil Tobiáš na každý den po všem příbuzenstvu svém,
a těšil je a uděloval jednomukaždému, pokud mohl, ze statků
svých :

90. lačné krmil, a nabým oděv dával, a umrlým i zabitým
s pilností pohřeb činil.“

91.Posléze když se navrátil král Sennacherib, utíkaje zJudstva
před ranou, kterouž vůkol něho byl učinil Bůh pro rouhání
Jeho, a když rozhněvav se pobil mnohé z synův israelských,
Tobiáš pochovával těla jejich.

29. Ale když jest oznámeno králi, rozkázal ho zabiti, a
pobral veškeren statek jeho.

23. Tobiáš pak s synem svým a 8 manželkou utíkaje, nahý“
skryl se, neb mnozí milovali ho.

24. Pak po čtyřicíti a pěti dnech zabili krále synové jeho.
25. I navrátil se Tobiáš do domu svého, a veškeren statek

jeho navrácen jest jemu.

KAPITOLA II.
Tobláš hoduje o Ildmi bohabojnými, od oběda spěchal pochorat mrtvého.

Onlepl. — Přátelé | manželka posmívall se mu,

1. Potom pak, když byl den sváteční Páně, a oběd dobrý
upraven byl v domu Tobiášově,

2. řekl synu svému: Jdi, a přiveď některé z pokolení na
K šeho, bojící se Boha, ať hodují s námi.

„A
2ICTY

E.

„W
=.

* což obnáší v našich penězích skoro 30.000 zlatých.
5 © j. půjšíl mu ty peníze, však bez úroků.
S Na východě pokládá se to za volikou potupu a úhonu, pepocho

vůnu býti. Poohovávání umrlých považuje se za zvláštní skutek lásky.
* p M Tvšeho statku sbaven, pomocí dobrých lidi skryl se.

© V :č
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3. A když odšel, navrátiv Beoznámil jemu, že jeden z synův —
iaraelských zaškrcený leží na ulici. A on ihned vyskočív ze
zástolí svého, nechav oběda, nejeda nic přišel k tělu:

4. a vzav je, vnesl do domu svého tajně, aby kdyžby slunce
zapadlo, opatrně pochoval je.

5. A když ukryl tělo, jedl chléb svůj s žalostí a s třesením,
6. rozpomínaje se na onu řeč, kterou mluvil Pán skrze

Amosa proroka: Slavnosti vaše obrátí se v naříkání a kvílení.
7. Když pak zapadlo slunce, šel a pochoval je.
8. I kárali ho vňickní bližní jeho, řkouce: Již pro takovou

věc přikázáno bylo, abys byl zabit, a ledva jsi ušel rozkazu
smrti, a opět pochováváš mrtvé?

9. Ale Tobiáš více se boje Boha, než krále, uchvacoval
těla zabitých, a ukrýval v doměsvém. a o půl noci pochovával je.

10. Přihodilo se pak, že jednoho dne ustav od pochovávání,
přišed domů vrhl sebou podle stěny,' a usnul,

11. a ze hnízda vlaštovčího, když on spal, vpadlo teplé
lejno na oči jeho, 1 stal se slepým.“

12. Ale toto pokušení proto naň dopustil Bůh, aby po
tomkům dán byl příklad trpělivosti jeho, jako i svatého Joba.

13. Nebo poněvadě od dětinství evého vždycky bál se Boha,
a přikázání jeho ostříhal, nezarmoutil se proti Bohu, že naň
rána slepoty přišla,

14. ale nepohnutelný v bázní Boží trval, díky vzdávaje
Bobu po všecky dny života svého.

15. Nebo jako blahoslavenému Jobovi posmívali se králové,*
tak rodiči a příbuzní tohoto posmívali se životu jeho, říkajíce:

16. Kde jest naděje tvá, pro kterou jsi almužny dával a
mrtvé pochovával?*

17. Ale Tobiáš domlouval jim, řka: Nemluvte tak,
18. nebo synové svatých jsme,* a očekáváme onoho života,

kterýž Bůh dá tém, jižto víry své nikdy nemění od něho. žení hříchy odpustíš těm, kteří vzývají tebe.
19. Anna pak manželka jeho na každý den chodila tkat 14. K tobě Pane tvář svou obracuji, k tobě pozdvihuji očí

plátna, a z práce rukou svých výživu, které mohla vydělati, ta svých.
přinášela domů. : ' 15. Prosím Pane, aby z pouta pohanění tohoto vysvobodil

2. 1 přihodilo se, že kozelce z koz dostavši přinesla domů. mne, aneb z země vyprostil mne.
21. Kteréhožto hlas uslyšev maž její, an bečel, řekl: Hleďtež, 16. Ty víš Pane, že jsem muže nikdy nepožádala, ale čistou

af není kradený, navrafte jej pánům jeho, neboťnesluší nám duší svou jsem zachovala od všeliké zlé žádosti.
ani jísti, ani dotýkati se čeho, což kradeno jest“ 17. Nikdy jsem seo s hrajícími nesméšovala:“ aniž jsem

22. K lomu manželka jeho odpovědělarozhněvavší se: Zjevně měla spolku s těmi, kteří v lehkosti chodí.
jest naděje tvá zmařena, a almužny tvé nyní se akázaly.“ 18. Muže pak s bázní tvou, a ne z chlipnosti své povolila

23. A témi j jinými takovými slovy domlouvala jemu. jsem pojíti.
19. A buď já jsem byla nehodnoujich, aneb snad oni ne

byli hodni mne: že jsi spad muži jinému zachoval mne.
20. Nebo není v moci člověka rada tvá.“

vedlivi jsou. a všecky cesty tvé milosrdenství, a pravda
i e0ud.'

3. A nyní Pane rozpomeů se na mne, a nekonej msty pro
hříchy mé, aniž zpomínej na provinění má, aneb rodičův
mých.

4. Nebo neposlouchali jsme přikázání tvých, protož vydání
jsme v loupež a v zajeti, I na smrť, i v pořekadlo, a v po
hanění všechněm národům, mezi kterýmižto rozptýlil jsi nás.

Ď. A nyní Pane velící jsou soudové“ tvoji, neb jsme neči
nili vedle přikázání tvých, a nechodili jsme upřímě před
tebou.

6. Protož nyní Pane podle vůle své učíň se mnou, a rozkaž,
ať v pokoji vzat jest duch můj: nebo užitečnějí jest mi umříti.

nežli živu býti.
7. Téhož dne také přihodilo se, že i Sara dcera Raguelova

v Rages“ městě medském, také ona slyšela pohanu od jedné
děvky otce svého:

8. nebo vdána byla za sedm mužův, a dábel jménem As
modeus zabil je, hned jak vešli k ní.“

9. A protož když děvku pro vínu její trestala, odpověděla
jí řkouc: Ať více neuzříme z tebe syna neb dcery na zemí,
vražedníce mužův svých.

10. Zdaž i mne zabití chceš, jakož jsi zabila již sedm
mužův? K té řeči došla do svrchního pokojíka domu svého:
a tři dni, a tři noci nejedla a nepíla:

11. ale na modlitbě trvajíc, s pláčem prosila Boha, aby od
toho pohanění“ vysvobodil ji.

12. I stalo se dne třetího, když dokonávala modlitbu, dobro
řečíc Pánu,

19. řekla: Požehnané jest jméno tvé, Bože otcův našich:
který když rozhněval jsí se, milosrdenství učiníš, a v čas sou

KAPITOLA III.

Modlitba Toblážova | Bary dosry Hagaelovy.

KAPITOLA III

' 6 J. cokoliv na lidi dopouštiš, pochodí « milosrdenství, Jest prav
divé, totiž vskatku čeli jim k spasení a spravedlivé dle sdsluh jejích.

* dle řeck. textu: Jak velící jsou soudové trojí, tak s námi nčíň
pro bříchy naše.

3 jinak Ekbatana, kteréž aloulo také Rages, alo rozdílné bylo od
onoho, kde Gabel bydlel.

* tj. bned první noci manželské. Asmodeus vykládá se na česko:
shonbco. — Dopastil Bůb, že muži tito [hned jak k Sáře vešli, zhynali,
jelikož zbovadilou, smlinou myslí do manželského stavu vstoupili, ježto
Bara, jsonc zbožného srdce a cudně mysli, jinému hodnějšímu manžela
zachována jest. Tak Bůh prostředkem zlého dacha vykonal soud, který

* Co z toho máš, že jal byl nábošný? slo jinak chlipsíky zastiboje. (Vis 1. Mojž. 88. 6—11.)
* © J. potomci svatých arolotcův Abrahama, Izaka, Jakoba- * totiž aby nebyla za vražedníci manželů svých jmína a neplodnou*NemyulilTobiáš,žebybylamanželkatokorleukradla,aleže RE| Pozůdtala.

by to kozle onad bylo kradené. ké * Nepřitovaryšile jsem se k těm, jišto po veselích, tancích a jiných
" Manželka podezřením popuzená, vyčítala v hněvu manželu svému,

Jak marné jsou jeho pobožnosť i almužny.

1. Tedy Tobiáš vzdechl, a počal se modliti s pláčem,
2. řka: Spravedlivý jsi Pane, a všickni soudové tvoji spra

KAPITOLAI

* byv příliš umdlen, neočistil se, aby mohl do domn vejiti, a proto
zůstal venku přes noc.

%Přhodilo se ma to, prve než byl usnul. Dio textu řeckého měl oči
otevřeně. Že pak lejnem teplým bělmo na očleh mu způsobeno, nestalo
se bez dopuštění Božího, jak s0 v následujícím verší Ihned vysvětluje.

* Dotčení tři přátelé Jobovi byli arabětí paatýtšti amirové, či kni
žata neb králíci. (Job. 2. 11.)

brách baží.
1 4, J. žádný člověk nemůže vyzpytovati soudův tvých.
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21. Ale totoť má za věc jistou každý, kdož tebe ctí, že
život jeho, bude-li v zkušení, korunován bude: bude-li v sou

žení, vysvobozeh:bude: a bude-li“v'trestání, k milosrdenštví
tvému bude moci přijíti. - :

28. Ty zajisté nekocháš se v záhubéch našich: nebo po
bouři -činíš tíchó: a: po pláči a kvílení vlóváš -plesání. —-

28. Budiž jméno tvé, Bože leráelův, požehnáno navěky. 22. a protož vypátrej, kterakby k němu přišel, a vzal od

24. Zá onoho časn vyslyšena jest modlitba oboudvoů před R: něho výše připomenutou váhu stříbra, a navrátil jemu zápis
oblíčejem slávy nejvyššího Boha: U slo jeho.

25. a poslán jest anděl Páně svatý.Rafael,“ aby. uzdravil 23. Neboj se synu můj; chudý sice život vedeme, ale mnoho

obadva, jichžto jedním časem modlitby před obíčejem Páně dobrého míti budeme, jestliže ae bátí budeme Boha, a jestližeohlášeny. jsou. odstoupíme od všelikého hříchu, a budeme-li dobře činiti.

19. Rady vždycky u moudrého hledej.
20. Všelikého času dobrořeč Bohu, a pros od něho, aby

zpravoval cesty tvé, a všecky rady tvé ať v něm zůstávají.*
: 21. Oznamují také tobě synu můj, že jsem deset hřiven
stříbra dal, když jsi ještě byl maličký, Gabelovi, v Rages
městě medském. a jeho zápis mám u sebe:

KAPITOLA1V.

Otcovsků napomenutí od Tobiáše něležnk arma.

KAPITOLA V.

Mladý Tobiáš do Ragts od otce vypraven.
1. Protož když Tobiáš nadál 86, že jest modlitba jeho vy

slyšena, aby mohl umříti, -povolal k sobě Tobiáše syna svého,
2. a řekl jemu: Slyš synu. můj slova úst mých, a je ve

srdci svém jako základ založ. 

3. Kdyžvezme Bůh.duší mou, pochovej tělo mó: a v po
ctivosti míti budeš matzu svou po všecky dny života jejiho:

4. nebo -pamětliv' býti máš, která i jak veliká nebezpe
čenství trpěla pro tebo v životě svém.

5. A když i ona doplní času života svého, pochovej ji
podle mne.

6. Po všecky pak dny životu svého na mysli měj Boha: a
varuj se, aby nikdy nesvolil hříchu, a aby neopouštěl příká
zání Hospodina Boha našeho.

T. Ze statku svého dávej almužnu, a neodvracuj tváři své
od žádného chudého: nebo tak bude, že ani od tebe nebude
odvrácena tvář Páně.

8. Jakou měrou budeš moci, tak buď milosrdný.
9. Budeš-li míti mnoho, dávej mnoho: jestliže málo míti

budeš, také i z toho mála rád odělovatihleď.
10. Odplatu zajisté dobrou skládáš sobě ke dni potřeby.'
11. Nebo almažna od všelíkého hříchu i od smrti vysvo

bozuje, aniž dopustí duší -vjíti do temností.“
12. Donfání' veliké almužna před Bohem svrchovaným

bude všechněm, kteří ji. dávají.
19. Vystříhej se synu můj všelikého amilstva, a kromě

manželky své nikdy nedopouštěj, aby poznal hříchu.
14. Pýše nikdy nedej, aby panovalá v mrali tvé, aneb ve

alovu tvém: neb v ní počátek vzala všeliká záhuba.*
15. Kdožkoli tobé byde néco dělatí, mzdu zaplaf jemu

hned, a mzda dělníka tvého ať nikoli nezůstává u tebe.

16. Čeho nechceš, aby od jiného dělo se tobě, hled aby
ty nikdy nečinil jinéma.

17. Chléb svůj s lačnými a chudými jez, a z oděvu svého
nahé přikrývej.

18. Chléb svůj I víno své při pohřbu spravedlivého ustanov,*
a nejez ho ani nepij s hříšníky.

1. Tedy odpověděl Tobiáš otci svému, a řekl: Všecko, což
jel mi přikázal, učiním otče. .

2. Ale kterak bych měl těch peněz pohledávati, nevím. On
mne nezná, a já jeho neznám: které znamení dám jemu?
Ale ani cesty, kudy se tam chodí, nikdy jsem nepoznal“

3. Tehdy otec jeho odpověděl jemu, a řekl: Zápis zajisté
jeho u sebe mám: kterýžto když ukážeš jemu, i hned na
vrátí.

4. Ale jdi nyní, a pohledej sobě nějakého věrného muže,
kterýžby s tebou šel ze mzdy své: aby, dokud jsem ještě
živ, vzal je.

Ď. Tehdy vyšed Tobiáš nalezl mládence spanilého, an stojí
opásaný, a jako hotový. k cestování.

©. A nevěda. žeby anděl Boží byl, pozdravil ho, a řekl:
Odkud tebe máme dobrý mládenče?

7. A on odpověděl: Ze synův israelských. Vece jemu To
biáš: Jaj-lí povědom cesty, která vede do krajiny medské?

8. Jemuž on odpověděl: Jsem: a po těch všech cestách
často jsem chodil, a býval jsem u Gabele bratra našeho:

který bydlí v Rages městě medském. jeto leží na hoře ekbatanské.
9. Jemuž Tobiáš řekl: Počkej na mne tuto maličko, prosím,

až to povím otci svému.
10.1 Tobiáš všed všecko to pověděl otci svému. Čemužto

podiviv se otec prosil, aby. (mládenec) všel k němu.
11. I všel, a pozdravil ho, řka: Radosť budiž tobě vždycky.
12. I řekl Tobiáš: Jaká mi jest radost, ježto v temnostech

sedím, a nevidím světla nebeského?

18. Jemužto řekl mládenec: Statečné mysli buď. na blízku
doba jest, aby uzdraven byl od Boha.

14. Řekl tedy jemu Tobiáš: Budeš-li moci dovéstí syna
mého k Gabelovi do Reges města Medského? A když se na
vrátíš, dám tobě mzdu tvou.

15. I řekl jemu anděl: Já ho povedu, i zase přivedu k tobě,
16. Jemužto Tobiáš odpověděl: Prosím tebe, pověz mi,

z které rodiny, aneb z kterého pokolení jsi ty?
17. Jemnž Rafnel anděl řekl: Rodu-li hledáš námezdníka,

čili toliko samého námezdníka, kterýžby šel s synem tvým ?*

pa

22,

* Rafkel znamená na česko „moc Boží nzdravující“.

KAPITOLA IV.

* hlavně ke dni smrti, kdež člověku nejvíce milosrdonství Božího

třeba, Jelikož blaboslavení milosrdní ilogrdenetví dojdon.%do temnosti čili zaslepennett roz:
* Andělé tori? a první lidá hřícbom břehy: Dozbyli milosti Boží a

5 všecka předsevzetí tvů dlo jeho vůle se dějí a zdaří se.

KAPITOLA V.
tudíž padlí.

* t.j. dávej. Při polřbu strojívali hody, a při nic zvláště šotřeno * rozoměj: stříbro, které jsom u něbo složil.
ehudýeh. 3 Co záloží na roda člověka, ježto jen posla najmouti ohceš?

sh M s. rs)
beta ý ju „-—

LOL
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18. Ale abych snad starosti tobě neučinil, já jsem Azariáš
Ananiáše velikého syn.*

19. A Tobláš odpověděl: Z velikého jai ty rodu.“ Ale prosím,
nebněvej se, že jsem chtěl zvěděti o rodu tvém.

20. L řekl jemu anděl: Já zdravého syna tvého povedu,
a zdravého tobě přivedu zase.

21. A Tobiáš, odpověděv řekl: Jděte šťastně, a Bůh budiž
na cestě vaší, a anděl jeho provázej vás.

22. Tehdy připravivše všecko, což měli vzíti (s sebou] na
cestu, rozžehnal se Tobiáš s otcem evým, i s matkou 8vou,
a šli oba apolu.

28. A když šli, počala matka jeho plakati, a říkati: Hůl *
starosti naší vzal jsi, a poslal jsí od nás.

24. Ó by nikdy nebylo peněz téch, pro kteréž jsi ho poslal.
25. Dostiť jest nám bylo na naší chudobě. a za bohatství

jsme to počítali, že jsme vídali syna avého.
20. I řekl ji Tobiáš: Neplač, ve zdraví dojde tam syn náš,

a ve zdraví navrátí se k nám, a oči tvé (opět) nvídí jej.
20. Věřím zajisté, že anděl Boží dobrý provodí ho, a dobře

zpraví všecko, což se při něm děje, tak že s radostí navrátí
se k nám.

28 K takové řeči matka přestala plakati, a umikla.

KAPITOLA VI.

Pulapeni ryby v tece Thrriv. — Roumloování o sňatku s Sárou, — O svatém
manželství.

1. Tely šel Tobiáš a pes za ním běžel; i zůstal prvním
noclehem u řeky Tigris.

2. I vyšel, aby sobě umyl nohy. a hle ryba převeliká při
plula, a chtěla ho pozříti.

3. Kteréžto ulekna se Tobiáš zkřikl hlasem velikým, řka:
Pane, dává se do mne.

4. I řekl jemu anděl: Popadni ji za ploutve. a táhní ji
k sobě. To když učinil, vytáhl ji na sucho, a počala se tře
petati před nohama jeho.

5. Tehdy řekl jemu anděl: Vykuchej tu rybu, a srdcejejí,
žluč, a játra schovej aobé: nebo ty věci jsou potřebné a
k lékařství užitečné.

U. To když učinil, upekl maso její, a vzali s sebou na cestu:
ostatek nasolili, cožbv jim stačilo, dokudby nepřišli do Rages
města medského.

7. Tehdy Tobiáš otázal se anděla, a řekl jemu: Prosím
tebe Azariáší bratře, aby mí pověděl, k jakému lékařství
hodí se tyto věci z ryby, které jsi mi rozkázal schovati?

8. A odpovídaje anděl, řek) jemu: Částečku srdce jejího
vložíš-li na uhlí, dým ten vyžene všeliké pokolení dábelské,
buďto od muže, budto od ženy, tak že více nepřistoupí k nim.'

9. A žluč hodí se k pomazání očí, na kterýchby bylo bělmo,
a uzdraveny budou.

10. I řekl jemu Tobiáš: Kde chceš, abychom zůstali

> Anjel vedle zevnitřní postavy s trářnosti a nikoli v skotku byl
ten

* Že by syn znamenítého rodu službu průvodce přijal, nebylo nic
divného. V zajetí také bohaté rodiny byly ochudly.

5 podporu.
KAPITOLA VL

* Anjel tuto mluví o působení označeného prostředku, jehož Tobláš
užiti měl. Ten prostředek ale neměl do sebe usdravující
moci, nýbrž měl býti Tobiášovi toliko zevnějším znamením tajné půso
blcí moci Boží k zpomožení nevěstě Saře a k uzdravení slepého otce.A>
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11. A odpovídaje anděl, řekl: Jestiť zde muž jménem Ra
guel, příbuzný z pokolení tvého, a ten má dceru jménem Saru,
nemáť žádného jiného ani syna ani dcery krom jí.

12. Tobě má připadnouti všecken statek jeho, a ty musíš
ji sobě vzíti za manželku.*

13. Protož žádej ji od otce jejího, a dá ji tobě za manželku.
14. Tehdy odpověděl Tobiáš, a řekl: Slyším, že byla vdána

za sedm mužův, a zemřeli: nýbrž i to slyšel jsem, že dábel
ství zabilo je.

15. Protož bojím ae, aby snad i mně se ty věci nepřiho
dily: a ježto jsem jedinký rodičův svých, uvedl bych starost
jejich s žalostí do hrobu.

16. Tedy anděl Rafael řekl jemu: Slyš mne, a povím tobě,
kteří jsou ti, nad nimiž dábelství moc má.

17. Ti zajisté, kteříž v manželství vcházejí tak, že Boba
od sebe, i ze své mysli vypuzují, a své chlipnosti hovějí tak,
jako kůň a mezek, v nichžto není rozumu: nad takovými
dábelství má moc.“

18. Ale ty když pojmeš ji, vejda k ní do pokojíka. za tři
dni zdrž se od ní. a nic jiného nebudeš dělati. jediné s ní
se modliti.

19. A vtu noc, když zapálena budou játra rybí, zahnáno
bude dábelství.

20. Druhé pak noci připuštěn budeš k spojení svatých pa
triarchův.“

21. Třetí pak noci požehnání dojdeš, aby synové zdraví
rodili se z vás.

22. A když pomine třetí noc, vermeš pannu s bázní Boží,
láskou k dítkám více nežli chlipností veden jsa, aby v semeni
Abrahamově došel požehnání v synech.

KAPITOLA VIL
Tobtáš ohledal ce ©Haguoletu, a Saru pojal za maoželku.

1. Tehdy přišli k Raguelovi, a přijal je Raguel s radostí.
2. A pohleděv na Tobiáše Raguel, řekl Anně manželce

své: jak podobný jest mládenec tento sestřencí mému.
3. A když to pověděl, řekl: Odkud jste mládenci bratří

naši? A onl odpověděli: Z pokolení Neftalímova jsme, z zajetí
Ninivetského.

4. I řekl jim Raguel: Znáte-li Tobiáše bratra mého? A oni
řekli: Známe,

5. A když mnoho dobrého vypravoval o něm, řekl anděl
k Raguelovi: Tobiáš, na kterého se ptáš, jestiť otec tohoto.

6. Tedy vzchopil se Raguel, a s pláčem políbil ho, a pláče
na šíji jeho,

7. řekl: Požehnání buď tobě, synu můj, nebo dobrého a
výborného muže synem jsi.

8. Anna také manželka jeho, i Sára dcara jejich, plakaly.
9. Když pak porozmlouvali, Raguel rozkázal zabiti skopce.

a připraviti hody. A když napomínal jich, aby sedli za stůl
k obědu.

* Proto, že jiného příbusnébo kru tebe není. Vedle zákona měla
so dcera, byla-li dědičkou otoovského jmění. za příbuzného provdati.
(4 Mojž 47. 1)

3 Jak tvrdí sv. Angustin, zlý duch nemůže vice působiti, nef Bůh
dopustí. Nad těmi. kdož Bohu celým srdcem oddání a s ním sjednocení
jsou, oemů žádné moci Ty pak, kteří pří manželství toliko ukojení
chtičův tělesných vyhledávají, opouští Báh, a nad nimi má moc dbal,
Jemuž se podobají a slouží.

* modlitbou svou obdržíš od Boha, že účasten budeš týchž dobrých
věcí a milostí, jimiž sv. arciotoové obdarování byll.
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10. Tobláš řekl: Zde já dnes nebudu jísti ani píti, leč
prve prosbu mou splníš, a elíbíš mi dáti Saru dceru svou.

11. A elovro to uslyšev Hague! ulekl se, věda, co se bylo

přihodilo oněm sedmi mužům, kteří vešli k ní: a počal se

obávati, aby snad i tomuto podobně se nepřihodilo: a kdyšpochyboval,.a nedával prosícímu žádné odpovědí,
12. řekl jemu anděl: Neboj se dáti ji tomuto, nebo tomuto

bojícímu se Boha má dána býti za manželku dcera trá: a
protož jiný nemohl ji míti.

19. Tehdy řekl Raguel: Nepochybuji, že Bůh modlitby a
slzy mé připustil před oblíčej svůj, —

14. a věřím, že proto způsobil to, abyste vy přišli ke mně.
by tato spojena byla a příbuzností avou vedle zákona Mojží
šova: protož nyní nepochybuj, že toběji dám.

15. A ujav pravou ruka dcery své, dal ji v pravou ruku
Tociášovi, řka: Bůh Abrahamův, a Bůh lsákův, a Bůh Ja
kobův, budiž s vámi, a on sám spoj vás, a naplniž požehnání
své ve vás.

16. A vzavše papír, učinili zápis manželství.
17. A potom hodovalí, dobrořečíce Bohu.
18. I povolal k sobě Raguel Anny manželky své, a přikázal

jí, aby připravila drahou komoru.
10. I uvedla tsm Saru dceru svou, a plakala.
2. A řekla jí: Statečné mysli buď dcero má: Pán nebeský

dej tobě radost za tesknotu, kterou jsi trpěla.

KPITOLA VII.
Tobláš ducha zlého zapudil, — Po tří noci s Sarou se modlil, — Hageel

Tobláší » Saře svatbu vystrojil, a dal mu polovici staiku svého,

1. Když pak byli povečeřeli, uvedli mládence k ní.
2. I rozpomenuv se Tobiáš na řeč andělovu, vyňal z py

tlíčku svého částku jater, a vložil ji na uhlí živé.
3. Tehdy Rafael anděl ujal dábelství, a připoutal je na

poušti bořejšího Egypta.'
4. Tehdy Tobiáš napomenul pannu, a řekl jí: Saro, vstaň,

a modleme se Bohu dnes, i zejtra. a pozejtří: nebo tyto tři
nocí s Bohem se spojujem: a když pak třetí noci pomine,
v našem budeme manželství.

5. Nebo synové svatých jeme, a nemůžeme se tak spojiti,
jako pohané, jižto neznají Boha. ©

6. Vstavše pak zároveň, snažně modlili se obadva spolu,
aby zdraví dáno bylo jim.

7. I řekl Tobiáš: Pane Bože otcův našich, dobrořečtež tobě
nebesa i země, i moře, | studnice, 1 řeky, i všecka stvoření
tvá, kteráž jsou v nich.

8. Ty jsi učinil Adama z hlíny země, a dal jsi jemu po
mocnici Evu.

9. A nyní Pane ty víš, že ne pro smilstvo pojímám sestru
svou za manželku, ale jediné z lásky k potomstvu, v němž
bylo by požehnáno jméno tvé na věky věkův.

10. Sara také řekla: Smiluj se nad námi Pane, smiluj se
nad námí, a (dej) ať astaráme se obadva spolu ve zdraví.

11. I stalo se za doby kuropění, že rozkázal Raguel zavolati
alužebníků svých, a šli e ním epolu, aby vykopali hrob.

12. Nebo řekl: Snad se též přihodilo jemu podobným způ
sobem jako oněm jíným sedmi mužům, kteří vešli k ní.

KAPITOLA VIIL

* Obrazné toto ření zmamená: anděl Páně moci Boží ďábelství to
muto všelikoa moc odňal, aby nemohlo vice Saře škoditi.
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19. A když vykopali jámu, Raguel navrátiv se k manželce
své, řekl jí:

14. Pošli jednu z děvek svých. af pohledí, zdali umřel, ať
pochovám ho prve, nežli den bude.

15. A ona poslala jednu z děvek svých. Kterážto všedši
do komory, nalezla je živé a zdravé, ani spolu spí.

16. A navrátivši ae, dobrou novinu zvěstovala: i dobroře
čili Pánu, totiž Raguel i Anna manželka jeho,

17. a řekli: Dobrořečíme tobě Hospodine Bože Israelův,
že se nepřihodilo tak, jakož jsme se domnívali.

18. Učinil jal zajisté s námi milosrdenství své, a zahnal
jsi od nás nepřítele stíhajícího.

10. [ smiloval jal se nade dvěma jednorozenýma.* Dejž
jim Pane, ať pilnějí dobrořečí tobě: a ať obětují tobě oběť
chvály tvé a svého zdraví, aby poznali všickní národové, že
jsi ty sám Bůh nade vší zemí.

20. A Raguel hned rozkázal elužebníkům svým, aby zase
naplnili jámu, kterou byli vykopali, prve než svítalo.

21. Manfelce pak své řekl, aby přístrojila hody, a připra
vila všecko, čehož by ku pokrmu bylo potřebí cestu kona
jícím.

22. Dvě také tučné krávy, a čtyry skopce rozkázal zabiti,
a přistrojiti hody všechněm nousedům svým, i všechněm přá
telům.

23. A Raguel zavázal přísahou Tobiáše, aby prodlel u něho
za dva týdny.

34. A ze věcho, čímž vládl Raguel, dal polovici Toblálovi,
a učinil zápis, aby druhá polovice, pozůntalá po smrti jejich,
dostala se v moc Toblášovi.

KAPITOLA IX.

Tobláš poslal Rafaela ku Gabeloví do Hages. — Gabe) přišel na svatbu,
a dobrořešíl novomanielům.,

1. Tehdy Tobiáš povolal k sobě anděla, kteréhož mněl býti
člověkem, a řekl jemu: Azariáší bratře, prosím, aby poslechl
slov mých:

2. Bych sebe eamého dal tobé za služebníka, nebude dosti
za tvé opatrování.

9. Však prosím tebe, aby pojma s sebou hovada a služeb
níky, šel k Gabelovi do Rages města medského, a navrátil
jemu zápis jeho, a vzal od něho peníze, a prosil ho, aby
přišel na svatbu mou.

4. Nebo víš sám. že počítá otec můj dny: a jestliže pro
dlévati budu o jeden den déle, rmoutiti se bude duše jeho.

5. A teď v pravdě vidíš, kterak přísahou zavázal mne Ra
guel, jehož závazkem pohrdnoutí nemohu.

8. Tedy Rafael pojav čtyry ze služebníků Ragnelových, a
dva velbloudy, šel do Ragea města Medských: a nalez Ga
bele, navrátil jemu zápis jeho, a vzal od něho všecky peníze.

7. A oznámil jema o Toblášovi synu Tobiášovu, všecko,
což 8e dálo: a způsobil, že s ním šel na svatbu.

8. A když všel do domu Raguelova, nalezl Tobiáše, an
sedí za stolem: a vatav rychle, políbilí se vespolek: Í plakal
Gabel, a dobrořečil Bohu,

9. a řekl: Požehnej tě Bůh leraelův, neboť syn jsi výbor
ného muže a spravedlivého, a bohabojného, a udělujícího
almužny:

3 nadToblášem a Šaron, kteří byli Jediné dítky rodičů svých.
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10. i praveno budiž požehnání nad manželkou tvou, a nad
rodiči vašimi:

11. a nechat vidíte syny své, a syny synův svých, až do
třetího a čtvrtého pokolení: a símě vaše budiž požehnané od
Boha israelakého, kterýž kraluje na věky věkův.

13. A když všickní řekli. Amen, přistoupili k hodování:
ale | s bázní Páně drželi svatební hody.

KAPITOLA X.

Zármotek Tobiáše a manlelky jeho za příčinou prodldvání syna jejich.

Tobláš mladý propažtčn od aguale.

1. Když pak prodléval Tobiáš pro svatba.' staral se otec
jeho Tobiáš, řka: Proč asi mešká syn můj, aneb proč jest
tam zdržován?

2. Snad (řabel umřel, a není žádného, jenžby jemu vydal
ty peníze?

8. I počal we rmoutiti velmí on, i Anna manželka jeho
e ním: a počali obadva plakati: proto že v den určítý nena
vracel se syn jejich k nim.

4. Plakala tedy matka jeho slzami neukojitelnými, a říkale:
Běda, běda mně, synu můj, i proč jsme na cestu poslali tebe,
světlo očí naších, hůl starosti naší, potěšení života našeho,
naděje potomků našich?

5. Všecko v tobě samém majíce, neměli jsme tebe pustiti
od sebe.

6. Jížto říkal Tobiáš: Mlč, a nermuť se. zdráv jest syn
náš: dosti věrný jest muž ten, s kterým jsme ho poslali.

7. Ona pak žádným způsobem nemohla se upokojiti, ale
na každý den vybíbajíc, hleděla vůkol a obcházela po cestách
všech, kterýmiž nadála se, že půjde, aby zdaleka uzřela ho,
pokud možná. že by se zase vracoval.

8. Raguel pak pravil k zeti svému: Pobuď zde, a já poálu
posla k Tobiášovi otci tvému, (oznámit muj že jsi zdráv.

9. Jemužto odpověděl Tobiáš: Já vím, že otec můj a matka
má nyní počítají dny. a duše jejich trápí se v nich.

10. A když mnohými řečmi prosil Raguel Tobiáše, a on
jeho nikterak nechtěl slyšetí, dal jemu Saru i polovici všeho
statku svého, ve služebnících, děvkách, hovadech, velbloudích,
a kravách, i na penězích mnohých: a zdravého i veselého pro
pustil (jej) od sebe,

11. řiká: Andě) Páně svatý budiž na cestě vaší, a doveď
vás ve zdraví, abyste nalezli všecky věcí v dobrém způsobu
při rodičích vašich, a nechať oči mé vidí syny vaše prve než
umru.

12. A ujavše rodičové dceru svou, políbili ji, a propustili,
aby šla:

13. napomínajíce ji, aby ctila testi avé,“ aby milovala muže
„svého, a čeládku aby zpravovala, dům aby opatrovala, a sama
aby se zachovala bez úhony.

KAPITOLA XI.
Návrat Toblášův do Nlalve, — Usdravaní otcovo, — Hodavání.

1. A když se zase navracovali, jedenáctého dne přišli do

Chaaran, jenž jest na půl cesty proti Ninive.

KAPITOLA X.

' dolož: navrátiti se domů.
* toháns a tehyní.
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2. I řekl anděl: Tobiáši bratře, víš. jak jsi zanechal olce
svého. "m

8. Protož líbí-li se, pojďme napřed, a poznenáhla ať za
námi jde čeládka s manželkou tvcu, 1 a hovady.

4. A když se to líbilo, aby šli, řekl Rafael k Tobiášoví:
Vezmi s sebou ze žluči rybí: nebot bude potřebná. I vzal
Tobiáš ze žluči a Šli. ©

5. Anna pak sedala na každý den podle cesty, na vrchu
hory, odkud mohla patřiti daleko.

6. A když z téhož místa vyhlédala příchodu, jeho uzřela je

© z daleka, a hned poznala, že přichází syn její: a běžela [domů],
pověděla touží svému, řkouc: Hle, syn tvůj jde.

7. 1 řekl Rafael k Tobiášovi: Jak mile vejdeš do domu svého,
hned pokloů se Hospodina Bohu svému, a poděkovav jemu,
přistap k otci svému, a polib ho.

8. A hned pomaž oči jeho z této žluči rybí, kterouž neseš
s sebou; nebo věz, že hned otevrou se oči jeho, a světlo ne
beské uzří otec tvůj, a vida tebe radovati se bude.

9. Tehdy předběhl je pes, který apolu byl na cestě: a jakoby
8 poselstvím přišel. vrtě ocasem radoval se.

10. I povstav otec jeho slepý, počal běžeti, urážeje se
v uohy: a dav služebníka raku, vyšel v cesta syna svému.

11. A přijav jej políbil ho s manželkou svou, a oba počali
radostí plakatí.

12. A když se poklonili Bobu, a díky vzdali. sedli spolu.
18. Tehdy vzav Tobláš ze žluči rybí, pomazal očí otce

avého.

14. A pošečkal jako téměř za půl hodiny: i počalo bělmo
s očí jeho vycházeti, jako mázdra vaječná.'

lo. Kterouž ujav Tobiáš strhl s očí jeho, a hned zase nabyl
zraku.

16. I oslavovali Boha, on totiž i manželka jeho, £ všickni,
kteří znali ho.

17. I řekl Tobiáš: Dobrořečím tě Hospodine Bože israelský,

že ty jal mno trestal, a ty jsi uzdravil mne: a hle teď vidím
Tobiáše syna svého.

18. Po sedmi pak dnech přišla [ Sara žena synajeho,
1 všecka čeleď ve zdraví, | dobytek, 1 velbloudové, i peníze
mnohé manželčiny: též i ty peníze, kteréž byl vzal od Gabele:

19. a vypravoval rodičům svým všecka dobrodiní Boží, jež
byl učinil jemu skrze člověka, kterýž ho vedl.

20. I přišli Achior a Nabath sestřenci Tobiášovi, radujíce
se, k Tobiášoví, a spolu veselíce se Bním ze všech dobrých
věcí. kteréž byl Bůh učinil při něm.

21. A za sedm dní hodujíce. všickni s radostí velikou ve
selili se.

KAPITOLA XII.

Kosminva Tobláže otce s synem svým o odměně Rafaslovi. — Rafeel dal

ce Jim ponnatí.

1. Tehdy povolal k sobě Tobláš syna svého, a řekl jemu
Co můžeme dáti muži tomuto svatému, který přišel s tebou?

2. Odpovídaje Tobiáš, řekl otcí svému: Otče, kterou mzdu
dáme jemu? aneb co hodné může býti za jeho dobrodiní?

3. Mne vedl i zase přivedl zdravého, peníze od Gabele on
vzul. on způsobil, že manželku mám, a dábelství od ní on
zapudil, a radost rodičům jejím učinil, mne samého od sežrání

KAPITOLA XL

* © j. žločí tom tdzdra aloapla se s očí.

N . Svs is >K ,> M
' A Neko EŠTES 2 ae
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610 KNIHATOBIÁŠOA© Z 7,m'Ý = KAPITOLAXIII 600ryby vysvobodil, tobě také způsobil, aby viděl světlo nebeské,

a všemidobrýmivěcmiskrze ného naplněníjsme. I cojemu A n

za to hodného budeme moci dáti?

KAPITOLA XIII.

Piseň Toblášovs. — Proroctví o budouci slávě Jerusaléma.

4. Protož prosímté-ojče můj, -aby žádal ho, zdaliby snad 1. Otevřev pak'Tobiáš starší ústa svá, dobrořečil Pánu, a

chtěl vzíti sobě polovici všech věcí, které přineseňy jsou? řekl: Veliký jsí Hospodine na věky, ak po všecky věky králov5. A-povolavše'ho,' tótiž -otec A syn, vzalijej na stravu: a ství tvé:

počali prositi, abyráčil za vděk při polovicí:všech věcí, (2, nebo ty mrskáša úzdrávujed: uvodíš do hrobu, a zase
kteréž-jsou“přínesli.. : Rd lv „' vyvodíš: a není, kdo by utekl před rukou tvou.

6. Tehdy řekl jim tajně: Dobrořečte Bohu. nebeskému; a aŠ 3. Oslavujte Pána- synové. israelští, --A před oblíčejem ná

předevšemiživýmivyznávejte*ho,nebo-jee ěkeils Vámi (8 . k rodůvchvalteho:milosrdenství svá. i 4. nebo:proto řozptýlilvás mezi národy, kteří neznají ho.
T. Tajné zajísté věci královské: dobré: jest: zakrým: -alo abyste vy divné'věci' jeho: vypravovali, a dalí jim znáti, že

skutky Boží zjevovati a vyznávati -poctivé jest! : ko“ není jiný Bůh „všemohoucíkrom něho.

8. Modlitba s postem,a: "aalmužnóu lepší jest nešli po- jb 5. Ontrestal nás pronepravosti naše: a on vysvobodínás

kladyzlata schovávati:1 ©- “ . DD pro milosrdenstvísvoje.
9. néboálmužna od smtti sysvobůruje a onatjes, ješto čistí r“ 6. Pohleďtež tedy,. které věci učinil s námi, a s bázní a

od hříchů,a“čřní, že nalézáme nilokrděnství, -aživot. věčný. a třesením vyznávejte jej: a krále věkův vyvyšujte skutky

10. Ale ti, kdož. činí:hřích,-a noprávosé nepřátelé jsou ň svými..
duše svá. :' 1 Jy 1. Já pak,v zemizájetí svéhoalavitijej budu: neboukázal

11. Protož zjevují vámpravdu, a: nej předvámi ta- M velebnosťsvou nad národemhříšným.,
jemné alóvo. © 8. Protož obraťte se hříšníci, a čiňte spravedlnost před

12.-Když'jal se- mtodiřvádsůlamí; 1 počhovávalmrtvé,a vá Bohej, věříce,že učiní.s,vámimilosrdenstvísvé.
nechávaljsí obědasvého,a-mrtvé-ukrývaljsi přesden.v domě S „Já pak,i duše má v němveseliti se budeme.

svém, 8 v noci pochovávalje je, 46jsem obětovával modlitby l " (710. Dobrořečte Hospodinu všickní.„vyvólénci jeho: konejtetvé Hospodina.* yl M „dnyveselé, a oslavajtejej. .
13.A '2e jsi byl příjemnýBoha, proto třeba bylo, aby < 11: Jerúsalémeměsto Boží. trestál tebe Pán: pro skutky

pokušení zkusilo tebe. WW; „rukou tvých. h

14.:Á'nynf poslalmnePán, abychuždřavil:tebe. aSru f (12. VyznávejPána v dobvýchvěcechsvých, a. dobrořeč
manželku syna tvého od -dábelství vysvobodil. -+ ) * „Bobu. věkův, aby. zase vzdělal v tobě stánek svůj, a povolal16.JázajistéjsemRafaelanděl,jeden'zésedmi,kteří| *<' P zae.ktoběvšechzajatých,aabyseradovalpovšeckyvěky
stojíme před Hospodinem. " sč e věkův.

16. A když.tyto věci uslyšali..zkornióužilse, a, řesouce "Jí 13. Světlemjšanýů, stkvíti:se budeš: a všecky končíny
se padli na tvářsvou. RN | země klaněti se budou tobě.

17. [ řekl jim anděl: Pokoj .vám, nébojté se.. . k (o 14. „Národové zdaléka k tobě přijdou: a dary pesouce kla

18. Nebokdyž jsembyl s vámi,z vůle-Boží byl jsem: jemu 1 něti se hudou Hospodinu v tohé, a zemi tvou zasvatou míti
[tedy] dobrořečte, a: zpívejte jemu (plseň“chvály] . « í "Gudou.*

19. Zdálo sesice, že jséma vámi jedi, a pil: ale já po- 15. Nebo jméno veliké? vzývati budou v tobě.

kru neviditělného, a nápoje, kterýž od lidí nemůže viděn | | 16. .Zlořečení budou, kteříž budou. pohrdati tebou: a potu
byti, požívám'*2. M f pení budou všickni, kteřížbyse rouhali tobě:a požehnání20.Brotéžjižjestčas,abychse:navrátilktomu,kterýab©| budou,kteřížbudoutebevzdělávati.
mne poslal: vy pak“ dobrořečte Bobu, 'a (vyprayujte všecky 17. Ty pak veseliti se budeš v"syhech svých. nebo všickní

21. A"když o' pověděl, zmizel před očima jejich. a více ý [ . 18. Blahoslavení všickni, kteříž milují tebe, a kteříž radujího vídětt nemohli. : ji se pokoji, tvému.
22. Těšdy: padše na zeni,“ ležíce na tváři za tří hodiny, A

dobrořečili. Bohu. a vstavše vypravovali všecky podivné věcijeho. , ;.... . Na .

podivnéVěcijeho. 2- požehnáníbudou,a shromáždéníbudouk Pánu.

'19. Daše má dobrořečPánu, nebo vysvobodil Jerusalém

PA „město své ze všech soužení jeho, Hospodin Bůh náš.

N K E Biahoslávenýbudu, zůstanou-liostatkovésemenemého,něšk „aby vidělí jasnou slávu Jerusaléma.

d 2. Brány, jerasalémskévzdělánybudouz safiru, a smaEv "radu : a z kamení drahéhovšecken okolek.zdí jeho.

22. Ulice jeho podláženy budou kamením bílým a čistým:

a po ulicích jeho alleloja zpíváno bnde.“

=. KAPITOLAML
' Co.v.tajné radě krilovaké uzavřeno.jest, ukrývat. aluší, jelikož

vyzraděnim toho vyřízeni.téhož Dno by překaženo-byti. Jinak aleJest to s radami a skutky Božimi. Zjevení ob zajisté mocněnapomáhá
tomu, žo moudrosť a láska Boží tím vico a jasněji od tvorův poznána KAPITOLA XML

bývá. A t Když Tobliš toto pravil, nebyl Jernsalom Ještě vyvrácen. Tobláš

* Gr. otoové nazývají půst a almužnu dvě křídla, jimiž se modlitba n i © -v prorockém nadšení mlaví tu o věci budoucí jako o minulé.povanáší L 3 Slova tato již ee vypiníla na pozemekém Jerusalému, více pak 00

; Č plní na duchovnímJerusalému, totiž Cirví Páně.P,

BETS
"E —

> Vedle výkladu sv. Bonaventory andělé nepřednášejí modlitby naše
Bohu, Jako by mo je známy činili, ale aby s modlitbou naší spojlil

svatá přání ová a takovou měrou podporovali Ji. rý * Tobiáš mlnví tu o nebeském Jerusalému (viz Zjevení 21, 18),

* Andělé, dí av. Augustin, nasycení bývají chlebem pravdy, s jsonco ; | AS jehož zdi a brány ce skládají z vyvolených Božích, skvoucích se etnosti„A nosti.
1

a * jméno pravého Boha.

pronlknati ovětlem věčné mondrosti, jsou tudy povždy blaženi.

£; "40% Ge AN 134 A 29E n/ , : p- m45LOS 52 n i s „S ir)
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8. A pohané opustí modly své, a přijdou.do Jerusaléma, abydliti budou v něm,
9. a radovati se budou v něm všickní králové země, kla

nějíce se králi izraelskému.

KAPITOLA XIV. 40 vášní NE 10.Protožslyštežsynovémojíotcesvého: SlužteHospo

F o To dinuvpravdě,ahledte,abystečinilityvěcí,kteréžselfbí

29. Požehnaný Hospodin, kterýž povýšil ho, a budiž krá

lovetví jeho na věky věkův nad ním, Amen.

emu,
1. I tak dokonány jsou řeči Tobiášovy. A od té doby, jak 11. a synům svým přikažte, aby činili spravedlnost a (dá

nabyl zraku Tobiáš, byl [ještě] živ čtyřiceti dvě léta, a viděl vali) almužny, aby pamatovali na Boha, a dobrořečili jemu
syny vnukův svých. po všecken čas v pravdě, a z celé moci své.

2. Vyplniv tedy sto let a dvě, pochován jest poctivě v Ninive. 12. Protož nyní synové uposlechněte mne, a nezůstávejte
3. Nebo (když byl] v padesáti a šesti letech ztratil světlo zde: ale v kterýžkoli den pochováte matku svou vedle mne

očí, a [když byl) šedesátiletník je zase obdržel. MČ ee hrobějednom, hned zpravte kroky své,* abyste vyšli odsud:

5. V hodinu pak smrti své povolal k sobě Tobiáše, eyna nive 8 manželkou svou, a 8 syny synův [svých), a navrátil
svého. a sedm mladých synův jeho, vnukův svých, a řekl jím: se k testům svým.

4. Ostatek pak života jeho byl v radostí a s dobrým pro- 13. vidím zajisté, že nepravost jeho“ konec učíní jemu.
apěchem bázně Boží odešel v pokoji. 14. I stalo se, že po smrti matky své Tobiáš odešel z Ni

6. Blízko bude zkáza Ninive: nebo nepochybné jest slovo 15. A nalezl je zdravé v starosti dobré: a péči o ně měl,
Páně:' a bratří naši, kteřížto rozptýleni jsou z země izraelské, a sám zavřel oči jejich: a všecko dědictví domu Raguelova

navrátí se do ní. . obdržel on sám: a viděl páté pokolení, syny synův svých.
7. Všecka pak zpustlá země jeho naplněna bude, a dům 16. A když vyplnil let devadesát a devět v bázni Boží,

Boží, který vypálen jest v něm, zase vystaven bude: a tuť s radostí pochovali ho.

se navrátí všickni, kteříž se bojí Boha. / 17. Všecko pak příbuzenství jeho, a veškeren rod jeho
setrval v dobrém životě, a v svatém obcování, tak že jsou

KAPITOLAXIV. byli Bohu milí, i lidem, jakož i všechněm obyvatelům v zemi.

*olova,od prorokůNahumaa Bofonlášeo skáze Nlnívoprosešená lbudos vyplněna, oož se také stalo, 40 lot po emrti staršího Tobláše + " 1 © J. strojte, chystejte so na otstu.
skrze Astysga a Nabopalasara. * t.j. města Ninive.
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KNIHA JUDITH.

Kniha označena jest jménem vdovy israelské Judith, kteráž rodné město své Bethulii

od Holoferna vévody, krále assyrekého obležené, od jisté zkázy,

a celou vlasť s Jerusalémem od záhuby osvobodila, ježto s důvěrou v Boha, vyšedší do ležení nepřátel

Holofernovi sťala hlavu.

KAPITOLA L

Arfarné král medský od Mabuchodonosora přemožen. — Nabachodonosor
oslyšán od národův na pomoc povolaných.

1. Arfaxad, král medský, podmanil mnohé národy pod avé
panství, a on vystavěl město velmi mocné, kteréž nazval
Ekbatansa,

2. z kamení čtverhraného a tesaného: a udělal zdi jeho
zšíří loktův sedmdesáti, a zvýší loktův třicíti, věže pak jeho
postavil zvýší ato loktův.

8. Po čtyřech pak stranách jejich, obojí strana zdélí dva
ceti šlepějí noh se táhla, i postavil brány jeho na výčšijako
věže:

4. a chlubil se jako mocný v síle vojaka svého, a v slávě
vozův svých.

5. Tedy léta dvanáctého kralování svého: Nabuchodonosor“
král assyraký, který kraloval v Ninive městě velikém, bojoval
proti Arfaxadovi, a přemohl ho

6. na poli velikém, které slove Ragau, mezi Eofratem a
Tigrem, a Jadasonem, na poll Eriocha krále Elických. *

7. Tehdy vyrýšeno jest královatví Nabnchodonosorovo, a
ardce jeho pozdvihlo se: i poslal ko všem, kteříž bydlili
v Cilicii, a v Damašku, a v Libanu,

8. i k národům, kteříž jsou na Karmelu, a v Cedar" a
k obyvatelům galilejským na polí velikém Eadrelon,

9. a ke všem, kteříž bylí v Samaří; a za řekou Jordánem
až do Jerusaléma, | do vší země Jesse,“ až kde dochází se
ku končinám země mouřenínské.

10. K těm ke všem poslal posly Nabuchodonosor, král as
ayrský :*

11. kteřížto všickní jednomyslně mu odepřeli, a poslali je
zpět prázdné, a beze cti zamítli je.

KAPITOLA I.

' upevnil a okrášlíl město Ekbatany, jež otre jeho Dejoces založil.
* £ j. Asarhadoa, který sde sinje Nabaobodunosor,protože byl spolu

králem v Babyloně, kdež jméno Nabuchodonosor bylo obcené všem

3 Oedar byl národ kočající v pusté Arabil na východ od Libanonu.

* Gosen v dolním Egyptě.

* Nabuchodonosor velel jim, aby se podrobili.

12. Tehdy rozhněvav se Nabuchodonosor král na všecku
zemi tu, zapřisáhl se skrze trůn a království své, že se po
mstí nade všemi těmito krajinami.

KAPITOLA II.
Nabaobodonosor vyslal Hlolofermaproti národům. — Ukrateosí Holofermova

1. Léta třináctého Nabuchodonosora krále, dvamecítmého
dne měsíce prvního, byla (o tom] řeč v domě Nabuchodono
sora krále assyrakého, že se pomstí.

2. I svolal všecky starší, a všecky vévody, a bojovníky
své, a měl s nimi tajnou radu svou:

8. a pověděl jim myšlení své, že na tom jest, aby všecka
zemi podmanil avému panování.

4. Kterážto řeč když se líbila všechněm, povolal Nabucho
donosor král Holoferna, knížete vojska svého,

5. a řekl jemu: Vytáhni proti všelikému království na zá
padě, a zvláště proti těm, kteříž jsou pohrzeli rozkazem mým.

6. Neodpustí oko tvé žádnému království, a všeliké město
hrazené podmaníš mi.

7. Tehdy Holofernes svolal vévody, a správce vojenské moci
assyrské, a sčetl muže k boji, jak mu přikázal král, sto a
dvaceti tisíců pěších bojovných, a jízdných střelců dvanácte
tisíc.

8. A předeslal všecku výpravu svou 8 nesčíslným množstvím
velbloudů, s zásobami, kteréžby vojsku hojně stačily, také volů
akoty, a stáda ovec, jichžto nebylo počtu.

9. Obilí ze vší Syrle při svém pochodu připraviti rozkázal.
10. Ano 1 zlata, a stříbra, z domu královského vzal velmi

mnoho.

11. I táhl on, i všecko vojsko, 8 vozy, a 8 jezdci, a se
střelci, ktefižto přikryli tvář země, jako kobylky.

12. A když přešel končiny assyraké, přitáhl k horám ve
likým Ange,' kteréž jsou na levé straně Cilicie, i vstoupil do
všech hrádků jejich, a opanoval všelikou pevnost.

13. Vybojoval pak město převelmi slavné Melothi, a zloupíl
všecky syny Tharsls, i syny Ismaelovy, kteříž byli proti pouští,
a na poledne země Cellon.

KAPITOLA II.

! Ange jost odvětví velkého pohoří Tanras.
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14. I přepravil se přes Eufrat, a přitáhl do Mesopotamie:
a vyvrátil všecka města vysoká, kteráž byla tam, od potoka
Mambre, až kde se přichází k moři:

16. a opanovsl pomezí její, od Cilicie, až k pomezím Jafeth.
kteráž jsou na poledne.

16. A zjímal všecky syny madiánské, a zloupil všecko bo

hatství jejích, a ostrostí meče pobil všecky, kteříž se jemu
bránili.

17. A potom sstoupil na roviny damašské v ty dny, když
byla žeň, a popálil všecko obilí, a všecky stromy a vinice
rozkázal posekati:

18. i připadl strach jeho na všecky obyvatele země.

KAPITOLAII
Dobrovolné se poddávází maobých národů Holofarnovi.— Tyranství jeho.

1. Tehdy ze všech měst a krajin králové a knížata, totiž
Byrie, Mesopotamie, a Syrle Sobal, i Lible, i Cllicie, poslali
posly své, kteřížto přišedše k Holofernoví, řekli:

9. Přestaniž hněv tvůj nad námi. Lépe jest zajisté, abychom
živi jsouce sloužili Nabuchodonosorovi králi velikému, a pod
dáni byli tobě, nežli mrouce s zahynutím svým samí služeb
nosti své škodu trpěli.*

3. Všeliké město naše, i všecko vladařetví, všecky hory,

i pahrbkové, i pole, i skoty volů, i stáda ovec, a koz, i koní,
1 velbloudův 1 všickni statkové naši, i čeledi, jsou před tváří
tvou: .

4. nechť jsou všecky věcí naše pod právem tvým.
č. My a synové naši služebníci tvoji jsme.
6. Příjdiž k nám (jako) pán pokojný, a džívej alužebnosti

naší, jak se bude líbiti tobě.
7. Tehdy estoupil s hor 8 jezdci a s mocí velikou, a opa

noval každé město, í všecky obyvatele země.
8. Ze všech pak měst vzal s sebou na pomoc muže silné,

a vybrané k bojí.
9. A tak veliký strach padl na ty krajiny, že ze všech

měst obyvatelé přední, a ve cti postavení spolu s lidem vstříc
vycházeli přicházejícímu,

10. přijímajíce ho s věncí, a a pochodněmí, poskakujíce
s bubny a 8 píšťalami.

11. A však při tom při všem nemohli ukrotiti ukrutenství
jeho srdce:

12. neb i města jejích zkazil, a háje jejich posekal.
13. Nebo byl Nabachodonosor král přikázal jemu, aby

všecky bohy zemské vyhladil, totiž aby on sám byl nazýván
bohem od těch národův, kteřížby mohlí mocí Holofernovou
podmanění býti.

14. Přešed pak Syrii Sobal, i všecku Apamei, i všecku
Mesopotamii, přitáhl k Idumejským do země Gabaa,

15. a zdobýval měst jejich, a zůstal tu za třiceti dní, v kte
rýchžto dnech rozkázal, aby ajednotilo se všecko vojsko moci své.

KAPITOLAIV. |
larnaišti osazovali hory a městečka — | volali ku Pánu Bobu o pomoc,

1. Tehdy uslyževše ty věci synové israelští, kteříž bydlili
v zemi judské, báli se velmi před tváří jeho.

2. Strach a hrůza padly na mysl jejich, aby též neučinil

KAPITOLA II.

* £ J. v porobě hrdla naše ( statky ztratili.Z
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Jerusalému a chrámu Páně, což byl učinil jiným městům a
chrámům jejich.

9. I poslali po všf Samaří vůkol až do Jericha, a osadili
všecky vrchy hor:

4. a zdml obehnali městečka svá, a nashromáždili obilí na
přípravu k boji.

5. Kněz také Eliachím psal ke všem, kteříž byli proti
Esdrelon, jež jest naproti velikému poli blízko Dothatn, a ke
všem, skrze kteréž mohl býti průchod cesty,

©. aby osadili stráně hor, kudy mohli táhuonti k Jerusa
lému, a tu aby drželi stráž, kdežtoby úzký průchod byl mezí
horami.

7. Ičínili synové israelští vedle toho, což jim poručil knéz
Páně Eliachim.

8. I volal veškeren lid k Hospodinu s snažností velikou,
a ponížili duší svých v postech, a v modlitbách, oni i ženy
jejích. <

9. A kněží oblékli ae v žíně, a nemluvňátka položili na
proti chrámu Páně, a oltář Páně přikryli žíní:

10. a volali ku Pánu Bohu israelskému jednomyslně, aby
nebyly dány dítky jejich v loupež, a manželky jejich za kořist,
a města jejich ve zkázu, a svaté věci jejich v poškvrnění, a
aby nestalí se pohaněním národům.

11. Tehdy Eliachim, kněz Hospodinův veliký, obcházel
veškeren lid israelský, a mluvil jim,

12. řka: Vězte, že vyslyší Pán modlitby vaše, jestliže stále
setrváte v postech, a modlitbách před oblíčejem Páně.

13. Pomněte na Mojžíše služebníka Páně, kterýž Amaleka,
jenž doufal v síle své, a v moci své, a v vojsku svém, a
v pavezách svých, a v vozích svých, a v jezdcích svých, ne
bojuje mečem, ale modlitbami svatými modle se porazil:

14. takť (poražení) budou všickrii něpřátelé lidu israel
ského: jestliže setrváte v tom skutku, kterýž jste začali.

16. Protož k jeho takovému napomínání modlíce se Pánu,
zůstávali před oblíčejem Páně,

16. tak že i ti, kteříž obětovali zápalné oběti Pánu, pře
pásání jsonce žíněmi obětovali oběti Pánu, a byl popel na
hlavách jejích.“

17. A všickni z celého srdce svého modlíli se Bohu, aby
navštívil lid svůj israelaký.

KAPITOLA V.

UHolofernovovyzvidání o krajině Judské. — Zpráva Jemu od Achlora dána.
Hněv kničat Holofernorých na Achlora.

1. I oznámeno jest Holofernovi knížeti vojska assyrského,
žeby synové israelští chystali se k odporu, a že cesty na
horách zavřeli.

2. I rozpálil se prchlivostí náramnou a hněvem velikým,
1 povolal všech knížat moabských, a vévod ammonitakých,

3. a řekl jim: Povězte mi, kdo jest líd tento, jenž drží
hory osazené: aneb která, a jaká, a jak veliká jsou města
jejich: v čem záleží moc jejích, a mnoholi jest jich: aneb
kdo jest králem vojska jejích:

4. a proč tito, mezí všemi, kteříž bydlí na východě, po
brdli námi, a novyšli v cestu nám, aby nás příjali s pokojem?

KAPITOLA IV.

* Při obětování a službách Božích vůbec užívalo se roucha slavného.
Při obecné strasti v podobných případnostech bývalí také kněží obě
tujicí rouchom emutka oděnl. Joel 1, 18.
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Ď. Tehdy Achior vůdce všech synův Ammonových odpoví
daje, řekl: Ráčíš-li slyšeti pane můj, povím pravdu před

oblíčejemtvým, o lidu::tamto, kterýž:„bydlíD8 Jtěch] horách,
a nevyjde slovo lživé z úst mých.

6. Lid.tén:jest z roduchaldejského..
7. Ten nejprv bydlil- v Mesopotamii, nebo nechtěli násle

dovati bohův otéův svých, jeňž byli v zemi chaldejské.

8. A tak opůstivšé :posvátné obyčeje otců svých. kteřížv množství bohův: byli,.

9. jednoho Boha nebeského ctili: kterýž i přikázal jim, aby
vyšli odtud, :a přebývali:v Chárám. A když byl -hlad po. vší
zemi, sstoupili do Egypta, a tam za čtyři sta let tak .jjsou se
rozmnožili,že vojeko.jejich:nemohlosečténobýt. |

10. A když obtéžoval je král egyptský, a v. službu je pod
robil, aby jemu stavěli města:z bláta 'a-s-cihel, volali k. Ho
spodinu [Bohu] svému, kterýž bil všečku zemi egyptskou
ranami rozličnými.

11. A kdyžEgyptští je vypudil od sebe, a přestala rána
nad nimi, a opět.je chtěli zjímati, a k své službě navrátiti,

12. oni utíkali, a Bůh. neběský otevřel moře, tak že 8 obou

stran vodyjelo zeď povně stály, a-onísuchou nohoupo dnu
moře jdoace přešli. :

18. Na kterámžto místě, když nesčíslné vojsko Egypiských
je stíhalo,tak je voda přikryla, že nezůstal aúi jeden, :kte
rýžby vypravoval. potomnímťo, co-se stalo.

14. Vyšedše pak z moře :červeného vešli do. pustin. bory

Sinai, v. kterýchžto nikdy člověk nemohl bydliti, aniž syn
člověkakdy odpočinul.

15. Ta -byly studnice hořké osladčeny jim za nápoj, a počtyřiceti let potravu: s..nebe dostávali.

16. Kamžkoli přitáhli bez lučiště a beze střely, a bez pa
vezy, a :bézmeče, Bth jejich: bojoval za.ně, a vítězili..

17. A. nebyl, kdobý se zprotivil lidu toma,“ leč když. odstoupil od pocty.Pána. Boha:svého.

18. Kolikrát pak koi kromě tóhoBoha svého,Jiného ctili,
dáni jsou v-loupež, a v.méč, :a v pobanění. :

19. Kolikrát.pak koli (zase) želeli' toho,že. jsou odstoupili
od služby Boha svého, dal jim Bůh nebeský 'efla k odolání.

20. Až i: krále chananejského, -A jebusejského, a 'feresej
ského, a hetbejského. a hevejského, a amorrhejského, a.všecky
mocné v Hesebon porazili, a země jejich, a města jejich sami
opanovali:

21. a dokud nebřešili přeď oblíčejem Boha svého, dobře
se jim vedlo: Bůh zajisté. jejích nenávidí nepravosti.

22. Nebo i -před-těmito lety, -když odstoupili od cesty,
kterouž byl předložil jim Bůb, aby chodili po ní, vyhlazení

jsou válkami od mnohých národů, a velmi mnozí z nich za
jatí zavedení jsou do země cizí.“ ©

29. Ondy pak navrátivše se k Hospodinu Bohu svému,
z rozptýlení, kterýmž rozptýleni byli, (opět) sbromážděni jsou
v jedno, i vstoupili na tyto všecky hory, a zase vládnou Je
rusalémem, kdežto jest Svatyně jejích.

24. Protož nyní pane můj, vyptéj se, zdali jest která ne
pravosť na nich před oblíčejem Boha jejich: (paklí jest,
tedy) vytáhněme proti nim, nebo jisté vydá je Bůh jejich
tobě, a podmanění budou pode jho moci tvé.

KAPITOLA V.

* Nedávno před tím od Salmanassara odvedeno deset pokulení do
zajeti assyrského. Touž těméř dobou král Manasses s mnobými Židy
zajat jest a odveden do Babylona.
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25. Jestliže pak není úrazu v národu tom před Bohem

jeho, nebudeme moci odolati jim: nebo Bůh Jejich bránitibude je: a budeme v pobanění vší zemi:

. 26..1 stalo se, když domlovil Achlor. slova ta, rozhněvali
se všickní knížata Holofernovi, a myalili zabiti ho, řkouce
jeden k druhému: :

: 37, Kdo.jest tento, ježto praví, že synové. israelští mohou
odolati králi Nabuchodonosorovi, a vojskům jeho, lidé bez

bráně a bez efly, a beze. zkušenosti- v umění bojovném ?
28. Aby tedy poznal- Achlor, .že oklamává nás, . potáhněme

na hory: a když zjímáni budou mocní Jejich, tedy 1 on
9 nimi mečemproboden bude:

29. aby věděl každý národ, že Nabuchodonosor jest bůh

země, a krom něhojiného není.

KAPITOLA VI.
Holoferces rozlicen proti Achforovi. — Vydání ho v moc Jidu lernelskému.

: Modlitba jida loraelského za vysvobození.

1. I stalo se, když přestali mlaviti, rozhněvav 86| náramně
Holofernes, řekl k Achiorovi:

2. Žejsi nám prorokoval, řka, že lid teraelaký obránán

bývá od Boha svého, abych ukázal tobě, že není. Boha, lečtoliko Nabuchodonosor:

. 3.. když porazíme je všecky, jako člověka jednoho, tehdáž
1.ty. 8 nimi mečem Assyrských záblazen. budeš,. a veškeren
Israel s tebou zábubou zahyne: ,

4. a zkusíš, že Nabuchodonosor.jest pánem vší země:
tehdáž meč vojska:mého pronikne bokytvé, a jsa: proboden
padněšmezi raněnými láraelskými, a nebudeš.oddýchati více,
až zablazen budeš s nimi.

- č, Jestliže pak proroctví tvé máš za pravé, nechť neopadá
oblíčej tvůj a bledost, která jest na tváři tvé, nechť odstoupí
od tebe,jestliže mníš, že tato slova má nemohou Benaplnití.

6. Aby pak věděl, že spolu s nimi těch věcí zkusíš, hle
od této hodiny budeš přitovaryšen k lidu jejich, aby, když
hodně.mým mečemtrestání budou, ty také pomstěpodroben byl.

7. Tehdy Holofernea rozkázal služehníkům svým, aby jali
Ačhióra, a vódlljej do Bethulie, a vydali jej v ruce synův
israelakých.

. 8. [ vzavše ho služebníci Holofernovi, šli přea pole: a když
přiblížili se k horám. vyšli proti ním prakovníci.: 

9. Onipak uchýlivše se stranou hory, Achiora přivázali
k'stromu za-ruce i za nohy, a tak avázanéhoprovazy nechali
ho, a navrátili se. k pánu svému.

10. Synové pak.israelští, vyšedše z Bethulie,. přiaí k němu:
kteréhož rozvázavše přivedli do Bethulie, a postavivše jej
u prostřed“ lidu, tázalí se ho, coby to bylo, že ho Assyrští
svázaného nechali.

11: V.těch dnech byli tam knížata, Ozláš syn Michův
z pokolení Simeonova, a Charmi, kterýž | Gothoniel [sloul].

12. Protož u prostřed starších, a přede všemí, Achior vy
pravoval všecko, což byl mluvil jsa tázán od Holoferna: a
kterak lid Holofernův chtěl ho pro to zahiti,

13. a kterak sám Holofernes rozhněvav se kázal jej z té
příčiny vydati lidu israelskému: aby kdyžby přemohl syny
israelské, tedy i jej Achiora rozličnými mukami rozkázal za
hladiti, proto že řekl: Bůh nebeský jest obránce jejich.

14. A když Achior všecky tyto věci vyložil, veškeren lid
padl na tvář, klanějíce se Pánu, a gpolečným kvílením a
pláčem jednomyslně prosby své před Pánem vylévali,
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15. řkouce: Pane Bože nebes i země, pohleď na pýchu

jejich, a vzhlední na naší pokoru, a tváři tvých svatých po
zoruj, a ukaž, že neopouštíš doufajících v tebe: a ponižuješ
těch, jižto v sebe doufají, a svou mocí se chlubí.

16. Tehdy dokonavše pláč, a modlitbu, kterouž se celý den
lidé modlili, potěšovali Achiora,

17. řkouce: Bůh otcův našich, jehož jsi ty moc vypravoval,
on tobě dá tu odplatu, že spíše ty uzříš jejich zahynutí.

18. A když Pán Bůh náš dá tu svobodu služebníkům svým,
budiž i a tebou Bůh u prostřed nás: aby jak se bude Ifbiti
tobě, se všemi svými bydlil mezi námi.

19. Tehdy Oziáš, když se dokonala rada, přijal jej do domu
svého a učinil jemu večeři velikou.

2. A svolav všecky starší, spolu dokonavše půst posilnili se.
21. Potom pak svolán jest veškeren líd, a přea celou noc

ve shromáždění modlili se, prosíce pomoci od Boha israel
ského. —

KAPITOLA VI.
(Obležení Hetbulie. — Bethulských jednání s Ozlášem o poddání města.

1. Druhého pak dne přikázal Holofernea vojskům svým, aby
táhli proti Bethulli.

2. Bylo pak pěších bojovníkův sto a dvaceti tisíců, a jezdchv
dvamecítma tisíc, krom těch mužův, kteréž ozbrojíl, když je
byl zjímal, a přivedl z krajin a měst všeliké mládeže.

8. Všickni tí strojili ee spolu k boji proti synům israel
ským, a přišlí po strání hory až na vrch, který jest proti
Dotbain. od místa, které slove Belma, až do Chelmon. jenž
jest proti Esdrelon.

4. Synové pak israelští když uzřeli množství jejich. padli
na zemi, sypajíce popel na hlavy své, jednomyslně modlíce
ce, aby Bůh israelský ukázal milosrdenství své nad lidem svým.

č. A vzavše zbroje avé vojenské, obsadili místa. která vedou
k úžinám mezi horami, a ostříhali jich celý den i noc.

6. Holofernes pak když obcházel vůkol. nalezl ano ze stu
dnice tekla voda po trubách do města. z strany polední před
městem: i přikázal zpřetínati trouhy. po kterých tekla vodajim.

7. Byly však studnice nedaleko ode zdí, z kterýchž vídáni
jsou aní kradmo váží vodu, k avlažení [úst] více nežli ku pití.

8. Ale synové Ammonovi, a Moaboví přistoupili k Holo
fernovi, řkouce: Synové israelští nedoufají v kopí ani v střelu,
ale hory brání jich, a pahrbkové příkří ohražují je.'

9. Protož aby bez bitvy společné mohl přemoci je, osaď
strážnými studnice, aby nemohli vážiti vody z nich, a tak
bez meče zmoříš je: aneb jistě umdlení jsouce poddají mésto
své, kteréžto mají za nedobytné, proto že leží na horách.

10. I líbila se slova ta Holofernovi a služebníkům jeho, a
osadil vůkol při každé studnicí ato mužů.

11. A když tato stráž po dvaceti dní tak se konala, vyschly
cisterny, | stokové vod, všechněm obyvatelům bethulským.
tak že nebylo ve městě vody, aby 6e napili do avtosti aní
8jeden den, nebo na míru dávána byla lídu voda na každý den.

12. Tehdy shromáždivše se k Ozlášovi všickní muži, I ženy,
mládenci | děti, všickní spolu jedním hlasem

18. řekli: Nechť soudí Bůh mezi námi a tebou, neboť učinil

jsl nám zlé věci. nechtě mluvití pokojně s Assyrskými, a
proto prodal nás Bůh v ruce jejich.

KAPITOLA VII.

* Bethulie tvrz měln vysoké zdí a stála na vysokých a nepřístup
ných hrázích.
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14. A protož není, kdoby spomohl, nebť padáme před očima

jejich žízní a záhubou velikou. :
16. A nyní svolejte všecky, kteříž jsou v městě, abychom

dobrovolně poddalí ae všíckní lidu Holofernovu.
16. Nebo lépe jest, abychom zajati a živí jsouce, chválili

Pána, nežlí abychom zemřeli, a bylí v pohanění všelíkému
lidu, kdyžbychom viděli manželky naše, a děti naše umírati
před očima našima.

17. Osvědčujeme dnes nebem i zemí, i Bohem otcův našich,
kterýž mstí nad námi vedle hříchův našich, abyste již dali
město v ruce vojska Holofernova, a aťjest ostrostí meče konec
náš krátký, kterýž prodlužuje se v suchotě žízně.

18. A když to pověděli, stal se pláč a kvílení veliké u pro
střed shromáždění ode všech, a za mnoho hodin jedním hlasem
volali k Bohu, řkouce:

19. Zhřešilí jsme a otci svými, nespravedlivě jsme činili,
a nepravos( jsme páchali.

20. Ty, jenž jsl milostivý, smíluj se nad námi, aneb svou
metlou pomstí nad nepravostmí našimi, ale nevydávej vyzná
vajících tebe lidu, kterýž nezná tebe,

21. aby neřekli-mezi národy: Kde jest Bůh jejich?
22. A když těmi kříky ustavše, a tím pláčem zemdlení

jsouce, mičeli,
28. povstav Oziáš alze, řekl: Dobré mysli buďte bratří, a

těchto pět dní počekejme od Pána smilování.
24. Nebo snad rozhněvání své [od nás] odejme, a dé slávu

jménu svému.
25. Jestliže pak pomine pět dní, a nepřijde pomoci, uči

níme podle slov, kteráž jste mluvil.

KAPITOLAVIIL
Rod, ctnosti a chvála Judithy. — Děiky knlfatám bethulakým, — Napo

meoati jich k modlitbě a k doufini v Boha. — Jadith vyšla s města.

1. I stalo se, že uslyšela slova tato Judith vdova, kteráž
byla dcera Merari, syna Idoxova, syna Josefova, syna Oziá
šova, syna Elajova, syna Jamnnorova, syna Gedeonova, syna
Rafalmova, syna Achitobova, syna Melchiášova, syna Ena
nova, syna Nathaniášova, syna Salathielova, syna Simeonova,
syna Rubenova:'

2. a muž její byl Manassea, kterýž umřel v čas žni ječ
menné:

9. nebo když stál nad těmi, kteříž vázali snopy na poli,
přišlo horko na hlavu jeho, | umřel v Bethulil městě avém,
a pochován jest tam s otci svými.

A Byla pak Judith pozůstalá (manželka) jeho vdovou již
za tři léta, a šest měsíců.

5. A připravila sobě v hořejším dílu domu svého soukromí
pokojík. v němžto s děvečkumi svými uzavřená bydlila.

6. A majíc žíní na bedrách svých, postila se po všecky
dny života svého,* krom sobot a novměsícův, a svátkův
domu israelského.

7. Byla pak velmi krásného vzezření, k tomu jí zůstavil
muž její bohatství veliká, a čeleď hojnou, a statky, akotů
volů, a stád ovec plné.

KAPITOLA VIIL

*t j. místo vyna Rubenova, rozoměj syna Jakobova.
* Judith toliko jednou za den, u večer, jedla, za příčinou amutku

K“ prosmrfmanžela."ar“u> "a ". C P
- kW4čIPA 87
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8. A byla ona mezi všemi nejslovátnější: nebo bála se
Pána velmí, aniž byl kdo, ježtoby mlavíl o ní slovo zlé.

9. Ta tedy když uslyšela, žeby Oziáš alíbil, že po pět
dnech chce poddati město, poslala k starším Chabí a Charmí.

10. I přišli k ní, a řekla jim: Jaká jest příčina, že avolil
Orláš, vydati město Assyrským, jestliže v pěti dnech nepřijde
vám spomožení?

11. A kdo jste vy, že pokoušíte Hospodina *
12. Není to řeč, ježby milosrdenství vzbudila, ale spíše,

kterážby k hněvu popadila, a prchlivost podpálila.
13. Uložili jste vy čas emilování Pánu a podle vůle vaší

den ustanovili jste jemu.
14. Ale že trpělivý jest Pán, protož kajme se z toho, a

odpuštění jeho vylévajíce alze žádejme:
15. neboť nehrozí Bůh tak jako člověk, aniž rozpálí ne

k hněvu tak jako syn člověka.

16. A protož pokořme jemu duší svých, a v dachu po
korném, sloužíce jemu,

17. s pláčem rceme Pánu, aby vedle vůle své tak učinil
s námi milosrdenství své: abychom jako zkormouceno jest
srdce naše pro pýchu jejich, tak také z naší pokory my se
chlubili:

18. nebo nenásledovali jsme hříchův otců naších, kteříž: opu
stilí Boha svého, a klaněli se bohům cízím,

19. pro kterýžto hřích dáni jsou v meč, a v loupež. a
v pohanění svým nepřátelům: ale my jiného Boha neznáme,
kromě něho.

2. Očekávejmež pokorně potěšení jeho, a on vyhledávati
bude krve naší z trápení nepřátel našich, a poníží všech ná
rodů, kteřížkoli povstávají proti nám, a učiní je beze cti
Pán Bůh náš.

21. A nyní bratří, poněvadž vy jste starší v lidu Božím,
a na vás záleží život jejich,“ [protož] výmluvností svou po
zdvihněte srdce jejich, aby pamatovali, že jsou byli zkušování
otcové naši, aby zkušení byli, zdali právě ctí Boha svého.

22. Pamatovatí mají na to, kterak otec náš Abraham zkoušen
jest, a akrze mnohé zámatky zkušen, přítelem Božím učiněn
jest.

28. Tak lsák, tak Jakob, tak Mojžíš, i všickni, kteříž se

líbili Bohu, skrze mnohé zámutky prošli věrní (zůstavšej.
24 Ti pak, kteříž pokušení nepřijali s bázní Páně, ale

svou netrpělivosť a pohanu reptání svého proti Pánu pronesli.
25. vyplenění jsou od zhoubce,“ a od hadův zhynuli.
26. Protož i my nemstěme se* za ty věcí, kteréž trpíme,
27. ale myslíce, že tato trápení menší jsou, nežli hříchové

naši, věřme. že metly Páně, jimiž nás jako služebníky tresce,
k polepšení, a ne k našemu zahynutí příšly.

28. I řekl jí Oziáš, a starší: Všecko, což jsi koli mluvila,

jest pravé, a není v řečech tvých žádné úhony.
29. Nyní tedy modli se xa nás, nebo jsi žena svatá a boha

bojná.

80. I řekla jim Judith: Jakož poznáváte, že z Boha jest, což
jsem mohla mluviti:

31. tak také zkuste, z Boha-li to jest, co jsem umínila
učiniti, « modlete se, ať Bůh učiní pevnou radu mou.

32. Vy státi budete u brány noci této, a já vyjdu se služkou

" na starších Bethulských bylo zachovatí Bethulli, jelikož pádem
tohoto města byl by nepřátelům dán klíč k celé semi
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svou: a modlete se, aby jakož jste řekli, v pěti dnech
vzhlédl Pán na lid svůj israelský.

39. Chciť pak, abyste se vy nedoptávali na ten skutek můj,
a dokud neoznámím vám, nic jiného ať se neděje, než mo
dlítba za mne ku Pánu Bohu našemu.

34. I řekl jí Oziáš kníže judské: Jdi v pokoji, a Pán budiž
8 tebou ku pomstě nepřátel naších. A navrátivše se odešli.

KAPITOLA IX.
Modlitba Jadith sa pomoc prosiel,

1. A když odešli, Judith vešla do modlitebnice své: a
oblekši se v žíni posypala popelem hlavy své: a rozprostřevší
se před Pánem, volala k Hospodinu, řkouc:

2. Hospodine Bože otce“ mého Simeona. kterýž jsi dal
jemu meč ku pomsté nad cizozemci. kteříž násilně poškvrnili
pannu, obnaživše stehna její k zahanbení,“

3. a dal jsi ženy jejich v loupež, a dcery jejich v zajetí,

a všelikou kořisť k rozbitování služebníkům svým, kteříž
horlili horlivostí tvou: pomoz, prosím tebe Pane Bože můj
mně vdově.

4. Nebo ty jsí učinil prvnější věcí,* a tyto po nich vy
myslil jsi: a stalo se to, co chtěl jsi ty.

5. Nebo všecky cesty tvé jsou pohotově, a své soudy v pro
zřetedlnosti savé položil jai.*

©. Pohleď na stany assyrské nyní, jakož jsi druhdy ráčil
pohleděti na stany egyptské, kdyžto za služebníky tvými
v odění běželi, doufajíce v vozy, a v jízdné své, a v množ
ství bojovníkův.

T. Ty ale pohleděl jai na vojska jejich, a tmy unavily je.
8. Propast držela nohy jejich, a vody přikryly je.
9. Talk ať jsou I tito Hospodine, kteříž doufají v množství

svém, a v svých vozích, a v oštípech, a štítech. a v střelách
svých, a v kopích chlubí se,

10. a nevědí, že ty sám jsi Bůh náš, který stíráš boje od
počátku, a Pán jest jméno tvé.

11. Pozdvihní ramene avého jako od počátku, a sílu jejich
potři mocí svou: nechť padne moc jejich prchlívostí tvou,
nebo alibají, že poruší svatyně tvé, a poškvrní stánek jména

tvého, a mečem svým srazí roh oltáře tvého. .
12. Učiniž Pane, aby vlastuím [jeho] mečem sťata byla

pýcha jeho:
13. nechť jest jat osidlem očí svých na mně, a udeříš jej

ze rtů laskavosti mé. *

14. Dej mi ve srdci stálost, abych potupila ho: a sílu,
abych jej vyvrátila.

16. Neboť bude to památka jména tvého, když ruka ženy
svrhne ho.

16. Neboť nezáleží v množství afla tvá Pane, aní v síle
koňů jest mocnosť tvá, aniž pyšní líbíli se tobě od počátku:
ale ponížených a tichých vždycky se tobě líbila modlitba.

KAPITOLA IX

* praotoo mého.
* Děj vypsán jest v 1. Mojž. 84., 26. Dvou věcí sluší tu znamenati:

zprvu horlivostí Simeona a Levi, bájících česť Boží a lidu svého, pak
spůsobu, jakým to činili. Horlivosť byla spravedlivá s tady chválí ji
Jadith. Avšak neobralný a nelidský byl způsob, kterým se to dělo.

* všecky předešlé divy, kteréž se děly k vysvobození Jerselakých.
* £.J. všecko, ookoll v čase konáš, Jest již od věšnosti

připraveno.
* £. j. sladkými slovy rtův mých.„E
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17. Bože nebes, stvořiteli vod, a Pane vňeho stvoření, vy
slyš mne bídnou modlitelku, a v tvém míloardenství silně
doufající.

18. Pomní Pane na zákon svůj, a dej slovo v ústa má, a
ve srdci mém posiliž úmyslu, aby dům tvůj zůstal v posvě
cení tvém:

19. a všickní národové ať poznají, že ty sám jsi Bůh, a
není jiného kromě tebe.

KAPITOLA X.
Jedith ozdoboě přistrojena vyšla a městu, — Uvedena Jest k Holofernovl,

1. I stalo se, když přestala volati k Pánu, vstala z místa,
na kterém ležela rozprostřená před Pánem.

2, I povolala slažky své, a sšedší dolů do domu svého,
aložila s sebe žíni, a svlékla s sebe roucho vďovství svého,

3. a umyla tělo avé, a pomarala se mastí výbornou, a roz
česala vlasy hlavy své, a vstavila čepec na hlavu svou, a
oblékla se v roucha veselí svého, a obula střevíčky na noby
své, a-vzala náramky a lilijky, a náušnice, a prsteny, a všemi
ozdobamisvýmiokrášlilase.

4. Jížto také Pán přidal stkvělosti: nebo všecka tato ozdoba
nebyla z chlipnosti, ale z ctnosti: a proto Pán ta krásu roz
množil na ní, aby nevyrovnalou krásou očím všech se ukázala.

6. I vložila na služku svou láhvici vína, a nádobu oleje,
a pražmu, a hrudy fikův, a chleby, a sýr, i šla.'

6. A když přišli ku bráně města, nalezly ani čekají tu
Oziáš, a starší města.

7. Kteřížto když viděli ji, užasli, a divili se náramně kráse
její.

8. Však nic se jí netážíce pustili ji, aby šla, řkouce: Bůh
otcův našich dej tobě milost, a všeho úmyslu srdce tvého
posilni svou mocí, aby měl z tebe chválu Jerusalém, a jméno
tvá bylo v počtu svatých a spravedlivých.

U. I řekli ti, kteříž tu byli, všickni jedním hlasem: Staň
se, slaň se.

10. Tedy Judith modlíc ae Pánu Bohu, šla skrze bránu,
ona i alužka její.

11. I stalo se, když astupovala s hory okolo svítání, potkali
se B ní vyzvědačí assyrští, a chytili ji, řkouce: Odkud jdeš,
a kam se béřeš?

12. Kterážto odpověděla: Dcera jsem židovská, a proto
jsem utekla od nich, neb jsem zvěděla budoucí věc, že dáni
budou vám v loupež, proto že potupivše vás, nechtěli dobro
volně poddati se, aby nalezli mílosť před oblíčejem vaším.

13. A pro tu příčinu myalila jsem sama v sobě, řkouc:
Půjdu před oblíčej knížete Holoferna, abych oznámila jemu
tajnostl jejích, a nkázala jemu cesty, kteroužby mohl je opa
novati, tak aby nepadl ani jeden wmažz vojska jeho.“

14. A když uslyšeli muži ti slova její, patřili na tvář její,
a oči jim strnuly: neb se divili převelmi kráse její.

15. I řekli jí: Zachovala jsl život svůj, proto že jsi takovou
radu nalezla, aby přišla ku pánu našemu.

16. To tedy věr, že když staneš před oblíčejem jeho, dobře

KAPITOLA X.

* Vzala ©sebou Judith rozličnou potravu, by se nemnsila poškvrniti
pokrmy pohanskými.

9 Zde Judith patrně praví lež, nepokládajlc jí za hřích. Ale v při
čině té nelze jí naprosto ospravedlníti, ovšem ale možná ji omluviti,
Jelikož, jak di sv Tomáš, domnívala se. že dovoleno jest Ji přelbatí
nepřítele, aby zachovám byl národ.

ča“. LS . “
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učiní. tobě, a budeš nejlíbější ve srdci jeho. I vedli ji k stanu
Holofernovu, pověděvše o ní.

17. A když vešla před tvář jeho, i hned jat jest Holofernes
očima svýma.

18. I řekli k němu služebníci jeho: Kdoby pohrdal lidem
hebrejským, kteříž tak krásné ženy mají, abychom pro ně
neměli alašně bojovati proti nim?

19. Tedy Judith uzřevší Holoferna an sedí pod oponou,
kteráž byla čarlatem, a zlatem, a amaragdem, a kamením
drahým protkávaná: .

2. a pohleděvší na tvář jeho, poklonila se jemu, padši
na zem. I pozdvihli jí služebníci Holofernovl, k rozkazu pána
svého.

KAPITOLA XL

Holofernee doptává se Judith na příčina příchodu jejiho. — Judith chytrou

odpovědi ohlamala Holoferna,

1. Tehdy Holofernes řekl jí: Dobré mysli buď, a nestrachuj
se ve ardci svém: nebo jsem já nikdy neuškodil člověku,
který chtěl sloužiti Nabuchodonosorovi králi.

2. Lid pak tvůj kdyby byl nepohrdal mnou, nebylbych
pozdvihl kopí svého proti ním.

3. Nyní tedy pověz mi, z jské příčiny utekla jsi od nich.
a líbilo se tobě, aby přišla k nám?

4. I řekla jemu Jaodíth: Přijmi slova služebnice své, nebo
budeš-li činiti podle slov děvky své, dokonalou věc učiní
Pán s tebou.

5. Živé jest zajisté Nabuchodonosor král země, a živať jest
moc jeho, kterou dal tobě k ztrestání všech duší bloudících:*
ježto netoliko lidé skrze tebe slouží jemu, ale i zvěř polní
jest jeho poslušna.

0. Nebo činnost tvá rozhlašuje se všechněm národům, a
známo jest všemu světu, že ty sám dobrý jsi a mocný ve
všem království jeho, a zpráva tvá válečná všem krajinám
se ohlašuje.

7. Aniž to tajno jest, co mluvil Achior, aniž jest nepově
domo, co jsi mu rozkázal učiniti.

S. Nebo jisté jest, že Bůh náš tak jest hříchy rozhněván,
že vykázal skrze proroky své k lidu, že vydá jej pro hříchy
jejich.

9. A poněvadž vědí synové israelští, že rozhněvali Boha
svého, strach tvůj jest nad nimi.

10. K tomu také hlad přišel na ně, a pro nedestatek vody
již mezi mrtvými se počítají.

11. Naposledy to nařizují, aby zbilí dobytek svůj, a pili
krev jejich: *

12. a avaté věcí Pána Boha svého, kterých přikázal Bůh

A nedotýkati se, obilí, vína, a oleje, ty myslilí vynaložiti, a
chtějí stráviti, kterýchžto nemělíby se ani rukama dotýkati:
poněvadž tedy takové věci činí, jistá věc jest, že dání budou
v zahynatí. :

13. To já služebnice tvá znajíc, utekla jsem od ních, a
poslal mne Pán, abych tyto věci oznámila tobě.

14. Já zajisté děvka tvá Boha ctim, také i nyní jsouc
u tebe: a bude vycházeti děvka tvá, a modliti se bude Bohu,

15. a poví mi, kdy jim odplatí za hřích jejích, a přijdouc
oznámím tobě, tak že já povedu tebe prostředkem Jerusa

KAPITOLA XL

! všechněch. kteří se nochtějí podroblti Nabuohodonosorovi.
3 Pití, požívání krvo bylo v zákoně přísně zakázáno.(8. Mojž. 17., 10.)
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léma, a budeš míti veškeren lid israelský, jako ovce, kteréž

nemají pastýře, a nezaštěkne ani pes na tebe:

16. nebo ty věci pověděny jsou -mi skrze prozřetedlnosíod Boha.

17. A poněvadě se rozhněval Bůh na ně: poslána jsem,
abych ty věcí zvěstovala tobě.

18. I líbila se všecka slova ta Holofernoví, i služebníkům
jeho. a'divili -se moudrostí její, a pravil jeden k drubému:

19. nenf'takové ženy na zemi v zozření, v kráse, a v roz
umnosti řeči.

2. I řekl 'k ní Holofernea: Dobře učinil Bůh, kterýž tě
poslalpředlidem,aby-ty dala jej v rucenaše:

21. a poněvadž dobrý jest slib tvůj, jestliže -mi to- splní
Bůh tvůj, bude také i Bohemmým, a ty v domě Nabucho

donogora veliká budeš, a jméno tvé alaveno bude po vší zemi.

KAPITOLAXII
Svoboda od IlolofarnaJudith dása. — Hody u Holoforna, na něž Jaditl:

ponvána, — Ožrajství Holofernovo.

1. Tehdy rozkázal jí vejíti tam, kdež byli složení pokla
dové jeho a rozkázal jí tu zůstati, a uložil, co by jí mělo
dáváno býti s stolu jeho.

2. Jemuž odpovědělaJudith a řekla: Však nebudu: moci
jístí těch věcí,kteréž mi rozkazuješ dávati, aby nepřišel na
mne úraz: nle z těch věcí, které jsem s sebou přinesla, jísti
badu. ©

3. Jížto Holofernes řekl: Jestližeť se pak nebude dostávati
těch věcí, které jsi s sebou přínesla, co učíníme tobě?

4. Iřekla Judith: Živať jest duše tvá pane můj, že nevy
tráví všech 'těchto věcí děvka tvá, dokud nevykoná Bůh skrze

ruku mou těch věcí, kteréž jsem zamyelila. I uvedli ji slu
žebníci' jeho do'stanu, kamž byl rozkázal.

5. I prosila. když vcházela, aby jí dopuštěno bylo v noci ©
a předednem vycbázeti "ven k modlitbě, a modliti se Pánu.

6. I přikázal komorníkům svým. aby. jakžby se jí Ibilo,
vycházela“ a vcházela: k modlení se Bohu svému, za tři: dni.

7. I vcházelá v noci do údolí bethulského, a umývala s
u studnice vody.

8. A'když vstapovala, modlívala se Pánu FBohu israelskému,
aby zpravovai cestu její k vysvobození lidu svého.

9. Avcházejíc, čistá zůstávala ' v stanu, dokud nepřijala
pokrmu svého u večer.

10. I-utalo se; čtvrtého "dne učinil Holofernes večeři slu

žebníkům svým, a řekl k Vagaovi komorníku svému: Jdi. a
namluv tu židovku, ať dobrovolně povolí obývati se mnou.

11. Nebo banebná věc jest u Assyrských, kdyby žena po
smívala se muži, činíc, aby neporušená od něho odešla.

12. Tehdy všel Vagao-k Judith, a řekl: Nechť se nestydí
dobrá: mladice vjíti ku pánu mému, aby byla ucténa před
tváří jeho,aby jedla s ním, a pila vína s veselím.

13. Jemužto Judith odpověděla: Kdo jsem já, ubych ode
přela pánu mému?

14. Všecko, cožkoli bude před očima jeho dobrého a vý
borného. učiním. A cožby se koli jemu líbilo, toť mi bude
výborné po všecky dny života mého.“

KAPITOLA XII.

*Zůstávala čistě od jídla — lačná; zachovávalať v Icžení nepřátelském
půst tak jako doma, jidajie toliko jednou za den a to k večeru.

* Jndith mluví tu dvorně, dle obyčeje na východu. Ostatně slova
Její vztnhovati sluší toliko na pozvání k bodům. Přijalať pak pozvání
a ochotou, majic za to, že nabude příležitosti vykonati úmysl svůj.
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16. Tedy vstavši, ozdobila se rouchem svým, a všedši po
stavila se před tváří jeho.

16. I schváceno jest srdce Holofernovo: nebo hořel žádostí
její.

17. I řekl k ní Holofernes: Pij, a hoduj s veselím, nebo
jal nalezla milost přede mnou.
- 18. I'řekla Judith: Budu píti pane, nebo zvelebena jest

duše má, dnes nade všeckydny má.*

19. I vzala, jedla, a pila před ním to, což byla připravila
jí služebnicejejí. ——*

20. I rozveselil se Holofernes k ní, a pil vína příliš mnoho,
kteréhož nepil nikdy tak mnoho v životě svém.

"KAPITOLA XIIL

Judith sfala hlava Holofernovi. — Návrat jeji do Bethujle, — Chvůlení
Pána Boha.

1. Když pak byl večer, pospíšili služebníci jeho do pří
bytků svých, | zavřel Vagao dvéře pokojíka, a odešel.

2. Bylí pak všickní zemdleni od vína:
3. a byla Judith sama v pokojíku.

4. Holofernes pak ležel na loži, přílišným opilstvím tvrděsnuv.
. 5.1 řekla Judith děvečce své, aby stála vně před poko
jíkem, a dávala pozor.

6. I stála Judith před ložem, modlíc se s pláčem, a hý
bajíc ústy mlčky,

7. a řkouc: Posilní mne Pane Bože israelský, a v tuto
hodina pohleď na skutky rukou mých, aby, jakož jat alíbil,
Jerusalém město tvé povýšil: a abych dokonala to, což jsem
umyalila, věříc, že může se [to] státi skrze tebe.

8. A když to řekla; přistoupila k sloupu, který byl u hlavy
lůžka jeho, a mečík jeho, kterýž visel přivázaný na něm,
odvázala.

9. A když jej vytrhla z pošvy, ujala kštici hlavy jeho. a
- řekla: Posilní mne Pane Bože v tuto hodinu,

10. i udeřila dvakrát všíji jeho, a stala hlavu jeho, a sňala
oponu jeho 8 sloupův, a svalila tělo jeho bezhlavé s lože.'
" 11. Po maličké pak: chvilce vyšla, a dala hlavu Holofer

novu děvečce své, a rozkázala, abyji vložila do pytlíku svého.
12. I vyšly obě vedle obyčeje avého, jako k modlitbě, a

prošly ležení, a obšedše údolí, přišly .k bráné města.
13. I řekla Jadith zdaleka strážným zdí: Otevřete brány,

" „nebo s námi jest Bůh, který prokázal moc svou v Iuraeli.
14. I stalo se, když uslyšeli muži hlas její, povolali starších

města.
15. I sběhli se k ní všickni, od nejmenšího až do největ

šího: nebo se byli nadáli, že ona již více nepřijde.
16. A rozavítivše světla obstoupili ji všickni: ona pak vatou

„pivěl na vyšší místo, rozkázala, aby stalo se mlčení. A když
všickni mlčeli,

17. řekla Judith: Chvalte Hospodina Boha našeho, jenž
neopustil těch, kteří doufají v něho:

18. a skrze mne děvku svou, naplnil milosrdenství své,
jež slíbil domu israelskému: a rukou mojí zabil nepřítele
lidu svého nocí této.

* více poctěna jsem než kdy od narození svého.

KAPITOLAXII

'*Skutek tento aluší posuzovati ze stanoviska tebdejšího práva vá
lečaého, dle kterého vůbec dovolono, protivníka a nepřítele
každým způsobem se zboatiti. (Viz svrobu 8., 81.,=B/
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19. A z pytlíka vyňavši hlavu Holofernovu, ukázala jim
řkouc: Aj hlava Holoferna, knížete vojska assyrského, a aj
opona jeho, za níž ležel v ožralství svém, kdežto akrze ruku
ženy zabil ho Pán Bůh náš.

20. Živ pak jest on Pán, že ostříhal mne anděl jeho, i když
Jsem odsud čla, i když jsem tam byla, i když jsem se zase
navracela sem, a nedopustil Pán Bůh na mne děvku svou,
abych poškvrněna byla, ale bez poškvrny hříchu navrátil mne
vám, radující se z vítězství jeho, z vyváznutí mého, a z vy
svobození vašeho.

21. Chvalte jej všickní, jenž dobrý jest, nebo na věky
(trvá] milosrdenství jeho.

22. Tedy všíckni poklonivše se Pánu, řekli k ní: Požebnal
tebe Pán v moci své, nebo skrze tebe v niveč přivedl ne
přátely naše.

23. Ozláš pak kníže lidu israelského, řekl k ní: Požehnána
jsi ty dcero od Hospodina Boha nejvyššího, nade všecky ženy
na zemi.

24. Požehnaný Pán, kterýž stvořil nebe i zemi, který tebe
zpravoval k ranám na hlavu knížete nepřátel naších :

25. nebo dnes jméno tvé tak zvelebil, aby neodstoupila
chvála tvá z úst lidí, rozpomínajících se na moc Páně po
věky, pro kteréžto jsi nešetřila života svého, za příčinou
úzkosti a zármutku národu tvého, ale pád náš předešla jsi
před oblíčejem Boha našeho.

28. I řekl veškeren lid: Staň se, staů se.

21. Tehdy povolán jsa Achior přišel, a řekla jemu Judith:
Bůh Israelův, jemuž jsi ty vyda! svědectví, že pomstí se
nad uepřátely svými, onf hlavu (knížete) všech nevěřících
v tuto noc srazil skrze ruku mou.

28. A abys poznal, že tak jest, hle toť hlava Holofernova,
kterýž potupou hrdosti své potupil Boha Israelova, a tobě
zahynutím hrozil, řka: Když zajat bude lid israelský, při
káži boky tvé mečem probodnonti.

29. Vida pak Achior hlavu Holofernovu, zděsiv se strachem
padl k zemí na tvář svou, a omdlel.

30. Potom pak když nabyl zase ducha a okřál, padl k nobám
jejím, a poklonil se jí, a řekl:

31. Požehnaná ty od Boha tvého ve všelikém stánku Jako
bova: nebo ve všelikém národu, kterýž uslyší jméno tvé,
zveleben bude Bůh israelský nad tebou.

KAPITOLA XIV.
Rada Betholským od Judith daná. — Achior přijal nábošenství lidu luraal

ského. — Hlava Holofernova vyvěšena ua zdi. — Bethulští vyrazili na

Aasyreké.

1. Řekla pak Judith ke všemu lidu: Slyšte mne bratří,
povéste hlavu tuto na zdech našich:

2. a když vzejde slunce, jedenkaždý vezmi braů svou, a
vyjděte útokem, ne jakobyste vtrhnouti měli do pole, ale
jako útok činíce.'

3. Tehdy vyzvědači musí běžeti ke knížeti svému, aby ho
zbudih: k bitvě.

4. A když vůdcové jejich poběhnou k stanu Holofernovu,
a naleznou ho bez hlavy uvaleného ve krvi jeho, připadne na
ně strach.

5. A když seznáte, ani utíkají, běžte za nimí bezpečné,
neboť Pán setře je pod nohami vašimi.

KAPITOLA XIV.

* © J. jako k útoku se chystajíce.

= KAPITOLAXV, 698
(— .

6. Tehdy Achlor vída moc, kterouž učinil Bůb iaraelaký,
opustiv řád pohanský, uvěřil Bohu, a obřezav tělo neobřízky
své připojen jest k lidu isrmelskému, 1 všecko potomstvo
rodu jeho až do dnešního dne.

7. Tehdy hned jak vzešlo slunce, hlavu Holofernovu vyvě
slli na zdi, a každý muž vzal braň svou, 1 vyšli s velikým
hřmotem a křikem.

8. To uzřevše vyzvědači, běželi k stanu Holofernovu.
9. Ti pak. kteříž ve stanu“ byli, přišedše, a přede dveřmi

pokojíka šustíce, aby jej zbudili, hřmot z úmysla dělali, aby
ne od budících, ale od šustu Holofernea procítil.

10. Nebo nikdo nesměl pokojíka moci assyrské otevříti
tluka aneb vejda.

11. Ale když přišli vůdcové jeho a tisícníci, i všickní starší
vojska krále assyrského, řekli komorníkům:

12. Vejděte, a zbuďte ho, nebo myši vylezše z děr avých
osmělily se nás vybídnouti k boji.

13. Tedy Vagao všed do pokojíka jeho, stál před koltrou,
a tleskl rukama svýma: nebo domníval se, že spí s Judith.

14. Ale když žádného hnutí ležícího nečil aŠima, přistoupil
blíže ke koltře, a pozdvihl jí, a uzřev tělo Holofernovo bez
blavy ano zkálené leží na zemí ve krvi své, zkřikl hlasem
velikým s pláčem, a roztrhl roucho své.

15. A všed do stanu Judith. nenalezl jí, i vyskočil ven
k lidu,

16. a řekl: Jedna žena hebrejská učinila hanbu v domé
krále Nabuchodonosora, nebo aj Holofernes leží na zemi, a
hlavy jeho není na něm.

17. To když uslyšeli knížata moci sssyraké, roztrhli všickni
roucha svá, a nesnesitedlná báxeň a strach připadl na ně, a
srdce jejich zkormoučena jsou velice.

18. A stal se křik neslýchaný u prostřed ležení jejich.

KAPITOLA XV.
Utlkáni Asvyrakých a boměníjich od lidu lernalského. — Judith chrálena

a oslavena.

1. A když všecko vojsko uslyšelo, že jest Holofernes sťat,
rozum | rada odstoupila od ních, a samým třesením a bázní
jsouce přemožení pomoci v útěku hledali.

2. Tak že žádný nemluvil se svým bližním, ale sklopivše
hlavu, nechavše všeho, pospíchali utecl před Židy, o kterých
slyšeli, že ozbrojení táhnou na ně, utíkajíce po cestách pol
ních a po stezkách pahrbkových.

8. Vidouce tedy synové israelští, že utíkají, pustilí se po
ních. A sestoupili za nimi troubíce v trouby, a křičíce.

4. A poněvadž Assyrští nejsouce sjednocení, kvapně běželi :
synové pak iaraelští jedním boufem hnali se [za nimi), po
ráželi všecky, kterýchž dopadli.

5. Tehdy Oziáš rozeslal posly po všech městech a krajinách
Israelských.

6. Protož všeliká krajina, a všeliké město, vybranou mládež
ozbrojenou poslali za nimi, a honili je mečem, až přišli
ku končinám mezí svých.

7. Jiní pak, kteříž byli v Bethulil, vpadli do ležení Assyr
ských, a pobrali loupež, kterouž byli zanechali Asgyrští utí
kajíce, a zbohatli velmi.

8. Ti pak, kteří zvítézivše navrátili se do Bethulie, všecky

3 t Jj. v jistém pokojíku stanu Holofernova.
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věci, jež byly jejich [nepřátel), přinesli s sebou, tak že ne
bylo počtu dobytka, a hovad, a všech movitých věcí jejich,

že od nejmenšího až do největšího všickui obohatli z kořistí.
jejich.

9. Joakim pak nejvyšší kněz, přišel z Jerusaléma do Be
tbulie, se všemi kněžími svými, aby viděl Judith.

10. Kterážto když vyšla k němu. dobrořečili jí všickní
jedním hlasem, řkouce: Ty jsi sláva Jerusaléma, ty jsi radost
Jeraele, ty jsi čest lidu našeho:

11. proto že jsi jednala zmužile, a posilněno jest srdce
tvé, proto že jsí milovala čistotu, a po muži svém jiného jsi
nepoznala: protož i ruka Páně posilníla tebe, a pro tu věc
budeš požehnána na věky.

12. I řekl veškeren lid: Staň se, staň se.
13. Ve třicíti pak dnech ledva sebrána jest kořisť Assyr

ských od lidu israelského.
14. Ty pak věci, kleré poznali, že jsou byly Holofernovy

vlastní, dali všecky Judith na zlatě, a na stříbře, í roucha,
a drahé kamení, a všeliký nábytek, a dány jsou jí všecky
věci od lidu.

15. A všickní lidé radovali se s ženami, i pannami, £ mlá
dencí, na nástrojích hudebných a na loutnách.

KAPITOLA XVL
Píseň Jadith. — Obětování Bohu oběti. -— Život Judith | smrť.

1. Tehdy zpívala Judith Pánu píseň tuto, řkouci:
2. Začněte Pánu ' na bubny, zpívejte Pána na cimbálích,

zpívejte Jemu píseň novou, vyvyšnjte, a vzývejte jméno jeho.
8. Pán jest ten, kterýž potírá boje, Pán jest jméno jeho.
4. Který rozbil stany své u prostřed lidu svého, aby nás

vytrhl z raky všech nepřátel našich.
5. Přitáhl Assur 8 hor od půlnoci s mnohou silou svou:

jehožto množství zastavilo potoky, a koňové jejich přikryli
údolí.

6. Řekl, že vypálí končiny mé, a mládence mé pobije
močem, nemluvňátka má že dá v loupež, a panny v zajetí.

7. Ale Pán všemohoucí poškodil jej, a dal jej v ruce ženy,
a probodla jej.

8. Nebo nepadl mocný jejich od mládencův, ani synové
Titanovi* porazili jej, anl vysocí obrové postavili se proti
němu, ale Judith dcera Merari krásou tváři své ranila jej.

9. Nebo svlékla s sebe roucho vdoví, a oblékla se v roucho
radosti k plesání synův israelských.

10. Pomazala tváří své mastí, a svázala vlasy své do čepce,
vzala roucho nové k oklamání jeho.

KAPITOLA XVL

* dolož: pěti oválu
2 £ J. obrové allní.

KAPITOLA XVI, 700

11. Střevíčky její uchvátily očí jeho, krása její jala duši
jeho, stala mečíkem šíji jeho.

12. Zhrozilí se Perští statečnosti její, a Medští emělosti
její.

18. Tehdy kvílilí stanové Assyrských, když se ukázali po
nížení moji, prahnouce žízní.

14. Synové mladic zbodali je, a jako pacholata utíkající
pobili je: zahynuli v boji od tváři Pána Boha mého.

16. Píseň zpívejme Pánu, píseů novou zpívejme Bohu
svému.

16. Adonaj Pane veliký jsi ty, A znamenitý v mocí své,
a kteréhož nižádný nemůže přemoci.

17. Tobě nechať slouží všecko stvoření tvé: nebo jsi řekl,
a stalo se: poslal jsi ducha svého, a stvořeno jest, a není
kdoby odolal hlasu tvému.

18. Hory z kořen pohnou se s vodami: a skály jako vosk
rozplynou se před tváří tvou.

19. Ale kteříž se bojí tebe, velicí budou u tebe ve všem.
" 20. Běda národu povstávajícímu proti pokolení mému: Pán
zajisté všemohoucí pomstu uvede na ně, v den soudu na
vštíví je.

21. Dáť zajisté oheň, a červy na těla jejich, aby pálena
byla, a cítila to až na věky. —

22. I atalo se potom, veškeren lid po vítězství tom přišel
do Jerusaléma klanět se Pánu: a hned jak očištění jsou,
obětovali všickní oběti zápalné, i sliby i zaslíbení svá.

23. Judith pak, všecko nádobí bojovné Holofernovo, kteréž
jí dal lid, | oponu, kterouž byla ona vzala z pokojíka jeho,
obětovala na dar zapomenutí.*

24. Byl pak lid vesel před Svatyní, a za tři měsíce radost
tobo vítězství slavili s Judith;

25. Po těch pak dnech navrátil se jedenkaždý do domu
svého, a Judith zvelebena jest v Bethulii, a byla slavnější
po vší zemi iaraelské.

26. K ctnosti také připojila čistotu, tak že nepoznala maže
po všecky dny života svého, jak umřel Manasses muž její.

27. Chodivala pak “ ve dni sváteční a velikou slávou.
28. I bydlila v domě muže svého sto a pět let, a propu

stíla služku svou svobodnou, a umřela, a pochována jest
s mužem svým v Bethulii.

29. I plakal ji veškeren lid za sedm dní.
30. Po všecken pak čas života jejího nebyl, kdoby děsil

Israele. | po smrti její za mnohá léta.
B1. Den pak sváteční tohoto vítězství vzat jest od Hebrej

ských v počet svatých dnů, a slaví se od Židův od toho času
až do dnešního dne.*

NEorhnpderamirgytodraho ya památkudosaženéhovítězství.* © j. se eoukrom! na

8 o čs, kdypolaJetknihaao Z pod věk piten svátek v zapomenutí



KNIHA ESIHEhN.

V knize této, jmenované po královně Esther, vypravuje 8e,

kterak Esther, židovka, od krále Perského Asvéra na důstojenství královny povýšena byla i jak

Mardocheovým a jejím působením vyhlazení Židův, Amanem uastrojené, v království

persko-médském odvráceno bylo a Židům povoleno jest nad nepřátely svými krvavou mstu konati.

Kniha ta bezpochyby od Mardochea sepsána jest.

KAPITOLA L

Hody slavné u krále Asvéra. — Královna Vasthl pro neposlušenství
savržena.

1. Za dnův krále Asvéra,' který kraloval od Indie až k mou
řenínské zemi, nad sto a sedmmecítma krajinamí:

2. když seděl na trůnu království svého, bylo Susan hlav
ním městem království jeho. :

3. Třetího tedy léta kralování svého, učinil u sebe veliké
hody všechněm knížatům, a slažebníkům svým, nejznameni
tějším perským, a medským slovůtným, a vladařům nad kra
Jinami,

4. za mnohý čas, totiž za sto a osmdesáte dní, aby ukázal
bohatství slávy království svého, i velikost, a nádheru moci své.

6. A když se vyplnili dnové hodův, sezval veškeren lid,
což bo koli shledáno v Susan, od největšího až do nejmen
šího: a rozkázal za sedm dní hody strojiti v síni zahrady a
háje, kterýž královským dílem a rukou vysázen byl.

6. A zavěšeny byly se všech stran čalonny blankytné barvy,
a červené a hyacínthové, na provázcích kmentových a šarla
tových, kteřížto byli provlečení skrze kroužky ze sloních
kostí, a k slonpům mramorovým byly přivázány.“ Lůžka také
zlatá a stříbrná spořádána byla na podlaze, jež byla smarag
dovým, a pariovým kamením podlážena, kteráž byla rozličným
malováním podivně ozdobena.

7. Ti pak, kteříž pozvání byli, pili ze zlatých koflíkův, a
krmě vědy na jiných a jiných nádobách noseny byly. Víno
také, jak slušelo na velebnosť královskou, v hojnosti, a vý
borné předkládáno bylo.

8. Aniž byl, ježtoby nutil ku pití nechtějících,“ ale jakož
byl král zřídil, u každého stolu ustanoviv jednoho z knížat
svých, aby požíval jedenkaždý, co by chtěl.

KAPITOLA L

5 Králem tim, Jeně tu alove Asvěrus, byl bezpochyby Xerres.
* Čalouny zavěšeny byly na provázcích provlečených skrze kroužky,

upevněné na sloupích mramorových. — Hodovníci podle obyčeje teb
dejšího za stolem leželi, Ježto my sa stolem sedáme.

* U Peršanův na bodech ustanoven býval vrchní bodu správce, jenž
měl bosti k jídlu a zvláště k piti pobízetí. Takového nucení při bodech
těchto královských nebylo.

9. Také i královna Vasthí učinila hody ženám, v domu
královském, kdežto král Asvérus měl obyčej zůstávatí.

10. Tedy dne sedmého, když se král podveselil a po pří
lijném pití vínem ae rozpálil, rozkázal Maumanovi, a Baza
thovi, a Harbonovi, a Bagathovi. a Abgathovi, a Zetharovi,
a Charchasovi, sedmi komorníkům, kteříž sloužili před oblí
čejem jeho.

11. aby přivedli Vasthi královnu před krále, vstavíce na
hlavu její korunu, aby ukázal všem národům, i knížatům
krásu její: nebo velmí krásná byla.

12. Kterážto odepřela, a nechtěla přijíti k rozkazu královu,
kterýž ji po komornících byl vzkázal. Pročež rozhněvav se
král a náramnou prchiivoatí rozpálen jsa,

13. ptal se mudrcův, kteříž vedle obyčeje královského
vždycky při něm byli, a s jejich radou činil všecky věci,
jižto znali ustanovení a práva starších,

14. (byli pak první a nejbližší Charsena, a Sethar, a Ad
matha, a Tharsis, a Mares, a Marsana, a Mamuchan, sedm
vévod perských a medských, kteříž vídali tvář královu“ a
první po něm sedalí)

15. jaký nález má se vynésti nad Vasthi královnou, ježto
rozkuzu krále Asvéra, kterýž jí byl skrze komorníky vzkázal,
vyplniti nechtěla.

16. I odpovédél Mamuchan, an to král slyšel, i knížata:
Netolilko samého krále urazila královna Vasthi, ale i všecky
národy, 1knížata, kteříž jsou po všech krajinách krále Asvóra.

17. Nebo řeč královny ae donese všem ženám, a ty zlehčí
muže své, a řeknou: Král Asvérus rozkázal, aby královna
Vasthi přišla k nému, a ona nechtěla.

18. A tím příkladem všecky manželky knížat perských a
medských málo vážiti sobě budou rozkazův mužů: protož
spravedlivé jest královo rožzhněvání.

19 Protož vidí-li se tobě za dobré, nechť vyjde výrok od
tebe, a nechť jest vepsán mezi práva perská a medská, kte
rých přestoupiti nevolno; aby Vasthi nikoli více nevcházela
ke králi, ale království její aby vzala jiná, kteráž jest lepší
nežli ona.

20. A to ať jest rozhlášeno po všech krajinách ve tvém
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* Jimž jako královakým radám volno bylo přicházeti ku králi.
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království (jež jest velmi rozsáhlé), a všecky ženy velikých
1 malých, ať v poctivostí mají muže své.

21. 1 líbila se ta rada jeho králi, i knížatům: a učinil
král podle rady Mamuchanovy,

22. a rozeslal listy do všech krajin království svého, jakž
každý národ slyšeti neb čísti mohl, rozličnými jazyky a lite

rami, že muži jsou knížata, a páni v domích avých: a tout
se u všech národů rozhlašuje.

KAPITOLA IL

Vybledání Asvárovl panen. — Esiber na královetví vysdvikma.Mardocheova věrnost.

1. Ty věci když se zběbly, když se ukrotila prchlivosť
krále Asvéra, zpomenul na Vasthi, a což byla učinila, I což
trpěla:*

2. i řekli mládenci královští, a služebníci jeho: Nechť
hledají králi panen mladých s krásných,

9. a nechť jsou rozeslání, kteřížby hledali po všech kra
jinách mlsdíc krásných a panen: a ať je přívedou do města
Susan, a dají je do domu ženského pod mocí Egea komor
níka, kterýž jest představený a strážce žen královských: a

ať vezmou okrasu ženskou,i jiné věcíjinak potřebné k užívání.
4. A kterážby koli mezí všemi zalíbíla ee očím královským,

ta ať kraluje místo Vasthi. I líbila sa řeč ta králi, a jak mu
byli poradili, rozkázal, aby se tak stalo.

5. Byl pak muž Žid v Susan městě, jménem Mardocheus,
syn Jaira, syna Semeje, syna Cis, z rodu Jeminí,

6. kterýž přestěhován byl z Jerusaléma, tóho času, když
Jechoniáše krále judského Nabuchodonosor král babylonský
byl přestěhoval,

7. který byl pěstoun dcery bratra svého, Edissy, kteráž
jiným jménem aloula Esther: protože neměla ani otce ani
mateře, a ta byla pěkná velmi, a. krásné tváři. A po smrti
otce Í matky její vzal ji Mardochens sobě za dceru.

8. A když se rozhlásil králův rozkaz, a vedle přikázání
jeho mnoho krásných panenpřivedeno bylo do Susan, a ty
odevzdány byly Egeoti komorníku: dána jest mu také i Esther
mezi jinými mladicemi, aby chována byla v počtu žen.

9. Kterážto líbila se jemu, a nalezla milost před oblíšejem
jeho. I přikázal komorníkn, aby pospíšil s okrasou ženskou,
a dal jí díly její,“ a sedm mladic nejkrásnějších z domu krá
lovského, a £ ji, i služebnice její ozdobil a vyšlechtil.

10. Ale ona nechtěla oznámiti jemu lidu svého ani vlastí
své: nebo jí byl Marřdochens přikázal, aby o tom o všem
mlčela:

11. on pak chodíval na každý den před síní doma, v kte

rémž vybrané panny chovány byly, maje. péčí o zdraví Esther,
a chtěje věděti, co se s ní děje,

13. Když pak přišel čas jednékaždé mladice pořádkem, aby
vešly ke králi, když se vyplnilo všecko, což k ozdobě ženské
příslušelo, měsíc dvanáctý minul; tak totiž, že šest měsícův
se mazaly olejem mirrovým, a ostatních šest nějakých mastí,
a vonných věcí užívaly.

KAPITOLA 11

! Král počal přenihlení svého pykati a útrpaé zpomínal na Vasthi,
Rádcové jeho, obávajice se hněvu avržené královny, kdyby zese na mi
losť přijata byla, snažili se jiným ponavržením králi vhod přijítí, a cit
útrpnosti udusíti ve ardel jeho.

3 věci potřebné k její okraze.
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13. A vcházejíce ke králi, čehožkoli požádaly k ozdobě
příslušného, braly, a připravíce se jak se jim líbilo, z domu
ženského chodily do pokojíka králova.

14. A kteráž vešlavečer, ráno vyšla, a odtad do drubého
domu vedena byla, který byl pod stráží Susagazy komorníka,
jenž byl úředníkem nad ženiínami královskými: aniž aměla
více zase ke králi jíti, lečby byl král chtěl, a zejménají zavolal.

15. Tedy když pominul čas védle pořádku, nastával den, že
Esther dcera Abihaile bratra Mardocheova, kterouž sobě byl
vzal za dceru, měla vjíti ke králi. Kterážto nehleděla ženské
okrasy, ale cožkoli chtěl Egeus, komorník strážce panen, to
jí dal k ozdobě.* Byla zajisté velmi krásná, a pro svou krásu
přílišnou všechněm, kteříž ji viděli, byla milá a líbezná.

16. Tedy vedena jest do pokojíka krále Asvéra měsíce de
eátého, kterýž slove Tebeth “ sedmého léta kralování jeho.

17. I zamiloval ji král nade všecky ženy, a nalezla milost
a lásku u něho nade všecky ženy, i vstavil korunu králov
skou na hlavu její, a učiníl ji královnou místo Vasthi.

18. A rozkázal připraviti hody převeliké všechněm kní
žatům, a alužebníkům svým, k sňatku a svatbě Esther. A dal
odpočinutí všem krajinám“ a obdaroval je podle nádherností
knížecí.

19. A když po druhé hledány byly panny a shromaždo
vány, Mardocheus býval u brány královské: “

M. a ještě nebyla pronesla Esther vlasti a národu svého,
vedle přikázání jeho. Nebo cožkoli on jí přikazoval, zacho
vávala Esther: a tak všecko činila, jak činívala toho času,
když ji maličkou choval.

21. Toho tedy času, když Mardocheus býval u. brány krá
lovské, rozbněvali se7 Bagathan a Thares dva komorníci krá
lovští, kteříž byli vrátní, a na prvním prahu paláce předsta
vení:9 i chtěli json povstatl proti králi, a zavražditi ho.

22. To pak Mardochea tajno nebylo, a hned to oznámil
královně Esther; a ona králi, jménem Mardocheovým, kterýž
tu věc na ni vznesl.

23. I bylo toho vyhledáváno, a našlo se [tak): i oběšeni
jsou oba ti na šibenici. A zapsáno jest to do knih památných,
a vloženo do letoplsů před králem.

KAPITOLA III.

Povýšení Amanovo, a hněv jeho na Mardochea. ——Vyřťení královo
o vyhlazení Židův,

1. Potom král Asvérus vyvýšil Amana, syna Amadathí,
kterýž byl z rodu Agagakého,' a vyzdvihl stolici jeho nade
všecka knížata, kteříž byli pří něm.

. * Esther tím dokázala, že bezděky jde kn králi, pamatujic na zákon
Božl.

“ Město Teboth byl z částky prnělneo náš a z čistky leden. — Od
zapnzení Vasthi uplynuly zatím čtyry léta. — Xerzes (Asvérus) totiž
zapadly od sebo královnn Vasthi, hned na to podalkl válku proti Řecku,
která do šestého roku panoviní jeho trvala | skončila se úplnompo
ráškou jeho. Po té domů ae vrátlv celý rozkošem se oddal. V tuto

| dobu připadá povýšení Esther za křáluvnu.
* odpustil Jim daně a jiná břemena.
S Mardocheus zastával nějakou službu při dvoře královském. „Bra

nou“ dle perského spůsobu sluje „dvůr“.
5 €. j. na krále, bezpochyby proto, že u Vasthi v přízní stáli, a tady

pro zapuzení jí zanovřeli na krále.
* Dle hobr. byli strážnými prahu, t. j. u samého pokojíka králova

stráž drželi.
KAPITOLA II.

'£ | Agaga krále, jehož Sanl přemohla Samoel rozeekal. (1. Král
15, 38.)
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2. A vělckni služebníci královští, kteříž byli u bran paláce,
klekali na kolena a klanělí se Amanovi: nebo tak jim byl
přikázal král: sám toliko Mardocheus neklekal na kolena,
aniž se klaněl jemu.“

3. I řeklí k němu elužebníci královští, kteříž byli předsta
vení u dvora královského: proč nezachováváš jako jiní při
kárání královského?

4. A když to často řikávali, a on neposlechl jich, oznámili
to Amanovi, chtíce věděti, setrvá-li ve svém úmyslu: nebo
byl jim pověděl, že jest Žid.*

Ď. To když uslyšel Aman, a v skutku shledal, že Mardo
cheus před ním nekleká na kolena, aniž se jemu klaní, roz
hněval sc velmi,

© a měl to za nic, na samého Mardochea vztáhnoutí ruce
své: nebo byl slyšel, žeby byl z národu židovského, a raději
chtěl zahladiti všecken židovský národ, kterýž byl ve krá
lovství Asvérovu.

7. Měsíce prvního (kterýž alove Nisan)“ léta dvůnáctého
kralování Asvérova vržen jest los, který židovsky slove Fur,
před Amanem, v kterýby den, a v který měsíc měl po
vražděn býti národ židovský: a vyšel měsíc dvanáctý, kterýž
slove Adar.*

8. I řekl Aman králi Asvérovi: Jest lid jakýsi po všech
krajinách království tvého rozptýlený, a roztroušený, nových
jakýchsi zákonův a ustanovení užívaje, k tomu i královská na
řízení potupuje. A víš dobře, že není užitečno království
tvému, aby [lid ten) nezpupněl shovíváním.

9. Jestliže se tobě za dobré vidí, rozkaž, ať zahyne, a já
deset tisíc hřiven odvážím strážným pokladu tvého.“

10. Tedy sňav král prsten, kteréhož užíval, s ruky své,
dal jej Amanovi, synu Amadathovu z rodu Agagského, ne
příteli Židův:*

11. a řekl jemu: Stříbro, kteréž elibuješ, měj sobě: s lidem
tím pak učíň, jak se líbí.

12. I povoláni jsou písaři královští měsíce prvního Nisan,
třináctého dne téhož měsíce, a psáno jest, jak rozkázal Aman,
ke všem knížatům královským, a soudcům krajin, a rozlič
ných národův, jakž všeliký národ čísti a slyšeti mohl, vedle
rozličnosti jazykův, jménem krále Asvéra: a listové zapečetění
prstenem jeho

13. posláni jsou po poslích královských do všech krajin,
aby pobíli a vyhladili všecky Žídy, od pacholete až do starce,
děti i ženy, jednoho dne, totiž třináctého [dne] měsíce dva
náctého, kterýž slove Adar, a statky jejích aby rozchvátíli
(mezi sebou].

14. Summa pak lístův tato byla, aby všecky krajiny věděly,
a přibotovily se ke dni uloženému.

15. Tedy poslové, kteříž byli poslání, pospíšili, aby rozká
zání královo naplnili. A i hned výrok králův vyvěšen jest
v Susan, král pak a Aman slavili hody, ale Židé plakalí
všickni, kteříž byli v městě.

* Hrdý Aman chtěl jako Bůb ctěn býti. By byl toliko žádal pocty
Hdské, jaká na důstojenství Jeho náležela, nebyl by se Mardocheus
sdrábal, jemu jí prokazovati.

vyznávaje, že Žid Jest, vyložil tady, proč se Amanovi
neklaní. —Židům zajisté po zákonu nebylo dovoleno, člověku Božskou

vati.

KAPITOLA IV.
Zármatek Mardocheův | národu židovského. — Estber mů milosti hledati

u krále. — Židům uložen půst.

1. To když uslyšel Mardocheua, roztrhl roucho své, a oblékl

se v žíni, posypav hlavu popelem: a u prostřed města na
ulici hlasem velikým křičel, projevuje hořkost mysli své,

2. a stakovým kvílením šel až ke dveřím paláce. Nebo
nebylo dovoleno oblečenému v žíni vjíti do králova dvoru.

3. Ve všech také krajinách. městech, a místech, kamkoli
ukrutné nařízení královské došlo, naříkání veliké bylo od
Židův, a půst, kvílení, i pláč, a mnozí žíně a popele místo
postele užívali.

4. Tedy děvečky Estheřiny, a komorníci, přišedše, oznámili
jí to. Což ona uslyševší ulekla se velmi: a poslala roucho
[Mardocheovi], aby odejmouce žíni, oblékli ho [v něj: ale on
nechtěl ho vzíti.

5. Zavolavší Athacha komorníka, kteréhož jí byl král dal
za služebníka. poručila mu, aby del k Mardocheovi, a pře
zvěděl od něho, proč to dělá.

6. I vyšed Athach, šel k Mardocheovi, kterýž stál na ulici
města před branou paláce.

7. I oznámil jemu všecko, což se přihodilo, kterak Aman
slíbil dáti stříbro do pokladův královských za vyhlazení Žídův.

8. Přepis také rozkazu, který byl pověšen v Susan, dal
jemu, aby ukázal královně, a napomenul ji, aby šla k králí,
a prosila ho za lid avůj.

9. Navrátiv se Athach, oznámil Estheře všecko, což byl

řek) Mardocheus. .
10. A ona odpověděla jemu, a poručila oznámití Mardo

cheovi:

11. Všíckni služebníci královští, a všecky krajiny, kteréž

jsou pod panstvím jeho, vědí to, že kdobykoli, muž neb žena,
nebyv povolán, všel do síně vnitřní královy, i hned bez me
čkání má zabit býti: lečby král vztáhl k němu berlu zlatou
na znamení milosti, a tak mohlby na živě zůstati. Protož já
kterak budu moci přijíti ke král, ježto již třiceti dní nejsem
povolána k němu?

12. Což když uslyšel Mardocheus,

19. zase vzkázal Estheře, řka: Nemysli sobě, aby život svůj
zachovala sama ze všech Židův, proto že jsi v domu králově:

14. nebo budeš-lí nyní mlčeti, jiným způsobem budou vy
svobození Židé: a ty, i dům otce tvého zabynete. A kdo ví,
zdališ jsi proto nepřišla k království, aby v takové době po
hotově byla.

16. Tedy opět Esther toto vzkázala Mardocheovi:
16. Jdi a shromaždi všecky Židy, které nalezneš v Susan,

a modlte se za mne. Nejezte, aniž píte za tři dni, a za tři
noci: a já podobně s děvečkami svými budu se postiti, a
potom vejdu ke králi, proti ustanovení činíc, nejsouc volána,
a vydajíc se na amrť a v nebezpečenství.

17. Tedy šel Mardocheus, a učiníl všecko, což mu byla
poručila Esther.

KAPITOLA V.

Esther rešla ke králi, ualezla milost, a hrálo | Amasa pozvala na body.
Aman, roslicený na Mardochaa, připravil mu Bibeuicí.

1. Dne pak třetího oblékla se Esther v roucho královské,
a postavila se v síni domu královského, kteráž byla vnitř,

* Měsíc Nisan připadal z části na náš březen a duben.
> Aman vyzvidsl losem. který by den a měsíc šťastný byl, v němž

by se vyhlazení Židů povedlo. Měsic Adar připadá na náš únor a březen,
S ©j. deset tisíc hřiven stříbra ze statku vybubeného národu židov

ského.
* Podal-lí král perský někomu svůj prsten, zpinomocníl jej tndíž vy

dati jeho jménem platné, neodrolatelně rozkazy.

KAPITOLA IV.

* oblašuje dle obyčeje perského smutek a hoře.
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naproti pokoji královu: on pal seděl na trůnu svém, v 86
dadle paláce naproti dveřím domn..

2. A když uzřel Esther královnu, ana stojí, zalíbila se
očím jeho, a vztáhl k uí berlu zlatou, kterouž držel v ruce.
Kterážto přistoupivši, políbila konec berly jeho.

8. I řekl jí král: Co chceš Esther královno? a jaká jest
prosba tvá? By pak prosila za půl království, dáno bude tobě.

4. A ona odpověděla: Líbí-li ae králi, prosím, aby přišel
dnea ke mně, a Aman s tebou, na hody, kteréž jsem při

pravila.

4. Tedy i hned král řekl: Kdo jest to v síni? Aman za
jisté byl všel do vnitřní síně domu královského, chtěje vnuk
nouti králi, aby rozkázal Marloches oběsiti na šibenici,
kteráž jemu byla přípravena.

5. Odpověděli služebníci: Aman stojí v síni. I řekl král:
Nechť vejde.

6. A když vešel, řekl mu: Co se má státi muži, kterého
král chce poctiti? Mysle pak Aman ve srdci svém, a maje
za to, žeby žádného jiného nemínil poctiti král, jediné jeho,

7. odpověděl: Muž, jehož král chce poctiti,
5. Tedy král ihned řekl: Rychle zavolejte Amana, ať na- 8. má býti oblečen v roucho královské, a vsazen na koně,

plní žádost Esthery. A tak přišel král a Amanem na hody, , na kterém jezdí král a vzíti koranu královskou na hlava
kteréž jim byla královna připravila. K6 LÁVY svou,

6. I řekl jí král. když se byl vína hojně napil: Co chceš, ; 9. a přední z královských knížat a velmožův ať drží koně
aby dáno bylo tobě? a za kterou věc žádáš? By pak za pu- jeho. a kráčeje po ulici města ať volá, a říká: Tak má býti
lovici království mého prosila, obdržíš. ctěn. kohož koli král ctíti chce.

7. Jemuž odpověděla Esther: Tato jest žádosťa prosba má: 10. I řekl jemu král: Pospěš, a vezma to roucho i koně,
8. Jestliže jsem nalezla milosť u krále, a jestliže líbí se učiň, jakž jsi řekl, Mardocheoví Židu, kterýž sedí přede

králi, mí dáti, čehož žádám, a mou prosbu vyplnití: nechť dveřmi paláce. Hleď, abys neopominul ničehož z toho, což
příjde král 1 Aman na hody, kteréž jsem připravila jim, a M64 A1 jsi mluvil.
zejtra oznámím králi vůlí svou. Ů 11. Tedy vzal Aman roucho i koně, a oblékl Marlochea

9. A tak vyšel Aman dne toho vesel jsa a radosten. Ale na ulicí města, a sedícího na koni předcházel. a volal: Tétoť
když uzřel Mardochea, an sedí přede dveřmi paláce, a neto- jest poctivosti hoden, kohož koli král ctíti chce.
liko že nepovstal před ním, ale ani se nehnul s místa, na 12. I navrátil se Mardocheus [zise] ke dveřím paláce: a
kterém seděl, rozhněval ne velice, Aman pospíšil jíti do domu svého, jsa smuten a s zakrytou

10. avšak čině se jako by se nehněval, přišeldo domu svého, hlavou:
a svolal k sobě přátely své, I ženu svou Zares: 13. i vypravoval Zares manželce své. a přátelům všecko,

11. a vypravoval jim o velikostí bohatství svého, i o množ- což se mu přihodilo. Jemužto odpověděli mudrci, které měl
ství synův, a kteřak ho král vyvýšíl v slávě nade všecka v radě, i manželka jeho: Jestliže z semene židovského jest
knížata a jiné služebníky své. Mardocheus, před kterým jsi počal padati, nebudeš moci

12. 'A po tom doložil: Nad to královna Esther žádného ji- jemu odolati, ale padneš před oblíčejem jeho.*
ného nepozvala na hody s králem než mne: u níž také zejtra 14. A když ještě oni mluvili, komorníci královští přišli, a
a králem obědvati budu.' : rychle jej vzalí na hody, kteréž byla královna připravila.

18. Ale ačkoli toto všecko mám, zdá mi Be, jakobych nič
neměl, dokud vídám Mardochea Žida, an sedí u dveří krá

lovekých. :
14. I odpověděli jemu, Zares manželka jeho, í jiní přátelé:

Rozkaž udělatí šibenici vysokou na padesát loktů zvýší, a
ráno rei králi, aby oběšen byl na ní Mardocheus, a tak
půjdeš vesel jsa s králem na hody. I líbila se jemu rada ta,
a rozkázal postaviti vysoký kříž.“
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KAPITOLA VIL

Žádost Estheřina, — Žaloba na Amana, | pohata Jeho.

1. Tedy přišel král i Aman, aby pili! s královnou.
2. I řekl jí král také drahého dne, když se byl vínem

rorehřál: Jaká jest žádost tvá Esther, aby dáno bylo tobě?
A co chceš, by se stalo? By pak polovici království mého
žádala, staneť se.

3. Jemaž ona odpověděla: Jestliže jsem nalezla milosti
před očimatvýma, 6 králi, a jestliže líbí se tobi, daruj mi
žívot můj, za kterýž prosím, a lid můj, za který žádám.

4. Nebo vydání jsme já [ národ můj, abychom byli potření,
a zbití, a (abychom) zahynali. A ó bychom (raději) za slu
žebníky a děvky prodáni byli; byloby to zló snesitedlné, a já
lkajíc mlčela bych: ale nyní máme nepřítele, jehožto ukru
tenství na krále padá.

6. I odpovídaje král Asvéras řekl: Kdo jest ten, a které
mocí, aby směl to učiniti? *

KAPITOLA VI.
Zvolebení Mardocheoro. — Zarmoucení Amanoro. — Předpovědění pádu Jebo,

1. Tu noc král strávil beze spaní, a rozkázal sobě přinésti
knihy pamětné, a letopisy prvnějších časův. Kteréžto když
před ním čteny byly,

2. přišli na to místo, kdež psáno bylo, kterak Mardocheus
odkryl úklady Bagathana a Tharesa komorníkův, kteříž chtěli
usmrtiti krále Asvéra.

3. To když uslyšel král, řekl: Jaké cti a odplaty dostalo
se zá tu věrnost Mardochrovi? Odpověděli jemu služebníci
jeho a dvořané: Žádné ovšem odplaty nevzal.

KAPITOLA VI.

' Pravdě podobno Jost. že přáteló Amanovi dobře zpravení byli,
ktorak Báh národ lsraeiský mooně ochraňuje. Zvěděti to mohli z toho,
co s0 Senacheribovi a Holofernovi v Jadstvu přihodilo.

KAPITOLA VII.

KAPITOLA V.

* Byla to zajisté veliků česť a obzvláštní milosť. Dle ubyčeje per
ského totiž nesměl nikdo e králem atolovati, leč jedině manželka a
matka jeho.

+ Ukřižování bylo n Peršanův obyčejným trestem za voliké zločiny. * ©.j. bodovali neb kvasili.
Aman rozkázal vysoký kříž proto postaviti, aby pokoření a potrestání © * Bezpochyby Aman králi opilému nejmenoval národu toho, Jej
Mardocbeovo bylo tím nápadnější. h v i chtěl vybladiti.
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6. I řekla Esther: Protivník a nepřítel náš nejhorší jest
tento Aman. Což ou uslyšev, I hned užasl, oblíčeje krále a
královny enéstí nemoha.

T. Tedy král rozhněvav se vstal a z místa hodův vyšel na
zahradu stromovím vysázenou.“ Aman také vstal, aby prosil
Esthery královny za život svůj. nebo srozaměl, že jest o něm
zle od krále uloženo.

8. Kterýžto když se navrátil ze zahrady stromovím vysá
zené, a všel na místo hodování, nalezl Ammana,an padl na
lůžko. na kterém ležela Esther, i řekl: Což ještě násilí chce
učiniti královně, v přítomnosti mé, v domě mém. Ještě právě
slovo to nevyšlo z úst krále, a hned zakryli tvář jeho.“

9. I řekl Harbona, jeden z komorníků, kteří stáli v službě
královské: Hle šibenice, kterouž připravil [Aman] Mardo
cheovi, jenž mluvil králi k dobrému, stojí v domu Amanovu,
zvýší padesáti lokct. Jemuž řekl král: Oběste ho na ní.

10. Tedy oběšen jest Aman na šibenici, kterouž byl při
pravil Mardocheovi: a hněv králův se upokojil.

KAPITOLA VIII.

Povýšení Marlochea, — Lldy o vyblazesl Židůr Jsou arušeny.

1. Toho dne dal král Asvérus Esther královně dům Amana

nepřítele židovského, a Mardocheus všel před tvář krále,'
nebo Esther vyznala jemu, že jest její strýc.

2 I vzal král praten, kterýž byl od Ainana zase vzítí roz
kázal, a dal jej Mardocheovi.“ Esther pak ustanovila Mar
dochea nad domem jeho.*

3. A nemajíc na tom dosti, padla k nohám královým, a
plakala, a mluvíc k němu prosila, aby rozkázal zrušiti nešle
'chetnosť Amana Agagského. a úklady jeho zlé, kteréž byl
zamyslil proti Židům.

4. A on vztáhl k ní vedle obyčeje zlatou berlu rakou. čímž
znamení milosti se dávalo: a ona vstavší postavila se před
ním,

5. a řekla: Líbí-li se králi, a nalézal-li jsem milosti před
očima jeho, a prosba má nevidí-li se jemu odporná. prosím,
aby novými listy byli zrušení staří listové Amana úkladníka
a nepřítele Židův, kterýmiž po všech krajinách královakých
přikázal je vyhladiti.

6. Nebo kterak budu moci snésti vraždu a zahlazení lidu
svého?

7. I odpověděl král Asvérus Esther královné, a Mardo
cheovi Židu: Dům Amanův dal jsem Estheře, jeho pak roz
kázal jsem oběsiti na šíbenici, proto že směl vztáhnouti ruku
na Židy.

8. Vy tedy pište Židům, jak se vám líbí, jménem králov
ským, a zapečette listy prstenem mým. Nebo tak byl obyčej,
že listům, kteříž jménem královským byli posýláni, a jeho
prstenem zapečetěni, žádný nesměl odpírati.*

9. I povolali kancléřův a pisařův královských (byl pak čas
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* znamenaje tím, že Aman v notmilosťupadl.
* Aby tváti královské vice nespatřil. Tak činili Perlané těm, kdož

z milostí u krále vypadli.
KAPITOLA VIIL

! Mardochens povýšen jest na rznešenější úřad při dvoře.
* Král učinil Jej ministrem svým.
5 ©j. nad domem Amanovým, kterýž byl král daroval královně.
* rozuměj: v den jiný a opět nepovolaná.
3 ©J. byli nezrušitelní. A tak I král nemobl předešlého rozkazu

zrušiti, ale mohl vydati rozkaz nový, kterým předešlý přímo
srušen byl.
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měsíce třetího, kterýž -sloul- Siban)“ dvacátého třetího dne
téhož [měsíce]. a psáni jsou liatové, jakž byl chtěl Mardo
cheus, k Židům, a knížatům, 1 úředníkům, i soudcům, kteříž
ustanovení byli ve stu a sedmmecítma krajinách od Indie až
lo mouřenínské země; do každé krajiny, každému národu,
vedle jazykůva liter jejich, 1Židům, jakž mohli čístí a slyšeti.

10. A u listové, kteří jménem krále poslání byli, zapeče
těni byli jeho prstenem, a posláni po poslích rychlých: kte
řížto po všech krajinách se rozběhše, listy staré novými posel
stvími předešli.

11. Jimžto přikázal král, aby svolali Židy po všech městech.
n v jedno se shromážditi rozkázali, aby zastávali života svého;
a aby všecky nepřátely své," 8 ženami i dětmi i se všemi
domy, pobili a zahladili, a kořisti jejich rozbitovali.

12. [ ustanoven jest po všech krajinách jeden den pomsty,
totiž třináctý den měsíce dvanáctého Adar.“

13. A summa psaní toho byla tato, aby ve všech zemích
a národech, kteříž panování krále Asvéra byli poddáni, známo
učiněno bylo, aby Židé hotovi byli ku pomstě nad nepřátely
svými.

14. Tedy vyšli poslové rychlí 6 poselstvím, a nařízení krá
lovo pověšeno jeat [také] v Susan.

lo. Mardocheus pak, z paláce, a od oblíčeje královského
vycházoje, stkvěl ae rouchem královským, totiž hyacinthovým
a bílým, korunu zlatou nesa na hlavé, a oděn jsa pláštěm
hedbávným a šarlatovým A všecko město plesalo, a vegelilo se.

16. Židům pak zdálo se, že jim nové světlo vzešlo, a radost,
čest a veselí.

17. Ve všech národech, v městech, i v krajinách, kamžkoli
rozkazy královské došly, předívné [měli] veselí, hody a kvasy,
a dobrý den: tak velmi, že mnozí z jiných národův a jiné
sekty k jejich náboženství, a obyčejům posvátným přístapo
vali. Nebo veliký strach jména židovského připadl na všecky.

r
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KAPITOLA IX.
Pomsta Židů nad oepfátely. — Ustanorenl památky tobo vysvobození.

1. Protož dvanáctého měsíce. o kterém jsme již prve, žeby
Adar sloul, povéděli, třináctého dne, když se všem Židům
záhuba strojila, a nepřátelé bažili po jejich krvi, stalo ae na
opak, že Židé počali panovati, a mstíti se nad protivníky.

2. I shromáždili se ve všech městech, městečkách a místech,
aby vztáhli ruku proti nepřátelům a protivníkům svým. A žádný
nesměl se protiviti, proto že všecky národy z velikostí jejich
strach byl pronikl.

9. Nebo i soudcové krajin, a vévodové, i zprávcové, i vše
liká důstojnost, kteráž jednomukaždému místu a dílu před
stavena byla, velebili Žídy, bojíce se Mardochea,

4. o kterémž věděli, že jest knížetem na paláci, a velmi
mnoho může: pověst také jména jeho rostla denně více, a
prolétala ústy všech.

S Z částky náš květen, s částky červen; vedle úkladu Amanova
měli Židé zahynouti v měslel Adar, t j. v polovici února a března.

7 t j. kteřižby na ně útok činili.
* t.j. týž den, kterýž od Amana k vyhlazení Židův nložen byl. Ros

umí ee zde, že toliko v tě připadnosti Židé právo měli nepřátely svě
hobíti. kdyžby se tito na ně dle rozkazu prvějšího, od Amana jménem
královým vydaného, skutečně obořili; čehož ovšem mnozí po druhém
rozkazn královském. vydaném k obhájení Židů, rádi tak nechali.
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5. A tak porazili Židé nepřátely své! ranou velikou, a

pobili je, učinivše jim, (což jim byli strojili učiniti:
6. tak velmi, že. 1 v Susan. pět set mužův pobili, mimo

deset synův Amana Aengského nepříteleŽidův:-jichž tato jsoujména:.
7. Farsandatha, a Delfon, a Esfatha,
8. a Foratha, a Adalia, a Aridatha,
9. a Fermeste, a Arisaj,-a Aridaj, a Jezatha.

10. Kteréžto když byli usmrtili, loupeží ze statkův jejich
nechtějí se dotknouti.

11.- A i hnedpočet těch, kteříž jsou pobiti v Susan, oznámen
jest králi.

12. Kterýšto řekl královně: V samém, městě. Susan pobili
Židé pět set mužův, a jiných. deset synů Amanových: co se

zdá, jakou porážku učiní po všech krajinách? Což ještě více
žádáš, a co chceš, ať rozkáži“učiniti?

13. Jemuž ona odpověděla: Jestliže se králi líbí, nechťjest
dána moc Židům,jakož jsou dnes učinili v Susan, tak i zejtra
učiniti ©'a desettěch synův Amanových na šibenici zvěšeti.

MM.Tpřikázal "král aby se tak stalo. A i hned v Susan
pověšeno jest nařízení, a deset synův Amanových oběšeno jest.

15. A "shromáždivše se Židé čtrnáctého dne měsíce Adar,

pobili v Susan tří sta mužův: aniž jest od nich rozebrán
statek: Jejičh.“

16.-Též | po všech krajinách, kteréž moci-králově poddány
byly, zastávali Židé“ žívota svého, pobivše nepřátely a pro

tivníky své: tak mnoho, že sedmdesáte pět tisíc bylo zabitých,a žádný nedotekl se ničehož ze statkův jejich.
17. Začali pak vražditi všudy dne třináctého.měsícea

a čtrnáctéhodne vražditi přestali. A tento (den) ustanovili,

aby byl slavný, aby toho dne. potomvždycky hodovali, a Ta
dovalí se a kvasili..

18. Ale, tí,kteříž vměstě Susan. vraždili, třináctého i čtr

náctého dne téhož měsíce vraždili: patnáctého pak dne vra
žditi přestali. A proto týž dem za slavný ustanovili k hodo
vání a k veselí.

19. Ti pak Židé, kteří v městečkách nehrazených a ve vsech
bydlili, čtrnáctý. den měsíce, Adar uložili k bodování a veselí,

tak aby vezejili se v něm, a, posýlali jedni druhým částkypokrmůva jídla. A
20. Sepsal: tedy Mardocheus všecky tyto věci, a v Jistečh

obsažené rozeslal k Židům,. kteříž bydlili ve>všech. krajinách
králových; blízkých | dalekých,

21.aby. čtrnáctýa patnáctý denměsíce Adar přijali za
svátky, .a. každého roku slavnou (je) elavilí poctivostí:

22.. nebo „v. těch. dnech. pomstili se Židé nad. nepřátely
svými, a kvílení a zármutek obrátil se (jim) vveselí a v ra
dosť, a abyti dnové byli [dnové] hodování a veselosti, a aby

jední druhým posýlali částkypokrmů, a chudým dárky abydávali.

28. I přijali Židé za slavný obyčejvšecko, což. tehdáž činiti
začali, a což Mardocheus učiniti rozkázal listy svými. '

24. Jak Aman, syn Amadathůvz roduAgagekého, nepřítel
a protivník Židů, ukládal © ních, aby pobil je, a zahladil:
a vrhl Fur, jenž naším jazykem znamená los.

KAPITOLA IX.

' ty. abran P Jejich beshrdií stáli, a jim podle rozepsání Amanovastrojili zah

tj. nadnými Ještě záměvajihm nepřátely,jimž nemobliodolat
Židě, Jakožto v počtu nemnoz

> Židé na památku vyuvobocosí svého ustanovili výroční slavnosť,
kterouž potom vždy týmž apůsobem konávali.

k (a E n= LE ŮBAST3 P TE -Z7D E Po CEÚ sa ČCL. “ ;Z
— DLE

pe KEa
-—

XSSSV<
= 712= = KAPITOLAX.

hi m©R.k 25. A potom Esther vešla ke králi, prosíc aby úklady jeho
královskými listy byly zmařeny: a zlé, které proti Židům
smyslil, obrátilo se na hlavu jeho. Potom i jej, i syny jeho
oběsilí na šibenici,

26. a od tohočasu tito dnové nazvánl jsou Furim, totiž
(dnové) losů, proto že Fur, totiž los, uvržen jest do věderce.

A všecko, co se [tehdář] dálo, sepsáno jest v tom listu, totižv této knize:

WV | 27. a což trpěli, a což potom změněno jest. Židé pak
přijali na sebe i na elmě své, i na všecky, kteříž knábo
ženství jejich chtěli připojeni býti, aby žádnému neslušelo
těchto dvou dní pominouti bez slavnosti: o kterých svědčí
písmo, a jistí časové žádají, jak léta po sobě ustavičně na
stávají :“

28. toť jsou dnové, kteří nikdy nepřijdou v zapomenutí: a
po všech rodinách a všech krajinách věcho světa slaviti 8e
budou: aniž jest které město, ježtoby v něm dnové Furim,
totiž losů, nebyli zachování od Židův, 1 od -jejich rodiny,
kteráž k těm posvátným obyčejům zavázána jest.

29. I psala Esther královna dcera Abihailova, a Mardo
chens Žid také druhý list, aby vší snažností den tento slavný

ýb M JJ ustanoven byl budoucně.
80. A rozeslali jej ke všem Židům, kteří přebývali ve sta

dvacíti sedmi krajinách krále Asvéra, aby měli pokoj, a při
jali pravdu,

81. zachovávajíce dny losů, a časem svým aby je s radostí
alavili: jakž nařídil Mardocheus a Esther, a (jak) oni to

k zachovávání přijali na sebea Da símě- své, (totiž) posty,
a křiky, a dny losův,

32. i všecko, což v-dějináchtéto knihy, jež alove Esther,
napsáno jest“ ©

“

KAPITOLA X.

Moe a důstojnost Mardocheova v knihách sapeňna, — BenJeho,

1. Král pak Asvérus uložil daň na všeckuzemi a ná všecky
B| ostrovymořské.'
B NĚ 2. A však jeho' síla a panování, i důstojnosť, na kterou

-byl povýšil Mardochea, zapsány jsou ve kníhách medsakýcha
-perských :

8. a kterak Mardocheus z rodu židovského byl druhý po
králi Asvérovi: a veliký u Židův, a vzácný u lidu bratří
svých, hledaje dobré lidu svému, a mlavě [a krále) ty věci,

"kteréž ku„pokoji ssemene jeho náležely.

kteréžtojazykem a literami řeckýmisepsány json: s potom po sko
nání knihy tato kapitole stála: kterouž podle obyčeje našeho snámkou

": (obelo)' jeme poznamenali.“ .

4. I řekl Mardochens: Od Boha se to stalo.

5. Zpomenul jsem na sen, kterýž jsem měl, jenž totéž zna
menal: aniž co z toho chybilo.

* t j. že výročně tuto slavnosť v určitý čas, totiž 14. a 10. Adar,
konati chtějí.

8 Židé alavi dosavade dny losťv či purim s radostí hlněnou až í roz
os
j
4

slova v dalších

> A KAPITOLAX.
0 *moc!jeho poddané. Nezdařiláválka proti Řekům a prostopášnosti

Ň i jeho velikýchnákladůvpotřebovaly.
i hu)d 4 3 Jest to poznamenání sv. Jeronyma, jakož 1Jistá

j JE kapitolách týmž způsobem Pak ale uvádí hned kup. 11., 2., "i I Jiné přídavky ze čtení obecného řeckého, kterýché byl v Hebrejskémnenalezl. 'W-23mF u
:E:jmE 3 NZtěBJč
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6. Malá studnice, kteráž vzrostla v řeku, a proměnila se
v světlo a v slunce, a v vody hojné rozmobla se: jestiť Esther,
kterouž král pojsv za manželku, učinil ji královnou.

7. Ti pak dva draci: já jsem a Aman.
8. Národové, kteří se shromáždili, ti jsou, kteříž usilovali

vyhladiti jméno Židův.
9. Národ pak můj jest Israel, který volal k Pánu, a vysvo

bodil Pán lid svůj, a vyprostil nás ze všeho zlého, a učinil
znamení veliká a zázraky mezí národy: .

10. a přikázal, aby byli dva losy, jeden lidu Božího, a
drahý všechněch národův.

11. I došel obojí ten los k určitému před Bohem již od
toho času dni všechněm národům:

12. a rozpomenul se Pán na lid svůj, a slitoval se nad
dědictvím svým.

13. I zachovávání budou dnové ti měsíce Adar, čtrnáctého

a patnáctého dne téhož měsíce, se vší snažností a radostí,
když se spolu sejde lid, ve všech potomních pokoleních lidu
ieraelského.

3. Kterýžto na obou se vyplav, když se přiznali, rozkázal
je vésti na smrť.

4. Král pak, co se bylo stalo, zapsal v pamětných knihách:
též i Mardocheus paměť věcí té zaznamenal písmem.

5. I přikázal jemu král. aby při dvoře jeho byl, dav jemu
dary za návěští.

6. Aman pak syn Amadathův, Bagejský, byl nejslavnější
před králem, a chtěl uškoditi Mardocheovi, 1 lídu jeho, pro
ty dva komorníky královské, kteříž byli usmrcení.

Až potud předmluva. Co doleji paúno jest, na tom mistě položemo
bylo, kdež psáno jest v knize (8, 18.):

„A rozebrali statky neb jmění jejích.“
A to u vydání obecném toliko nalezli Jeme.

Listu pak (toho) tento byl výpis.

KAPITOLA XIII.

Výpís listu, který Aman složil, a rozeslal jménem královým na záhabu
Židův. — Modlitba Mardochsova.

1. Artaxerxes největší král od Indie až do země monře
nínské, sto a gedmmecítma krajin knížatům a vévodám, kte
tíž jeho panování poddáni jsou, (vzkazuje) pozdravení.

2. Nad mnohými národy kraluje, a všecku zemí v moci
maje, nikoli jsem nechtěl zle užívati avé moci veliké, ale
milostivostí a dobrotivostí zpravovatí poddané, aby beze věcho

strachu tiše život vedonce, požívali pokoje všechném lidem
žádoucího.

3. Když pak jsem se tázal rad svých, kterakby se to mohlo
naplniti, jeden, kterýž jiné moudrostí a věrností převyšoval,
a byl po králi druhý, Aman jménem,

4. oznámil mi, že jest po všem okršiku země rozptýlen
jakýsi lid, kterýž nových zákonův užívá, a čině proti obyčejí
všech národův, králorakými rozkazy pohrdá, a všech národův
evornosť ruší neshodou svojí.

5. Což když jsme zvěděli, vidouce an jeden národ odbojný
proti všemu lidskému pokolení převrácených zákonův užívě
a našim ee protiví rozkarům, a ruší pokoj i svornosť krajin
nám poddaných,

6. rozkázalí jsme, na kteréžbykoli Aman, jenž nade všemi
krajínami zřízen jest, a druhý po králi, a jejž místo otce
ctíme, ukázal, ti aby s ženami i s dětmi vyhlazení byli od
nepřátel svých, a žádný aby se nad nimi nesmiloval, čtrná
ctého dne dvanáctého měsíce Adar tohoto léta:

7. tak aby ti nešlechetní lidé jednoho dne do pekel sstou
píce, říši naší navrátili pokoj, kterýž jsou zrušili.

Až potud výpis listu. Co doleji stojí, po tom mistě psané jsem
nalezl, kdež se čte (4. 17.): „I odšed Mardochens, učinil všecko, coš
ma poručila Esther.“ Ale nenalézá se to v hebrejském textu, a u žá

KAPITOLA XI.
List Farim proti Židém. — Syn Mardochskv.

1. Léta čtvrtého, kralování Ptolomea a Kleopatry, přinesli,
Dositheua, kterýž se pravil býti knězem a z pokolení Levít
ského, a Ptolomeus syn jeho, tento list o Furim, pravíce, že
jej vyložil Lysimachus syn Ptolemehv v Jerusalémě.

Tentotakézačátek(knihy)byl kéHaupt něhy kterýžse aniv bebrejském textu, an! a kterého z vykladačův neklade.
2. Léta druhého, kralování Artaxerxa velikého, prvního

dne měsíce Nisan, měl sen Mardocheus syn Jaira, syna Se
meje, syna Cis, z pokolení Benjaminova:

3. člověk Žid, kterýž bydlil v městě Susan, mužznamenitý,
a p dvoře královském mezi prvními.

4. Byl pak z počtu těch zajatých, kteréž byl vyvedl Nabn
chodonosor král babylonský z Jerusaléma s Jechoniášem králem

PTYF
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5. a tento byl sen jeho. Stali se blasové, a hřmotové, a
hromobití a země třesení, a zmatky na zemi:

G. a aj dva draci velicí (přišlíj, a hotovi proti sobě k bojí.
7. K jejichžto řvání zbouřili se všickní národové, aby bojo

vali proti národu spravedlivých.
8. I byl to den temnosti a nebezpečenství, ssoužení a

úzkosti a veliký strach na zemi.
9. I zkormoucen jest národ spravedlivých, boje se běd svých,

a byl připraven k smrti.
10. I volali k Bohu: a když oni křičeli, studnice malá

vzrostla v řeku převelikou. a rozvodnila ee v vody veliké.
11. Světlo i slunce vzešlo, a ponížení jsou povýšeni. a po- dného z vykladačůvnení to položeno.

hitili slavné. 8. I modlil se Mardocheus Pánu, pamětliv jsa na všecky

12. Což když viděl Mardochens, a vstal z lože, rozvažoval, skutky jeho:
co by Bůh uložil učiniti: a pevně složil to ve srdci, žádaje M 9. a řekl: Pane, Pane králi všemohoncí, v moci tvé za
zvěděti, co by znamenal sen. : jisté všecky věci položeny jsou, a není, kdoby mohl odolatí

vůli tvé. když uložíš, aby vysvobozen byl Israel.
10. Ty jsi učinil nebe | zemi, a cožkoli zavírá se okršikem

nebeským.
11. A pánem jsi všech věcí, aniž jest, kdoby se zepřel

velebnosti tvé.

12. Ty znáš všecky věci. ty také víš, že ne z pýchy, aniž
z potupy, aneb nějaké žádosti slávy, učíníl jsem to, že jsem
se neklaněl pyšnému Amanovi,

13. (nebo rád bych pro zachování Israele také šlepěje nohou
jeho líbati hotov byl:)

KAPITOLA XII.
Věrnost Mardochsova k králi Asvérovi.

1. Toho pak času bydlil (Mardocheus] při dvoře králově,
s Bagathou a Thbarou komorníky královými, kteříž byli vrátní
u paláce. .

2. A když byl porozaměl úmyslu jejich, i rokování dobře.
vystíhl. poznal, žeby usilovali vztáhnouti ruce na krále Arta
xerxa, a oznámil to králi.
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14. ale bál jsem se, abych cti Boha mého nepřenesl na
člověka, a abych žádnému neklaněl se, krom Bohu svému.

15. Protož nyní Pane králi, Bože Abrabamův, smiluj se nad
lidem svým; nebo nepřátelé naši chtějí nás zahubiti, a dě
dictví tvé zahladiti.

10. Nepobrdej částkou svou, kterouž jsl sobě vykoupil
z Egypta.

17. Vyslyš prosbu mou, a milostiv buď losu a provázku “
svému, a žalosť naši obrať v radosť, abychom živi jsouce
chválili jméno tvé Pane, a nezavírej úst těch, kteří zpívají
tobě.

18. Veškeren také Israel týmž srdcem i modlitbou volal
ku Pánu, proto že jim jistá smrť nastávala.

KAPITOLA XIV.

Modlitba Eetbefina za vysvobození lidu larnelského.

1. Esther také královna utekla se k Hospodinu. bojíc se
nebezpečenství, kteréž nastávalo.

2. A složivši roucho královské, vzala roucho způsobné
k pláčům a kvílení, a místo mastí rozličných, popelem a
prachem posypala hlavu, a těla svého ponížila posty: a všecka
místa, na kterých prve mívala veselí svá, naplnila vytrhanými
vlasy svými.

9. A modlila se Pánu Bohu israelskému, řkouc: Pane můj,
kterýžto král náš jsi sám, spomoz mi osamělé, a nemající
spomocníka žádného jiného kromě tebe.

4. Nebezpečenství mé před rukama mýma jest.
5. Blýchala jsem od otce svého, že ty Pane vybral jsi Israele

ze všech národův, a otce naše ze všech předkův jejich, aby
vládl (jimi jako) dědictvím věčným, a učínil jsi jim, jakož
jsi mluvil.

6. Ale nyní zhřešili jsme před oblíčejem tvým, a proto
vydal jsí nás v ruce nepřátel našich:

7. nebo jsme ctili bohy jejich. Spravedlivý jsi Pane:
8. a nyní nemají na tom dosti, že sužují nás přetěžkou

službou, ale sílu rakou svých moci model připisujíce,
9. chtějí změnití tvé sliby, a vypleniti dědictví tvé, a za

cpati ústa těch, kteříž tě chválí, a udusiti slávu chrámu
i oltáře tvého,

10. aby otevřeli ústa pohanům, a chválili aílu model, a ve
lebili krále tělesného na věky.

11. Nedávej Pane berly sré těm, kteříž nejsou, a ať se
neposmívají k pádu našemu: ale obrať radu jejich na ně, a
zkaz toho, kterýž počal lítiti se na nás.

12. Rozpomeň se Pane, a ukaž ge nám v čase soužení na
šeho, a dej mi doufání Pane králi bohův a mocnosti všeliké.

13. Dej řeč spořádanou v ústa má před oblíčejem Iva ' a
proměň srdce jeho k nenávidění nepřítele našeho, aby i on
zahynul, í ostatní, kteříž smýdlejí s ním.

MM.Nás pak vysvoboď rukou svou, a 6pomoz mně, nema
jící žádné jiné pomoci, kromě tebe, Pane, kterýž o všech
věcech vědomost máš,

15. a víš, že nenávidím alávu nešlechetných, a v ohavnosti
mám lože neobřezaných, i každého cizozemce.

KAPITOLAXII

"4 J. dědictví svému, jako nějakým losem a provazcem tobě odměře
němu.

KAPITOLA XIV.

* £ J. prehlívého králo Asvára.
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16. Ty znáš potřebu mou,“ a že v ošklivosti mám znamení
pýchy a slávy své, kteráž jest na hlavě mé ve dnech, v nichž

AV se ukazují, a že je mám v ošklivosti jako roucho ženy nemoc
ženskou mající, a nenosím ho ve dnech mlčení mého,*

17. a že jsem nejedla při stole Amanové, aniž mi se líbily
hody královy, a že jsem nepila vína z obětí mokrých: *

18. a že se nikdy noveselila děvka tvá, jakž jsem přene
fena sem až do dnešního dne, jediné v tobě Pane Bože Abra
hamův.* .

19. Bože silný nade všecky, vyslyšíž hlas těch, kteříž žádné
jiné naděje nemají, a vysvoboď nás z ruky nespravedlivých,
a vytrhni mne z bázně mé.

KAPITOLA XV.

Představení Esthery před krále. — Kterak ze bo náramoč lekla, a on Ji těšili,
a mile sni rosmlouval.

Také toto nalezl jsem přidané v obseném vydání.

1. I přikázal jí (nepochybně Mardocheus Estheře), aby
vešla před krále, a prosila za lid svůj, a za vlast svou.

2. Pomni, řekl, na dni ponížení svého. kterak jsi krmena
byla v ruce mé; nebo Aman drahý po králi, mluvil proti
nám o naše bezbrdlí:

3. ale ty volej k Pánu, a mluv králi za nás, a vysvobod
nás ze smrti.

Těž | toto, což hned níže psáno Jest.

4. Dne pak třetího, svlékla roucho ozdoby své, a oblékla
se v slávu svou.

Ď. A když stkvěla se v rouše královském, a vzývala všech
věcí zprávce a spasitele Boha, pojala dvě služebnice,

6. z nichž na jednu zpolebla, jakoby nemohla tělem svým
pro rozkoše, a velikou útlost vládnonti. .

7. Druhá pak služebnice šla za paní nesouc roucho, kteréž
po zemi se vleklo.

8. Ona pak červená jsouc jako růže, a libýma a jasnýma
očima, kryla srdce smutné, a velikou bázní sevřené.

9. Tedy prošedší všecky dvéře pořád, postavila se před
králem, kdež on seděl na svém trůnu královském, oblečen
jsa v roucho královské, a stkvěje se zlatem, a drahým ka
mením, a byl hrozného vzezření.

10. A když pozdvihl tváři, a zapálenýma očíma prchlivosť
srdce svého ukázal, královna padla, a zbledší mdlé hlavy
naklonila na děvečku.

11. I obrátil Bůh ducha králova v tichosť, a rychle a boje
se skočil s trůnu, a drže ji na loktech svých, dokudby ne
okřála, těmito slovy lahodil jí:

12 Co jest ti Esther? Já jsem bratr tvůj, neboj se.

3 £ j. kterouž jsem dohnána, abych při králi byla, I tak nádherně
se utrojile.

S Ramotě,kdyš pokoj mám, a doma v tichosti tebe velebiti mohu.
* £ j. vina modlám obětovaného. Z vína bohům obětovaného bývala

čásť vylita na oltář a čásť potom při slavných hodech užita.
8 Esther slávu světskou potupovala, a při vši hojnosti byla jako

chudá, žědné radosti kromě Boha nemajíc A nablodajíc, — vostinjek

v klammé poklady světa, druzi obracují veškeré žádosti svů k ne
beským statkům, které jim přislíbil Bůh, jenž klamati nemůže.

KAPITOLA XV.

* Poznamenání sv. Jeronyma.
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19. Neumřeš: nebo ne pró tebe, ale pro jiné všecky to
právo“ ustanoveno jest.

14. Přístup tedy, a dotkní sa berly.
15. A kdyžona mlčela, zdvihl zlatou beria, a položil na

štji její, a políbil ji, a řekl: Proč ke mně nemluvíš?
16. Kterážto odpověděla: Viděla jsem tě pane jako anděla

Božího, a zděsilo se srdce mé pro bázeň slávy tvé.
17. Nebo velíce divný jst pane, a tvář tvá plna jest mi

loatí.

15. A když to mluvila, opět padla, a táměř byla bez sebe.
19. Král pak kormoutil se, a všickni služebníci jeho těšili ji.

KAPITOLA XVI

Poslání lletu po krajínách, Jimi první ustanovení královské zroženo.
Ustápoveni, aby ten den byl svěceu.

Vypis lista králo Artaxerxa, kterýž o Židy rozeslal po všech kra
království svého: kterýž také v bebrejské knize nenalézá se.

1. Král veliký Artaxerxes od Indie až do země mouřenínské,
sto a sedmmecítma krajín vórodám a knížatům, kteříž našeho
rozkázaní poslušní jsou, pozdravení vzkazuje.

2. Mnozí dobroty knížat, a cti, kteráž jim dána jest, zle
užívali k pýše:

3. a netoliko poddané královské usilují sužovati, ale dané
sobě slávy nesnášejíce, strojí úklady těm. kteříž ji dali.

4. Aniž mají na tom dosti, že neděkojí za dobrodiní, a na
sobě práva lidumilnosti ruší, ale ješté mají za to. že mohou
ujíti soudu Boha, kterýž všecko vidí.

5. A tak velmi v bláznovství vydali se, že tv, kteří úřadův
sobě svěřených bedlivě si hledí, a tak všecko činí, že ode

všech chvály hodní jsou, chytrými podvody usilují zkaziti,
6. kdyžio lstívou chytrostí oklamávají uši knížat upřímé,

a dle svéh: přirození soudící o jiných [lidech]
7. Kterážto věc i ze starodávných příběhův má důvod,

i z těch věcí, jenž se každodenně dějí, kterak skrze zlá vnuk
nutí některých královští úmyslové nakažení bývají. :

8. Protož sluší opatřití pokoj všechoěm krajinám.
9. Aniž mějte za to, žeby to pocházelo z lehkosti srdce

našeho. když jiné a jiné věci rozkazajeme: ale vedle způsobu
a potřeby časův, jak užitečno jest obci, výroky činíme.

10. A abyste porozuměli zřetedlněji, což pravíme: Aman
svn Amadathův, i duchem, I rodem Macedonský, a cizí od

* Rozuměj: nařízení, rodle něhož nikdo, nebyv povolán, uestněl se
postaviti před krále.
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ností, příchozí jsa od nás přijat byl:
11. a takové přívětivosti užil, že otcem naším aloul. a po

klona se jemu ode všech dála, jako druhému po králi:
12. kterýž tak velikou pýchou nadul ae a pozdvihl, že usi

loval nás připraviti o království | o život.
13. Nebo Mardochea, jehožto věrností a dobrodiním živí

jsme, a tovaryšku království našeho Esther, se vším národem
jejím, novými jakýmis a neslýchanými úklady žádostiv byl
vyhladití:

14. to mysle, aby usmrtil je, | úklady činil naší osobě
osamělé, a království perské přenesl na Macedonské.

10. My pak, na Židech, od toho nejnešlechetnějšího člověka
ustanovených na záhubu daných, neshbledali jsme naprosto
žádné viny, ale na opak že se spravují gpravedlivými právy,

16. a že synové! jsou nejvyššího a největšího, a vždycky
živého Boha, jehožto dobrodiním i otcům našim i nám krá
lovatví jest dáno, a až do dneška drží se.

17. Protož vězte. že ti listové, kteréž byl on jménem naším
rozeslal, jsou planí.

18. Pro kteroužto nešlechetnosť před branami tohoto města,
to jest, (přeď] Susan, i ten, kterýž to způsobil, i všecka jeho
rodina vísí na šibenici: ne my, ale Bůh odplatil jemu, což
zasloužil.

19. Toto pak nařízení, které nyní posýláme, po všech
městech budiž ohlášeno, aby dopuštěno bylo Židům užívati
svých zákonův.

20. A vy máte jim býti na pomoc, aby ty, kteříž se byli
připravilí k jejich zahubení, mohli pobiti třináctého dne mě
síce dvanáctého, kterýž slove Adar.

21. Nebo ten den smutku a žalosti, Bůh všemohoucí, obrátil
jim v radost.

22. Protož I vy, mezi jinými dny svátečními, I tento za
chovávejte den, a svěťttejej so vší radostí, aby i potom po
znalo ae,

23. že všickni, kteříž věrně Perských poslouchají, hodnou
za věrnost odplatu berou: a že kteří úklady strojí královatví
jejich. hynou pro nešlechetnosť.

24. Všeliká pak krajina i město, kteréžby nechtělo účastno
býti slavnosti této, ať zahyne mečem i ohněm, a tak ať jest
vyhlazeno, aby netoliko lidem, ale také hovadům bezcestné
bylo na věky, na příklad pohrdání, a neposlušenství.

KAPITOLA XVL

* t j. otitelé, alažebníci.



KNIHA JOB.
V této knize staví se před oči Job, věrný ctitel pravého Boha.

Z dopuštění Páně stíhán úhonami — ztrátou rodiny, statku a zdraví — zmořen útrapami, zlehčen a po
koušen od vlastní ženy, vždy zůstal oddán Bohu. Přátelé přišli jej těsit, a při nářeku jeho

křivými domněnkami a domluvamií ještě více ztrápili a podráždili ho.
V rozhovoru s těmito přátely.utrápený Job hájí se proti lichým domněnkám a útržkám jejich, dovolává se

pomoci, milosrdénství a spravedlnosti Boží a místně vykládá, že na zemi dobrým 'i zlým
trpěti bývá druhdy z příčin povědomých toliko Bohu.

K posledu sám Bóh zjevením svým a slovem spor ukončil, Job se pokořil a u Boha došel uznání, odměnya požehnání v rodině istatcích po. 140let.
Kdo, kdy a kde sepsal znamenitou knihu tu, na jisto říci nelze.

©KAPITOLA L

Jobova pobolinost a zámošnost. — Z Božího dopušiění statek mu odjat,

a děti shynaly, — Job všecko to trpělivě snášel a Boha chválil,

1. Byl muž v zemi Hus, jménem Job, a muž ten byl sprostný,
a upřímý, a- boje se Boha, a vystříhaje se zlého.

2. I narodilo se jemu sedm synův, a tři dcery.
8. A měl dobytka, sedm tisíc ovec, a tři tisíce velbloudův,

pět set také spřežení. volův, a pět set oslic, a čeledi velmi

mnoho: a byl muž ten vznešený mezi všemi východany.'
4. I scházívali se-synové jeho, a strojívali hody po domích

každý ve dní svém.* A posýlajíce zvávalí své tři sestry, aby
jedly a pily s nimi.

6. A když obešly dny hodáv, posýlal k nim Job, A posvě
coval jich, a vstávaje. na usvítě, obětoval oběti zápalné za
jednobokaždého. 'Nebo říkával: Aby snad nebyli zhřešili sy

nové mojí, a nedobrořečili Bohu“ ve srdcích svých. Tak Činíval
Job po všecky dny.

6. Jednoho pak dne, když přišli synové Boží, aby se po

Ř 7. Jemužto řekl Hospodin: Odkud jdeš? Kterýž odpovídaje
řekl: Obcházel jsem zemí, a prošel jsem ji. : —

8. I řekl Hospodin k němu: Spatřil-li jsi elužebníka mého
Joba, že neníjemu rovného na zemí. (ježto jest) muž sprostný
a upřímý, a bojící se Boha, a vystříhající se zlého?

0. Jemužto odpovídaje satan, řekl: Zdaliž se Job darmo
bojí Boha?“

10. Zdaž jsí ty ho neohradil I dům jeho, L.všechen statek

vůkol, dílu rukou jeho požehnal.jsi, « vládařství jeho vzrostlo
na zemi?

11. Ale vztáhní maličko ruku svou, a dotkní - se všeho,
což má, nebude-li v tvář dobrořečiti tobě.

12. Tedy řekl Hospodin satanovi: Hle, cokoliv má, v mocí

tvé jest: toliko-na něj. nevztahuj raky své."[ výšel satan od
tváři Hospodínovy.

13. Jednollo pak dne, když synové a dcery jeho jedli, apíli víno v doměbratra svéhoprvorozeného,

14. přišel posel k Jobovi, kterýž pravil: :Volové orali, a
oslice se -pásly. podle. nich,

stavilipředHospodinem,byltu mezinimitakésatan.* v n. boaší ry nauk D4sr a kpt- M : : -po „80 jsem 0 aby o
tobě. ©

O , „KAPITOLAL 16. A když on. ještě mluvil, přišel druhý, a řekl: Oheň
*t J. byl velicemožnýmezíAraby. Arabie.senasývá v pisměoby- Boží? spadl s nebe, a udeřiv do ovec i služebníkův, shitil je,

čejné zemivýchodní, poněvadžjisté končiny arabeké leraelitům v zemi :

za ponaddromovuher rar em T. dkění1teap ani, jiýpřid řekl:Chal|pominásv.Au, tvíspravým1 ne- . , , . “
povorým: moeprarodilvýmvak,al nů Small, moobě aa dejštízšíkovavšetři houfy,připadlinavelbloudy,a zajalije,za $ Desprav . aby nikdo nemy: tví F s i i
est opravdovéaneb jediné dobré. - k tomu i služebníky pobili mečem, a utekl jsem toliko sám,

aji body,stžidajiesejedenpodruhém,a to,jakžpodobno, © A ké Slavi hle jiný fen: Kdyžne den 6" Darozen M “
ý n mluvil, a hle jiný přišel, a ey

0 Kota uran aby poevěsnjie so všelikýmočišťováním,připravili $ nM nové tvoji a dcery tvé jedli, a píli víno v domě bratra svého*Slovo„dobrafečlti“běřeavykládáaevrozamůopsčném.Užívá4dle),| prvorozeného,
se m pěkného slova místo ohavného. Nalézá se to tak častěji v Pismě

(vis 3. Král 21, 10.). Obával se tedy Job, že by snad byli jebo synové | * Báti se Boha, znamená tolik, co Bohu alonžiti, varovati se zlého
třeba Jen pom zakleli, zlořečili, proti Bohn se prohřešili aneb a činiti dobré. Jakoby řekl: Může snadně aloužiti, když jal bo takse . opatřil, tak jej odměňuješ.

udi. Syny "est prodvaík andělé. poslové Boží k lídem a strážcové | * Poněvadž ty se domníváš, že Job pro sisk tollko v pobožnostiSatan vník, nepřítel, škodník, pokušltel, kterýž obchází, VIR » stoji, všecky jebo věci dávám v moc tvou, můžeš mu je ode

jskolerřvoucí.hlodaje,kohobysežral.—Copakvnásledujících— (i Ů mouti,tolikoJehoosobynikteraksepodotřkejNajdeť60zajisté,ževerších o radě Boží praveno, nesmí se doslovně bráti, nýbrž vypra- 5 Job upřímě, nezištně a z lásky jest bobabojn
vujo se tu, aby smyslně se vyobrazilo, jak Bůh dobrých andělův na * Sabejšti, národ v šťastnéArabii prda. limo to Sabejskými vůbec
službu lidem užívá, slodnchům pak dopouští lidi pokoužeti, by jich zku- Arabové aluli, kteříž, jako posud, na ponští loupeže si hleděli.
sil a očistil. * velký oheň, silný blesk.
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791 KNIHA JOB

19. v náhle vítr prudký strhl se z té strany od pouště, a
udeřil na čtyry úhly domu, -kterýž padna zasul děti tvé,
i zemřely, a utekl jsem já sám, abych oznámil to tobě.

20. Tedy Job vstav roztrhl roucho své, a oboliv hlavu svou,
a padna na zemi, poklonil se,

21. a řekl: Nahý jsem vyšel ze života matky své, a nahý
zase navrátím se tam: Hospodin dal, Hospodin vral: jakž
se Hospodinu líbilo, tak se i stalo: buď požehnáno jméno
Hosepodinovo.

22. V tom ve všem nezhřešil Job rty svými, ani co blá
znivého promluvil proti Bohu.

KAPITOLA IL

Job tělikoe nemoci trápen, — od Zoey pommšektrpěl, — a od přítel
navětivee byl.

1. I stalo se opět, když jednoho dne přišli synové Boží,
e postavili se před Hospodinezm,(a) přišel také i satan mezí
ně, a postavil se před oblíčejem jeho,

2 že řekl Hospodin satanoví: Odkud jdeš? Kterýž odpo
vídaje, řekl: Obcházel jsem zemi, a prošel jsem ji.

8. I řekl Hospodin satanoví: Spatřil-li jsi služebníka mého
Joba, že není jemu rovného nazemi, [a jest) muž sprostný,
a upřímý, a bojící se Boha, a vystříhající se zlého, a že až
posavad zachovává nevinnost? Ty pak popudil jsi mne proti
němu, abych trápil ho nadarmo.'

4, Jemužto odpovídaje satan, řekl: Kůži za kůži, a všecko,
což má člověk, dá za život svůj:*

b. ale vztáhni raku svou, a dotkni se kostí jeho | těla, a
tehdáš uvidíš, že vtvář dobrořečiti bude tobě.

6. Tedy řekl Hospodin satanovi: Aj v moci tvé jest: a však
při životu ho zachovej.*

7. Vyšed tedy satan od tváři Hospodinovy, ranil Joba ne
žitem nejhorším,“ od paty nohy sž do vrchu hlavy jeho:

8. kterýžto střepinou hnis ostruhoval, sedé na bnoji.“
9. I řekla jemu manželka jeho: Ještě ty trváš ve sprost

ností své? Dobrořeč Bohu, a umři.“
10. Kterýžto řekl k ní: Jako jedna z bláznivých 7 žen mlu

vila jel: jestliže dobré věcl brali jeme z ruky Boží, proč
bychom pak zlých nepřijímalí? V tom ve všem nezhřešil Job
rty svými.

11. Tedy uslyševše tři přátelé Joboví o všem tom zlém,
kteréž přišlo na něj, přišli jedenkaždý z místa svého, Elifaz
Tbemanský, a Baldad Suhský, a Sofar Naamatský. Nebo usneslí
ee byll na tom, aby spolu přijdouce navštívili jej, a potěšíli.

12. A pozdvihše očí svých zdaleka, nepoznali ho, a zkřikše

KAPITOLA IL.

"€ Jj. bez víny, nemaje příčiny k trestání. Bůh mloví tu, jak dí
Alověčím.uv. ,

* Kůši, t j. zdraví a živobytí cizí — děti, alužebníkův, 1 všecko
jmění oželí člověk, má-li sdraví a živobytí sv

S £ j. vezmi mu zdraví, alo při životě bo zachovej.
* Sv. Jan Zlatoústý a Jiní otarší | novější písem sv. vykladači mají

tn Jobovu nemoc za nejtrapiivější malornocenství,jakéž zvláště v Egyptě
udomácnělo (5. Mojž. 28., 27.) a sluje Elefantiaale, t. j. nemoc slonová,

1 nohy nemocnému tolik nabíhají, že neobybným nobám slona
se podobají. Uststně nemoený trpí na těle nesnesitediné bolesti, jsa
totiž jsko jediný vřed, a na duši aklíčen jest nepokojem, nechutí,
mdlobami, úzkostlivostí aš k zoufání.

5 na smetišti neb popeli.
* Žena mlovi tu potupně: Bůh za sprostnou lásku tron tak se ti

odměníl; nože chval oi jej a omři!
* bezbožných, bohaprázdných.

= z©
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plakalí, a roztrhše roucho své, sypalí prach na hlavu svou
k nebi.*

13. A seděli s ním na zemí sedm dní a sedm nocí, a žádný
nepromlavil k němu slova: nebo viděli, že bolesť jeho jest
náramnou.

KAPITOLA III.

Job alořečí dul narození svého. ——Nařiká u příčiny Kivota sobě daného,

1. Potom otevřev Job ústa svá, zlořečil dní svému,'
2. a řekl:

3. Nechť zahyne den, v němž jsem se narodil, i noc, v níž
bylo řečeno: Počat jest člověk.

4. Den tento nechť se obrátí ve tmu, Bůh nevyhledávej ho
s bůry, a nechť není osvícen světlem.

5. Nechť zakalí jej tma, a stín smrti: nechť jej přikváčí
mrákota, a nechť jest zahalen hbořkostí.

6. Noc tu vichr tmavý uchvať, a nebuď počítána mezi dny
ročními, aniž počítána buď v měsících.

7. Noc ta buď osamělá, ani buď chvály hodna.
8. ACjí zlořečí ti, kteří zlořečí dni, hotovi jsouce vzbuditi

Leviathana.“

9. Nechť se zatmí hvězdy mrákotou její: očekávej světla
a nespatří ho, ani východu nastávající záře jitřní.

10. Nebo nezavřela dveří života, kterýž nosil mne, aniž
odjala zlé od očí mých.“

11. Proč jsem neumřel v matce? aneb vyšed z života [proč]
jsem ihned nezahynul?

12. Proč jsem byl vzat na klín?“ proč kojen prsy?
13. Nebo nyní spě mlčel bych, a ve snu svém odpočíval bych:
14. s králi a rádci země, kteří sobě vzdělávají pustiny:
15. anebo s knížaty, kteříž mají zlata, a naplňají domy

své stříbrem :

16. aneb jako nedochůdče skryté nebyl bych, aneb (jako
ti) jenž počati byvše neviděli světla.

17. Tamť i bezbožní přestávají bouřiti, a tam odpočívají
unaveni silou.*

18. A ti, jenž bylí někdy vězňové, jsou tam spolu bez
obtížnosti, a neslyší více hlasu násilníka.

19. Malý I veliký jsou tam (sobě rovní), a služebník (jest)
prost pána svého.

20. Proč bídnému dáno jest světlo, a život těm, kteří jsou
v hořkosti duše?

21. Kteříž očekávají smrti, a nepřichází, jako vykopávajíce
poklad,

22. a radují se náramně, když nalezli hrob.
23. [Proč dán jest život) člověku, jehožto cesta skryta jest,

a jehož Bůh obklíčil temnostmi?
24. Dříve než jídám, vzdychám: a jako rozlité vody, tak

se (rozbíhá) řvání mé:

9 nad hlavy své vzhůru, aby zase padal na hlavy Jejich.

KAPITOLA III

! dní svého narození ; zlořečil, že se byl kdy narodil.
%t J. zaříkejte ho zaklinači. Byliť u starých rozliční zaklinačové.

Někteří prý také uměli zaklínániin obrátiti den v noo, a světlo v tmn,
jiní zas prý vyvolávali hrozného krokodila (leviathana) z vody, a uměli
ho zkrotiti atd.

3 £ j. že neodvrátila ode mne to zlé, které trpím, s nemnsíl bych
trpěti, kdybych se byl nenarodil.

* Otec přijímaje novorozeňátko na klín, znamenal tim, Ee chce o ně
vatí.

5 t.j. zemdlení na síle.

> 91a)
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25. nebo to. čeho jsem se hrozil, přišlo na mne; a čeho
jsem se strachoval, přihodilo se mi.

26. Zdaliž jsem se nečinil (jako) nevěda? Zdalíž jsem ne
mlčel? Zdaliž jsem nebyl pokojný? A přišlo na mne roz
hněvání.“

KAPITOLA IV.

Elífas Joba s netrpělivosti trosce. — A Ze náboženství Jeho nemusilo býti

upřímé, prokázati uefloje; domnivaje ce, Ze Bůh za dobrá a opravedlivé

slých věcí pedopoašti.

1. I odpovídaje Elifaz Themanský, řekl:
2. Počneme-li mluviti tobě, snad to těžce poneseš, ale kdo

se může držeti, aby nemluvil, co v mysli chová ?
8. Aj tys učíval mnohé, a ruk ustalých posilňoval jsi:
4. viklajících se potvrzovaly řečí tvé, a kolena třesoucí se

upevňoval jsi: '

5. nyní pak přišla na tebe rána, a zemdlen jsi: dotkla setebe, a zkormoucen jai.
6. Kde jest bázeň (Boží) tvá, afla tvá, trpělivosé tvá, a

dokonalost cest tvých?*
7. Rozpomeň se, prosím tebe, kdo jest kdy nevinný za

bynuj? anebo kdy jsou upřímí zahlazení byli?
8. Ale spíše viděl jsem ty, kteří činí nepravost, a rozsívají

bolesti, a žnou je,*
9. že od dchnutí Božího zhynuli, a dechem hněvu jeho

zkaženi jsou.
10. Řvání Iva. a hlas lvice (oněměl). a zubové mladých

lvíčat ztráveni jsou.“
11. Tygr zabynul, protože neměl loupeže, a lvíčata rozptý

lena jsou.
12. Ke mně pak pověděno jest slovo skryté, a jako kradmo

přijalo ucho mé prameny šepotu jeho.*
13. Ve hrůze vidění nočního, když připadá tvrdý sen na lidi,
14. strach držel mne, a třesení, a všecky kosti mé předě

šeny byly. ©

15. A když duch v mé přítomnosti pomíjel, vatávali vla
sové na těle mém.

16. Stál jeden, jehož oblíčeje jsem neznal, [toliko] obraz
byl před očima mýma, a hlas jako větříka tíchébo slyšel
jsem:

17. Zdaliž člověk, k Bohu přirovnán, spravedliv (nalezen)
bude, aneb (zdali) bude muž čistější nad stvořitele svého?

něl), těšil, v trpělivosti utvrzoval.

pro semeno kdo orá, a 00 seje, to | ne. Jakoby řekl:
poznal jsem, Ze kdož činili zlé, ti ce také I ale měli.

* Obraz to bezbožných, kteří pomstou Boží na mízínu přicházejí,
mezi zvěří, tak oní mezi lidmí moc měli úžasnou. Tím

způsobem Elifas 1 dájo svá doninění vynáší, totiž: jakoby Bůh již zde

křížemnavštěvunaršnruje,abyJohokosdlo dobrá o et
S reano připravilnavěčnosti.Elifas předstíraje tu jistě zjevení, vedle něhož před Bohem nikdo
není apravedlivý a Ze | na andějích Zkvrny ahleda!, soudí, že 1 Job
najisto jest hříšníkem a trpí aa hříchy své.

= KAPITOLAV. 724

18. Hle, (i ti,) kteří slouží jemu, nejsou stálí, I na andělích
svých nalezl nepravost:

19. čím více ti, kdož bydlí v domích hliněných,“ kteřížto
z země mají základ, strávení budou jako od mole?

2. Od jitra až do večera? podťati budou, a že žádný ne
chápe, na věky zahynou.

21. Kteří pak z nich pozůstanou, odjatl budou: zemrou,
ale ne v moudrostí.“

KAPITOLA V.
Ehfaz na ovéta stoje tresce Joba z nepravosti. Potom bo uaporiná, by 66

k Bohu obrátil,

1. Zavolej tedy, ač jest-lí kdo by ti dal odpověď, a k ně
kterému ze svatých obrať se.“

2. V pravdě blázna zabíjí hněvivost, a maličkého* usmrcuje
závist.

3 Já viděl jsem blázna pevného kořene, a hned zlořečil
jsem kráse jeho.*

4. Vzdálení budou synové jeho ol spasení, a zetříní budou
v bráně,“ a nebude, kdo by je vytrhl.

5. Jeho žeň sní bladovitý, a jeho samého uchvátí oděnec,

p a žízniví pohltí bohatství jeho.
6. Nic na zemí bez příčiny se neděje, a z země nepochází

bolest.*

7. Člověk rodí se ku prácí, a pták k létání.“
8. Pro kteroužto věc já prositi budu Páns, a Bohu před

ložím řeč svou: *

9. který činí velké věci, a nezpytatediné, a dívné bez
počtu:

10. který dává déšť na zemi, a svlažuje vodami všecky
věci:

11. který aází snížené na místo vysoké, a truchlivých po
zdvibuje dobrým bydlem:

12. který v nic obrací myšlení zlostných, aby ruce jejich
nemohly vykonati, co začaly:

13. který lapá moudré v chytrosti jejich, a radu zlých
rozptyluje.

14. Ve dne vběhnou do tmy, a jako v nocí tak makati
budou o polední.

15. Nuzného pak vysvobodí od meče úst jejich,* a chudého
z ruky násilníka.

10. A bude noznému naděje, nepravost pak stoulí ústa svá.“
17. Blahoslavený člověk, který trestán bývá od Boha: tre

stání tedy Páně nezamítej: '*

Kngranrahni r., poklesnoutimohli,čímžvíce smrtedinílidá,* ga den, v krátk
* CJ- Jako předkové tak I potomciJejich skynou r téže nemoadroct.

KAPITOLA W.

' Zádej, aby se ti ozval a potvrdil tvého minění, že trpíš bez viny.
Alo to 20 nestane.

9 £ Jj. maličkého dachem, mdlého rozumem,

na člověka.

„tj seně rá arěeís ksámse bodnaší která k utrpení se rodi, důvěrně
uteku se k Bohu. Nuže, Jobe, učiniž tolikéž.

řeči.

"6£ j. nepohrdej jim, nebo z dobré příčiny děje se k tvému napra
vení. Jakmile se obrátiš k Bohu, obrátí se k tobě i Boží požehnání.

mw — —
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19. nebo on raní, a léčí: tepe, a ruce jeho uzdravují.
19. Z šestera soužení vysvobodí tebe: a v sedmém nedo

tkne se tebe zlé.

2. V hladavytrhne tebe ze smrti, a v boji z ruky meče.
31. Od biče jazyka ochráněn budeš, a nebudeš se báti

bídy, kdyžby přišla.
29. V zpuštění a hladu smáti se budeš, a lité zvěře zemské

nebudeš se strachovati.

29. Ale s kamením na poli (bude) smlouva tvá, a zvířata
zemská pokojná budou tobě.!!

24. A zvíš, že pokoj má stánek tvůj, a navštěvuje krásu
svou nezhřešíš.'*

25. Shledáš také, že se rozmnoží símě tvé a rodina tvá
jako bylina zemská.

28. Vejdeš v hojnosti (dnů) do hrobu, jako vnesena bývá
(v) stoh pšenice časem svým.

27. Aj toť jak jsme vyhledali, tak jest: což slyše, na mysli
rozjímej.

17. Časem, kterým budou rozptýlení, zahynou: a jak se
zahřeje, rozplynou se z místa svého.

18. Zmateny jsou stezky kroků jejich: chodí na prázdno,
a zahynou.?

19. Patřte na stezky Themy, na cesty Saby, a počkejte
maličko.“

20. Zahanbeni jsou, nebo jsem doufal: přišli také až ke
mně, a studem zahanbení jsou.“

21. Nyní jste přišli: a nyní vidouce ránu mou, bojíte se.'*
22. Zdalí jsem řekl: Příneste mi (něco), a ze statku svého

darujte mi?
23. Aneb: Vysvobodte mne z ruky nepřítele, a z ruky ná

silníkův vytrhněte mne? "!
24. Poučte mne, a budu mlčeti:'* a jestliže čeho snad ne

věděl jsem, naučte mne.
25. Proč jste utrhali fečem pravdy, poněvadž z vás žádného

není, kdoby mohl trestati mne?
26. K domlouvání toliko řeči skládáte, a u vítr slova vy

KAPITOLA Vl. JC | nášíte.
"o 27. Na slrotka se obořujete; a podvrátiti usilujete přítele

svého.

28. Ale však, což jste začali, vykonejte: nakloňte ucho, a
vizte, zdaliž klamám.

29. Odpovídejte, proším, bez sváru: a mluvíce to, což spra
vedlivého jest, suďte.

30. A nenaleznete na jazyku mém nepravosti: ani v ústech
mých bláznovství zníti bude.'?

Jvb uamíitaje foč Elifasovo, tvrdi, Zejest Jeho trápení větši, nešli provinění,

1. Odpovídaje pak Job, řekl:
2. Ó, by hříchové mojí, jimiž jsem hněvu zasloužil, zvá

ženi byli na váhu: a bída, kterou trpím.
3. Nad písek mořský tato těžší ukázala by se: protož

i slova má bolesti jsou plna.
4. Nebo střely Páně uvázly ve mně, jejichžto hněv vyssál

ducha mého, a hrůzy Páně bojují proti mně.
5. Zdali řve divoký osel, když má trávu? aneb bučí vůl,

když stojí před jesleml plnými?*
U. Aneb může-li se jísti nechutné, ježto není solí osoleno?

aneb může-li někdo okusiti, což okušené přináší smr(?*
7. Čehož prve nechtěla se dotknouti duše má, to jest nyní

pro úzkost, mým pokrmem.
8. Kdo mi dá, by se naplnila žádost má : a čehož očekávám,

dal mi Bůh?*

9. A který počal, ten nechat mne potře: on rozvaž ruku
svou, a podetní mne?

10. Avšak to budiž mi ku potěšení, že trápí mne bolesti,
bez ušetření, a já neodmlouvám řečem Svatého.“

11. Nebo jaká jest síla má, abych to snesl? anebo jaký
konec můj, abych trpělivě si počínal?

12. Aniž síla kamenův [jest] síla má, ani tělo mé měděné

KAPITOLA VIL

Job vařiká nad svými a Sivota lidského těžkostmi, — Prosl Boha,
aby bo s nich vyvvobodití rářil. 

1. Bojování jest život člověka na zemi, a jako dnové ná
denníka [jsou] dnové jeho.'

2. Jako služebník touží po stína, a jako nádenník očekává
skonání díla svého:

8. tak i já měl jsem měsíce prázdné,* a nocí traplivé po
čítal jsem sobě.

4. Jdu-lí spat, říkám: Kdy vstanu? a opět očekávám ve
čera, a naplněn jsem bolestmi až do tmy.

5. Tělo mé oděno jest hnisem a škvrnamí prachu, kůže
má usvadla, a svraskala se.

6. Dnové mojí rychleji pominuli, nežlí od tkadlce plátno
odstřiženo bývá, a strávení jsou beze vší naděje.

7. Rozpomeň se (Pane], že [jakoj vítr jest život můj, a oko
mé že neuzří více dobrých věcí.

18. Hle není mi pomoci re mně, a také přátelé moji od
stoupili ode mne.

14. Kdo příteli svému odjímá milosrdenství, bázeň Páně
opouští.

15.Bratřímoji pominulímne,*jako potok,který prudce omjaa naka Hdné,zásadyJejích jsouplanéa
teče po údolí. * hlodte a čekejte, přijdou-li z těch krajin arabských přátelé moji

16. Kteří bojí se jíní, na ty připadne sníb.“ těšit mne.
9 Přátelé přišli a zahanbení jsou, Jelikož mne nalezli doufajícího

v Boha a nevinnosť svou. Domýšleliť se, že so budu sám zjevně z hříchů
" jako v příměřís nim! badeš, nemaje se jich co strachorati. vlaiti.
" hebr.: Ohledaje svou stáj (kde ovce nocují) uičebož ztraceného

nepohřešíl.
KAPITOLA VL

' bořekuje a naříkaje něčiním tobo bez příčiny, ale puzen bolesti,
hovádka řvou, když potravy nemají. Proč tedy ona milostivějšího

práva užívati mají nežli Jé?
* Job krmí neosolené přirovnává tu řeč Elifazovu.
) Job žádá al brakou smrť.
* Job nechce odporovati Bobn, nýbrž poddává se vůlí a kázní jeho.
5 Bratři moji, t. j. přátelé bez soneltu a útrpoosti opustili mne.
%kdo se štití malé nehody a útrapy, upadne do horší.

t ©,j. snad, abyste mi nemusili něčim ze svého statku přispěti?

" Mini: Fikdy jeem mo takového na vše nežádal V největší bíděpostaven Jen, nežádám ničeho, kromě potěšení.
' poslechnn a dám sobě řící, bade-lí poučení vaše upřímé, pravé a

údravé.
" £ j. hledáte, že jsem v takové bídě své nemluvil zle.

KAPITOLA VIL

! Job odmítouv žalobu svých přátel, žádá ei umřiti, ukazuje, že
toto pří toliké bídě Hdaké, která bo stíhá, spravedlivé jest.

* £ J. prázdné žádoucího pokoje, plné nesnáze.

S LG:
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8. Aniž mne spatří zrak človeka:

a neobstojím.
9. Jako oblak hyne, a mizí: tak ten kdo sestupuje do

hrobu, již nevystoupí.*
10. Aniž. sa- opět -navrátí :-do domu svého, aniž. ho -již více

pozná místo jeho.
11. Protož.i já nebudu“ zdržovati úst-svých, mlavití budu

v soužení ducha svého: rozmlouvati budu v hořkosti duše své..

12. Zda jsem já moře, aneb velryb, že jal:mne oblělí

oči tvé (hledf] na mne,

13. Di- Potěší mne lůžkomé, a plehění míti hodnmluvě e sebou.na posteli své: .
14. (tedy) strašíš mne sny, a vlděními poděšujed.mne.

15. Pro kteroužto věc duše má raději volí oběšení“ a kostimé smrt.

16. Zoufal:jsem, nikoli“jiš více: živ nabuda: (odpus mi,nebo nic nejsou dnové mojí. :

17. Co jest. člověk, že "zvelebuješ ho? anebo co přikládáš
k němu srdce své?*

18. Navštěvuješjej- na. úsvitě, a náble zkušuješ ho.
190.Dokavad neodpouštíš mi, ani-dopouštíš mí, abych polkl

sllnu svou?e
2. Zhřešil jsem, co ačiním tobě,* ó strážce lidí? Proč po

stavil jsl mne za protivníka sobě, a učiněn jsem sám sobě
břemenem?

21. Proč neodjímáš hříchu mého, a proč neodpouštíš ne
pravosti mé? Hle, jíž v prachu“ epáti budu: a budeš-lí mne
hledati ráno, nebude mne.

KAPITOLA VIII.

Baldad Buhský Joba trestaje, jakoby epravedinosti Bolí alehčoval,

napominá ho, aby sa obrátil k Boho.

1. Odpovídaje pak Baldad Suhský, řekl:

2. Dokud mlovití budeš“takové věcí, a duch mnohonásobný
[budou] řeči úst tvých?

3. Zdali Bůh-převrací sond?* aneb Všemohoucí vyvrací,
což jest spravedlivého?

4. Jestliže také synové tvojí zhřešíli jemu. 1 nechal Jichv ruce nepravosti jejich:“

5. ty však povstaneš-li na úsvitě k Bohu, a Všěmohoucího

budeš- prositi:
"tj abyzsovatv bylnatoto světě.

-44 J. raději Knop taškrodní A emrř nad livot, sevřený takovýmitrápenim!

t |. tak o nějpečaješ,že bosobě Pakváze, byv Jej za hodna
vání svého, E Skanictzeme, hodny Avodo

Jobtuposndmluvěon ar mj a
pácb, žádá sobě umříti, tak- že ho I pokušení násilné:ko. proš
Tomato pokadenívšak odporuje, azamítá je. Otázky jeho, prošna senakanímnakládá,jsousloenátění,sloalspamůet,

tel nepřestává Hzení Božimu:se podrobovatí.
KAPITOLAVL

py0P77



Poba„>

>Ptd.

E
ahPh

>M

P

l
P

>

6

KK“

eb 6. čistýa upřímýbudeš-li kráčeti, ihned procítík tobě,“
a pokojný zase učiní příbytek spravedlnosti tvé:

7. tak velice, že jestližeby tvé první věci byly malé, však
poslední tvé věci rozmnoženy. budou příliš.
8: Nebo vzeptej se rodu předešlého, a pilně vyptávej se

na památku otců:
.(9. [my]zajísté včerejší jsme, a nic nevíme, nebo jako stín

jsou dnové naši na zemi:)
10. ale oni učiti budou tebe: mluviti tobě budou, a ze

srdce svého vynesou průpovědi.
11. Zdaliž se může zelenati třtí bez vláhy? aneb rákosí

růsti bez vody?
12. Když ještě jest v květu, dříve než bývá trháno rukou,

přede všemi bylinami usýchá:

13. tak [jsou] cesty všech, zapomínajících se na Boha, a
tak zehyne naděja pokrytce.
.;14. Nebude se jemu líbítí nesmyalnosťjeho, a jako pavu

čina jest naděje jeho.*
15. Zpolehne na dům svůj, a neostójí: podpírati bude jej,

a nezdrží.

'16. Svlažený zdá se býti [jako keř), dříve než vzejde slunce,
a u východu jeho prut jeho vyjde;
. 17. na hromadě skalní kořenové jeho zahustí se, a mezi

kameny držeti se bude.
. 18. Jestliže jej vychvátí z místa jeho, zapře ho, a řekne:

Neznám tebe.“
" 19.:Tožta radost poutí jeho, aby opět z země jíní pučise .

©. Bůh“ nezavrže sprostného, aniž podá ruky zlostníkům:
21. až smíchem naplní se ústa tvá, a rtové tvoji plesáním.

. 22. Kteříž nenávidí tebe, oblečenibudou v hanbu: a stánek

bezbožných neostojí.

KAPITOLA IX.

Job velebí spravedinosť a moc Božl, — Dokasaje, Ze netošiko besbožní, ale

také nerinní protlvemstvim navštívení bývají.

1.1 odpovídaje Job, řekl:
- 3. Vpravdě vím, že tak jest, a že nebývá spravedlivým

učiněn člověk-přirovnán jsa Bohu.
3.. Chtěl-li by hádati se e ním, nebude moci jemu odpové

děti jedno za tlafc.'
: 4 Onfť[Bůh] jest srdce moudrého, a

protivil jemu, a měl pokoj?
5. On-přenáší. hory, a nevědí ti, jež podvracuje v prchli

vosti své:

' 6. on pohybuje zemí 8 místa jejího, a třesou se sloupovéjejí:

7. on přikazuje sluvci, a nevychází: a hvězdy zavírá jakopodpečetí:“

silný v moci: kdo se

* © J. dokáže tl lásku svou.
3 Smysl tobo podobenství Jest ten: Jakož třtí neb rákosí podle způ

eobn přirozeného nemá-li vláhy usýchá, tak podle Božího usputsní po
krytel abezbožní bybon.

"6bude tu prázdno, jako by ho tu nikdy nebylo.
* to jest ta celá radosť a konec života bezbožných.

OZ BAE „aj točí svě? s Tu počíná opět Baldad sám mluviti, a Joba k obrácení napomí
* Jako prve Elifaz, tak | tato Baldad domnívá se, že jen zlým se nati, by zase blaženosti dojiti mobl. Bůh tebe nezavrbne a dá ti rado

na světězlevoda, a dobrýmneprotlvědyštěstíkvete. A protom a KAPITOLADC.
za to, že synové Jobovi pro zlá skutky náhlon trestání bylí smrtí. M
Rovněž tak soudí, ře nepochybně sám Job zlými skutky svého trá- : ! Člověk kdyby měl počet dáti ze skutků svých a odpovídati Bohu
peví na Bohu zasloužil, a jak mile by se Job zase obrátil k Bohu, -* na tisíceré žaloby, nemobl by se ani proti Jediné důtee ospravediniti.

hned by ma štěstí A fm * t J. mračnyJe zakrývá,že jich není viděti.

pi ání SÍN | = ladoěsšmhkecL)——————Ěa < zi0 »ji Ů C > rm
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729 KNIHA JOB

8. on roztahuje nebesa, a kráčí na vlnách mořských:
9. on učinil Arktara, a Oriona, a Kuřátka, a hvězdy skryté .

na polední:*
10. on činí věci veliké, a nevystižitedlné, a divné, jimž

není počtu.
11. Přijde-li ke mně, neuzřím ho: odejde-li, nebudu věděti.
12. Otáže-lí se v náhle, kdo odpoví jemu? aneb kdo může

říci: Proč tak činíš?

13. Bůh (jest), jehožto hněvu odolati žádný nemůže, a pod
nímž kloní se ti, kdož nesou obor země.“

14. Protož jaký jsem já, abych odpovídal jemu, a slovy
svými mluvil s ním?*

15. A bych také měl něco spravedlivého, nebudu se há
dati, ale svého soudce prositi budu.

16. Když by J volajícího mne vyslyšel, neuvěřím, žeby slyšel
hlas můj.

17. Nebo u vichru gaetřemne, a rozmnoží rány mé také
bez příčiny.“

18. Nedává odpočinatí duchu mému, a naplňuje mne hoř
kostmi.

19. Jest-li tu o síle řeč, onť jest nejsilnější: paklí o spra
vedlnosti soudu, žádný nesmí o mně avědectví pověděti.“

20. Budu-li chtíti sebe ospravedlňovati, ústa má odsoudí
mne: badu-li ukazovati se nevinným, nešlechetným mne býti
dokáže.“

21. Také buda-li sprostný, to samé nebude věděti duše
má.“ a stýskati se mi bude s životem mým.

22. Jedno jest, což jsem mluvil, a i nevinného i bezbož
ného on zahlazuje.'*

29. Mrská-li, nechť zabije pojednou, a nesměje se mukám
nevinných.''

24. Země dána jest v ruce bezbožného, oblíčej soudcův
jejich zakrývá: '* jestliže to není on, kdo tedy jest?

25. Dnové moji rychlejší byli nežli posel: utekli a neviděli
dobrých věcí.

26. Pominuli jako lodí jablka nesoucí, jako orel letící na
pastvu.

27. Řekna-li: Nikoli tak nebudu mlaviti, změňuji tvář
svou, a bolestí mučím se.'*

28. Bál jsem se všech skutků svých, věda, že nedopustíš
hřešícímu.'*

* Arktnr, česky Váz, Orion: Kosy či Prolnky, Plejades: Kuřátka

Sedmerobvězdí;n to hvězdy,jež vidímena sorernímnebi.mocnářová

AEbre moklpor, abzoko běžok rve,ým Bohem.moudrým a
KJ. busprovisdní mébo,toliko ko skušení
* © J. žádný mne nebude moel před ním oepravediniti.

9 £ J. nejsem Jíst, adall tomu tak; nebo nikdo noví najisto, bněvn-lí
čl lásky hoden jest: I kdyš sobě ničeho nejsem povědom, proto ještě
nejsem oepravediněn před Bobem.

'* Soudite, že trpím za břícby své jako bezbožník: ale já tvrdil a
tvrdím tn Jedno, že Bůh I nevinné | nešlechetné utrpením navštěvuje.

" £ J. snáze bylo by Jedním rázem zahynouti, nežli dlouho se trá

p B dlouhémtrápení podobá se, jako by Bůh zalíbení měl v mnkách člověka.
" £ J. utrpení nevinných pochodí často odtud, že bezbožní na zemí

moe mají. Ale I tu jest to Báb, který takové věci dopouktí.
W£. J. utrpení má jsou tak hrozná, že byť bych | chtěl zanechati

nářku svého, toliko oblíčej můj na oko se mění, ale bolesť má mne
mučí a dráždí k naříkání.

'* Jiní: lekám se všech bolestí svých, vida že mne jich nesprostiž.

c
a „v u“ 640SÚké

= —
KAPITOLA X. 730

29. Jestližeť pak I tak bezbožný jsem, proč jsem nadarmo
pracoval?'*

30. Budu-li umyt jako vodou sněžnou, budou-li se ruce
mé lesknouti jako nejčistější:

31. přece v nečistotách omočíš mne, a v ohavností mne
budou míti roucha má,'*

32. Nebo ani člověku, který podobný mně jest, odpovídati
budu: ani takovému, který by se mnou v soudu zároveň mohl
alyšán býti.!*

33. Není kdo by mohl rozsouditi oba, a položiti ruku svou
9 na oba.'"

34. Nechť odejme ode mne prut svůj, a strach jeho ať mne
nestraší:

85. (tehdy) budu mluviti, a nebudu se bátl ho: neboť ne
mohu lekaje se odpovídati.

KAPITOLA X.
Stejská sa Jobovl Zivu býti. ——Naposledy sobě žádá, aby se byl nikdy

nenarodil.

1. Stejště se duši mé v životě mém, vypustím proti sobě
řeč svou, mluviti budu v hořkosti duše své.

2. Dím Bohu: Neodsazuj mne: oznam mi, proč mne tak
sondíš.*

3. Zdali dobré zdá se tobě, uhaníš-li a utiskneš-li, mne,
dílo rukou svých, a pomůžeš-li radě bezbožných.*

4. Zdali oči tělesné máš: aneb jakož hledí člověk, tak ty
hledíš? —

5. Zdaž jsou jako dnové člověka dnové tvoji, a léta tvá
jako lidští časové:

6. že vyhledáváš nepravosti mé, a na hřích můj se vy
ptáváš:*

7. a víš, že nic bezbožného neučinil jaem, ačkoliv žádného
není, kdoby z ruky tvé mohl vytrhnouti.

8. Ruce tvé učinily mne, a způsobily mne celého vůkol:
a tak v náhle svrhuješ mne?

9. Pomni, prosím, že jako hlínu učinil jsi mne a v prach
zase obrátíš mne.

10. Zdaliž jsi mnejako mléka nevydojil,a jako sýra neshustil ?
11. Kůží a masem přiodíl jsi mne: kostmi a žilami spojil

jsi mne:
12. života a milosrdenství udělil jsi mi, a navštívení tvé

ostříhalo ducha mého.

13. Ačkoliv to tajíš ve srdci svém: však vím, že na všecko
pamatuješ.

14. Zhřešil-lí jsem, a na čas odpastil jsi mi: proč nedo
pouštíš, abych byl čist od nepravosti mé?“

(05 Jestliže při vší mě zbožnosti jako bezbošný buda usteričným
útrapami sklíčen, k čemn ml byla má sbožnosť?

£ j. bychť byl jakkoliv čist, před Bobem nejsvětějším objeví se
mě.

W£ j. ani s člověkem hálatí se nebudu; tím méně s tebou, Ho
spodine, smím a buda se sonditi!

'* £ j. na oba nás: aby mohl býti naším rozsudoem, nejvyšším
soudoem Jest Bůh.

KAPITOLA X.

! €. Jj. proč mne tak tresoeš. Otázka tato jost všetečná, však ale
nikoli spurná, jelikož se Job neprotivi uložení Božímu.

* úmysly a snahy bezbošných podporuješ.
3 t.j. že takovým dlouhým a těškým mne zkoušiš trápením, Jako

by všeho i při mně | jinde nevěděl?
* shřešíl-li jsem prve, v mladosti své, odpustil jsi mi, nedopouštáje

na mne trestu. Proč teď, když sobě zlého povědom nejsem, neodjimáš
tě bídy ode mne, aby se ukázala má perinnost, a vyvrátilo se zlé do
mnění o mně?
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16. Jestližeť jsem bezbožný, běda mně: a jsem-lí spravedlivý,
nepozdvíhnu hlavy, nasycen jsa trápením a bídou.

16. A pro pýchu jako lvici chytíš mne, a navrátě se po
divně mne ztrápiš.
717. Obmovuješ svědky své proti mně,* a rozmnožuješ roz
hněvání své na mne, a pokuty bojují proti mně.

18. Proč jsi vyvedl z žívota mne? Kéž bych byl zahynul,
aby mne bylo nikdy oko nevidělo.

19. Byl bych, jako bych nebyl, z života přenesen jsa do
hrobu.

20. Zdali krátkosť dnův mých neskoná se brzo? Popusť
mne tedy, abych oplakal maličko bolestí své:

21. prve než půjdu a nenavrátím se zase, do země tmavé,
a pokryté mrákotou amrti:

22. do země bídy a temnosti, kdežto stín smrti, a žádný
řád, ale věčná hrůza přebývá “

KAPITOLA XL
Gofar nespravedlivě obvlžuje Joba s řečí marných a nepravých.

A napomjné ho, aby mllosť Boži hledal.

1. Odpovídaje pak Sofar Naamatský, řekl:
2. Zdalí [ten,) kdo mnoho mluví, nemá (také) alyšeti? aneb

(zdali) muž mnohomluvný ospravedlněn býti?
8. Tobě-li samému mají lidé m]četi? a když se jiným na

posmíváš, nemáš-li vyvrácen býti od nikoho?
4. Neb jal řekl: Čístá jest řeč má, a člst jsem před oblí

čejem tvým [Bože] '
5. Ale kéž by (sám] Bůh mluvil s tebou, a rty své otevřel

k tobě,
6. aby ukázal tobě tajemství moudrosti, a že mnohonásobný

jest zákon jeho, a porozuměl bys, že mnohem méně trpíš od
něho, nežli zasluhuje nepravost tvá.

7. Snad šlepěje Boží vystihneš, aneb dokonale Všemohou
cího vyzkoumáš?

8. Vyšší jest nad nebesa, i co učiníš?* Hlubší [jest] nežli
peklo, a odkud [ho] poznáš?

9. Delší [jest] míra jeho než země, a širší než moře.
10. Jestliže by podvrátil všecko, neb v jedno soužil, kdo zpro

tiví se jemu.
11. On zajisté zná marnost lidí, a vida nepravost, zdali

nešetří toho?

12. Muž marný v pýchu vyzdvihuje se, a domnívá ae, že
jest narozen svobodný jako oslátko lesní“

18. Ty pak upevníš-li srdce své, a vztáhneš-li k němu
ruce své:

14. vzdálíš-li od sebe nepravost, kteráž jest v ruce tvé, a
nebude-li bydliti ve stánku tvém nespravedlnost:

sty. vdyJiná aJiné útrapya bldy mamnooejllž, Jakonějakésvědky nepra
AE E EEurče zahrobem — do pekel. Job ve své náramné bidě po

koušen byl mysliti, še na onom světě bade mu v úžasné temnotě
snášetí utrpení (sv. Angustin).

KAPITOLA XL

' Sv. Řehoř, Jan Zlatoústý a-jiní že Job
právě opak mluvil (výš 9. a 20.), vlny lehčích a tajných poklesků ne
zspiral, toliko se proti brabému domnění svých přátel hajil, a otál na
tom, že takovým bříšníkem není, za jakého jej onl mělí, a který by
právem takového trestu zazlnhóval.

„EJ K DAL a yypytonalsoudyJeho.> Člověk pyšný nechce trpětl zákona, a vytehuje se £ něho, jako
divoké osle z uzdy.
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ló. tehdypozdvihnoutí budeš moci tváři své bez poškvrny,
u budeš stálý, aniž se báti budeš.

16. Na bídu také zapomeneš, aneb jako na vody, kteréž
pominuly, zpomínati budeš.

17. A jako polední blesk povstane tobě k večeru: a když
se domnívatí budeš, že by zahynul, vzejdeš jako dennice.*

18. A budeš míti doufání, maje předloženou sobě nadějí,
a zakopán“ jsa bezpečně spáti budeš.

19. Odpočivati budeš, a nebade, kdo by tě předěail: a pro
siti budou tváři tvé velmí mnozí.“

20. Oči pak bezbožných pojdou a útočiště jim zmizí, a
jejich naděje ohavnost duše.*

KAPITOLA XII.

Job zamitá chlubud řečí Boferovy. — Vysvětloje moc a moudrost Boží,

kterouž v spravování světa ukazaje.

1. Odpovídaje pak Job, řekl:
2. Tedy vy sami jste lidé,“ a s rámi umře moudrost?
3. I já mám srdce, jako i vy, aniž jsem nižší než vy:

nebo kdo nezná toho, což víte vy?
4. Kdo posmiván bývá od přítele svého, jako já, vzývati

bude Boha, a vyalyší ho: v posměchu zajisté bývá epravedli
vého sprostnost.

5. Jeatit jako lampa potupena v myšlení bohatých, připra
rena k času uloženému *

6. Hojnost jest ve staních loupežníkův a směle popouzejí
Boba, ježto on dal všecky věci v ruce jejich.*

7. Zeptej se jen hovad, a naučí tebe: a ptactva nebeského,
a oznámí tobě.

8. Mluv zemí, a odpoví tobě: a vypravovati budon (tobě)
ryby inořeké.

9. Kdož neví, že všecko to ruka Hospodinova učinila?
10. V jehožto ruce (jest) duše všelikého živočicha, a duch

všelikého těla lidského.

11. Zdaliž ucho nerozeznává slov, a dásně toho, jenž jí,
chuti?“

12. Při starých jest moudrost, a při dlouhém věku roz
umnosť.*

13. U něho jest moudrost i síla, jehoť jest rada i rozumnosť.

* ve tmách zableakno ti polední jasnost, a v největší bídě vzejde ti

dobrá3 příkopem ohražen a ochráněn v domě svém.

21poco 68 Hínetněho, laboditi tobě budou a bledati přísně a pomoci tv

' s! za živobytí svého bezbožníci spolehali: bohatství, čest,
koše—pominoua jsou jim v smrti ohavností,poněvadžondra, že
věci tyto Jim budou k věčnému zabynntí. Jiný výklad: Všocká naděje
JejíchJest poubé dechnutí, t. j. zmizí jako dech.

KAPITOLA XILA vd
v pocti

nade všecko milují. Ale Bůh učiní, aby 6asem svým
Jasně svítila. Tehdy moudrosť tohoto světe ukáže se býti bláznovstvím,

šťastni; doličuje toho příklady z života obecného, ze tvorstva
* Zřízení toto Boží tak lebce jest poznati, jako ucho rozeznává slova

chuť.

3 Slyš tedy, co praví staří v Jisté planl, kteráž takto dí: —
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14. Jestliáe on boří, není kdo by vzdělal: zavře-li člověka,

není kdo by otevřel.
16. Zastaví-li vody, vyschne všecko: a vypustí-li je, pod- f

vrátí zemi.

16. U něho jest síla 1 moudrost: on zná | oklamavatele,
1 toho, kterýž oklamán bývá.

17. On přivodí rádce k bláznivému konci, a soudce k ne
emyslnosti.

18. Pás králům odvazuje, a přepasuje provazem bedra jejich *
19. On vede kněží beze slávy, a mocné podvracuje:
20. on změňoje rty pravdomluvných,“a učení starých odjímá.
21. On vylévá potupu na knížata, a pozdvihuje těch, kteří

potlačení byli.
22. On jest, jenž zjevuje tajné věcí z temností, a vyvodí

na světlo stín smrti

29. On jest, jenž rozmnožuje národy. i hubí je, a pod
vrácené k celosti navracuje.

24. On jest, jenž změňuje srdce knížat lidu země, a zkla
mává je, aby nadarmo chodili po bezcestí:*

25. makají jako ve tmě, a ne v světle, a dopouští, aby
bloudilí jako opilí.

KAPITOLA XII.
Job tresce přátely, že veuměle tastůvajíce Božl pře, Jemu obiižovali.

1. Hle všecko to vidělo oko mé, a slyšelo ucho mé, a vy
rozuměl jsem všemu tomu. ©

2. Což víte vy, vími já: aniž jsem zpozdilejší nežli vy.
3. Avšsk k Všemohboucímu bych (raději) mluvil, a s Bo

hem hádati se žádám:*

4. ale prve okáži, že vy jste skladatelé lži, a ctitelé pře
vrácených učení.

č. A kéž byste mičeli, abyste zdáli se býti moudří.
6. Slyštež tedy trestání mé, a pozorujte důvodův rtů mých.
7. Zdali Bůh potřebuje vaší lži, abyste za něho mluvili lstí?
8. Zdali osobu jeho přijímáte a usilujete souditi pro Boha?“
9. Zdaž se to bude líbiti jemu, jehož tajno nic býti ne

může? či snad může vašimi lstmi oklamán býti jako člověk?
10. On vás trestati bude, nebo v skrytě tvář jeho přijímáte.“
11. Hned jak se pohne, zkormoutí vás, a strach jeho při

padne na vás.
12. Památka vaše přirovnána bude popelu, a v bláto obrátí

se šíje vaše.*
13. Pomlčte maličko, abych mluvil, cožkoli mi vnukne mysl.
14. Proč trhám maso své zuby svými, a duši svou nosím

v rukou svých? “

%© j. béře králům moc Jejich, a do pout riže je v poddanosť.
* dopouští, že i pravdomluvní uchylují se od pravdy.
* Báb dopouští, aby bloudili, rozumn a soada pravého sbavení byti.

KAPITOLA XIII

! čemu ta stará píseň nčí. Dále zase Job ové vlastní myšlénky

3 Ne s vámi, ale s Bobem mluvit a jebo o příčinách utrpení mého
tázatí si židáro, neb on všemoboncí pravda a hiska

> Cheete snad Boha pe ajímas, jako by jeho apravedinosť jináčenespravedlivého, a za

na pravdě.

16. Byť mne také zabil, v něho doufati budu: a však cesty
své před oblíčejem jeho vyložím."

16. A on bude spasítel můj: nebo před oblíčej jeho žádný
pokrytec nepřijde.

17. Poalonchejte řeči mé, a pohádek mých pozorujte ušima
svýma.

18. Budu-li souzen, vím, že spravedliv nalezen budu.
19. Kdo jest, ježtoby se soudil se mnou? Nechť příjde:

proč mlče měl bych hynouti?*“
%. Dvou toliko věcí nečiň mi [Bože], a pak se nebudu

skrývati před tváří tvou:
21. ruku svou“ vzdal ode mne, a hrůza trá ať mne neděsí.
22. Povolej mne, a já odpovídati budu tobě: aneb nechť

já mluvím, a ty odporídej mi.'*
23. Jak mnoho mám nepravostí a hříchův, nešlechetnosti

mé a provinění má ukaž mi.
24. Proč tvář svou skrýváš, a máš mne za nepřítele svého?
25. Proti lista, kterýž od větru zmítán bývá, ukazuješ moc

svou, a stéblo suché stíháš.'“

26. Nebo zapisuješ protí mně hořkosti, a zkazití mne chceš
pro hříchy mladosti mé.

27. Dal jsí do klády nohy mé, a šetřil jsi všech stezek
mých, a šlepějí noh mých šetřil jsí.

29. Jenžto jako shnilina stráven býti mám, a jako roucho,
které snědeno bývá od molův.

KAPITOLA XIV.
Job vyplenje krátkost a bída lidského Zivota s mrtvých votání předpovídá,

3. Člověk narozený z ženy, krátkého jest věku, a naplněn
bývá mnohými bídami.

2. Jako květ vychází: a setřen bývá. a utíká jako stín, a
nikdy v témž stavu nezůstává.

3. A za bodné máš na takového otvírati oči své, a uvodit!
jej s sebou k soudu?

4. Kdo může učiniti čistým počatého z nečistého semene?'
Zdali ne ty? kterýž sám jsi?

5. Krátcí jsou dnové člověka, počet měsícův jeho u tebe
jest:" a položil jsi mu meze, kterých nelze překročiti.

6. Odstup maličko od něho,* aby pookřál, dokud žádoucí
nepřijde, jako nájemníka, den jeho.

7. Strom má naději: bude-li podlat, zase zelená se, a ra
tolesti jeho pučí se.

8. Sestará-li se v zemi kořen jeho, a v prachu umře-li
peň jeho,

9. jakž počíje vody [opět] zpupení ee a pustí ratolesti, jako
když poprvé štípen byl.

10. Ale člověk když umře, obnažen jsa a stráven, kam.
prosím poděl 60?

* Život svůj k sonda mu podám, jsa Jist, še zahanben nebodu.
* proč bych měl žalobami dáti se potřiti bez obrany.
"t kuty.

1 Job počíná při svou věsti a na vimu svou 60 dotazovati Boha,
Zádaje tudy vyvrátiti slé domnění přátel svých.

4 £ j. neslnší se, aby bidného a nestatečného člověka tak trápil.

KAPITOLA XIV.

* Ty voháziš ee mnou bídným v soud za příčinou spáchaných hří
chův; ale což nejsem Již od marosení nečistý? Církevní otcové tato
slova Jobova rozumějí o hříchu prvopodátečním, dědičném.

* od tebe Jest mn vyměťen.

L. 8 metiousvou daj maodpožínontí od tráponi, af ton čas 60bou vyměřený s potěšením trábkL =aĎ6D Z=
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11. Jako když ucházejí vody z jezera a řeka opadlá vysychá:

12. tak člověk když usne, nevstane; dokod nebude setříno

obe neprvcítí, ani: povstane:ze sna:svého. *8. Ó by mne ve hrobě schoval,* a skryl mne, dokudby.
nepominale "prchlivosť tvá, A uložíl -mi čas, v němžby roz
pomenul se na mne?

14. Mnís-li, že mrtvý člověk zase živ bude? Po všecky dny,

v nichžto nyní bojují,. očekávatí: budu, dokavad nepřijde změnění mé.

15. Zavaláš mne, a já: odpovídati budu tobě: a díla rakou
svých podáš pravice“

16. Ty-sice kroky méečetl jal, ale odpnsť:hříchůmmým.

17. Zapečetiljsi jakov pytlíku hříchy mé, neb uzdraviljsl nepravost mou.“

18. Horapadajíc rozdrobuje.se, 8: skála přenáší ne.z místasvého.

19. Kameny vyhlaboje voda,.:a.od' povodně pomalu země
strávena bývá:a tak. tody1.člověka v nic obracíš.

20. Posilnil jei ho maličko, aby na věky odešel: změníš
tvář jeho, a vypustíš“jej“

21. Budou-li slavní, neb.neslavní synové jeho, neporozumí '*
22. A.všaktělo jeho, dokud-živ jest, bolestivo bude, a duše

jeho nad ním samým kvílí.

©KAPITOLA. XV.

Klifna tresce Joba s pýchy — Polom vypisaje bezbožných lidi alosť a pokutu,

1. Odpovídaje pak Elifaz Themanský, řekl:
2. Zdali: moudrý odpovídati bude jako u vítr mluvě, a na

plní hořkostí* žaludek svůj?

3. Tresceš slovy toho, kterýž není roven tobě,“ a mlovíš,co tobě není užitečno.

4. Cona tobě jest, vypráždnil jsi bázeň[Boží], a odjal jsi
prosby před Bohem.*

5. Nebo nepravosť tvá učila ústa tvá, a následuješ jazyka
rouhajících 8e. —

6. Odsoudítebe ústa tvá; a ne já: a rtové tvoji svědčiti
budou proti tobě.

7. Zdáliš“ ty první z lidí narozen jsí, a způsoben před
paborky.“

8. Zdaliž rádu 'Boží- alyšel jsi, a nižší než jei ty bude
moudrost jeho?

9. Co víš; čehož bychom nevěděli my? čemu rozumíš, což

bychom my neuměli ?

* Nezapirá tm bodoneíhovakříšení z mrtvých, o ěmě níže sjorně

mluví: ale o přítomném omrtedinémživotě pravi: když kdo Jednou
umře, že se přirozeným během k němu nikdy více úenavrátí,

* kéž bys chtěl: mnev. příbytku „předsonžením ochrášiti,

sedů mne, až mne zaso vzkřísiš]Sv. , Jant J.smílojoš se nad dilem rnkou svých, aa podáš mi ruky, a ze
hroba vyvedeš mne.

" t J. Tyslos nyní kroky mé počitáš,a pro všé poklesky me
tresceš: ale potřestav mne, promiň a odpasť viny mé.

9 ©J. duší mon odletil jsl od nepravosti.
» £ j. aby odešel na věčnost.

té plo o tom noví, kdo a jecí budou potomel jeho.

KAPITOLA XV.

* Rosem toho Jest: Zdalí moudrý marné, prudké a škodlivě řeči

"postůjh mimo sebe bázeň Boží, a odňal Jel platnosť prosbámsvým u Bo

s ky vše, což se od počátkusvěta dálo, znala tudyzkužeností a moudrostí předěl) nad jiné.
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KAPITOLA XY. 786

10. I staří £ dávní jsou mezi námi, mnohem starší nežli
otcové tvoji.

11. Zdaliž veliká věc“ jest, aby tě potěšil Bůh? Ale alova

tvá zlá toho zbraňují.

12..Co tebe pozdvihuje srdce tvé, a jako veliké věci mysle,
nespouštíš očí?

18.:Co: se nadýmá proti Bobu duch tvůj, aby pronášel
z úst svých takové řeči?

: M. (Neb) což jest člověk, aby nepoškvrněný byl, a abyse spravedlivýmukázal narozenýz ženy?
"16. Hle mezi svatými jeho není žádný neproménitedlný, a

nebesa nejsou čista před oblíčejem jeho.“

16. Čím více ohavný a nenžitečný (jest) člověk, kterýž pije
nopravosť jako voda?

17. Ukáži tobě, poslyš mne: což jsem viděl, vypravovatibadu tobě."

18. Moudří to vyznávají a nekryjí otcův svých:*
. 19. jimžto samým dána.jest země, a nepřešel cízí pro
středkem jich.“ 

W. Po všecky dny své bezbožný pejchá, a nejistý jest počet
let tyranství jeho.'“

21. Zvuk hrůzy (zní) vždycky v uších jeho: a i když pokoj
Jest, on vždy podezření má o úkladech.

22. Nevěří, by se měl navrátití z temností k světlu, ohlí
daje se se všech stran na meč.!!

23. Když se vzchopí,aby hledal chleba, zná, že mu na
strojen jest den temností.* © 

24. Děsiti jej bude soužení, a úzkost obklíčí jej, jako krále,
jenž chystá se k bojí.

25. Nebo vztáhl proti Bohu ruku avou, a proti Všemohou
címu postavil se.

26. Útok učinil naň s vypnutým hrdlem, a tučnou šijí
ohradil se.

. 20.Přiodil tvář svou tukem, a z bokůjeho sádlo visí.'*
28. Bydlil v městech zpustlých, a v domích opuštěných,

které v hromady(ramu) jsou obráceny.'*
. 29. Nezbohatne, aniž trvati bude statek jeho, aniž vpustí
do země kořene svého.

.30. Nevyjde z temností: ratolesti jeho vysuší plamen,'* a
on odjat bude dechem úst jeho. 16

31. Nebude věřiti, bladem oklamán jsa, žeby kterou mzdou
měl vykoupen býti.'?

82. Prve než dnové jeho vyplní se, zahyne: a ruce jeho
uschnou.

5 Čí těško jest Bohu, aby tě potěšil?
* nebasa — nebešťané, andělé nezůstali všickni bez víny. Výš 4, 18.

" Ze ua něj čeká neštčetí a trápení.
'* Na vlo jiného nemyslíl, Ješ aby tělu sloužil a se krmil. Sv. Jakub

mé tyto vykrmené, tučně zlosyny za jisté oběti spravedlnosti Boší,
kteří krmi se a tyjí ke dní sablti. Jak. 5., 6.

" t j. obýval v městech, která prve násfině dobyl, zkasil i sobě
vlastnil.
'" £ Jj. děti jeho stráví blesk.
'6 © j. úst Božích; t. j. bezbožník náhle zahyne.
" © J. zoufati bude, protože o milosti a milosrdenství Božím ničeho

nechtěl vědět.
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33. Jako vinice, při prvním květu zmařen bude hrozen jeho,
a [bude] jako oliva smítající květ svůj.'“

84. Nebo shromáždění'* pokrytce neplodné [bude], a oheň
spálí stany těch, kteříž rádi berou dary.

95. Počal bolest, a porodil nepravosť, a břicho jeho pří
pravuje lsti."*

KAPITOLA XVI.

Job domlouvá přátelům, že nerozamně mlavi o jeho neštěstí. Vypraveje

své těžkosti, hteréš Jakkoli nevloný snášeti musí.

1. Odpovídaje pak Job, řekl:
2. Slýchal jsem častokrát takové věci.* Těšitelé těžcí jste

vy všickni.
3. Bude-líž konec slovům povětrným? Aneb něco tobě ob

tížné jest. že [tak] mluvíš?
4. Mohlť bych i já mloviti tak jako vy: a 6 by byla daše

vaše na místě duše mó:

5. těšilť bych i já vás řečmi, a potřásal bych na vás hlavou
svou:

G. posllňoval bych vás ústy svými, a hýbal bych rty svými
jako odpouštěje vám.

7. Ale co učiním?“ Budu-li mluviti, neapokojí se bolest
má: a budu-li mlčeti, neodstoupí ode mne.

8. Nyní pak potlačila mne bolest má, a v nic obrácení
jsou válckni údové mojí.*

9. Vrásky mé vydávají svědectví proti mně, a křivdomlnvný
povetává proti mně odpíraje mné.“

10. Sebral prchlivosť svou proti mně, a hroze mí, skřipěl
na mne zuby svými: (jako) nepřítel můj hroznýma očima ns
mne pohleděl.

11. Otevřeli proti mně ústa svá, a vyčítajíce bili čelist mou,
nasycenl jsou mukami mými.

12. Zavřel mne Bůh u nepravého, a v ruce bezbožných
vydal mne.

19.. Já byv někdy bohatý, rychle setřen jsem: uchopil mne
za číji mou, roztříštil mne, a postavil mne sobě jako za
znamení.*

14. Obklíčil mne kopími svými, spolu ranil ledví má, ne
odpustil (mí), a vylil na zemi střeva má.

15. Ranll mne ranou na ránu, oboříl se na mne jako obr.
16. Pytel sešil jsem na kůži svou, a přikryl jsem popelem —

tělo své.

17. Tvář má opuchla od pláče, a víčka očí mých zatemnila sa.
18. Tyto věci trpěl jsem bez nepravosti ruky své, maje

čisté k Bohu prosby.“

nachp Záthd o své potmmetvo aáky, před časem. Waráši se (z wa
au vod.čeleď.
2 £ Jj. proto vše to příjde na bezbošného, poněvadě nevymýllí a

neplodí jiného, neš ustavičné křivdy, úklady a nátisky bližním svým.

KAPITOLA XVL

' Slyšel jsem již podobných řečí maobo: avšak to mě nic nepotěžnje,
nýbrž více zarmncuje.*Ale kdyžmarnáaplanijestútěchavaše,00mámčiniti,sbych

> Nymí sklíčen bolestmi Jožin jako snišesý pod Aši utrpení svého.

EZZ PILAANI 738
19. Země nepřikrývej krve mé," anl nalezní místa v tobě,

aby utajil se křik můj.
20. Nebo hle, na nebi (jest) svědek můj. a spoluvědomec

můj na výsostech.
21. Mnohomluvní (jsou) přátelé moji: k Bohu alzí oko mé.
22. A kéž by tak souzen byl muž s Bohem, jako souzen

bývá syn člověka s tovaryšem svým!
23. Nebo hle krátká léta pomíjejí, a cestou, kterouž se

zase nenavrátím, již se beru.

KAPITOLA XVII
Job soudě, že mo smrť nastává, nemá sa (o, aby se mu kdy na světě

lépe vedlo.

1. Duch můj zemdlen bude, dnová moji ukráceni badou,a toliko hrob mi pozůstává.
2. Nezhřešil jsem, a (přec) v hořkostech přebývá oko né.
3. Vysvoboď mne, Pane, a postav mne podle sebe, a číkoli

ruka nechat bojuje proti mně.'
4. Srdce jejich daleko jsi učinil od kázně,“ protož nebudou

povýšeni.
5. Loupež alibuje tovaryšům, a oči synův jeho zhynon.
6. Vystavil mne [Bůb] jako za přísloví lidu, a za příklad

jsem před nimí.
7. Zasmušilo se hněvem oko mé, a údové moji jako v nic

obrácení jsou.
8. Užasnon se nad tím spravedliví,“ a nevinný proti pokrytci

pozdvižen bade.
9. A spravedlivý přidrží se cesty své, a čistým rukám

přidá afly.

10. Protož všickni vy obraťte so a pojďte sem, neboť ne
nalézám mezi vámi žádného moudrého.

11. Dnové moji pominuli, myšlení má rozptýlena jsou, trá
píce srdce mé.

12. Noc obrátili v den, a zase po tmách naději se světla.
18. Strpím-li, hrob jest dům můj, a ve tmách ustlal jsem

ložce své.“

14. Shnilině řekl jsem: (Otecmůj jsi; matka má, a sestra
má, červům.*

15. Kde tedy jest nyní očekávání mé, a trpělivosti mé kdo
šetří?

16. Do nejhlubšího hrobu všecky věcí mé sestoupí: mníš-li,
že aspoň tu bude mi odpočinutí?

KAPITOLA XVIIL
Baldad mlavě o trestání bezbolných, namítá, ReI Job, jsa od Boka podobně

trestán, bezbožný býti musi,

1. Odpovídaje pak Baldad Suhytský, řekl:
2. Až dokud marné řečí budete mluvítí? Vyrozumějte prve,

a tak mluvme.

1 Utrpení moje nezavinéné bodiž a zůstaů zjevné.
* Kdybych s Bohem, tak jako s člověkem moh! na sond postaven

býti, ukázalo by se, že nejsem vinea, alespoň tolik vinen, kolik mi
L

přátelé maji příšíuj KAPITOLA XVII.

>© J. pak jsem bezpečen tvojí ochranou a pomool
> j. nedal jsi přátelům srým pravé mondrosti a proto nasvítěsí

nade mnou.
* ©J. hledice na mou nevinu, a že vždy ve trápení | v posměchu

zůstávám.
*již se mám k tomu, abych umra, polašil se do hrobu.
5 £ j. omrťjest mi žádoucí, s já se s ní již spřátelil.

.. 93E CZ
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9. Proč jsme počtení za hovada, a smrdíme před rámi?*
4. (O ty), jenž hubíš život svůj zuřivostí svou, zdali pro

tebe opuštěna bude země: a skály přeneseny budou z místa
svého?*

5. Zdaž nebude uhašeno světlo bezbožného, aniž blyštětí
se bude plamen ohné jeho?

6. Světlo zatmí se ve stánku jeho, a svíce, která nad ním
jest, uhašena bude.

7. Ssouženi budou krokové síly jeho, a [vlastní) rada jeho
sakácí jej.

8. Nebo zapleti do síti nohy své, a v léčkách jejích chodí.
9. Pata jeho držena bude osidlem a žízeň rozpálí se proti

němu.

10. Skryta jest při zemi smečka jeho, s léčka jeho na stezce.
11. Odevšad hrůzy jej děsiti budou, a zapletou nohy jeho.
12. Umdlena buď hladem síla jeho, a lačnosť vejdí v žebra

jeho.
13. Prvorozená smrť nechť zžíře krásu kůže jeho, nechť

stráví ramena jeho.“
14. Uchváceno buď ze stánku jeho doufání jeho. a zahy

nutí Slapej po něm, jako král.
16. Ať bydlí vo stánku jeho tovaryši jeho, když ho nebude;

síra sypána bud ve stánek jeho.
16. Od zpodku kořenové jeho ať uschnou. svrchu pak po

třena buď žeň jeho.
17. Památka jeho nechť zahyne z země, a jméno jeho ne

buď elaveno na ulicích.

18. Vyženou jej ze světla do temností, ze světa přenese jej.
19. Nezůstane semena jeho ani rodu v lidu jeho, ani jakých

ostatků v krajinách jeho.
©. V den jeho zděsí se nejmladší, a hrůza napadne starce.“
21. Ti tedy jsou stánkové nešlechetného, a to jest místo

toho, kdož nezná Boha.“

KAPITOLA XIX.
Job prmet, Boze pro hříchy, ale pro Jiné slušné pěičímyod Boha navštíven jesi.

Těši se naději budomeíhos mrtvých vstání,

1. Odpovídaje pak Job, řekl:
2. Dokavad trápíte duší mou, a potíráte mne řečmi?
3. Hle [již] desetkrát! zhanobujete mne, a nestydíte se

potlačajíce mne.
4. Jistě jaem-lí nevědomý, při mně zůstane nevědomost má.“
5. Ale vy proti mně se pozdvihujete, a trestáte mne hano

bami mými.*
6. Aspoň nyní arozumějte, že Bůh nikoli podle práva mne

ztrápil,“ a bíčí svými mne obklíčil.

7. Aj volám trpě nátisk a žádný neslyší: křičím, ale není,
kdo by soudil.

8. Stezku mou vůkol opletl, a projíti nemohu, a na cestě
mé položil tmu.*

9. Obloupil mne ze slávy mé, a sňal korunu = hlavy mé.“
10. Zkazil mne se všech stran, a hynu, a jako vyvráce

nému stromu odjal naději mou.
11. Rozpálila ae proti mně prchlívosť jeho, a tak měl mne

jako nepřítele svého.
12. Spolu přitáhli lotři" jeho, a učinili sobě cestu ke mně,

a oblehli vůkol stánek můj.
13. Bratry mé vzdálil ode mne, a známí moji jako cizinci

odstoupili ode mne.
M. Opustili mne příbuzní moji: a kdož mne znali, zapo

menuli na mue.

15. Podrahové domu mého, a služky mé. za cizího mne
mají. a jako cizozemec jsem před očima jejich.

16. Služebníka svého volal jsem, a neozval se mi, ústy
vlastními prosil jsem ho.

17. Dychání mého zhrozila se manželka má, a prosil jsem
synův života mého.

18. Nadto I blázní pobrdali mnou, a když jsem od nich
odstoupil, utrhali mi.

19. V ohavnosť mne sobě vzali někdejší rádcové moji: a
kohož jsem nejvíce miloval, v ošklívosti mne má.

20. ke kůži mé, když stráveno jest maso, přílnula kosť
má, a zůstali toliko rtové při zubech mých.

21. Slítajte se nade mnou, slítujte se nade mnou, aspoň
vy přátelé moji, nebo ruka Páně dotkla se mne.

22. Proč protivíte se mi jako Bůh, a masem mým eytíte se?*
23. Kdo mi dá, by nyní sepsány byly řeči mé? Kdo mí

dá, aby v kníhu vepaány byly,
24. rafijí Zeleznou, a na plechu olověném, aneb [aby] dlátem

vyryty byly na skřemenu?*
25. Nebo vím, že vykupitel můj živ jest, a že v poslední

den z země vstanu:
26. a zase oblečen budu kůží svou, a v těle svém uzřím

Boha svého.

27. Kteréhož uzřím já sám, a oči mé spatří jej, a ne jiný:
složena jest tato naděje má v lůnu mém.

28. Proč tedy nyní pravíte: Protivme se jemu, a kořen
elova nalezněme proti něma?

29. Protož utíkejte od tváří meče,'© nebo mstitel nepravostí
meč jest: a vězte, žeť bude soud.

KAPITOLA XX.
E toho, še bezbožní od Boha trestání bývají, Bofar naspravedilivě dovésti

usiluje, še Job musi býti.

1. Odpovídaje pak Sofar Naamataký, řekl:
2. Z té příčiny* iyšlení má rozličná stíhají se, a mysl (má)

sem a tam uchvacuje 8e.

ppV

ae
Pbh

KAPITOLA XVIIL

* za hloupé jako hovada.
* jsou vám řeči protivné jako smrad?
* Pro tebe-liž, Jobe! přirozenosťfběb a řád svůj změní? Baldad mini,

že na světě vědy zlým zle a dobrým dobře se vede, a tedy Job, po
něvadě tak těžce trápen jest od Boha, zlý člověk býti musí. 5 Bůh mne zastřel tmou, tak že novím, kudy bidě své ojítl

* Prvorozená dcera hříchu jest smrť. js; * sboží, bohatatví, česť,dítky a Jiné věci, pro něž jsem slavný byl,
S od prvníhodo posledního,všickni se zbrosí osudujeho. A odjaty ml.
S to jest konec berbožnéhn, a v taková místa přichází. Tim chce ; * nesnází a mnohá a rozličná trápení.

Hel, že Jen na bezbožníky přichází neštěstí, a protož Joba mezi bez- * pemůžete-lí na tom přestati, vidouce mne dopuštěnim Božím tak
božníky klade. zbědovaného, že vždy Ještě mne svými řečminenasyceně koušete a žeřete ?

* Blora, Která Job ohoo,aby napsána byla jou vyznánímjeho viryv nesmrtedinosť duše lidské a v těla z mrtvých vzk
'*bojtesepomsty,natě řorojeovýjíkk jo

KAPITOLA XX.

! poněvadě ty se na sond spravedlivého Boha odvoláváš, smýšlím
Jen o tobě, že jes trestán od Boha spravedlivého, bezbožný Jel.

. KAPITOLA XIX.
* mobokráte —

* blondim-li, má to škoda, co komu po tom?
> chcete mne přesvěděíti o vině mé k mému pohanění.
* poroznmějte konečně, že Bůh ne jako soudce podle práva mne

pro nepravosti trostá. ale spiše že dle nezpytatedině rady své z tajných
příčin na mne více dopustil, nežil bych právem zaslonžil.
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3. Naučení, jímž mne tresceš, vyslechnu, a duch rozumnosti
mé odpovídati bude mí.

4. To vím od počátku, jak postaven jest člověk na zemí,
5. že chvála bezbožných krátká jest, a radost pokrytce jak

okamžení.

6. Byť pak vstoupila až k nebí pýcha jeho, a hlava jeho
oblakův dotkla se:

7. (přec) jako hnůj na konci zahyne: a kteří jej vídali,
řeknou: Kum se poděl?

8. Jako sen odlétající nebude nalezen, pomine jako vidění
noční.

9. Oko, kteréž ho bylo vidělo, neuzří ho. aniž více patřiti
bude naň místo jeho.

10. Synové jeho setření budou nouzí, a ruce jeho navrátí
jemu bolest jeho.“

11. Kosti jeho naplněny budou hříchy mladosti jeho, a
e ním v prachu sapáti budou.*

12. Nebo, poněvadž sladkou v ústech jeho byla zloba, ukryje
ji pod jazykem svým.

13. Šetří jí, a neopouští jí, ale ukryje ji ve hrdle svém.“
14. Chléb jeho v břiše jeho promění se v žluč hadův nej

ltějších uvnitř.
15. Bohatství, kteréhož požral, vyvrátí, a ze břicha jeho

vytáhne je Bůh.
16. Z hlavy hadův nejlítějších ssáti bude (jed), a zabije ho

jazyk ještěrěí. >
17. (Nechť neuzří potůčků řeky, proudův medu a másla.)“
18. Trpětí bude za všecko, což učiníl, a však stráven ne

bude: vedle množství nálezkův svých tak i trpěti bude.
19. Nebo rozdrcuje obnažoval chudé: dům vzal mocí a ne

stavěl ho.*

2. Aniž nasycenojest břichojeho: a když míti bude, čehož
žádal, nebude moci zachovati.

21. Nic mu nezůstalo z pokrmu jeho, a protož nic nezů
stane x dobrých věcí jeho.

22. Když nasycen bude, sklíčen bude, rozpálí se, a všeliká
bolest připadne na něj.

23. Ó, by naplněno bylo břicho jeho, aby (Bůh) vypustil
na něj hněv prchlivosti své, a dětil na něj boj svůj.“

24. Utíkati bude před zbrojí železnou, a vrazí na lučiště
měděné.*

25 Vytažen jest meč [pokuty Boží), a vychází z pošvy své,
1 blýská se v hořkosti své: půjdou a přikváčí jej hrozní.'*

26. Všecky tmy skryty jsou ve skrýších jeho: sžíře jej oheň,
kterýžto nebývá podpálen, trápen bude, kdokoli pozůstane ve
stánku jeho.

2. Nebesa odkryjí nepravosť jeho, a země povstane proti
němu.

* jeho vlastní skutkové odplatí mn bolestí za bolesť, kterou byl
Jiným způsobil.

> až i v kosti jeho vniknou sli zvykové mladosti jeho, a budou
trvati až do stáří | až do smrti. Sv. Řehoř.

Apžajo di dako pokrm úhezmýA okmtzý daty svými, aby mu tímděle libosť obuti zůstávala:

S nabrav sboží"horpravodiiébo, tolikéž učinil, jako by se byl Jeduvil.

požehnání.
" dům. jehož nestavěl, dům cizí odjal.

* Pozorovati jest, že přátelé Jobovi, vypleneh poknty lidi bezbož
ných,vědyší Data neštěstí,kteráž9 menšíhozlého znikna, u větší upadne;řad Yidskoa pomstou utí
kaje, v Boží pomstu uběhne.

'* treatové, hrůzy.

KNIHAJB „k
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28. Zjevným bude kmen domu jeho, stržen bude v den
prchlívosti Boží.''

29. Tenf jest podíl člověka bezbožného od Boba, a [to jest)
dědictví alov jeho od Hospodina.'*

KAPITOLA XXL

Job ukazuje proti Bofarovi, Ze an! štěsti pobolinosti, aní bídy zdejší beabošnost |

důkatace býti newuboa.

1. Odpovídaje pak Job, řekl:
2. Slyšte, prosím, feči mé, a čiňte pokání.

9. Postrpte mne, ať i já mluvím, a potom, bude-li se zdáti,
mým slovům posmívejte se.

4. Zdaliž proti človéku hádání mé jest, abych slušně neměl
se rmoutiti?'

5. Pobleďte na mne, a užasněte se, a položte pist na ústa
svá“ s

G. I já, když sobě rozvažují [bídy své). děsím se, a třesot
proniká tělo mé.

7. Proč tedy bezbožní živí jsou, pozdvižení jsou, a posilnění
jsou bohatstvím ?*

8. Símě jejich trvá před nimi, zástup příbazných a vnukův
[est] před oblíčejem jejich.

9. Domy jejích bezpečny jsou a pokojny, a není metly Boží
nad nimi.

10. Hovado jejich otelí se, a nezmetá: kráva jejich rodí,
a nepotracuje plodu svého.

11. Jako stáda vycházejí maličcí jejich, a dítky jejich poska
kují hrajíce.

12. Drží buben, a harfa, a radují se k zvuku píšťal.
13. Tráví v rozkoší dny své, a v okamžení do hrobu

sstupují.“
14. A ti řekli Bohu: Odstup od nás, a známosti cest trých

nechceme.

15. Kdo jest Všemohoucí, abychom sloužili jemu? a co
nám prospěje, budeme-li se modliti jemu?

10. Ale že není v moci jejich štěstí jejich,* rada bezbožných
daleko buď ode mne.

17. Jak často svíce bezbožných uhašena bývá, a přichází
na ně povodeň, a (Bůh) je poděluje bolestmi v prchlivosti své?

18. Budou jako plévy před větrem, a jako pýř, který vichr
rozptyluje.

19. Bůh odkládá synům jeho bolesť otcovu: a když od
platí, tehdy pozná.“

"! zničen bade všecken dům i rod 1 statek jeho do kořene.
' Sofar dosti trpce Jobovi dokazuje, že netrvá dlouhojakkoli veliké

štěstí bezbožného, ale že brzo (Již zde) dochází zaslonženého trestu.
Naproti tomu Job v následojící kapitole dokazaje naopak, že I bez
božní zde štěstím oplývají, | v štěstí tiše skonávají.

KAPITOLA XXI

* Mám proč naříkatí, není mi zajisté činiti s lidmi, na které bych

tak dalece nedbal, ale s prozřetedincstiBoží, který pokutami,výr
pnstíl na mne,zdá se,Jako by žaloby Ee! mých stvrzoval. (Sv. Řehoř.)* považte utrpení a bolesti mé, zhrozte se jich a nesuďte všetečně.

>Jestliže Já, jak ty Sofare praviš, za příčinou svých hHchův tolik
trápen jsem, proč medle jsou mnozí bezbožníci na tomto světě šťastní ?
Neni-liž to důkazem, že osud pozemský ne vždycky s našimi zásluhami
se srovnává?

* snadně, bez dloubébo trápení umírají.
S bezbožnosť nečiní člověka Uťastným, by pak i časného štěstí po

Hval: neb není stálé aní pravé to štěstí.
* Bůh trestati bude nepravosť otoovu na synech, a pak teprv pozná,

že mu | za jeho viny odplsceno jest.

„a MN ->JD
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2. Viděti budou oči jeho zahynutí své, a z prchlivosti
Všemohoucího píti bude,

21. Neboeo mu'záleží- na domu jeho' po něm?* byť | početměsícův jeho o -polovici umenšen byl? .
22. Zdali kdo umění učiti bude Boba, kterýž vysoké soudí?

23. Tento umírá silný a zdravý, bohatý a šťastný:

24. střeva jeho plná- jsou taku, a mozkem kosti jeho svlažují se.
25. Jiný pak umírá v hořkosti duše:beze všeho boží:
26. a však spolu spáti budou v prachu,a červovépřikryjí je.

27. Jistě znám 4 myšlení vaše, a| výpovědí proti mněnepravé.
28. Nebo pravíte: Kde jest dům knížete? a kde stánkové

bezbožných?*

29. Otažte se kohokoli z- pocestných,- ax poznáte, že oni
tomu tak rozumějí.

90. Neboké dni-zahynutíchován bývázlý, a ke dní prchli
vosti veden bude.

31. Kdo.bude před ním trestati cestu [života] jeho? a [zato,] což učinil, kdo odplatí- jemu?
32. K. hrobům -veden. bude, a ve shromáždění mitvých

bdíti bude.

88. Sladký. byl -písek potoka. pekelního,9 a za sebou všeli
kého člověka potáhne, a před sebou nesčíslné,

34. Kterak tedy těšíte mne nadarmo, poněvadí dokázáno

jest, že odpověď vaše odporuje pravdě? '*

©KAPITOLAXXIL. *
Elifas nespravedlnosti na Joba dovaditi usiluje. — Slíbuje mu všecko dobré '

. od Boha,bade-llčinitipokání.

1. Odpovídaje pak Elifaz Themanský, řekl
2. Zdali Bohu může přirovnán býti Borák, také kdyžby

byl dokonalého umění? '
3. Coprospívá Bohu, budeš-li spravedlivý? aneb co jemu

přidáš, bude-li nepoškvrněný život tvůj?
4. Zdali boje se; trestati bude tebe, apřijde s tebou na soud:
5. a ne pro zlosť tvou velmi mnohou, a nesčísjné nepra

vosti tvé?.

6. Nebo brával jal základ bratří svých bez příčiny, a nahé
loupil jalz oděvu.

%. Vody ustalému nepodal jal, a lačnému odjímal jal chléb.
8. V afla ramene svého vládl jal zemí, a jsa nejmocnější

držíval jai ji“
9. Vdovy propouštěl jsi prázdné, a ramenaa sirotků setřel jal.

svět tento živých od světa m
mrtvé, snášejí na hrobkamení.
tim větší z mhézdného kamení

m slovnější muž a početnější průvod,

památník.
'* Dokaroval jsem a provedl, že ne vždycky na bezbožné zde ns

světě pomsty docházejí, alo často v štěstí a v pokoji živí jsouce, tak
1 ze světa odcházejí.

KAPITOLAXXI

5 Ty chceš se s Bobem bédati (výš 21. 4.). Ale jak můžeš so při
rovaávati nejmondřejšímn? On vi nejlépe, čehboezasloužil. Podrob se
trestu za hříchy svě; nemyslí, fe tě Bůh pokutami navštěvuje sobě
Uibě,jsko mu nic neprospívá a neškodí otnosf neb besbožnosť člověka,
tak | trestá a odměňuje oa ne pro sebe ale pro lidí.

3 © J. nedopouštěl jsí se násili k svému obohacení.

NE
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náhrobek, jenž Jest spolu mrtvého ©
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10. Protož obklíčen jsí osidly, a kormoutí tebe strach ne
nadálý.
„11 A:domníval jsi se, že nenaříš temností, a še návalem
vod -rozvodnilých nebudeš utištěn?*

12. Zdalíž nemyslíš, že Bůh vyšší Jest nežli nebe, a že nad
vrch hvězdvyzdvihuje24?

13. A pravíš: I co ví Bůh? a jsko skrze-mrákoto soudí.
. 14.:Oblakovéjsou: skrýží jeho,aniž znamenávěcí našich,
a okolo stežejíiv nebes prochází se. 
: 15. Zdaliž stezky věkův ostříhati chceš, pó:kteréžto šlapalí
muži nepraví?
- 16. Kteříž vyplenění json před časem svým, a řeka vyvrá
tila základ jejich.*

17. Kteřížto říkávalí Bohu: Odstup od nás: a jakoby jim
nic nemohl učiniti Všemohoucí, domnívali se o něm:

18. ježto on byl domy Jejich naplnil dobrými věcmi: je
jichž soud daleko buď ode mne.

19. Uzří spravedliví, a veseliti se budou, a nevinný posmí
vati se bude jim.“

: 20. Zdaliž podtato není vypínání jejích, as ostatky jejich sežral oheň?

21. Protož poddej se jemu, a měj pokoj, a těmito věcmi
bndeš míti užítky výborné.

22. Příjmi z úst jeho zákon, a nlož řeči jeho ve srdci svém.
23. Navrátíš-lj se k Všemohoucímu,. vzdělán budeš, a ne

pravost daleko odklidíš od stánku svého.

24. Dáť místo teně skřemen," a místo skřemene potokyzlaté.

25..A budeVšemohoucíprot nopřáelůmtr, a stínoshromážděno. bude tobě, - 

26. A tehdáž vo Všamohoucím rozkošmi kochatí se budeš,
a pozdvihvešk Bohutváři své.

27. Prositi budeš ho, i vyslyší-tebe,a sliby. své plniti budeš.
28. Uložíš nějakou věc, a podaří se tobě, a na cestách

tvých stkvíti se bude světlo.“
20. Nebo kdo se: poníží, bude v slávě: a kdo akloní oči,*

ten spasen bude.

80. Spasen bude:nevinný, spasen pak bude i čletotě rukoa
avých,'*'

KAPITOLA XXIIL

J0b odvolárajese Xsoudu Bolíma dokazujetoa, Zosanirulepro své hříchy.

1. Odpovídaje pak Job, řekl:
2. Nymí také v hořkosti jest řeč má, ruka rány mé obtí

žena jest nad lkáním mým.'
8.. Kdo mí dá abych poznal a nalezl ho, a přišel až k trůnu

jeho.

3 miníl jel neštěstí nezachvátí tě.

(4 6 Jj. mejel-liš toho mínění, Je Bůh Jemv pebesich, příliš jest vysoko,
nešsby:sl nás a: našeho světskéhokutění všímalS Naráší na nešlochetníky za dnů potopy.

9 £ J. nízcs o sobě amýšlí.
té Smysl celé té řeči přítele Elifaza Jest: Báh tě trestá za nopravosti

6vě:obrátil se k němu,člněpokánia pokořece předsm, zajistébídy své sproštěn a opět povýšen, obohaceu | šťasten

„ce » KAPITOLAXXIIL

+2 +4 J. dosavadmusímhořceIkáti, alo však mnobemvětší nadIkází
až)| "6Jestbídamů.
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4. Položím před ním soud, a ústa svá naplním domlou
váním.“

5. Abych zvěděl, jakými slovy by mně odpověděl, a poroz
uměl, co by mi řekl.*

6. Nežádám, aby mnohou silou rozepři vedl se mnou, ani
tíží velikosti své mne utiskal.

7. Nechť předloží spravedlnost proti mně, a nechť přijde
k vítězství soud můj.“

8. Ale půjdu-li k východu, neukáže se: pakli k západu, ne
poznám ho.

9. Jestliže na levo, co ačiním? nepostíhnu ho: obrátím-li
se na pravo, neuzřím ho.

10. On pak zná cestu mou, a zkusil mne jako zlata, kteréž
skrze oheň prochází.

11. Šlepějí jeho následovala noha má, cesty jeho jsem
ostříhal, a neuchýlil jsem se sní.

12. Od přikázání rtů jeho neodstoupil jsem, a v lůnu svém
skryl jsem alova úst jeho.

18. Nebo on sám jest,“ a žádný nemůž odvrátiti myšlení
jeho: a duše jeho, cožkoli chtěla, to učinila.

14. A když vyplní na mně vůli svou, i jiné mnobé podobné
věcí pohotově má.“

15. A protož před tváří jeho děsím se, s když o něm roz
jímám, bázní soužen bývám.

16. Bůh zemdlíl srdce mé, a Všemohoucí zkormoutil mne.
17. Nebo jsem nezahynul pro nastávající tmu, ani tváři mé

zakryla mrákota.*

KAPITOLA XXIV.
Job předkládá běh bezbožných v tomto světě na větším dile Šťastný,

PA tom vypravaje rosllčné nepravosti Jejich, Jichž trestání Bůl: k časa toliko
sobě zcámému odložil.

1. Před Všemohoucím nejsou akryti časové: ti pak, kteříž
jej znají, nevědí dnů jeho.'

2. Jední“ přenášeli mezníky, rozebrali stáda, a pásli je:
3. osla sirotků zajali, a brali v zástavu vola vdovy:
4. podvrátili chudých cestu,* a utiskali spolu tíchó země“
5. Jiní jako divocí oslové na poušti vycházejí ku práci své:

bdíce k loupeži, připravují chléb dětem.
6. Pole ne své sžínají: a z vinice toho, jehož násilím utiskli,

zbírají víno.
7. Nahé prupouštějí lidi, roucha berouce těm, kteříž nemají

přikrytí v zimě:
8. kteréžto přívalové hor emáčejí: a nemajíce přístřeší objí

mají kamení.*

" © |. veda před nim svoa při, pronesl bych důvody k prokůzání
nevinnosti své.

2 £ J. s Jaké příčiny to, co trpím, ns mne dopastil.
* Smysl Jest: Držel-li by Bůk zřejmý soad nade mnou, ukázalo by

se, že nejsem vínem,a tak byl zvítězil nad vámi v soudu.
S t všemocný, nepřemožítediný
* t j. aby je dopustil na mne.
* ©J. nastávající bida neuvrhla na mne ouskosti smrti, nýbrž uvalo

vání moci Boží. Hobr.: Malomyslný Jsem, prutože Jsem neumfřelra
ději, prve nešli se ty bídy na mne svalily.

KAPITOLA XXIV.

P
byli, nevědí toho. Bmyalhebr.: Proč neni Všemobouei s trestem v čas
pohotově? Proč ae nedočká zlosyn dnů porasty?

+ tj. bezbožalcí.
* £ J. strkall nuznýmí s cesty, zvláště když byli dlužníci.
* hebr.: tak že před nimi mnsejí akrývati se chudí na světě.
* t. J. nemajice jiného outočiště, ve skále ee kryjí.
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9. Násilí učinilí loupíce sirotky, a lid chudý zloupili.
10. Nahým a chodícím bez oděvu, a lačtným brali klasy.“
11. O polední odpočívali mezi hromadami těch, kteříž tla

čivše presy žíznějí.
12. Učíníli. aby muži z měst Ikali, a duše zraněných kři

čela, a Bůh (toho) bez pomsty nenechá *
13. Oni byli odporní světlu, neznali cest jeho, aniž se na

vrátili po stezkách jeho.?
14. Na usvítě povstává vražedlník, usmrcuje nuzného a chu

dého: a v noci jest jako zloděj.*
15. Oko cizoložníka šetří mrákoty řka: Nespatřít mne oko,

a zakrývá oblíčej svůj.
16. Podkopává ve tmě domy,'“ jakož se byli ve dne smlu

viii, a neznali světla '!

17. Ukáže-li se rychle záře jítřní, domnívají se býti to stín
smrti: a tak ve tmě jako v světle chodí.'"*

18. Lehký( jest na svrchku vody:'* zlořečený buď podíl
jeho na zemi, aniž choď po cestě vinic.'*

19. Do váramného horka nechť přejde od vod sněžných,
a až do pekel hřích jeho.

20. Nechť zapomene vaů milosrdenství: sladkosťjeho červí:
nechť není v připomínání, ale setřín buď, jako dřevo ne
plodné. '*

21. Nebo krmil neplodnou, a kteráž nerodí,'* a vdově
dobře nečinil.

22. Stáhl mocné v síle své: a byť i ostal státi, nebude vě
řiti životu svému.'?

23. Dal mu Bůh místo ku pokání, a on zle užívá ho k pýše:
ale oči jeho jsou na cestách jeho.'“

24. Vyzdvižení jsou na malý čas, a neostojí, a snížení bu
dou jsko všecko jiné, anobrž vyplenění budou, a jako vrškové
klasů setříní budou.

25. Nen(-ll tak, kdo mne může trestat! z klamu, a předlo
žiti před Bohem slova má?

KAPITOLA XXV.
Dorozuje Baldad, Za žádný číst neni před Bobem.

1. Odpovídaje pak Baldad Suhský řekl:
2. Moc a hrůza u něho jest, jenž činí svornosť na výso

stech svých.'

* £ Jj. I těm nejchudším odebrali nasbírané klasy. Dle bobr.: Nahých
nechávají choditi bez oděvn a lační jim enášejí snopy, t 1 svou čeleď
nechávají trpěti nouzl, nedávajíce ji potřebného oděvu a pokrmu.

* hebr. text: a Bůh neklade jim toho v zmaření. — Totiž ne bned
jich treece, jak vy myslíte, věsk proto před ním to nevymizí.

9 4 j. nhasili světlo lepšího poznání, aniž se napravilí.
9 © Jj.za bílého dne se dopouští vraždy a v noci zlodějství, aniž

bývá trestán.

'e t.j. aby se k své6 noložalolpřikradi." £ J. nenávidí svě

"b Baiz ně, ako(l pošt 180dtm a akda3 noci de

"tj "lebces. potydaje Jako na bladiněvodní. Jinak: jest lehkýv mysli nad pěnu
" £ J. po zemi drodná.
" Trest jebo buď nezměnitediný, s rozkoší Jeho n*pozůstaň mu nlo

leč náhnětky svědomí, a památka jeho přijď v zapomennti. Všeho tobo
spravedlivě zasloužil; nebo vis v. 21. atd.

'“ © j. bledě v manželství toliko své rozkoše.
M4 J. přece nebude jist životem svým.
'* £ Jj Bůh vidí činy jeho a trestati Je bude časem svým.

KAPITOLA XXV.

* t J. jenž řádně spravuje všecka tělesa nebeská, že bezo zmatku
věk orůj konají

bb ana YY ší £70ci BDSAD LLE.4 „E %
DB ra Ns6 hainé “

BM . SP L ) ) “ PVAa A SEM Óm E



R VĚ"7— =3 2 :
dn KNIHAJOB E P KAPITOLAXXVI 748

= jm ke I
HEB

3. Zdaliž jest počet vojskům jeho? a nad kýmž nevzckází |- fi US8 8. Že dokudž jest dychání ve mně, a duch Boží v cbřípíchsvětlo jeho? +) Bla mých,

4. Zdali může oepravediněnbýti člověkpřirovnánjsa Bohu, “ k: 4 4. nebudou mluviti rtové moji nepravosti, aní jazyk můj
aneb nkázati se člstým narozený z ženy? JD vynášeti lží.

5. Hle aní měsíc nesvítí, ani hvězdy nejsou člsté před vM 5. Odstup to ode mne, abych spravedlivými vás býti soudil:
obličejem jeho: A dokudž nezhynu, neodstoupím od nevinnosti své.

6. nadto pak člověk, shnilína, a syu člověka jako červ?* 61 j T 6. Ospravedlnění arého, kteróhož jsem se počal držeti, ne

| (pa opustím: nebo netresce mne srdce mé ve všem životě mém.*
KAPITOLA XXVI D5 7. Nechťjest jako bezbožník.nepřítel můj: a protivník

Job vypravojemoeBužidostatečnějínežil Baldad, Pee můj jako nešlechetník.“

1. Odpovídajepak Job, řekl: Z- 8. Nebo která jest naděje pokrytce jestliže lakomě vydře,

2. Čí pomocníkjsi? Zdalimdlého?a podpírášramenotoho, ty % a aa v“ jeho ark Bůh, když. přá akterýž není silný? ». . Sdalž vo o y „, kdyžpříjde na něho

8. Komujsi dal radu? Snad tomu,kterýžnemámoudrosti, ý C ouzkost? . o
a opatrnost svou ukázal jsi velml innohou? » v 10. Aneb zdaliž bude moci v Všemohoucím se kochati, a

4. Kohos učiti chtěl? zdali ne tolo, kterýž učinil dychání? M vzývatiBoha v každý čas? ,
5. Hle obrové lkejí pod vodami, í kteříž bydlejí s ními. 4 11. Učiti budu vás skrze ruku Boží,“ co Všemohoucí má,6.Odkrytéjestpeklopředním,anenížádnéhopřikrytíBONN,ApraAickníúte.1eo bezvříčha4věsizabynutí. = .AJ,vytoznáte,i copříčinymarnévěcí
7. Onroztahuje půlnočnístranu nad prázdnem,a zavěšuje s mluvíte?“ .

zemi na ničemž. 7 13. Tento jest podíl člověkabezbožnéhou Boha, a to jest
8.Kterýšzavazujevodyvoblacíchsvých,abynespadlyna-— JZAMŘŘN1),dědictvínásilníků,kteréžodVšemohoucíhovezmou.

jednou dolů. : i p p“ 14. Rozmnoží-li se synové jeho, k meči badou, a vnukové
9. Kterýž drží oblíčej trůnu svého,* a roztahuje nad ním

mlhu svou.

10. Cíl vyměřilvodám vůkol, až kde konce berou světlo a tma.*
11. Slvupové nebeští tfesou se, a trnou k pokynutí jeho.*
12. Mocí jeho v náhle moře shromážděna jsou, a opatrnost

jeho udeřila pyšné.“
18. Duch jeho ozdobil nebesa, a pomocnou rukou jeho vy

veden jest Had křivolaký.“
14 Aj tyto věci a částky povědíny jsou o cestách jeho:

A poněvadž sotva malou kapku řeči jeho slyšeli jsme, kdož
bude moci na hřímání velikosti jeho patřiti?“

KAPITOLA XXVII
Job vády zastávů nevlunosf svou, a ukesoje, že besbuliní ve smrti

trestání Ledon,

1. Přidal také Job, vzav podobenství své, a řekl:
2. Živt jent Bůh, kterýž odjal soud můj,' a Všemohoucí,

kterýž k hořkosti přivedl duši mou.

* Smysl slov Baldadových Jest: Bůh jest panorník mocný | hrozný
a spravedlivý; před ním nic není člsto, tim méně smrtediný člověk —
a tak ani ty Jobo!

KAPITOLA XXVL

* Job tresce Baldada, že směl hájíti Boha, kterýž obhájce nepotře
boje, jez nejmocnější a nejmondře

%© pekla se domnívali staři, to se nalézá pod vodami, t. j. pod

8, 19.) Ches Job řící, že Bůb nejen na výsostech, jak toho byl doka
soval Beldad, nýbrž i v pekle svon moc provozuje.

3 © J. oblohu mebeskou, nad niž Báb v sídle blahoslavených trůní.
* £ dal moři a vůbec semi mořem obklíčené obzor, na kterém den

7

a nos se střídají.

9.Jinak: k žšohrání či hřímůní joho. Sloupově nebeští rormnějí ze M ahory,na nichžnebesaležotísu zdají C
* £ J. skrotilamořebouřízedmnté, LS
" t J. hvězdy maseverním nebí, nazvané Drak. haj ť

* tj. kdo bode v stavu mocné hřímáníjeho slyšeti a sndsti? — i .Jakobyřekl:Paklijeetto,coovšemocnostiBožívíme,tolikokrapet— (SENEC(7
v moři divů jeho: Jak bychom žasli, kdy by bromový hlas jeho nám .
všeckydivy přírodyodkryl! LE

KAPITOLAXXVII a jb E
č j. neosvědčil nevinnost mou, dada na jevo přišinu bidy mé. j ' h

nř V€ DÁ“ 9
V Ď dá =. naboE ETK1

— dí Né POST 08-4 ab

jeho nebudou nasycení chlebem.
10. Kdoby pozůstali po ném, pobřbení budou v zabynutí,

a vdovy jejích nebudou plakati.“
16. Nashromáždí-li stříbra jako prachu, a najedná-li šatů

jako bláta:
17. najednát jisté, ale spravedlivý obláčeti se bude v ně,

a stříbro nevinný děliti bude.
18. Vystavěl jako mol dům svůj, a jako strážný udělal

stinidlo.?

19. Bohatý když usne, nic s sebou nevezme: otevře očí avé,
a mic nenalezne“

20. Postihneť jej jako voda chudoba, v noci zachvátí jej
bouře.

21. Vezme jej vítr žhoucí, a odnese ho, a jako vicher
uchvátí jej z místa jeho.

22. A pošle na něho (Bůh), a nebude ho četřiti: z ruky
jeho rychle utíkati bude.*

23. Stiskne nad ním ruce své, a sipěti bude nad ním, patře
na místo jeho.'“

* Cosipodobnéhopraví av. Pavol(1.Kor.4, 4.);a elko Job jindevyznává, že břešil, připomíná toliko lehká a všední provinění avá,
Jichžto se an] spravedlivému na světě bez zvláštní milosti Boží uvaro
vati nelze.

5 £ j. pozná časem svým, že kdo m! koliv nespravedlnosti přičítal,
křivdu ml činil.

* « J. e pomocí Boží, aneb jinak: o moel Boží, a Jaký Jest způsob
Jeho Hzeni.

5 Vy víte, že pravdu mám, osvědčoje nevinu svou, proč tedy ne
právě obracíte na mne mínění, že zlí trestání bývají. Zdaž byste ne
měli raději oouditi, še to nevystíblé řízení Boží, dle kterého i sprave
dlivý a bezbožným od Boba navštíven bývá. — Což dále vysvětloje.

* £ j. tak bade všechněm v oškilvosti.
*t Jj. poubýlehký stánek z větví, či boudu, kterdž nedlouho trvá.

Tak zajisté pomíjající jest dům a všecko úsílí I štěstí bezbožného!
* L Jj. v smrti; totiž nic nenslesne ze atatkn a zboší svého, co by

ma v pravdě potěcby poskytovalo.

* £ j. takové věcí dopouští naň Bůb; ač by besbošník růd moci
Boží oběhl, a ontěkem aspoň život zachoval.

' £ j. prázdné, když zahyne bozbožník, s mobude ho více ma pře
dešlém místě.
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KAPITOLA XXVIII
Dovodi Job, že moudrest Hoši v spravování světa jest lidem,

Jakkoli alo vtipným, nevystižitedlná. Pročež Be neslaši všetečně v ni nablédati,

ne na bézul Boží přestávati.

1. Máť stříbro žil svých počátky: a zlatu místo jest, kdež
se přehání:

2. Železo z země béře se: a kámen rozpuštěný horkem,
v měď 80 obrací.'

9. Čas uložil tmám, a všech věcí konce on šetří, kamene
také mrákoty, a stínu smrti.“

4. Rozděluje potok od lidu patujícího, ty, na kteréž zapo
menula noha nazného člověka, a bezčestné.*

5. Země, z kteréž pocházel chléb na místě svém, obném
podvrácena jest“

6. Místo safiru kamenové její a hrady jeji zlato.*
7. Stezky“ nezná Zádný pták, aniž jí spatřilo oko káně.
8. Nešlapali po ní synové kupců," ani šla po ní Ivice.
9. [Ale člověk) vztáhl k akřemení ruku svou, a podvrátil

od kořenů hory.*
10. V skalách potoky vytesal, a všecko, což jest drahého,

vidělo oko jeho.
11. Hlubokosti také řek zpytoval, a skryté věci na světlo

vynesl.
12. Ale moudrost“ kde nalezena bývá? a které jest místo

rozumnosti?

13. Neví člověk ceny její, aniž nalezena bývá v zemi těch,
kteříž rozkošně živi jsou.'*

14. Propast praví: Není ve mně; a moře dí: Není u mne.
15. Nebude dáno zlato ryzé za ni, aniž odváženo bude

stříbro za směnu její.'' .
16. Nebude přirovnána k skropeným barvám indickým.'*

ani k kamenu sardoníchu nejdražšímu, aneb k safiru.
17. Nevyrovná se jí zlato, ani sklo,'* aniž směněny budou

za ni nádoby zlata.
18. Vysoká a vznešené věcí nebudou připomínány ku pří

rovnání jejímu: táhne se pak moudrost ze skrytých věcí.'“
19. Nebude jí přirovnán topas z mouřenínské země, ani

barvy nejčistší **jí přirovnány budou.
20. Odkudž tedy moudrost přichází? a které jest místo

rozumnosti ?

KAPITOLA XXVIIL

jenž sobě osvěcuje lampou temné průchody zemaké,

a no všech věcí, ke kterému určenyjsou a se hodí, vystihává kamení kovonosné v nejhluběích a nejtemnějších

A Porat pka kterýměneníobyčejnécesty,Již odděleníjsouod svrchního lidu hlubinou, a odtud vycházející vodo:
* t J. jako by vnitřnímohněm podvrácensbyla, takjest od horníků

podkopána a sřícena svrohní země, na kteréž oblli rostlo.
* V skalách země mají své místo safirové, sirou jako práškem zle

„ti 1 okrse skřemení vniká do bor a podvracije, dobývajekovův.t j věčná Božská moudrost, kteroně Bůh svět spravuje a osudy

nást řidi, té člověk vystihnouti nemůže.* hebr.: v zemí živých.
ny nemůže moudrosťza Žádnoucenu koupena býti.
' hebr.: Nemůž býti ceněna sa zlato x Ofir.
"© j. tehda ještě velm! vzácné a drahé.
" dle bebr.: Cena moudrosti jde nad perly (ješ skryty jsou na

dna moře).
"*hebr.: ani čisté zlato.
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21. Skryta jest před očima všech živých, i před ptactvem
nebeským ukryta jest.

22. Zahynutí a smrť řekly: Ušima svýma slyšely jame po
věsť o ní.'é

23. Bůh zná cestu k ní. a on toliko ví o místu jejím.!*
2% Neb on spatřuje končiny světa: a vidí všecko, což jest

pod nebem.

25. Kterýžto učíníl větrům váhu, a vody zavěsil u míře:
26. když ukládal dešťům právo, a cestu bouřkám zvučným:

3 27. tehdáž viděl ji, a zjevil, a připravil, a vystih).'*
„1 . 98. Člověku pak řekl: Aj bázeň Páně, tať jest moudrost,

a odstoupiti od zlého, rozumnost.'?

KAPITOLA XXIX.

Job přivozaje ku paměti léta svě Hastná, v bichšto jsa Zlv, spravedilvý

a milosriný byl.

1. Přidal také Job, vzav podobenství své, a řekl:

p : 2. Kdo mi dá, abych byl jako za měsíců předešlých, jako
za dnů, v nichžto Bůh mne ostříhal?

; 8. Když svítila svíce jeho nad hlavou mou, a při světle
3 jeho chodil jsem ve tmě?

i 4. Tak jako jsem byl za dnů mladosti své, kdyžto tajně
byl Bůh v stánku mém?*

6. Když byl Věemohoucí se mnou, a vůkol mne dítky mé?
6. Když jsem umýval nohy své máslem, a skála vylévala

mi potoky oleje?*
T. Když jsem chodíval k bráně města, a na ulici připravo

vali mi stolíci?*

8. Spatřovali mne mládenci, a akrývali se, a starci povsta
nouce stávali.

9. Knížata přestávali mloviti, a prst kladil na ústa svá:
10. hlas svůj zdržovali vévodové,a jazyk jejich Innl k hrdlu

jejich: *
11. ucho slyšíc blahoalavilo mne, a oko vidouc svědectví

vydávalo mi:
12. proto že jsem vysvobozoval chudého volajícího, a sirotka,

kterýž neměl spomocníka.
13. Požehnání zahynonti majícího přicházelo na mne, a

ardce vdovy potěšoval jsem.
14. V spravedinosť jsem se obláčel: a jako rouchem a ko

runou, odíval jsem ge soudem svým.*
15. Oko byl jsem slepému, a noha kulhavému.“

pe

Vp!
HMa
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'* Rozum tobo jest: věčná moudrosf i v Hši mrtvých nevyzpyta

W£. j. ani výsosf ani propasí, aní mrtví neví 9 původu moudrosti,

a dobré činil.

dyž já počal mloviti.
*LJ. všecku svou Gosťs jména svého poctivosť na spravedlnosti

Jsem zakládal.
* 1. j. neumělé jsem vyučoval a blondící na dobrou cestu uvozoval.

Éy. i Sesi NCS,,
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16. Otec byl jsem chudých: a na při, jíž jsem nebyl po- — //8l V 10. V ošklívosti mají mne, a daleko utíkají ode mne, a na
vědom, velmi pilně jsem se vyptával. $ M tvář mou plvati se nestydí.

1%.Stral: jsem: sšeliští:nešlechetníka a- z-zabů„JehoodjímalJsem loupež

18.1 říkásal jsem: Y.hnfzdočku svémumru, a jako palmarozmnožímdny. .".:.

19. Kořen.můj otevřen je podle vod, a rosa. přebývatbudena.žní- mé:.

20.:Sláva má. vždycky.obnovovati se ' bude, a ělště: mó'v ruce mé: opravaráno bude.*

21,"Kteří mne slýchávali, očekávali vyrčení, a pozarjíce
mlčívalí k radě mé. "i

22. K alovům mým nic nesměli přidati, aa na ně kapala vý
mluvnosť má.'*

23.Očekávali -mne- -jako-deště, a -ústa: svá otvírali, jako
k přívalu. večernímu.'*

24..Usmál-li jsem se- kdy. D8ně, nevěřili, a světlo oblíčeje
mého nepadlo na zem.'*

25. Chtěl-lijsem: jíti k -nimšedal jsem na přednímmístě:

a ačkoli jsem :seděl.jako král. když -stojí okolo něho vojsko,
a však býval„jěn smůtných(potěšinel <

o , KAPITOLAXXX.

Vyprov Joy které nlé věci trpěl v čas Beštěstisvého, a jal protivenství„ měl svlašť .od.niřémných Jdi. ©

1. Nyní pak posmívají se mí mladší vletech, jejichž otců
neměl jsem.za. hodné postaviti se psy stáda svého,'

2.jejichž síla rukoubyla miza nic, í toho života zdájise
býti nehodni.

3. Nonsí a hladem žhubení; jeně hryzlí na povšti, znuzeni "
jsouce psotou a bídou.

4 A "jídali“byliny,©a kůry zstromů akořen jalóvcový byl
jim za pokrm.

č. Kteříž z oudolí tyto věci uchvacujíce, když některé na
lézalí, s křikem k nim běhávali:“

6..Na pustinách * potoků bydlívali, av doupatech země,
anebo na písku.“

4. Kt ížto při takových věcech veselívali Se,a být. pod
trním za rožkoš počítávali. ——

8. Synové bláznů a. neurozených, a na zemi dokonce se
neukázujíce-©

9. Nyní jsem (v jejích píseň obrácen, a učiněn jsem jim za
přísloví.

rej přebor ja násilíúeepravodlivých.-:1UmáP nam
„ "*6-J. dešti. pozdnímu,jené připadal-= předá šněmí. Jiný déšť

"ej nevěřilian!, že bych se byl zasmál, tolik byli uvykli na mé
váliné Jednání, a tak anl Jasnosť a veselosf mého oblíčeje nebyla na
Ekodn; a oči mé nehleděly zasmušile k zemí, jsko by ml vážnosti
odepřely.

KAPITOLA XXX

* £ j. poněvadž zloději byli a tudy méně věrní, než pol u stáda.
3 hobr.: s prostřed lidí vyhnání byli, povolávali za ními jako za

3 L j. ve výmolích.
* hebr.: má. v skalách čÍ skalních jeskyních.
3 t j. lidé ohutrní, kteři se nesmějí ani veřejně ukázati.

u)

11Nebo teul svůj otevřel,a ssoažil mne, a uzdu vložil
"vústa má“ <

- 12. Na pravici východu neřesti mé | hned povstali,“ noby
„mépodrazili; a utiskli jako vlnami, stezkamí svými.

B Rozmetalí"cesty mé, úklady strojili mně, a přemohli
-. mne, a nebyl jest, kdo by dal pomoe.

14. Jako prolomenou zdí, a otevřenou branou vpadli na

ČK k-mne,a k mýmbídámsvalilise.:OVPNĚ| 15.Obrácenjsemvnic:odjaljeljakovítežádostmou:
. a jako oblak pominulo vysvobození.“

B Vlé (16. Nyní pak ve mně samém chřadne duše má, a vládnou
2 o „mnoudnovétrápení.

u JL 17. V noci pronikajíkostí mé bolesti: a kteřížmneažírají,(U “ nespí.
. : . 18. Množstvím jich byne roucho mé, a-jako obojkem sukně

Ň n podpásali mne.*
| j 19. Přirovnán jsem blátu, a připodobněn jsem pýření a

popelu.
20. Volám k tobě, a nevyslýcháš mne: stojím, a neohlédáš

á 8 Se na mne.

"WW 21. Proměnénjsi mi v.ukrutného, a tvrdostí raky svépro1, DAM
al V 22. Vyzdvíhl jat mne, a jako na vítr vsadív arazil jsi mne

s / silně.
, 7, |. 29. Vímť,že smrti vydáš mne, kdežto nstanoven jest dům

; každému živému.

24. A však ne-k zkažení jich. vypouštíš ruku svou: a pad
nog-li,sámspasenyočlníš.

25. Plakával jsem někdy nad tím, kdo ssoužen byl, a outrp
-nost měla duše. má s chudým.

26. Čekal jsem dobrého, e přišlo mí zlé: nadál jsem se
. světla, a vyskočila tma.

27. Vnitřnosti mé vrou beze všeho odpočinutí, předstihli

. mne dnové trápení. .

28 Truchliv jsa chodíval jsem bez prchlivosti; povutávaje.
vzástapu křičíval.jsem.'*

29. Bratrem učiněn jsem draků, a tovaryšem pětrost.'!

, 30. Kůže. má zčernala na mně, a kosti mé vyprahly od
horkosti.

31. Obrátila se v kvílení loutna má, a píšťalka má v hlas
plačících.

Mj„U

8,
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ZN KAPITOLA XXXL

* Job serinnosť svou dále tvrdi, Boha source sedokládaje,
ad

U
vé

Zo pů

'1. Učinil jsem smlouvu s očima svýma, abych aní nemyslil
. o panně.'.

„ 2..Neb jakou by částku měl Bůh ve mně s hůry, a jaké

dědictví Všemoboucí s výsosti?

Zeě
pěe

El,
2
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ko S 4. j. dopustil na mne Bůb soužení, a musím ke všemu ještě mičeti,
aniž mi svobodno elovem se bránit.

*bobr.:p Z o obosaní
9 £ J. odjata mi všecka naděje dočkati se vys

a“ tělo mé hyne,a jako Bbojekk dlapřiláká,tak tan6orinjíboles
ej naříkám,nemohatajiti bolesti své.
u £ 1, kříčim žalostně jako oni, když hladoví jsou.

KAPITOLA XXXL

* tj. abych nezbřešíl ani ohlípným pobledem.

vě©
PAN

V:

i
—
a

-E


NO ba
“

E——

+
ce P

RROSA E .A > ,a 7“ YY< -4 G6%A= S. ;9 a 0 "ZÁ (©). “
hal



ELIÁŠ NA VOZE OHNIVÉM VZNEŠEN K NEBESŮN,



f

763 KNIHAJOB KA a pe KAPITOLAXXXII, 754

AV
3. Zdalí nepřichází zahynutí na nešlechetného, a zavržení

na činitele nepravosti? chom nasycení bylí??
4. Zdaž on nešetří cest mých, a všech kroků mých ne- Ag 32. Vně nezůstal host, a dvéře mé pocestnému otevříny

počítá? k byly.
5. Chodil-líjsem v marnosti, a chvátala-lí ke lsti noha má: B 93. Kryl-li jsem jako člověk hříchu svého, a tajil-li jsem
6. nechť mne zavěsí na váze apravedlivé, a nechť zví Bůh v lůnu svém nepravosti své?

31. neříkali-li muži stánku mého: Kdo dá z masa jeho, aby

sprostnosť moa. 34. Lekal-li jsem se množství velikého, a potupa příbuz
7. Uchýlil-li se s cesty krok můj, a následovalo-li očí mých ných ubrozila-li mne: a nemlčel-li jsem raději, ani vycházel

srdce mé, a rukou mých přichytíla-li se poškvrna: < ze dveří?'*
8. [tedy] co naseji, ať jiný sní: a rod můj vykořeněn buď.
9. Jestli oklamáno srdce mé ženou, a u dveří přítele svého

číhal-li jsem: *
10. nevěstkou jiného buď manželka má, a na ní ať ge sklo

ňují jiní.

35. Kdož mi dá posluchače, aby žádost mou slyšel Vše
mohoucí: a knihu aby sepsal ten jenž soudí.

96. Abych na rameni svém nosil ji, a otočil ji jakožto ko
runu sobě?'!

37. Při každém kročeji oznamovati budu ji, a jakožto kní
11. Neboť jest to nešlechetnosť. a nepravosť největší: žeti obětovati ji budu.'“
12. oheň jest to až do zahynutí zžírající, a všecky plody 38. Jestliže proti mně země má křičí,'* a pláčí-li s ní zá

vykořeňující.* Rh- | honové její:
13. Pohrdal-li jsem státi k soudu s služebníkem svým aneb VA 99. jídel-li jsem ourody její bez peněz,'* a duši oráčů je

s děvkou svou, když se bádali proti mně: jich trápíval-li jsem:
14. i co učíním, kdyby povstal Bůh k soudu, a kdyby vy- 40. místo pšenice nechť mi vzejde bodlák, a místo ječ

hledával,co odporímjemu? Mi“ mene trní.
15. Zdali neučiníl mne v břiše ten, kterýž I jej učinil: a

zdali nentvořil mne v životě jeden?
16. Odepřel-li jsem žádosti chudých, a očí vdovy nechal-li

jsem čekati:
17. jedl-li jsem skyvu svou sám, a nejedl-li z ní airotek:
18. [nebo od dětinství mého rostlo se mnou alitování: a

z žívota matky mé vyšlo se mnou.)
19. pohrdal-li jsem hynoucím, [kterýž hynul) proto že ne

měl oděvu, a chudým bez přikrvtí:
20. nedobrořečila-li mi bedra jeho, a z vlny ovec mých ne

byl-li zahříván:
21. vyzdvíhlli jsem na sirotka ruku svou, také když jsem

se viděl v bráně vvšším býti:*
22. rameno mó od kloubu svého nechť odpadne, a rámě

mé s svými kostmi ať se rozlomí.
23. Nebo vždycky jako nadýmajících se nade mnou vln bál

jsem se Boha, a břemene jeho nésti jsem nemohl.*
24. Měl-lí jsem zlato za aflu svou, a ryzímu kovu řekl-li

jsem: Doufání mé?
25. Veselil-li jsem ne z množství bohatství svého, a že ho

mnoho nabyla ruka má?
26. Hleděl-li jsem na slunce, když svítilo, a na měsíc jasně

po obloze jdoucí?“
27. A radovalo-li se v skrytě srdce mé, a lfbal-li jsem ruku

svou ústy svými?*
28. což jest nešlechetnosť největší, a zapření Boha nej

Konec slov Jobových.

KAPITOLA XXXII.
Když umlkli přátelé Jobovi, přistupuje k řeži Ellu, a svou moudrosti se

pochloabaje, amýžli, Zoby on nám mez! strensma rozbodnoatí měl.

1. I přestali tři muží tito odpovídati Jobovi, proto že se

spravedlivý sobě zdál.*
2. I rozhněval a popudil se Eliu syn Barachelův, Buzitský,“

z rodu Rámova: rozhněval se pak na Joba proto, že sprave
dlivým pravil se býti před Bohem.

3. Ano I na přátele jeho rozhněval se, proto že nenalezli
odpovědí rozamné, ale toliko odsoudili Joba.

4. Tedy Elin čekal na Joba mluvícího:" proto že starší
byli tí, jenž mluvili.

5. Když pak byl víděl, že ti tři (nic víc) odpověděti ne
mohli, rozhněval se náramně.

6. A odpovídaje Eliu syn Barachelův Buzitský, řekl: Mladší
jsem věkem, vy pak starší, protož sklopiv hlavu, ostýchal jsem
ee oznámiti vám zdání své.

9 bebr.: Kdož Jest, Jenžto by se nebyl n něho nasytil masem čl po
krmem? Mluvi Job o své štědrosti k domácím a potom (verš 82.)
1 k cisim.

' £ j. tak, že bych jen podtají byl hřešil z bázně před lidmi. Dle
hebr.: Mosel bych (tajně břeše) lekati se obemného lidu a hroziti sa
potapy příbuzných, a musel bych mlčetí a nesměl bych ani s domu

29. Radoval-li jsem se ku pádu toho, kterýž mne nená
viděl, a plezal-li jsem, že ho nalezlo zlé?

30. nedopustilť jsem zajisté hřešiti hrdlu svému, abych zlo
řečením žádal duše jeho:“

vycházeti. .
M$ J. tu sepsanon knihu abych otočil okolo hlavy na důkas své

nevinnosti a spravedlnosti. Za starých časů bývala forma kníb od ny
vnějšírozdílná; nebo neskládaly ani novázaly se jako nyní, ale stočo
valy a roztočovaly na dloubém papíru neb napsaná.

'* £ j. čásť po čňsti, žalobu po žalobě bych četl, sebo hájil a pak
nález svůj bych Bohu zamému zůstavil.

ts 6, J. volá-li země o pomstu proti mně, jako bych ji byl nespravedlivě dobyl, a utištěním dělníků Ji vzdělával
% L pekoupiv pole za slněnou 0000; s byl nespravedliv k oráčům

zadržováním mzdy neb týráním.

* Cizoložník číhá u dveří, až by muž cízološnice odešel. (Vls Přísl. 7, 7.)
9 ©J. elzoložství sžírá jako plamen všelíký nábytek elzoložníkův,

a vyblazoje | jeho potomstro.
* t j. | když jsem moh! síly své a vážnosti k tomu užití.
3 £. |. velebnosti jeho nemohl jsem odolari, tak že bych se byl opo- "W KAPITOLA XXXII

vážil něco zlého spáchat. m ! protože neustával nevinu svou zastávati, a oni nemohli naň ni
S © J. způsobem modlářským, abych se jím klaněl. ' čeho dovodit.
* t. j. abych jim (sinnei a měsíci) rakou svou políbení posýlal, Jako 2 Bus, jméno druhého syna Náchorova, a spolujedné krajiny arabské.

činí ti, již je za bohy mají. 1. Mojž. 22., 21. Jerem. 25., 28.
> t. J. smrti jcho. S | na mluvící přátelo jebo, až by domlnvíli.-i
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7. Neb jsem se nadál, že by měl věk starší wluviti, a let
množství žeby učilo moudrosti.

8. Ale jakž vidím, jest duch v lidech, a nadšení Všemo
houcího dává rozumnost.*

9. Ne [sami] staří jsou moudří, aniž jen starci rozumějí
soudu,

10. protož povím: poslouchejte mne, ukážiť vám i já mou
drost svou.

12. To jest tedy, včem nejsi ospravedlněn: odpovím tobě,
že větší jest Bůh nežli člověk.“

13. Proti nému ae sváříš, že ne ke všem slovům odpověděl
tobě? *

14. Jednou mluví Bůh. a podruhé téhož neopětuje.“
15. Skrze sen u vidění nočním, když připadá hluboký sen

na lidi, ve spaní na lůžku:
16. tehdáž otvírá uši mužů, a cviče je učí je kázni:

11. Nebo čekal jsem na řeči vaše, poslouchal jsem opatr- » 17. aby odvrátil člověka od věcí těch, kteréž činí, a vysvo
ností vaší, dokud jste se potýkali řečmi. p bodil jej od pýchy:

12. A dokudž jsem se nadál, že něco pravíte, uvažovaljsem: RN 18. a vytrhl duši jeho oď porušení: a život jeho aby ne
ale, jakž vidím, není, kdo by mohl stíbati Joba, a odpovidatí M přišel na meč.

Z vás řečem jeho. 9 19. Tresce také bolestí na lůžku, a dopouští, aby všecky
19. Abyste snad neřekli: Nalezli jsme moudrosí, Báb za- kosti jeho chřadly.

vrhl jej, ne člověk.* X 20. Oškliví se jemu v životě jeho chléb, a duši jeho po
14. Nic nemluvil jest mi (Job), a já ne podle řečí vašich 1" krm před tím žádoucí.

odpovídatí budu jemu. k 21. Vadne tělo jeho; a kosti, kteréž zakryty byly, obnaženy
15. Ulekli se, aniž odpověděli více, a odjali si sami slovo. budou.“

16. Protož poněvadž jsem čekal, a nemluvili: stáli, aniž 6 22. Přiblížila se k porušení duše jeho, a život jeho k smrto

odpovídalivíce: > nosným(ranám).17. odpovídati budu i já díl svůj, a ukáži umění své. ; 23. Bude-li za ného anděl mluviti, jeden z tisíců, aby zvě
18. Nebo pln jsem řečí, a těsní mne duch životn mého. storal človéka spravedlnost: *
19. Hle břícho mé jeat jako mest bez průduchu, kterýžto 24. smíluje se nad ním, a dí andělu: Vyprost jej, ať ne

lábvičky nové roztrhuje.“ sestoupí do porušení; naleziť jsem, v čem bych jemu byl mi
20. Mluviti budu, a vydechnu maličko: otevru rty své, a lostiv.*

odpovídati budu. 25. Stráveno jest tělo jeho od muk," ať se navrátí ke dnům
21. Nepříjmuť osoby muže, a Boha k člověka nebudu při- mladosti své.

rovnávatí. 26. Modliti se bude Bohu, a ont milostiv bude jemu: a
22. Neb nevím, jak dlouho setrvám, a zdali mne po chvílce patřiti bude na tvář jeho s plesáním, a navrátí člověku spra

nevezme stvořitel můj. vedlnosť jeho.
27. Vzhledne na lidí, a dí: Hřešil jsem, a v pravdě zavinil

jsem, a jak jsem byl hoden, nepřijal jsem.
28. Vysvobodil duši jeho, aby nešla v zahynutí, ale živa

jsouc aby světlo spatřovala.
29. Aj všecko to dělá Bůh třikrát při jednomkaždém :'*
80. aby odvrátil duše jejich od porušaní, a osvítil světlem

živých. .
31. Pozoruj Jobe, a slyš mne, a mlč, a dokudž já mluvím.
92. Pakli máš, co bys mluvil, odpověz mi, mluv: neb chcit,

oby se ukázal býti spravedlivým.
33. Pakli nemáš, slyš mne: mlč, a učíti budu tebe mou

drosti.

KAPITOLA XXXIIL
Elia vypravoje, kterak Báh k člověku mlavl, jaj vyučuje, tresce, a kojicímu

litosť ukazuje,

1. Slyšiž tedy Jobe slova má, a na všechny řeči mé po
zoruj.

2. Aj otevřel jsem ústa svá, nechť mluví jazyk můj v ústech
mých.

9. Z upřímého srdce mého řeči mé, a výpověď čistou rtové
mojí mluvití budou.

4. Duch Boží učinil mne, a dchnatí Všemohoucího obži
vilo mne.'

5. Můžeš-li, odpověz mi, a proti tváři mé postav se.
6. Hle I mne jako i tebe učinil Bůh, a z téhož bláta já

také způsoben jsem.
7. Však ale div můj ať neleká tebe, a výmluvnosť má ne

buď tobě těžká,

8. Řekl jsí tedy v uši mé, a blas ten alov tvých slyšel jsem:
9. Číst jsem já, a bez víny: nepoškvrněný, a není nepra

vosti při mně.
10. Že stížnosti nalezl [Bůh] proti mně, protož domníval

se, že by nepřítelem jeho byl.
11. Položil v kládě nohy mé, ostříhal všech stezek mých.

KAPITOLA XXXIV.

Ellu některé FečiJobovy obnoviv, scestné Je býti dorodí, a spravedlnost
soudů Bolich ukazuje,

1. Tedy promlaviv Ellu, také toto pravil:
2. Slyštež moudří slova má, a- učení poslouchejte mne.

* £ j. Bůh nemůže Jako člověk trestati nevinného.
3 t J. že nekladli tobě počet ze všech ólnů svých.
* © Jj. Bůh Již uvnitř k tobě mluvil a tebe napomínal, po drahé
tobě nebude mluvit.„w

S Naráží na nemoc Jobovu.
3 t J. bude-li anděl, zvláště anděl strážný Jeho, zaň se u Boha při

mlouvat! a vnukne-li chorému 00 ma činiti, aby so s Bobem smířil —
pokání — amilnje se nad ním Bůh a pozdraví bo.

* £ j. pokání jebo a přímlava andělskon.
* bebr.: I omládno zase tělo jeho, jako bylo v dětinství, a navrátí

60 atd.
'* © j. Bůh nepomíná člověka často, ačkolív určitý jest počet vý

strah Božích. kterých když bez pokání člověk pronedbá, pomstě Boží
propadne.

i * A

* £ j. doch působí více neš věk, a rozum pochází z daru Božího.
5 t J. neříkejte, še neštěstí jeho dokaznje, že od Boha pro hříchy

za vržen Jest; to není moudré.
* £ j. nadšení mé kyše jako nové víno a hrozí vnitřek duše mé

protrhnoutí.
KAPITOLA XXXIIL

* £ J. jsem stvoření Boží jako ty.
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3. Nebo ucho slov zkušuje a hrdlo okoušením pokrmy roze
znává.

4. Soud zvolme sobě, a mezi sebou vyhledejme, co by bylo
lepšího.'

č. Nebo řekl Job: Spravedliv jsem, a Bůh podvrátil soud
můj.*

G. Neb při souzení mém, lež jest: násilná střela má beze
všeho hříchu.*

7. Který jest muž, jako jest Job, ješto pije posmívání jako
vodu?“

8. Kterýžto kráčí s páchajícími nepravosť, a chodí s muži
bezbožnými?

9. Nebo řekl: Nebudeť se líbiti muž Bohu, byť pak běžel
s ním*

10. Protož mužísrdnatí slyšte mne, odstup od Boba ne
milostivosť, a od Všemohoucího nepravost.“

11. Nebo skutek člověka odplatí jemu, a podle cest jednoho
každého navrátí jim.

12. Nebo jistě Bůh neodsoudí darmo, aniž podvrátí Vše
inohoncí soudu.

13. Kohož jest ustanovil jiného nad zemí? aneb koho po
atavil nad okršlkem, jejž stvořil?"

14. Zřídil-li by k němu (Bůh) srdce své, ducha jeho | dy
chání k sobě přitáhnul-li by:“

15. Zhynulo by všeliké tělo pojednou, a člověk v prach
obrátil by se.

16. Máš-li tedy rozum, poslyš, co se praví, a poslouchej
hlasu řeči mé.

17. Zdali ten, kdo nemiluje soudu, může uzdraven býti?*
a kterak ty toho, jenž spravedlivýjest, tak velice potupuješ? '“

18. Jenž říká králi, poběhlče: jenž nazývá vévody bez
božníky:

19. jenž nepřijímá osob. knížat, aniž poznal mocnáře, když
rozepři vedl proti chudému: nebo dílo rukou jeho jsou všickni.

20. V náble zemrou, a o půlnoci zbouří se národové, a po
míjejí, a odnesou násilníka bez ruky.''

21. Nebo očí jeho na cesty lidské, a všecky kroky jejích
spatřuje.

22. Není temností, a není stínu smrti, kdežby ge skryli ti,
jenž činí nepravost.

23. Nebo není více v moci člověka, aby všel k Bohu na
soud.

24. Potřeť mnohé, a bez počtu, a učiní, aby stáli jiní
místo nich.

25. Nebo zná skutky jejích: a protož uvede noc, a setříni
budou.'*

.trest,kterýtrpímjestpoovněny,ný nů[nespravedlivýsoud
však nesprávně podává slova

J.Jenžby10k jakoJobrou Bobanl?J. následoval a přidržel se bo.

J. kteráby se mu přičítatimnsila, kdy by byl takový, jak jel Jej
Job představuje.

"ty snad se doraníváš, že sám nespravuje zomě

* hebr.: Zdaliž ten, kterýž v nenávisti by měl soud, panovati by mohl,
£ J. zdaliž Bůh, který všem všecko rozkazuje, sám jest v čínech a sou
dech srých nespravedlivý?

50© J. že je) za nespravedlivého vyhblašuješ.
'' £ Jj. vší moci zbaveného.
* £. J. všeliká neštěstí a bídy, až je v nic obrárí.
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20. Jakožto bezbožné poráží je na místě patrném: !*
27. kteříž jako z úmyslu odstoupili od něho, a žádným ce

stám jeho rozuměti nechtěli:
28. aby učinili, by přistoupil k němu křik nuzného,a slyšel

volání chudých.
29. Nebo když on propůjčí pokoje, kdož jest, jenžto by od

soudil? Jak by ale akryl oblíčej, kdo jest, jenžto by spatřil jej,
nad národy a nade všemi lidmi? '*

30. Kterýžto činí, aby kraloval člověk pokrytec pro hříchy
Jidu.

31. Protož poněvadž já mluvil jsem k Bohu, tobě také ne
budu brániti.

32. Pobloudil-li jsem, ty vyuč mne: mluvil-li jsem nepra
vosf, více nepřidám.

83. Zdali od tebe Bůh žádá jí,'* že nelíbila se tobě? Nebo
ty začal jsi mluviti. a ne já: pakli co znáš lepšího, mluv.

34. Muži rozumní ať mluví mi, i muž moudrý ať slyší mne.
35. Job pak bláznivě mluvil, a slova jeho neznějí [dle]

kázně.

30. Otče můj, nechť jest zkušen Job až do konce:'“ ne
přestávej od člověka nešlechetného.

37. Nebo přidává k hříchům svým rouhání; inezi námi za
tím sevřín buď: a pak ať k soudu popuzuje Boha řečmi
svými. "?

KAPITOLA XXXV.

Ellu dokazuje, Ze Běh nemá užitku s dobrých činů člověka, ani škody
te slých, alelrž človék.

1. Protož Ellu opět tyto věci mluvil.
2. Zdali spravedlivé zdá se tobě myšlení tvé, že jsi řekl:

Spravedlívější jsem nad Boha?*
8. Nebo jsí řekl: Nelíbí ee tobě, což pravého jest: aneb

co prospěje tobě, budu-li já hřešiti?“
4. Protož já odpovídati budu na řečí tvé, i přátelům tvým

8 tebou.

b. Pohleď na nebe a popatř, a zpytuj povětří, že vyšší jest
nežli ty.*

6. Zhřešíš-li, co mu uškodíš? a budou-li rozmnoženy nepra
vosti tvé, co učiníš proti němu?

7. Pakli spravedlivě jednati budeš, co daruješ jemu, aneb
co z raky tvé vezme?

8. Člověku, kterýž podobný tobě jest, škoditi bude nepra
vosť tvá: a synu človéka prospěje spravedlnost tvá.

t £, j. zjovně, aby všlckní viděli, k výstraze jiab.
'“ když v hněvu svém se odvrátí od lidí, kdo spatří tvář Jeho?
' ©j. počet z řečí mých.
" ©,J. dokonale, až by sebe právě poznal býti hříšného a pokání

činil.
" £ j. my zatím ho obceme řečmisvými sovřiti, do úzkých přivést;

pak, když bade přemožen, nechť se k Bohu obrátí, libo-li mu.

KAPITOLA KXXV.

* Tobo Job nikdy neřekl, nýbrž Eliu sám si tak alova Jobova křivé
vykládal. Job toliko tvrdil, že nevinen Jest před Bohem,jelikož nižádné
nepravosti nespáchal, pro kterouž by tak hrozného trestu boden byl,
nýbrž | mnoho dobrého způsobil; Zo tedy spravedlivý Bůh docela z ji
ných tajných příčin takovou bídu na něj dopustil.

3 £ j. co mno může než co teď skutečně při vší své
nevinnosti a epravediivosti trpim, bych "pak bodoneně břešíl? Aneb Jiný
výklad: Jaký užitek bodu míti, bych I neřešil? — Viz výš 10, 16. z1, 7.

3 t j. kdyš nemůžeš nic oblakům přidati ani vzítí, ano jich ani zra
kem svým dostihnouti, čim méně Stvořiteli jich něco budeš moci dáti
aneb vzíti.

te
něé,

4
=

Ene188



759 KNIHA JOB KAPITOLA XXAVIL. 760

9. Pro množství nátisk činících křičeti budou: a kvíliti pro 16. Tak vysvobodí tebe přešíroce z úst ouzkých, a nemají
násilí ramene vladařů. cích základu pod sebou: a pokojný stůl tvůj bude pln tuku.*

10. Ale (žádný)neříká: Kde jest Bůh, kterýž učinil mne: 17. Pře tvá jako bezbožného souzena jest, při a soud zasejenž dávázpívání-v nocí;© i obdržíš.“

11. kterýž učí nás nad hovada.zemoká, a nad ptactvo ne- 18.Protož nepřemáhej tě hněv, abys koho utiskl: aníž
beskévyučijenás množstvídarůvodchylujtebe.?

12. Tam volatí budou, a on. neuslyší pro pýchu álých.s 119. Odlož velikosťsvou bez ssoužení;“i všecky mocné silou.

13. Protož ne nadarmo uslyší -Báh, TA Všemohoucí na oi 2. Neprodlužaj noci, aby vystoupili lidé za'ně.*
jednohokaždého patřiti- bude: . 21. Hlediž, abys. neuchýlil se k nepravosti: nebo té počal

14. Také když bysřekl: Nešetřípau]: sám 8 sebou ra jsi následovati po bídě,'*v soud před ním,a očékávej ho“ - 22. Aj Bůh velebný v síle své, a není jemu žádný podobný

15. Nebo nyní nevypouští prehlivosti své,aniž mstí:bříchu mezi ustanoviteli práv.velmi“ ©- 23. Kdož bude mocí skoumati cesty jeho? aneb kdo smí

16. Protož nadarmo otvírá Job ústa c, a bez: umění jemu říci: Učinil jsi nepravost?
množí slova. 24. Pamětliv bud, že neznáš díla jeho, o kterémž zpívali

muži.'!
25. Všickni: lidé vidí jej; jedenkaždý patří zdaleka.'*

26. Aj Bůh veliký, převyšující umění .naše: počet let jeho
nevystižitedlný:

1. Přidavtaké Eliu, tyto věci mluvil: s | 27. kterýžto odjímá krůpěje deště,"*a vylévá.přívaly jako

2. Strp mne maličko, aa oznámím tobě: neboťmám ještě p potoky,
co bych za a mluvil. ň 28. kteří z oblaku tekou, jenž přikrývají všecko svrchu.

9. Opětovati bůdu umění své od počátku,' a tvorce+avého 29. Chtěl-li'by roztáhnouti oblaky jako stan. svůj,

dokáží býti spravedlivého. 90. a blýskati světlem svým s hůry, stežeje také moře
4. V pravdě žeť bez klamu řeči mé, a dokonalé umění do

kázáno budetobě.
5. Bůh mocných nezamítá, poněvadž. -sám jest mocný:

6. ale nevysvobozuje bezbožných, a soud chudým dává.*
7. Neodvrací od spravedlivého očí svých, a krále na stolicí

sází na věky, i bývajízvýšení.
8. A pakli by okovy sevříni byli, a svázání provazy chu

doby:

9. oznamuje jim skutky: jejich, a nešlechetností jejích,že
násilníci byli.

KAPITOLA XXXVI.

Ellu slušnost Bočských sondů A velíkosťskutků jeho vypravuje.

zakryje.

31. Těmi zajisté věcmi soudí lidi, i dává pokrmy mnohým
emrtediným.'“ ©

32. V rukou zakrývá světlo, a přikazuje mu, aby zase přišlo.

33. Zvěstuje -o něm příteli svému, že. Vladařství jeho jest,
a může k němuvstoupití.'*

| KAPITOLA XXXVI
Ellu « podivných skutků Bolich vypravoje moudrost Boží, moe a opravedinost:

mů za fo, že toma všemu Job ntrhal.

10. Otvírá také ucho jejich, aby je káral: a mluviti bude, 1. Nad tím zděsílose srdce mé,a pobinulose z místa svého.
aby odvrátili se od nepravosti. LE|// | 2. Slyšte slyšení v hrůze hlasu jeho, a zvuk z úst jeho po1.Uposlechnou--i,abudou-limusloužiti,strávídnysví„6 )| cházející.
v dobrém, a léta svá v slávě: 3. Pode všecka „nebesa con. patří, a světlo jeho nad konči

12. pakli Deuposlechnou, od meče sejdou, 8a zkažení badou nami země.“:
pro bláznovetví. 4. Za ním* řvátí bude zvuk, hřmíti bude hlasem velikostí

18. Ošemětníci a šchytralí popouzejí hněvu Božího, aniž své; a nebudeť vyšlakován, když by slyšán byl hlas jeho“
volati budou,když by svázání bylí.*

14. Umře v| bouři duše jejich, a život jejich mezi zženi- KV: "54 J. zase šťastný,všímdobrýmoplývatibudeš,dáš-li se Bohupo
lými.“ kušeními a bídam! těmi zpamatovati.

16. Vytrhne chudého z úzkosti(jo a otevře trápením 5 t J. obrátíš-lise, daje se na pokání, za správodlivéti učiní Bůh.ho jeho. * © j. od opravodiností, čině tebe stranným.
ucho ) ' 9 £ j. abys k toma sonžením donucen býti nem:

9 £ j. hodováním s mocným! a bobatými, nýbržprů ráno vstávej,
aby místo oněch mocných lid obecný měl k tobě

tt J. od té doby, Jakž na tě došla bida a sovžení; počal Jal proti
'Bohu se zpouzeti.

" £, j. v plenich starých, oslavujiíce mocnost Boží.
. 86 J. poznává ho jen. Juko zdaleka hledě, nedokonale, pouze ze

skutků zevnítřních nemoha postibnouti také vnitřní příčinyJeho akutků,Jeho tajného řízení a uložení.
' £ |. aby někdy nekanuly na zemí, a zase vylévá atd.
" £ J. Jednak tresce bromobítim. jednak odměňuje ourodou.
1 £, j. svým věrným zvěstuje, že přebývá ve světle, a že též oni

k něma přijítí mohou.

* £ j. nikdo se pří tom nitisku. neutiká, DAmodlitbách o pomoo
k Bohu, kterýž dává v erdce čilost k vzývání Jména svéhodnem I nocí

* £. J. vice nám. nežli těmto, rozumnosti a vtipu, s tudy. schopnosti
k tomu dal, abychom-k němu o potno0 volati mohll.

* V taková zhovadiloztí a slepotě křičí lidé o poinoc, ale nebývají
vyslyšání, proto že Jsou zlí a neprosi pokorně,

* ©J. není to marné, volati k Bohu o pomoc; slyšíť —
S £ j. nedbá, novšímá si naší bídy a naších proseb, věz, Ze zajístů

soud a spravedlivosť u něho jest, a že šetří skutků našich | je soudí,
a protož doufej v Bohs.

* t. j. hned, rychlo, v zápětí na skutek, KAPITOLA XXXVII.

4 ©J. nad velebností Božskou, jež se zjevuje v blesku a hřímání,
1 o veškeré přírodě,

* £ j. osvěcuje svým bleskem všecka nobese i celý okršlek země od

koněln do končin.
> £ J. bleskem.

* hobr.: naje melké s jinými věcmi(na př. deštěm, krupobitím), kdyžse elýchá hlas

KAPITOLA XXXVI.

* t J. o tom, což netoliko od počátku světa se děje, ale I přede
všemí věky bylo.

9 ©J. dopomdhů jim k spravedlnosti.
3 t. J. kdyš json v neštěstí.
* t J. záby so smilníky zahynou. Viz 3 Král. 14, 24. ic <=oL aL>
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5. Hřímati bude Bůh blasem svým dívně, kterýž činí veliké
věci a nezpytatediné:

6. kterýž přikazuje sněhu, aby padal na zem, a zimním
dešťům, i přívalu afly své:

7. kterýž ruce všem lidem zapečeťuje, aby znali jedenkaždý
skutky své.*

8. Vchází zvěř do skrejše, a v peleších svých bydlí.
9. Od vnitřních míst“ vychází bouře, a od půlnoci zima.

10. Když vane Bůh, dělá se led, a zase přeširoce lijí se vody.*
11. Obilí žádá oblakův, a oblakové rozšiřují světlo své.*
12. Kteřížto potulují se vůkol, kam by je koli vůle spravu

jícího vedla, ke všemu, což by přikázal jim na tváří okršlku
zemského :*

13. buďto v jednom pokolení, buďto v zemi své, aneb na
kterémkoli místě milosrdenství svého přikázal by jim, aby se
dali najítí.

14. Poslouchej toho Jobe: a uvaž divné věci Boží.
15. Zdali víš, kdy přikázal Bůb dešťům, aby ukazovali svétlo

oblakův jeho?
16. Zdali znáš stezky oblakův veliké, a dokonalá umění? '*
17. Nejsou-liž oděvové tvoji teplí, když provanuta byla země

větrem poledním?
18. Zdali snad ty s ním vzdělsl jsí nebesa, kterážto pře

pevná, jako z mědi slita jsou.
19. Ukaž nám, co bychom řekli jemu,'“ nebo my obestření

jsme tmou.
20. Kdož vypravovati bude jemu. co mluvím? Také mluvil-li

by člověk, sehlcen . bude.'*
21. Ale nyní nevídí světla: nenadále povětřísráží se v oblaky,

a vítr přecházející zahání je.
22. Od půlnocí zlato přichází, a k Bobu strašlivé chválení.'*
28. Hodně jeho naléztí nemůžeme: velikýt silou, a soudem,

a spravedlností, a vypraven býti nemůže.
24. Protož báti se ho budou muži a nebudou amíti spatřo

vati všickní ti, kteří sobě ae zdají býti moudří.'4

KAPITOLA XXXVIIL
Báb skrze vichřici kárá Jobs, a ukazoje ze stvořených od sebe rácí,

Ze Božské jeho mocí a moudrosti postihnosti Jemu mele

1. Odpovídaje pak Hospodin Jobovi z vichru. řekl:
2 Kdože to, jeuž obaluje radu [Boží] řečmi neumělými?

5 £ J. savirá jim rmce, zastavuje těm! dešti a lijavel Jejich dilo.
©© j. od strany poledal. — Viz výše 9, 9.
tj. větrem stndevým, mrazovým dělá se led; kdyš zas vane

větrem teplým, rozlívá se voda. Dle bebr : A široké vody Uezera) bý
vejí Jako ality, totiž zamrzají pe

S £ j. vydávají blesk a déšť.
9 Oblaka jeou v pravicí Páně. jenž j- brzy sem, brzy tam posýlá,

aby bnď slunce zakryly a borka nmenšily, huď aby z nich déšť ns
sem padal anebo aby se blýskalo a hřímalo, anebo aby sutky (kropo
bití) dolů aršely. Bůh se okazuje mocným Pánem, jehož pokynuti vše
posloucbati musí.

'e ©J. znášli, pe99 vznášejí mračna, a máš-li toho ( jiných divůdokonalou vědomosť

patři
" ©J. jako s větrem poledním přichází mrak, tak zas s půlpočním

přichází jneno, krásně jako zlato, a z toho všebo chválení Buha sbázní.
'* £ J. každý opravdu moudrý musí se Bohu, jeho řzení a soudům

Jen s bázní a s poklonon podrobíti; dokonale bo poznati a cesty jeho
vystihnouti nelze nikomu, ani sebe moudřejšímu, Protož | ty Jobe tak
učiů, a Bola 60 boje, nechtěj Jeho řízení vyzkoumati, s s ním o svou
věc se hidati.

KAPITOLA XXXKVIII

' Bůh se zde objevuje jako rozeudce, a protož se báře v blosku a
v hřímání. og. PN-Sn - PSJE
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—8, Přepaš jako muž bedra svá: tázati se budu tebe, a od
povídej mí.*

4. Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověz mi, jestliže
máš důvtípnost.

5. Kdo uložil míry její, víš-li? aneb kdo roztáhl na ni
pravidlo ?

6. Na čem jsou upevnění podstavkové její? aneb kdo spustil
uhelný kámen její,

7. když mne chválily spolu hvězdy jitřní, a plesali synové
Boží.* ,

8. Kdo jest zavřel dveřmi moře, když ae protrhlo jako ze
života pocházející: *

9. když jsem kladl oblak za oděv jeho, a obvinul je mráko
tou jako plénkami dětinství?

10. Obklíčil jsem je mezemi svými, a položil jsem závoru,
i vrata,

11. a řekl jsem: Až dotudto přicházeti budeš, a dále ne
půjdeš, a tuto rozrážeti budeš nadýmající se vlny své.

12. Zdaliž jsi po narození svém“ přikázal jitru, a ukázal
záři jitřní místo její;

13. a držel arážeje kence země, a vymítal bezbožné z ní?“
14. Tak aby navrácena byla jako blína pečetní, a stála jako

roucho: *

15. aby odjato bylo bezbožným světlo jejich, a rámě vy
výšené aby zlámáno bylo.“

16. Zdalis všel do hlubin mořských a v nejnižších místech
propasti procházel-li jsi Be?

17. Zdali otevřeny jsou tobě brány smrti, a dvéře tmavé
viděl-líis?*

18. Zdalis shlédl širokosť zemé? Oznam mi, jestliže znáš
všecko.

19. Na které cestě bydlí světlo, a které jest místo temností:
20. abys přivedl jednokaždé k mezem svým, s porozuměl

stezkám k domujeho.
21. Věděl-lis tehdáž,'* že bys se měl naroditi? a počet dnů

svých znal-li jal?
22. Přišel-lis až k pokladům eněhu, aneb poklady krupobití

spatřil-lis?
98. kteréž jsem připravil k času nepřítele, a ke dní bítvy

a boje?
24. Po které cestě rozchází se světlo, a dělí se vedro na

zemi ?

25b. Kdo dal nejprudšímu přívalu běh, cestu zvučícímu
hromobití,

26. aby pršelo na zem bezlidnou na poušti, kdežto žádný
z lidí nebydlí,

1 tj. připrav se a postav zmužile ku potýkání se řočmi se mnou.
3 £ j. andělé, kteříž při stvoření země Boha Tvůrce velebili.
* ©J. když nejprv stvořeno bylo, Jako by se narodilo, kdo mu

moze vykázal?
9 t. j. jakžív jednou, tak jako Já při každém
S £ j. ranní slunce, osvětilvšívšl okrilek země od konce do konce, za

pouzujes ní tmu, a s tmou i všeliká bezbožníky; sloděje, vražedlníky
a podobné zlosyby. To se zde pěkně vypodobňoje tak, jako by kdo
uchopil nějaký šat za konce č! eípy, a vytřásl s něho prach a škodlivý
hmyz, aneb eokoll by ee v něm nenáležitého nalézalo.

" EJ, zamě k své podobě, Jsone oevětlena ranní září stála v plnésvě kráse
* Baďto noční, které Jim mělo ovítiti k našleohotnostem jejich, aneb

1 světlo denní, kdyš utíkajíce před ním, ve tmách se skrývají, aby
slámáno bylo rámě jejich, hotové k vraždě aneb k jiné nešlochetnostl

* £ J. nablédi-lis kdy do tmavých míst pod zemí, do onoho světa,
do něboš člověk živ jsa nikoli přijít, ovšem pak ho vystihnouti ne
může.

tě © j. při stvoření všech věcí.

i
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27. aby napojil [zemi] bezcestnou a pustou, a vyvedl by
liny zelené?

28. Kdo jest -otec deště? aneb kdo zplodil krůpěje rosy?
29. Zčího života vyšel led? a mráz e nebe kdo zplodil:
30. ku podobenství kamene tyrdnou vody, a svrchek pro

pasti zamrzá?
31. Zdalí budeš moci spojiti třpytící se hvězdy Kuřátka,

aneb můžeš-li okolek bvězdného vozu rozptýlit? '!
32. Zdali vyvádíš dennici v čas její, a činíš vycházetí zvíředi

nici na syny zemské?
38. Zdali znáš řád nebes, a můžeš-li je spravovati na zemi ?
34. Zdali pozdvihuješ v mlze hlasu svého, 6 prudkost vod

přikryje tebe? '*
85. Zdali vyponštíš blesky, a jdou, a navracujíce-se zpět

dějí-li tobě: Tu jsme?
36. Kdo složil ve vnitřnostech lidských moudrost? aneb

kdo dal kohoutu rozumnost? !*

37. Kdo může vypravovatí řád nebes, a souzvuku nebe
skému kdo rozkáže usnonti? *“38.Kdyseslóvalprachnazemi,abrudysespojovaly? '*

B9. Zdaliž ulovíš Ivici lonpež, a doši lvíčat nasytíš-li,
40. kdyžto leží v jeakyních, a v peleších úklady činí?
41. Kdo připravuje krkavci pokrm jeho, když mláďata jeho

k Bohu křičí, potulujíce ae, proto že nemají pokrmu?

KAPITOLA XXXIX.
Bůh Jobovi ukazaje podivné skutky ové na zemi. — Job uzzávů,

Za vešetroě mluvil,

1. Zdali znáš čas rodu kamzíků na skalách, aneb laně pra
cující ku porodu spatřil-lle? *

2. Rozčetl-li jsl měsíce početí jejich, a víš-li čas porodu
jejích?

3. Nakřivojí se k plodu, i rodí, a řvání vypouštějí.
4. Oddělují se synové jejich, a jdou na pastvu: vycházejí,

a penavracují sc k nim.
5. Kdo propustil divokého osla na svobodu, a vazby jeho

kdo rozvázal?

6. Jemužto dal jsem dům na pouští, a obývání jeho v zemi
elatinné.“

7. Pohrdá množstvím lidu města, a na křik poháněče
nedbá.* .

8. Ohbledává vůkol hory pastviny svó, a všeliké zelené
[trévy] hledá.

" t.j. hvězdy Kuřátka od sebe rozptýlené dohromady sestrčiti, a
hvězdy Vozu jako na ose upevněné dále rozstavěti?

nej ty-liž Jal ten mocný, jenž mračnysastřínjaa na obloze hřímá?
"9£ Jj. aby spatřoval a rozeznatí umě] bdění počal Hebr.: Kdo dal

rosumn £ j. kurmgitýmstišítedinost.
* £. j. kdo může určiti řád nebes, a tento sousvučný řád opět zru

šiti? Hebr.: Kdo očít (pořádá) moadře oblaky, a kdo vypouští prů
toky nebes (dávaje deště tolik, co potřebí)?

" ©J. kdy 00 alila semě v jedno s prachu, a kdy se spojily hrady?
Hebr. čtení stahnje verš tento k předešlému a klade: Tak aby (deštěm)
prech ns semi 00 epókal a dělaly so hrady,

KAPITOLA XXXIX.

* t J.abys Jimv takový čas něco posloužil a pomohl? I kdož to může,
Jediné Bůh sám?

*t j. eúrodně.
" £ J. nestojí o město a o městské epolečnosti, by pak je domácí

osel jakkoli sohvaloval; ale volí sám na pustinách zůstávati, prost ná
sli, boniče a pobádače. Přikladné mimveni.

n| Zi „lo

ZA KAPITOLAXXXIX, 764v —

9. Zdaliž bude chtíti nosorožec sloužiti tobě, aneb pozdrží-li
se u jeslí tvých?

10, Zdali připřáhneš k orání nosorožce řemenem svým?
aneb bude-li drobiti hrady na polích po tobě? *

11. Zdali se ubezpečíš na velikou aílu jeho, a zanecháš mu
práce sv6?*

12. Zdali se jemu dovětíš, že by evozil obilí tobě, a na
humno tvé shromáždil?“

19. Peří petrosa podobné jest peří raroha, a jestřába. *
14. Když ranechává vajec svých na zemi, ty snad v prachu

zahřéváš je?“
15. Zapomíná, že by je noha pošlapati, aneb zvěř polní

potříti mohla.
16. Zatvrzuje se k mladým avým jako by nebyli jeho, na

darmo pracoval, an ho žádná bázeň nenutí? '©
17. Nebo zbavil ho Bůh moudrosti, aniž mu udělil rvzum

nosti.'!
18. Když jest čas, vzhůru křídla svá vznáší: posmívá 8e

koni, i jezdci jeho? *'*
19. Zdali dáváš koni aílu, aneb obkličnješ-li šíji jeho řeh

táním ? '*

20. Zdali ty vrbuzuješ jej, (aby skákal) jako kobylky?
Sláva chřípí jeho hrůza.'“

21. Zem! kopytem kopá, eměle vyskakuje: vstříc jde ozbro
Jeným:

22. nedbá na strach, aniž ustupuje meči.
28. Nad ním chřeatí toul, blýská so kopí a štít.

24. Dychtě a frkaje pohlcí zemi, aniž dbá, když zavzní
zvuk trouby. '*

25. Když slyší troubu, říká: Mehodék | '“ Zdaleka číje boj,
vzbuzování vévod, a prokřikování vojska.

26. Zdaliž akrze mvudrosť tvou pernatí jestřáb, roztahoje
křídla svá ku poledni?

27. Zdali k rozkazu tvómu vzhůru vznáší se orlice, a na

vysokých místech hnízdí?
28. Na skalách zůstává, a na příkrém skalí zdržuje ge, a

na nepřístupných ekalinách.

* ©j. vláčiti role tvá za tebon?

5 4 Jj. zdali pornčíš mu prlel svou? Nikoli: neboť jest divoký, ne

* dološ: a přec nemůže lítati, zdaž můžeš přirozenost joho ajínačití ?
Petroe má peří a křídla jako jíní ptáci, ale nemá brků; protož nelítů,
nýbrž jen velmi rychle běhá, křídloma sl pomábaje.

* Tak také nesedí na vejcích, jako jiní ptáci, nýbrž poušti je sde
onde do borkého písku a prachn, a nechává jich slunci zabřívati a vy
Mhati. Zdaž pochopuješ, proč nenčinll Bůb pstrosa tak laskavého
k plodu svému, jako raroha, a vůbec můžeš přirozenost jeho změniti?

Z ráobem přicházímnohévejce k pošlapánía jinak k samaření. Zdaž víš, proč Bůh tuto nepatříčnosť a mnoho jiného zlébo v pří
rodě trpí; aneb můžeš to zjinačiti?

'* Však on nlo na to nedbá, a byť | daremná byla práce jeho v sne
žení vajec, přec jinak neudělá.

" £ j. ktomu, aby tak jako jíní ptáci o avé mladé pečoval, a to
proto, aby se to pokolení ptáků na škodu jiným přirozeným věcem
příliš nerozmnotovalo.

'* £ j. kdyš se dá na utikání, tak prudce běší, že ho ani jezdec
na koní uhoniti nemůže.

"ej. be nádhernou A opokajoou hřívou, když kůň řebce. Neb
všetosPávotáryy ry sram»*£ j. nádherné frkání jeho Jest hrozné, strašlivé.

'* č J. běže pádem, nechává zemí za sebon, že jí ubývá pod ním,

P tmě oa nedásev běhnanizvukemtroubyVah! £ řobce, více se rozněeuje a zapaluje k udatnot

; :9 “ .“ -97ko “ M
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29. Odtud pátrá po pokrmu, a zdaleka ho oči její vidí.
30. Ptáčata její střebají krev: a kdežkoli jest mrcha, hned

ta jest.

18. Kosti jeho jako trubice z mědi, chrustačky jeho jako
plechové železní.'*

14. On jest počátek cest Božích, kterýž učinil jej, přidal
81. I přidal Hospodin, a mluvil k Jobovi: meč jeho.'*
92. Zdali kdo bádá se s Bohem, tak snadně upokojí se? ** 16. Jemu hory byliny přinášejí: všeliká zvěř polní hraje

Ovšem kdož viní Boha, má odpovídati jemu. — tam.'*
98. I odpovídaje Job Hospodinu, řekl: j 16. Pod stínem spí v soukromí ve třtí, a na místech vlhkých.
34. Který mluvil jsem lehce, co mohu odpověděti? Ruku 17. Přikrývají stínové stín jeho,'? obkličuje ho vrbí potoční.

svou vložím na ústa avá. 18. Aj, požře řeku, a nepodiví se: a má naději, že vplyne

35. Jedno jsem mluvil, čehož ó bych byl neřekl, a druhé, Jordán v ústa jeho.'*
k čemuž víca nepřidám.'* 19. Před očima jeho jako udicí polapí jej (člověk), a kolím

probodne chřípě jeho.'*
20. Zdali vytáhnouti budeš moci Leriathana'“ udicí, a pro

vazem-li uvížeš jazyk jeho?
21. Zdali vložíš kroužek v chřípě jeho, aneb hákem pro

vrtáš čelist jeho?
22. Zdali množiti bude k tobě prosby a neb mluviti bude

k tobě lahodně? '*

KAPITOLA XL.

Bůh Jobavi ukazuje moe svon v Behemothovi s Laviathanovi,

1. Odpovídaje pak Hospodin Jobovi z vichru, řekl:
9. Přepašiž jako muž bedra svá: tázati se budu tebe, a

ozuam mi. . 28. Zdalí učiní s tebou smlouvu, a vezmeš ho za služebníka3.Zdalízrušíšnoudmůj:aodsoudíšmne,abystyospra-L© věčného?
vedlněn byl?“ 1 24. Zdali budeš a ním hráti jako s ptákem, aneb přivážeš

4. A máš-liž rámě, jako Bůh, a hřímáš-li jako on hlasem? *
5. Obestři se krásou, a na výsost vyadvihní se: a baď

elarný, a v krásná roucha oblec 8e;*
6. rozptyl pyšné v prehlivasti avé, a pohledé na každého

zpupného, poniž ho;
7. vzhlédní na všecky pyšné, a zahanbiž je. a setři bez

božné na místě jejich;

jej (za dar) děvkám svým?
25. Rozaekají jej přátelé, a rozdělí jej kupci? 'S
26. Zdali naplníš síť koží jeho, a posadu rybí hlavou jeho? *?
97. Vlož naů raku svou: pomní na boj, aniž více mlav.“*
28. Aj naděje jeho aklamáť jej,“* a poražen bude, an to

všickni viděti budou.

8. schovej je v prachu spolu, a tváře jejich pohřiž do KAPITOLA XLI
jámy:* .

9. a já vyznám, že spasiti tebe může pravice tvá.*; Z meskvonenantiLariathana ukazuje00,Jak marná včeJest Bobu stvořitelijeho
aa chtit protivití.10. Hle Behemoth, kteréhož jsem učinil s tebou, trávu jako

vůl žere.“

11 Síla jeho v bedrách jeho, a moc jeho v pupku" břícha 1. Ne jako ukrutný vzbudím jej: neho kdo může odolatiobličeji mému? '
jeho. Cožkoli j

12. Vztahuje ocas svůj“ jako cedr, žíly nároků“ jeho jsou 2. Kdo prve dal mí, abych oplatil jemu? li jest pod
spletené. uebem, mé jest.3. Neodpustímt mu, a slovům mocným, a k prošení slo

ženým.“

" £ aby k mlčení přiveden byl?"©j.několikrátejsemtlavil,alenecholvícetohočiniti.Job| p-NžVRUtněkolikrátsepřeřekl;zvláště,když© ZAVRYNEt*Hebr.:bnátovéJehojakosochorželezný.
Ba svou bídu příliš nafíkal, I od Boba žádal, aby se s ním ma soud h 0 £ J. nejpřednější zvliště mlstrný tvor Boží.

o rej ace. VE "©.j.někaěipřidaljemuBůhmoč,totižvelikézubyjebo,jichžbymisto sbraně užíval, a jimiš by mohl zvěř bíti a dávití, avšak bylinami

se živí,a neškodnýJest ostatnízvěřipolní, E man Pezpočněvůkol zěbo půstl Aniž člověku uškodi, leč by byl dráždě
1 £ j. stín nad stin, uneb stin hustý; aneb stinné stromoví příkrývá

bo stínem vvým.
' £ Jj. slon nehrozí so vody, aniš se boji, že se mu naberedo tlamy:

nýbrž ohutě ee pozští do feky, přes kterouž se rychle plave, zdvíhnuv
avou trmubu mad vodu.

6 £ J. avšak jakkoli veliký s ellný Jest, přece ae bo zmocní člověk.
té © j. krokodila, kterýž nojvíce v Niln, řece egyptské, živ jest.
" £ Jj. nbys nečinili toho.
t 4 j. rybáři; zdaž může jako Jiné ryby rozeckán a požíván býti.
t* Hebr.: střelami kůží jobo a rybářským! vidlicemi hlavu jaho; tj.

udallš ho můžoš aloviti, ješto střela a vidlice kůže jeho pancíři podobné
pikne?

% £ Jj. slibuju, žeť toho vloskrát neučiníš.
2%t j. kdo by na krokodila udeřil, chtě bo přemoci = lapiti, aklame se.

KAPITOLA XL.

* Job naříkáním svým a nenáležitým dovoláním ee soudu Páně zdál
ee, jako by Boha za nespravedlivého měl, ač v ekutku tobo nebylo;
poněvadž však tím přátelům svým dal příčinu k tvrdým výrokům,
prnto ho kárá Báb.

* £ J. kdyby o spravedlnosti mé se mnou hádati se chtěl, musil bys
všemohoucí býti, jako já.

3 £ J. v slávu a okrasu obleo se, jako Bůh když hřímá, jenž tebdáš
jako oblsky a bleskem odin jest.

* Job líčil nespravedlivosť bezbožných živými barvami (kap. 24.) ZÁ
tudy žádá Bůh, aby na nich provodíl moc svov, je-li možno. :

S Věím tim ovádí Bůh Jobovi na mysl jeho mdlobua svou mocnost. i
S Bebemoth, t. |. zvíře velíké, mejpodobněji slon, Jež jsem učinil,

jakož | tebe, aneb aby s tebou ma zemi bydlil, živi se pouze rostlinami Ň
zemskými,ješto kdyby loupeží živ byl, Jako jiná divoká zvěř, velikých / M
by nadělal pustin v pokolení lidském a v zvěři,jmphpřevelíké s žravá © :sviře.I tu tedy moudrosťa prozřetedlnosfBožipa p

* Hebr: v pupeioh,totiž v svalech. „i
* ©j. rozumí se tronba nosu jeho, jíž alon vzhůru vysoko jako aš

bidlo pozdvihoje. A 4ce„EA

KAPITOLA XLI.

* Jinak dle bebr.: Není žádného tak smělého, kdož by jej sbuditi
a drážditi aměl: ! kdož tedy jost, jenšto by se postaviti směl přede
mnou, a mně se chtěl protiviti?

2 Dle hebr.: Nebudu mlčeti o oudech jeho (totiž Leviathana či kroko
dila). v jeho sřle a výborném složení či bručui.

Ó

i
m »

9 Hebr.: hnátů; obé ukazuje na ailn. ;

A Sokf<
Čad
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4. Kdo odkryje tvář oděvu jeho? a do prostředku úst jeho
kdo vejde?*

5. Vrata -oblíčeje jeho kdo otovře? Vůkol zubů jeho hrůza.“

6. Tělojeho jako štítové alití, sevřené šupinami vespolek
se stískajíchní. 

7. Jedna s druhou spojuje 8e,a ani vítr neprochází skrze ně.
8. Jadna. druhé: drží se, a držíce se nikoli se neoddělí.
9. Kýchání jeho blesk ohně, a očí jeho jako víčka avítání.*

10. Z úst: jeho. lampy :vycházejí, jeko pochodně ohněm zapálené.

11. Z chřípí -jeho vychází dým, jako z hrnce rozpáleného avroucího.

12. Dechjeho uhlí rozpaluje, a plamenz úst jeho vychází.“
13. V ěíji jeho přebývá síla, a tvářjeho- předchází:chudoba."
14. Oudové masa jeho“ drží- se spoln: vyšle proti němu

hromy, a k místu jinému nevznesou se. |

15. Srdče:jehotvrdé jest jáko.. kámen, a tuhé jako ková
řovo nákovadlo.

16. Když.se pozdvihue, hrozí se-andělé,« přestrašení jsouce
očišťují se.*

17. Když:ho-postihne meč, neostojí -ani kopí, aní pancíř.

18. Nebo pokládá sobě jako plévy železo, a jako dřevo
shnilé měď.*

29. Nezašánetho muž střelec,vstád obrací se mu ka
mení prakové.'!“

20. Za aféblopokládá kladivo, aposmalrá se letícímukopí.
21. Pod ním paprslkové slunce,'' a stele sobězlato jako bláto.
22. Působí aby vřelo jako hrnec blaboké moře, a dělá je

jako když masti vrou.
23. Za ním svítí se stezka, vidí se propast jako byse astarala.'*

24. Nenít moci na zemi, kteráž přirovnala by se jemu, jenž
učiněn jest, aby se žádného nebál.

25. Všecko vyeoké: vidí. oní jest králem nade všemi syny

pyjehy© KAPITOLA XLIL
Job vyznává všemoboscnost Bolekoa | že nemoudřemluvil, s proto odvolává, —

Báh přisvěděuje Jemu, še průvěji o prozřetedinosti Jeho ,omýšlel, nežil přátelů
Jeho, a žebná jemu dvénásobně.

1. Tedy odpovídaje Job Hospodinu, řekl:
2. Vím, že všecko můžeš, a žádné před tebou není skryto

myšlení. .
8. Kdo jest ten, jenžto tají rada bez umění?' Protož ne

moudřejem mlavil, a co nad obyčej přesáhá umění mé.*

st]kdoodkryjesvrehok,keJakým brněnímodřnjest, kdo do zabovaté tlamy jeho.
©©.). rozno Jest na tak nohés volikésitké ztbyjekojee pollěánová
* t J. jasně jsko ranní záře při avitání.
* Tim věte se vypodoběnje jebo zařivost
* Dlehobr.: Strach. Míže se také rozuměři chndoba, pro škody,

kterých tu zvíře naděli.
* Hebr.: Sralové nisa jeho. — Dle bebr. jest tento smysl: Svulové

mara jeho -drží se na něm jako ujíté, a jsou nepohnutediné.
* andělů; podle hebr. bobové,t. I nadpřirozené mocí lidé či hrdinové

hrozi se, a pro strach bndon ee očlšťovati od hříchů, vidouce blízkou
amrí před sebou. Takť hrozné Jost to zvíře!

'©£ j. obrací, rozpadá se na něm kamení s prakn bozená.
'* © J. vespod u nohou má ostré háky, drápy a líhá na blátě či

stvrdlém písku, žlutém jako zlato, Dle bebr.: Rozestírá se jako tříb čl
mliticí vůz (s svými drápy) na blátě.
'% 4 J. od pěn, pění se nad ním voda, a kady v hlubíně tdhne, viděti

na svrchu zpěněnon vodu, podobnou šedinám starce.
'* 4. J. nlo není nad něj; nade všemi šelmami, lítými svířaty - Jest

sám to nejlítější zvíře. KAPITOLA XLIL

* ©J. kdo zatemňnje soudy Boží, mlnvě o nich nerozamně?

3 Příznáváse Job, že K AoepodipovaJeho se týkají, a že seprohřeši!, neuměle mluvě o soudech Boží

KAPITOLA XLIÍ. 768

4. Slyš, a já mluviti budu, otáži se tebe, a odpovídej mi.*
5. Sluchem ucha alyšel jsem tě, nyní pak oko mé vidí tebe.
©. Protož nám se tregci, a činím pokání v prachu a v popeli.“
7. Když pak odmluvil Hospodin slova tato k Jobovi, řekl

< Elifazovi Themanskému: Rozhněvala se prchlivost má na
tebe a na dva přátely tvé,* nebo nemluvili jste přede mnou
pravého,“ jako slnžebník můj Job."

8. Protož vezměte sobě sedm býkův a sedm- skopců, a jděte
k služebníku mému Joboví, a obětujte za nebe oběťzápalnou:
Job pak aložebník můj modliti se budeza vás: tvář jeho
přijmu“ aby vám nebylo přičteno bláznovství: nebo nemln
vilí jste ke mně pravého, jako služebník můj Job.

9. Tedy odšedše Elifaz Themanský, a Baldad Suhský, a
Sofar Naamatský, učinili jakž byl mluvil k nim Hospodin, a
přijal Hospodin tvář Jobovu.

10. Hospodin také obrátil se ku pokání Joba, když modlil
se on za přátely své. A přidal Hospodin, cožkoli měl Job,
dvénásobně.*

11. Přišli pok k němu všickní bratři jeho, a všecky sestry
jeho, i všickni, kteříž znali jej prve, a jedli s ním chléb v domě
jeho: a kývalí nad ním hlavou,'“ a těšili ho nade vším tím
zlým, kteréž byl uvedl Hospodin na něj: a dali mu jeden
každý ovcí jednu,'' a náušnici zlatou jednu.

12. Požehnal pak Hospodin posledním věcem Jobovým více
nežli počátku jeho. A měl čtrnácte tisíc ovcí, a šest tisíc vel
bloudů, a tisíc spřežení volů, a tisíc oslic.

13. A měl sedm aynů a tři dcery.

14. A nazval jméno první Den,'“ a jméno druhé Kasala,'*
a jméno třetí Kornustibil.'*

15. Aniž se nacházely ženy krásné jako dcery Jobovy ve
vší zemi: a dal jim otec jejich dědictví mezibratřímijejich.'*

16. Byl pak živ Job potom sto a čtyřiceti let, a viděl syny
svéa syny synů svých až do čtvrtého pokolení, a umřel stár
jsa a pln dnů.

-8 Zde 00 uvádí, čím se Job v řeči prohtešil, Ješto Boha téměř k od
povídání vyzýval. Viz výše 88,4; 40, 7. Podle jiného výkladu praví to
Job v tento smysl: Vyslechni mne, kdykoli mluvíti badp: poně mne,
když se tebe otáži.

* £ sa to, 00 Jsem nemoudře proři tobě promluvil, neuměle soudě
o nezpytatediném Fizení tvém.

s Přítel Ellu venj. k vim připojen, proto že z ních nejmírněji mluvil.

* t.j. Jelikož jate potvrzovali řečí svými,že bezbožnýmv tomto
věku toliko sle, pobožným pak dobře se vede: a podle téhož nepravého
zdání svého Joba s bezbožnosti jste obvišovali, nad to | lživé věci na
něj oěltali

t. | Jenž pravý úsadek vynesl, že | pobožní a nevinní neštěstím
pavěticení a skoušíní bývají; zlí pak začasté dobrým oplývají. pomě
radž rovná ekotkům odplata teprva po smrti00 děje.

* t.j. vyslyšim příminvu jeho za vás.
9 Job.čínil pokání. obětoval a modiíl se za odpuštění tobo, co sám

v řeči poklesl; modlil se také za přátely své, by Jim promínuto bylo,
čim poklesli: v obém bo Bůh (vyslyšel, a nadělil mu dvakrátnátob
všeho, 00 prve měl.

t £ J. vělekol příbuzní a příbuzné | znémí jebo kývali nad ním
hlavoa z útrpnosti, divice se tomu, co byl vystál, I Jaká to změna
s ním ce stala a co to všecko znamenalo.

" Dle hebr.: Jiston nádobu, aneb okrasu k oděvu as stříbrnon, Korita
nazvanou, jiš staří místo peněz nžívali. Tak také 1. Mojš. 85, 19.

W£ j. hebr.: Jemiíma denní světlost.
' 4. j. Vůně.
1 L j. bobr.: Keranhapuch, t j. růžek čl nádobka na líčidlo Jako

bychom řekli: Stkvělá, Vonná, Krásná.
" £ j. s bratřími, tak jako bratřím Jejlob, dosti k tomu statku a

bohatství maje. Slo jinak dcery u východních národů nedědí.

„=etánád)jan-m
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ŽALTÁŘ ANEBKNIHA ŽALMŮ.
Kniha žalmův jest sbírka svatých písní.

Sluje také žaltář podle řeckého názvu „psalterion“. U židů sluje žaltář „Kniha chval“ a jest do pěti
knih rozdělena, jako i Zákon na pět knih rozdělen jest.

Sbírka svatých píaní těchto obsahuje 150 žalmů. Sluší však poznamenati. že překlad řecký a obecný latinský (Vulgata). jehož se i vykladač
český držel, spojiv 9. a 10. žalm v jeden, vždy o jeden žalm méně počítá až do žalmu 147., nežli text hebrejský, doplňuje však počet
žalmů rozdělením žalmu 147 na dva. Podobně slučuje řecký a latinský překlad, a po ném český, žalm 114. a 115. v jeden, rozděluje vša

ihned žalm !1G ve dva.

O původu žalmů víme, že jsou všechny z vnuknutí Božího a na vétším díle, když ne všechny, od Davida napsány.
Předmětem žaltáře jsou především chvály Hospodinovy, velebení Jeho moci, dobroty. moudrosti a neskonalého milogrdenství Jeho, a zvláště

zaslíbený Vykupitel: Jeho osoba, Jeho Božství a člověčenství, Jeho útrapy. smrť a oslavení.
V žaltáři nalézáme modlitby a prosby k Bohu, zbožnost k Němu a horlivost za Jeho česť a slávu a pravidla, jimiž by nám se bylo říditi

v životě, ve štěstí | v neštěstí, v radostech | v žalostech, jakož I mnohé věci jiné ku svému občerstvení a ku nápravě své.
Odtad jsou byli žalmové předmětem chval 8s. Otců, a jako duchovním pokrmem církve Boží při veřejné bohoslužbě a | soukromé.

ŽALM L

Pobožných lidí Btěsti, zlých pak neštěstí 60 vypisuje.

1. Blahoslavený ten muž, kterýž nechodil po radě bezbož
ných,' a nestál na cestě hříšníků,* a neseděl na stolici moro
vého nakažení: *

2. ale v zákoně Hospodinové vále jeho, v zákoně jeho pře
mýšluje“ dnem 1 nocí.

3. I bude jako strom, který štípen jest při vodách tekou
cích, jenž ovoce své vydá časem svým: a list jeho nesprchne:
a cokoli činiti bude, šťastně se mu povede.

4. Ne tak bezbožní,ne tak: ale jako prach, jejž zmítá vítr
od svrchu země.*

5. Protož neostojí bezbožní na soudu: ani hříšníci v radě
spravedlivých.

6. Neboť zná Hospodin cestu spravedlnosti:“ a cesta bez
božných zahyne.

ŽALMIL.

Žujm tento vztahuje 60 v smyslu Hterním manepřátele krále Davida, a skasuje,
Re marné Jest proti němu Jejich usilování, V smysla dachorním rozumí se tento
aim o království Mosslálově věčném s nevyvratitediném, Jak jsou vykládali

utaři Židé, as. apoštolé (Bkutk. ap, 18, 83. Žid. 1, 8.) a se, Otoovů,

1. Proč se zbouřili národové, a lidé smysliti marné věci?'
2. Sestouplli se králové země, a knížata sešla se v jedno,

proti Hospodinu, a proti Pomazanému jeho.*

| ŽALM.

* © J. nespravuje se jejich radon.
* cesta snamenů spásob šivota, chování: t. novede život hříšníkům

obyčejný.
8 Hebr.: na stolici posmůvačů, t lidí rouhavých, již sobě z pobož

nosti Jen posměch dělají, a svými řečí a skutky i jiné, jako morová
rána, nakazují a usmroují.

S £ J. má zalíbení v zákoně, a přemýšlí o něm, a cvičí se v plnění

>bobr.: jako plevy, kteréž rozmítá vítr; když totiž se obllí převívá
9 £ J oblíhaje I odměňuje šivot spravedlivých.

ŽALM U.

* Viz o takovém sbouření 2. Král. 6, 6—8., 1. Rozuměj zde také
povstávající časem bonfení evěta proti Kristu a jeho církvi.

9 £ $. proti králi Davidovi; duchovně proti Kristu.

3. „Roztrhejme svazky jejich, a vrzme od sebe jho jejich.“ *
4. Jenž přebývá v nebesích. směje se jim, a Hospodin po

smívá se jím.“
Ď. Tehdáž* mloviti bude k nim v hněvu svém. a v prchli

vosti savézkormoutí je.
6. „Já pak“ ustanoven jsem králem od něho na Sionu,

hoře svaté jeho, a ohlašují přikázání jeho.“
7. „Hospodin řekl ke mně: Sym můj jsi ty, já dnes“ zplodil

jsem tebe.“ :

8. Požádej ode mne, a dám tobě národy v dědictví tvé,
a v vladařství tvé končiny země.

9. Spravovati je budeš prutem železným, a jsko nádoba
brněířskou roztříštíš je.“

10. A nyní králové srozumějte: učte se, kteříž soudiíte zemi.
11. Služte Hospodinu v bázní: a plesejte jemu s třesením.?
12. Chopte se kázně,'“ aby se někdy nerozhněval Hospodin,

a vy nezahynuli jste [ušedše) s cesty pravé.
13. Když by se rozpálil v krátce hněv jeho: blahoslavení

všickni, kteří doufají v něho.'*

sh

ŽALM III.

Modlitba Davidova za ochranu, a naděje v Boba

1. Žalm Davidův, když utíkal David' před Absolonem synem
svým. (2. Král 15, 14.)

34 Jj. avrzme Jejich panování, vypovězme jim poslušenství. Luk.
19, 14.

* Bůh se neposmívá, aniž se může pusmívati; tim slovem se tolíko
ukazuje, že marné a neprospěšně Jest všeliké lidské proti Bohu snažení.

3 1. j. když přijde čas Jemu známý k uvedení na ně pomsty.
" rozuměj Meseláš, který tuto mluvlcí se avddi.
* 6. J od věčnosti, před časem. Mloví tu o věčném zplození Syna

Batibo od Otce.
* £ J. tvrdou vládu nad nimi poredeš, snobrž I v zahbynutí vpadnou,

pakll se tobě protivíti budon, zamitejíce učení tvé.
9 Radujte ce, že takového krále máte, alo spolu se bo i bojte, bázní

totiš synovskou.
'* £ j učení evangelis Kristova. -Hebr. taxt dí: Líbejte syna; £ Jj.

a milostí so jemu podejte a za krále přijměte. Políbení bylo totiž zna
mení poddanosti, holdování.

" tj. v Krista Mossiáše,a k něnu se utikají, v němž toliko spasení

„| dosici ze.

«
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2. Hospodine, jakž se zmnožili ti, kteří sužují mne? Mnozí

povstávají proti mně.'
8. Mnozí říkají duši mé: Neníť spasení jemu v Bohu jeho.*
4. Ty pak Hospodine jsi ochránce můj, sláva má, a povy

šuješ hlavy má*
5. Hlasem evým volal jsem k Hospodinu: a vyslyšel mne

e hory svaté savé.
©. Já lehl a tvrdě usnul jsem, a vstal jsem, nebo Hoapodín

přijal mne.“ (2. Král. 17, 1.)
7. Nebuduť se báti tisíců lidu obkličujícího mne: povstaniž

Hospodine, spasena mne učiň, Bože můj.
8. Nebo ty jsí zbil všecky, kteříž mi se zprotivili bez pří

činy: zuby hříšníků setřel jsi.*
9. Hospodinovot jest spasení:“ a nad lidem tvým po

žehnání tvé.

ŽALM IV.

David prosí Boha, by ma, Jakš velmi podobno, též proti odbojnémo synu jebo

Absolonovi ku potmoclpřispěl; a napominá bařitů, aby se k Boba obrátili.

1. Ku konci v zpěvích.* Žalm Davidův.
2. Když jsem vrýval, vyslyšel mne Bůh spravedlnosti mé:*

v soužení způsobils mi prostranství:“ emiluj se nade mnou,
a vyslyš modlitbu mou.

8. Bynové lidští, dokavadž těžkého srdce? “ Proč milujete
marnost, a hledáte lež?

4. Věrtež, Ze divna učinil Hospodin svatého svého:“ vy
elyšíť mne Hospodin, když volati budu k němu.

5. Hněvejte se, a nechtějte hřešiti:“ co pravíte v srdcích
svých, na ložech svých oželte.?

6. Obětujte oběť spravedlnosti.“ a doufejte v Hospodina
Mnozí říkají: Kdož nám ukáže dobré věci??

7. Znamenáno jest nad námi světlo oblíčeje tvého Hospo
dine: dal jsi radosť v srdce mé:

ŽALMu

* Ba. Otcové sbledávali v Davidovi, jent byl pronásledován od vlast
níbo syna, znak Krista Pána, který byl od Jidáše zrazen, umučen, ale
na konec od Boha oslaven.

* £ j. není mu žádné pomoci, opuštěn jest od Boha.
> £ J. potěšitel můj, jenž mi dodáváš srdoo, a pozdvíhuješ mysli mé

p obveotajel* 4 Jj. v svou ochran
ej. vyrišel jim je, jako líté zvěři,vzalsJim moc,aby míškoditi

* £ j. n tebe, Buepodine, jest pomoc.

ŽALM Iv.

' Náplry žalmů Jsou těměř voskrza velmi temné a nesrozumitelné,
Nápfa tohoto žalmu prý znamená, aby zpíván byl na konec jiných
zpěvů. Jiní vyklásdají, Ze by tím se dávalo na jevo, že žalo ka Krista
Messiáši oměřuje, jenž taktéž „Konec“ ee zove. Dle hebr.: Prvnímu
spěváku, k spívání při astavičné hndbě na nástroj struněný 1. Paral.
16, 19—32.

9 t Jj. svědek a obhájce »pravedlivé věci mé.
2 r. J. volnost, vysvobodil jsi mne.
* £ J. dokavadš zatvrzeli zůstanete? Hebr. text: dokavadě sláva má

v potopě bude (0 vás,?
* t J. že divy činí při mílišku svém, a podivné pomoci mn nděluje.
©£ J. jestil jste se rozhněvali, nechtějte dále břešití zatvrzalosti

(k Ef. 4, %6). Jinl vyklidají: Ulekněte se s nechtějte břešíti.

1 £ J. to. co tajně myslíte « nkládito vo dne, oželte v noci, a od
stupte od toho,

S t Jj. úmyslem npřímým — bez pokrytství a falše.

9 © j. Hkaji: Ó bychom šťastní byli, dobrých časů ee dočkali, aneb

E 93- ŽALMVI. 172
8. Plodem obilí, vína, a oleje svého obohacení jsou.'“
9. Pro to v pokoji epáti a odpočívati budu.

10. Nebo ty Hospodine obzvláštně v naději postavil jai mne.'*

ŽALM V.
David modli ae Bohu as pomoo proti nepřátelům. — 8 jakým srdcem

modiiti ce sluší.

1. Ku konci pro tu, kteráž dosahá dědictví.' Žalm Davidův.
2. Slova má alyš Hospodine, srozaměj volání mémo.
3. Pozoruj hlasu modlitby mé, králi můj a Bože můj.
4. Nebo k tobě se modliti budu: Hospodine z jitra * vyalyšíš

hlas můj.

5. Z jitra státi budu před tebou, a uzřím: nebo nejsí ty
Bůh, chtějící nepravost.*

6. Aniž bydliti bude vedle tebe nešlechetník, aniž ostojí
nespravedliví před očíma tvýma.

7. Nenávidiš všech, kteříž činí nepravost: zahubíš všecky,
kteří mluví lež. Muže krve.' a lstivého v ohavnosti má Ho
spodin:

8. já pak dle množství milosrdenství tvého, vejdu do domu
tvého: klaněti se budu k svatému chrámu tvému * v bázní tvé.

9. Hospodine proveď mne v epravedlností své:“ pro ne
přátely mé spravuj před oblíčejem svým cestu mou.

10. Neboťnení v ústech jejich pravdy : srdce jejich marné jest.
11. Hrob otevřený jest hrdlo jejích," jazyky svými lstivě

činí, sudiž je Bože. Ať odpadnou od myšlení svých, podle
množství bezbožností jejich vyžeň je, neb jsou popouzeli tě
Hospodine.“

12. A ať radojí se všickni, kteříž doufají v tebe,na věky
ať plesají: a ty přebývati budeš v ních. A honositi se budou
všickní v tobě, kteříž mílují jméno tvé:

18. neb ty požehnáš epravedlivému. Hospodine jako štítem
dobré vůle korunoval jal nás.“

ŽALM VI.

David mnohým! nepřátely obblíčes jse, s s tobo trápením a starostí roznemob
8e, modli se Bohu za odvrůcna! mamocía nepřála! svých, — I těšš ce tim, Ze jej

Báh vyslyši.

1. Ku konci v chválozpěvích ' žalm Davidův pro oktaru.
2. Hospodine, v prchlivosti své netresci mne, aniž v bněvu

svém káre)j mne.

to David odpovidá v 7. a 8. verší přátelům svým modlitbou, jako by
řekl: Ty, 6 Hospodine, vzblední na nás laskavě, milosti a lásky své
nám uděl, pak spůsobíš radosť v srdci mém větší, nežli oni (nepřátelé

moji)mívají,K Fnepodino e2e,zodseblěml." hebr. text Haspodine sám způsobiš mi bydlení bezpečné.

ŽALM V.

* ©J. pro oirkev aneb každou doší, které odmění Bůh dědictvím
věčným. Dle bebr.: Přednímu badci na Nechilot či foutu.

3 tj. záhy v příhodný čas.
5 rozuměj těch, kteří mno pronásledují a stibají.
* £ |. člověka ukrutného, jenž jest hotov prolávati krev lidskou.
5 £ J. obrátě se k ohrámu svatyně trě. Neb Židé modlili ee tváží
chrámn obrácenou.
4 4 Jj. budiž vůdcem mým po cestě pravé.
7 t hotové k pohlcení a nenasycené; k lepšímu porozuméní tomuB?atd.

w

" L J svou milostí jako nějským štítem obrašuješ nás.

ŽALM VI.

t. J. na jistý hudební nastroj, jecž měl osm strun, aneb spěl o osm
tónů výš, než Jiní toho drnhu. My bychom mohli Hei osmici neb

dobrých věci užití mohli,

—SVA 3 2250a
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3. Smiluj se nade mnou Hospodine, neboť jsem nemocen:
uzdrav mne Hospodine, nebo zkormouceny“ jsou kosti mé.

4. A duše má zděšena jest velmi: ty pak Hospodine až
dokavad?*

5. Obratiž se Hospodine a vytrhní duál mou: spasena mne
učiň pro milosrdenství své.

©. Nebo není v smrti, kdo by pamětliv byl na tebe: v pekle“
pak kdož tě oslavovati bude?

7. Pracuji v úpění svém, zmývám lože své každé noci:
slzamí svými postel svou smáčím.

8. Zatmělo se od zármutku oko mé: sestaral jsem se mezi
všemi nepřátely svými.*

9. Odstuptež ode mne všickní, kteří pášete nepravost: neboť
jest vyslyšel Hospodin hlas pláče mého.

10. Vralyšel Hospodin prosbu mou, Hospodin modlitbu mou
příjal.

11. Nechť se zestydí, a uleknou náramně všickni nepřátelé
moji: nechat se zpět obrátí, a zardí velmi rychle.“

ŽALM VIL

David jaa křívě osočen, žádá Boka, aby Jeho nevinnost potrestáním pomluvačů
osvěději.

11. Spravedlivá pomoc má ode Pána, kterýž spaseny činí
upřímé srdcem.

12. Bůh soudce spravedlivý, ailný, a trpělivý, zdali se bněvá
každého dne?*

13. Neobrátíte-li se, meč svůj napřáhne: lučiště své natáhl
a namífil je.

14. A vložil na ně zbroj smrtelný: rozpálil střely své.“
15. Aj pracoval '“ ku porodu nespravedlnosti :' počav bolesf,

porodil nepravost.
16. Babnivý důl kopal, i vykopal jej: ale sám opadl do

jámy, kterouž byl udělal.'!
17. Obrátí se bolest jeho na hlavu jeho: a na vrch hlavy

jeho nepravosť jeho sstoupí.
18. Slaviti budu Hospodina podle spravedlnosti jeho: a pro

zpěvovati budu jménu Hospodina nejvyššího.

ŽALM VIII.

Prorok rozjimaje sobě etvořené od Boha věcí, nvyšaje všemohoncnosť, moudrost,
a dobrotivost Bolskou čloréku prokázanou,

1. Ku konci za presy.“ Žalm Davidův.
2. Hospodine, Pane náš, jak předivné * jest jméno tvé po

vší zemi! nebo vyvýšena jest velebnosť tvá nad nebesa.
8. Z úst nemluvňátek a těch, jenž pray * požívají, dokonal

jsi chvála pro nepřátely své, abys zkazil nepřítele a mstitele.“
4. Nebo patřím-ji na nebesa tvá, dílo prstův tvých: na měsíc

a hvězdy, kteréž jal ty založil:
5. Co jest člověk, že jsí naň pamětliv? aneb syn člověka,

1. Žalm Davidův, jejž zpíval Hospodinu pro slova Chůsi,
syna Jemini.'

2. Hospodine, Bože můj, v tebe jsem doufal: spasena mne
učíň ze všech stíhajících mne,“ a vysvoboď mne:

3. aby někdy neuchvátil jako lev duše mé, když by nebylo, že jej navětěvuješ?
kdo by vykoupil, aniž kdo by spasena učinil. 6. Učinils ho málo menšího andělů, slávou a ctí korunoval

4. HospodineBože můj, učinil-li jsem to,* jest-li nepravosť jalJj7. a ustanovil jel jej nad dílem rukou svých. (1. Mojš 1, 28.)
8. Všecko jel položil pod nohy jeho, ovce I voly všecky,

nadto i zvěř polní.
9. Ptactvo nebeské, i ryby mořské, které procházejí stezky

mořské.

10. Hospodine Pano náš, jak předivné jest jméno tvé po
všÍ zemi.

ŽALM IX.

David děbuje Bahn s obdršaného vítšaství nad svými nepřášely: e žádá, aby
| budoseně ráčil užívati ové přísnosti proti bohsprázdným, a své dobrotivosti

k bohabajným.

v rukou mých;
5. odplacoval-li jsem se zlým za zlé, ať padnu dle zaslou

žení od nepřátel svých prázdný.“
6. Nechť stíhá nepřítel duši mou, a popadne, a pošlape na

zemi život můj, a slávu mou af uvede v prach.
7. Povstaň Hospodine v hněvu svém: a pozdvihní se v kon

činách nepřátel mých. A povstaň Pane Bože můj dle příká
zání, které jsi přikázal:“

8. a abromáždění lidí obklíčí tě. A pro ně u výsost na
vrat 5e:“

9. Hospodin soudí národy. Sudiž mne Hospodine podle
spravedlnosti mé, a podle nevinnosti mé nade mnon."

10. Ať vezme konec nešlechetnost hříšníků, a řídíti budeš
epravedlivého, jenž zkušuješ srdce a ledví Bože.

1. Ku konci za tajnosti syna.' Žalm Davidův.
2. Oalavovati budu tebe Hospodine z celého srdce svého:

vypravovatí budu všecky divy tvé.

*eJ.no rateaevšdyonovJest(antnálvůz.obe.tezkoTafrě
se na bezbožného kašd

9 £ Jj. aby byly hořící.Ootřelami bořetmí míní se blesky. Vla Job«.

"4 j strauly.

A dokon nyprot oeě Pommpelmně* ©j. mrtvi nerzpotmivají na tebe; £ j. umru-i, již tě © živými
spolu etíti a oslavovati nebodn moai.

S t Jj. za příčinou tolikera protivenatví od nepřátel svých.
S © j. vidouce při mně rychlou Boži pomoc.

'0 £ J. Chůsa těžce.
" Žalmista pln důvěry v Boží pomoc předzvídá a předpovídá pád

protivníka svého, jakž 00 v skutku atalo.

ŽALM vm.

* © J. k splvání při budbě na nástroj Gíttith aneb notou plsně Gittith.
+ € j. důstojné, slavné, divaplně.
3 Děti n Židů, a vůbec n východních národů, požívaly prsy až do

třetího roku svého věku, a tedy Již uměly mluviti. Smya): Již v žvatlání

ditek základ chvály své položil jsi, Kueráš potom, když dorostají, Jakonějaké stavení vzhůru roste a
* t j. abys k mlčení přivedl a zabaabil mstivého protivníka, kterýž

ti chce česť a chvála uplrati.
ŽALM IX.

! Hebr.: K zpívání na nástroj Mnthlaben, aneb dle noty Muthlaben
(smrť syna).

ŽALM VI.

* Viz 1. Král 39, 7. M, 10. — 2, Kril. 16.
9 1. j. přívržencův Chůsových.
S Co o mně mluví nepřítel můj.
* © Jj. bez obrany a naděje vysvobození.
S t Jj. k soudu povstaň dle slibu svého.
* £ J. na horu Slon, kdež jest příbytek tvůj. Chcef řci Žalmista:

Navraf se zase k soudu na hora Slon, z kteréž se zdáš, že jsi se vzdálil.
am nespravedlivý se bo zmocnil; navraf se pro ty národy a pro ty
evaté, kteříž tebe k sondu očekávají.

* ©Jj. kteráž při mně jest, ješto jsem nikdy neublížil Sanlovi, jakž
na mně Chůsa očítá.
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3. Radovati se a plesati budu v tobě: prozpěvovati budu
jménu tvému, Nejvyšší.

4. Tys obrátil nepřátele mé nazpět: zemdlí aAzahynon předtváří tvou.

5. Neboť jal. provedl soud můj a při mou: posadila Be na
trůn, jenž soudíš spravedlivě.

6. Pokáral jsi národy;* a zahynul bezbožný: jméno jejich
vyhladil jsi na vždy i na věky věků.

7. Zhyuuli mečové nepřítele do konce: a města jejích zkazil
jsi. Zahynula památka jejich 56 zvukem:“

8. ale Hospodin na věky zůstává. Připravil k eoudu trůn
svůj: :

9. a on souditi bude okršlek země v pravosti, soudití bude
národy v spravedlností.

10. A učiněn jest Hospodin outočištěm chudému: spotmoc
níkem v čas příhodný, v soužení.

11. A ať doufají v tebe, kteří zňají jméno tvé; neb jsi ne
opustil hledajících tě Hospodina.

12. Zpívejte Hospodinu, jenž přebývá na Slonu: zvěstujte
mezi národy skatky jeho.

18. Nebo vyhledávaje Krve jejích rozpomenul se: nezapo
mněl na křik chudých.“

M. Smiluj se nade mnou Hospodine: viz snížení mé od
nepřátel mých:

15. jenž mne vyzdvihuješ z bran smrti“ abych zvéstoval
všecky chvály tvé vbranách dcery Sionské.“

16. Veseliti se budu v spasení tvém: uvázli národové v za
bynutí, kteréž byli nastrojili. V osidle tom, kteréž skryli, po
lapena jest noha jejich.

17. Poznán bude Hospodin soudy čině: v díle rukou svých
lapen jest hříšník.

18. Svržení buďte hříšníci do pekla, všichni národové, kteříž
zapomínají na Boha.

19. Nebot nebude až do konce v zapomenutí chudý: trpě
livosť chudých nezahyne dokonce. :

20. Povetaniž Hospodine, ať se nesflí člověk: ať souzeni
jsou náródovépředtváří tvou.

21. Ustanoviž Hospodine zákonodárce“ nad nimí: aby po
znali národové, že lidé jsou. .

. ŽALM X. PODLE- HEBREJSKÝCH.

1. Proč Hospodine odstoupil jei daleko,“ odvracuješ Re v ČaRpříhodný, v soužení?

2. Když pýchá bezbožný, zapalůje se chudý:* popadení bý
vají v radách, kteréž vymýšlejí.

8. Nebo chválen bývá hříšník v žádostech duše své: a ne
šlechetný dobrořečen.

4. Rozhněval Hospodina hříšník, pro množství hněvu avého
nebude dbáti.'

* © j. pohanské, bezbožné.
2 «. j. jako svuk pomíjí a mlzí.
* £ J. trestaje nepřátele pro vylítou krev, nezapomněl na utištěné.
5 ©J. vytrhoješ se smrti blízké, jisté.
.. J. v městěJeruzslemě.
7 £ | a vítězství mně nad nepřátely ajednaného.
* © J. učitele zákona; dej, af se nančí kázni.

ŽALM X. PODLE HEBREJSKÝCH.

* © j. ode mne s pomocí.
1 © J. a pychu sužuje bo, až mu borko.
* Hebr. text: Ó, by jati byli v alých radách svých, kteréž vymýšlejí.
* t |. v nedlecbetnosti všecky se vydává boze všeho se ohlédání na

soud Boží 1 stud lidský.
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5. Není Boha před očima jeho: zprznény jsou cesty jeho
každého času. Vzdáleníi jsou soudové trojí od něho: nade
všemi nepřátely. svými panuje.* (Job 22, 12.)

6. Nebo řekl v ardel svém: Nepohnuť se od pokolení do
pokolení, bez zlého. :

7. Ústa jeho jsou plna zlořečení, a hořkosti 1 lsti: pod ja
zykemjeho“ těžkost a bolest."

8. Sedí v zálohách s bobatci vakryté, aby :zabil nevinného.
9. Oči jeho po chudém vzhlédají: :číhá vskrytě, jako lov

v jeskyni své. Číhá, aby uchvátil chudého: aby uchvátil chu
dého. ješto [osidlem] přitahuje ho.

10. V oaldlo avém poníží ho, nachýlí se a padne, když
panovatí budenad chudými.*

11. Nebo řekl v srdci svém: Zapomenul jest Bóh, odvrátil
tvář svou, aby neviděl do konce.

12. Povstaniž Hospodine Bože, zdvihni ruku svou: nezapo
mínejáse nad chudými.

18. Proč mápopouzeti bezbožník Boba, říkaje ©v ardci svém:
Nebudeť vyhledávati??

14. Ty vidíš to, neb ty na trápení a bolesť patříš: abys je
dal v ruce své.!* Tobě zůstaven jest chudý: sirotku ty budeš
spomocníkem.

15. Potři rámě hříšníka u zlostného tak, vyhledáván buď
hřích jeho, a nebnď nalezen.'!

16 Hospodin kralovati bude na věky, a na věky věků: vy
bynete národové z země jeho.'*

17. Žádost chudých vyslyšel jest Hospodin: Připravil jsi
„ardcejejich, tak že slyšelo ucho tvé,"5

18. úbys soudčinil sirotkua sníženému,by "jlá neveličíl
se člověkna zemi“ - ŽÁLM X:

aL)
David protivenství trpě, na rada sobě daman, aby utekl před nepřálely, jaků

podobné, před Snulem, problašuje se, Ee v jediném Hobu naději avou akládá,

1. Ku konci. Žalm Davidův.

2. V Hospodina douřám: kterak? tedy říkáte duši mé:'
Přestěbuj se na horu jako vrabec.“

8. Nebo aj hříšníci natáhli lučiště,: připravili střely své
v toulu,* aby stříleli v temnu na upřímé srdcem:*

4 Nebo, cos ty dokonal, zkazili: spravedlivý pak co jest
učinil?

* hobř, text: fouká na všecky nepřátely své, totiá vadorovité a
pansky si počíná.

* £ j. jako jed pod Jazykom badim; aneb v erdei jeho.
* ©J. kteréž jiným připravaje.
* ©J. majo ho v osídle, strbno bo na zem, a jako lev, apůsobem

kočišim, skrčiv se vrhno ze naň, až ho zcela opanoje a potlačí.
t J. nebude sondíti a trestati.

'* £ to trápení abys vzal, a zaznamenal je v rukou svých, nezapo
menz je potrestati.

"L J. trestán bnď a vyhlazen docela, setřin, beabožnýby tim ne
pravosť jebo př

" ©j. ž království Božího, z něbožto besbožní a nevěřící, totiž
dnohem pohané, vyvržení budou.

'* 4 | milostí svou proměnil jsi a k modlitbě povzbadíl jel srdce
Jejich, tak že hodní byli, aby je vyslyšelatd

'*£ j. pomoblmak M aby přestálbezbožníkdálesenad ním vypinati.

*e. j. Bál jest mé útočiště, jakámi kody radito k útěku, Fkonce: —
* Uteč rychle!
2 Hebr. text: přikladají šípy své na tětivu.
* t |. tajně ukládají o život věrných, kteří se tě, Davide, přidršují.
5 L J. cos vyřídil, Jednaje o to, aby to nebespečenství od sebe od

vrátil? Aneb co mu zbývá činiti, než rychle utéci a skrýti se. — Hebr.
text: Jsou-li základy zákona a řádu podvráceny, co pak má spraved
livý činiti?

= =P <A
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Ď. Hospodin v chráma svatém svém, trůn Hospodinův v nebi
jest. Oči jeho na chudého vzhlédají: víčka jeho zkušují synů
lidských.

©. Hospodin skoumá spravedlivého i bezbožného: kdo však
miluje nepravosť, nenávidí duše své.“

7. Dětítí bude na hříšníky osidla:" oheň a síra, a duch
bouře“ díl kalicha jejich.*

8. Nebo spravedlivý jest Hospodin, a spravedlnost miluje:
na pravost patří oblíčej jeho.'*

ŽALM XL
(12.)

David volá o pomoc a zastání k Bobu. — SiMloje sobě na nevárnosí
a ošemetnost nepřátel svých, a uči, že na samém Bobu, a ne ne lidech zakládat!

sobě máme.

1. Ku konci při oktávu. Žalm Davidův. Viz žalm U, I.
2. Spasena učiň mne Hospodine, neb se nedostává svatých:

ješto zmenšena jest pravda * u synů lidských.
3. Marné věci“ mluví jedenkaždý k bližnímu svému: rtové

jejich jsou letiví, ze srdce dvojitého mluvili jaou.*
4. Rozptyliž Hospodin všeliké rty lstivé, a jazyk veliko

mluvný.
5. Kteří říkají: Jazyk náš zvelehíme:* rtové naši jsou naše:

kdo jest pánem naším ?*
6. Pro bídu nuzných a Ilkání chudých nyní povstanu, dí

Hospodin. Postavím v bezpečí: doufanlivě činiti budu v něm.“
7. Vyrčení Hospodinova jsou vyrčení čistá: stříbro ohněm

zkušené, v hliněné peci přehnané, vyčištěné sedmkrát"
8. Ty Hospodine zachováš nás, a ostříhati budeš nás od

pokolení tohoto“ na věky.
9. Vůkol bezbožní obcházejí: podle vyvýšeností své roz

moožil jai syny lidské,“

ŽALM XIL
(8)

Žádá za vysvobosení z svého protivenství, a v naději vyslyšení Bolibo
ostavuje,

1. Ku konci. Žalm Davidův. Výš 10, 1.
Až dokavad Hospodine budeš se zapomínati nade mnou do

konce: až dokavad tvář svou odvracovati ode mne?

* bebr.: toho, jenš miluje nepravusf, nenávidí duše
+ £ j. hromy a blesky; jelikož hrom, kdyš udeří, podobenství osldla

či provazu klikatého v povětří ukazuje.
* rozaměj onen palčivý a umořajicí vítr Samum. Job 1b, 3.

>LJj.K eh písmechmínísedílanebmíraosodů, buď dobrodiní, baď trestů, kteráž Báb dle soudů svých jednomu
každému odmětuje.

© © j. s libosti patří na upřímnost.

ŽALM XL

' © J. rozžafnosf, poctivosť neb věrnost.
* £ Jj. lež, klam.
9 4 Jj. z falešného srdce; aneb, jinak mysli, jinak ml
* Jazykem, pochlobováníma pomlouvdním svým n Přemůšene,

sobo samých pak povýšíme.
* £ j. kdo nám odolá? Kdo nás může opanovati?
S © J. nedám se v tom ničím zdržovati.
* t.j. ©+linepodin praví, jest pouhá, čletá pravda.
> © J. hříšného, světáckého
* 6 J. dle nevystižitelně rady své nechals ty zlé lidí zmnožíti se.

Hebr. text: když takoví ulčemní lidé vyvýšení bývají mezi syny lid
skými.

9
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2. Dokudž skládati budu rady v duši evé,' bolesť (míti)

v srdci svém přes den?“ ©
3. Až dokavad vypínati se bude nepřítel můj nade mnou?
4. Shlédní a vyslyš mne Hospodine Bože můj. Osvěť oči

mé, abych snad neusnul do smrti.*
Ď. Aby snad neřekl nepřítel můj: Svítězil jsem nad ním.

Kteří mne sužují, plesati budou. když klesnu.
G. Jáť však v milosrdenství tvé jsem doufal. Plesati bude

srdce mé v spasení tvém: zpívati budu Hospodinu, kterýž mi
dobrých věcí udělil: a prozpěvovati budu jménu Hospodina
nejvyššího.

ŽALM XIII.
(M)

Stěžuje sobě na besbožné lidi svého věku, jimi odolati sám Damohe, spoléhá

ná Jistou pomoc Boši.

1. Ku konci. Žalm Davidův. Výš 10, I.
Řekl nesmyslný v srdcí svém: *'Není Boha. Porušeni“ jsou

a zobavení ve enažnostech svých: není, kdo by činil dobré,
není aní jednoho.

2. Hospodin s nebe shlédl na svny lidské, aby viděl. byl-li
by kdo rozumný, aneb hledající Boba.*

3. Všickní se odchýlili, spolu neužiteční učinění jsou: není,
kdo by činil dobré, není ani jednoho. Hrob“ otevřený jest
hrdlo jejich; jazyky svými lstivě čínili, jed lítých hadů pode
rty jejich. Jejichžto ústa zlořečenía bořkosti plna jsou; nohy
jejich rychlé k vylévání krve. Zkáza a neštěstí na cestách je
jich, a cesty pokoje nepoznali; není bázně Boží před očima
jejich.

4. Což nepornají všickni, kteří páchají nepravost, kteří
zžírají lid můj jako kus chleba?*

5. Hospodina nevzývali, tam se třásli strachem. kdež není
strachu.“

6. Nebo Hospodin při pokolení spravedlivém jest:* vy jste
radu chudého potupili,“ ješto Hospodin naděje jeho jest.

7. Kdo dá ze Siona spasení Iaraelovil Když odvrátí Ho
spodin zajetí lidu svého, plesati bude Jakob a veselíti se bude
Jsrael.

ŽALM XIL

* 4 j. raditi sobě, starati ce, Jak bych nepřítele svého zaiknouti

2 ustavičné, deu jak den.

* £ potěš mne, abych Zalostí noumřel.

ŽALM XIL.

"4 Jj. mysli nemoudrý, člověk hovadný sám u sebe.
* všelikon bezbožnosti naplněn! a jako nějakým jedem prošlí a pro

lokli vnitř v duši svě, tak že se to i zevnitř spatřuje.
» dolož: ale nenalezl nikoho, nebo atd. v. 8,

* Odtnd až do konce toho verše neni původně v žalmu, nýbrž při
Jest mínění některých vykladačů učených ze slov av. Pavia

(k Řím. 8. 18—16), jenž ta slova s rozličných míst av. Plsma sebral
(ps. d, 2. 9, 7. 189, 4. Ie. 09, 7. PHlsl. 1, 10).

5 £ j. neumyslí-liš sobě jinak ti odirači du?
* £ j. s nebojí se tobo, čebo by se měli strachovati, t spravedlnosti

Boží pro ubližování lidu.
5 £ J. na straně Hdu spravedlivého k jsho obraně.

* £ J. jebo důvěru v Boba.

> 98
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ŽALM XIV.
(16)

V tom alma dává se maačevl,jak by měli býti apůsobezí, kteří hodně před
Bohem v stáska postaviti se chtějí. Pravdě podobmo,Ze složen Jest tehdáš, když

archa Páně na bore Slos přesešena byla. 3. Král, 6, 12.

1. Žalm Davidův.

Hospodine, kdo bude přebývati v stánku tvém? aneb kdo
odpočívati na hoře svaté tvé? *

2. Kdo chodí bez poškvrny, a činí spravedlnost:
3. kdo mluví pravdu v srdci svém,“ kdo nečinil lsti jazykem

svým: aniž činil bližnímu svómu zlého, a pohanění nepřijal
proti bližním svým.*

4. V nivec přiveden jest před tváří jeho zlostník:“ ale bo
jící se Hospodina oslavuje: kdo přisáhá bližnímu svému, a
neklame:

5. kdo peněz svých nedává na lichvu, a darů proti nevin
nému nepřijímá. Kdo činí to, nebude pohnut na véky.*

ŽALM XV.
(16.)

Modli ce David Bobu, aby ho v zebezpočenství ochránil, divů se
nesmyslnosti modlářů, kteři so v tukové případnosti k modlám utíkají, sám pak

pomoci u Boha pravého, od něhož nejedněch dobrodiní došel, bledaje.

1. Nápis památní samého Davida.'
Zachovejž mne Pane. neboť jsem doufal v tebe.
2. Řekl jsem Hospodinu: Bůh můj jsi ty, nebo dobrých

věcí mých nepotřebuješ“
3. Svatým, kteříž jsou v zemí jeho, předivné učinil všecky

vůle mé v nich.*

4. Rozmnožily se nemocí jejích: potom chvátali.“ Neehro
máždím schůzek jejich z krví: aniž připomínati budu jmen
jejich akrze rty své.*

5. Hospodin díl dědictví mého, a kalicha mého:“ ty jel,
jenž navrátíš mí dědictví mé.

ŽALM XIV.

* £ J. kdo smi důvěrně vjiti do stánku tvého na hoře Slon, tak aby
ochrany tvé a vyslyšení modlitby své účasten byl?

* t J. kdo upřímě mluví, Jak v srdol smýšli.
>£ J. nou potupy slovem ani skutkem na blížního ováho.
* © J. byť i sebe mocnější byl.
* © J. stělého dobra poživatí bude.

ŽALM XV.

* Žalm (cnto celý se vykládá o Kristu, zvlášť pak o Jeho pohřbu
a estoupení do pekel, o Jeho z mrtvých vstání a slavném na pravici
Boží erdění. PHležitnef k tomuto prorockému povznešení ducha dalo
Davidovi utíkání jeho a skrývání se před Sanlem, o kterémž víz 1. Kr.
79. kap. Že však o Krlsm Pánu David mluví, hlásají ss. Petr a Pavel
(Skutk. ap. 2, 29—81 18, 85—87).

* t J. zboží mého — Rozam toho jest: Jakožto Bůh můj ochraňaješ
mno, byť I tobě ničeho dáti nemohl; nebo ty ničeho ode mne nepotře

buješ,Um sám sobě dostatečný.Hebr.: Není pro mne žádnéhoštěstí,

BYt Jj.na ola kem Jelžádostimé.Podlejiných:Ksvatýmpředivně vacbýlil vůli
* Hebr.: Bozmnokají jen bolesti své a těžkosti srdce ti, kteří k cizím

bohům ohvátejí.
> Hebr.: Nebudo jim (modlám) obětovati mokrých oběti a krví emi

šených, aniž vozmu jména jejich ve rty svě. O Kristu se ten verš takto
vykládá: AZ když byli národové nejvíce duchovně snemocněli a nej
blonb mravně klesli, teprva procítivše poťali pomoci bledati a spasení
Kristem způsobeného uchvacovati. Neshromáždil pak Kristus církvo
své dle těla a krve s dle jména a posloupnosti Abrahama, jakž bylo
v zákoně starém, nýbrž povolal v církev svou bez ohledu na jméno
n poaloupnosť ze všech národů a jazyků.

* Viz žalm 10, 7. Pěkně tuto kalich se klade, na odpor tomn, což
výš v. 4. pravono.

i M- kk08ey,
“

„a+
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©. Provazové padli mi ve výborných: nebo dědictví mé
výborné jest mi.*

7. Dobrořečiti budu Hospodinu, kterýž mi dal rozam:“ a
nadto až do noci vybízejí mne ledví má.“

8. Spatřoval jsem Hospodina před oblíčejem svým vždycky:
neb jest mí po pravici, abych 8e nepohnal.

9. Protož rozveselilo se jest srdce mé, a zplesal jazyk můj:
nadto i tělo mé odpočíne v naději.'“

10. Nebo nezanecháš duše mé v pekle: aniž dáš avatému
svému viděti porušení.'!

11. Známé učinil jsi mi'cesty žívota, naplníš mne radostí
před tváří tvou: rozkoče po pravici tvé budou až do konce.'*

ŽALM XVL
(17)

David přiliiným protivenstvím sonlen jsa, prosl aa vysvobození od nepřátel;
a těži se naději pomoci Božské.

1. Modlitba Davidova.

Vyslyš Hospodine spravedlnost * mou: pozoruj na prosbu
mou. Ušima přijmi modlitbu mou ze rtů bezelstných.*

2. Od tváři tvé nechť vyjde soud můj:* oči tvé ať vidí
; spravedlnosť.“

3. Zkusil jsi srdce mé, a navštívil jsi v nocí: * ohněm“jsi
mne zkusil, a není nalezena na mne nepravost.

4. Aby nemluvila ústa má skutků lidských: pro slova rtů
svých jáť jsem ostříhal cest tvrdých.*

5. Dokonalé učiň kroky mé na stezkách tvých: aby se ne
pohnuly šlepěje mé (z nich).

6. Já jsem volal, nebo vyslyšel jsi mne, Bože: nakloú ucha
avého ke mně, a vyslyš slova má.

7. Prokaž mi divné milosrdenství své, jenž spaseny činíš
doufající v tebe.

8. Od těch, kdož se protiví pravicí tvé, ostříhej mne, jako

, zřítediníce oka. V etínu křídel tvých chraň mne:
9. před tváří bezbožných, kteříž mne anžovali. Nepřátelé

moji duší mou obklíčili,
10. tak svůj zavřeli:“ ústa jejich mluvila pýchu.
11. Jisť 1 porazivše mne obklíčili mne: oči své ustanovili

obrátíti k zemi.“

* t |. jako šňůroa odměřené dědictví, výborně dostalo se ml v podil.
Vis Jos. 17, 5.

s t J. k poznání výbornosti toho dědictví — abych Boha sa dědictví
volil.

> L J. vnltřnosti mé k dobrořečení.
16Vykládá se o odpočinutí těla Páně v hrobě, an zatím duše do

pekel astoopile.
t Roszmmíse o vzkříšení Páně, jakž dokazojí apoštolé. Sk. 2, 26 —

18, 85.
'* £ J. až na věky. Což na Kristu Pánn se vyplnilo, když na nebesa

vstoupil.
ŽALM XVI.

" t. Jj. spravedlivou prosba.
* £ J. modlitbu upřímnou.
> £ J. ty sám vyřkní ortel můj.
* £. J. ať spatří, že se ml stala apravedlnosí,
* £ J. nenadále přišel jsi mne skonšet.
* ©j. protivenství a zármutku.
* t J. zákonů přísných. — Abyob anl o hříšných skutcích lidských

nemluvil, pro slova zákona tvého, kterýž jel dal, ostřihal jsem | obtlk
ných otností, jako ku př. zapírání sebe. Hebr. text: Co myslím, nepřed
stíhá úst mých (neodporuje fečem mým), z strany psk skotkův lid

os já podle slova rtů tvých vystříhaljeem se stezky zhoubee.vnitřnosti, srdce svě zavřeli, zatvrdiil; jsou pro samý tak a
bohatsvi neoitelní.

%t j. aby namusíli viděti bídu mou, a míti útrpnosť.
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12. Přijalí mne jako lev botový k loupeži: a jako Ivíče by
dlící v skrýši.

13. Povstaň Hospodine, předejdiž ho, a podvrat ho: vytrhni
duši mou od bezbožníka toho, meč svůj

14. od nepřátel ruky tvé.'* Hospodine od těch, jichž jest
málo na zemi, odděl je v životě jejich: '* ze skrejší tvých na
plněno jest břicho jejich.'“ Nadělení jsou syny, a zanechávají
ostatků svých maličkým svým.'*

15. Já pak v spravedlnosti okáži se oblíčeji tvému: nasycen
budu, když se ukáže sláva tvá.'“

ŽALM XVIL
(18)

David děkuje Bobu za vysvobození od nepřátel.

1. Ku konci. (Žalm) služebníka Hospodinova Davida, kterýž
jest mlnvil Hospodinu slova písně této, v ten den, když ho
vytrhl Hospodin z rukou všech nepřátel jeho, i z ruky San
lovy, a řekl:'

2. Milovati budu tebe Hospodine, sílo má.
9. Hospodin tvrz má, a útočiště mé, a vysvoboditel můj.

Bůh můj, spomocník můj. a doufati budu v něho. Obránce
můj. a roh spasení“ mého, a ochranitel můj.

4. Chválu vzdávaje vrýrati budu Hospodion: a od nepřátel
svých vysvobozen budu.

5. Obklíčily mne bolesti smrti: a proudové nepravosti pře
děsili mne.

6. Bolesti pekla obklíčily mne: zachvátila mne osidla smrti.
7. V úzkosti své vzýval jsem Hospodina, a k Bohu svému

volal jsem. I vyslyšel z chrámu svatého svého hlas můj: a
volání mé před oblíčejem jeho vešlo v uši jeho.

8. Pohnuta jest a zatřásla se země: základové hor zbouření
a pohnuti jsou, neb se rozhněval na ně.*

9. Vystoupil dým v hněvu jeho, a oheň od tváři jeho roz
hořel se: uhlí rozpálilo se od něho.*

10. Naklonil nebes a satoupil: a mrákota pod nohami jeho.
11. A vstoupil na cherubíny, a letěl: letél na křídlech

větrův:

12. A učinil sobě z tmy skrejší, vůkol ného stánek jeho,
temná voda v oblacích povětří.*

13. Pro blesk před oblíčejem jeho oblakové pomíjeli, krupo
bití a uhlí řeřavé.

14. I zahřměl s nebe Hospodin, a Nejvyšší vydal hlas svůj:
krupobití a uhlí řeřave.

16. A vyslal střely své, a rozptýlil je:“ blesky rozmnožil.
a předěsil je.

'* Vytrhní Jim meč,který jsi jim dal, neb bez tebe nemohou ničeho.
" ©J. vyhlaď je z prostřed spravedlivých, ty bezbožné světáky.
* © j. maji plno darů tvých.
"5£ j zbývá po nleh ještě veliké dědiotvi,
"* £ Jj. blaženosti nasycen budu, když se nkážoš ve slnvném příští

svém a já účasten bodu slávy tvá.

ŽALM XVII

' Srovn. žalm ten s 2. Král. 2.
? Roh znamená moc a sflu; roh spasení, t j. sliný a nepřemožitelný

Spasitel = Spomožitel.
* Vypisuje zpěvoc, jak Bůh přichází v bouři k sondu, aby potrestal

nepřátelo Davidovy a vysvobodíl ho z moc! jejích.
* Dým znamená černý oblak, mračno; hněv jest hřimání, oheň a

nbli řeřavéjsou blesky; od tváři jeho jest tolik co před ním, t kudy
v oblacích se bral.

* £. |. stánek Jeho byl z temných vod a hustých oblaků.
* © j. nepřátele.
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16. A ukázaly se studnice vod, a odkryti jsou základové
okršiku země: od žehrání tvého [ospodine, od vání ducha
hněvu tvého.

17. Poslal s výsosti“ a ujal mne: a vytáhl mne z vod
mnohých.*

ls. Vytrhl mne z (prostřed) nepřátel mých přesilných, a
těch, kteříž mne nenáviděli: nebo silnější mne byli.

19. Přepadli mne v den trápení mého: a učiněn jest Ho
spodin obráncem mým.

W. A vyvedl mne na prostranno; spasena mne učinil, nebot
mne sobě oblíbil.

21. A odplatí mi Hospodin podle spravedlnosti mé: a podle
čistoty rukou mých nahradí muě.

29. Nebo jsem ostříhal cest Hospodinových, aniž jsem bez
božně činil proti Bohu svému.

23. Nebo všickni soudové jeho jsou před oblíčejem mým:
a spravedlností jeho neodvchl jsem od sebe.

24. A budu nepoškvrněný 8 ním: a vystříhám se nepra
vosti své.

25. A odplatí mi Hospodin podle spravedlnosti mé: a podle
čistoty rukou mých před pohledem očí jeho.

26. Se uvatým (Hospodine) svatý budeš, a 6 mužem nevin
ným nevinný budeš:

27. a s vyvoleným vyvolený budeš, a s převráceným převrá
cený budeš.!“

28. Nebo ty lid ponížený spasíš: a oči pyšných ponížíš.
29. Nebo ty osvěcuješ svíci mou '' Hospodine: Bože můj.

osvět temnosti mé.

30. Nebo v tobě vytržen budu z pokušení, a v Bohu svém
překročím zedď.'*

31. Bůh můj. nepoškvrnéná cesta jeho: vyrčení Hospodi
nova ohněm zkušená: '* obráncem jest všech doufajících
v něho.

89. Nebo kdo jest Bůh kromě Hoepodina? aneb kdo jest
Bůh: kromě Boha našeho?

33. Bůh, kterýž přepásal mne silou: a učinil nepoškvrně
nou cesta mou: '“

34. kterýž učinil nohy mé jako jelenův, a na výsostech '*
postavuje mne.

85. Kterýž učí ruce mé boji: a učinil jako lučiště měděné
ramena má.

36. A dal jsi mi obranu spasení svého: a pravice tvá při
jala mne: a kázeň tvá napravila mne do konce: a kázeň tvá
onať mne učiti bude.

87. Rozšířil jsi kroky mé pode mnou:'“ a nejsou zemdleny
tlepěje mé.'*

88. Honiti budu nepřátele své. a postilnu je: a nevrátím
se, dokavad nezahynou.

30. Potru je. že nebudou moci státi: padnou pod nohy mé.

* t.j. blnbiny mořské.
Se. ]. vztáhl rika svon.
* z velikého nobezpečenství. 2. Král. 22, 15.

t £']. Jak se kdo chová k Bohu, tak jest k němu I Bůh, a tsk e ním
nakládá. k svatým, novinným a vyvoleným jest věrný, milostivý a
dobrotivý, ale na převrácené zlobohy jest velmi přísný.

tu £ duší mou, nevědouci, kody z nebezpečenství.
t © j. s Bohem sjednocen zvítězím, ujdn nebezpečenství.
10c, j. eamá čistá pravda, bez úhony.
'* +, j. život můj učinil bezábonný.
'' £ j. na horách, v bezpečí před nepřítelem.
« £. j. skládsie 6 cesty protivníky mů způsobnjoš, abych svobodně

s volně kráčet mobl.
'* t.j. nepodvrtly se nohy mé.
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40. A přepásal jsl mne silou k boji: a podvrhl jsi pode
mne povstávající proti mně.

41. A nepřátel mých dal jsi mi hřbet,'“ a ty, kteříž mnie
nenávidí, roxptýlH jel..

42. Volaliť jsou, aniž byl. kdo by je spaseny učinil: k Ho
spodinu: aniž vyslyšel jich.

43. I zetru je, jako prach před tváří větru: jako bláto m
ulicích shladím je.

44. Vytrhneš mne z odporův lidu:'% ustanovíš mne za
hlavu národův.

45. Lid, kteréhož jsem nepoznal, slouží mi': v sluchu ucha
poslouchá mne.

46. Synové cizí selhali inué, svnovécizí sestarali se, a kulbali od stezek avých.**
47. Živt jest Hospodin, a požehnaný Bůh můj, a vyvýšen

buď Bůh spasení. mého.
48. Bože, kterýž dáváš mi pomstu, a podmaňujeů národy

pode mne, vyavoboditeli můj od nepřátel mých bněvivých.
49. A nad povstávajícími proti mně vyvýšíš mne: od muže

nepravého vytrhneš mue.
50. Protož vyznávati budu tebe mezi národy Hospodine:

a jméno tvému píseň prozpěvovati budu:
51. jenž zvelebuješ spasení krále svého, a činíš milosrdcn

ství Pomazanému avému, Davidovi, i semeni jeho až na věky.

ŽALM XVIIL
(19.)

David ukázav, Jak se Bůh věcmi strořenými, | svatým zákonem svým
v známost arozaje, modlí se, aby mu Báh to, v čem s křehkosti s nevědomosti

poklesl, od

1. Ku konci. Žalm Davidův,

2. Nebesa vypravují slávu Boží, a dílo rukou jeho* zvě
stuje obloha..

3. Den dni vypravuje slovo, a noc noci oznamuje umění.*
4. Nejsou to řeči ani slova, jichžto-by hlasové nebyli sly- ©

šání.*

5. Po vší zemi rozchází se zvuk jejích: a až do koučin
okršlku zemé slova jejich.

6. V slunci postavil stánek svůj:* a ono jako ženich vy

cházející ze svadebního pokoje svého:* zplesalo jeko obr,cestou běžeti maje.“
7. Od končin nebes východ jeho: a běh jeho zase až do

končin jejich: aniž jest, kdo by se ukryl před horkostí jeho.
8. Zákon Hospodinův nepoškvrnéný, jenž obracuje duše:

svědectví Hospodinovo věrné, jenž dává moudrost maličkým.?
9. Spravedlností Hospodinovy přímé a obveselující srdce:

přikázání Hospodinovo evětlé osvětlující oči.

" £ j. dal jsí, že přede moou utekli.
5 £ |. ze abonření a povstání.
79© j. pochlobovali mi, sestárli vo lží, opustili cesty pravé.

ŽALM XVIII.

t. J. skutky moci jeho — mocnosť Jeho.
£ J. den po dni a noc po noci osvěděuje moc, moadrosť s dobrotuBo

* © Jj. Jiměto by nebylo ruznměti.
* © J. slunci rozbil stánek na nebi.
5 ©jasnou a veselou tváří ranní dobou.
*t j. o závod.
* Srovnává tn žajmista Páně nebesa a slunce se zákonem Páně a

ukazuje, še nade všecka nobesa jest zákon n b slovo Boží, v němž se
dáva Boží bojněji vyskytnje. DoSn
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10. Bázeň Hospodinova svatá, trvající na věky věků: sou
dové Hospodinovi praví, ospravedlnění sami v sobě.

11. Žádoucnější nad zlato a nad množství drahého kamení:
a sladší nad med stred.

12. Služebník tvůj zajísté ostříhá jich, ©a v ostříhání jich
odplata mnohá.

13. Provinění kdo zná?9 Od tajných“ mých očisť mne:
14. a cizí“ odpusť alužebnííkusvému. Nebudou-li panovati

nade mnou, tehdyl nepoškvrněný budu: a očištěn budu od
provinění největšího. '!

15. I zalíbí se řeči úst mých: a myšlení srdce mého před
oblíčejem tvým vždycky. Hospodine spomocníče můj. a vy
kupiteli můj.

- ŽALM XIX.
(90.)

Žalm tento Jest modlitba lide sa krále Davida, kdyš do pole -proti avým ne
přátelům táhl, V. 1—6. spísé lid; v. 7. odpovídě král, aneb druhý zástup
zpěváků Jozioeců královým. V. 8-—10. zase Jid aneb první zástup apěváků.

1. Ku konci. Žalm Davidův.

2. Vyslyš tebe Hospodin v den soužení: chraniž tě jméno
Boha Jakobova.'

3. Sešliž ti pomoc ze svatyvě, a ze Sionu obraňuj tě.
: 4 Pomniž (Bůh) na všelikou oběť tvou: a zápalná oběť
tvá budiž jemu tučná.“

č. Dejž tobě podle ardce tvého: a všeliké rady tvé potvrd *
6. Veseliti se budeme v spasení tvém: a ve jménu Boha

(našeho zvelebení budeme.
7. Napiniž Hospodin všecky prosby tvé. Nič jsem po

znal, že Pomazsnéhosvého spasena učinil Hospodin. Vyslyšít
8 nebe svatého svého: mocné spasení pravice jeho.“

8. Tito vo vozích,a jiní vkoních [doufají] my pak jméno
Hospodina Boha našeho vzývati budeme.

. 9. Oni svázání jsou a padli: my pak vstali jsme a po
zdvižení jame.

10. Hospodine spasena učiň krále: a vyelyš nás v den,
v kterýž vzývati budeme tebe.

ŽALM XX.
(41)

Diků činění Davidovo na vítězství.

1. Ku konci. Žalm Davidův.

2. Hospodine v alle tvé radovati se bude král: a nad spa
sením tvým plesatí bude přenáramné.

8. Žádost srdce jeho dal jsi jemu: a vůle rtů jeho neode
přel jsí mu.

5 +, j. kdož jo všecka ví. kdo unamená hned každý hřích, byť i sebe
dbalejší byl na to, aby Boha neurazil?

> t J od nepovědomých hříchů.
té £ j. kterými jsem vinen, dada podnět k tomu, še byly od jiných

Se. Jeod pýchy, Jež jest hlava hříchů, a pochází s nopornávání
křehkostía proviněníeve Bv.Aug.

ŽALM XIX.

* t j. Béh ochránce a vysroboditel, Jakovým se býti prokazoval
akobovi.

* © j. příjemná.
* |. ). sdař Bůh, co obmýšiiš.
* £ j. přesílná jest pomoc Boží.

u idada A— E: Ď6 —6 . B
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4. Nebo jsi předešel jej v požehnáních sladkosti:* vsadil
jsi na hlavu jeho korunu z kamení drahého.

5. Života žádal od tebe: a dals mu prodloužení dnů na
věky, a na věky věků.

6. Veliká jest sláva jeho v spasení tvém: slávu a velikou
okrasu vložíš na něho.

7. Nebo vydáš ho ku požehnání na věky věkův: obveselíš
bo radostí s obličejem svým.“

8. Neboť král doufá v Hoapodina: a v milosrdenství Nej
vyššího nepohneť se.

9. Najdí ruka tvá všecky nepřátele své: pravice tvá ať
nalezne všecky, kteříž nenávidí tebe.

10. Učiníš je jako pec ohnivou v čas oblíčeje svého :* Ho
epodin v hněvu svém zkormoutí je, a sžíře je oheň.

11. Plémě jejích ze zemé vyhladíš: a símě jejich z synů
lidských.

12. Nebo jsou ukládali proti tobé zlé věci: smyslili rady,
kterýchž nemohli provésti.

13. Neboť obrátíš je v útěk: v ostatcích tvých připravíš
tvář jejich.“

14. Zdvihni se Hospodine v afle své: a budeme zpívati a
oslavovati mocné skutky tvé.

ŽALM XXL
(©2)

Tento žalm Davidův obsahnje proroctví o utrpenich Kristových, Jakl samí
Apoštolé vykládají. Jan 39, 24. Žid. 2, 11. 19.

1. Ku konci za přijetí jitřní." Žalm Davidův.
2. Bože, Bože můj, shlédniž na mne: proč jsí mne opnstil?

Daleko od spasení mého slova provinění mých.“
3. Bože můj, volám přes den a nevyslýcháš: í v noci, a ne

k nemoudrosti sobě.*

4. Ty pak v svatyni přebýváš, Chválo Israelovo.
5. V tebeť doufali otcové naši: doufali, a vysvobodil jal je.
G. K tobě volali, a spasení učinění jsou: v tebe doufali, a

nejsou zahanbení.

7. Já pak červ jsem, a ne člověk: pobanění lidí. a po
vrhel obce.“

S. Všickni, kteříž mne viděli, posmívali se mí: mluvili
rty,* a potřásali hlavou.“

9. [Říkajíce:] Doufalť jest v Hospodina, nechť jej vytrhne:
nechť spasena učiní ho, poněvadž chce jemu.*

ŽALM xx.

* £ J. dobrotivým:; prve než on tebe prosil, tye mu dobrotivě po
fehnal.

* © J. milostivě naň vzhl
* Roznmí se obličej hněvivý.
* t. J. v pozňztalých potomejch milostiv jim zase bodeš. Hebr.: Na

tětiva svá položíš střely proti tváři jejich.

ŽALM XXL

* ©J. sa ochrana a pomos rannou, t. rychlou, noprodlenou. Vykládá
se též o prosbě Spasitele v den amrti. Mat 97, 46. Dle bebr.: Prruimn
spěváku k zpívání z jitra na úsvitě.

* £ J. hříchů mých; mojí bříchové vzdalují ode mne vyslyšení vo
lání mébo o pomoe. Však Kristus ne ov, nýbrž naše hříchy na sobě
nesl; a poněvadž měl | chtél za ně trpěti 1dosti učiniti, nemohl kslich
utrponí od něho oddat býti. Hobr.: Slova úpění mého.

5 tj. nikoli nemondře prosím. Hebr.: Nenalézám upokojení.
* t. J. obecného lidn, chátry.
5 1. J. ošklíbaji se.
9 4 J. všecko to na znamení posměchu.
* © J. přeje ma: nechf vysvobodí tohu miláčka svého. Pusměšnů

(Mat. 37, 43.)
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10. Neb ty jsi, jenž jsi mne vytábl z života: naděje má
od prsů matky mé“

11. Na tebeť uvržen jsem z života:? z lůna matky mé
Bál můj jsi ty.

12. Neodcházej ode mne: nebo soužení velmi blízké jest:
nebo není, kdo by spomohl.

13. Obklíčila mne telsta mnohá: býkové tuční "©obstou
pili mne. .

14. Otevřeli na mne ústa svá, jako lev dravý a řvoucí.
l5. Jako voda vylit jsem: '! a rozptýleny jsou všecky kosti

, má't Učiněno jest srdce mé jako vojsk rozpouštějící se u pro
střed těla mého.'?

16. Vyprahla jako střeplna síla má, a jazyk můj přilnul
k dásním“ mým: a v prach smrti přivedl jel mne.'“

17. Nebo obklíčili mne psi mnozí: rota zlostníků oblehla
mne. Zbodli ruce mé i nohy má:

18. sčetli všecky kosti mé. Oni pak pozorovali a hlédli mne:
19. rozdělili sobě roucha má, a o můj oděv metali log.'*
20. Ale ty Hospodine nevzdalujž pomoci své ode mne:

k obrané mé vzhlédní.

21. Vytrhni od meče Bože duši mou: a z raky psa jedinkou
mou.'“

22. Vysvobodiž mne z úst Iva: a od rohů jednorožcův **
ponížení mé.'?

23. Vypravovati budu jméno tvé bratříin svým: u prostřed
shromáždění chváliti budu tebe [řka:)

24. Kteříž se bojíte Hospodina, chvalte jej: všecko símě
Jakobovo oslavujte jej:

25. boj se ho všecko sítě Israelovo: nebť jest nezhrzel,
ani povrhl hrozbou chudého. Aniž odvrátil tváři své ode
mne: nýbrž když jsem volal k němu, vyslyšel mne.

26. U tebe jest chvála má v shromáždění velikém: sliby
své plniti budu před tváří těch, kteříž se bojí jeho.

27. Jísti budou chudí, a nasycení budon: a chváliti budou
Hospodina, kteříž ho hledají: živa budou srdcejejich na
věky věků.

28. Rozpomenou a obrátí se k Hospodinu všecky končiny
země: a klaněti se budou před obličejem jeho všecky čeledí
národů.

29. Nebo Hospodinovo jest království: a on panovati bude
nad národy.

30. Jedli a klaněli se jemu všickni tučuí země'* před
oblíčejem jeho padnou všickni, kteříž sstupují do země.“?

31. A'duše má jemu živa bude: a sírměmé sloužiti bude jemu.
32. Zvěstorán bude Hospodinu národ budoucí:“' a zvéstují

nebesa spravedlnost jeho lidu. kterýž arozen bude, jejž učinil
Hospodin.

54. j ad útlého mlňsli.
9 tj.na klín tvůj; od narození přijal Jel moe za svého. 1. Mojž.30,5.
'© © J. silví, mocní nepřátelé.
W£ j. celý zemdlený, žo se sutva pohromadě držím, rozpadávaje se

Jako vylitá voda.
H © j. ruzstupují se, klosají.
18 má ordnatrsť mne opouští. 2. Král. 14, 1$—17. 10.
'* £ j. na pokraj hrobu přivedl jsí mne.

„ "Vlastní rozum těch slov na Krista se vyplnil. Jun 19, 24.
"6£ j. dnší mon £ moci slostníka.
" 4 J. bůvolů, z moci divokých nepřátel.
' 4. j. mne poniženého, sklišeného vyprosť.
te bohatí, kteří měli přijítí k známosti a k účastenství Krista Půna,

v čemž záleží dachovní pokrm jejlon.
10 £, j. všickni emrtelní lidé. Jinak: chatrní, bídní obyvatelé země,

kteříž naprati tněným, bohatým země tuto se kladon.
2! 4. Jj. nazván budo pu Huspodinu, (. po Kristu, národ nový, kře

efanský. Dle bebr.: Zvěstováno bude o Hospodinu národa b
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ŽALM XXIL 8. Kdož jest ten král slávy? Hospodin silný a mocný:Ho
(8) spodin mocný v boji.

0. Pozdvihněte knížata bran svých, a vyzdvihněte se brány
věčné: a vejde král slávy.

10. Kdož jest ten král slávy? Hospodin mocností. onjest
ten král slávy.

Prorok díky činí Bobu, přirovnávaje jej věrnámu pastýři, za všecka dobrodiní,
Jebž na útěku ovém 2 Jeruealéma ažil,

1. Žalm Davidův.

Hospodin spravuje mne,“ a nic mi se nedostávati nebude:
2. na místé pastvy tu jest mne usadil: nad vodou občer

stvení vychoval mne:*
3. duši mou obrátil. Provedli mne po cestách spravedlnosti.

pro jméno své.
4. Nebo. byť bych chodil u prostřed stínu smrti“ nebudu

se báti zlého: nebo ty se mnou jsi. Prat tvůj, a bůl tvá, ty
mne potěšily.“

5. Připravil jsi přel oblíčejem mým stůl proti těm, kteříž
sužují mne. Pomazal jsi olejem hlavy mé: a kalich můj opoju
jící jak znamenitý jest1*

ŽALM XXIV.
(28)

David protlvenství snášeje, poznává, če Běh spravedlivě bo trezce, Žádů Boka
za odpašíšní a za pomoc,

1. Ku konci. Žalm Davídáv.

K toběť Hospodine pozdvíhl jsem duše své:
2. Bože můj v tebe doufám, nechť nejsem zahanben:
9. ať se mi neposmívají nepřátelé moji: neb žádnýz těch,

kteříž tě očekávají" nebude zahanben.

6. A milosrdenství tvé následovati mne bude po všecky 4. Zahanbení buďte všickni, kteříž nepravé věci činí lebko
dny života mého. Abych přebýval v domě Hospodinově za 16 myslně. Cesty své? Hospodine ukaž mi: a stezkám svýmdlouhéčasy. : v5,ravnjděsvé,a učboty jsiBůh

. Spravoj mne v pravdě své, a uč mne: nebo tyjsi Bů

ŽALM XXIII. spasitel můj, a tebe očekávaljsem celý den.*
(4) 6. Rozpomeň se na alitování svá Hospodine, a na milo

Zpiván, kdyš archu Páně na hora lon přeneali,Učí, kterak tl, jižto k arše srdenství svá, kteráž jsou od věků.

přistoupitichtějí,maji býti způsobení. 7. Hříchů mladosti mé, a nevédomostí mých“ nezpomínej.

Porle milosrdenství svého pamětliv buď na mne ty: pro do
brotu svou, Hospodine.

8. Sladký a přímý jest Hospodin: protož zákon dá blou
dícím na cestě *

9. Spravovati bude tiché v soudu: “ učíti bude tiché cestám
avým.

10. Všecky cesty Hospodinovy milosrdenství, a pravda“
těm, kteříž hledají zákona jeho a svědectví jeho.

11. Pro jméno své Hospodine milostiv buď hříchu mému:
neboť mnohý jest.

12. Který jest člověk,“ jenžto se bojí Hospodina? Zákon
ustanovil jemu na cesté, kterouž zvolil.?

18. Duše jeho v dobrém přebývati bude: a símě jeho děditi
bude zemi.

14. Tvrzí jest Hospodin tém. kteříž se ho bojí: a úmluva
jeho, aby oznámen byl jim.'“

i 15. Oči mé vždycky k Hospodinu: nebo on vytrhne z osidla
ŽALM XXIL “ la S nohy mé.!!

' Hebr.: mne, Jest mým : . 
v oplalese něšeosrnkdkorán orce, oa výbor. 16. Pohledniž na mne, a amiluj se nade mnou: neboťosa

ných pastrách se pasunci, kdešto | stínu k odpočinntí | vody k napo- mělý a chudý jsem já.
Jení dosti. a tak židného nedostatku neni. Můžeťso také dobře vylo- h 17. Soužení srdce mého rozmnožilo se: z úzkostí mých
žití o péči Buží o člověka křesťana, kterýž v cirkvi bojnosťduchovní AN vytrhní mne.

bami káry pe] svátostí,JakožI občerstvení,totižmilnoti k. 18. Viz ponížení mé, a těžkost mou: a odpusť všecky
3 © J. v patrném nebezpečenství sn i hříchy mé.

* t. j.srdce mi přidávají. Pratem u joe Jimižto pastýř vlky zahání, vmíní se pědo pastýřská a obrana
S Hebr. text: Kalich mů) nalóváš m oplývá, t. navzdor protivníkům

mám všeho hojnnsf, žef mohu vesele stulovari
* ©.j. přikázání ová.

ŽALM XXIIL . 9 +.J. po celý šívot můj v trpělivosti očekávní jsem vyplnění tvých
* © J. v voděll Vykládá ze ten žalm o slavném vstoupení Pině na Znalíbení.

nebesa. Užívá bo také církov pří úvodu šestinedělky do kostela. : * 1,J. co jsem provinil z nevědomí. Hebr.: přestoupení mých.
* © J. vše, cu na zeml Jest. 5 c. J. učiti bude hHšníky, kteří s pravé cesty ecšli, co jim činiti,
* t. j. ten okršlek země upevnil. sby se 2use k němu navsátili.
* £ J. kdo jest hoden vatoapiti? * 4.j. aby spravedlivě obonvali.
5 1. j. kdo smí stlri? * ©J. Hzení jeho Jest milostivá a spravedlivé.
S £, J. neobrací k marnostrm duše svť', zapominaje svrchovaného ollo 5 © J. © Jak šťastný jest člověk ton!

svého, k němní stvořen " £. Jj. nkazuje mu, jakou cestou by měl kráčeti, jak obcovati.
* t j. představení chrámu nterfte. : 94% j. aby bo poznali a tak více k lásce a poslušnosti jeho rozní
5 6. J. starověké, cenil byli. Hebr : v známo nvndí jim úmluvu svou.
9 ©j. král slavný, aneb pln slávy. "6 j. z nebuzpečenství hříchu.

1. První den po sobotě.' Žalm Davidův.
Hospodinovať jest země, i plnost její:" okrělek země,

i všickní, kteříž přebývají na něm.
2. Neb on nad mořem založil jej: a nad řekami připravil
3

3. Kdo vstoupí* na horu Hoapodinovu? aneb kdo bude
státi“ ua místé svatém jeho?

4. Nevinný rukama a čistého srdce, kterýž nevzal nadarmo
duše své.“ aniž přísahal lstivě bližnímu svému.

5. Tenť přijme požehnání od Hospodina: a milosrdenství
od Boha spasitele svého.

6. Tof jest národ hledajících jeho, hledajících tváří Boha
Jakobovn.

1. Pozdvihněte knížata? bran svých, a vyzdvihněte se brány
větné:“ a vejde král slávy.*

ŽALM XXIV.

" £ J. v tobě nadějí svon skládají.
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19. Popatř na nepřátele mé, neboť se rozmnožili. a nená
vistí nepravou nenávidí mne.

90. Ostříhej duše mé, a vytrhní mne: ať nejsem zahanben,
neboť doufal jsem v tebe

21. Nevinní a upřímí přidrželi se mne:'* neboť jsem oče
kával tebe.

22. Vysvobod Bože leraele. ze všelikých úzkostí jeho.

ŽALM XXV.
(28)

David voollenjen k Bohu volá ; dovíbní a nerinnosí svoa ukazuje, čádale
za vysrobonení.

1. Ku konci. Žalm Davidův.

Suď mne ' Hospodine, nebo já v nevinnosti své kráčel jsem:
a Hospodina doufaje nezemdlím:*“

2. Zkusiž mne Hospodine, a zkoušej mne: přepal ledví má
a srdce mé.*

3. Nebo milosrdenství tvé před očima mýma jest: a zalíbil
jsem sobě v pravdě tvé.

4. Neseděl jsem v radě marností:“ a s témi, kteří ueprávě
činí, nevejdu.

5. Nenáviděl jsem sbromáždění zlostníků: a s bezbožnými
nebudu seděti.

6. Umyji mezi nevinnými ruce své: a obetoupím oltář
tvůj Hospodine:“

7. abych slyšel hlas chvály" a vypravoval všecky divné
skutky tvé.

8. Hospodine, miloval jsem okrasu domu tvého.* a místo
přebývání slávy tvé.

9. Nezuhlazujž s bezbožnými Bože duše mé, a s muži krví"
života mého.

10. Vjejichžto rukou nepravosti jsou: a pravice jejích
naplněna jest dary.'“

11. Já pak v nevinnosti své kráčel jsem: vysvoboď mne,
a amiluj se nade mnou.

12. Noba má stála v přímosti:*' v shromážděních dobro
řečiti budu tobě Hospodine.

ŽALM XXVL
(87)

David, jsa na útěku před Baulem, k Bohu 6e utíká, aniž co Jiného ládě,
nežil aby do svatyně svobodný přistap mitl mobl.

1. Žalin Davidův, prve vež pomazán byl.'
Hospodin osvícení mé a spasení mé, kohož se budu báti?

Hospodin ochránce života mého, kohož se budu strachovati ?

" hebr.: sprostnosť a upřímnosí nechať mne ostříkají.

ŽALM XKV.

* ©.j. rozauď mne s nepřitely mými.
" t. J. zůstanu v nedhonném obcování svém.
5 £ j. bedlivě skus, jako zlato obněm, i mé nejtujnější myšlénky.
* t. j. neobcují s lidmi bezbožnými.
5 (. j. tak osvědčím svou nevinu, s že hoden jeem Pánu obětovati

a modliti se.
9 t. |. s jinými k obětování okolo něho se postavím.
* ©J. abych tě blnsité chválil, totiž s Lovity, kteří při obětování

prozpůvovali.
5 £ J. stánku, kterýž ku pocté tvé okrášlen jest a kdež ty Jako

v královském domě přebýváš u sjevuješ slávu svou.
9 ©J. s vražednými, jimž ukracoješ let. Job 1, 6.
* ©J. jimiž jsou porušení ku potlačování.
"© J. na cestě rovné, v ctnosti.

ŽALM XXVI.

* £ |. podruhé na království. 2. Král. 3, 4.

ŽALM XXVI. 790

2. Když se přibližují ke mné skodliví (lidé), aby jedli tělo
mé:“ ti kteří enžují mne, nepřátelé moji, oni sami zemdleli
a padli.

3. Byť se postavili proti mné vojenští stanové, nebudeť se
báti srdce mé. Byť se pozdvihl proti mné boj, v tomt * já
doufati budu.

4. Jedné věci žádal jsem od Hospodina, té vyhledávati budu,
abych přebýval v domu Hospodinovu po všecky dny života
svého: abych viděl líbost“ Hospodinova. a navštívil chrám
jeho.

5. Nebo mne ukryl v stánku svém: v den zlých věcí chránil
mne v skrejší stanu svého.

6. Na skálu vyzdvihl mne:* a nyní také vyvýšil hlava mou
nad nepřátely mými. Obcházel jsem.“ a obětoval jsem v stánku
jeho obéť blasitého zpívání: jsrozpěvovati budu, a chválu
vzdávati Hospodinu.

7. Vyslvš Hospodine blas můj. kterýmž jsem volal k tobě:
smiluj se nade mnou. a vyslyš mne.

8. K tobě mluvilo srdce mé. tebe hledala tvář má: tváři

tvé Hospodine hledati budu.“
9. Neodvracujž tváři své ode mne: neuchyloj se v hněvu

od služebníka svého. Spomocníkom mým bud: neoponštějž
mne. aniž zhrzejž mnou, Bože spasiteli můj.

10. Nebo otec můj, a matka má opustili mne: ale Ho
spodín přijal mne.

11. Zákon ulož mně Hospodine na cestě své: a uveď mne
na stezku přímou pro nepřátele mé.

12. Nevydávejž mne ve vůli sužujících mne: nebo povstali
proti mně svědkové nbpraví, a selhula jest nepravost sobé.?

13. Věřímt, že uzfím dobré věci Hospodina v zemi živých.'“
14. Očekávejš Hospodina, zmužile číň: a posilněno bude

srdce tvé, a očekávej Hospodina.

ŽALM XXVII
(88.)

Darid od nepřáteí soallen Jas, sobě vysvobozen, jim pak opravodiivé pomsty
od Boba žádá. V naději Boba alaví, a za [id se tmod)i.

1. Žalm Davidův.

K tobě Hospodine volati budu. Bože můj neodmlčajž mi
se: abych anad, kdybrní se mi odmlčel, přirovnán nebyl
těm, kteříž sstupojí do hrobu.'

2. Vyalyš Hospodine hlas prosby mé, když se modlím k tobě:
když pozdvihují rakou avých k chrámu svatému tvému.

3. Nezahrnnj mne spolu s hříšníky: a s těmi. kteříž páší
nepravost, neshlazuj mne: kteříž mloví pokojně s bližním
svým, zlosť pak [jest] v ardcích jejich.

4. Dejž jim podle skutků jejich, a podle nešlechetností

" t Jj. aby jako lítá zvěř se mnou naklddali, mno žrali, mí utrhali.
3 ©j. že Hospodin osvicení a spasení mě jest.
* £ j. okrasn, rozkoé, kteroaž Huspodin oblažuje své věrné v ohrámě

S t. j. na místn bezpečná, nedobytně.
S, J. oltář při oběti. V. 25, 6.

* Hebr. text: Srdee mé přemýšlíhry tvém: „Hledejte tvářimé!“a pro'ož tváři tvé Hospodine bledati b
MR.. nesmějí ne pro Banlo ke mněhlásii a ml pomáhat

n svouuškodila
'* 4 j. věřím, še požívati badu štěstí ještě za živa na tomto světě.

ŽALM XXVII.

' © Jj. nemlě k prosbám mým, sbych nezahynul.
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ŽALM XXIX
©0.)

David děkuje Bohu za vysvobození s mnohonásobného nebespočenství.

nálezků jejich. Podle skutků rukou jejich dej jim: zaplať
jim zaslouženou mzdu jejich.

5. Nebo nesrozuměli skutkům Hospodinovým, a skutkům
rukou jeho:“ žkaziž je, a nevzdělávej jich (více).*

6. Požehnán. Hospodin: nebo vyslyšel hlas prosby mé.
7. Hospodin jest spomocník můj, a ochránce můj: v něm

doufalo srdce mé, a bylo mi spomoženo. -A opět rozkvetlo
tělo m6: a z vůle své“ chváliti jej budu.

8. Hospodin jest síla lidu svého: a ochránce spasení Po

1. Žalm písně. Pří posvěčení domu Davidova.
2. Vyvyšovati budu tě Hospodine, nebo přijal jsi mne: a

neobradoval jsi nepřátel mých nadé mnou.

3. Hospodine Bože můj, volal jsem k tobě, a uzdravil jsi mne.
4. Hospodine, vyvedl jsí -z hroba -duší mou: vysvobodil jsí

mazaného svého.* ky mne od těch, kteříž sestupují do jámy.'
9. Spas lid svůj Hospodine, a požehnej dědictví: svému: kN 5. Zpívejte chvála Hospodinu svatí“ jeho, a oslavujte pa

a spravuj je, a vyvyš je až na věky. : mátku svatosti jeho.*
Y 6. Nebo trest v rozhněvání jeho: a život ve vůli jeho.*

. 0 M 9 večera potrvá pláč, a k jitru veselosť.
ŽALM XXVIU M 7.Já pak řekljsem v hojnostisvé:* Nebudupobnut na věky.

(29.) . 8. Hospodine z vůle své udělil jsi síly okrase mé.“ Odvrátil

David vzbuzujek oslavovůnívelebnostiBožská;kteráž skrse blýskůní jel tvář svou ode mne, a učiněn jsem zkormoucen.
a břímáníse ajevaje. 9. K tobě Hospodine volati budu, a k Bohu svému modliti

W sebudu:
1. Žahn Davidův, pří dokonání stánku.' > 10. Jaký (bude) užitek z krve mě,jestliže sestoupím v poPřineste Hospodinu, synové Boží: přineste Hospodinu mladé m ružení?? Bude-liž prach tebe oslavovati, aneb zvěstovati

pravdu tvou?
11. Slyšel Hospodin a smíloval se nade mnou: Hospodiu

učiněn jest apomocník můj.
12. Obrátil jsi mi v radosť kvílení mé: roztrhl jsi smutečné

roucho mé, a opásal jai mne. veselím.
18. Aby zpívala tobé sláva má,* a abych neželel: Hospo

dine Bože můj, na věky tebe chváliti budu.

beránky.“
2. Přineste Hospodinu slávu a čest, přineste Hospodinu slávu

jménu jeho: klanějte se Hospodinu v síni svaté jeho.
3. Hlas Hospodinův nad vodami? Bůh velebnosti zahřměl:

Hospodin nad vodami mnobými.
4. Hlas Hospodinův v moci: blas Hospodinův u velebposti.
5. Hlas Hospodinův láme cedry: i rozráží Hospodin cedry

libánské.

6. A rozdrobí je jako tele libanské::* a milý. jako syn
jednorožeů.*

7. Hlas Hospodinův rozděluje plamen -ohně: “
8. hlas Hospodinův zatřásá pouští: i pohnet Hospodin

pouští Kádes. (o. Mojž. 1, 19.)
9. Hlas Hospodinův připřavujejeleny," odkrývá hustiny;*

a v chrámě jeho všickní vypravovati budou slávu.?

10. Hospodin nad vodamí bydlí: 36 a seděti bude Hospodin
král!! pa věky..

u. Hospodin dá sílu lidu svému: "Hospodin požehná lidu
svému v pokoji.

ŽALMXXX.
(81.)

David „před králem Banlem otikaje, donfanilvě Boha za pomoo a za ochranu
didá z | sa nl, Jako Ji vyslyšán Jen, děkuje,

1. Ku konci. Žalm Davidův, za vytržení mysli" |.

2. V tebe Hospodine jsem doufal, nebudu zahanben Da
věky: v apravedlnostisvé vysvoboďmne.

9. Nakloň ke mně ucha svého,.pospěš, abys vytrhl mne.
Budiž mi Bohem ochranitelem, a domem útočiště, abys mne
spasena učinil.

4. Nebo síla mé. a útočiště mé jsi ty, a pro jméno avé
dovedeš mne | nakrmíš mne.

- 5, Vyvedeš mne z osidla toho, kteréž mi skryli: nebo ty
jsi obránce můj.

RVB-pm
4

5 t J. nechtějí dbátí na milostivé navětivoní tvé, aniž ne m+oné
skntky tvé, K'erýmiž je k naprarení voláš.5£ J.nedopnsť,abyzaskdypovstali.

* © J. z dobré vůle, erdcem ochota

3 t J. Davida,jemná od pomaziní za králeHpředivné ochrany a če:etébo vysvobození z oobezpedenství udíleti ráčil
po

m

v

A

UV

pes

5 ŽALM XXIX.

ŽALM XXVIL "© i dobat vysvobodiljsí mne od smrti.* Viz Paral. 16, 1.

. ej tresti, . ehušvá, n dává život a blašenosť,kdyš miluje
a zalíbeni má v někom. Hebr, text: Na kratičko trvá v hněvě svém,

po všecken pak fivot v milosti své.
"54 J. když se-mí dobře vedlo.

*t]j. „domu mámu: upovníl ja dobrý stan můj. Hebr.: upevnil jelhora mo
"el př hrobu; Jestilže zabynu. Jako by řekl: Jak bude člověk

v prach obrácený chváliti tebe a pravda tvou Jiným zvěstovati, veda
v podzemní HEi bezatéšený, nočlnný a tndy k chrálám Božím a zvě
etování pravdy jeho nezpůsobný život?;

9 © J. duše má ve ové oslavě.

* £ J. Jež 00 pase na hoře Libéneká.

> ©.J. jako mladý bůvol db aneb poskakaje. Milý rosaměj vrchŠlrjon neb I Slon. Hebr. toxt: Činí,aby skákaly (£ j. netoliko se vy
vrmoovaly,ale sem | tam so rozskakovaly) jako telatar Liban a Sirion
(Hermon) jsko mladý jednurožec.

S L J. rozesýlá blesky.

5 € J. k porodu; brouaý tak lest, že linč, ostatně velmi těžce rodice, až plodu
* © | sráženímDale lati.
9 £ J. oslavovati budon. Hobr. text: Ale ©ohrámů svém všvcka svou

sláva vypravoje. Jako by řekl: Slavné j<on“tyvěci připomennté; avsak
mnobom větší jest sláva, kterouž v chrámě svém zjevuje.

"©$, J. nad oblaky v nebesich.
" kralovatí hude.

ŽALM XXX.

tj. věns vytrěením mysli.L v čas největšíúzkostia malomyalnostidle verše28. Vlg 1. Král 33,jnNN
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G. V ruce tvé porončím ducha svého: vysvobodil jsi mne
Hospodine, Bože pravdy.*

7. Nenáviděl jal těch, kteří šetří marnosti *nadarmo; já pak
v Hospodina naději skládal:

8. plesati a veseliti se budu v milosrdenství tvém. Nebo
vzezřel jsi na ponížení mé, vysvobodil jsi z nouze duši mou.

9. A nesevřel jsl mne v rukou nepřítele: postavil jsí na
místě prostranném nohy mé.

10. Smiluj se nade mnou Hospodine, nebo jsem soužen:
zkormoutilo se hořem oko mé, daše má, i tělo mé.

11. Nebo sešel bolestí život můj“ a léta má od úpění.
Zemdlena jest bídou afla má: a kosti mé zkormouceny jsou.*

12. Pro množství nepřátel svých učíněn jsem v pohanění,
i sousedům svým velmi a strach známým svým. Kteří mne
viděli, ven utíkali přede mnou.

13. V zapomenutí dán jsem, jako mrtvý ze srdce.“ Učiněn
jsem jako nádoba zlomená.

14. Nebo alyšel jsem hanění od mnohých přebývajících
vůkol. V tom, když se echázeli spolu proti mně, jak by mí
odjali duši mou, radili se.*

15. Já pak v tebe doufal jsem Hospodine: a řekl jsem:
Bůh můj jel ty:

16. v rukou tvých jsou losové moji. Vytrhní mne z ruky
nepřátel mých, a těch, kteříž mne stíhají.

17. Osvěť tvář svou nad služebníkem svým,“ spasena mne
učiň v milosrdenství svém. 

18. Hospodine ať nejsem zahanben, nebo jsem tě vzýval.
Nechať jsou zahanbení bezbožníci, a dovedení do pekla:

19. ať oněmějí rtové Istiví, kteříž mluví proti spravedli
vému nepravosť, pyšně a s potupou.

20. Jak veliké jest množství sladkosti“ tvé Hospodine,
kterouž jsi schoval !* bojícím se tebe, a způsobil těm, kteříž
doufají v tebe, před oblíčejem synů lidakých.

21. Ty je skrýváš v echrání tváři své před zbouřením lidu.'“
Ochrahuješ v stanu svém před svárlivými jazyky.

29. Požehnán Hospodin: neb dívné učinil mí milosrdenství
své v městě ohraženém.'*

23. Já pak řekl jsem u vytržení mysli své:** Zavržen jsem
od očí tvých. Protož'* vyslyšel jsi hlas modlitby mé, kdyš
jsem volal k tobě.

24. Miujtež Hospodina všíckní svatí jeho: neboť pravdy
vyhledávati bude Hospodin,'* a odplatí hojně těm, kteříž pýchu
provádějí.

25. Zmužíle sobě čiňte, a posilůte srdce svého všickni, kteříž
doufáte v Hospodina.

2 6 J. pravdivý, věrný v zaslíboních svých.
3 £ j. marného modlářetví, hidání a dotazování se na badonenosí,

k čemmělidé, ve víře nestálí, v úzkostech útočiště brávali, jakož I Saul:
nikoliv pak David.

* © J. zbynulo zdraví mé.
>L vyprably.
* ©j. v zapomenntí jsem, jako bych jíž byl mrtev.
+ Tato slova se vykládají o Kristu, jejž Židé haměli a o jehož bez

Aivoti se radili.
9 4 J. vahlédní naň milostivě.
* © | dobrotivostí.

1 4, j. odložil.
W 4. j. v sinl stánku svého před bouHivostí lidskou.
W £ j. v městě Cejle, a pak v jeskyni na poušti Mahon. 1. Král. 29,

38.2,4
18t. j. v skormoucení svém jan malomyslný, totiž když jsem utikal

před Saulem.
t* £, j. patře na mon opvštěnost.
'* Hebr. text: Ostříhá věřících.

řeF—
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ŽALM XXXI
(82)

David sa blahoslavené počitě hající. Oplakává břichů svých, a břížalků

k pravému pokání nepominá.

1. Samého Davida [žalm] vyučující.
Blahoslavení ti, jimžto odpuštěny jsou nepravosti: a jichžto

přikryti jsou hříchové.'
2. Blahoslavený muž, jemuž Hospodin nepřičeti hříchů,*

aniž jest v duchu jeho lsti.
3. Že jsem mlčel, zestárly“ kosti mé, když jsem volal

celý den.“
4. Nebo dnem i nocí tížila mne ruka tvá,* obrácen jsem

v bídě savé,když zaboden jest trn [ve mne).“
5. Hřích svůj oznámil jsem tobě: a nepravosti své neukryl

jsem. Řekl jsem: Vyznám na sebe nepravost svou Hospodinu:
a ty odpustil jsi bezbožnosť hřícha mého.

6. Za to? modliti se bude k tobě všeliký svatý v času pří
hodném. A když se rozvodní vody mnohé,“ k němu 8e ne
přiblíží.

7. Ty jsi útočiště mé před soužením, kteréž obklíčílo mne:
plesání mé, vytrbní mne z obklíčujících mne.?

8. Rozum '* tobě dám, a vyučím tě cestě té, kterouž krá
četí budeš: utvrdím nad tebou očí své.!"

9. Nechtějtež býti jako kůň a mezek, kteříž rozumu ne
mají. Ohlaví a uzdou čelisti těch sevří, kteřížto se nepřibli
žují k tobě.'*

10. Mnozí bíčové [na] hříšníka, ale toho, jenž naději skládá
v Hospodinu, milosrdenství obklíčí.

11. Radujte se v Hospodinu, a plesejte spravedliví, a ho
noste se všickní srdce upřímného.

ŽALM XXXII.
(68)

David vabuzaje opravodlivék chválení Boba s předlvnýchskutků jeho, v nichšto

se všemohonenost, prozřetedinost u dobrota Boži spatřuje.

1. Žalm Davidův.

Veselte se spravedliví v Hospodinu: na upřímnét přísluší
chválení.'

ŽALM XXXI.

tt j. tak aby vice ee neobjovili před tváří Boží, t. J. ahlazeníjsou.42
%t Jj. za vinu a ku potrestiní.
9 © Jj. zprahly.
* t j. každodenním, nstavičným voláním a úpěnim chřadi jsem, po

pěvadě jsem bříchu svého Bobn nevyznal. Viz 2. Král IL. 2—%.
st | trestající.
6 tj. když mne bodal trn svědomía důtky Nathanovy, obrátil jsem

se k pokání a vysnání.
* L J. za odpuštění bříchů s nepravosti.
* £ j když veliká nebezpečenství přihrnou se.
9 Hobr. text: Ty jel skrýše má; od soužení zachováš mne, s ple

sdním vítězným obklíčiš mne.
te £ j. mluví teď Hospodin.
n ustaviéně chel na tebe patřící, a tobě radon ko pomoci přispívati.

Aneb, zacho vám ti stůje mílosť svou.
t ©j. soužením přinuť kn pokání ty, kteří důvěrně nechtějí samí

k tobě přijíd. Hebr. text: Nebývejte Jako kůň a Jako mezek, kteří
rozomu nemají, jejichžto ústa uzdon a udidly sevříti musíš, aby tobě
nenškodili.

ŽALM XXXI.

tt J. jim alnší obváliti Boba zpěvem.
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2. Oslnvujte Hospodina na harfé: na žaltáři o desíti stru
nách prozpěvujte jemu.

3. Zpívejte jemu píseň novou: dobře prozpěvujte jemu hla
sem zvučným.

4. Nebo pravé jest slovo Hospodinovo, a všíckni skutkové
Jeho jsou věrní.

5. Miluje milosrdenství, a soud: milosrdenství Hospodinova
plná jest země.

6. Slovem Hospodinovým nebesa utvrzena jsou: a dechem
úst jeho všecka moc jejich.“

7. On ahromažduje jako v láhvi vody mořské: * chová v po
kladnicích propasti.“

8. Boj se Hospodina všecka země: a před ním třeste se
všickni obyvatelé okršlku země.

9. Nebo on řekl, a (všecky věcí] učiněny jsou: on rozkázal,
a stvořeny jsou.

10. Hospodin rozptyluje rady národů: zamítá pak myšlení
lidaká, a zavrbuje rady knížat.

11. Ale rada Hospodinova zůstává na věky: myšlení srdce
jeho od pokolení do pokolení.

12. Blahoslavený národ, jemuž Hospodin jest Bohem jeho;
lid ten, jejž on vyvolíl za dédictví.*

13. 8 nebe shlédl Hospodin, viděl všecky syny liduké.

14 Z připraveného příbytku svého shlédl na všecky, kteří
bydlí na zemi.

15. Ten, jenž stvořil srdce jednohokaždého z nich: rozumí
všem skutkům jejich.

16. Nebýváťspasen král mocí velikou: a obr nebude spasen
množstvím síly své.

17. Oklamavatelný jest kůň k spomožení: v hojnosti pak
afly evé nebude vysvobozen.“

18. Ejhle oči Hospodinovy na ty,' kteříž se ho bojí: a na
ty, kteříž doufají v milosrdenství jeho.

19. Aby vyprostil od smrti duše jejich: a žívil je v hladu.

20. Duše naše očekává Hospodina: poněvadž spomocník a
obránce náš jest.

21. Nebo v něm se veselití bude srdce naše: a ve jménu
jeho svatém jeme doufali.

22. Budiž milosrdenství tvé nad námi Hospodine: jakož
jsme doufali v tebe.

ŽALM XXXIII.
(4)

David vysvobozen jsa s těžkého nebespečenství Boba uleví, a vypravuje, že Béh

chrání lidi pobožad,

“

1. (Žalm) Davidův, když proměnil oblíčej svůj před Achi- <
melechem, a tento propustil ho, a on odešel. (1. Král. 21, 1.)

2. Chváliti budu Hospodina každého času: vždy chvála jeho
v ústech mých.

B. V Hospodinu chlubiti se bude duše má: ať to slyší tiší,
a veselí se.

+ Jj všecko vojsko, bvězdy nebeské.
* tj. v jednom místě. 1. Mojž. 1, 9.
* € j. moře v břehách Jako ve skladě zavřené drží.ej. id
* tj. Jezdec. K vítězství není 00 za allu koně spoléhati.
* £ j. milosť, ochrana Boší s těmi.

,/

-S ŽALM.XXXIV, 706

4. Zvelebujtež se mnou Hospodina: a vyvyšujmež jméno
jeho společně.

5. Hledal jsem Hospodina, a vyslyšel mne, a ze všech zá
rmutků mých vytrhl mne.

6. Přistapte k němu, a osvícení buďte:*! a tváři vaše ne
budou zahanbeny.*

7. Tento chudý“ volal, a Hospodin vyslyšel ho: a ze všech
zármutků jeho vysvobodil ho.

8. Postaví se anděl Hospodinův kolem těch, kteříž se ho
bojí: a vytrhne je.

9. Okuste, a vizte, jak libý jest Hospodin: blahoalavený
muž, kterýž doufá v něho.

10. Bojtež se Hospodina všíckní svatí jeho: neboť nemají
nedostatku ti, kdož se ho bojí.

11. Boháči“ nouzi měli, a lačněli: ale ti, kteříž hledají
Hospodina, nebudou zkrácení v ničemž dobrém.

12. Pojďtež synové, slyšte mne: bázní Hospodinově vyučo
vati budu vás.

19. Který jest člověk,jenž žádostív jkst života: a chce vi
děti dny dobré?

14. Zdržuj jazyk svůj od zlého: a rty tvé ať nemluví lsti.
15. Uchyl se od zlého, n čiň dobré: hledej pokoje, a stíhej jej.*

16. Oči Hospodinovy“ jsou k spravedlivým: a uši jeho
k prosbám jejich.

17. Ale oblíčej Hospodinův" proti těm, ktefíž činí zlé: aby
vybladil ze země památku jejich.

18. Volali spravedliví, « Hospodin vyslyšel je: a ze všech
zármutků jejích vysvobodil je.

19. Blízko jest Hospodin těm, kteříž usouženého jsou srdce :
a ponížené duchem spaseny učiní.

90. Mnohá jsou soužení spravedlivých: ale ze všech je vy
svobodí Hospodin.

21. Ostříhát Pán všech kostí jejich: jedna z ních nebude
zetřína.*

22. Smrť hříšníků nejhorší: a ti, kteří nenávidí spravedli
vého, zajdou.*

23. Vykoupí Hoepodin dušeslužebníků svých: a nezajde
žádný [z těch), kteříž doufají v něho.

ŽALM XXXIV.
(85)

David Zádá Bohs za pomoc proti těm, kteřiž mu, jak podobné, u dvora Saulova

na cti utrbaji, a letívě o něm uhládaři.

1. Žalm samého Davida.

Sud Hospodine ty. jenž mí škodí, vybojuj ty, kteříž proti
mně bojují.

ŽALM XXXII

*©J. vyjasněte 6avesele hleďte.
> £ Jj.nebndete v nadějí sklamání.
* Ukazuje žalmista Páně na sebe, stavě sebe za příklad k utvrzení

toho, eož v. 6. pravil.
* t Jj. pylní a brdí. Hebr. text: Lvičata, t. j. kdož na svou sílu a

moc se spoléhají, mívají nedostatek dnohovní útěchy a milosti.
5 © J. se vší snažností o to měj péči, abys vnitřuí pokoj duše, Jakož

1 pokoj s bližním zachoval.

trestajlci.
* t J. bez vědomí a růle
9 Hebr. text: Besbožníka zahobí vlastní jebo alosť, a ti, kteří ne

návidí spravedlivého, zkažení badou.
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2. Uchop zbraňa štít: a povstaň mi ku pomoci.
9. Vytrhni meč, a zavři ' proti těm, kteříž mne stíhají: rciž

duší mé: Spasení tvé já jsem.
4. Nechť se zahanbía zastydí, kteří hledají duše mé. Zpět

ať jsou obrácení, a zahanbení ti, kteří mi zlé obmýšlejí.
5. Ať jsou jako prach před tváří větru: a anděl Hospo

dinův ať tiskne je.
©. Budíž cesta jejich tma a plzkost: a anděl Hospodinův

af stíhá je.
7. Nebo bez viny ukryli na mne záhubné oaidlo své: bez

příčiny zhaněli duši mou.*
8. Ať přijde naň“ osidlo, jehož nezná:“ a léčka, kterou

skryl, ať uchopí bo: a v též osidlo ať padne.
9. Duše pak má plesatí bude v Hospodina: a kochati se

bude nad spasením jeho.
10. Všecky kosti mé řeknou:* Hospodine, kdo jest podobný

tobě? Jenžto vytrhuješ mdlého z ruky silnějších nad něho:
chudého a nuzného od těch, kteříž ho násilně loupí.

11. Povstavše svědkové nepraví, o čemž jsem nevěděl, do
tazovalí se mne:

12. Odplacovali mi zlým za dobré: opuštěností duší mé.“
19. Já pak, když mi obtížní byli, obláčel jsem se v žíní.“

Ponižoval jsem postem duše své: a modlitha má v lůno mé
se navracela.“

14. Jako blížního, a jako bratra našeho. tak jsem obliboval:
Jakožto ten, kterýž kvílí a zarmoncen jest, tak jsem se po
nižoval.?

15. A proti mně'“ veselili se, a rotilíse: a shromáždily 6e
na mne biče,'* a nevěděl jsem.

16. Rozptýlili se, aniž želeli,'“ pokoušeli mne, posmívali se
mi porouháním: skřipěli na mne zuby svými.

17. Pane, kdy shlédneš? Osvobodiž duší mou od zlosti je
jich, od lvů jedinkou mou.

18. Velebiti budu tě v abromáždění velikém, v lidu vážném
chváliti budu tebe.

19. Ať se nade mnou neradují tí, kteříž bezprávně mi se
protiví: ti, kteří mne nenávidí bez příčiny a mhoarají očima.'!*

20. Neb ke mně sice pokojně mlovili: ale v hněvu země
mluvíce,'“ lsti vymýšleli.

21. A rozdírali na mne ústa svá, a říkali: Hahá, hahá, již
uviděly oči naše.'*

22. Tys to viděl Hospodine, nemičiž: Pane, neodstupuj
ode mne.

ŽALM XXXIV.

5 £ J. cestu, vyjdi vstříc.

2%Hobr. text: S příčley vykopal Jima duši mě.9 © j. na údhlavního nepřítele
* £. j. jehož se nenadál.
S £ J. údové moji; já celý okřeju, a velebiti tebe budu, Fka:
* t. J. tak abych ode všech byl opuštěn, židné odnikud pomocí

A slo Jinak jsem Jednal T kdyš ml obtížní byli, Jako Baul

*tLj aklopieovn oo ae a poa dajichozdmrenímodlilModlení u starých tim způsobem so dálo, Ze erdečná modlitba, z úst
k čadrům sklopených, zase jako k srdci 6e navracela.

* © J. Jako by blízel přátelé moji byl, tak jsem se k ním chovaj,
A pro ně se rmontil.

"©Hebr. text: s mého zlého.
5 £ Jj. trhání.
t.j rozešli se sice, ale bez žejn.
'* £ Jj. pohrdaji mnou.
'* € j. s bněvem zatajeným.
35£ J. radost, a čeho jeme dávno sobě přáli.77m
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23. Porstaň a pohleď k soudu mému; Bože můj a pane

můj, ku při mé.
24. Suď mne podle spravedlnosti své, Hospodine Bože můj:

a af se neradují nade mnou.
25. ACneříkají v ardcích svých: Hahá, hahá duší naší:'“

a ať neříkají: Sehltilí jsme jej.
26. AC se zahanbí a zastydí. spolu, ktaří se radují mému

zlému. V hanbu a stud ať jsou oblečeni, kteří se vychloubají
proti mně.

27. AL plesají a se radují, kteríž přejí spravedlnosti mé,'*
a ať říkají vždycky: Veleslaven budiž Hospodin, ti, kteříž
přejí pokoje služebníku jeho.

28. A jazyk můj ohlašovati bude spravedlnosť tvou. a přes
celý den chválu tvou.

ŽALM XXXV.
(86.)

Prorok vypisuje nešlechotnost lidi bezbožoýcb. Slavl neskončenon dobrotu
Božekoa. Důvěroš žádů za vysvobození z moci nepřátel.

1. Ku koncí, od služebníka Hospodinova samého Davida.
2. Řekl nespravedlivý sám v sobě: Hřešití budu: neníť

bázeů Boží před očíma jeho.'
3. Nebo lstivě činil před oblíčejem jeho, aby nalezena byla

nepravost jeho k nenávisti“
4. Slova úst jeho jsou nepravost, a lesť: nechce urozuměti,*

aby dobře činil,
5. Nepravosť amýšlel i na ložei svém: stával na každé cestě

nedobré, zlosti pak neměl v nenávisti.
6. Hospodine až k nebi milosrdenství tvó: a pravda tvá až

k oblakům.

7. Spravedlnost tvá jako hory Boží:“ sondové svoji propastnesmírná * Lidi i hovada zachováváš

8. Kterak jsi rozmnožil milosrdenství své Bože, Synové pak
lidští v stínu křídel tvých * doufají.

9. Opojeni budou z hojnosti domu tvého: a proudem roz
koše své napájeti je budeš.

10. Nebo u tebe jest studnice žívota:“ a v světle tvém
uzříme světlo.'*

11. Rozestři milosrdenství své na ty, kteříž tebe znají, a
spravedlnost svou na ty, kteří jsou upřímého ardce.

12. Nepřicházej na mne noha pýchy: '' a raka hříšníka ať
nepohybuje mnou.'“

'* Měboděk duši naši, to Jest milé nám.
" £ J. aby se ml spravedlnost stala.

ŽALM XXXV.

' £ j. bezbožný sám u sebo mysli na hřích, má předsevzetí hřešiti,
neboje se Boha.

"L j. pokrytě se má k Bohu před lidmi, aby se jim spravedlivý zdá),

a že nenávidí nepravosť. Aneb: Bém sebe svodi, noyale, aby nehra
vosťJehopohlodáránaP o Dna k ndvní a Got* £. J. nčení adravého k sobě

* £ j. stálá a pevná Jest.
5 £ J. nevystižitelní, jako hinbokosť mořská. Spravedlnost a sondové

paoenají tuto pravý spůsob, jak Bůb spravuje svět aneb opatrování

ey všecko,co na světětije, od člověkaaž do hovada.

/
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18. Tamťjsou padli, kteříž páchají nepravost: vyhnáni jsou,
aniž mohli povstati.'*

, ŽALM XXXVI.: 18)
Prorok napomlná pobožn: aby vidouce, že bezbošným na světě dobře se
vode, Jim toho-nezářidělí; ale raději vBoba doufali,s se těšili, še štěstí bez
bošných kratičké a "pouiljející, život pak pobožbých | v bidách potěšitelný

a radostný bývá.

1. Žalm samého Davida.

Nechtěj záviděti zlostníkům: (niž horlí nad činícími ne
pravost. *

2. Nebo jako tráva rychle uvadnou: a jako zelené bylinybrzce sklesnou.

9. Doufej v Hospodina, a číň dobré, přobýne v zemi, a živ
se zbožímjejím.*

4. Kochej se v Hospodinu, adá tobě žádosti erdce tvého.

5. Vyjev Hospodinu cestu svou“ a "naději měj v něm: a
on učiní.

6. A vyvede. jako světlo spravedlnost“ tvou, a soud“ tvůjjakopoledne:
7. poddán bud Hospodinu,“ a modli se jemu. Nechtěj zá

vlděti tomu,-jemuž se daří na cestě jeho, člověku činícímu
nespravedlnost.

8. Přestaň od -hněvu, a zanech prchlivosti: nezpouzej se,
aby zlá činil.?

9. Neboťti, kteří činí zle. vyhlazení-budou: ale: u kteří
očekávají Hospodina, dědičně zemí vládnouti budou,

10. a ještě maličko, a nebude hříšníka: i budeš hledati
místa jeho, a nenalezneš bo.

11. Tiší pak děditi budou zemi, a kochati se budou v množ
ství pokoje.?

12. Šetřiti.bude hříšník spravedlivého: a skřípěti bude naň
zuby svými.

18. Ale Hospodin poamívatí se bude jemu: nebo předvídá,
že přijde den jeho.“

14. Meč vytrhlihříšníci: natáhll -lučiště své, aby porazili
chudého a nuzného: aby zabíjeli upřímé srdcem.

15. Meč jejich vejdiž v srdce jejich: a lačíště jejích budiž
zlá:náno. ,

16. Lepší jest maličkospravedlivému, nad bohatství hříníkův mnohá.

1%.Nebo ramena hříšníkův setřína budov; spravedlivé pak
apevůuje Hospodin.

» ©J. mka bezbožného nazavozuj mne tam, kdež padaji, hynou, a

Již na všdyoky poražení Jon, Štaitelé nepravosti.

ŽALMXXXVI.ey.pehněraj© sezapříčinouslostníků,kdyžjevtěstívldiš;
aalž jim toho -záviď.

*t Jj. neoponštěj země proto, že bezbožní utiskojí spravedlivé adobře so mají. Hebr. text: žív se spravedlivě.
* £ J. předsevzetí svě, běh živote svébo mn porně, a na něho vlož.
* t Jj. nevinu tvon.
5 £ |. spravedlivou při tvou víc a více ubjasní, tak že jako poledne

všem patrad bude,
* Hebr. text: mičelivě se měj k Hospodinu, t. J. v tichosti a trpěll

vostí, bez odporu a reptůní snášej, což Bůb na tě vzkládá.

> To ukládání besbožníka o šlechetném člověku jest Bohu jako
a nepovede se mu; ano na něho samého
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18. Znáť Hospodin dny '* nepoškvrněných: a dědictví jejích
na věky bude.

19. Nebudou zahanbení v čas zlý, a ve dnech hladu nasy
cení badou: ©

2, nebo hříšníci zahynou. Nepřátelé pak Hospodinoví bned
jakž poctění budou a vyvýšení: hynoucejako dým pominou.

21. Vypůjčovati se bude hříšník, a nezaplatí,- spravedlivý
pakslítujese, audělí.

22. Nebo dobrořečící jemu 1“ děditi budou zemi: zlořečící
pak jemu zahynou.:

23. Od Hospodina krokové člověka '* spravování budou: a
cestu jeho on oblibovati bude.

24. Jestliže by upadl, neurazí se: nebo Hospodin podkládá
ruku svou.

25. Mlad jsem byl, a sestaral jsem se: ale neviděl jsem
spravedlivého, aby byl opuštěn, ani semene jeho, že by hle
dalo chleba.'*

26. Celý den'* slitovává se a půjčuje: a eímě jeho. v po
žebnání bude.

27. Odstup od zlého, a čiň dobré: a přebývej na věky
věkův.

26. Nebo Hospodin miluje spravedlnost, 8 neopustí svatých
svých: na věky zachování budou. Nespravedliví budou tre
stáni: a símě bezbožných zahyne.

29. Ale spravedliví děditi budou zemi: a přebývati budou
na nína věky věkův.

80. Ústa spravedlivého přemýšlovati budou moudrost, a
jazyk. jeho bude mluvití soud.'“ (Přísl. 31, 26.) 

31. Zákon Boha jeho (jest) v srdcí jehof*a (tak) nepod
vrtnouť se. kročeje jeho.

32. Šetří hříšník spravedlivého: ahledá uamřtiti bo.
- 38. Ale Hospodin nenechá ho v rukou jeho: aniž ho od
soudí, když souzen bude od něho.'*

84. Očekávejí Hospodina, a ostříhej cesty jeho: a vyvýší
tě, aby dědičně obdržel zemi: uzříš, že zahynou hříšníci.

85. Viděl jsem. bezbožníka velmi vyvýšeného, a pozdviže
ného '* jako cedry libánské.

36. A šel.jsem tudy, a hle nebylo ho: a hledal jsem ho,
a není nalezeno místo jeho.

97. Ostříhejž nevinnosti, a hleď na upřímost: neboť jest
pozůstalost člověku pokojnému.'*

38. Nespravedliví pak vyhynou spolu: ostatkové *©bezbož
ných zkažení budou.

39. Ale spasení spravedlivých od Hospodina: a obránce je
jich v čas soužení.

40. A bude spomáhati jim Hospodin, a vysvobodí je: a vy
trhne je od hříšníkův, a zachová je: proto že donfali v něho.

!9 $, j. pečuje o život a dobré.

" £ J. z požehnání Božího; kdežto khréněpožehnání Božího jsa zbaven, sám dlužiti so musf, anlž může oplati
" £ J. Hospodina.
'3 £ J. spravedlivého.
" £ j. žebralo nuzně. I také spravedliví upadávají v chndubu, bez

své vlny; leč proto přec s pomoci Boží nezhynou hladem, alo najdon
obžlvení.

'* t, j každého časn, vidycky.
'* £ j. což pravého jest."tjK o opona.
'* L Jj. vahůra rostoucího, rozložen

tj. Mm enímaposlatalosí—ada děel
BIwe 38 čenseada©tro X ý * £ Jj.potomela dědici> ns A y ends 70

> a '“ M. : — ŽE 27 n
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ŽALM XXXVIL
(88.)

David jen u veliké těškosti a nemoci, vypravuje svou bídu | slosť nepřátel.
K Bohu 6e otiků, a za pamoe | vysvobovení Zádá.

1. Žalm Davidův k upomínání* v sobotu.“
2. Hospodine v prchlivosti své netresci mne, aniž v hněvu

svém kárej mne.
3. Nebo střely tvé uvízly ve mně: a ztížil jei ruku svou

nade mnou.*

4. Nenít zdraví na téle mém před tváří hněvu tvého: ne
mají pokoje kosti mé od tváři hříchův mých.

5. Nebo nepravosti mé vystoupily nad hlavu mou: a jako
břímě těžké obtížily se nade mnou.

6. Zahnojily a porušily se jízvy mé, pro nemoudrosť mou.“
7. Bídný učiněn jsem a shrben jsem * dokonce: celý den

chodil jsem zarmoucený.
8. Nebo ledví má plná jsou mrzkosti,“ a není zdraví na

těle mém.

9. Ztrýznén jsem, a ponížen jsem příliš: řval jsem pro
lkání srdce mého.

10. Pane. před tebou všecka žádost má: a lkání mé není
před tebou skryto.

11. Srdce mé zkormouceno jest, opustila mne síla má: a
světlo očí mých, i to není se mnou.*

12. Přátelé moji. i nejbližší moji proti mně se přiblížili a
stáli: a kteří vedle mne byli, zdaleka stáli.“

13. A ti, kteří hledali duše mé, násilí činili.“ A kteří mi
zlého chtěli, mlavili marnosti: a přes celý den lesť smýšlelí.

14. Já pak jako hluchý neslyšel jsem: ajako němý, kterýž
neotvírá úst svých.

15. A učiněn jsem jako člověk, kterýž neslyší: a kterýž
nemá v ústech svých odmlouvání.

16. Neboť v tebe Hospodine doufal jsem: ty vyslyšíš mne,'*
Pane Bože můj.

17. Nebo jsem řekl: Aťby někdy neradovali se nade mnou
nepřátelé moji: a když by poklesly nohy mé, nade mnou se
nevychloubalí.'*

18. Poněvadž já k bíčování hotov jsem: a bolesť má jest
před oblíčejem mým vždycky.

19. Nebo nepravost svou budu vyznávati: a myalíti (na
amíření) pro hřích svůj.

20. Nepřátelé pak moji živi jsou, a gilí se nade mnou:*'*
a rozmnožují se ti, kteří nenáviděli mne neprávě.'*
. 21. Kteří se odplacují zlým za dobré, utrhali mně: proto
že jsem následoval dobrého.'!

' t J. Boha, aby scelal pomoc.

„C pnl ndenovátoěí* £ J. ruka tvá těžce na mne doléhá.aaa zrátzá a©vkooJítyverázydoleměJIBza
celeně a zhojená. 2. Král 19,

Ae, pod tší nopruvostivvých.
* t J. vnitřnosti mě, ardos mé plně Jest Eddostivosti, kteráž ovaluje

na mne bída.
* £ J. 1 zrak mne opustil.
9 ©J. někdejší přátelé jsou teď mýrl protivníky a vzdalnjí se mne.
S Hebr : činí mi nástraby t j. působi k mé zkáze

"©Hebr : ty na mne odpoviš.

Mono jo mejopěkýbylvežji" £ Jj. mocnější jsou
1 £ j. bez příčloy
" £ J. fe vyhlodávám, 008 dobrého jest.

: -> W » ha NVm p Dnke AVR
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22. Neopouštějž mne Hospodine, Bože můj: neodcházej
ode mne.

23. Pospěš k spomožení mému, Pane Bože spasení mého.

ŽALM XXXVIII
(a9)

David vida nešlechetné ldi v štěstí býti, ač sobě ulošll, na prozřetelnost Boši

proto nenařikati (výš BG,1.), přece v takové pokušení padl, Pročež sám k sobě

přišed prosil Boba za odpuštění e spomožení = přítomné úzkosti,

1. Ku konci, pro samého Idithuna.' Píseň Davidova.
2. Řekl jsem: * Ostříhati budu cest svých: abych nezhřešil

jazykem svým. Položil jsem stráž ústům svým, když se po
stavil hříšník proti mně.

9. Oněměl jsem a snížen jsem, a mlčel jsem o dobrém:*
ale bolesť má obnovila se.

4. Zahřílo se ardce mé ve mně: v přemýšlování mém roz
pálil se. oheň.“

5. Mluvil jsem jazykem svým:* Dej mi znáti Hospodine
konec můj, a počet dnů mých jaký jest: abych věděl, čeho
mi se nedostává.“

©. Hle na míru uložíl jsi dny mé:* a bytost má“ jest jako
nic před tebou. Avšak pouhá marnost každý člověk živý.*

7. V pravdě pomíjí člověk [jako] stín: *“a nadarmo kormoutí
se. Poklady akládá: a neví, komu je shromažďuje.

8. A nyní jaké jest očekávání mé? zdaliž ne Hospodin?
I bytost má u tebe jest.''

9. Ode všech nepravostí mých vyprosť mne: v pohanění ne
moudrému vydal jsi mne.'*

10. Oněměl jsem, a neotevřel jsem úst svých, neb tys to
učínil.

11. Odejmiž ode mne rány své.

12. Od afly'* roky tvé v káráních já zemdlel jsem: pro
nepravosť trestal jsí člověka. A chřadnonti učinil jeí jako pa
vouka duši jeho: marně zajisté kormoutí se všeliký člověk.

13. Vyslyš modlitbu mou Hospodine, a prosbu mou: ušima
pozoruj slz mých. Neodmičuj se: nebo příchozí já jsem u tebe,
a pocestný, jako všickni otcové moji.

14. Ulev mí, abych se poobčerstvil prve, nežli bych se ode
bral,'* a více mne nebylo.

ŽALM XXKVIL

1 Přednímu zpěváku Idithunovi, aneb k zpívání při hudbě Iditku
nově. Bylať eelš rodina lovitská chrámových zpěvák Iditbunoveů.

nevy .
J. horlivosť má roznitila se, když jsem přemýšloval o zlobě Hdi.
J. kdyš nebylo lze od Hi žádné rady, pomoci a potěšení do

*LJ.comí sbývá dnů živobytí mého, a dle toho zřídil na
| svou.

S T koatšký věkvěk jsi mí nložil; hebr.: Nadlaň odměřiljsí mí dnů.
"54 j. věk můj krátký.

9 £ J. širot každého člověka.
'©£ J. na zdi obražený.
1 £ J. život můj, mé trvání leží v moci tvé,
1 Hebr. text: za posměch bláznů nevystavuj mne.
3 £ J. od ran.
% £ J. z tohoto světe. Job. 10, 20.
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ŽALM XXXIX..
(40)

David připominaje sobě předešlů dobrodicl Boší, a s naděrního nebezpočenství

vysvobození, v důvěrnosti k Bohu 60 nastavuje, a také | v soužení přítomném od
něbo pomoci Zádá.

1. Ku konci. Žalm samého Davida.

2. Očekávaje očekával jsem Hospodina,“ i naklonil se ke mně,
3. A vyslyšel prosby mé:.a vyvedli mne z jezera bídy,“ a

z bahnivého bláta.* A postavil na skále nohy mé: a zřídil
kroky mé

4. A vložil v ústa má píseň novou, chválu Bohu našemu.

Uhlédají mnozí, a báti se budou: a doufati budou v Hospo
dina.*

5. Blahoslavený ten člověk, jemuž jest jméno Hospodinovo
nadějí jeho:“ a neohlédl se na marnosti a bláznovství křívá.“

6. Mnohé věci učinil jsi ty Hospodine Bože můj, a dívné
„skutky tvé: | v myšleních tvých není, kdo by podobný byl
tobě. Ohlašoval a mlavil jsem: rozmnožení jsou nad počet."

7. Obětí a darů nechtěl jní: ale uši dokonal “jsi mi. Oběti
zápalné a za hřích nežádal jsi:

8. tehdy řekl jsem: Hle přícházím.“ Na počátku knihy '*
psáno jest o mně,

9. abych činil vůli tvou: '* Bože můj, chtělťjsem to, a zákon
tvůj u prostřed srdce mého.

10. Zvěstoval jsem spravedlnost tvou v shromáždění velikém,
hle rtům svým zbraňovati nebudu: Hospodine ty víš.

11. Spravedlnosti tvé neukryl jsem v srdci svém: pravdu
tvou a spasení tvé vypravoval jsem. Neukryl jsem milosrden
ství tvého, a pravdy tvé před shromážděním mnobým.

12. Ty pak Hospodine nevzdaluj slitování svých ode mne:
milosrdenství tvé a pravda tvá vždy mne ostříhaly.

13. Neboť jsou mne obklíčily zlé věci, jichž není počtu:
postíhly mne nepravosti mé, a nemohl jsem viděti.'“ Roz
množily se nad vlasy hlavy iné: a ardce mé opustilo mne.'*

14. Račíž ty mne Hospodine vyprostiti: Hospodine ku po
moci mé vzezři.

15. Ať se zahanbí a zastydí apolu, kteříž hledají duše mé,

aby ji odjali. Zpět st se obrátí, a zastydí se, kteříž chtějí mi
zlého.'*

16. Ať nesou i hned zahanbení své, kteříž říkají mi:
Hahá, habá.

17. Ať se veselí, a radují nad tebou všickni hledající tebe:
a at říkají vždycky: Veleslaven budiž Hospodin, kteříž milnjí
spasení tvé.

18. Já pak chudý a nuzný jsem: Hoepodin pečuje o mne.
Spomocník můj, a obránce můj jel ty: Bože můj neprodlévejž.

ŽALM XL.
(4)

Dobrořečení Davidovo těm, ktařiš jemu a lidu jeho na útěku před Baslem
aneb Absolonem dobře činili. Žádost na vysvobosení s moci a úkladu nepřátel.

3, Král, 17, 27.

1. Ku konci. Žalm samého Davida.

2. Blahoslavený, kterýž nad nurným a cbudým rozpomíná
8e:* v den zlý vysvobodí jej Hospodin.

9. Hospodin zachovej ho, a obživ ho. a blahoslaveného učiň
ho na zemí, a nevydávej ho v vůli nepřátel jeho.

4. Hospodin sešli pomoc jemu na bolestném loži jeho:
všecko ustlání jeho zpřevracej v nemoci jeho.*

5. Já jsem řek): Hospodine smiluj se nade mnou: uzdrav
duší mou, nebo jsem zhřešil tobě.

6. Nepřátelé moji mluvili zle o mně: Kdy umře tento, a
zahyne jméno jeho?

7. A jestliže vcházel, aby (mne) viděl, marné věci mluvil;
srdce jeho sbíralo nepravosť.“ Vycházel ven i mluvil

8. totéž. Proti mně šeptali všickní nepřátelé mojí: proti
mně myslili zlé věci.

9. Slovo nepravé ustanovili proti mně: Zdaliž, kdo spí, ne
přidá, aby zase vetal?*

10. Nebo člověk pokoje mého, v němž jsem doufal:“ kterýž
jídal chléb můj, pozdvíhl paty proti mně.*

11. Ale ty Hospodine smiluj se nade mnou, a pozdvíhni
mne: a odplatím jim.

12. V tom jsem poznal, že mne chceš:“ poněvadž nebude
se radovati nepřítel můj nade mnou

13. Mne pak pro nevinnost přijal jsí: a utvrdil“ jsi mne
před oblíčejem svým na věky.

14. Požehnán Hospodin Bůh israelský od věkův až na věky:
stah se, staň se.'“

ŽALM XLI.
42)

Dariá utikaje před Abeoloneem,dychti po stánku Páně. Nad přítomnou tělikosti

ŽALM XXXIX. maříká, a posledně v naději k Bohu se nastavuje.

* £ J. všocku nadejiu složil jsem v Hospodina. postaven jsa v bidě . . „i« nedezpošnnstv 14. 48, 1. Ku konci. (Žalm) vyučající, synům Kóre2. Jako jelen dychtí po studnicích vod: tak dychtí duše
má po tobě, 6 Bože.

i Lj. X olsteray, dn niž ee svrchku země a se střech voda sbíhá.
5 £ Jj. z velikého nebezpečenství, s jakovéhož nelze bez pomocí sm

vdznouti.
* Teď v ř. začne se ta nová píseň,
s £ Jj. který v Hospodinova zaslíbení a moc naději svou skládá.
* Nenachyluje se k marným a podvodným modlám; dle bebr : k pyš

ným a lživým lidem.
* £ J. mnobem více jich, než může vypraveno býti.
S t j. k poslušenství dokonalému otevřel; vlastně: provrtal — na

ŽALM XL.

' Žalm tento vykládá se podle smyslu dnehovního o Kristu Pána
a Jeho umučení, Jak viděti lze £ Jen. 18, 10

"t j. se bo ujímá.
* £ J. neb proměň, nomoc v zdraví obrať, uleběl jemu v nemoci,

1 azdrav bo.

„bi obíral, čím by mne dále roznášel.* Úrměšně řečeno: Ten leží s nevstane. Hebr. text: Kdyště se složil,
zase. Bůh ho stirá.

5 © J. přítel můj nejdůvěrnější.
"4 j. aby mne udeřil jako kůň. Míní tím Acbitofela a potom Jidáše.

9. Král. 17, 1. Jan 18, 16.
* žes mno sobě oblíbil.
9 Rebr.: postavil

'* ©j. neb Ámen | Amen. Touto závěrkou skonává se první kniha
Žalmů, které Židé dlo počtu knih Mojšíšových na patero knih rozdě
Uli, a Jež se podobně skonávají, totiž v Ž. 71, 88, 106 a 150.

ŽALM XLI

4 tj. spívání při budbě od potomků Kdre.

(©. Mojž. 21, 5. 6)
9 © Jj. ubych činil vůlí tvou. |
'9 £. j. písem svatých, zvláště pak v knihách Mojžíšových. Dle hebr.

texta: Vo svinutí neb zavinutí neb stočení knihy.. Neb otaří.paávali

rý na don pspír neb pergamen,kterýšpotomv troubustočiii.ta obracoje av. Pavel velmi piříbodněna syna Božího, k Žid.
10. 6—9.P. Je jako by řekl: Za díky nežádaljsi Otčeobětístarozákon

o ale dokonalépodrobenímé, mé poslušenství..t Jj.pro množství ani lédnonti.

'%£. |. srdce mé kleslo a všeliká aila Šívomá JEEvo mě vykynale.u t.j. Ubosť mají v neštěstí mém.

a SX £/Wo< x
a
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3. Žíznila duše má po Bohu, po Bohu silném,živém (říkajíc):
kdyže přijdu, a ukáží se před tváří Boží? *

4. Byly mi slzy mé chlebem * dnem i nocí: když mi říkají
každého dne: Kde jest Bůh tvůj? *

6. Na to jsem se rozpomínal, a vyléval v sobě duši svou:*
že přejdu na místo stánku podivného, až k domu Božímu:
v hlasu plesání, a chvály: zvuk hodujícího.“

6. Proč jsi smutná, duše má? a proč kormoutíš mne?
Doufej v Boha, nebo ještě vyznávati mu buda: spasení oblí
čeje mého,*

7. a Bůh můj. Ve mně samém zkormoucena jest duše má:
protož zpomínati budu na tebe ze země jordánské a hermon
ské, od hory maličké.“

8. Propast k propasti volá, v hluku vodopádů tvých.? Všecky
vysoké vody tvé a vlny tvé přes mne přešly.'*

9. Ve dne prokázal Hospodin milosrdenství své: a v nocí
píseň jeho:'* n mne modlitba k Bohu života mého: '“

10. i dím Bohu: Obránce můj jsi, proč jsl se zapomenul
nade mnou? a proč zarmoucený chodím, když mne sužuje
nepřítel?

11. když se lámají kosti mé,'? když tupí mne nepřátelé
moji, kteří sužují mne, když říkají ml po všecky dny: Kdež
jest Bůh tvůj?

12. Proč jsi smutná duše má? a proč kormontíš mne?
Doufej v Boha, neboť ještě vyzuávati mu budu: spasení oblí
čeje mého, a Bůh můj.

ŽALM XLIL
(43.)

Dále vode píssš v předešlém Zalmu spívanou.

1. Žalm Davidův.

Suď mne, ó Bože, a rozeznej při mou od národu nesva
tého,' od člověka nepravého a lstívého vytrhní mne.

2. Nebo ty jsi Bože afla má: proč jsi mne zapudil?* a
proč smuten kráčím. když mne sužuje nepřítel?

3. Sešli světlo své a pravdu svou: ony mne provodily, a
přivedly na horu svatou tvou, a do stanův tvých.

t J. do stánku před archa úmlovy, kdežto Bůh sldlí.
L J. pokrmem; mlsto Jidla, aneb I přijidle nstavičně slzim; 1 Král.

t J. v němšto svou naději skládáš? Však tě opustil.
t. j. ardoe své.
€ j. při bodech, aneb pří svatebním veselí. Smyal jest: Srdce mi

katím pelů, kdyš se nad tím rozpomílnám,že jsem cbodival,
a zas bych rád šel do domu Božího s hlasitým zpíváním a díků činěním,

tnožatvív plesajicich.
3 £ |. děkovati Jemu sa vysvobození.

SHebr.:Mizhar;takf 00 U“ horanazývala,na oíštoDavid tehdáž stavy ové měl. 5. Moji. 8,
VL, podzemních toků rod, neb potoků, z nlekě 60 vody v té kra

Jině jednak do Jordánu « velikým blakem vylávají, Jednak v Jezera
přudec ze země +0 vyrážejí.

"tj. a) alinítímpodobenstrímnebezpečenstvísvé, 2 uichž jedno drabé
"ELj. v nocí Já me wato díky opívám.
" $ j. kterýž mí zachovává život.
" ©j. když soužení to ml až kosti proniká.

ŽALM XLIL

ka 60 o přimou,voďJi protinárodunkrutnémujakopo
* t J. od sebe, daleko od stánku svého, do vyhnanství. Aneb: proč

jel mne zavrhl, opustil?

„a
M
M„i

M
hi

ŽALM XLIIL 806

4 I vejdu k oltáři Božímu: k Bohu, kterýž obveseluje mla
dosť mou.* Chválu vzdávati budu tobě na harfé, Bože, Bože můj:

5. Pročjsi amutná, duše má? a proč kormontíš mne? Doufej
v Boha, neboťještě vyznávati mu budu: spasení oblíčeje móho,
a Bůh můj.

ŽALM XLII.
: (4)

Žalmista jménem lidu lersalského, od nepřátel atrůponého a poraženého, připo
tminaje sobě předešlá dobrodiní Boží, otcem proházamů, prosi aa vysvobození,

1. Ku konci, synům Kóre k naučení.
2. Bože, ušima svýma slýchali jsme, a otcové naši vypra

vovali nám. Dílo, kteréž jsi vykonal za dnův jejich, a za dnů
starodávních.

3. Ruka tvá národy rozptýlila“ a čtípil jal je:“ potřel jsí
národy, a vyhnal jsi je.*

4. Neboť mečem svým neopanovali jsou té země, a rámě
jejich nespasilo jich: ale pravice tvá, a rámě tvé, a osvícení
oblíčeje tvého: * nebo zalíbil jsi sobě v ních.

5. Ty sám jsi král můj a Bůh můj: kterýž přikazuješ spa
není Jakobovi.*

6. V tobě nepřátely své rozmeteme rohem“ a ve jménu
tvém pohrdneme těmi, kteříž povstávají proti nám.

7. Neboť ne v ločišti svém akládati budu nadějí: a meč můj
neuchrání mne.8.Nebotyvysvobodiljsinásodsužujícíchnás:a ty,kteříž
nás nenávidí, zahanbil jal.

9. V Bohu chlubiti se budeme celý den: a ve jménu tvém
chválu vzdávatí budeme na věky.

10. Ale nyní jsi nás zahnal i zahanbil a nevytáhla, Bože,
e mocnostmi našimi."

11. Obrátil jsi nás zpět před nepřátely našimi: a tí, kteříž
nás nenáviděli, loupež brali sobě.

12. Vydal jal nás jako ovce k sežrání: a mezí národy roz
ptýlil jsi nás.

18. Prodal jsi lid svůj bez ceny:“ a nebylo množství při
prodávání jich.*

14 Vydal jsi nás k pohanění sousedům našim, ku porou
hání a ku posměchu tém, kteří jsou vůkol nás.

15. Uvedl jsi nás v přísloví národům: k potřázání hlavy
mezí lidmí.'*

1€. Přes celý den zahanbení mé přede mnou jest, a stud

—"tráři mé přikryl mne:'*
17. pro hlas vytýkajícího, a hanícího, pro pohled nepřítele

a stihatele.
18. Všecko to přišlo na nás, a však jsme se nezapomenuli

na tě: aniž jsme činilí neprávě proti zákonu trému.

5 ©.J. Jenž jest radosf má od mladosti.

ŽALM XLIIIL

5 ©J. s zdstapy, vojsky našimi, abys pomáhal nám bojovati, jako
Ješ pomáhůval otcám ohěim.

* £ j. zač kdo chtěl.

p E 4 dabylo ani do by byl ohni kuporau D.Mojí 38, 08,'é £.J. dal ješ nds v potapu a v posměch lidem.
' £. J. hanbu svou vidíme a cítíme ustavičně.= 2
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19. A neodatoupilo srdce naše zpět: aniž ae uchýlily stezky
naše od cesty tvé:

2. neboponížil jel. ble ne. místě soůžení,2 přikryl.DÁSstín smrtí.
21. Jestliže jeme zapomenuli na jméno Boha svého, jestliže

jamevztahovalí race své k Bohu cizímu:
22. zdaliž toho Bůhnebude vyhledávati? neb on zná skry

tosti srdce. Nebo pro tebe mrtveni býváme každého dne:
jmíni jsme jako ovce k zabití.

29. Povstaň, proč dřímáš Hospodine? povstaů a nežavrhuj
do konce.

24. Proč tvář svou odvracuješ, a zapomínáš na bídu naši
a soužení naše?

25. Neboť snížena jest v prach duše naše: přilnulo k zemi
tělo naše.'*

26. Povstaň Hospodine, spomožiš nám: a vysvoboď nás pro
jméno avé.

ŽALMXLIV.
(18)

Piseš o sňatku manželském Šalomonna s dcerou Faraonovou, V smyala dachov=

ním Je to píse ovatobní ke ctí Krista Pána, Jakožto Zenicha,a pravé církve, Ja

košto nevěsty jeho. Obou etnosf, ozdoba a láska se zde vypodobňuje.

1. Ku konci pro ty, kteříž proměnéni budou, synům Kóre
k vyučení, píseň na milého.*

2. Vynešlo“ srdce mé slovo dobré:* vypravuji já díla svá
králi. Jazyk můj péro písaře, rychle píšícího.*

8. Zpanilý jsi tvářností nadsyny lidské,“ rozlita jest milost
ve rtech tvých: “ protož požehnal tebe Bůh na věky.

4. Přepaš se mečem ? svým po bedrách svých, ó nejsilnější.
5. Sličností svou a krásou svou počni, šťastně pokračuj

a kraluj, pro pravdu a tichosť a spravedlnost:“ a dovedé tě <X
podivné pravice tvá.*

6. Střely '* tvé ostré, národové pod tebou padati budou,
[vniknou] do srdce nepřátel královských.

7. Trůn tvůj, ó Bože, na věky věkův: berla pravosti !".berla
království tvého. ,

8. Miloval jsi spravedlnost, a nenáviděl jsi nepravosti: proto

pomazal tě, Bože, Bůh tvůj olejem radosti ned spoluoučastníky tvé.'*

'* € J. docele, až na zem poražení json.

ŽALM XLIV.

* £ j. k zpívání při nástroji Šošaním od potomků Kóre, vyučujícípíseň o milých.

3 £ J. ardce mě jest k pajavovní krále rozplameněno, tuk že se níkoli tajiti s zdržeti nemo!
3 £ J. znamenita, totižPválu Kriata a olrkve jeho.
* t. j. Docha sv.,Jimžto nadšení proroci rychle mluvivali, nerozmyýšle

Jice se.
5 £ J. Kristus netoliko dle Božství uvého, ale £ dle člověčenství

svého, a to dle těla, | dle duše. (than. Basil. Jeron.)
* © Jj. tvů výminvnost I vůni | sladkosf ze sebe vydávající podobna

Jest k strdl rozlité.
* £ J. slova Božího.
*.j neb království Kristovo záleží v pravdě a spravedlnosti
9 Smysl Jest: Opásán sličností a krásou pokračuj v tom, což jal

předsevzal, a bojuj pro obhajování pravdy, míru a apravedinosti, | vykonáši skutky podivné.
te © Jj. mřlosti a
" £ Jj.berla přímá,jež vypodoběojíce kralování spravedlivé. Sv. Pavel

vykládá verš tento | následající o Synu Božim, k Žid. 1, 8. 9.
' ©J. více než Jiná knižata, aneb společníky tvé, totiž v dachorním

smyslu ostatní svaté a vyvolené Boži, kteří Jsou společníci a účastníci
královské slávy Kristovy.

E ŽALMXLV. 008
9. Myrrha, a aloe, a kasia '* z oděvů tvých, z domů alono

vých: ** z nichžto obveselili tě

10. dcery králův v počestnosti tvé. Stála královna tobě po
pravici v oděvu pozlaceném: ozdobena rozličností.!*

11. Poslyš dcero,'“ a viz a nakloň úcha svého: a zapomeň
na lid svůj, a ná dům otce svého.'"

12. A požádát král krásy tvé: neboť on jest Pán Bůh tvůj,
a klanětí se budou jemu. .

13. A dcery tyraké !9 s dary: oblíčeje tvého žádati '* budou
všickni bohatí národové.

14. Všecka sláva její, dcery královské vnitř,*“ v Jemováních
zlatých,

15. vůkol přiodína proměnami.““ Přivedeny budou králi
panny za ní:** příbuzné její přivedeny budou tobě.

16. Přiveleny budou s radostí a plesáním: přivedeny budou
do chrámu králova.

17. Místo otců tvých zrozeni budou tobě synové: ustanovíš
je knížaty po vší zemi."*

18. Připomínati budou jméno tvé v každém národu a pro
národu. Protož národové chváliti tebe budou na věky, i na
věky věkův. .

ŽALM XLV.
> (48.)

Složen při vpádu nepřátel, Jakl podobné, do země Jadská, kteříš nemětřesením
a bromobitím poražena!a rozptýleni Jsou, Ječto město Jerusnlém žádné při tom

škody nevzalo.

1. Ku konci, synům Kóre pro tajnosti" žalm.
2. Bůh náš outočiště i síla: spomocník v zármutcích, které

postihli nás příliš.
9. Protož nebudeme ce bátí, když se bouřiti bude země,

a přeneseny budou hory do 'moře.
4. Ječely a zakalily se vody jejich : zbonřily 8e hory silou *

jeho.
5. Prudkost řekyobveseluje město Boží:* posvětil stanu

svého Nejvyšší.

+2Jsou to skvostná voňavky, vypodobňujíce také dobré, Bobu líbeznd
skutky.

** Viz 3. Král. 22, 8). :
" Královna jakožto nevěsta vykládá se o církvi z pobanů shromá

žděnů, znamená pak kašdon svatou duší co nevěstu Kristovu. Rozlič
nosti tj. rozličnobarevným roučhem, a to znamení ctnosti v lisoe

Jeně. .
'é 1. j. duchovně církev a každá věrná duše.

"*Poslyš hlnsu ženicha svého, vlz, 60 pro zbo aělnll poslouchejbobo

nosti
: 9 před obličejem trým kořiti se budou.

19£ j. všecka slavná jest ta nevěsta královská, jejiž vnitřní krása
daleko Jost nad roucho jeji nádherně zlatem vytkávané. — Všecka
sláva cirkve z pohanů obrácené jest vnitřní, záležející u víře, naději
a lásce a jiných ctnostech.

4 tj. měnivým, růsnobarvým roochem.
t +, j. které ji provázejí, družky její.
2%£.j. místo patriarchů, jimiž sc škola šidovská bonosl, nabudeš ji

ných podobného ducha a výbornosti, totiž apoštolů a mužů apoštol
ských, kteréž za náměstky své po vší církví ustanovíš.

ŽALM XLV.

! Dle hebr.: na budební nástroj Alamoth. Vykládá se ten žalm
o bezpečnosti nebeského Jeruraléma, t. církve sv., pod ochranou Boží,
v bouři národů a v úpadu království světských nezviklaně stojící.

2 £. j. od násliného dati
* t.j. takové vody obveselnjí město Boží Joruanlém, zůstavivše Je

beze škody. V duchovním smyslu: Nebezpečí na cirkev dotírajicí ne
zděsí a nevyvráti Ji, anobrž potěší a obveselí, Ješto tím očištěna a po
svěcena bude.

o kP. “>-M
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6. Bůh jest uprostřed něho, nepohneť s: spomáhati jemu
bude Bůh z jitra, na úsvitě. .

7. Zbouření jsou národové, a nakloněna jsou království:
vydal [Hospodin] hlas svůj, a pohnula se země.

8. Hospodin mocností“ s námi: obránce náš Bůh Jakobův.
9. Pojďte, a vízte skutky Hospodinovy, jaké divy učinil

na zemí:

10. odjímaje války až do končin země. Lučiště setře, a po
láme zbraň, a štíty spálí ohněm.

11. Odprázdněte ee, a vizte, žeťjá jsem Bůh: vyvýšen budu
mezi národy, a vyvýšen budu na zemi.

12. Hospodin mocností s námi: obránce náš Bůh Jakobův.

ŽALM XLVL
(42)

Diků Bučaí po vitězství, kdyš archo Půvě, s sebou do bitvy vzatou, na hore

Slon zase přinášeli.

1.'Ku konel, pro syny Kóre, žalm.
2. Všickni národové tleskejte rukama: prozpěvujte Bohu

hlasem veselosti.
3. Nebo Hospodin nejvyšší, hrozný: král veliký nade vší

zemí.

4. Podmanil lidi nám, a národy pod noby naše.
5. Vyvolil nás dědictví své, krásu Jakobovu:* kterouž za

miloval.

6. Vstoupil Bůh“ s radostným zpíváním, a Hospodin seavukem trouby.

7. Prozpěvujte Bohu našemu, prozpěvujte: prozpěvujte králi
našemu, prozpěvujte.

8. Nebo král vší země Bůh: prozpěvujtež uměle.
9..Kralovati bude Bůh nad národy: Bůb sedí na stolici

svaté své.
10. Knížata národův ahromáždila se k Bohu Abrahamova *

nebo bohové silní země, náramně vyzdvižení jsou.“

ŽALM XLVIL
(48)

Pevnost města Jerazaléma pod ochoz Boží. — Marná usilování nepřátel

o dobytí jeho. — Odarování Boha s toho,

1. Žalm písně synům Kóre,' na druhý den po sobotě.
2. Vellký jest Hospodin, a velmi chvály hodný v městě

Boha našeho, na hoře svaté jeho.“
3. Zakládá se k plesání vší země hora Síon,* k straně půl

noční, město krále velikého.
4. Bůh v domích jeho poznán bude, když příjme je.

* Jinak zástupů, či Sabeoth, Pán nebes.

ŽALM XLVL

„ti dán, pobomatvo©Jakobovo.znamení přitomnosti Boží, vstoupila na boru Slon.
2 Král 6, 18. Spolu zní testo verš © vstoupení Krista Pána na nebesa.

* © j. poznávají pravého Boha.
* t j. proto ta knížata, jež jsou Jako pozemětí bohové, veliké cti a

moci dossbuji.
ŽALM XLVIL

Pe) žalmk zpíváníproída zpěváků » polomstvaKóra,*.£ J. v Jernsalémě, na boře
sti orní nalošenJet a mojí ned bory losoké k radost vší

země. Příčina té radostí vo v. 0. a 8.

= == ŽALMXLVIIL 810

č. Nebo hle králové země shromáždili se: sešli se v jedno.“
6. Sami uzřevše tak divili se, předěšení jsou, pobnuti jsou: *
7. strach popadl je. Tu bolesti jako pracující ku porodu,
8. (jako když) prudkým větrem ztroskotáváš lodi tharské.“
9. Jakž jsme alýchali,* tak jsme spatřili v městě Hospodina

mocností, v městá Boha našeho: Bůh založil je na věky.
10. Přijall jsme“ Bože, milosrdenství tvé u prostřed chrámu

tvého.

11. Jakož jméno tvé Bože, tak i chvála tvá do končin země:
plna jest spravedlnosti pravice tvá.

12. At se veselí hora Slon, a plesají dcery judské,“ pro
soudy tvé Hospodine.'*

13. Obejděte Sion, a obstupte jej; vypravujte na věžích jeho.
14. Přiložte srdce svá k pevnosti jeho: a rozdělujte domy

jebo,'' abyste vypravovali pokolení potomnímu:

15. nebo tento jest Bůh, Bůh náš na věky i na věky "kův: onf spravovati bude nás na věky.

ŽALM XLVOL
(49.)

Prorok oči, abychom štěstí svého nezahláduji na pomijejícím ubo a slávě světu,

aje ma otaosti a bohabojnosti.

1. Ku konci, synům Kóre, žalm.
2. Slyšte to všichni národové: ušima pozorujte všíckni,

kteříž bydlíte na světě.
3. A všickní zrození na zemi, a synové lidátí:* spolu

v jedno bohatý i chudý.
4. Ústa má mlavití budou moudrost: a přemýšlovánísrdce

no rozumnosí.D. Nakloním k podobenství ucha svého: otevru při barfě
propovídku svou.

G. Proč se budu strachovati v den zlý? [když] nepravost,
paty mé* obklíčí mne.

7. Kteříž doufají v síla svou: a množstvím bohatatví svého
se chlubí.“

8. Bratr novykoupí, [aniž] vykoupí člověk: nedát Bohu vý
platy avé,*

9. aní ceny za vykoupení duše své: a pracovati bude na
věky,“

10. a živ bude ještě do konce.

* £, J. shlakli se proti tomu městu a hrada, aby je shlédli a dobyli ;
než nepovedlo se Jim.

5 tj. uzřevše hrad a město tsk, a ještě nadobyté, podlvili I zhro
zlli se, « dali se na útěk.

* t J. lodi nejsilnější, jež ee vysýlají na dalekou cestu do Thartesu,
města ve Španělích.

* €. j. ze slibův Božích, od prorokův.
5 Hobr.: Rozjímáme.

"©4, J. pro pomstu Boží spravedlivou nad nepřitely.
"4 j. uvažajte jeho pevné hradby | jeho paláce.

ŽALM XLVIIL

* © |. sprosti, venkovští obyvatelů.
%© J. vzácnější, městský lid.
ej. úšeb, kteří ml Bopají na paty a me prondslodnjí—mých

pronásledovníků.
* Mám so bátí a dáti se mýliti, když zlí nepřátelé moji štěstí a bo

hatství poživaji? táže 6e Žalmista, a odpovídá: Nikoli; neb onl zbynou
bez vykonpení od smrti věčné.

S Vlak bratr, jakkoli bohatý, bratra svého vším bohatstvím svým
níjakž vykoupiti nemůžo od umrti, ani Bohu za život jeho dostatečné
výplaty dáti.

* t.j. marně.

102
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11. Nevidí zahynutí,- když patří, ani moudří umírají: a

zároveh nemoudrý i blázen hynou. A zanechají cizím zboží
svého:

12. a hrobové domy jejich na věky; stanové jejich od ná
rodu do pronárodu: jmenovali jména svá v zemích svých."

13. A Ulověk, když ve cti byl, nechápe toho: přirovnán
jest hovadům nemondrým, a učiněn jest podoben jim.“

13. Tato cesta? jejich ouraz jim: '* a potom v ústech svých
zalibovati sobě budou.'!

15. Jako ovce v pekle složení budou: smrťje spase.'* A pa
novati budou nad nimi spravedliví v jitře:** a pomoc jejich
zvetší v pekle od slávy jejich.

16. Ale Bůh vykoupí duši mou z moci pekla,'“ když mne
vezme [v ochranu svou).

17. Nebojž ee, když by zbohatl člověk: a když by se roz
množila sláva domu jeho.
*18. Nebo když zahyne, nevezme níčehož : aniž sstoupí s ním

sláva jeho.
19. Neb duše jeho v životě jeho '* dobrořečena bude: chvá

liti bude tebe,'“ když dobře učiníš jemu.
20. Vejde až k pokolením otců svých: '* a až na věky ne

uzří světla.

- 21. Člověk, když ve cti byl, nesrozuměl: přirovnán jest
hovadům nemoudrým, a učiněn jest podoben jim.

ŽALM XLIX.
(60.)

Běh Jakožto nejvyšší soudče tresce Židy, Ze více hledí na tělesné obětl a 20

valtřní řády při ních, nežli na vnítíni pobolnosť srdce; též I pokrytce, kteřid

o přihůzáních Bošich mnoho mluvice, jich neplní,

1. Žalm Asafův.

» Bůh bohův, Hospodin mlavil: a zavolal zemi, od východu
slunce až do západu:

2. ze Sionu stkvělosť krásy jeho.
8. Bůh zjevně přijde: Bůh náš, a nebude mlčetí.“ Oheň

před obličejem jeho roznítí se: a vůkol něho bouře silná.
4. Zavolá nebe a hůry, I zem,“ aby soudil lid svůj.
5. Shromažďte jemu svaté jeho: kteříž řídí smlouvu jeho

nad obětmi.*

J. proslulými byli po' krajinách. Rosum toho jest krátký: £ j.

ako u dbroou, kteří mocní a znameniti byli v zemi.E Jj. člověk, ve oti jsa, neužívá-li rozumu, podoben jest bovadům.
b snažnost. .

" et. Jako ovce na pastvu, tak oní na onen svět vyhnání bývají:
umrťje pas, jako pastýř ovce. Ješto oni chtěli býti neb byli všech

jeje pyšní páni, teď sami se ve jho a manství smrti dostávají.tJ.hneds jitra,drubýdennato;dnesJsoubozbožnívslávě,
zejtra kdo?

'* £ j. smrti časné i věčné.

tj. še. Jestživ.!9 £ J, Bože, jen tenkráte.
" £ j. do hrobu za předky svými.

ŽALM XLIX

" ©Jj. déle onášeti: ale přísmě bude s marnými ctiteli svými za
oházeti. 

,se J. Jako svědky. 5. Mojš. 4, 26.t. J. kteříž rmlouvu činí s ním při obětech, L.kteříž ne mu k službě
arěeině oddávají, a přikázání jeho skutečně osiříhají. Neb I ti svéd
kově toho soudu nad pokrytel býti mají.

A
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6. A vypravovati budou nebesa spravedlnost jeho: neb Bůh
Boudce jest.

7. Slyš lide můj, a budu mluviti: Israeli, a buda osvěd
čovati tobě: Bůh, Bůh tvůj já jsem.

8. Ne z obětí tvých obviňovati budu tebe: neb zápalové
tvojí před oblíčejem mým jsou vždycky.*

9. Nevezmu z domu tvéhotelat, ani ze stád tvých kozlův.
10. Nebo má jest všecka zvěř leaní, dobytek na horách

i volové.

11. Znám všecko ptactvo nebeské : a krása pole se mnou jest.*
12. Zlačním-lí, nebudu říkati tobě: “ nebo můj jest okršlek

země, i plnost jeho.*
19. Zdaž jísti budu maso býků? aneb krev kozlů píti budu?
14. Obětaj Bohu oběťchvály; a splů Nejvyššímu sliby své.*
15. A vzývej mne v den soužení: vytrhnu tě, a ty mne

budeš oslavovati.

16. Hříšníkovi pak řekl Bůh: Proč. ty vypravuješ sprave
dlnosti* mé, a béřeš smlouvu mou v ústa svá?

17. ty, který jsi nenáviděl kázně: a hodil jsi řeči mé zahřbet. '*

18. Viděl-lí jsi zloděje, běhal jsí s ním: a s cizoložníky dů
svůj kladl jai.'

19. Ústa tvá oplývala zlostí: a jazyk tvůj skládal lesť.

20. Usadiv se,'* proti bratru svému mlavíval jsi, a proti
synu matky své kladl jsí ouraz.

21. To jsí činil, a já mlčel. Domníval jsi se, nešlechetníče,
že já tobě podobný budu: trestati tě budu, a postavím proti
tváři tvé,'*

22. Srozumějtež tomu vy, kteří zapomínáte na Boha: abý
někdy neuchvátil, a nebyl by, kdoby vytrhl.

28. Oběť chvály uctí mne: a tať jest cesta, kterouž ukáži
jemu spasení Boží.

ŽALML.
(51.)

1. Ku konci. Žalm Davidův,
2. když k němu přišel Náthan prorok po vjití k Bethsabé,
A. Smiluj se nade mnou Bože, podle velikého mílosrden

ství svého: a podle množství slitování svých, shlaď nepra
vos( mou.

4. Více' obmej mne od nepravosti mé: a od hříchu mého
očisť mne.

5. Nebo nepravosť svou já poznávám: a hřích můj přede
mnou jest vždycky.“

6. Tobě samému zhřešil jsem, a zlé před tebou učinil: aby

* © |. zevnitřně mne sice obětmi ctiš.
5 4. j. krásná zvěř polní v mé moel jest.
* L J. o pokrm.
1 £ J. čim naplněn jest.

se. dobrá čmysly a předsovaeti, kteréž jel na můtě svutim, příoběti své, učinil.
©£ j. ustanovení má,

'e t Jj. za sebe, £. J. minvíš o náboženství mém, a zovuitřně k nému
se přiznáváš, ješto dle přikázání mých nořídíš ne.

* £ j. měl jel spolky, tovaryšíl jsl e nimi.
" £ J. na besedách o jinými.
'* 4. j. před očl tvé všecko, 00 Jsi činil.

ŽALM L.

* © Jj. dokonale.
" £ j. mám jej stále před očima.
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spravedlivý shledán byl v řečech svých, a svítězil, když po
suzován býváš.“

7. Nebo hle! v nepravostech počat jsem: a v hříších počala
une matka má.*

8. Nebo hle pravdu zamiloval jsi, neznámé a akryté věci
moudrosti své oznámil jsi mi.“

9. Pokropíš mne yzopem, a očištěn budu: obmyješ mne,
a nad sníh zbílen budu“

10. Sluchu mému dáš radost? a veselí: a zplesají kosti
ponížené.“

11. Odvrať tvář svou od hříchů mých: a všecky nepravosti
mé vymaž.

12. Srdce čísté stvoř ve mně Bože: a ducha přímého obnov
v útrobách mých.“

13. Neramítej mne od tváři své, a Ducha svatého svého
neodjímej ode mne.'*

14. Navrat mí radost spasení svého:*' a duchem stateč
ným '“ utvrď mne.

15. Budu vyučovati nepravé cestám tvým: a bezbožní obrátí
se k tobě.

16. Vysvoboď mne z krví '* Bože, Bože spasení mého: a
s veselím prozpěvovati bude jazyk můj spravedlnosti tvé.

17. Pane, rty mé otevřeš: a ústa má budou zvěstvvati chválutvou.*'

18. Neb kdybys byl chtěl oběť,dal bych byl ovšem: zápalů
nelibuješ sobě,'*

19. Oběť Bohu duch zkormoucený: srdcem skroušeným a
pokorným Bože nepohrdneš.

20. Dobrotivě učiň Hospodine v dobré vůli své Stonu: aby
vzdělány byly zdi jerusalémské.'“
* 21. Tebdáž '? přijmeš'© oběť spravedlnosti,'? oběti a zá
valy: tehdážť klástí budou na oltář trůj telata.*©

» £ Jj. hřích můj tajně a před trýma toliko očima zpáchaný oepra

vediní tebe před posuzovateli, Jelikož bade důkazem tvá vševědonon edlaosti, kteráž neopominala hřích můj trestati, | tvého
milosrdenství, když mně kajicímu odpustíš.

* £ j. odpusť! neb od počátku svého hříšný jsem. Hobr. text klade
výslovně „v nepravosti — v hříchn“ — což patroě na prvotní, dě
dičný hřích ukazuje.

>L. jed upřímnévyznání,a nad to jsi častokráte obzvláštnímilosť svou mí oznámil; osvědčiž ji I teď a odpusť!
« Očišťování dělo se pokropením vodou neb krví, a místo kropáče

bral ce svazeček yzopa.
+ £ j. dej mi alyšeti radosť, totiž: že hříchy mé json odpuštěny.

S © opět oživou a splezám, byv bolesti HEAskličený, t. J. po dosaženém odpuštění skrze Nathana. 2 Král, 19, 13.

9 £ Jj. všecky síly ducha méhotak oprav,oh neuchylojeee nikdyvice k hříchu, přímo a stále cestou ctnosti kráčel
"4 jako tam od Banle,ak že byak zmalomyulněl,nemajenaděje

odpuštění. 1. Král. 16, 14.

*' £ J. tré oblašnjící milosti.
" t J. takovým, který zmušíle odpírá hříšné žádosti.
" tj. z pomsty krevní pro vraždu spáchanou na Uriášovi 2. Král.

1, 17. .
* £ j. podej ml, vyslyše modlitbu mou, příčiny k vychvalování do

broty tvé. .
" £ J. zápalnon obětí nemohla nepravosť tato ahlazena býti, jakožto

Úmyslná vražda.

" £ J. nepřestávej jim milostiv býti, nemeti nad nimi pro hřích můj.
" £ Jj. až bude vystavěn Slon, a utvrzen Jeresalém, a vzdělán tu

oltář tvůj.
1 tj. zalíbíš sobě.
" ©J. oběť dikůčinění za obdržené milosti Boží, na odpor obětem

za hřích.

**Jinak mladá voly,t. j. oběti slavné a tobě líbezná.
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ŽALM LI.
(ča)

1. Ku konci. (Žalm) vyučující samého Davida,
2. když přišel Doeg idumejský, a zvěstoval Saulovi: Vešel

David do domu Achimelechova. (1. Král. 23, 9.)
3, Proč se chlubíš nešlechetností, jenž jsi mocný v ne

| pravosti?
4. Celý den nespravedlnost obmýšlel jazyk tvůj: jako břitva

B ostrá učinil jsi lesť.!

5. Zamiloval jsí zlosť nad dobrotivosť: nepravosť více mlu
viti, než pravost.

6. Milova)jsi všeliké řečiku pádu bližního, jazyku ošemetný.
7. Drotož Bůh zkazí tebe do konce: vytrhre tě a přestě

huje tě ze stanu tvého; a vykoření tě ze země živých.
8. Uzříť spravedliví, a báti se budou,“ a jemu posmívatí

se budou, a řeknou:
9. Aj člověk, kterýž nekladl Boha za spomocnífka svého:

ale doufal ve množství bohatství svého: a zmocnil se v mar
nosti své.

10. Já pak jako oliva plodná v domu Božím, doufal jsem
v milosrdenství Boží na věky, i na věky věkův.

11. Oslavovati budu tě (Pane) na věky, že jsi učinil: a oče
kávati budu jména tvého,* neboť jest dobré před oblíčejem
svatých tvých.

"+ ŽALM LIL
(68)

O témž, jako žalm třináctý,

1. Ku konci, pro Maeleth.' (Žďím) vyučující samého Davida.
Řekl? nemoudrý v srdci svém: Nenít Boha.

2. Porušení a ohavní učinění jsou v nepravostech: není,
kdo by činil dobré.3.Bůhsnebeshlédlnasyny| Mdské:abyviděl,jest-likdo
rozumný, aneb bledající Boha.

4. Všickní se odchýlili,* spolu neužiteční učiněni jsou: není
kdoby činil dobré, není ani jednoho.

5. Což nezvědí všichni, kteříž páchají nepravost, kteří zží
rají lid můj jako pokrm chleba?

G. Boba nevzývali: tuť se třásli strachem, kdež nebylo
strachu. Nebo Bůh rozptýlil kosti těch, kteříž se lidem líbí“
zahonbení budou, nebo Bůh pohbrdl jimi.

7. Kdo dá ze Sionu spasení Israelovi! Když odvrátí Bůh
znjetí lidu svého, plesati bude Jakob, a veseliti se bude Jarael.

ŽALM LIII.
(54.)

1. Ku konci, v písních (žalm) vyučující samého Davida,
2. když přišli Zifejští, a řekli Saulovi: Zdaliž David není

skrytý u nás? (1. Král. 23, 19. a 26, 1.)

ŽALM LL

' tj. jako břitva ostrá nebezpečně raní, tak 1 lstivý Jasyk tvůj.
1 4 j. Boba urážeti.
3 Doeg byl představený nad královskými stády, a tady mnohého

bohatství nabyl.
* £ J. donfati buda ve jméno tvé.

" 54 J. vzácné ctitelům tvým.

ŽALM LL.

' t j. oa nástroj aneb dle noty Maeleth.
+ L j. myslí sl.
* t.j. s pravé cesty.
* tj. Bůh zniší sířa těch, kteří buď jak bnď jediné lidem zalíbit

sc snaží; aneb dle bobr.: kteří nás vojskem obléhají.
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9. Bože ve jménu svém spasena mne učlů: a v moci své
suď mne.*

4. Bože vyslyš modlitbu mou: ušima pozoruj na slova
úst mých. *

5. Nebo cizí? povstáli proti mně, a silní hledali duše mé:

a nepředstavili Boba před oblíčej svůj.
6. Neb hle, Bůh spomáhá mně, a Hospodin jest obránce

duše mé.

7. Obrať zlé na nepřátely mé: * a v pravdě“ své vyhubiž je.
8. Dobrovolně obětovati tobě budu, a oslavovati budu jméno 

tvé Hospodine: neboť dobré jest.
9. Nebo ze soužení všelikého vytrhl jsl mne: a na nepřátely

mé shlédlo oko mé.*

ŽALMLIV.
(66. *

Darid sobě stěluje aa rota odbojného syna svého Absolous, zvláště na nejpřed

nějšíbo rádce * bařiče Achitofela, Pročež utikaje, Boha za pornoc

: s přítůsánosl horlivě vzývá, u

1. Ku konci, v písních (žalm) vyučojíci samého Davida.
2. Vyslyš, Bože, modlítby mou, a nepohrdej prosbou mou:
3. pozoruj mne, a vyslyš mne. Zarmoucen jsem v cvičení!

svém: a zkormoucen jsem,
4. pro křik nepřítele, a pro nátisk hříšníka. Neb metali

na mne nepravosti, a v hněvu obtížní mně byší.*

5. Srdce mé zkormouceno jest ve mně: m strach smrti při
padl na mne.

6. Bázeů a třesení přišlo pa mne: a přikryla mne temnost,*
7. i'řekl jsem: Kdo mi dá křídla jako holubici, a poletí

1 odpočinu.

8. Aj vzdálil jsem se, utíkaje: a zůstal jsem na použti.“
9. Očekával jsem toho, který mne spasena učinil od malo

myslnostiducha a bouře“
10. Svrhni Hospodine, rozděl jazyky “ jejich: nebťjsem viděl

bezpráví, a odpory v městě.
11. Dnem i nocí je po zděch jeho nepravosť, a těžkost

u prostředněho,
12. | nespravedlnoať. A nevyhnula z ulic jeho lichva a lesť:
18. Nebo kdyby nepřítel můj zlořečil mí, snesit bych ovšem.

A kdyby ten, kterýž mne nenáviděl, proti mně se byl po
zdvihl: skryl bych se snad před ním.

14. Ale ty člověčejednomyslný," vůdce můj, a známý můj: *
15. který spolu se mnon aladkých požíval jsí krmí:* v domu

Božím chodili jsme jednomyslně.

ŽALM LIIL

* t. j. veď při mou, dopomoz ml k spravedlnosti.

3 € Jj. Zefejšti, kteří ačkoli Israelité byli, však ekutky svým, Asmýšlením vepřátelským k Davidovi jako cisí byl

PALčo mlsákobm € je mmypodle věsnosti,,
3 t j. pohrdlo di "sahanbeníjich:

* © J. v protivenství.

E E á ospřátlskyprotimněcestaví.* t j. hrůza obešla mo.
©David utekl přes Jordán na poušť před Abeolonem.
3 £ J. od sbouření a pozdvižení lidu.
* © Jj. smať rada Jejich. 2. Král. 17, 10.
* Hebr. text: mně rovný.
* t. J. míní Achitofola, prv přítele a rádoe svého (2. Král. 16, 31.),

„A v dnobu prorockém Jidáše, zrádce.
* Hebr. text: Jižto jeme spolu míle tajné rady držívají.

fNMW
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16. Přijdiž smrť na ně, a ať estoupí do hrobu za živa: '©
nebo nešlechetnosti v příbytcích jejich, u prostřed nich.

17. Já pak k Bohu jsem volal: a Hospodín spasena učiní mne.
18.,U večer, i ráno, též o polední vypravovati a oznamo

vati badu:'* a vyslyší hlas můj.
19. Vykoupí v pokoji duši mou od těch, kteří se přibližují

ke mně:"* neb mezi mnohými byli se mnou.'*
20. Vyslyšíť Bůh, a poníží jich, jenž jest před věky. Nebť

se nemění,'* aniž ge bojí Boba: (Job 14, 14.)
21. vztáhl ruka svou k odplacení. Zprznili smlouvu jeho,
22. rozdělení jsou '* od hněvu oblíčeje jeho: a přiblížilo

se srdce jeho.'“ Lahodnější jsou nad olej řeči jeho: a ony
jsou střely.

23. Uvrz na Hospodina péči svou, a on.tě krmiti bude:
a nedopustí, aby se na věky viklal spravedlivý.'"

24. Ty pak Bože svedeš je do jámy záhuby. Muži krví,'*
a letiví nedojdou polovice dnů svých: já pak doufati budu
v tebe Hospodine.

ŽALM LY.
(04)

1. Ku konci, pro lid, kterýž od Svatyně vzdálen byl. (Žalm)

Davidův, na památku událostí, když ho drželi cizozemcí
v Geth.'

2. Smilaj se nade mnou- Bože, nebo mne potřel člověk:*
celý den boj veda sužoval mne.

3. Potírali mne nepřátelé moji celý den: nebo mnohovál
čících proti mně.

4. Od výpostidne báti se budí: ? ale v tobědoufatí budu.
5. V Bohu chváliti budu řeči své“ v Boha jsem doufal;

nebudu se báti, co by mi učinilo tělo.*
6. Celý den slova má v ošklivosti měli:“ proti mně všecka

myšlení jejich ke zlému.

7. Obývati budou a skrývati se: Mělepějímých šetřiti bu-.
dou. Jako jsou čekali duše mé.*

8. Nikoli spaseny je neučiníš: v hněvu svém národy ztro
ekotáš. Bože,

9. život svůj“ oznámil jsem tobě: a položil jai slzy mé
před oblíčejem svým, jako jsi byl přislíbil;

ej. v kvetoucímměn,Dajenno nemocíaneb věkom'zeměleal

„Čr nekají,nelepšíse.'* £. J. zmatení jsou.
'* $. J. tůhno us ně, aby bojoval proti nim.
"© j. aby pedl — Těmi slovy David sám sebe vabuzoje k důvěře

v Boha.
» £ j. okrutníci, vražedlníci krvošízniví.

ŽALM LV.

*Viz I. Kril. 21, 22. Když pak utekl David od. krále Achisa do
Jeakyně odollamské, shromáždilo se k pěma množství známých do čtyř
set. Aby těchto drubů svých nade vadálgním od Svatyně, sídla Božího,
potěšil, složli prý David tento památný žalm. — Dle hebr.: Píseň, pří
skrývání se Davida před Sanlem eložená, k zpívání při ustavičné hudbě,
botou písně: Jovath elem rochokim.

2 £ J. pronásleduje mne, Darida, Saal. Pobožný křesťan myalí zde
na ustavičné pronásledování a oužování, kteréž trpí církev od světa,
a v životě duchovním duch od těla.

* ©J. hnod od rána, jak dem nastane, celý den mám se co obávati.
* © Jj. honositi se budu průpovědí svou toato.
> © j. Slověk smrtedlný. .
* © J. převracejí. zohyzďují.
* Čekali zahynnti duše mé.
* £ Jj. utrponí sv. 

"» . kfA nX F
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817 ŽALM LVL.

10. tebdáž obrátí ee nepřátelé moji zpět: v kterýkoli den
volati budu k tobě: hle, poznal jsem, že Bůh můj jei.

11. V Bohu chváliti budu slovo, v Hospodinuchváliti budu

řeč:? V Boha jsem doufal, nebudu se báti, co by mi učinil
dlověk.

12. Na mně jsou Bože slíbové tvoji,'“ kteréž splním,[v oběť)
chvály tobě.

19. Nebo jzí vytrhl duši mou od smrti, a nohy mé od po
klesnatí: abych se líbil před Bohem v světlo živých.'

ŽALM LVL
(57.)

1. Ku konci. (Notou:) Nerozptyluj." Žalm Davidův k při
pamatování doby, když utíkal před Saulem do jeskyně.

2. Smíluj se nade mnou, Ó Bože, amiluj se nade mnou:
neboť v tebe doufá duše má. A v stínu křídel tvých“ nadějí
míti budu;“ až přejde nepravost.“

8. Volati budu k Bohu nejvyššímu: k Bohu, kterýž dobře
učinil mi.

4. Poslal s nebe, a vysvobodil mne: dal v pohanění ati
skovatele mé. Poslal Bůh miloardenství své, a pravdu svou,*

5. a vytrhl duší mou z prostřed Ivíčat, spal jsení zkormou
ceuý. Zubové synův lidských zbraň a střely: a jazyk jejich
meč ostrý.“

6. Vyvýšiž se nad nebesa, Bože: a po vší zemi sláva tvá.“
7. Osldlo připravili nohámmým: a sklíčilí duší mou. Ko

pali před tváří mou jámu: a upadli do ní.
8. Hotovo jest srdce mé Bože, hotovo jest srdce mé: zpívati,

a žalm říkati budu.

9. Povstaň slávo má“ povstáň“ citaro a harfo: povstanu
na úsvitě.

10. Chváliti budu tě mezi lidmi, Pane: a žalmy prozpěvo
vati budu tobě mezi národy.

11. Nebo zvelebeno jest až k nebesům milogrdenství tvé, a až
k oblakům pravda tvá.

12. Vyvýšiž se nad nebesa, Ó Bože, a nade všecku zemi
sláva tvá.

ŽALM LVU.
(58.)

David vyplsaje Bepravost nespravedlivých soudců. Předpoviah Jim trest, r něměBožská spravedlnost te nkáže,

1. Ku konci. (Notou:) Nerozptyluj. (Žalm) Davidův k po
stavení památky.

9 £ J. bomositi se budu a těšiti řečí touto. Jinak: Jdf boudaBoba
chváliti zo slova jebo, Hospodina oslarovati budu ze slovajebo (tohoto) :

t £ J. na mně jest, splaiti tobě sliby nělněné.
" £ J. zde na ovětě, mezi živými.

ŽALM LVL

* Hobr.: Altnechet. Vis 5. Mojš. 9, 26.
9 £ j. pod ochranon tvou, jako ptěče pod křídly matky své. 5. Moji.
11.

9 4 j. ochráním se.

„6+ a 8 ni spojené soulení seb nebezpečí.J. dobrotivou a véraou pomoc svou.
a Bód. text: Duše má Jest u prostřed lvů, bydlim mezi paliči (t. J.

lidmi, kteříž svým sočenímkrále ppční meníHan, Jickžtozabovép o n etcmpně.
* © Jj. vysvoboď mne, dokaš své nestihlé mocí

1 na

* £ j. slavnější částko, duše má.
>L Jj.zani!

ke otl své na nobí

hý

ŽALM LVIL, 818

2. Jestliže v, pravdé ovšem spravedinosť mluvíte:' suďte
právě synové lidští.

8. Nebo v srdcí působíte nepravosti: na zemi nespravedi
nosti ruce vaše skládají.

4. Odcizení jsou hříšníci hned z matky, pobloudili od na
rození: mluvili křivé věci.

5. Prchlívost jejích ku podobenství bada:“ jako hada hlu
chého, a zacpávajícího uši své,

6. kterýž neslyší hlasu zaklinačů, a čarodějníka zaktínají
cího uměle.*

7. Bůh zetře zuby jejích vústech jejich: střenovní zuby
lvů poláme Hospodiu.“

8. V nic přijdou jako voda, kteráž saběbne: natáhl lučiště
své, dokud nezemdlejí.*

9. Jako vosk, kterýž teče, odňati budou: připadl oheň, a
nespatřili slunce.“

10. Prve, než by poznalo trní vaše bodlák: jako za živa,
tak v hněvu pohlcuje je.“

11. Veseliti se bude spravedlivý, když uzří pomstu: ruce
své umyje v krvi hříšníka.“

12. A řekne člověk: V pravdě, žeť má ovšem užitek epra
vedlivý: jistě, žeť jest Bůh, jenž soudí je na zemí.

ŽALM LVIIL
(9.)

1. Ku konci. (Notou:) Nerozptyluj! (Žalm) Davidův, k po
stavení památky, když poslal Saul, a dal střežiti domu jeho,
aby ho zabil. (2. Král. 19, 11.)
- 8. Vytrhni mne od nepřátel mých, Bože můj: a od těch,

kteříž povstávají proti mně, vysvoboď mne.
8. Vytrhni mne od těch, kteříž páší nepravost: a od mužů

krví zachovej mne.
4. Nebo hle, lapali po duši mé: obořili se na mne mocní.
5. Aniž nepravosť má, ani hřích, Hospodine: bez nepra

vosti jsem běžel, a spravoval se.'

6. Povstaň mi vstříc,“ a pohleď Hospodine, Bože mocností,

ŽALM LVU.

* £ Jj. nemáte-li, soudoové, spravedinosť jem v ústech, tedy —
" £. Jest podobná vateklosti hada nejlitějšího.

44 j. Jako se vosk od ohně rozpouští, zbynou. Hebr. text: Jako

ohůdče ženy, ježto nespatřilo altmoe.

Jest podobenatví, jehožto rozam a smysl Jest: Prve než bezbožníci co
proti pobožným provedou, Bůh je zkazí a své ochrání.

5 £ J. takové množetví jich zabyno. že by mohl v krvi Jejich ruce
své nmyti.

ŽALM LVIL

V6 J. živ jsem byl bez úbooy. Hobr. text: Beze vší nepravosti sbí
bají se a strojí se.

t.J. s pomoci svou.
103RKMD7 mp AŽk



819 ŽALM LIX,

Bože israelský, vzezři k navštívení * všech národů: neamiluj
se nad žádným. kteří páší nepravost.

T. Obrátí se k večeron:* a hlad trpěrí budou jako psi,
a obcházeti budou město.“

8. Aj mluviti budou ústy svými, a meč ve rtech jejich:
nebo: zdaliž kdo slyší?“

9. A ty. Hospodine, směješ se jim: v nic uvedeš všecky
národy.

"10. Sílu svou v tobě skládati budu, neb Bůh obránce můj jsi.
7 11. Bůb můj, milosrdenství jeho předejde mne.“

12. Bůh ukáže ml nad nepřátely mými.* Nezbíjej jich: '“
aby snad nezapomenuli lidé moji.'* Rozptylíž je mocí svou:
a svrhní je obránce můj, Pane.

18. Provinění úst jejích, řečrtů jejích: a aťjsou jatl v pýše
své. A pro lání a lež prohlášení budou

14. k vyhlazení, v hněvu vyhlazení,'“ a nebude jich. I po
znají, že Bůh panuje nad Jakobem, a nad končinaml země.

15. Obrátí se k večerou, a hlad trpěti budou jako psi: a
obcházeti budou město.

10. Oniť rozptýlení budou. aby pojedli: pakli nebudou na
syceni, budou reptati.

17. Já pak zpívatí budu o síle tvé, a z jitra plesati budu
nad milosrdenstvím tvým. Nebo učiněn jsi obránce můj, a
outočiště mé, v den soužení mého.

18. Spomocníku můj, toběťzpívati budu, neb jsi Bůh obránce
můj: Bůh můj, milosrdenství mé.'*

ŽALMLIX.
(60)

1. Ku konci, pro ty, kteří proměnění budou,“ k postavení
památky saméma Davidovi, k vyučování,

2. když byl popleníl ohněm Mesopotamil Syrie, a Sobal, a
když navrátil se Joab, a pobil Idumejských v oudolí slaném
dvanácte tisíců.*

3. Bože zahnal jsi nás, a zkazil jsi nás: rozhněval jsi ae.
a slitoval jsí se nad námi.

4. Pohnul jai zemí, a zbouříl jsí ji: uzdraviž setření* její.
neboť se otřásla.“

5. Ukázal jsi lidu svému tvrdé věci: *
zkormoucení.“

napojil jsi nás vínem

* L J. trestem zaslo
* £ J. mojí protivníci s nepořízenon ee od úkladů vrátí.
* © j. jako hladoví psi v městech krajin východních, kde se pel

nočního času v množství na městě shromažďují, a bledem 1 lidi napadají.*cj.Hkají:z Eoodeneniyšl.
* © J. pohansk
S £ j. půjdea přede moa —

* Budou mi papřatelé moji,jakodhdivadlem. když mi dá Bůh vítězství.10£ j. docela, Bož
"4 J. oa to, cos něleř sby tedy zůstali lidu pro památku. Obracejí

60 ta slova na Židy, jišto zachování Jsou národům na svědectví.
" £. j. vyhlaznjícím.
' 4,j. milosrdný kemně,

ŽALM LIX.
* Vis žalm 44, 1

* Viz 2 Král. 8, 1 a 10, 7. Pobožný křesťan může tu myaliti na
nepřátely církve sv.

S L j. spoj zas nrssedliny,
* ©j. V podobenství zemětřesení nkazuje se porážka a utikání lidu

laraelského před nepřitely, což se před třmi vítězstvími, o nichž v. 2.,
státi mnello.

5 £ J. tvrdě jsí s lidem svým nakládal.
S t. j. tak jsi mis svíral mnobými těžkostmi, že jsme, jim! omůmení,

Jako opilí se poticell. Výš 10, 7.
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6. Dal jsi bojícím se tebe znamení: aby utekli před luči
štěm:* aby vysvobození byli milí tvoji.

7. Spasena učiů pravicí svou, a vyslyš mne.
8. Bůh mluvil v avatyní své:“ Veseliti se budu, a budu

dělití Sichem, a oudolí stanů rozměřím.*
9. Můj jest Galaad, můj i Manassea: a Efraim síla hlavy

mé. Juda král můj.'*
10. Moab hrnec naděje mé.!' Do země idumejské vztáhnu

obuv avou:'* cizozemci “* mmě poddání budou.
11. Kdo mne dovede do města ohrazeného?'* kdo mne do

vede až do země idumejské?
12. Zdali ne ty, 6 Bože, který jsi nás byl zahnal: a ne

vyjdeš, Bože, s vojsky našimi?
13. Uděliž nám pomoci v soužení: nebo marná jest pomoc

lidská.

14. V Bohu '* učiníme moc: a on v nivec uvede sužující nás.

ŽALM LX.
(61.)

David atikaje před Absolonem šádě Boha, aby jemu ráčil přitomen býti, a po

tomto prolivanstri dlonhého ivota a Šťastnéhokralování propájčltí.

1. Ku konci, v zpěvích. (Žalm) Daridův.
2. Vyslyš, Bože, prosbu mou: pozoruj modlitby mé.
3. Od končin země“ k tobě jsem volal: když se svíralo

srdce mé.* Na skále vyvýšil jel mne,* provedl jsi mne;
4. nebo učiněn jsi naděje má: věže sílná před nepřítelem.
5. Budu bydleti v stánku tvém“ na věky: ochráněn badu

v zastření křídel tvých.
6. Nebo ty Bože můj vyslyšel jsi modlitbu mou: dal jsí

dědictví těm, kteříž se bojí jména tvého.
7. Ke dnům krále dnů přidáš: léta jeho až do dne poko

lení a pokolení.“
8. Trvát na věky před oblíčejem Božím:“ milosrdenství

a pravdu jeho kdo pobledávatí bade?*
9. A tak žalm zpívati budu jménu tvému na věky věkův:

abych vyplnil sliby své den ode dne.

* Hebr. text: těm, kteří se tebe bojí, dal Jel korouhev, aby ji vy
advihlí pro pravdu tvou: (dejš tedy), aby vysvobození byli atd.

* ©j. skrze svatosť svou, t svatě to přislíbil.
* © J. lidu leraelskému k dědičnému vladařetví je odměřím, veama

Je zase nepřitelům jeho. Údoli stanů jest hebr.: údolí Sachot.
3*Smysl: Ostanu půnem celé země, kterou jit mám, a nad to | více

sobě podmaním.
" 4, J. umyvadlo mé, v němž al ruce umyju, £ snadno Moabeké po

tepu a službě ové podrobím.
J. Blapati po ní budu, podrobím al ji.

"3 © J. Fillatínětí.

" £. Jj. hlavního mmajekého, 4 Král. 4, 1.> L J. s pomocí Boží

ŽALM LX.

* © Jj. od mezi země laraelské, snad na útěku před Abeoloteta.
4 £ J. v Úskosti srdce mého,
3 © J. na mistě pevném postavil jsi mn:
* £ J. ačkoli jsem bo nyní vzdálen, 6 vřak jisté jsem naděje, že

zase k tomu přijdu, abych v něm tobě sloužil povždy.

> t J. prodluž — dloubého věku mu popřej.

* © J. sedůri bode na trůně a kralovati na Slonu.
* © Jj. kdo ji může postihnouti? Hebr, text: milosrdenství a pravda

af ho ostříhají
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ŽALM LXI.
(e2.)

David v svém protivenstvi v doufání v Boha se naianovaje, a učí, že ve všech

protivenstvích na Boha, a ne za lidi zpoléhati máme.

1. Ka konci, pro Idithona, žalm Davidův.
2. Zdaliž Bohu poddána nebude duše má? Neb od něho

jest spasení mé.
3. Neboť on jest Bůh můj, a spasitel můj: obránce můj,

nepobnuť se více.
4. Až dokavad se obořujete na člověka? * zabíjíte všickni

vy (toho, jenž jest) jako stěna nakloněná a zeď nachýlená?
6. Ale však mzdu mou myslili zapuditi,“ běžel jsem v žízní :*

ústy svými dobrořečili a srdcem svým zlořečili.
6. Avšak Bohu poddána budiž duše má: neb od něho trpě

livost má.

7. Neboť on Bůh můj, a apasitel můj: spomocník můj, ne
pohnn se.

8. V Bohu spasení mé, u sláva má: Bůh pomoc má, a na
děje má v Bohu jest.

9. Doufejtež v něho všeliké shromáždění lidu, vylévejte před
ním srdce svá: Bůh spomocník náš na věky.

10. A však marní synové lidští, lživí synové lidští na va
hách: aby oklamávali se marností sami vespolek.“

11. Nechtějtež doufatí v bezpráví, a „loupeží nežádejte:
jestliže by zboží přibývalo, nepřikládejte srdce.

12. Jednou mluvil Bůh, dvé toto“ slyšel jsem, že Boží
jest moc,

13. a při tobě Pane milosrdenství: “ neb ty odplatíš jed
nomukaždému podle skutků jeho *

ŽALM LXIL
(68.)

1. Žalm Davidův, když byl na poušti idumejské.'
2. Bože, Bože můj! k toběť z jitra bdím. Žíznila po tobě

duše má, jak mnohonásobně tělo mé.*
3 V zemi pusté. necestné, a bezvodné: tak (jako) v svatyni

ukázsl jsem se tobě, abych viděl moc tvou, a slávu tvou.
4. Neboť jest lepší milosrdenství tvé nad život: rtové moji

chválití budou tebe.

5. Tak velebiti budu tebe v životě svém: a ve jménu tvém
pozdvihovati budu rukou svých:

6. jako sádlem a tukem buď naplněna duše má:* a rty
plesajícími chváliti budou [tebe] ústa má.

ŽALM LXL

* ©J. na mne ubobého člověka útok Hniti budete?
* £ J. s království eme svrhnouti.
> t J. spěšně utíkám; an! času k občerstvení nemaje. Hebr. text:

S ouajcí "edí Jak by mneodstranii, abychnebylzasevyvýšen,“
t J. vložení oa váhu, vstoupili by vzhůru všichni, jako nie; Json

semý klam a narnosí.
hebr.: dvakráte, t j. vícekráte jeem to slýchal.
t J. toto dvě: že n Boha jest moe, a u něho také smilování.
Viz Mat. 16, 97. — k Řím 2, 6. — 1. Kor. 8, 8.

ŽALM LXIL

* Hebr. text: Judské. 1. Král 22, 6
* © |. tělo I doch můj, všecek touží m po tobě, abych spatřil v sva

tyni tebe.
* t j. výbornými pokrmy nasycen, veselým srdcem.

ŽALM LXIV. 832

7. Zpomenu-lí ne-tě na loži svém, v (dobách) jitřních [ještě]
přemýšlovati budu o tobě.

8. Neb jai byl spomocník můj. A v atínu křídel tvých plosati budu.

9. Přilnula duše má k tobě: mne ujala pravice tvá.
10. Oni pak nadarmo hledali duše mé, vejdouť do hlubo

kosti země:*

11. vydáni budou v ruce meče, za podíl liškám budou.*
12. Král pak veseliti se bude v Bohu, chválení budou „všickní,

kteříž přísahají v něm:“ nebo zacpána budou ústa mluvících
nepravé věci.

ŽALM LXII.
(64.)

David v prntivemství jsa, Žádá od Boba pomoci proti svým protivníkům, jichito
uabynoti Jleté, svůj pak a opraredlivých způsob potěšený a pokojný předpovidá,

1. Ku konci. Žalm Davidův.

2. Vyslyš, Bože, modlitbu mou, když prosím: od strachu
nepřítele vytrbni duši mou.*

3. Ochránil jsi mne od schůzky“ zlostníků, od množství
těch, kteříž páší nepravosí.

4. Nebo naostřili jako meč jazyky své: natáhli lučiště věc
hořkou,*

5. aby stříleli v skrytě na nepoškvrněného.
6. Nenadále naů stříleti budou, aniž se báti budou: usta

novili u sebe věc nešlechetnou. Rozmlouvalí, aby ukryli osidla:
říkali: Kdo je spatří?

7. Zkoumali jsou nepravosti: zemdleli zkoamatelé zkou
máním.* Člověk přistoupí k vysokým věcem srdce:

8. ale Bůh vyvýšen bude.“ Střely maličkých“ učiněny jsou
rány jejich:

9. a zemdlení jsou proti nim jazykové jejich. Užasli všickni,
kteříž viděli je,

10. a strachovalí se všickní lidé, a ohlašovali skutky Boží:
"a činům jeho srozuměli.

11. Veseliti se bude spravedlivý v Hospodinu, a v něm dou
fati. a chrálení budou všickni kteříž jsou upřímého srdce.

ŽALM LXIV.
(66.)

Dikářinění za úrodný déšť a bojné požehnání Boží na poll, po suchém
a nedrodném roce.

1. Ku konci. Žalm Davidův. Píseň Jeremiášova a Ezechie

lova v přestěhování lidu, když počali vycházeti.'

* ©j. do hrobu, do pekla jsouce brosnými pomstam! Božím! sbicení.
* £ j. násilně pobiti, sůstanou na bojišti. lešeti avěří k sežrání.
* ©j. skrze krále Davida, přínávajíce se tím k němu, jako k pra

věmu králi. 1. Mojž. 42, 15.
ŽALM LXIIL

před strašlivým nepřítelem osiříhej života mého.
. od tajných úkladů.

J jako jedovatě střely Jsou pomluvy jejich. Hebr. text: namě
Hilijako střelu svou řeč hořkou.

* £ j. samým vyhledáváníte neřesti se trávi.

3 ©J. tito nepřitelé moji hymadkodkahom hrdě a lstivě záměry
své, ale Báh jepřekaní A bado proco svolebon.* 4. J. velmi

M Jassky«svý samisi uškodili,ježto poraženibyli.

ŽALM LXIV.

' Žalm tento složil David k díkůčinění za hojnou úrodu: ale oni
prorokové odevzdali jej Židům k zpívání, když by ze zajetí vysvobo
zeni byli. V duchovním rozumu jest tento žalm žujmem díků za obrá
cení pohanů.
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. 2 Tobě přísluší chvála, Bože na Sivnu: a tobě se splní
slib v Jerusalémě.

8. Vyslyš modlitbu mou: k tobě všaliké tělo přijde.“
4. Slova zlostníků zmocnila se nad námi: a nad hříchy na

šimi ty se slituješ.
6. Blahoslavený, kohož jsi vyvolil a přijal:* bydleti bude

v síních tvých.“ Naplnění budeme dobrými věcmi domu tvého: *
a svatýt jest chrám tvůj,“

©. divný v epravedlnosti." Vyslyš nás Bože, apaaitelí náš,
naděje všech končin země, i na moři daleko.

7. Kterýž připravuješ“ hory mocí svou, přepásán jsa moc
ností: :

8. kterýž bouříš“ hlubokosť moře, ječení vlnobití jeho. Le
kati se budou národové,

9. a báti se budou, kteří přebývají v končinách, znamení'?

tvých: východy jitřní a večerní potěšené učiníš.'!
10. Navštívil jsi zemí a opojíl jal** ji: hojně obohatil jsi

ji. Řeka Boží '* naplněna jest vodami, připravil jsi pokrm je
jich: nebo tak jest spravování její."*

11. Potoky její napoj, rozmnožplody její: v krůpějích deště
jeho veseliti se bude plod.**

12. Požehnáš koruně roku dobrotivosti své:'“ a pole tvá

naplněna bydou hojností.
13. Roztučnějíťkrásná místa pustiny: “* a pahrbkové plesá

ním přepásání budou.'*
14. Odíni jsou berani ovec,'* a údolí rozbojní se obilím :

křičeti budou, neboť píseň chvály vzdají.**

ŽALM LXV.
(66.)

Prorok napomíná všech lidí, aby Boha obválili a cili pro Jeho veliké akutky,
nvláště pro snamenité dobrodiní, kteráž lareelekéma národa prokázal.

1. Ku konci, píseň žalmu vzkříšení.
Plesejte Bobu všecka země,

%£ J. všeliký člověk se k tobě s prosbou obrací.
* t J. k sobě přivedl.
* £ J. stánku tvého.
*tLj. mllostmi nám to udělenými.
©Hobr. text: v svatyní chrán tvého.
* © J. v wtlostech, Jež se v něm dosahují.

"tj rn utvrzuješ,upovňuješ.* Hebr.:
"L nsraků.
"tj pao krajímea východa mazápadulumoo," t, j. ovlaži
ej. a obe padající rozt 8 dať, jakořtoobrnu Boží milosti.
"*t.j. zdar dáváš obili jejich, t. obyvatelů země, když ji, t. semi,

tak spravuješ.
t £ j. roštlina, osení, Hebr. text: rostlinám
'* £ j. přes celý rok, dobu za dobou jiné a Jiné věci, Jedny za dru

bými dávaje, každý rok dobrotivostí svou. úrodný učíníš. Hobr. text:
Korunoješ rok dobrotivosti svou.

" £ J. trávu hojnou nesou pastviny na poušti.

' £ j. utěšenými!rostlinami přikryti jo že mílo na oě pohleděti,a Oonlsami! radostí plesati a"LJj.dolož:o: rounotopým+čajpami.Bobr.m:Pokryty
Json roviny ovoemi

* £, j. všecko výská a spivá.

ŽALM LXV.

' Blovo vzkříšení nenalézá se v čtení původním. Přidáno bylo slovo
toto snad sa ton příčinou, Ze jest žalm tento v dochovním smysln
žalmem díků za da:y, jichž se nám dostalo vzkřišením Páně. Nazývá
se ta plseň „žalm vzkříšeni“, še se vztahuje buď na vskříšení a obno
vení národu židovského po zajetí babylonském, aneb na stavení no
vého chrámu za téhož času.

EZS

Jejím požehnání dávák. <
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2. žalm říkejte jménu jeho: slávu vzdejte chvále jeho.
3. Rcete Bohu: Jak hrozní jsou skutkové tvojí Hospodine!

Pro množství moci tvé lháti budou tobě nepřátelé tvoji.“
4. Všecka země klaněj se tobě, a prozpěvuj tobě: žalmy

zpívej jménu tvému.
5. Pojďte, a vizte skutky Boží: hrozný jest v radách nad

syny lidskými.
6. Kterýž obrátil moře v sucho,* řeku přejdou [suchou] no

hou: tuť se veseliti budeme v ném.

7. Kterýž panuje v moci své na věky, oči jeho na národy
patří: ti kteří popuzují bo, ať se nevyvyšují sami v sobě.“

8. Dobrořečte národové Bohu našemu: a učlůte, ať jest
slyšán hlas chvály jeho.

9. Kterýž položil duši mou k životu: a nedal v pohnutí noh
mých.*

10. Nebo jsí nás (toliko) zkusil, Bože: ohněm přečistil jsi
nás, jako přečištěno bývá stříbro.

11. Uvedl jsi nás do osidla, naložil jsi soužení na hřbet náš:
12. vsadil jsi lidi na hlavy naše. Šli jsme skrze oheň a

vodu:7 a uvedl jsi nás v občerstvení.
13. Vejdu do domu tvého a obětmi zápalnými: a splním

tobě sliby své,
14. jež jsou vyřkli rtové moji, a vynesla ústa má v s0u

žení mém.

15. Zápaly tučné obětovati budu tobě se zápalem skopců:
obětovati badu tobě voly a kozly.

16. Pojďte, slyšte, a vypravovatí budu, kteříž se koli bo
jíte Boha, jak veliké věci učinil duši mé.

17. K němu jsem ústy arými volal, a vyvyšoval jsem ho
jazykem svým.“

18. Spatřoval-li bych nepravost v srdci svém, nebyl by [mne]
vyslyšel Hospodin.

19. Ale vyslyšelt Bůh. a pozoroval hlasu prosby mé.
20. Požehnán buď Bůh, kterýž neodvrhl modlitby mé, a

milosrdenství svého [neodjal]) ode mne.

ŽALM LXVL
(67.)

Vabuzovánl všech Jidí k obvále Boži,

1. Ku konci, v písních, žalm zpěvu Davidova.
2. Bůh smiluj se nad námi, a požehnej nám: osvěť oblíčej

svůj nad námi,' a smiloj se nad námi.
3. Abychom poznali na zemi cestu tvou,“ mezi všemi ná

rody spasení tvé.
4. Ať tebe oslavují národové, Bože: af tebe oslavají všickní

národové.

5. Ať se radují a veselí národové: neb soudíš lidi v pra

vostí: a národy na zemi spravuješ.

2 Totiž: poněvadž moci tvá odolati nemobon, podrobí 'se sios tobě,
svšak no upřímně, toliko na oko, jako by Ihouce.

* Naráží so tn ne vyjití s Egypta a vtažení do země zaslíbená.
* t. J. jako by trestu jebo ujítí mohil.
5 t. j. zachoval ml život, a nedal ml padnouti.
S © j. dal Jel nás cizím v moc
* © J. upadli jame v rozličná nebezpečenství.

* £ j. vlastně: pod jazykem, £ tiše, v srdol, bez ústního mluvení.

ŽALM LXVL

J. laskavě vzezři na nás, bnď nám milostiv.
J. tvá přikázání, tvé náboženství.

P -ZEPa kPuy;u ÚZ.c ->
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6. Ať tě oslavují národové, Bože; ať tě oslavují všickni ná
rodové:

7. země vydala úrodu svou. Požehnejž nás Bůh, Bůh náš,
8. požebnejž nás Bůh: a bojte ae ho všecky končiny země.

ŽALM LXVIL
(68)

Zpivás, Jaků rozaměti, po částkách několika zástapy apěráků, P přesešeníarchy = ležení na horu Slon, po bějakém slavoám

1. Ku konci, žalm písné samého Davida.
2. Povstaniž Bůh, a rozptýleni budte nepřátelé jeho: a nechť

utekou ti, kteříž ho mají v nenávisti, od tváři jeho.
3. Jakož pomíjí dým, ať pominou: jako se rozplývá vosk

od ohně, ať zahynou hříšníci od tváři Boží. 
4. A spravedliví ať hodují, a jásají před oblíčejem Božím:

a af se kochají u veselosti.
5. Prozpěvujte Bohu, žalmy zpívejte jménu jeho: cestu číňte

tomu, kterýž vstupuje po západu:* Hospodin jméno jeho.
Plesejtež před oblíčejem jeho, zděšení budou [nepřátelé] od
tváři jeho,

6. [jenž jest] otec sirotků, a soudce“ vdov. Bůh na místě
svatém svém:

7. Bůh, kterýž osazuje jednomyslné v domu:* kterýž vy
vádí vězně mocí.* také i způrné, kteříž bydlejí v hrobích.*

8. Bože, když jsí vycházel před oblíčejem lidu svéhó,“ když
jei kráčel po poušti:

9. zemé pohnula ge. též i nebesa rozplývala se před tváří
Boha, Sinej, před tváří Boha israelského.

10. Déšť dobrovolný dal jsi, Bože, dědictví svému: " a když
zemdlelo jest, ty jeí posilnil jích.

11. Živočichové tvoji přebývati budou v něm:“ připravil
jsí v sladkosti avé (pokrin] chudéma,“ Bože.

12. Pán dal slovo zvěstujícím dobré věci, mocí mnohou.'*
13. Král mocností mílého milého: a okrase domu [přísluší)

dělití kořieti.?

ŽALM LXVLI.

' Jinak: po poušti; a slce na hora Sion bral se tentokráte Hospo
din, ješto so tam zas archa úmluvy po dobytém vítězství slavně z vojny

toho Jest: Připravujte neb vyrovnejte cestu Bohu
v stánku na Siou se vracejícímu.

* © J. ochránce.
St. J. celý národ židovský v jedné zemi; v duchovním rozumu:

národy v cirkvi, a řeholníky v Foholi.
t Jj. z vězení neb okovů.

5 t j. také I odbojné (zatrrzelé bříšníky) vyvede z hrobu hříchů
Jejich Aneb dle hebr.: Odbojných nechá bydleti v mistech soebých,
L neúrodných, jako hroby.

S £ J. vycházejícího s Egypta.
5 £ J. déšť manny, obzvhiště a mímo přirozený béh dal Jel lidu

svému.

* 1. j v dědictví trám, v zum zaslíbeně, zástapové tvoji, id tvůj.
přebývati budou

9 £. Jj. zemi tnto Ju Jul chudému lida evému, propůjčív mu vítězství,kteréž pak
**Pán svými slavnými skutky dal příčina k vypravování jich, svě

stovatelkynim dobrých, veselých, vítězných zpráv, v zástopích mnobých,

Ježto zpívaly jak eve ve v. 18.14.16. Vis o tom obyčeji 2. Mojž.15, 20. a 1. Král. 18,
" Král mocností Jest tolik co mocní krilové neb kolžata; milého

milého jest tolik co: velmi milého; velmi milý, či miláčekJest lid Boží
israelský, Jehož moci podrobení jsou; okraas domu pani,

již příslušelo Pů dobytém vítězství děliti kořisf. Smysl dle toho bybyl: Králové mocní podrobeni jsou lidu milému, lsraelskému, jenž vl
těxně se navracaje z boje, přinášeje paním kořisti k dělení. Nynější
čtení hebr. zní Jednoduše takto: Králové zástupů utekli, a okraza domu
dělí kořisti.

Ep45
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14. Když budete spáti u prostřed losův,'“ (jako) křídla
holubice postříbřená, a zadek hřbetu '* jejího v bledosti zlata. **

15. Když rozptyluje Nebeský krále v ní.'* [jako] sníh zbí
leni budou na Selmon.'“

16. Hora Boží '* hora tučná. Hora ssedlá, hora tučná: '*

17. Proč podzíráte na hory smedlé?'©Hora (jest to), v kteréž
zalíbilo se Bohu, aby přebýval na ní: Hospodin přebývati
bude (na nf) do konce.

18. Vůz Boží“% deset tisích*! mnohonásobný, ** tisícové
veselících se: Hospodin mezi nimi, na Sinaji ve svatyni.**

19. Vstoupil jei na výsost,*“ jal jsi vězné:** vzal jsi dary
v lidech: "“ ano i ty, kteří nevěří, že bydlí (zde) Hospodin Bůh.

20. Požehnán budíž Hospodin každého dno: šťastnou cestu
učiní nám Bůh spasení našeho.“?

21. Bůh náš jest Bůh, kterýž spaseny činí: a u Hospodina,
u Hospodina [jest] ujití smrti.*“

22. Zajisté že Bůh roztluče hlavy nepřátel svých: vrchol
vlasů těch, kteří se procházejí *? v hříších svých.

23. Řekl Pán. Z Básan obrátím [je], obrátím [je] v hlubo
kost moře.**

24. Aby ae omočila noha tvá v krvi: jazyk psů tvých v téže
krvi z nepřátel.

25. Viděli jsou vcházení tvá, Bože. vcházení Boha mého;
krále mého, kterýž jest ve evatyni.

26. Předcházela knížata spojena s prozpévujícími u prostřed
mladic bubnujících.

27. V shromážděních dobrořečte Bohu Hospodinu, (kteříž
jste) ze studnic israelských.**

t J. odpočívšte mezi žlaby či napajedly dobytělmi, E doma;
eb pokojně bydlíte v krajich svých, vám losem odměřenýcht Jj. brky.

» tj. v žintosti, v lesku zlata, neb ryzým zlatem. Rozum tobo jest:
Když u prostřed krajin svých losem vám přHipadlýchbydlíte, stkvíte
se stříbrem a zlatem jako holubice, stkvoncí se stříbrným a slatým
peřím, —Jne bohatí.

" £ j. krále nepřátelské, chanznejské v zemi zaslíbené, jako v Josne
12, 17.

"6 Hora Selmon byla nízká bora blíž Samaří, v pokolení Efrslm, na
niž nemohl býti sníh; ale roznmí se, že tu nepřátelé poražení byli,
Jejichž kosrí ta jako padlého aněbu leželo. Soudo. 9, 48.

" £. j. Slon, na které Bůh v stánku přebývá.
tet j. dle hebr.: Hora Boší jest Hora Básan, hora pehrbkovatá,Jest

hora Básan. Avšak proto —
' £ j. proč závistivě, nepříznivě hledite bory pibrbkovaté na hora

Slon, ješto, ač jest vás nižší, avšak jest to
%*£ j. vojsko Boži, andělé,

W £. j. neačlslné množství.

" © j. zmnožený nesčísliným množstvím jej provázejících. 4. Král.1.
32 Bůh vchází na boru Slon do Svatyně svě 6 tak velikou

jakož so někdy na hoře Sinaji ukázal 6. Mojž. 88, 2. 8. Výš 64, 12.
Habak. 3, 8-8.

v* © j. oa horu Slon.

% £, J. vedeš s sebou zajaté u vítězoslávě.
3*Svatý Parel obrací (Efes. 4, 8.) slova ta na dary duchovní, jichžto

apoštolé po vstoupení Páně účastní byli. Jinak: Běřeš kořisti = lidí,
t J. ukoHetil Jel lidi a I ty, kteříš odporovali tomu, aby Hospodin pře

býval ry a Slonv). Známo, že tomu udporovalo desatero pokolení.2 Král. 5
"tj bude s námia edara propůjší nám. Hebr.: Vloži-li břemeno

na ods, bude nám Bůh pomáhati.

" £ j. vysvobození 16 smrti.
tt, j. již se kochají,trvají.

ej. byť na bory Bárxn utekli, byť v binbokooti mořese ooboralnepřátelé, i odtud je přívedu zase a potepu.
* £ j z pokolení lernelských.
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28. Tut** jest Beniamín mládeneček, u vytržení mysli.**
[Tu] knížata judská, vůdcové jejich: knížata Zabulon, knížata
Netfalim.

29. Přikaž Bože moci své:** potvrdíž toho, Ó Bože, což
jsi způsobil mezi námi,

30. z chrámu svého v Jerusalémě. Tobě obětovati budou

králové dary.
31. Kárejž zvěř (ve) třtí,** shromáždění býků v kravách

lidí: aby oddělili ty, kteříž jsou zkošeni jako stříbro.“* Roz
ptyl národy žádostivé válek.

32. Přijdou vyslaní z Egypta: mouřenínská země napřed
ruce své (podá) Bohu.

39. Království země, zpívejte Bohu: žalmy zpívejte Hospo
dinu: zpívejte Bohu,

34. kterýž vstupuje nad nebesa nebes, k východu. Hle dá
hlasu svému zvuk mocnosti,*?

36. vzdejtež slávu Bohu nad Israelem, velebnosť jeho a moc
v oblacích.

36. Podivný [jest] Bůh v svatých svých.**Bůh israelský, onť
dá moc a sílu lídu svému: požehnán (budiž) Bůh.

ŽALM LXVIIL
(68)

Žalmista nad besprávím a trápením, kteréž bez vloy snášel, těžce nařiká, Některé
verše toho alma vyhládají sv. Apoštoléo utrpení Kristově,jehož guroa David

Hisenim prosřetedinosti Boské v mnobých připadnostech byl.

1. Ku koncí, pro ty, kteříž proměnění budou, (žalm] Da
vidův.!

2. Spasena mne učiň ó Bože: neboť jsou vzešly vody až
k duši mé.*

8. Uvízl jsem v bahně hlubokém: a není dna. Přišel jsem
na hlubínu mořskou, a bouře potopila mne.

4. Ustal (umdlel jsem), volaje, ochraptělo hrdlo mé: zemdlely
očí mé, když doufám v Boha mébo.*

5. Rozmnožíli se nad vlasy hlavy mé ti, kteří nenáviděli
mne bez příčiny. Zmocnili se nepřátelé moji, kteří stíhají
mne nespravedlivě: čehož jsem neuchvátil, tehdáž jsem vy
placoval.“

6. Bože ty znáš nemoudrosť mou: a provinění má nejsou
skryta před tebou.

7. AC se nehanbí ve mně, kteří tě očekávají Hospodine,
Pane mocností. Ať nejsou zahanbení nade mnou, kteří hle
dají tě, Božeisraelský©

» £ Jj. mezi knížaty napřed jdoucími.
2 Hebr. text: nejmladší a knížata jeho.
9 £ j. aby byla e námi, t j. ukaž moc svou
* £ j. přebývající v rákosí, jako krokodil; míní se tu národ egypt

ský, v ten amysl: Přemoz mocnou Mši Egyptskou a podmaň Ji lidu
svému.

n APalakoených knížatv národech,usilující,ubyvypadílinászkušené slaby tvé.
* £ j. hobr.: aj, vydává hlas svůj, hlas přemocný, t |. břmí.
» £ j. ve správě a ochraně jich.

ŽALM LXVII.

t ©J. k zpívání při hudbě na Šošaním. Výš 44, I.
* Vlastně, až k dýchání mému, tak že lodva mohu oddychatl. Miní

se volíké tebezpečenství, v němito o šivot běží:t J. od stálého ohledání se po Boží.

* £ J. viní mne zApřavonth Jichžjsem se nikdyapdopan Aneb:Ze zvolen jsem od Boha pomazén na 24 to mám
>L. eoponštěj mne, aby tl, ktořiž no tabe drží, v tebe dorfují a

be ctí, vidouce má utrpení, v ová naději sklamání a zahanbenl ne
byli. Mnozí zajisté přidrželi se Davida, že mu Bohem přislíbeno bylo

vatví lsraels = M
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8. Nebo pro tebe snesl jsem pohanění: a přikřylo zardění
tvář mou.

9. Cizí učiněn jsem bratřím svým, a přespolní synům
matky mé.

10. Nebo horlivosť domu tvého strávila mne“ a hanění hané

jících tě na mne případlo.“ — :
11. A přikryl jsem v postu duší svon:" a to mí učiněno

k pobanění.
12. Měl jsem za roucho své žíni: a učiněn jsem jim za

přísloví.
19. Proti mně mluvili ti, kteříž seděli v bráně: “ a písničky

o mně zpívali ti, kteříž pili víno.
14. Já pak modlitbu svou k tobě [vylévám] Hospodine:

(očekávaje naj čas dobrolíbeznosti [tvé)? Bože. Vedle množ
ství milosrdenství svého vyslyš mne pro pravdu spasení svého.

15. Vytrhni mne z bláta, abych neuvízl: vysvoboď mne od
těch, kteříž mne nenávidí, a z hlubokostí vod.'“

16. Ať mne nepotopí bouře vody, a nepohltí hlubina: aniž
zavře nade mnou propast úst svých.!!

17. Vyslyš mne Hospodine, nebo dobrotivé jest milosrden
ství tvé: vedle množství slitování svých vzhlédniž na mne.

18. A neodvracuj tváří své od služebníka svého: neboť soužen
jsem, rychle vyslyš mne.

19. Pohleď k duši mé, a vysvoboď ji, pro nepřátely mé '*
vytrhni mne.

20. Ty znáš pohanění mé, a zahanbení mé, i stud můj.
21. Před oblíčejem tvým jsou všickni, kteří sužují mne:

pohanění očekávalo srdce mé, a bídy. A očekával j kdoby
se spolu zarmoutil, ale nebylo: a kdoby potěšil, a nenalezl jsem.

29. A dali mi za pokrm můj žinč: a v žízní mé napojili
mne octem.'*

29. Budiž stůl jejich '“ před nimi za osidlo, a k odplatě,
a kúrazu.'*

24. ALse zatmí oči jejich, aby neviděli: '“ a bedra jejich
vždycky skloňuj.

25. Vylí na ně hněv svůj: a prchlivosť hněvu tvého af je
zachvátí. .

26. Budiž příbytek jejích pustý; a ať není žádného, kdoby
v stanech jejích bydlel.

27. Nebo, jehož jai ty udeřil,'" toho pronásledovali: a k bo
lesti ran mých přidali.

28. Přilož nepravosťt k uepravosti jejich: a ať nevejdou
v spravedlnost tvou.'“

* £ j. tak jo cítím, jako by mně so dále.
* V čas'smutku i postu zakrývali si blavu; tedy smysl: měl jsem

zármutek a postíl jsem se.
* V branách měst ze držela všelíká shromáždění k soudům a veřej

nému jednání, i schůzky k veselí a kratochvili.
9 £ J.milosti, čas smilování se.

' £ J. s nobezpečenství převejikého.
" £ Jj. ať 60 nezavře nade mnou problubeň.
'* £.j aby se neradovali ze zahynuti mého.
"0To se vlastně na Kristu Pánu nepinílo.
t 4.J. kterýž ml připravil, totiž, to nemilosrdně se mnou naklidání.
ts Vykládá se to misto o atolu. čí bodu židovském velikonočaím,

nuli, anebo po vší zemi rozptýleni byli. O témž rozuměj-také následu
Jici v. 4—29.

tt, j. toho osidla s nebezpečenství na ně poléčeného,aby nepozoru
Jice ho, tim jistěji v něm zahynuli. Výš 84, 6.

"© Jj.Jehož Jsi ty pro spasení lidské k utrpení odsoudil.
' $ |. dopuat, ať z břichu do hřícbu padnou, a doplní mira nepra

vosti avě, ať nedojdou ospravedlnění před tebou. Jinak: Dobroty tvé
ať účastní nejsou, následkem zatvrzelosti své.

© M
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29. Nechťjsou vymazání z kmhy živých: a s spravedlivými
af nejsou zapsání.

90. Já chudý jsem a bolesti trpím: spasení tvé, Bože, při
jalo mne.'*

31. Chváliti budu jméno Boží s prozpěvováním: a velebiti
ho budu s vychvalováním.

82. A líbiti se to bude Bohu nad mladé tele ** rohaté s roz

dělenými kopyty.
33. Vizte chudí, a veselte se: hledejte Boha, a živa bude

duše vaše:

94. nebo vyslyšel Hospodin chudé: a vězny svými nezhrzel.
35. Chvaitež ho nebesa a země, moře i všeliký hmyz jejich.
36. Neboť Bůh zachová Sion: a vzdělána budou města

judská: a budou obývati tam, a dědičně obdrží jej.**
37. A eímě alužebníků jeho bude jím vládnouti; a kdož

milují jméno jeho, budou v něm přebývatí.

ŽALM LXIX.
(70.)

David sobě pomoci, beabožným zahanbení = pobošsým potěšení od Boha šádá,

1. Ku konci, žalm Davidův. K připomenutí, že spasena
učinil ho Pán.

2. Bože ku pomoci mé vzezři: Hospodine ku pomoci mé

3. Ať se zahanbí, a zastydí, kteříá hledají duše mé:
4. ať se obrátí zpět, a zastydí se, kteříž žádají mi zlého:

ať se odvrátí, | hned zahanbeni jsouce, kteříž říkají mí:“
Hahá, hahál

5. AC plesají, a se radují +v tobě všickni, kteříž hledají tebe,

a ať říkají vždycky: Veleben budíž Hospodin, kteří milují
spasení tvé.

6. Já pak nuzný a chudý jsem: Bože spomoziž mi. Spo
mocník můj, a vysvoboditel můj jsi ty: Hospodine neprodlévej.

ŽALM LXX.
(1)

David vděčen jsa s dobrodiní, hned od mladosti sobě od Boba prokásevých,
také I v starosti své ochrany Boží před nepřátaly žádá,

1. Žalm Davidův, synů Jonadaba, a prvních zajatých.!
V tebeť Hospodine doufal jsem, nebudu zahanben na věky:
2. v spravedlností své vysvoboď mne, a vytrhni mne. Na

kloň ke mně ucha svého, a Spas mne.
9. Budiž mí za Boha obránce, a za místo ohražené, abys

mue spasena učinil. Nebo tvrz má a útočiště mé jsi ty.
4. Bože můj vytrhní mne z ruky bříšníka, i z ruky proti

zákonu činícího a nepravého:

"©© j. pomoo tvá přijde mi.
% £ Jj. nežli výborná oběť mladého býka.
" £ j. Slon.

ŽALM LXIK

* Via žalm 39, 14—18.
* t J. na mne pokřikojí neb povolšvají, posmívajíce se mi v no

ŽALM LXX.

* V hebr. nenalézá se nápist Žalm Davidův. Synové Jonadaba jsou
Rechabité (4. Král. 10, 15), kteří, jak pravdě podobmo, v prvnim zajetí
(4 Král, 24, 1—12.) e Danielem, aneb Joachimem do Babylons zave
dení byvše, žalm tento, ze slov Davidových prve složený, spívalí.
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* 5: nebo ty jsi čáka má Pane: Hospodine, naděje má od
mladosti mé.

6. V tobě utvrzen jsem od narození, z lůna matky mé tys
obránce můj. O tobě jest prozpěvování mé vždycky:

7. jako zázrak učiněn jsem mnohým: * a tys spomocník silný.
8. ACse naplní ústa má chválou, abych zpíval slávu tvou,

přes celý den velikost tvou.
9. Nezamítejž mne u věku starém: kdyžby sešla síla má,

neopouštěj mne.
10. Nebo pravili nepřátelé moji o mně: a kteříž střáhli

duše mé, uradili se spolu,
11. řkouce: Bůh jej opustil, hohte a popadněte jej: nebo

není, kdoby [ho] vytrhl.
12. Bože nevzdaluj 6e ode mne: Bože můj ku pomoci mé

vzezři.

13. Nechť jsou zahanbení, a zhynou, kteříž utrhají duši

mé:* ať jsou přikryti hanbou, a studem, kteříž hledají mi
zlého.

14. Já pak vždyckydoufati budu : a přidávati ke vší chvále tvé.
15. Ústa má ohlašovati budou spravedlnost tvou; celý den

spasení tvé: nebo nepoznal jsem literního umění.“

16. Vejdu v mocnosti * Páně: Hospodine, připomínati budusamu spravedlnost tvou.
17. Bože učíl jsi mne od mladosti mé, a až dosavade vy

pravovati budu divy tvé.
18. A až do starosti a šedin, Bože, neopouštěj mne, až bych

zvěstovalrámě tvé“ pokolení všelikému, kteréž přijde: moc tvou,
19. a epravedlnost tvou, Bože, (jež dosahuje) až do nej

vyšších (nebes]. Kterés věcí učinil, veliké [jsou]: Bože, kdo
[est] podobný tobě?

20. Jak veliká ukázal jsi m! " soužení mnohá a zlá: a obrátiv
se obživil jsi mne: a z propasti země zase vyvedl jsi mne.

21. Rozmnožil jsi velebnoeť svou:“ a obrátiv se rase po
těšil jsi mne.

22. Neboť i já vyznávati budu tobě na nástrojích hudeb

ních pravdu tvou: Bože tobě žalmy zpívati budu pří harfě,
svatý

23. Plesati budou rtové wnoji, když zpívati budu tobě;
1 duše má, kterou jsi vykoupil.

24. Ano i jazyk můj celý den přemýšleti bude spravedlnost
tvou: když zahanbení budou, a zastydí se, kteří hledají mi
zlého.

ŽALM LXXL
(72.)

Žajmlsta Zádě Šalomounovi od Boha těch ctnosti, kteréž dobrému králi k šťast
mámu opravování Hdu potřebsy jegu. U Sguře pak eměřeje panování tohoto

pokojného krále také k čťnstnému kralování Kristovu.

1. Žalm, na Šalomouna.

2. Bože soud svůj králi dej: a spravedlnost * svou synu

3 £ J. pro dusaženoa pomoc v tolikern nobezpečenatví.
2 £ J. protivníci, kteři utrhají ml.
4 © Jj. s učonými věomi jsem nezápolíl, alebrž pouze jak bych cavá.il

jméno tvé, Bože. Hebr.: „Neznám pošta“, t j. není ml známo tajné
učení o číslech, Jež dobon tehdejší jakousi tajaon moudrosf předstíralo,
a u Židů pozdějí v Kabbalu se

* Rozoměj: v místo, příbytek mocnosti, totiž chrám Páně; sneb du
chovně: Počno rozjímati moenosť Páně.

9 £ j. v známosť uvedli mocnou pomoo tvon.
" £ Jj. dal jsi mi okusiti soužení mmohých a
9 © J. ukázal jal mocnosf svou, navštíviv mne soužením.

ŽALM LXXL

* ©j. dobrou a chralitebnou správu všebo království.
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královu. Aby soudil lid tvůj v spravedlnosti, a chudé tvé k
v s0udu.“

8. AC přijmou bory -pokoj lidu, a pahrbkové spravedlnost.*
4. Souditi bude chudé z lidu, a spaseny učiní syny nuzných:

a poníží násilníka.
5. A bude trvatí se sluncem, a před měsícem,“ od národu

2, Mé pak nohy téméř by byly poklesly: o málo by byli
aklouzli krokové moji.*

3. Neb jsem se rozhorlil nad nepravými, pokoj hříšníkův vida.
4. Neboťnení ohledu emrti jejich; a utvrzení v ráně jejich.“
č. Vpráci lidu nejsou, a s lidmi mrskání nebudou.*

6. Protož chytila so jich pýcha, přikryti jsou nepravostí (a
až do národu. bezbožností svou.

6. Sstoupíť jako déšť na rouno:* a jako krůpěje kapající 7. Vyšla jako z taku“ nepravosí jejich: uchylili ee k žá
na zem. dosti srdce.*

7. Vzejde za dnův jeho spravedlnost, a hojnost pokoje: pokud 8. Myslili a mluvili nešlechetnost: nepravosí na výsosti“
nebude odňat měsíc.“ “ mluvili.

8. A panovati bude od moře až k moři: a od řeky" až do 9. Postavili ústa svá proti nebi: a jazyk jejích šel po zemi.*
končin okršlku země. 10. Protož obrací se lid můj tam:“ neb dnové plní nalé

9. Před ním ekláněti se budou Mouřenínové, a nepřátelé zají se u nich.*

jeho prach lízatí budou.“ 11. I řekli: Jak ví (o tom) Bůh, a má-li (toho) vědomost
10. Králové Tharsis“ a ostrovové '© dary obětovati budou: Nejvyšší? !»

králové arabští a sabejští dary přinesou. 12. Hle sami jsou hříšníci, a hojnosť mají na světě, a do
11. A klaněti s6 budou jemu všíckní králové: všickni náro- sáhli jsou bohatství.

dové sloužiti budou jemu. 13. I řekl jsem: Tedy nadarmo ospravedlňoval jsem srdce

12. Neboťvysvobodíchůdého od mocného, a chudého, jemuž své, a umýval jsem mezi nevinnými ruce své:*“
nebylo spomocníka. 14. a byl jsem mrskán celý den, a trestání mé na uavítě.'*

13. Ušetří chudého a nuzného: a duše nuzných spaseny 15. Řekl-li jsem: Mluviti budu tak: toť hle, národ synůučiní. tvých jsem zavrhl.'*

14. Z lichev a z nepravosti vyprostí duše jejich: a počestné 16. Přemýšlel jsem, abych to poznal,'“ práce jest přede
bude jméno jejích před ním. mnou: '*

15. I bude živ, a dáváno bude jemu ze zlata arabského, a 17. dokavadž nevrejdu do svatyně Boží: a srozumím po
klaněti se budou jemu vždycky: celý den jemu dobrořečiti slední věci jejich.

budou. 18. A však pro lsti položil jsi jim (osidla): "S evrhl jal je,
16. A bude obilí '* v zemi na vrších hor, vyvýšen bude nad když jsou ae pozdvihovali.'*

Liban užitek její, a kvésti budou [obyvatelé] města, jako 19. Jak přišli jsou v spuštění, náhle zmizeli: zhynulí pro
tráva země. nepravosť svou!

17. Budiž jméno jeho požehnáno na věky: před sluncem 20. Jako sen vetávajících v městě svém, Pane, obraz ten
trvá jméno jeho. A budou požehnána v něm všecka pokolení jejich v nic obrátíš.'"©
země: všickni národové zvelebovatí ho budou. Jy 21. Nebo rozpáleno bylo srdce mé, a ledví má změněna18.Požehnán(budíž)HospodinBůhisraelský,kterýžsám| ( byla:"*
číní divy. 22. a já v nic uveden jsem,“* a nevědél jsem.“*'

19. A požehnáno [bad] jméno velebnosti jeho na věky: a
naplnéns bud velebností jeho všecka země: staň se, staň se:

20.Skonávají se chvály Davida, syna Jesse.

ŽALM LXXIL

* © Jj. nomnoho chybovalo, ža bych se byl omýlli v soudu o prozře
telnosti Božské a o správě jeho, kterouž nad tímto světem drží.

* © J. nemyslí na smrf, a trápení Jejich netrvá dlouho, když by Je
1 dostihlo. Jeron.

>t Ú i Iní lidé.ŽALMLXXIL UEneznal ba o(78) *Hebr.text:: Vyredlotukemokojejich,Jelikožmajíbojnosťvšebo
I nad myšlení srdec.

9. j. a vysoka a velmi pyšně.
* £ |. protí Bohu a lidem mlaví.
* t. Jj. k bezbožným.
9 © Jj. proto že štěstí nalézá se při ních.

to £ j. Jak to jen může býti, aby o tom, co se tu v světě děje, vědělBůh,anebabytosoáměÁ byoNejvyššímu,poněvadžtobonetrestá?
H £ j. uadarmo zachovávám čisté svědomí?
"tj nadarmorole?bes osdějevůplaty!
'* £ j. kdybych tak amýdlel, nověrně bych opustil lid tvůj pobužný,

a bezbožných so přidržel.
'* £ j. rozumem vystihl příčina té nerovnosti osadu lidakého.
t 4. j. pracně, obtížné Jest ml to.
té tj. k větší zkáze jejich dopustil jsí, že bezbožní štěstí požívají,

Ješto oa plzké výši so nalézajíce, netuší zkásy svá, a tudy tato tím
broznější Jest.

" ©j. lživé, nestálé bylo štěstí Jejich.
'* ©Jj. jak snové po procitnutí v niveč se obracejí, podobně [£v mě

stě svém, t. j. nebeském, obrazu neb stínu se podobající blaženost
Jejich v nie uvodiš. Tak se děje s bezbožnými, se mnou a s nábož
nými docela Jinak. Neb atd. v. 21.

'9 L j. avnitř celý puhnut jsem byl, vida štěstí besbožných.
19 £ j. smyslu zbavený.
* £ j. nerozuměl, co so s bezbožným děje.

Uči neboršiti se nad šiěstím bezboiných a nad mešišstím bobabnjných sa tomto

světě; poněvadě to oboje nedlouho trvá,

1. Žalm Asafáv. *
Jak dobrý Israelovi Bůh těm, kteříž jsou přímého srdce!

v.

| Bodevoovo. Soudo. 6, 87 Jlosk: Jako na pašit či oa pose
čený trávník. tak přichází a nastupuje na království, dobrou naději
sdárovsti a štěstí nám dávaje.

ké vždy, ustavičně.osuměj "řeku Eufrat 8. Král. 4, 21—24. To jest: Řeka Eufrat
a střední mofe nebudou hranicemi říše jeho (Kristovy), ale všocka
země bade náležeti ku království Jeho.

%£ j. hluboco se před ním skláněti neb zemí líbati bodon na zna
mení oddanosti.

* Tartesna v Španělsku, nejsazší známá Židům krajina na západ.
'* 4. J. na ostrovích bydlici, zámořšti.
"! vlastně bude síla v zemi.
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23. Jako hovádko učiněn jsem před tebou: **a však vždycky
jsem byl s tebou.

24. Držel jsi pravou ruku mou: a dle vůle své provedl jsi
mne, a 8 slávou přijal jsi mne.

25. Nebo, co mi jest na nebi (krom tebe]? a bez tebe co
jsem chtěl na zemi? **

26. Byť zhynulo tělo mé, i srdce mé: Bůh srdce mého, a
díl můj Bůh jest na věky.

27. Nebo hle, kteříž se vzdalují tebe, zahynou: ty vyhubil
jsi všecky, kteříž se zpronevěřují tobě.

28. Mně pak, přidržeti se Boha, dobřejest: skládati v Pánu
Bohu naději svou: abych zvěstoval všecku chválu tvou v bra
nách dcery Sionské.**

ŽALM LXXIII.
(74)

O spušišní města a vyvrácení chrámu Jeremlemského. Lid stěžuje sobě na
tyrapství nepřátel, a šádá Boha za vys l,

1. Vyučování Asafova.
Proč, Bože, odpudíl jal [nás] do konce: [proč] rozpálena

jest prchlivost tvá na ovce pastvy tvé?
2. Rozpomeň se na shromáždění své, kterýmž jsi vládl od

počátku.* Ty jsi vykoupil prut dědictví svého: horu Sion, na
niž jsi přebýval.

9. Zdvihniž ruce své proti pýše jejich do konce: jak mnoho
zlého způsobil nepřítel v svatyni!

4. I vychloubali se, kteříž tě nenáviděli, u prostřed slav
nosti tvé.“ Postavili znamení-svá za znamení:*

5 n nepoznali jako u vyjití na nejvýš.* Jako v lese dříví
sekerami

6. vysekávali spolu brány jeho: sekerou a násečí porazili je.
7. Zapálili ohněm svatyni tvou: na zemi poškvrňují stanu

jména tvého.
8. Řekli v srdcí svém I příbuznost jejich spolu: Učiňme,

ať přestanou všickní dnové sváteční Boží na zemi.*
9. Znamení“ svých jeme neviděli, již není proroka: a nás

nezná více.'

10. Dokavad, Bože, útržky činiti bude nepřítel: popouzetiprotivník jména tvého do konce?
11. Proč odvracíš ruka svou a pravici svou z prostřed lůna

svého do konce?

" £ J. nerozumbě jsem smýšlel před tebou o štěstí bezbožných.
4 £. j. nepechal jsi mne v pochybnostech mých zbynoutí, ale vedl

B pane zestomrotvonatví, Jak se tobě líbilo, anobrž i pojal jsi mnev slarnod ochranu
ej. kobož bychměl na nebl krom tebe, a v čem bych sl kromě

tebe liboval na zemi?
" £ j. v městě Jerusalémě.

ŽALM LKXII.

' © J. od atarodávna, od časů Abrabamových.

3 ©j. o prostřed chrámu, kde druhdy slavnosti so konaly a který
nyní jest pobořen.

* © Jj. Chaldejšti dobyvše Jeruzaléma, vystavili koroubve své a modly
své postavili tamtéž; nebo podle jiných: Komali v chrámu obřady po
hanské.

* ©J. korouhve své vystavěli na nejvýš na vchod či na brány a
výšíny, aniž by v tom ahlódávali provinění.
> 3 Hebr. taxt: Vyhubme je napořád. Tak vypalují všecky stánky
Boha silného v těto zemi.

* 4 j. posvátných obřadů co znamení vyšších
5 £ Jj. Bůh zdá se, že o nás vice nedbá. Bobr, tet: kdo vi jak

dlouho to tak státi má?
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12. Bůh pak král náš před věky: působil spasení u pro
střed země.19.Tyjsíupevnilmocísvoumoře:“ potře!jsihlavydrakův*
ve vodách.

14. Ty jsi rozbíl hlavy draka: '“ dal jsi jej za pokrm lidem
mouřenínským.

15. Ty jei protrhl'* studnice, a potoky: ty jsí vysušil řeky
Ethan.'*

16. Tvůjt jest den. a tváť jest noc: ty ji způsobil dennicii slunce.

17. Ty jsi učinil všecky končiny země: léto i jaro ty jei
učinil.

18. Pamatujž na to, pobaněl nepřítel Hoepodina: a lid
bláznívý "* popouzel jména tvého.

19. Nevydávejš šelmám duší těch, kteří vyznávají tebe, a na
duše chudých tvých nezapomínej do konce.

20. Ohlédní se na umluvu svoa:'“ nebo naplnění jsou,
kteříž zatmění jsou země příbytkové, nepravostí.'*

21. ACneodchází ponížený zahanben: chudý a nozný chvá
liti budou jméno tvé,

22. Povstaniž Bože, suď při svou: pamatujž na pohanění
svá, kterážto se dějí od nesmyslných celý den.

23. Nezapomínejž na hlasy nepřátel svých: pýcha těch,
kteříž tě nenávidí, vetapuje ustavičně. '“

ŽALM LXXIV.
(6.)

Tento Zahn jest Jako nějaké romzalonvánísexi Bobem a prorokem :
© kterém se lidé ospominají, aby bobabojně vl byli, pomšvadě přízní sozdové

Boži jich čekají.

1. Ku konci: Neporušuji" Žalm písně“Asafovy.
2. Oslavovatí tě budeme Bože: oalavovati a vzývati budeme

jméno tvé. Vypravovati budeme dívné skutky tvé:
3. když vezmu čas, jáť v spravedlnosti soudíti budu.*
4. Rozplynnla se země, i všickní obyvatelé její: já jsem

upevnil sloupy její.*
5. Řekl jsem nepravým: Nečiňte neprávě: a bříšníkům:

Nevyzdvihujte rohu.“
6. Nevyzdvihujte vzhůru rohu svého: aniž mluvte proti Bohu

nepravosti.
7. Nebo ani od východu, ani od západu, ani od pustých hor:*
8. nebo Bůh soudce jest. Tohoto ponižuje. a onoho povyšuje:
9. nebo kalich v ruce Hospodinově plný čistého a smíše

S ©J. tys učinil moře rudé při vyjití lidu z Egypta jako snchou zemi.
*4j. teké.
'* £ j. krokodila či Faraona.
"£ Jj. otevřel.
'" £. j. Viz 2 Mojš. 17, 6. — 4. Mojž. 20, 11. — Jos. 8, 18.
1 4 j. bezbožný.
t ©.). kterouž jel učinil ©Iarzelskými, Ze je vysvobodil.
W£ j. všickni tmaví koutové země naplnění jsou peleší nepravosti.

Jinak: Poněvadě ti, kteří dříve nevážení a pobrzení byli v zemi, totiž
Chaldejšti, obohacení jsou našimi rolemi, domy neprávě nám odňatýmí.

"0£ j. ustavičně se zdvíhá proti tobě.

ŽALM LXXIV.

" "R splvání noton pimě: ,Neporašaj“.
3 Když přijde určený čas,Jáť právě sooditi budu, di Hospodle.

obyvatelé jeji v mnohé neřády vešla, já však vše

* £ j. nerypínejte se, zpoléhajíce na moo svou. Viz 5. Mojš. 58, 17.
3 £ j. nepřijde pomoc proti soudu Páně.

105
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ného vína.“ A naklonil z toho do toho:* a však kvasnice jeho “
nejsou vyprázdněny: vypijí je věickní hříšníci země.

10. Já pak zvěstovati bydu [skutky Boží) na věky: zpívati
budu Bobu Jakobovu:

11. a všecky rohy hříšníků polámu: a vyvýšení budou ro
hové spravedlivého. *

ŽALM LXXV.
: (76.)

Velebení Boha a vitězství lidm lerselekému proti mooným nepřátelům daného.

1. Ku konci, v chvalozpěvích. Žalm Asafův. Píseň na
Aesyrské.!

2. Znám [jest] v Judstvu Bůb: v Israeli veliké jméno jeho.

3. A učiněno jest v pokoji“ místo jeho: a obydlí jeho naSlonu.

4. Tamí jeat polámal mocnosti lučišť, štít, meč i válku.“
5. Když jsí ty podivně zasvítal s hor věčných:“
6. zbouřeni jsou všickní nemondří srdcem.* Zesnuli snem

svým: a nic nenalezli všickní maži bohatství v rukou svých."
7. Od žehrání tvého, Bože Jakobův, zdřímali ti, kteří vse

dali na koně.“ .
8. Ty hrozný jsi, a kdoby zprotivil se tobě, když [se roz

pálí) hněv tvůj?
9. S nebe slyšetí jsi dal soud:* země zatřásla se, a po

kojíla se:
10. když povstal k soudu Bůh, aby zachoval všecky tiché

na zemi.

11. Nebo myšlení člověka chváliti tě bude: a ostatkové
myšlení den posvátný světíti budou tobě.'“

12. Slíby číňte, a plňte Hospodinu Bohu svému. všickni,
kteřížkoli vůkol něo dary přinášíte Hroznému,

18. a tomu, kterýž odjímá život knížatům, hroznému králům
zemským.

ŽALM LXXVL
(77)

Prorok stěžuje sobě za svou bidu; avšak v uvašování těch divů, kteréš Bůh
před časy činil pro lid tarselský, sebe sazaébo vsbezuje, a svon naději skládá

v dobrotě a všemobonenosti Bolské,

1. Ku konci, pro Idithuna. Žalm Asafův.
2, Hlasem svým volal jsem ku Pánu: hlasem svým k Bohu,

a pozoroval na mne,

* £ j. kalich vyznamenává míru trestu každému od Boba vyměřenou.
* t j. z něho nalévá.
* £ J. tresty Boží.
9 © Jj. oznamováním trestů Božích na besbošné; nadatvsť bezbož

ných skrotím s mysli zbožných pozdvihnu.

ŽALM LXXV.

" t.j. na zhyuutí vojska assyrského pod BSenacheribem.4. Král
19, 85.

9 © J. vlastně v Salemě čl v Jerusalémě, což alove: pokoj.
> © j. při vysvobození lidu svého 2 moci Senachariba.
* £ J. eeslal jsí pomoc s výsosti
* £ |. nevěřící.
* t J. shynuli morem přes noc.
" £ j. 4 loupeže chtiví všeho pozbyli, nechajíce na útěku ležeti, co

byli prve nakořistiji.
9 £ j. Jezdel zeanuli.
* t j. rozbodl jsi mezi stranamae,které válka vedly.

"©Hebr.: i hněv člověka, a ostatek hněvu, t j. i ti nejvýš urputní
ehváliti budou tebe po takovém zjevném skutku milosti tvé.
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(3. V den soužení svého hledal jsem Boha, rukamay svýma
v noci k něma: a nejsem oklamáu. Nedala se potěšiti duše má,

4. zpomínsl jsem na Boha a kochal jsem se [v něm), i pře
mýšlel jsem: a zemdlel duch můj.

6. Předcházely oči mé bdění:* zkormoucen jsem byl a ne
mlavil jsem.

8. Přemýšlel jsem o dnech starých:“ a léta dávná na mysli
jsem měl.

7. A rozjímal jsem v noci v srdcí svém, a přemýšlel a skou
mal jsem v duchu svém.

8. Zdalit na věky zavrhne Bůh: aneb nepřidá, aby lítostivěj
ším byl ještě?

9. Aneb dokonce milosrdenství své odtrhne, od národu do
národu ?

10. Anebo zapomene Bůh amilovati se? aneb zadrží v hnóvu
svém milosrdenství avá?

11. I řekl jsem: Nyníť jsem začal (poznávati:)“ tot jest
proměna pravice Nejvyššího.“

12. Pamatoval jsem na skutky Hospodinovy: a připomínati
sobě budu od počátku divné skutky tvé.

13. A přemyšlovati budu o všech skutcích tvých: a v ná
lezcích tvých cvičití se budu.

14. Bože, svatá [jest] cesta trá: kdož jest Bůh veliký jako
Bůh náš?

15. Ty jsi Bůh, jenž číníš divné věcí. Známou jsl učinil
mezi národy moc svou:

16. vysvobodil jsi v rameni“ lid svůj, syny Jakobovy a
Josefovy.

17. Vidělyt jsou tě vody“ Bože, viděly tě vody: a bály se
a zbouřily se propasti.

18. Množství zvuku vod:" hlas vydali oblakové. Nebo £střely
tvé? probíhají :

19. hlas hřímání tvého vůkol. Zasvítila blýskání tvá po
okršlku země, pohybovala, a třásla se země.

20. V moři (byla) cesta tvá, a stezky tvé, ve vodách mno
hých: a šlepěje tvé nebudou poznány.“

21. Provedl jsi jako ovce lid svůj, rukou Mojžíše a Árona.

ŽALM LXXVIL
(78)

Prorok, chtě Jid Jernelský k pravé unámosti Boha a poctě jabo obrětiti, alosli
k tomu předkládáním skutků Božích divných, a svláště trestů jeho nad spůrnými

předkyJejich, hned jak se a Egypta brali až do kralování Davidova.

1. (Žalm) vyučující Asafův.
Pozorujte, lide můj, učení mého: nakloňte ucha svého k slo

vům úst mých.
2. Otevru v podobenstvích ústa svá: vypravovati budu pro

povídky od počátku.'

ŽALM LXXVL

* £ J. oči mě bdí mimo čas, nemohu spát.
* £ J. dnově předešlí (šťastná to minulosf) přicházeli mí na paměť.

t J. po dlouhém soužení a úzkostiivém přemýšlování počínám teprv

S soběa nadějimíti,poznávajeskutkyHospodinovy.
*©J. tato ním v doufanlivosťzpůsobenaJestve mně milostí Boží.
* £ J. mocí svou s Egypta.

tj. Br ne oblak dohod mořemSorvwuým+ £ J. lijiclch se 1 oblaků.
*LJ blesky.
* t J. nezůstalo žádného znamení cesty, kudy jsí lid svůj provedl;

nebo hned jak vyšli na břeh, zase so zavřelo moře nad vojskem Fa
raonovým.

ŽALM LXXVIL
* © j. starobylé.
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3. Jak veliké věcí jsme alyčeli, i poznali: a otcové naší
nám vypravovali.

4. Není to skryto před syny jejich, v pokolení druhém. Vy
pravovati bodeme chvály Hoepodinovy a mocné skutky jeho,
1 divy jeho, kteréž učinil.

5. I vyzdvihl svědectví“ v Jakobovi: a zákon ustanovil
wleraeli. Cokolí přikázal otcům našim, aby v známosť uvodili
synům svým:

6. aby poznalo pokolení druhé. Synové, kteříž se zrodí, a
povstanou, a vypravovati budou synům svým.

7. Aby skládali v Bohu nadějí svou, a nezapomínali na
akutky Boží: a vyhledávali přikázání jeho.

8. Aby nebyli jako otcové jejich, pokolení nešlechetné a po
pouzející. Národ, kterýž nespravil srdce svého, a nebyl věrný
Boha duchjeho.

9. Synové Efrem, natahující a spouštějící lačiště, v den boje
zpět se obrátili. (Soudce. 12, 1.)

10. Neostříhalí smlouvy Boží: a v zákoně jeho nechtěli
choditi.

11. A zapomenuli se na dobrodiní jeho, a na divy jeho,
kteréž jim byl ukázal.

12. Před otci jejich činil veliké divy v zemi egyptské, na
poli Tanis.*

18. Rozdělil moře, a převedl je: a postavil vody jako
v láhvicí.“

14. A vedl je v oblaku [ve] dne: a přes celou noc v svě
tlostí ohně.

15. Protrhl skálu na poušti: a napájel je jako z propasti
veliké.

16. A vyvedl vodu ze akály: a vyvedl vody jako řeky.

17. A přidali ještě břešiti “ proti němu: k hněvu popouzelí
Nejvyššího na poušti.

18. A pokoušeli Boha v erdcích svých: že žádali pokrmů
dušem svým.“

19. A zle mluvili o Bohu, řkouce: Zdaliž bude mocí Bůh
připravití stůl" na poušti?

20. Nebo udeřil v skálu, a tekly vody, a řeky se vylily.
Zdaliž bude moci | chleba dáti, aneb přípraviti stůl lídu svému?

21. Protož uslyšel Hospodin, a prodlel:“ a oheň zapálen
jest v Jakobu, a hněv vstoupil na Iaraele:

22. proto že nevěřili Bohu, aniž doufali v spasení jeho.
29. A rozkázal oblakům s hůry, a brány nebeské otevřel.
25. A dětil jím mannu ku pokrmu, a chléb nebeský * dal jim.
24. Chléb andělský **jedl člověk: pokrmy seslal jim v hoj

nosti.

26. Přeneal vítr polední
od západu.

27. I dětil na ně maso jakto prach: a ptactvo pernaté jako
písek mořský.

28. A padlo v prostřed ležení jejich, vůkol stanů jejich.
29. I jedlí a nasycení jsou příliš, a dal jim, čehož žádalí:

snebe:'* a přivedl mocí svou vítr

9 £ J. moadrosti s lásky svě, zákon.
* t. J. Tania či Zaon, aidlo králů egyptských 4. Mojš. 18, 28.
* Viz 2 Mojž 14, 21.
5 © j. přičihovalí hříchů.
* 4, J. podle IIbosti své.

* t Jj. uvésti nevěřících do země zaslíbené. Hobr.: Uslyšev to, roz
oa.

9£J.snebe.
'©Hebr. text: chléb allných, mocných, t. j. andělů.
" £ j. s povětří.
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30. nebyliť zklamání v žádosti své. Ješté byli pokrmové

- vůstech jejích:
31. a vtom bněv Boží vstoupil na ně. A pobil tučné je

jich,'* a přední z Israele porazil.
32. Při všem tom ještě hřešíli: a nevěřili divům jeho.
33. A míjell vwmarnostidnové jejich,'" a léta jejich s chvá

táním.

34. Kdyžje hubil, hledali ho: a navracovalí se, a na usvítě *
přicházeli k němu.

356.A rozpomínali se, že Bůh spomocník jejích jest: a Bůh
h nejvyšší že vykupitel jejich jest.

36. I milovali jsou bo ústy svými, a jazykem svým lhall
jemu:

37. srdce pak jejich nebylo přímé s ním: aniž věrni shle
dání jsou ve smlouvě jeho.

88. On pak jest milosrdný, slituje se nad hříchy jejich: a"
nezahubí jich. Mnohokráte učinil, aby odvrátil hněv svůj: a
nerozpálil všeho hněvu svého:

39. a rozpomenul 8e, že jsou tělo: '“ duch,'* kterýž odchází
3 nenavracuje Ge zase.

40. Kolikrát jsou ho rozhněvali na poušti, k hněvu popudili na místě suchém?

41. A obrátili se,'“ a pokoušeli Boha: a svatého israelského
k hněvu popudilí.

42. Neupamatovali se na ruku jeho, v den, kteréhož je vy
koupil z ruky sužujícího.

48. Kterak činil v Egyptě divy avé, a zázraky své na poli
Tanis.

44. A obrátil v krev řeky jejích, a přívaly '" jejich, aby
neplli.'“

45. Seslal na ně psí mouchy, a žraly je: a žáby, I hubily je.
46. A dal rzi úrody jejich, a práce jejich kobylce. (2. Mojž.

10, 12.)
47. Potloukl krupami vinice jejích, a moruše jejich (zkazil)

mrazem.

48. A vydal krupobití na dobytek jejich, a jmění jejich ohní.
49. Poslal na ně hněv prchlivosti své: prchlivosť, a hněv,

a soužení: dopuštění skrze anděly zlé.'%
50. Cestu učinil stezce hněvu svého, neuchoval od amrti

duší jejich: 1 dobytek jejich v smrti zavřel.
61. A pobil všecko prvorozené v zemi egyptské, prvotiny

všeliké práce jejich v staních Chamových.**
52. A vyňal [odtud] jako ovce lid svůj: a provedl je jako

stádo po pouští.
63. A vyvedl je v naději, a nebáli se: a nepřátely jejich při

krylo moře.
54. A uvedl je na horu posvěcení svého: na horu, kteréž

dobyla pravice jeho. A vyhnav před tváří jejich národy: losem
rozdělil jim zemi dle provazce měřícího.

55. A učinil, aby přebývala v stanech jejich“ pokolení
israelská.

" ©.j. sliné statečné a vzácnější z nich.
" Hebr.: Jako pára; krátkého života jim popřál.
"6 © j. mdli a padouci lidé.
**Decb neb vítr.

6 © j. k starým bříchům a afbm obyčejům svýra.
w £ J. dešťové vody Jejich v dletonánt s nádrškách, aneb | potoky.

Viz 2. Mojš. 7. 17.
's ©J. že Jich píti nemobil.
" Hebr.: Posýlání alých poslů, t j. věcí El znamení nastávajících

běd a neštěstí, čiueš se ony tmy rozumějí, o nichž 2 Mojž. 10, 22.
" £ j. egyptských. 2. Mojž. 12, 29.
% £ j. těch národů před nimi vyhnaných.



889 ŽALM LKKVIII.

56. A pokoušeli, a popouzell Boha nejvyššího: svědectví
jeho neostříhali.

57. A odvrátili se, a nezachovali umluvy: jako otcové je
jich obrácení jsou v lučiště zkažené.“*

B8. Khněvu dráždilí jej na pahrbcích svých: a rytinamisvými k horlení popouzelí bo.
69. Uslyšel [to] Bůh, a pohrdl [jimi]: a v nic uvedl velmi

Inraele.

60. A zavrhl stánek Sílo, stánek svůj, kdež přebýval mezilidmí.

61. I vydal v zajetí sílu jejich: a krásu jejich v ruce ne
přítele.

62. A sevřel v mečí lid svůj: a dědictvím svým povrhl.
63. Mládence jejich sežral oheň; a panny jejich nejsou

„oplakány.
64. Kněží jejich od meče padli, a vdovy Jejich nebyly

oželeny.
65. A (však) probudí »se jako ze sna Hospodin, jako rek

podnapilý vínem,*“

66. A udeřil nepjátely své v zadky:** pohanění věčné do
pustil na ně. (4. K. 5, 6.)

67. A zavrhl stánek Josefův, a pokolení Efraimova ne
vyvolil.*

68. Ale vyvolil pokolení Judovo, boru Sion, kterouž za
miloval.

69. A vystavěl sobě jako (sílu) jednorožců *7 svatyni svou
v zemi, kterouž založil na věky.

70. A vyvolil Davida služebníka svého, a vzal ho od stáda
ovcí; když chodil za ovcemi plodnými, pojal ho,

71. aby pásl Jakoba, služebníka jeho, a Iaraele, dědictví jeho.
72. A pásl je v nevinnosti srdce svého: a moudrostí rukou

svých vodil je.“*

ŽALM LXXVIIL
(79.)

Prorok oplaháváskázu Jerusaléma a chrámu.

1. Žalm Asafův.

Bože přišli pohané do dědictví tvého, poškvrnili chrámu
svatého tvého: obrátili Jerusalém v stráž ovoce.'

2. Dali těja mrtvá služebníků tvých, za pokrm ptákům ne
beským, féla svatých tvých, šelinám zemským.

3. Vylili krev jejich jako vodu kolem Jerusaléma: a nebyl.
kdoby je pochovával.

4. Učiněni jsme v potupu Bonsedům svým; v porouhání, a
posměch těm, kteříž jsou vůkol nás.

5. Až dokavad Hospodine, hněvati se budeš do konce: a
hořeti bude jako oheň horlení tvé?

G. Vylí hnév svůj na národy, kteříž tě nepoznali, a na.
království, kteráž jména tvého nevzývala.

% £ J. r Inčiště ochbablé,po ebmé,mmněž nelse spoléhati% £. j. když čns trestu a zkoušky pomlaul
9 Jako rek, kterýž vínem a snem občerstviv te, dvojnásobnou zmu

žilostí na nepřátely doráží.
**Habr.: porazil nepřátely své zpět (utíkajicí). Jiní to vykládají

o nemoci Fillstinských. (i. Král. 5. 6.)4
** £ j. k přebývání svémn nevyrolil vice Silo, kteréž bylo v poko

15 t. J. moudře spravoval je.

- ŽALM LXXVUL

' €. j. boudu kn stráži ovoce, která se odstraní, když Jest sčesáno.
Hebr.: v hromady rumu.
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7. Neboť jsou sežrali Jakoba: a místo jeho obrátili v poušť.
-8. Nevzpomínejž nám nepravostí našich starých, rychle ať

předejdou nás milosrdenství tvá: nebo chudí učinění jsme
příliš. a

9. Spomoz nám Bože spaalteli náš: a pro slávu jména svého

Pane vysvoboď nás: a buď milostiv hříchům našim, projméno své,

10. Aby snad neřekli mezi národy: Kde jest Bůh jejích?
a vznámost uvedena buď mezi pohany před očima našima
pomsta krve služebníkův tvých, kteráž jest vylita.

11. Vejdiž před oblíčej tvůj lkání vězňův. Podle velikosti
ramene svého, zachovej syny usmrcených.*

12. A odplaťt sousedům naším sedmeronásobně do lůna je
jich:* za pohanění jejich, kteréž jsou tobě činili Pane.

13. My pak lid tvůj, a ovce pastvy tvé, chváliti tě budeme na
věky. Od pokolení do pokolení vypravovati budeme chválu tvou.

ŽALM LXXIX.
(99.)

Prorok se modlí Bohu za vysvobosení jménem lidu lernelekáého,od nepřátel
souženého. :

1. Ku konci, pro ty, kteříž proměněni budou,' svědectví
Asafa. Žalm

2. Ty, jenž spravuješ Israele, pozoruj: jenž vodíš Josefa
jako ovcí. Jenž sedíš nad cherubíny,“ zjev se

3. před Efraimem, Benjaminem, a Manassesem. Vzbudiž
moc svou a přijď, abys spaseny učinil nás.

4. Bože obratiž nás:* a ukaž tvář svou, a spasení budeme.
5. Hospodine Bože mocností, dokavadž hněvati se budeš nad

modlitbou alužebníka svého?*

6. [Dokavadž] budeš krmití nás chlebem slz: a napájeti nás
alzami v (plné) míře?

7. Postavil jsí nás k odporu sousedům našim:“ a nepřátelé
naši posmívali se nám.

8. Beže mocností obratiž nás: a ukaž tvář avou: a spaseni
budeme.

9. Vinici“ z Egypta jsi přenesl: vyhnal jsí národy. a štípil
jsi ji.

10. Vůdce cesty byl jeí před oblíčejem jejím :* štípil jsi ko
řeny její, a naplnila zemi,

11. přikryl hory stín její a ráví její cedry Boží: '*
12. Roztáhla ratolesti své“až k moři: a až křece'! roz

vody své.
13. Proč jsi rozbořil hradbu její: a zbírají ji všickní, kdož

jdou mimo cestu? '*

* Hebr. text: Podle velikosti síly své zanechej sobě ostatků k smrti

oddaných—t j. dord odvedených.> © J. hojně a štěd
ŽALM LXXIX,

* Viz žalm 68, j.
* ©.j. jevž přítomen jal v arše úmluvy, na kteréž jsou chorubiní.

. svému.

* ©.J. oslýchaje modlitby jeho.
* t.j. O Palestinu se tobo čagn svářli Egyptští ©Assyrskými.
* Hebr.: Kmen vinný, t lid leraelský.
* £ j. místo nich.
9 £. J. v olonpu oblskovém a ohnivém.
'* t. J nejvyžší stromy. Smysl tobo podobenství Jest, že rozšíří se

lid larnelský až na bory Hbánské, kdeš rostly
"t.j aá k Eofrato, kamě královatví lernelské za "časuvelikosti své

dosahovalo.
tt. J. Proč jel nds zbavil ochrany svě, abychom o nejdražší statky

své, o svobodu a náboženství oblozpení byli?
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14. Rozryl ji vepř z lesa: a zvěř pouště spáala ji.'?

15. Bože mocností obratiž se již: popatř s nebe, a viz, a Ň a
pavštěv vinici tato,

16. a dokonej ji, jižto štípila pravice tvá: a [budíž ruka
tvá) nad gynem člověka,'* kterého jsl utvrdil sobě.

17. Popálena jest ohněm, a podkopána od žehrání oblíčeje
tvého zahyne.

18. Budiž ruka tvá nad mužem pravice tvé: '* a nad synem
člověka, kteréhož jsi utvrdil sobě.

19. A neodstoupíme od tebe, obživíš nás: a jméno tvé vzý
vati budeme.

20. Hospodine Bože mocností obratiž nás: a ukaž tvář svou,
a spasení budeme.

ŽALM LXXX.
(8L) *

Prorok napomíně lido, aby svátky Boši s obzvláštní pobožnosti světili, a Boha
ee věl pllností ctili,

1. Ku konci, za čeřeny. Žalm samého Asafa. Viz výš 8, 1.
2. Plesejte Bohu spomocníku našemu: a veselo

Bohu Jakobovu.

3. Vezměte žalm, a dejte [sem] buben ; žaltář veselý s harfou.

4. Trabte troubou na novměsíce,* v den znamenitý slavnosti vaší.

5. Nebo toť jest přikázání v leraeli: a Boha Jakobova.
6. Na svědectví v Josefovi položíl to,* když vycházel ze

země egyptské: jazyk, kteréhož neznal, alyšel jest.*
7. Odvrátil od břemen hřbet jeho: a ruce jeho aby košem

nesloužíly.“
8. V soužení vzýval jsi mne,* a vysvobodil jsem tě: vyslyšel

jsem tě vskrytu bouře:“ zkuall jsem tě u vody odpírání.*

9. Slyš lide můj, aosvědčímť se tobě; Israeli, uposlech
neš-li mne,

10. nebude v tobě boha nového, aniž se budeš klaněti bobu
cizímu,

11. neboť já jsem Hospodin Bůh tvůj. kterýž jsem vyvedl
tebe z země egyptské: rozšíř jen ústa svá, a naplnímt je.“

12. A neuposlechl lid můj hlasu mého: a Israel nepozoroval
na mne.

13. I pustil jsem je v žádosti srdce jejich, chodilí dle ná
lezků svých.

14. Kdyby mne byl lid můj uposlechl: kdyby Israel byl po
cestách mých chodil:

15. v nic bych snad byl nepřátely jejích snížil: a na sužu
jící je byl bych vztáhl ruku svou.

t Vepřem divokým a zvěří rozmmějí se nepřátelé lídn lsraelského,
totiž Holofernes u Asayršti.

“ £ j. Jakoba a Josefa, Jichžto s počátku v 3. zmínka ee čini, £ j.
ahlédní na lid svůj, leraelský, Jeuž jest potomek Jakoba a Josefa.

4 £ j. nad lidem, kterýž štípila pravice tvá.

ŽALM LXXX.

* Židé čitali čas a roky dle oběhu měsíce, a prení den každého mě
sice slavně vytrubovalí.

3 © J. lidu lsraelskémn to příkázal.
>t j. jinak: kdež jsme jazyk neznámý alýchati m
* £ j. aby hlíny, vápna, ramu, kamení, v koších a iných nádobách

zednických nenoslil, t. j. od téžkých robot sprostil
5 t.j. Mluví tu Hospodin sám. 2. Mojž, 14, 24.
S j. z odlsku
* Meryba t sváru. 2 Mojž. 17, 2
* © j. dobrodiními svými; svobodně žádej, a dámí hojnosť věcho,

tádáš,

16. Nepřátelé Hospodinovi kořili by se jemu :* a byl by čas
jejich na věky.'*

17. A krmil [bych] je z tuku obilí: a medem ze skály '*
sytil bych je.

ŽALM LXXXI.
(e2) .

Napominá soudců, aby bez ohledání se maosoby epravediivě eoudili, pamatujíce

Da povinnosti ové.
1. Žalm Asafův.

Bůh stál* v shromáždění bohů:* u prostřed pek boby rozRuzuje.

2 Dokavadž souditi budete nespravedlivě: a osoby bříšníků
přijímati ? *

3. Soud čiňte nuznému, a sirotku: poníženého, a chudého
ospravedihujte.

4. Vytrhněte chudého: a nuzného z ruky hříšníka vysvo

5. Nevěděli (toho). aniž (toma] rozuměli, ve tmě chodili:
[a protož] pohnou se všickni základové země.“

6. Jáť jsem řekl: Bohové jste, a synové Nejvyššího všickni.
(2. Mojž. 22, 9.)

7. Ale jako lidé zemřete: a jako kdokoli z knížat padnete.“
8. Povstaniž Bože, suď zemi: nebo ty dědíti budeš ve všech

národech.“

ŽALM LXXXIL
(88.)

Modlitba za pomoc Boži, kdyš se okolní národové proti lidu Jermelskémospikli,

1. Píseň žalmu Asafova.
2. Bože, kdož bude podobný tobě? Nemič, aniž se upo

kojuj Bože.“
3. Nebo hle nepřátelé tvojí se zbouřili: a tí, kteříž tě ne

návidí, pozdvihli hlavy. 
4. Proti lidu tvému zlostnou ukládali radu: a myslilí proti

svatým tvým.,
5. Říkali: Pojďte, a vyhladme je z národu:* a ať není více

vzpomínáno jména Israelova.
6. Neboť jsou se usneali jednomyslně, epolu proti tobě

smlouvu učinili,
7. stanové Idumejských, a Ismaelitských: Moabští a Agarejští,
8. Gebalští, a Ammonitští, a Amalechitští: cizozemci* s oby

vateli tyrskými.

9 £. j. podle doslavného znění textu: lhali by Jeraelovi. Nepřátelé by
se byli podrobili Jeraelovi ač proti vůli své, a byli by pochlebovali jemu.

'9 £ J. stálé by bylo štěstí jejich.
" £ j. buď lesním, o němž 1. Král 14, 25., aneb od včel, jakž ně

kteří praví, že v zemi chananejské v skalách a v jeskyních se osazují;
aneb syrupem z hroznů, jež na skalnstých borách rostou, připraveným.
T. j. vším dobrým by oplývali.

2 ©Jj. sondeů, vrchností, náměstků Božích v činění soudu a sprave
dinosti. 2. Moji. 21, 6.

> © J státi budete k straně bezbožných.
* t j. práva, dobří Fidové, chvalitební mravové: což když hyne,

přicházejí za tím nopravosti aebezbošnosti, a naposledy vyvrácení obcí
a království.

5 t. J. Věleknl do jednoho vy soudcové a knížata zabynete.
* t. j. dědičné vládneš všemi národy.

ŽALM LXKXIL

"ej nebleď tiše a pokojněma to, co so nám od nepřitní děje.3 t. j. ať nejeou více národ
* Rozrměj Filistinské.
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9. Ano i Assyrští příšli 8 nimi: učinění jsou ku pomoci
synům Lotovým.*

10. Učiniž jím jako Madianským,* a jako Sisarovi: jako
Jabinovi při potoku Cison.“

11. Vyhynulí v Endor: učinění jsou jako bnůj země.

12. Nalož s knížaty jejich, jako s Orébem, a Zóbou, a Ze
beem, a Salmanou:" se všemi knížaty jejich,

18. kteráž řekla: Dědictvím obdržme svatyni Boží.*
14. Bože můj učiň je jako kolo:“ a jako stéblo před větrem.
15. Jako oheň, jenž spaluje les: a jako plamen spalující

hory:'*
16. tak je ktíhati budeš bouří svou: a vhněvu svém pře

strašíš je.
17. Naplů tváře jejich zabanbením: a hledati budou jména

tvého Hospodine.**
18. Ať se stydí a děsí na věky věkův: a ať se hanbí, a za

hynou.
19. A at poznají, že ty jméno máš Hospodin: (žej tý sám

jsi Nejvyšší nade vší zemí.

ŽALM LXXXIIL.
(84)

Prorok vodálen jsa od chrámu Bošiho, čádost svou k němu přijiti, promáši,

a blahoslavenství těob, kteříž svobodný přistup k něma všdy mají,

. vysvitloje.

1. Ku konci, za čeřeny,' synům Kóre. Žalm.
2. Jak milí jsou stanové tvoji Hospodine mocností.“
3. Touží, a omdlévá duše má po síních Hospodinových.

Srdce mé, a tělo mé plesala jsou k Bohu živému.
4. Nebo vrabec nalezl sobě dům,* a hrdlíčka hnízdo sobě,

kdežby složila mladé své. [Já nacházím) oltáře tvé, Hospodine
mocností: králi můj, a Bože můj.“

5. Blahoslarení. kteříž přebývají v domu tvém Hospodine:
na věky věkův chválitt budou tebe.

6. Blahoslavený muž, kterýž má pomoc od tebe: vstupování
(k stánku tvému) v srdcí svém zpořádal,*

7. v údolí slz, na místo, kteréž uložil.“

* Moabským a. Ammonitským. 1. Mojá. 19, 86.
* Bonde. 7, 1.
©Boudo. 4, 16. 6. 31.
* Soudo 8, 21.
5 © J. Jerusalém a zemi leraelskou.
9 L J. Jako prach, jení se točí u vlchru, chumelioe.

' ©j. křoví na horách, rychle hořel.
'* 6 J. tak aby tebe hledati museli, žádné pomoci při bozích svých

nenaldzajíce.
ŽALM LKXXII

! Žalm tento není bez spojení se Zalmem 4l.; jsouť obe při téže
příležitosti a od téhož pěvce složeny.

%Rozumí se zde stan na dvá rozdělený, kdež stále archa úmluvy,
než byl vystavěn chrám jeruzalémský. 9. Mojž. 26, 1.

3 £ místo, kde hnízdí.

* Vraboem a hrdličkou míní pěveo sám sebe; vraboem pro útěk svůj,
a brdlíčkou pro lásku svou k domu Božímu.

5 ©j. cestu nahoru k domu trému namyslil. T. j. blahoslavení, kteřiš
vždy a rádl na cesta k výročním slavnostem do chrámu tvého mysli.

S Smysl dle hebr.: Ti poutníci jdouce přes posté a suché ondolí
Baka (Bekaim, 2. Král 6, 29.) za astudníci je sobě pokládají, t. j. tak
volně a ochotně, ač žízní prahnonce, po něm do Jerosaléma obvátají,
Jako po nějakých utěšených a pramenitých lukách.= o A

ŽALM LKXXIV. 844

8. Neboťpožehnání dá ustanovitel zákona,' půjdou od ctnosti
ku ctnosti:“ [az] vídín bude Bůh bohůi na Šlonu.* ,

9. Hospodine Bože mocností vyslyš modlitbu mou: ušíma
pozoruj 6 Bože Jakobův.

10. Ochránce náš popatř Bože: a vzblédní na tvář Pomaza
ného avého.'“

11. Nebo lepší jest den jeden v etních trých nad tisíce.'!
Zvolil jsem raději opovrženým býti v domu Boha mého, nežli
přebývati v stáncích hříšníků.'*

12. Nebo milosrdenství a pravdu miluje Bůh:'* milost a
slávu dá Hospodin.

13. Neodepře čeho dobrého těm, kteříž chodí v nevinnosti:
Hospodine mocností, blahoslavený člověk, kterýž doufá v tebe.

ŽALM LXXXIV.
(68.)

Prorok připominaje sobě vysvobození lidu leraelského z Egypta, žádá 2a
vysvobození téhož lida s přítomného soužení,

1. Ku konci, synům Kóre, žalm.
2. Požehnal jsi Hospodine zemi savé: odvrátil jsi zajetí

Jakobovo.

3. Odpustil jsi nepravost lidu svého: přikryl jsi všecky
hříchy. jejich.

4. Ukrotil jsl všecken hněv svůj: odvrátil jel [ae] od hněvu
prchlivosti své. :

5. Obrstiž nás* Bože spasiteli náš: a odvrat hněv svůj
od nás.

6. Zdaliž na věky hněvati se budeš na nás? aneb protáhneš
hněv svůj od národu do národu?

7. Bože ty obrátě se obžívíš nás: a lid tvůj veseliti se
bude v tobě.

8. Ukaž nám Hospodine milosrdenství své: a spasení své
dej nám.

9. Poslyším co mluví ke mně Hospodin Bůh:“ neboť mlu
viti bude pokoj na lid evůj:* a na svaté své, a na ty, kteříž
se obracují k srdci.“

10. Jistě blízká jest těm, kteříž se ho bojí, pomoc jeho:
aby přebývala sláva v zemi naší.

11. Milosrdenství a pravda potkaly se [spolu]:* spravedl
nost a pokoj políbily se.“

+ 6 j. Bůb.
%Hebr. text: berou se zástup za tdstupoms, t. j. vědy jim vice sily

a srdce přib:* Smysl verše 6. 7. a 8. Jest tedy ten: Přešťastný ten, kterémaš dáno
od Boha, aby mohl vstupovati k stánku tvému, jakž byl v zbožné

mysli svě uložil, nebo ad jde přes plsti a suchá mista, kdeš žízní
prahnouti muai, Bůh, jenž ustanovil zákon v plnění ho, jich podporuje
a sílí vlc a vice, tak že konečně přec vidí svatyni Boží na Slona.

"©£, j. krále našeho, jehož jsi ne království pomazal.

"6 j. dnůr. snad v stanechhříšníkůstrávených.w £ j. bohá
"*Hebr. beze: tu jost nám Hospodin Bůh slunce a pavoza, tu udílí atd.

ŽALM LXXXIV.

* Hebr.: navrátiš nás zase, tj. když Jsí nás ze zajetí vysvobodil
nyní v předešlý stav utěšený uvodiš nás.

* © j. co na mon prosba odpovídá.
> t j. aby přišel naň pokoj a štěstí.
* £ J. kteří jdou do sebe, a napravují se. Jinak: kteří obrací k němu

erdco. Hebr.: Toliko nby se nensvrátili k zlosti (předešlé).
8 £ j. milosrdenství Boží k lidem a též pravda, t.j. pravdívosť v pl

nění zaslíbení svých schází a spojují se, aby totiž lidem dobře činily
a zaslíbené spasení jím způsobily.

* £ j. smiřily ne, ješto láska Boží epravedlivsoť mírní a cíl jí klade.(
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12. Pravda ze země vzešla: a spravedlnost s nebe vyhlédla."
13. Neboť dá Hospodin požehnání: a země naše vydá

úrodu svou.

14. Spravedlnost před ním chodítí bude: a zřídí po cestě
kroky své.“

ŽALM LXXXV.
(66.)

David v soašeni jes, smilování a pomoci proti nepřátelům svým od Boha žádá,

1. Modlitba samého Davida.
Nakloň Hospodine ucha svého, a vyslyš mne: neboť nuzný

a chodý jsem já.
2. Ostříhejž duše mé, neboť svatý jsem: spasena učiů

služebníka svého, Bože můj, doufajícího v tebe.
3. Smiluj se nade mnou Hospodine, neboť jsem k tobě volal

celého dne:
4. Obvesel duši služebníka svého, neboť k tobě Pane duše

své pozdvihl.
5. Neb ty jsi, Pane, líbezný, a tichý, a mnohého mílosrden

ství všechněm, kteříž tě vzývají.
6. Slyš Hospodine modlitbu mou: a pozoruj hlasu prosby mé.
7. V den soužení svého volal jsem k tobě: nebo vyslyšel

jsi mne.
8. Nenít podobného tobě mezi bohy Pane: a nic není vedle

skatkův tvých.
9. Všickní národové, kteréž jsi učinil, přijdou,“ a klaněti

se budou před tebou Pane: a oslavovatí budou jméno tvé.

10. Nebo veliký jsi ty, a činíš divné věci: ty jsí Bůh sám.
11. Veď mne Hospodine po cestě své,* a kráčetí budu

v pravdě tvé: ať se veselí srdce mé, aby se bálo jména tvého.“
12. Chváliti budu tě Hospodine Bože můj z celého srdce

svého, a oslavovati budu jméno tvé na věky.
18. Nebo milosrdenatví tvé veliké jest nade mnou,* a vy

trhl jsi duši mou z propasti nejhlubší“
14. Bože, povstaliť jsou nepraví proti mně, a rota silných

hledala duše mé: a nepředstavili tě před očima svýma.*
15. Ale ty, Pane Bože, lítostívý a milosrdný, shovívající a

mnohého milosrdenství, a pravdomluvný,
16. vzhlédniž na mne, a smíluj se nade mnou, dej vládu

svou služebníku svému: “ a spasena učiň syna služebnice své.
17. Učit se mnou znamení k dobrému,“ aby viděli, kteříž

mne nenávidí, a zahanbení byli: žes ty mi Hospodine apo
mohl, a mne potěšil.

" £ J. navrátí se zato ma semi s nebe, kamš před lidmi byla jako

„č ZLnšade průchod mth a vařejeě jako ozoamovati bude příchod
Boba jril pre vedlivého,jazž v zemi zase tak dobrotivě,jako kdykralovati bade.

ŽALM LIXEV.

* £ J. miláček a milovník 1 ctitel anob pomazaný tvůj.
* £t j. někdy, svým časem.
* t J. vyně mne příkázáním trým.
* © J. ať raduje so v bázní tvů.
5 t J. velikého milosrdenství jsí ko mně dokázal, še jel atd.
* t J. vytrhl jal mpe = přítomného velikého nebezpečenství smrti,

Jako již z hroba.
" © J. nomajíce tě na očích, nic nedbajíce na tebe.
* t j. kterogž mne nepřátelé mojí odnítí usilují; aneb: obdař silou

k náložítému vladaření.

jj dokaž toho nějakým patrným znamením, že ke mně dobro
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ŽALM LXXXVL

. (87)
O důstojnosti a alávě města Jeresaléma, služeb Božich tu kómasých,příčlnon
Jlemž| okolní národové, tak Jako domácí, někdy přítomní býti mají. Ukazaje

ten žalm také na časy mossiádské,

1. Svnům Kóre, žalm písně.
Základové jeho ' jsou na horách svatých :“
2. miluje Hospodin brány síonské nade všecky stany Jakobovy.
3. Slavné věcí praveny jsou o tobě, město Boží.
4. Pomním na Rahab“ a Babylon, (mezi těmi), kteříž znají

mne. Hle cizozemci“ a Tyrští, a lid moařenínský, 1 jsou
byli tam.*

5. Zdaliž Sion řekne: Člověk a člověknarozen jest v něm: “
a sám Nejvyšší založil jest jej?

6. Hospodin vypravovati bude v sepsání lidu, a knížat;
těch, kteříž jsou byli v něm.*

7. Jako samých veselících se, jest přebývání v tobě.

ŽALM LXXXVIL
(68)

Prorok nařikaje na svou bídu, žádá u ni vyproštěn býti, aby tim Jépe Boha
ebváliti mobil.

1. Píseň žalmu, synům Kóre, ku konci, pro Maheleth,* k od
povídání,* rozumnosti“ Emana Esrahitského. (1. Paral. 2,6)

2. Hospodine Bože spasení mého, ve dne jsem volal i v noci
před Tebou.

3. Vejdiž před oblíčej tvůj modlitba má: nakloň ucha svého
ku prosbě mé.

4. Nebo naplněna jeat zlými věcmi duše má: a život můj
k amrti se přiblížil.

5. Počten jsem mezi ty, kteříž sestupují do jámy:“ učiněn
jsem jako člověk bez pomoci,*

6. mezi mrtvými svobodný.“ Jako zranění, spící v hrobích,
na něž nevzpomínáš více: kteří od ruky tvé odvrženi jsou."

7. Položili mne v jámu nejhlobší: v temnosť,a v stín smrti“

ŽALM LXXXVL

* ©j. těsta Božího Jernsaléma.
* £ j. na horách, kteréž sobě Hospodin k sinšbám svým oblíbil.L
* tj. Plilstinští.
3 t. j. v Jernsalémě k úotě mé. Mloví tu prorok o národech olzích,

že Bůh žádným národem, | těmi, kteří se k němu s k církvi jeho někdy
nepřátelsky chovali, nepohrsí. když toliko opravdově k Bohu se obráti.
Takové že za domácí a vlastní přijímá.

* £ J v Jerusmlémě; ten i onen, každý člověk, vššokní jsou rodem

2 čerenulěma, jou K ou přivtělení, a k náboženství Hospodinovapřipojeni.

+4Jj.vyčitatibudeHospodinjakoz Po nie řrcáv niž jako napezné má národy, kteříš k jeho království náležejí: „I ten
také tu byl a se narodil“, t. j. roaliční olzí národové budou
a přijati za služebníky Hospodinovy,a za spolnsousedy Slon, nejináče
než jakoby v něm srození byli.

ŽALM LXXXVIL

* t j. pro nástroj straněný.
* £ j. jedněch druhým, aneb k vyalyšení Boha.
3 £ |. nančení.
* t.j. do hrobu.
5 Hebr.: podoben jsem člověku beze vší síly.
“ L j. sám sobě zanechaný.

1 E 4 kteréž z péče a ochrany své Jako vyponštiž.* tj. dal jsi mi uběhnouti v ne smrti. Vlz Job 10, 22.
Vyš 27, 1. 29, 4.
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8. Nade mnou atvrzena jest prchlivosť tvá: a všecka vino
bití svá uvedl jsi na mne.*

9. Vzdáliljsi. známé mé ode mne: vzali mne v ošklivost
sobě. „Vydán jsem, a nevycházel jsem: '©

10. oči mé zemdlely bědou. Volal jsem k tobě Hospodine
celý den: rozprostíral jsem k tobě ruce své.

11. Zdaliž na mrtvých činiti budeš divy: aneb lékaři vzkřísí *
je, a budou tě chváliti? *!

12. Zdali vypravovatí bude někdo v hrobě milosrdenství tvé,
a pravdu tvou v zahynutí?

13. Zdaliž poznánl budou v temnosti dirní skutkové tvoji,
a spravedlnost tvá v zemi zapomenutí?

14. A já Hospodine k tobě jsem volal: a z jitra modlitba
má předchází tě.

15. Proč Hospodine zamítáš modlitbu mou: 8 odvracuješ
tvář svou óde mne?

16. Chudý jsem já, a v pracech od mladosti své: vyvýšen
pak jsá, ponížen jsem, a zkormoucen. :

17. Na mne se shrnuli kněvové tvoji: a hrůzy tvé zkormoutily mne.

18. Obklíčily mne jako voda celý den: obklíčíly mne spolu.'*

19. Vzdálii jsi ode mne přítele, a bližního, a známé mé od
bídy.!*

ť

ŽALM LXXXVIIL
(69.)

Prorok předně vyčítá sliby Davídovl od Boha učiněné, Potom bídný spůsnb rodu
Jeho a celébo království předkládaje, Buhu tobo toožif a pomoci od něho žádá,

1. (Žalm) vyučující Ethana Ezrahitského.'
2. Ó milosrdenstvích Hoapodinových na věky zpívati budu.

Od národu do národu. zvěstovati budu pravdu“ tvou ústy
svými. ©

3. Nebo jsi řekl:" na věky milosrdenství vzděláno bude na
nebesích: připravena bude pravda tvá na nich.“

4. Učinil jsem. smlouvn s vyvolenými svými, přisáhl jsem
Davidovi, služebníku svému:

6. Až na věky připravím símě tvé. A vzdělám od národu
do národu stolicí tvou.

6. Oslavovati budou nebesa divné skutky tvé, Hospodine:
i pravdu tvou v shromáždění svatých.“

7. Nebo kdo v oblacích“ přirovnán bude Hoapodinu: [kdo]

podoben bude Bohu mezi syny Božími? (Job 1, 6.)
8. Bůh, kterýž oslaven bývá v radě svatých:" veliký a hrozný

jest nade všecky, kteříž jsou vůkol něho.

> £ j. všeliké soužení.

ej nemobusuiknovti tobo trápení, v něž vydánjsem.
" £ jfpomoz ml, dokudšlv Jsem, abych tě za to, oslavoval.
n L j. najednou, aneb se všech stran.
" ©j. přátele mé, kteříž mně v bídném stavu mém měli býti útě- ČŠ

chou, odňal jsi- mt. Hobr.: známým svým jsem Jako v tenmém místě
(neviditelný).

* Viz 1. Par. 2, 6.
%£ j. pravdomlovnosť, věrnosť a plnění slibů.
S Hebr : ze to mám, jistotně tak «mýšlim. .
* t. J. Jakož nebesa v svém zřízení pevně stojí a trvají, tak 1 ty

v ových zaslíbeních pravdomluvný jal a bez proměvy zůstůváš. Co řekl,
následuje ve v. 4 5.

* t j. ctitelů tvých. Jakoby řekl: Že ty mocen jsí sliby své aplniti,
tomu uči všecky atvořené věcí, zvlášť nebesa, kteráž moo tvou nejvice
a nejpatrněji ukaznjí: a že v splňování slibů svých pravdomluvný a
věrný jsi. toho svědkové jsou ctitelů a služebníci tvoji (andělé),na nebl
výkol tobo shromáždění, kteříž vidouce věrnosť tvou, chválí ji a osla

vují. Níž v. U a.“t J. ns
tej. one « axslužebníkůJebo, duchůnebeských.

ŽALM LXXXVOL
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9. Hospodine Bože zástupů, kdo jest podoben tobě? Mocný
jai Hospodine, a pravda tvá jest vůkol tebe.*

10. Ty panuješ nad mocí mořskou: pobnutí pak vln jeho
ty skrocuješ.

11. Ty jsi enížil jako zraněného, pyšného:“ ramenem mocí
své rozptýlil jsi nepřátely své.

12. Tváť jsou nebesa, tvá také i země, okrčlek země a plnost
jeho "* ty jsi založil:

13. půlnoční stranu 1moře **ty jsi stvořil. Tábor a Hermon'*
ve jménu trém plesati budou.“*

14. Tvé rámě jest přemocné, silná ruka tvá, a vyvýšená
pravice tvá:

15. spravedlnost a sond json připravením '“ trůnu tvého.
Milosrdenství a pravda předcházejí tvář tvou:

16. blahoslavený lid, kterýž zná plesání [tvé].'* [TiC)Hospo
dine, v světle oblíčeje tvého cboditi budou,

17. a ve jménu tvém plesati budou celý den: a v správedl
nosti tvé vyvýšeni budou.

18. Nebo sláva síly jejich jsi ty: a z dobrolibosti tvé po
výšen bude roh náš.'é

19. Neboť od Hospodina jest přijetí naše, a od Svatého
israelského, krále našeho.'*

20. Tehdy mluvil jai u vidění svatým svým,'* a řekl jsí:
Složil jsem pomoc (lidu svému) v silném: a povýšil jsem vy
voleného z lidu mého.'? :

21. Nalezl jsem Davida služebníka svého: olejem svatým
svým pomazal jsem ho.

22. Nebo ruka má spomáhati bude jemu a rámě mé posi
lovati ho bude.

28. Nic neprovede nepřítel proti němu, a syn nepravosti **
nemá více uškoditi jemu.

24. A potru před tváří jeho nepřátely jeho: a ty, kteříž
ho nenávidí, v útěk obrátím.

25. A pravda má, i milosrdenství mé s ním bude: a ve
jménu mém vyvýšen bude roh jeho.

26. A vložím na mořeruku jeho: a na řeky pravici jeho.*!
27. Ont bude vzývatí mne: Otec můj jsi ty: Bůh můj, a

obránce spasení mého.
28. A já za prvorozeného ustanovím ho: za vyvýšeného nad

krále zemské.

29. Na věky zachovám jemu milosrdenství své: a úmluvů
"svou věrnou jemu.

30. A položím na věky věkův símě jeho, a trůn jeho jako
dny nebe.“*

31. Jestližeby pak opustili synové jeho zákon můj: a v sou
dech mých nechodili:

* 6. j. přistojí tobě všudy, všecko svědčí o pravdivosti tvě.
9 Hebr.: Rahab, t.

. (9 6 J. čimkoli svět naplněn Jest.
" £, j. k straně polední. :

"strany p k západu, tato k východuležela; tak se vyčítají všecky"n ploeajíaebzpívajíojménutvém,t.J.smájísektomu,žesty
stvořitel jejich.

te t j. základem, na němž stoji trůn tvůj.
16£ j. umí plesati tobě, t. j. přiznává se k tobě.
"6 £, j. ulla, moo a důstojenství
" Hebr. Hospodin jest štít náš, Svatý lsraelský, král náš.
' £. J. prorokům a Náthanovl.
'* £. j. Davida.
t* £. j. člověk nešlechetný.

" -4 najala, aby panoval od mořestředozemníhoaž po řeku Eufrat.Výš 79,
NEJ. ak dlouhonebe stát bude
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33. jestližeby.spravedlností mých poškvrnili: a přikázání ŽALM LXXXIX.
mých neostříhali: (90.)

jean: navštívím metlounepravostí jejich: a ranami hříchy "yšžnostiBoží:a nettoBioán všechNd sváže a Bien

1. Modlitba Mojžíše, muže Božího.*
Pane útočiště učiněn jsi nám, od národu do národu...
2. Prve než učiněny byly hory, e než jest způsobena země,

a okršlek (zemský]; od věkův až na věky jsi ty Bůb.

3. Neobracuj člověka v sníženost:“ jenž jsi řekl: Obraťte
se synové lidští.

4. Nebo tisíc let před očima tvýma jako den včerejší, kte
rýž pominul: a (jako jedna) stráž noční.*

5. Jako co se za nic nepokládá, [tak] jejich léta “ budou.
6. Ráno jako bylina ať pomlné, ráno ať kvete a pomine:

u večer ať odpadá, ztuhne a uschne.

7. Nebo jeme zhynuli od hněvu tvého, a prehlivostí fvou
zkormouceni jsme.

8. Položil jsi nepravosti naše před oblíčej svůj, věk náš“
v světlo oblíčeje svého.

9. Nebo všickni dnové naši pominuli: a od hněvu tvého
zhynulí jame. Léta naše jako pavučina počtena budou:

(10. dnů let našich, při některých, jest aedmdesáte let. A
jest-li kdo při aíle,“ osmdesáte let: a co nad to víc jich,

práce jest a bolest. Neb na to příjde slaboeť a budeme ká
ráni.*

11. Kdo zná mocnost hněvu tvého, a pro bázeň tvou „(édo
může) hněv tvůj vypravití?

12.Pravici svou tak známou učiň a vyuč srdce naše mou
drosti.“

13. Obratiž se Hospodine, až dokavad [prodlávati Vade?a uprositedlný bud služebníkům svým.

14. Ať naplnění jeme záby milosrdenstvím rým: a plesali,a. veselili se po všecky dny naše.

15. [Abychom] radovali se za dny, v nichž jel nás:z-pratůl;
za léta, v nishž jeme viděli zlé věci. ,

16. Vzhlédníž na služebníky své, a na díla svá: a epravuj
syny jejich.*

17. A budiž světlost ** Hospodina Boha našeho nad námi,

a díla rukou našich apravuj nad námi: ano dílo rukou na
šichspravoj.'* -a

34. miloardenství pak svého neodejmoť od něho: aniž ško

diti budu proti pravdě své; **
85. aniž poškvrním úmluvy evé: a toho, což vyšlo z úst

mých, nezruším.

36. Jednouť jsem přisáhl skrze svatost svou, jest skla
mám Davidovi? **

87. símě jeho na věky trvati bude,

38. a trůn jeho (bude) jako slunce -před oblíčejem mým,
a jako měsíc dokonalý na věky: a svědek na nebi **jest věrný.

39. Ale ty jsi odehnal apotupil: zanedbaljsí Pomazaného.
svého. **

: 40, Vyvrátil jsi. smlouvu = služebníkem svým: poškvrnil jeDa zemi svatost ** jeho.

41. Zkazil jál všecky ohrady Jiho:*9 obrátil jal pernos
jeho v strach.“?

42. Obloupili jej všichni cestou jdoucí: učiněn jest: v po
aměch sousedům svým.

48. Vyvýšiljsi pravicí těch, kteříž utískají ho: obveselil
jsi všecky nepřátely jeho.
144. Odvrátil jsi pomoc** meče jeho: nespomobl jsi mu

v boji..

45. Zkazil jsi jej (oloupiv boj o čistotu: *! a stolicí jeho
svrhl jsi na zem.

46. Ukrátil jsi dnů času“* jeho: přikryl jsí jej hanbou.

47. Až dokavad Hospodine odvracovati sebudeš docela:
[dokavadž] hořetí bude jako oheň hněv tvůj?

48. Rozpomeň se, jaká.jest bytost má:** zdaliž jsi tedy
nadarmo ** stvořil všecky syny lidaké ?

49. Který jest člověk, jenž by živ byl, a neuzřel smrti:
(jenžby) vytrhl duší svou z moci pekel?**

50. Kdež jsou milosrdenství tvá stará Hospodine, jakož jspřisáhlDavidovi v pravdě své?
51. Pamatuj Pane na pohanění služebníkův svých, kteréž

jsem "neslv lůnu svém** od mnohých národův.

52. Kterýmž haněli jsou nepřátelé tvoji Hospodine, kterýmž,
baněli proměnu 3? Pomazanéhotvého. 

58. Požehnán (budit) Hospodin na věky: staň se, staň:se.
ŽALM LXXXDL.

t Podlo av. Jarolíma a podle nčení Žídův jest Nojšíš původem žalmu.
toho. Sestavil prý jej tou dobou, když se zbouřilisynové israclštíproti
němu a proti Áronovi, odpírajice jíti do země zaslíbené, a když vyřkl
Bůh trest nad Židy, že nikdo z nich. kdož byli přes 20 let, nevejde

do temě zaslíbené kromě dvou, kteří ie Josne a Caleb (Kaleb).* + Jj. v úplné zabynutí nepřivodlš bo

. 3 ©J. čas tří hodin.Sta dělili 500 na čkrorobůšn, v all stráž
". Ale ornl,Jakakšse zavrbuješ apotupuješ krile, potomkaDart- drživali; také den dělili na čtyry částky.. ne a ; * Hebr. text: Jako povodní zachvacaješje, Jeouf sen.

* 4. j. skutky naše.
* +.J. Jinsk při největším.
* £.J. smrtí. Hebr. text: a kdyš to pomine (bida a strasť;, tož Ihned

6 f. Vklamuvedupravdysvě.
vida.

+ j stapil jsi ostří. rychlezaletíme.
9' £. j. o předešlou Jasnosí a slávu. 9 t. j. naučiž nás počítati právě dnů naššch, a znáti kritkosť a křeb
» ©j, panorání kosť života, abychom oddali srdee své mo

* Hebe. text: Baudiš sřejmě při alnžebnících tvých dílo tvé, a sláva
tvá při synech jejloh. T. J. dokaž toho skutečně při nás i poto4 útrapamí stižen byl

EJ kde 3 MĚměde tě a Kokos smrti našich, že Jel nds sobě za zvláštní zvolil, nám +0zamlavils nás v pěďi4.4) kdo z lidí může tak živ býti, aby neokusil amrti? kdo vy
trhne Zivot svůj a hrobu?

"© ) vrchovatějsem utrpěl. t £. j. milost.
" © j. proměnění osadu, utrpenl. 1 £ J. dej prospěch a zdar pracem naším.
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ŽAL XC

„ŽALM XC.
(91.)

Žalm tento, za příčinou moru složený, vypravuje, kterak jest bezpešea přede
vším alým ten, kterýš všecko svos nadějí na Bohu zalošil.

1. Chvalozpěv Davidův.
Kdo obývá v pomoci * Nejvyššího, v ochraně Boha nebeského

přebývati bude.
2. Díť Hospodinu: Obránce můj jsi ty, a útočiště mé: Bůb

můj, doufati budu v něho.
3. Neb on vysvobodil mne z oaidla lovců“ od slova přís

ného.“

4. Rameny svými zastíní tě:* a pod křídly jeho doufati *
budeš. .

5. Štítem obestře té pravda jeho: nebudeš se bátí pří
strachu nočního.

6. [Ani] střely létající ve dne,“ (ani) věcí procházející se
ve tmě,“ [ani] útoku, a dábelství poledního.“

7. Padne jich po boku tvóm tisíc, a deset tisícův “ po pra
vlci tvé: ale k tobě se nepřiblíží.

8. A však očima svýma na to patři budeš, a odplatuhříšníků uzříš.

9. Poněvadž (díš:) Ty jsí Hospodin naděje má: a Nejvyš
šího položíl jsi za útočiště avé:

10. nepřistoupí k tobě zlé, a metla nepřiblíží se k stanu
tvému.

11. Nebo andělům svým přikázal o tobě: aby tě ostříhali
na všech cestách tvých. (Mat. 4, 6.)

12. Na rukou ponesou tě: aby snad neurazí! o kámen
nohysvé.

(13. Po hada a basilišku chodití budeš: a šlapatí budeš po
lvu i draku.'“

14. Poněvadž ve mne doufal, [dí Bůh), vysvobodím jej,
ochráním ho, nebo poznal jméno mé.

15. Volati bude ke mně; a já vyslyším ho: s ním budu 
v soužení: vytrhnu jej, a oslavím jej.

16. Dlouhostí dnův naplním jej: a ukáží jemu spasení své.

ŽALM XCI.
(02)

Prerok Jménem cirkve probadle se k chvůle Boši, skutky jeho v stvořených

1. Žalm písně v den eobotní.'

2. Dobrét jest oslavovati Hospodina, a žalmy zpívati jménu
tvému Nejvyšší,

ŽALM XC.
"te J. neb v
St J. od úkladů bezbožníků neb se všelikého nebozpočonství na

Bás naléčeného.

5 Hobr.: Od slého nakažení mororého, t. J. od věcí zboubateh.

a * Hebr.: křídly, t. j. jako slepice kuřátka svá, obhájí té přede všímým.
5 £. j, bezpečen.
©©j. nebezpečenství zjevného.
4 £ Jj. skryté nihle přicházejícího; hebr.: nakažení morového, vle

koucího se v m
S © j. aní rány, Jež v čna polední hubí.
> £ j. nesčisiný počet.

"9£ J. v největších nebezpedenstrích Zidně škody nevozmoš.

ŽALM XCI

* Dle Talmudu zpíval se v neděli Zalm 23, v pondělí £. 47, v dterý
Z. 81, ve atřodu Z. 99, vo čtvrtek % 80, v pátek Z. 93, a v sobotu čí
svátek ž. 01.

LL VA SP
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- 8. aby zvěstováno bylo ráno milosrdenství tvé, a pravda
tvá přes noc.

4. Při nástroji o desíti strunách, při loutné: s písní při
harfé.

5. Neb jsi mne potěšil Hospodine akutky svými: a v skut
cích rukou tvých plesati budu.

6. Jak velicí jsou akutkové tvoji Hospodine! velmi blubokájsou učiněna myšlení tvá.
. 7. Člověk nesmyslný nepozná toho: a blázen nesrozumí
těm věcem.

8. Když hříšníci vzejdou jako tráva: a ukáží se všichni,
kteříž páší nepravosť, aby zabynuli na věky věkův:

9. tedy ty [zůstáváš) Nejvyšší na věky Hospodine.
10. Nebo hle nepřátelé tvojí Hospodine, nebo hle nepřátelé

tvojí zabynou a rozptýleni budou všickni, kteříž páší ne
pravost.
- 11. A vyvýší se jako jednorožce roh můj: a stáří mé [bude]

v milosrdenství hojném.“
12. A.zhrzí oko mé nepřátely mými: a o těch, kteří proti

mně povstávají, uslyší ucho má,*
19. Spravedlivý jako palma kvésti bude: jako cedr ne Li

bánu rozmnoží se.

14. Štípení v domu Hospodinovu, v alních domu Boha na
čeho kvésti budou.

16. Ještě se rozmnoží v stáří hojném: a dobře dochováni
budou.“

16. aby zvěstovali, že přímý [jest] Hospodin Bůh náš: a že
není nespravedlnosti při něm.

ŽALM XCIL
(98.)

Prerok vychvaluje všemobonenost Bolži, ktarás no vyjevuje v stvoření
Semě a moře.

Cbvalozpěv Davidův, na den před sobotou, když založena
byla země. *

1. Hospodin kraloval, v krása oblékl se: oblékl se Hospo
din v sílu, a přepásal se. Neboť jest upevnil okršlek zemé,
kterýž se nepohhe.*

2. Připravena jest stolice tvá“ zdávna: od věčnosti ty jsl.
9. Pozdvihly řeky, Hospodine: pozdvíhly řeky zvuku svého.

Pozdvihly řeky vln svých,
4. nade zvuk vod mnohých.“ Divná jsou dntí moře: divný

jest na výsostech Hospodin.
5. Svědectví tvá jsou učiněna hodnověrná velmi na dům

tvůj přísluší svatost Hospodine na dlouhé časy.“

t.j. stáří mě uobnde bozutéšoné; hebr. toxt: pokropen jsem oje

boží.

. Hebr. text: Ještě | v šedinách ovoce ponesou. spanllí s zelení
budou.

ŽALM XC.

' tj. 1. Mujž. 2, 1-8. V hobr. tobo nápísu není.
* Hospodin stvořením země jako v ozdobné roncho ec oblékl —

t.j. zjovil moe, moudrosf a liskn ovon a je tady králem svých tvorů,
Jež opravuje.

3 t. J. utvrzen Jost a povně utojí trůn tvůj. t. j. království tvé a
správa jeho.

* t. jJ nade zvuk moře mnohem silnější jest H
* Pro wo tvou, kterouž máš nade všemi tvory, nikony tvě, kteréž

evědši o tobě, hodnověrně jsou a svaté byly, právě proto také mají
etitelé tvoji se enažiti, aby svatí byli.

2 £ j. na věčně dasy. ©

ZDP
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ŽALM XCIII.©
David volá k Bobu o pomatu ned násilaíky a mespravodlivými somdol.

Žalm samého Davida, v čtvrtý den po eoboté.
1. Bůh pomsty Hospodin:' Bůh pomsty svobodně učinil.“
2. Zdvihni ae ty, jenž soudíš zami: dej odplatu pyšným.
3. Až dokud hříšníci, Hospodine, až dokud hříšníci vychlou

bati se budou.

4. [Až dokud) žváti, a mluviti budou nepravost: mluviti
budon všickni, kteříž páší nespravedlnost?

5. Lid trůj Hospodine enížili: a dědictví tvému příkoří
činili.

6. Vdovu a příchozího zabili: a sirotky usmrtili. (2. Mojž.
22, 20.)

7. A řekli: Neuvidí Hospodin, aniž bude pozorovati Bůb
Jakobův.

8. Srozumějtež nemoudří z lidu: a blázní jednou sobě

9. Kterýž učiníl ucho, nebude slyšeti? aneb kterýž způ
sobil oko, nepozoruje?

10. Kterýž treace národy, nebude kárati? jenž učí člověka
moudrosti? *

11. Hospodin zná myšlení lidská, že marná jsou.
12. Blahoslavený člověk, kteréhož bys ty vycvičil, Hospo

dine, a ze zákona svého jej vyučil:

18. abys mu ulevil za dnů zlých: až by vykopána byla hříš
níku jáma.“

14. Neboť nezavrhne Hospodin lidu svého: a dědictví svého
neopastí,

15. až by spravedlnost navrátila se v soud,“ a s ní všickni,
kteří jsou přímého srdce.“

16. Kdož ml povstane proti zlostníkům? aneb kdo se po
staví se mnou proti tém, kteříž páší neprarost?

17. Kdyby mí byl Hospodin nespomohbl: o maličko bylaby
bydlela duše má na onom světě."

18. Řekl-li jsem: Pohnula se noha má: milosrdenství tvó
Hospodine spomohblo mně.

19. Podle množství bolestí mých v srdci mém, potěšování
trá obveselovala duší mou.

20. Zdaliž se přídrží tebe stolice nepravosti, jenž vymýšlí
těžkost v přikázání? “

21. Úklady činiti budou duší spravedlivého: a krev ne
vinnou odsoudí.

22. Ale učiněn jest mi Hospodin za útočiště, a Bůl můj
za pomoc naděje mé.

ŽALMxcm.

5, Bok přísaší pomsta0. Mojí.3, 6.%Jinak: Přichází k činění sozda.

* Dulož: ndali vám nomml.Boeta tobo jest: Zdali nebude | vás tre

stati onen všemohonel a vševědouel, s jebož moci a dobroty | pohaněti “
nirodové svůj rozum a mondrosťmaji?

*Lj.až n trápení naše zahynutím bexbožníků,kteřížnámje činí.přetrženo b
St) až"každčn, což jeho Jest, spravedlivědáno budo.
9 £. j. tuké navracovati se budou, totiž náhrada a odměnu přijímati

* vlastně podle ny" peklo nebo-li v místě, kdež so duše naonom světě shromažďovaly.
" Banysl toho Jest: Zdali snad za příkladem nespravedlivých soudců

nezjednáš nám apravedinosť, když [ my tak obtižná přikázání, jež Jdi
Dám dal, jsmo zachovávali Hebr text: Zdali so k tobě přitovaryší sto
Uce převráconosti, těch, kteří vynášejí nátlak mimo spravedinosf. Sblu

kuji se proti duší spravedlivého a krov atd. v. 21.

2 ŽALMCV. 854

28. A odplatí jim něpravosťjejích: a v zlosti jejich zahladí
je: zahladí je Hospodin Bdů náš.

ŽALM XCIV.
(06)

Napominá da k ohváleni, ctění a poslénohání Boba.

Chvalozpěv samého Davida.

1. Pojdte, veselmo se Hospodinu: plesejme Bohu *apasitelínašemu.

2. Předstapme před tvář jeho s chválením, a a.žalmy ple
sejme jemu.

3. Neboť Bůh veliký jest Hospodin: a král veliký nade
všecky bohy.

4. Nebo v ruce jeho jsou všecky končíny země:* a výsostí
hor jeho jsou.*

5. Nebo jeho jest moře, a on učiníl je: i suchou (zemí)
utrofily ruce jeho.

6. Pojďte, klanějme se, a padejme [před ním): i plačme*
před Hospodinem, kterýž učinil nás.

7. Neb on jest Hospodin Bůh náš: a my lid pastvy jeho,
a ovce ruky jeho.“

8. Dne3* uslyšíte-lí hlas jeho, nechtějte zatvrzovati srdcí
svých;

9. jako (na místě) popouzení“ v den pokušení na poušti:
kdežto pokoušeli mne otcové vaši, zkusili jsou mne, a viděli
skutky mé.

10..Čtýřiceti let jsem so hněval na národ.tento, a řekl
jsem: Vždycky tito bloudí srdcem."

11. Ale oni nepoznali jsou cest mých: jak jsem přísábl
„Vhněvu svém: Jestli vejdou do odpočinutí mého*

ŽALM XCV.
(08)

Žešm tento složen a apíván byl, když archa Páně s domu Obededomova na boru
Bios přenešena, a v stanu postavena byla, kdežto vělekn!ilidé záví ce, aby Boba

vpěvy a obétmi uotili, 1. Parál. 10, 25.

1. Píseň samého Davida, když se dům stavěl po zajetí.'

Zpívejte-Hospodinu píseň novou: zpívejte Hospodinu všecka
země

2. Zpívejte Hospodinu, a dobrořečte jménu jeho: zvěstujte
den po dni spasení jeho.

9. Zvěstujte mezi národy slávu jeho, mezi všemi lidmi
divy jeho.

4. Nebo veliký Hospodin, a velmí chvály hodný: hrozný
jest nade všecky bohy.

ŽALM XCIV.

' Hebr.: propasti.
3 © Jj. všecky věcí Jakkoli skryté u mocné opravuje podle vůle své.
3 Hobr. text: klekejme.
* a my Jeme lid Jho, jejž om sám opravuje jako pastýř ovce

stádo, kteréž on sim rakou ovou vode. 9. Král 5. 2. Výš 22,1. 78, 71.

5 £ j. kdykoli, pokud čas milosti trvá, v němž bás Báb k sobě volů.
“ £ Jj. v Merlba. 2. Mojž. 17, 7.
" © J. vědy věší erdce svá slepě na jiné věcí, e ne na moe, ti sa

tvrzelel.
* £. j. přísábl jsem, že nevejdou do země zaslíbené.

ŽALM xCV.

* Žalm tento zpíval se také po drahém vystavění domu Božího a
pří zasvěcení Jeho, po navrácení ee Židů ze zajetí babylonského.
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5. Nebo všickni bohové národů [jsou] dábeletví:“ ale Ho
spodin* nebesa učinil. :

G. Sláva a krása jest před oblíčejem jeho: svatost a veleb
nost v svatyni jeho. 

7. Vzdejte Hospodinu, čeledí nářodů, vzdejte Hospodinualávu a čest:

8. vzdejte Hospodihu slávu jménu jeho. Přineste oběti a
vejděte do síní jeho:

9. klanějte se Hospodinu v síni svaté: jeho. Pohniž M před
tváří jeho všecka země: (1. Par. 16, 30.)

10. rcete mezi národy, že Hospodin kraluje. Neboť jest
upevnil okršlek země, kterýž se nepohne: a souditi bude

ŽALMXOVII.
(08)

(Mapomiakk ob/válěe!Boba s vřižzství nad nepřátely. -3

1. Žalm samého Davida.

Zpívejte Hospodinu píseň novou: nebťjest dívné věcí učinil.
Spasení učinila jemu pravice jelo, a rámě svatéjeho.'

2. Známé učinil Hospodin spasení své: před:očima národůzjevil spravedlnost svou.
3. Rozpomenul se na milosrdenství své, a na pravdu svou

domu israelskému.s. Viděly všecky-končiny zeměspasení Bohé
našeho.

národy v pravosti. 4. Plesejte Hospodinu všecka"země: prozpěvujte, a veselie 88,
11. Veselte so nebesa, a plesej země, pohni de moře, a a žalmy .zpívejte.

plnost jeho: 5. Hrejte Hospodinu na harfu, na harfu s hlasem chvály:
12. radujte 8e pole, i všecko, cožkoli na nichjest. Tehdáž

veseliti se bude všecko stromoví lesní

18. před tváří Hospodina, 'nebť se béře: nebť se béře, aby

soudil zemí.“ Sonditi budet -okršlek země v pravosti, a ná
rody v pravděsvé.

6. na trouby dutá; a zvukem trouby rohové. Plesejte před
oblíčejem krále Hospodina:

7. pohniž se moře, i plnosf jeho:* okršlek země,i ti, kteří

bydlejí Da něm.
8. Řeky (jako) rukama tleskati budou,“ spolu hory veseliti

se budou

9. před oblíčejem Hospodinovým: neboť se béře, aby sondilŽALMXCVL NKOJÍ| entSomatbudookrálekzeměvspravedlností,anárody
(97.) ) v pravosti.

. O královstvíHospodinovua důstjnosti jaho, I všehomodlářetvískašení. p Ž ALM XOVIU.

1. (Žalm) Davidův, když země jeho [k pokoji) navrácena (P9.)

aM
7PLZ

jest.
Hospodin kraluje, plesej země: a radujte se ostrovové mnozí.
2. Oblak a mrákota jest vůkol něho: * spravedlnost a soud,

základ stolice jeho.
3. Oheň předejde jej, a zapálí vůkol nepřátely jeho.

4. Zaavítilo se blýskání jeho po okršiku země: viděla a

Prorok napomíců lidu laraelského, -aby Boha krále. nráho, 1 soudce, jesi- ©serou
utolici na arše má, ctil, tak jako někdy Mojšiš, Árca « jisl pirorocl

, s velikým svým užitkom činní.

1. Žalm samého Davida.

Hospodin kraluje, nechťse hvěvají národové; on sedímad
pohnula se země. cherubíny, pohniž se země.

5. Hory jako vosk rozplývaly se od tváři Hospodinovy; od 2. Hospodin na Slonu veliký: a vyvýšený nade všecky
tváří Péně všecka země. : 7 » národy.

. 6. Zvěstovala nebesa spravedlnost jeho: víděli všickni ná- M R (3. AC oslavují jméno tvé veliké; neboť hrozné a svaté jest:
rodové slávu jeho.. a +. a česť krále soud miluje.“ Ty jsi ustanovil práva: :a0ud

7. Zastyďte se všickní, kteříž se klanějí rytinám: a kteříž a spravedlnost v Jakoboví ty jsi učinil.

se chlubí modlami svými. Klanějte se jemu všickni andělé 6. Vyvyšujtež Hospodina Boha našeho, a klanějte se podjeho! nožínobjeho:“neboťsvaté' jest.
8. Slyšel a zaradoval se Sion“ n zplesaly dcery judské * 6. Mojžíš, a Áron mezi kněžmí jeho: a' Samuel mezi těmi,

z příčiny soudů tvých, Hospodine. kteří.vzývají jméno jeho: vzýrali Hospodina, a on vyslýchal je:

0. Nebo ty Hospodine [jsi] nejvyšší na vší zemi: velice 7. v sloupu oblakovém mluvíval k nim. Ostříhali svědectví
jsi vyvýšený nade všecky bohy. © jeho, a přikázání, kteréž dál jím.

10. Kteříž milujete Hospodina, v nenávisti mějte zlé: ostří- 8. Hospodine Bože náš, ty jsi je vyslýchai: Bože w jí
bát Hospodin duší svatých svých, z ruky hříšníka vysvobodíje. milostiv byl jim, a mstitelem nade všemi nálezky jejich.“

11. Světlo vzešlo jest spravedlivému, a radosť těm, kteříž 9. Vvvyšujte Hospodina Boha našeho, a klanějte 5e na hoře

jsou upřímného srdce. : svaté jeho: ueboť svatý jest Hospodin Bůh náš.
12. Veselte se spravedliví v Hospodinu: a oslavujte památku

svatostije. žaLu KCVIL.

' £ j. svou moci, a ne něči jinou zvítězil nad nepřátely.
" *Lj. z poshé milostí vyplnil zaslíbení učiněhá lidu leraelskému, .

st Jj. I to, co žije v něm.
* t.j. míní re tím čplechtání vod u břehu. Mloví jako o Udech,

kteří rakama radosí projevovuti obyčej mají.

2 4 J. modly, sídl zlých duchů. Iobr.: Jsou marnosf, nic.
»£ J. ten Jest pravý Bůh, kterýž —

* ©J. ršecku mvo a správu aby nad ní držel a vedl.
ŽALM XCVLUL

ŽALM XCVL
* Jiní vykládají: nechť žnenou nad velebností jeho.

* To bylo zvláště za posledních let panování Jobo. 3 ©,J. Báb jakokrál zakládá na tom svou čest, že miluje spravedinosí.ja

* V duchovnímsmyslu Ize rozaměti slova tato o Krista Pánu. Jonž É M 2 t.j. u archy v Svatyni. J. Paral. 28. 2
přijde po drahé v oblaeloh sondit šívých i mrtrých.

města juds
* t j. kdyš toho k jejích aneb jiných napravení potřebí bylo. Jinak

>L. činěných.Byl mstitelem nespravedlnosti jim
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ŽALM XCIX. (3. Neodvracuj tváří své ode mne: v kterýžkoli dem soužen

00.) jsem, nakloů ke mně ucha svého. V kterýžkoli den vzývati

Vabusováník ohrále, dikůčlešníBobu ve stánka za jebo dobrodiní budu tebe, rychle vyslyš mne.
: 4. Nebo zmizeli jako dým dnové moji: a kosti mé jako

1. Žalm chvály. suché roždí sesychají.
5. Poražen jsem jako tráva,“ a nsvadlo srdce mé: že jsem

zapomenul jísti chleba sváho.*
6. Od hlasu Ikání mého přilnula kost má ke kůži mé.*
7. Podobný učiněn jsem pelikána na poušti: jsem jako

noční sova v domě“

"8. Bděl jsem, a učiněn jsem jako vrabec osamělý na střeše."

9. Celý den vytýkají mně nepřátelé mojí: a kteříž mne
chválívali, proti mně přisahají.“

10. Nebo popel jako chléb jsem jídal, a nápoj svůj s plá
čem směšoval.*

ŽALM C. 11. pro hněv a rozhorlení tvé: nebo zdvíhna, hodil jsi
dol) NE, M mnou.

12. Dnové mojí jako stín odchýlili se:*' a já jako tráva
usvadl jsem.

13. Ale ty. Hospodine, na věky zůstáváš: a památka tvá

od národu do národu.
14. Ty povstana smiluješ se nad Sionem : nebo čas [jest]

smilovati se nad ním, nebo přišel čas. (Jer. 25, 12.)
15. Nebo zalíbilo se služebníkům tvým kamení jeho: a nad

zemí jeho lítosť mají. '*
16. A báti se budou národové jména tvého Hospodine, a

2. Pleeejte Bohu všecka země: alužte Hospodinu 8veselím.
Vcházejte před oblíčej jeho s plesáním.

3. Vězte, že Hospodin sám jest Bůh: on učinil nás, a ne
my sami sebe: (my pak] jsme líd jeho, a ovce pastvy jeho.

4. Vcházejte do bran jeho s díkůčiněním, do efní jeho
s chválamí: oslavujte jej. Chvalte jméno jeho;

6. neboť dobrotivý jest Hospodin, na věky (trvá) miloarden
ství jeho, a až do národu a národu pravda jeho.

David slibuje Bohu, že dobře I žív býti, i avé poddané spravovati ehce.
x

1. Žalm samého Davida.

O milosrdenství, a soudu" zpívati budu tobě Hospodine;
žalmy zpívatí budu,

2. a pozor míti budu na cestu nepoškvrněnou, když při
jdeš ke mné.* Choditi budu v nevinnosti srdce svého, upro
střed domu svého.

3. Nepředstavím sobě před očí věci nepravé: těch, kteříž
činí přestupky, nenáviděti budu. Nepřídrží se mne všickni králové země slávy tvé.

4. srdce nepravé: odchylujícího se ode mne zlého nechci k 17. Nebo vzdělal jeat Hospodin Sion: a vídín bude v alávě
ználi. MU své. '5

5. Kdo utrhá tajně bližnímu svému, tomu 86 chci protiviti. 18. Popatřil k modlitbě ponížených: a nepohrdl prosbou
S pyšným okem, a nesytým srdcem, s tím nebudu jísti.“ a jejich.

6. Oči mé k věrným země,* aby sedali se mnou:“ kdož j 19. Ať jsou zapsány tyto věcí pro pokolení druhé: a lid,
kráčí po cestě nepočkvrněné, ten mí sloužiti bude. kterýž stvořen bude, chváliti bude Hospodina:

7. Nebudet bydliti v domé mém, kdož činí pýchu:“ kdož 20. že shlédl s výsosti svaté své: Hospodin s nebo na zemi

mluví nepravé věci, nezůstane před oblíčejem očí mých. — že popatřil:
8. Za jitra hubíti budu všecky nešlechetníky země:* abych 21. aby vyslyšel lkání vězňů,aby rozvázal syny zahubených:'“

vypudil z města Hospodinova všecky, kdož páší nepravost. 22. aby vypravovali na Síonu jméno Hospodinovo: a chválu
jeho v Jerusalémě.

23. Když se spolu shromáždí národové, a králové, aby alou
žili Hospodinu.

24. Odpěvěděl jemu '* na cestě moci své:'* Krátkost dnů
mých oznam mi.'?

ŽALM CL
(102.)

Modlitba jedné utrápené osoby v babylonském sajetí sa vysvobození národu ži
dovakého, = za splnění proroctví Jeremiášova, když oněch předpovězevých

sedmdesktelet hu konci ss blišilo, Jer. 25, 18. „C4 oačášenímporaken rem jako tráva od borkosti slanoe.
tak soušenjsem,žeea do mpominíeod samého úpěni jsem jen kosť a kůže.

*£ j. zbořeném;L v Boo O němý OTH naddou svou.
pfepemmokmupání3Ee opkešn* 1. j. posměvačí JI Přísakají skrze seo — přímkají, m

proklinajícea Hkajíco:Ae moe Bůhtrestal, jako toho ati. Vls Jer.29, ©.
"0Ma rnemení amntku sypalí staří popel na hlava. Beysl jest: Pře

veliký mám zármutek, až mí popel s hlavy na chléb padá, a slzy do
pláč nápojem.

1. Modlitba chudého,* když v úzkosti byl, a před oblíče
jem Hospodinovým vyléval prosbu svou:*"

2. Hospodine ualyš modlitbu mou: a volání mé přijdiž
k tobě.

ŽALM C

p p, * "0omdomsevía spravedinoeti, kteréž svým poddaným konati cbol

tej. (vynasnaším se, abych poznal, kterou cestou bych dojíti mohl
čebož dosáhnu. až mne osvitiš a poučil.

> £. J. žádného spolka nebada mití.

st. j piece Šlo paanýhmse k nim.* € j. v společností |
* ©j. kdož sl pyšně, kzášpošlad. Hlobr.text: kdož činí lest.
" t J. nebude mítí místa a mne.
* £ J. každého jitra, záhy a ustavičně.

ŽALMCL

vyso deřil,
" Hebr.: Jako stín nachýlený, t. jest jich již velmí na mále.
" £, j. nad ssutinami země, s milují i ty hromady ařiceného kamení

na Slonu, šádajíce opět bo stavěti.
' £ j. Jako všemohoncí Bůb, jehož mocí a nložením národové hynou,

a saze Jiní se vzdělávají, ukáže 20.
tt j. u okovů rozvázal, vysvobodil (hebr. syny smrti — ty, jižto

k emrti oddáni byli.
1 £ jf. rozuměj: Bohu, otázal se bo, muž ten chudý, jenž modlitbu

vyléval před Bohem.
16£ j. v životě u věku Ještě silném, pokud Ještě při síle byl.
t Hebr. text: Zemdlil (Bůh) na cestě ailu mou, akrátil dnů mých.'Ls

„Můj Bože!l“ Fin: nepovolávejí atd. v. 25.
trápeného, utištěného.

* Může se od každého, kdo by protivenství trpěl, Mkati.

G= < M 108ey LaaNe >S >6
(
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25. Nepovolávejž mne v prostřed dnů mých: ježto od ná
rodu do národu léta tvá jsou.

28. Na počátku, Hospodine, ty jal založil zemi: a dílo ru
kou tvých jsou nebesa.

27. Onaťt zhynou, ty pak zůstaneš, a všecka jako roucho
zvetšejí. A jako oděv změníš je, a změněna budou:

28. ty pak tentýž jsi, a léta tvá nikdy nepřestanou.
29. Synové slažebníků tvých (zase v zemi) bydliti budou:

a símě jejích na věky trvati bude.

ŽALM CII.
(109.)

David děkuje Bohu za přijaté od něho dobrodlal, avláště za sacbování Elvota
svého v těžké nemoci.

1. Od samého Davida.

Dobrořeč ' duše má Hospodinu, a všecko, co ve mnějest,“
jménu svatému jeho.

2. Dobrořeč duše má Hospodinu: a nechtéj zapomínati se
na všecka dobrodiní jeho.

3. Kterýž odpouští tobě všecky nepravosti: kterýž uzdra
vuje všecky nemocí tvé.

4. Kterýž vysvobozuje od zahynutí život tvůj:
korunuje milosrdenstvím a slitováním.

5. Kterýž naplňuje dobrými větmi žádosť tvou: (tak že) se
obnoví jako orlice mladosť tvá.“

6. Činí milosrdenství Hospodin, a soud všechněm křivdu
trpícím.

7. Známé učinil cesty své Mojžíšovi,
vůli svou.

8. Lítostivý a milosrdný [jest] Hospodin: dlouho shovíva
jící, a velmi milosrdný.

9. Nebudeť ustavičně hněvatí se: aniž na věky hroziti.
10. Ne dle hříchů našich učinil jest nám:“ aniž dle ne

pravostí našich odplatil jest nám.
11. Neboťjako jsou vysoko nebesa nad zemí, upevnil mi

losrdenství avé* nad těmi, kteříž se ho bojí.
12. Jak dalako vzdálen jest východ od západu: [tak] vzdálil

od nás nepravosti naše.
13. Jakož se slítovává otec nad syny, [tak] slitoval se Ho

spodín nad těmi, kteříž se ho bojí:
14. neboť on zná slepení naše:“ rozpomenul se, že prach

jsme.
15. Člověk jako tráva jsou dnové jeho, jako květ polní

tak odkvete.

16. Nebo vítr přejde po něm, a nezfstane: aniž pozná více
místa avého.

17. Milosrdenství pak Hospodinovo od věkův a až na věky
nad těmi, kteříž se ho bojí. A spravedlnost jeho na syny synův,

18. nad těmi, kteříž ostříhají smlouvy jeho: a pamatují na
přikázání jeho, aby je činili.

19. Hospodin na nebi připravil stolici svou: a kralování
jeho nade vším panovati bude.

kterýž tě

synům israelským

ŽALM CIO.

*tj. diky vzdávej.
* © J. všecky vnitřnosti mé
st. zase omládnešjako orlice, když vypelíchá, a s novým peřím

nově také síly a jako mladosti nabývá.
* £ j. naložil a námi.
3 € j. tak Jest veliké, nesmírné, převýšené.
©«. j. naši křebkosť, Ješto jako = hlíny slepenl jsme.
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20. Dobrořečte Hospodinu všickní andělové jeho: mocní
v síle, kteříž činíte slovo jeho, k slyšení hlasu řeči jeho.“

21. Dobrořečte Hospodinu všecky mocnosti jeho: služeb
níci jeho, kteříž činíte vůli jeho.

22. Dobrořečte Hospodinu všecka díla jeho: na všech mí
stech panování jeho, dobrořeč duše má Hospodinu.

ŽALM CIIL
(10%)

Z roajímání krásných tvorů, jež Bůh sivořiti ráčil, báře sobě příčína prorok
k obvůleni Jejích tvůrce a sachovatele.

1. Od samého Davida.

Dobrořeč duše má Hospodinu: Hospodine Bože můj zve
leben jsl náramně. Velebnosť a krásu jsi oblékl,'

2. odín jaa světlem jako rouchem: kterýž rozestíráš nebe
jako oponu:

3. kterýž kryješ vodami výmostí jeho.“ Kterýž činiš oblak
stupněm svým: kterýž chodíš? na křídlách větrů.*

4. Kterýž činíš anděly své duchy, a služebníky své oheň
žhoucí.*

6. Kterýž jsi založil zemí na základu jejím: nenakloní se
na věky věkův.

6. Propast“ jako roucho přiodívala ji:
vody.

7. K žehrání tvému utkaly“strachovaly se.
8. Vystupují hory, a sestupují pole na místo, kteréž jal

uložil jim.
9. Meze jsl položil (vodám), kterýchž nepřestoupí: aniž se

navrátí více, aby přikryly zemi.
10. Kterýž vypouštíš studnice v údolích: u prostřed hor

tekou vody,
11. píti bude [z nich) všeliká zvěř polní: očekávati budou

oslové lesní v žízní avé.

12. Nad nimí ptáci nebeští bydleti budou: z prostřed skal
vydávati budou hlasy své.

13. Kterýž svlažuješ hory s výsostí svých: z úrod díla
tvého“ nasycena bude země.

14. Kterýž vyvádíš trávu dobytku, a bylinu k potřebě lidské.
Abys vyvodil chléb“ ze země:

16. a víno aby obveselilo srdce člověka: aby vyjasnil tvář
[svou] olejem: !©a chléb [aby] srdce člověka posilnil.

nad horami stály

před hlasem hromu tvého

* € J. jakmile slyšite hlas jeho.

ŽALM CIL

* © j. Jeviš velebnosťfa krásu svou v tvorstvu svém překrásném.
? Hebr. text: kterýž sklenul na vodách borní síň svon. Horní síň

bývala na střeše, a proto se k ní připodobňují nebesa nad oblohon s0
nalézající.

5 £ j. se vznášíš.
* ©j. když mračna tábnou, a břímá, Jest, jako by Bůh na oblacich

stoje, po nebijako na voze jel.
3 Jinak: Ty posly svými činiš větry, a služebníky svými oheň Zboucí,

t. blesky. I my také říkáme blesku —posel Boží.
* ©j. hluboké moře. Žalmista Páně vyplsuje nyní oddělení vody od

země pří stvoření světu.
* t j. k všemoonému rozkazn trému rozběhly se.

„be 5 rod, Jteré 17spánobujel.. potravu rosmanitou.

1. vů 2. Král. 14, 2., t aby se stkvěla ný jeho od oleje, jimšto sepři slavnostech a radovšukéch Židé mazával
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16. Nasycení budou stromové polní:'* a cedrové Iibánští,
kteréž štípil:

17. tu ptácí hnízditi se budou. Příbytek raroha jest vůdce
jejich.'“

18. Hory vysoké jsou [útočištěm] jelenům: skály útočiště
ježkům.

19. Učinil měsíc k časům: '* slunce zná západ svůj.
20. Položil jsi tmu, a učiněna jeat noc: v té procházeti se

budou všecka zvířata lesní.

21. Lvíčata řvoucí aby uchvátili, a hledali od Boha po
krmu sobě.

22. Vyšlo alunce, (zase) shromáždili se: a v doupatech svých
se ukládají.

23. [Tehdy] vyjde člověk k dílu svému: a ku práci své až
do večéra.

24 Jak velicí jsou skutkové tvoji Hospodine! všecky věcí
v moudrosti jsi učinil: plná jest země zboží tvého.

25. To moře veliké a prostranné rukama: '* tamť jsou hmy
zové, jichžto není počtu: živočichové malí í velicí:

26. tu lodí přecházeti budou: i drak ten,'* kteréhož jsi
stvořil, aby zahrával [sobě] v něm.'“

27. Všickní [tvorové] na tě očekávají, abys jim dal pokrm

28. Kdož jim dávati budeš, zbírati budou: když otvírati
budeš ruku svou, všickní naplnění budou dobrými věcmi.

29. Ale když odvrátíš tvář svou, zkormontí se: odejmeš
ducha jejich, a zhynou, a v prach svůj se navrátí.

30. Vypustíš ducha svého, a stvoření budou: a obnovíš
tvář země.

31. Budiž sláva Hospodinova na věky: veseliti se bude Ho
spodin v skutcích svých:

32. kterýž shlédá na zem, a činí, aby ee třásla: kterýž do
týká se hor, a kouří se z nich.

83. Zpívati budu Hospodinu, dokud živ budu: prozpěvovati
budu Bohu svému, pokud mne bude

34. Libezná budiž jemu výmluvnosť má: já pak kochati se
budu v Hospodinu.

35. Ať vyhrnou hříšníci ze země, a nešlechetní tak, aby
jich nebylo: dobrořeč duše má Hospodinu.

ŽALM CIV.
(105)

Napomisá synů Ierselských, aby Pánu Bobmděkovali £ moohonásobných dobro
diní, kteráž Jim prokázal, uvlášeš kdyš je a Egypta do země

zaslibené uredi,

1. Alleluja.'
Chvalte Hospodina, a vzývejte jméno jeho: zvěstojte mezí

národy skutky jeho.
2. Zpívejte jemu, a žalmy prozpěvujte: vypravujte všecky

divné věcí jeho.

'" 4. J. vláboo. Jinak: Stromové Hospodinovi.
"1©j. hnízdo raroba jest nejvyšší z nich.
'* £. J. aby dělil čas na menší částky. Nab proměny měsíce poskytují

k tomu nejvhodnějšího prostředku. Tudy staří roky dle měsíce počítali.
* © J. širokého břebu, rozaáblé.
" Hebr.: Leviathan, mořská potvora velryb.

a v moří; t jehož jsí tak sílnéhoučinil,žeťai i s bonřícímmořem zahrává, neboje se bo.

ŽALM CIV.

* © J. chvalte Hospodina. 1. Paral. 16, 8.

== | ŽAM0M. 802

8. Chlubte se jménem svatým jeho: vegel se srdce hleda
jicích Hospodina.

4. Hledejte Hospodina, a stálí buďte: hledejte tváří jeho
vždycky.

5. Vzpomínejte na dívy jeho, kteréž činil: na zázraky jeho:
a na soudy“ úst jeho.

6. Símě Abrahama, alužebníka jeho: synové Jakobovi, vy
volení jeho.

7. Onť Hospodin Bůh náš: na vší zemi soudové jeho. ,
8. Pamatuje na věky na smlouvu svou; na slovo, kteréž

přikázal * do tisíce pokolení;
9. kteréž zřídil k Abrahamovi: ana přísahu svou Isákovi.

10. A postavil ji Jakobovi za ustanovení: a Israelovi za
smlouvu věčnou:

11. řka: Tobě dám zemí chananejskou, za podíl dědictví
vašeho. .

12. Když jich bylo málo na počet, velmi málo, a (byli) po
hostipu v ní:“

13. a přecházeli od národu k národu, a z království k dru
hému lidu,

14. nedopustil člověku, ublížíti jím: a treatal pro ně krále.
15. (Řka:) „Nedotýkejte se pomazaných mých: a prorokům

mým nečiňte nic zlého.“ (2. Král, 1, 14.)

16. A přivolal hlad na zemi: a všecka mocnos( chlebazničil.
17. Poslal před nimi muže: za služebníka prodán jest Josef.
18. Snížili v pouta nohy jeho, železo prošlo duši jeho,“
19. až přišlo alovo jeho." Řeč Hospodinova roznítila ho:“
20. poslal král, rozvázal ho: kníže národů, a propustil ho.
21. Ustanovil ho pánem domu gvého: a knížetem všeho

statku svého.

22. Aby vyučoval knížata jeho jako jej aamého:* a starce '*
jeho [aby] opatrnosti učil.

23. A všel Ierael do Egypta: a Jakob pohostinu byl v zemi
Chamově.

24. I rozmnožil [Bůh] lid svůj náramně: a učinil jej moc
nějším nad nepřátely jeho.

25. Obrájil srdce jejich, aby v nénávisti měli lid jeho: a
lesť aby činili proti služebníkům jeho.

26. Poslal Mojžíše, služebníka svého: a Árona, kteréhož
vyvolil.

27. Položil v nich slova divův svých, a zázrakův*! v zemi
Chamově.

28. Poslal „tmu, a zatmělo se: a neupříkřil řečí svých.'*
29. Obrátil vody jejích v krev:.s zmořil ryby jejich.
30. Vydala země jejich žáby [I] v pokojích králův jejich.

31. Řekl, a přišly moucby pal, a stěnice na všecky končiny jejích.
82. Dal jim místo deště krapobití, dal obeň žhoucí na zemi

jejich.

* £ j. na hrozné pomsty. kteréž na nepřátele naše uvésti ráčil.
5 t j. úmlovu, kteronž ee zavázal.
* £ j. již tehda jim to slihil.
5 t. j. všecko oblli, dopnatil neúrodu
* t. J. železy sevřeli jej. 1. Mojž. 89, 2

* ©j. až ee naplnilo, © předpověděl 1. Moji. 87, 5

W£ j. moc dal jim činiti divy a zázraky.
" ©Jj. nenpustil od nieb. Hebr. text: aniž odporná byla (tma) slova

a]= kate a ey nS kEnu 7 | ;A) >
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33. A potloukl vinice jejich, i fíkoví jejich: a zpřerážel
stromoví v končinách jejich.

34. Řekl, a přišly kobylky, a broukové, jimžto nebylo počtu:
35. a sežrali všecku trávu v zemi jejich: a pojedli všecky

úrody země jejich. (2. Mojž. 10, 4.)
36. A pobil všecko prvorozené v zemi jejich: prvotiny vše

liké práce jejich.
97. A vyvedl je s stříbrem a zlatem: a nebylo v čeleděch

jejich nemocného. (2. Mojž. 12, 35.)
38. Zradoval se Egypt z odjití jejich: nebo byl připadl

strach jejich na něj.
89. Roztáhl oblak k zastření jich, a oheň, aby jim svítil

přes noc.
40. Žádali, i přišly křepelky, a chlebem nebeským nasytil je.
41. Protrh! skálu, a tekly vody: plynuly posuchoté řeky.
42. Nebo pamětliv byl na slovo svaté evé, kteréž mluvil

k Abrahamovi, slažebníku svému.
43. A vyvedl lid svůj s plesáním, a vyvolené savév radosti.
44. A dal jim krajiny národův: a práce národův obdrželi:
45. aby ostříhali spravedlností jeho, a zákona jeho vyhle

dávali.

ŽALM CV.
(106)

Předešloa píseň děje veda prorok, vabuzaje lid k obválení Boha, jenž otce je
Jech, ač Je) začastěbněvalí, však vždy zase na milosf přijímal. Čími v nadějí
k milosrdenství Božímu se ustavív, žádá za avodesí lidu lornelakého, mezi ná

rody rouptýleného, do země jejich.

1. Allelaje.
Chvalte Hospodina, nebť dobrý jest: nebo na věky [trvá]

milogrdenství jeho.
2. Kdo vymlaví mocné skutky Hospodinovy, a učiní, aby

slyšány byly všecky chvályjeho?
9. Blahoslavení, kteříž ostříhají soudu, a člní spravedlnost

každého času.

4. Pamatoj ne nás, Hóspodine, pro zalíbení v lidu svém:
navštěv nás spasením svým:

5. abychom viděli blaženost vyvolených tvých. apveselili se
z radosti národu tvého: abys chválen byl v dědictví svém.

G. Zhřešili jsme 8 otci avými: neprávě jsme činili, nešle
chetnosť jame páchali.

7. Otcové naši v Egyptě nerozuměli divům tvým: aniž pa
matovali na množství milosrdenství tvého. A popudili [tě]
vstupujíce do moře, moře radého.“

8, A vysvobodil je pro jméno své: a známou učinil moc
svou.

9. I přimluvil mořl rudému, a vyschlo jest: a provedl je
skrze hlubiny, jsko po poušti.

10. A vysvobodil je z ruky těch, kteří nenáviděli jich: a
vyprostil je z raky nepřítele.

11. A přikryla voda ty, kteříž je sužovali: nezůstalo (ani)
jednoho z nich.

, 12. I uvěřili slovům jeho: a zpívali chválu jeho.

18. Rychle činili, aby zapomenuli na skutky jeho: i neče
kali jsou rady jeho.

14. A žádali žádostivě na poušti: pokoušeli Boha na místě
euchém.

ŽALM Cv.

7" Chralte Hospodins. Judith 18, 21.
%© J. I odporní byli, vstapujíce do země chananejské skrze moře

rudé,
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15. A dal jim, čehož se jim chtělo, sytost v duše jejich. *
16. A popudili Mojžíše v ležení, a Árona, svatého Hospo

dinova. ,
17. Otevřela se země, a požřela Dátana: a přikryla zběř

Abironovu.

18. I roznítil se oheň v shromáždění jejich: plamen spálil
hříšníky.

19. I udělali tele na Orébě: a klaněli se alitině.

20. A změníli slávu jeho v podobiznu telete, jenž jí trávu.

21. Zapomněli na Boha, kterýž vysvobodil je, kterýž činil
veliké věci v Egyptě,

22 předivné v zemí Chamově: hrozné v moří rudém.
23. I řekl, že je zahubí:“ kdyby ae byl Mojžíš, vyvolený

jeho nepostavil v to rozdvojení“ před oblíčej jeho: aby od
vrátil hněv jeho, by jich nezabubil.

24. A za nic sobě nevážili.země žádoucí: nevěřili slovu jeho,
25. a reptali v staních svých: neuposlechli hlasu Hospo

dinova.

26. I pozávíhl proti nim ruky své: aby je porazil na poušti:
27. a aby vrhl símě jejích mezi národy: a rozmetal je po

krajinách [cizícb].
28. A posvětili jsou se modle Bélfegor,“ a jedli obětí [bohů]

mrtvých.
29. a popouzeli ho nálezky svými: a rozmnožen jest mezi

nimi pád? :
30. I postavil se Finees, a ukojil [Hoepodinaj: a přestala

rána.

31. A počtenojest mu k spravedlnosti, od národu do ná
rodu až na věky.

82. A popudili bo při Vodách odporování: a příkoří snášel
Mojžíš pro ně;

83. nebo k hořkostí přivedli ducha jeho. A zřetelně vyřkl
rty svými.*

84. Nevyplenili národů, o kterých řekl Hospodin jim.
30. A smísili se s [těmi] národy, a naučili se skutkům

jejich:
38. i elonžili rytirám jejich: a učiněno jest jim to ouídlem.
37. A obětovali syny své, a dcery své dáblům.?*
38. A vylévali krev nevinnou: krev synův svých a dcer

svých, kteréž obětovali modlám chananejským. A poškvrněna
jest země krví,

39. a zprzněna jest skutky jejich: a smilnilí nálezy svými.'*
40. I rozhněval se prchlivostí Hospodin na lid svůj; a

v ošklivosť vzal dědictví své.

41. A vydal je v ruce pohanův: a panovali nad nimi ti,
kteří je v nenávisti měli.

42. A sužovali je nepřátelé jejich, a snížení jsou pod ru
kama jejich.

49. Častokráte je vysvobozoval: oní však popouzeli ho
(opět) radou avou:'* a snížení jsou byli pro nepravosti své.

44. A viděl, když soužení byli: a vyslyšel modlitbu jejích.

2 £. j. poslal jim do sytosti, bebr. text: dopustil hubenost, úbytě
na ně.

* Tu dolož: A byl by tak učni, kdyby..
* L j. mezi Bohem a Jidom* viz 4. Mojž.
* £ j. záhuba jeji byla veliká. Hobr. text: až se za ně obořila

rána. 4. Mojž. 19, 8.
s £ J. pochyboval, zdali bude moci Bůh ze ekály vyvésti vodu.
9 Hebr.: černým, t. zlým bohům, kteréž pohané etili pro odvrácení

zlého. 5. Mojž. 82, 17. — 8. Mojš. 18, 21- .
16© j. zpronevěřovalí se Bohbn,modlám seklanějice.
" © j. smýšlením svým.

o peCk



885 ŽALM OVL,

45. A rozpomenul 8e na smlouvu svou: a líto mu [jich]
bylo podle množství milosrdenství jeho.

46. A dal je v milogrdenství před tváří všech,'* kteříž
zjímali je.

47. Spaseny učiň nás Hospodine Bože náš: a shromaždi
nás z národův. Abychom chválili jméno tvé svaté: a chlubiti
se v chvále tvé.

48. Požehnaný Hospodin Bůh israelský od věkův až na
věky: a dí veškeren lid: Staň se, staň se.

ŽALM CVI.
(107.)

Napomíná národu židovského k chrůlení Boha, s tobo, KaJej s cizích národův
do zamě Jejich zase shromáždil, | 2 rozličných nebezpečenství a slých příhod,

na vodě | na zeml, vysvobodil.

1. Alejuja.

Chvalte Hospodina, nebť dobrý jest: nebo na věky [trvá]
milosrdenství jeho.

2. Nechť [tak] praví ti, kteří vykoupeni jsou od Hospodina,
kteréž vykoupil z ruky nepřítele: a s (cizích) krajin shromáždil:

3. od východu slunce, i od západu: od půlnocí i od moře.*
4. Bloudilí po poušti na (místěj bezvodném:“ a nenalezli

cesty k městu, kdežby přebývali.
d. Lačnili a žíznili: a duše jejich v ních zemdlela.
6. I volali k Hospodinu, když soužení byll: a z nouze je

jich vysvobodil je.
7. A uvedl je na cestu přímou: aby přišli do města k by

dlení (příhodného).
8. Nechť chváli Hospodina z milosrilenství jeho: a [vypra

vají) divy jeho synům lidským.

9. Nebťjest nasytilduši prázdnou: a duší lačnou nasytil
dobrými věcmi.

10. Seděli ve tmě, a v stínu smrti: a sevříni byli žebrotou
a železy,*

11. protože rozdráždíli řeči Boží:“ a rady“ Nejvyššího
popudilí.

12. A sníženo jest těžkostmi ardcé jejich: zemdlení jsou,
a nebylo, kdoby spomohl.

13. I volali k Hospodinu, když jsou byli aouženi: a.z nouze
jejich vysvobodil je.

14. A vyvedl je z temnosti, a stínu amrti: a okovy jejich
roztrhl.

16. Nechať chválí Hospodina z milosrdenství jeho: a [vy
pravují) divy jeho synům lidským.

16. Proto že potřel brány měděné: a závory železné polámal.“
17. Přijal je s cesty nepravosti jejích: nebo pro nesprave

dlnosti své sníženi byli.
18. Všeliký pokrm zošklivila sobě duše jejich: a přiblížili

se až k branám emrti.*

19. A volali k Hospodinu, když soužení byli: a z nouze
jejich vysvobodil je.

m £ J. naklonil k milosrdenství všecky.

ŽALM CVL
* © J. poledního.

3 Tim se vyobrazuje všeliká bída s nouze.
9 £ J. naráží se ta na zaje

*©J. nedbajícePNÍaPřesun Jleh.* t j. a uložením Boží
.. J. moeoě vyvedl Jez ohrožených měst nepřátelských,a 20 vše

liké vazby vyprostil je.

* £ J. hořem ani jisti nemohouce, zemdlell na smrť.
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- 20. Poslal slovo své,“ a uzdravil je: a vytrhl je z zahy
nutí Jejich.

31. Nechať chválí Hospodina z milogrdenství jeho: a [y
pravují) divy jeho sypům lidským.

22. A at obětují oběť chvály: a vypravují akutky jeho
8 plesáním.

23. Kteříž sestupují v moře na lodích, konajíce práci na
: vodách velkých.*

24. Tiť viděli skutky Hospodinovy, a divy jeho na hlubině.
25. Řekl, a povstal vítr bouřlivý: a vyzdvihly se vlny jeho.
26. Vznášejí se '©až k nebesťm, a estupují až do propasti:

duše jejich ve zlém chřadla.'!
27. Zděšeni jsou, a motalí se jako opilí: a všecka mou

drosťjejich pohlcena jest.
28. A volali k Hospodinu, když soužení byli, z nouze -je

jich vyvedl je.

29. A proměnil bouři jeho v povětří tiché: a umlkly vlny
jeho.

30. A veselíli se, že umikly: a dovedl je k břehu vůle
jejich. '*

31. Nechat chválí Hospodina z miloardenství jeho: a [vy
pravují) divy jeho synům lidským.

32. ACho vyvyšují v shromáždění lidu: a ua stolici ' star
ších ať chválí jej.

33. Obrátil řeky v poušť,'“ a prameny vod v zemi žíznivou.

34. Zemi úrodnou [obrát] v slatinu,** pro zlosť obyvatelů jejich.
35. Obrátil poušť v jezera vod: a zemí bez vody v pra

meny vod.
36. A osadil tu lačné: a vystavěli město kobydlí.
97. A osill pole, a štípili vinice: a brali užitek úrody.

38. A požehnává jim, a rozmnožení jsou velmí: a dobytka
jejich neumenšil.

39. A umenčení jsou: ““a trápení jsou soužením zlých lidí,
a bolestí. :

40. Vylito jest pohrdání na kmížata (jejich]: a dopustil,
aby bloudili po bezcestí, a ne na cestě.

41. A spomohl chudémuz nouze: a rozmnožil jako ovce
čeledí (jejich].*"

42. Uzfí [to] upřímní, a veseliti se budou: a všeliká ne
pravost zacpá ústa svá.'“

49. Kdo (jest) moudrý a ostříhatí se bude těchto věcí? a
vyrozumí milosrdenstvím Hospodinovým?'? ©

ŽALM CVIL.
(108)

Vitězná píseň, ololená z Kalmů86, 8—1$. a 39, 6—14., a JIš tam vylošená.

1. Píseň žalmu samého Davida.

* £ j. slovem, rozkazem svým je uzdravil.
9 tj. na moři obehod vedouce.

' ©j. vlny mořaké.
" £ j. plavci v tom
" ej. k přístavu,kamž se plaví.
= 4 Jj. v radě.
ej. uvedl wuchonáramně, tak še I velikéřeky přesychajía no

z BedaM
W£ j. rozmnožil je jako stáda.
sej. BEEEEE DOK olsotí omí,ZonezndBokaa jobo divntbo

všech věcí řízení.
" €. j. jeho laskavému opatrování a řízení světa, jak ze jeví v ději

nách národů a v osudu jednotlivců a v Mši přírody. ,

109
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9. Hotovo srdče mé Bože, hotovo srdce mé: zpívati budu,

a žalmy prozpěvovati v slávě své.'
8. Povstaň slávo má,“ povstaň žaltáři a harfo: povstanu

na usvítě.
4. Chváliti tě budu mezí lidmi Hospodine: a žalmy pro

zpěvovati budu tobě mezi národy.
5. Nebo veliké jest nad nebesa milogrdenství tvé: a až

k oblakům pravda tvá.*
6. Vyvyšiž se nad nebena Bože, a nade všecku zemi alávav
7. aby vysvobození byli milí tvojí. Spasena [mne] učiň pra

vicí svou, a vyslyš mne:
8. Bůh mlavil v svatyní své: veseliti se budu, a rozdělím

Sichem, a údolí stanův rozměřím.

9. Můjť jest Galaad, a můj jest Manasses: a Efraim síla
hlavy mé. Juda král můj:

10. Moab kotel naděje mé. Do fdumejské země vztáhna
obuv svou: mně cizozemci přátely učinění jsou.

11. Kdo mne dovede do města ohřaženého? kdo mne do

vede až do země idamejské?
12. Zdali ne ty Bože, kterýž jsi nás byl zahnal: a [zdaliž)

nebadeš vycházetí Bože s vojsky našimi?
18. Uděliž nám pomocí z soužení: nebo marná pomoc lidská.
14. V Bohu učiníme moc,“ a onf v nivec uvede nepřátely

naše.

261 ŽALM CVII

ŽALM CVIIL
(109.)

David Iivými řeč! jes osočen u krále Saula, a od nepřátal svých těice slo
řečen, prosí Boba za pomoc

1. Ku konci, žalm Davidův.
2. Bože chvály mé nezamičuj:* nebo ústa hříšníka, a ústa

lstivého proti mně se otevřela.
3. Mluvili proti mně jazykem lstivým, a řečmí nenávisti

„obklíčili mne: a válčili proti mně bez příčlny.
4. Místo aby mne milovali, utrhali mi : já pak jsem se modlil.*
b. A ukládali proti mně zlé za dobré: a nenávist za milo

vání mé.

6. Ustanov nad ním“ hříšníka: a satan“ ať mu stojí po
pravici.
. © Když se soudí, ať vyjde odsouzen: a modlitba jeho budiž
ma k hříchu.*

8. Budiž dnů jeho málo:“ a úřad jeho vexmi jiný.*

ŽALM CVIL

Lt). s duší svou; neb cožkoll vo mně slavného Jako duše), ohcifk oslavení tebe.
* t j. duše má, aneb i Jazyk můj!
2 £ j. věrnost v slíbech tvých.
* © j. velíké věci vykonáme.

ŽALM CVID.

* © j. nevinnost mou přiveď na světlo. Jiní: Bože, ohválo má, ne
odmičují se mi, t. neodepři mí pomoci své v těto mé bidě, aneb ne
sanecháve) bez pomsty mých nepřátel.

2 € J. za ně, Hebr.: protivují se mně za milování, ješto já jsem se
za ně modlíval.

> £t J. nad nejůhlavnějším = nepřátel mých. Verše 6—10 obsahují
tresty, kterými Bůh v zákoné zatvrselým hříšníkům hrozí, chtě Je od
nepravostí odstrašíti. Jiní kladou verš 6—10 do úst utrhačů Davido
vých, tak Jako by tito jemu všeho tobo přáli.

* £ J. šalobník, odpůrce, protivník.
* £ j. k boršímu.
©£ J. budtež akrácenl dnové jeho.
* Vls Skutk. sp. 1, 90.
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9. Buďtež synové jeho sirotky: a žena jeho vdovou.
10. Neusedlí ať potulují se synové jeho, a žebří: a vyhnání

al jsou z příbytků svých.“
11. Ať přehlédá “ lichevník veškeren statek jeho: a ať roze

berou cizí nábytek jeho.
12. Nebudiž jemu apomocníka: aniž buď, kdoby se smí

loval nad airotky jeho.
13. Ať jsou děti jeho (vydány] v zahynutí: v jednom ko

lenu budiž vyhlazeno jméno jeho.'*
14. Přijdiž na paměť nepravosť otců jeho před oblíčejem

Hospodinovým: '" a břích matky jeho nebuď shlazen.
15. Buďtež '* před Hospodinem vždycky, a zmix ze země

památka jejich: '?
16. proto že nepamatoval, aby činil milosrdenství.
17. Ale protivenství činil člověku noznému, a žebráku, a

ekroušenému srdcem, aby (jej) usmrtil.
18 A miloval zlořečení, a přijde na něj: a nechtěl po

žehnání, a vzdálí se od něho. A oblékl se v zlořečenství jako
-v roucho, a vešlo jako voda do vnitřností jeho, a jako olej
do kostí jeho.

19. Budiž jemu [to zlořečenství) jako oděv, kterýmž se při
krývá; a jako pás, kterýmž se vždycky přepasuje.'*

20. To [buď mzda za) dílo těch, kteříž mi utrbají u Ho
epodina: a kteříž mluví zlé věci proti duši mé.

21. A ty Hospodine, Pane, nalož se mnou '“ pro jméno
své: neboť ntěšené jest milosrdenství tvé. Vysvoboď mne,

22. nebo nuzný a chudý já jsem: a srdce mé zkormouceno
jest ve mně.

23. Jako stín, když, se nachyluje, odnesen jsem : a vytřásán
jako kobylky. '*

24. Kolena má zemdlela jsou od postu:'* a tělo mé změ
nilo se pro [nedostatek] oleje.'*

25. A já jsem jim za poaměch: viděli mne, a býbalí hla
vami svými.

26. Spomoz mí Hospodine Bože můj: spasena mne učiň
podle milosrdenství svého.

27. Ať poznají, že jest to ruka tvá:'* a ty Hospodine
učinil jat ji.

28. Zlořečíti budou oni, a ty požehnáš: kteříž povatávají

proti mně, ať jsou "ahanbení: služebník pak tvůj veseliti
se bude.

29. Ať jsou oděnl, kteříž utrhají mi, studem: a přikryti
buďte jako pláštěm hanbou svou.

30. Slaviti budu Hospodina velice ústy svými: a u prostřed
mnohých chváliti jej budu.

31. Proto že se postavil po pravici chudému,** aby spasenu
učinil od protivníků duší mou. :

* Hebr.: Hledejte chleba (vzdálení) od poustev svých.
9 ©J. ať přitěhne sobě, v zástavu vezme.

1e$. j. tak vyhlazení buďte jeho potomel, aby bmed v druhém koleně
nebylo na ně spomínáno, aní vědino, kdo byli.

" L J. aby ji na něm trestal „
' £ j. 8 bHchové

tista bezpečného nemaje.
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ŽALM CIX.
(110.)

Proroctví o království a věčném kudšství Mosiášoru v podobenství slavného
vitězitele.

1. Žalm Davidův.

Řekl Hospodin ku Pánu mému: Seď na pravicí mé.'“ Do
kavadž nepoložím nepřátel tvých za podnoží noh tvých.“

2. Prut moci tvé“ vypustí Hospodin ze Siono:“ panuj
u prostřed nepřátel svých.

3. 8 tebouť panování v den moci tvé“ v stkvělosti “ svatých :
z lůna před dennicí zplodil jsem tě.*

4. Přísáhi Hospodin, a nebude toho želeti: Ty jsi knězem
na věky podle řádu Melchisedechova.*

5. Pán“ po pravici tvé,"* potřel v den hněvu svého krále.'!
6. Souditi bude mezi národy, naplní (zemi) porážkami: '*

roztříští hlavy na zemí mnohých.'*
7. Z potoka na cestě píti bude: protož povýší hlavy.'!

ŽALM CX.
(L)

Chválení Boha » roařišných dobrodiní jeho.

1. Alleloja.'
Oalavovati budu tebe Hospodine z celého srdce svého; v radě

spravedlivých, i v ahromáždění.“
2. Velicí skutkové Hospodinoví: vyhledaní podle vší vůle

jeho.*
3. Sláva a velebnost [jest] dílo jeho: a spravedlnosť jeho

zůstává na věky věkův.
4. Památku způsobil divů svých milostivý a milosrdný Ho

apodin :
5. pokrm dal těm, kteříž se ho bojí.“ Pamětliv bude na věky

na amlouvu svou:

ŽALM CIX.
* £ j. vládní se mnou.
%© J. dokavadě jich tobě nepoddám. Mat. 22, 42. 1. Kor. 16, 25.
5 € Jj. žezlo mocné, £ správu tvou mocnou královskou povodeš

v Messiáší ze Sionu.
* Toto a následnjící verš mluví Hospodin k Measiáší.
5 ©j. když moc svou zjeviš, penovati budeš; rozuměj vůboc v čas,

když Kristns se v těle zjevil, zvláště pak v den vakříšení a Nanobe
Jeho.

“ t j. obklíčen jsa avatými eo tolikerými'bojovníky proti světu,
tělu a ďáblu

* Misto toto vykládají ev. otcově o věčném zplození Syna Božího
od otee (viz Žid. 1, 6.). V hebr. textu zní touto verš: V den mod tvé
(boje) lid tvůj ochotně za tebou půjde v svaté okrase, Jako rosa 22
evitání přijde k tobě mladé mužstvo, Smysl tobo jest: Kdyš se v síle

své objoviš(do boje Sone rasihned ochotně shromáždí se vůkol tebe
S o obeníjaoo svatoumyslía skutkem.Jakorosazáhyráza padá, tak četně skromášdí se obaovené človědenstvo, by bojo
valo 6 tebou proti nepřátelům trým.
. "t J Jenšto opola králem I knězem byl, ale ne podle řádu lovit
ského. Žid. 7, 18.

9 t.j. Mossidě.
40 £. j. Hospodine. .
*' ©j. Messláš, 0 Hospodine, po pravici tvé, t. j. maje rovnou moe,

všecky urné panovníky.

" £ Jj. všecky pyšné a kruté nepřátely církve svě.
" ©j. bude prve kalnou vodu utrpení píti, a po snižení tom bude

povýšen a oslaven. Jinak Sondo. 15, 19.

ŽALM CX.
* 1. Jj. ehvalte Hospodina.
1 £ J. společném, £ soukromně | ně.
> © J. skutková tvoji jeou tak Převýborní, že jei ty ohtěl, aby takoví

byli. Jinf: Skutkově tvoji jsou přiměření účelům
* t. j. lidu vyvolenému svému, nasytiv je mannou na poušti.

P
v,

P- nes
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©. moe skutků svých zvěstovati bude lidu svému:

7. že jim dal dědictví národův:5 skutkové rukou jeho jsou
pravda a soud.

8. Věrní“ (jsou) všickní rozkazové jeho: upevnění na věky
věkův, učinění v pravdě a pravosti."

9. Vykoupení poslal lidu svému: přikázal na věky smlouvu
svou. Svaté a hrozné jest jméno jeho:

10. počátek moudrosti bázeň Hospodina. Rozum dobrý všem,
kteříž činí podle ní: chvála jeho zůstává na věky věkův.

ŽALM CXL
(112)

Vyučaje básní Boží bediivým uvažováním tobo, pí dobře bohabojsým, a naodpor jak ale bezbošným 00

1. Alleluja, při navrácení se Aggea a Zachariáše.'
Blahoslavený muž, kterýž se bojí Hospodina: v přikázáních

jeho bude chtivý velmi.“
2. Mocné na zemi bude símě jeho: rodina upřímých po

žehnání dojde.
3. Sláva a bohatství [bude] v domě jeho: a spravedlnost

jeho zůstane na věky věkův.
4. Vzešlo ve tmě světlo upřímým: [Bůh] milostivý, a milo

srdný, a spravedlivý.*
5. Blažený člověk, kterýž se alitovává a půjčuje, a řídí

věci savé s soudem:

6. nebo na věky pohnut nebude.
7. V pamětí věčné bude spravedlivý: pověsti zlé“ nebuda

se báti. Hotovo jest srdce jeho doufati v Hospodina,
8. pevné jest srdce jeho: nepohne se, až i zhrzí nepřátely

svými.
9. Rozděloval a dal chudým: epravedinosť jeho zůstává na

věky věkův, roh jeho vyvýšen bude v alávě.*
10. Hříšník uzří, a hněvatí se bude, zuby svými skřípěti

a chřadnonti bude: žádosť hříšníků zahyne.“

ŽALM CXII.
(118.)

Napominé k cbválení dobrotivosti Hoži.

1 Allelaja. (Chvalte Boha.)
Chvalte služebníci Hospodina: chvalte jméno Hoepodinovo.
9. Budiž jméno Hospodinovo požehnáno, od tohoto času

až na věky.

3. Od východu slunce až do západu chváleno buď jménoHospodinovo.
4. Vyvýšen [jest] nade všecky národy Hospodin, a řadne

besa sláva jeho.

se| AnJy soul chananajskou,*tpra
"EJ ústanovoníBoži jsou nopypačnná,spočirjíce na nepokazte

ných a nezměnitolných základech pravdy a spravedlnosti.

ŽALM CXI.

* ©J. nepochybač ze zajetí babylonského.
3 V přikázáních Božích sobě lIbovati bude.
* ©j. vo tmách zármatku a nesnásí docházejí zbožní a spravedliví

potěšení a poslinění v uvažování lásky, milosrdenství a spravedlností
Boží. ,

* t j. utrhání.
> t j. ědře almužnu dával chudým, 12 to ma zůstává věčná oů

plata a on čím dále tím více prospívati bude v slávě a moci.
“ t |. všecka jejich beabošná usilování v nlo přijdou.APEvl> F0 |
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5. Kdo [jest] jako Hospodin Bůh náš, kterýž na výsosti
přebývá,

8. a na ponížené patří na nebi 1 na zemi.'
7. Kterýžvyzdvihuje ze země. nuzného, a z bláta povyšuje

chudého.

8. Aby posadil ho s kntšaty, s knížaty lidu svého.
9. Kterýž činí, aby přebývala neplodná v domě, [a byla)

matkou synův veselící 80.“

ŽALM CXIIL
: (118.)

Vypravuje divy, kteriž Bůh, lid ovůj s Egypia veda, činil. Nišemnosť modl pa

hanských a ušitak pocty pravého Roha akasaje. Hobrejšti ba Kalmrozdělají
na dvá, A adinají od ©,verše žalm nový.

1. Alleluja. (Chvalte Hospodina.)

Když vycházel Jaráel z Egypta, a. dům Jakobtv z národu
cizího,

2. učiněn jest Jada poavěcením jeho, a Iorael panováním
jeho.“

3. Moře vidělo," a uteklo: Jordán nazpět se obrátil.*
4. Hory poakakovaly jako skopci: a pahrbkové jako be

ránkové ovcí.“

5. Což jest ti moře, že jsi uteklo: a ty Jordáne, že jsí se
nazpět obrátil?

6. [A vám] hory, že jste poskakovaly jako skopci, a pa
hrbkové, jako beránkové ovcí?

7. Před tváří Páně třásla se země, před tváří Boha Jakobova.
9 8. Kterýž obrací skálu v jezera vod, a skřemen v studnice

vod.*

(Žalm 115.)

1. Ne nám Hospodine,ne nám: ale jménu svémudej slávu.
2. (A to) pro milosrdenství své, a pravdu svou: aby někdy

neřekli pohané:* Kde jest Bůh jejich?
9. Bůh zajisté náš jest na nebi: všecko, cožkoli chtěl, učinil.
4. Modly pohanfv (jsou) stříbro a zlato, díla rukou lidských.
5. Ústa mají, a nemohou mluviti: očí mají, a nemohou viděti.
©. Uši mají, a nemohou slyšeti: chřípě mají, a nemohou vonětí.

7. Ruce mají, a némohou makatí: nohy mají, a nemohou
choditi: aniž volati mohou hrdlem svým.

3 Nechat jsou jím podobní ti, kteří je dělají: i všickni,
kteříž doufají vně..

9. Dům israelský: doufá v Hospodina: spomocník jejich a
obránce jejich jest.

10. Dům Áronův* doufá v Hospodina: spomocník jejich a

obránce jejichjest.
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ŽALMCZI.

© J. ač vysoko bydli, však I ty nejmenší a nejnižší věcí opatroje.
t J. činí, aby ta, kterát neplodsá byla, v rodině četné přebývala,

měla bojooať dítek a tak Jepuo matka veselíla 50; Jako na př. Sára,
Bebeka, Anna. .

ŽALM cxmu.

E, pokóleniJadoro | věsakam"4 (araelskýučiněnjest knilov
stvim Bohuzásvěveným,ješ on si vyvolil z polanů, AbyJich posvětůl,a jichšto králem býti ráčil, aby Jo uvláště Fidil a spra

3 4 J. vyjití Jejich.
9 viz 2 Mojí. 14. Jos 8.
* t. j. jako Jehňátko poskakovalí zemětřesením. 2. Mojž. 19, 18.
* víz 4. Mojž. 20, 6. 10.
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>Žaln 115.

tt j. a popřej nám vítězství nad nopřátely našimi. Zde začíná
v bebr. žalm 115.

* © Jj. kdyš b
> 4). čeleď

zvítěsill nad námi.
va, t. kněží a levítové.
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11. Kteříž se bojí Hospodina, doufali v pomoc Hospodina:
spomocník jejich a obránce jejich jest.

12. Hospodin pamětlív byl na nás: a požehnal nám. Po

| žehnal domu Israelovu: požehnal domu Áronovu.
18. Požehnal včem, kteříž se bojí Hospodina, maličkým

s většími.

14. Přidejž Hospodin na vás;“ na vás i na syny vaše.
15. Požehnání [buďte] vy od Hospodina, kterýž učinil nebe,

i zemi.

16. Nebesa nebes“ [jsou] Hospodinova: zemí pak dal sy
nům lidským.

17. Ne mrtví chváliti budou tebe Hospodine; aníž kdo
z těch, kteří satnpují do pekla.“

18. Ale my, kteříž živi jsme, dobrořečíme Hoapodinu, od
tohoto času až na věky.

ŽALM CXIV.
(16)

Prorok děkuje Bohu, le Jej s velikého Debezpečenstvívytrhnouti rášíl, Hebrejšti
spojují zase temtožal s následujícím, a činí s obou toliko Jeden,

1. Alieluja.
Miluji (Hospodina), proto že „yalyiní Hospodin hlas mo

dlitby. mé;
2. proto že naklonil ke mně ucha svého: a za-dnův svých *

vzývati [ho] budu.
3. Obklíčily mne bolesti smrti: a nebezpečenství pekla po

tkala mne. Soužení a bolesti pocítil jsem: |

4. i vzýval jsem jméno Hospodinovo: OHospodine vysvo„boď duši mou.

5. Milosrdný jest Hospodin, a spravedlivý, a Bůh náš sli
tovává se.

6. Ostříhající maličkých jest Hospodin: snížen jsem byl,
a vysvobodilmne.

7. Obratiž se duše má v odpočinutí své: “ neboť Hospodin
dobře učinil tobě.

8. Nebo vytrhl duší mou od amrti, očí mé od alz, nohy
mé od pádu.

9. Líbiti so budu Hospodinu v krajíné živých.*

- ŽALM CXV.
(116.)

David slibeje Bohu, jenii jaj s vejedněch úskosti vysvobodil, lásku, ustavičnoa

ehbváje, | aHbá svých plašní.

10. Alleluja.' Uvěřiljsem, pročež mluvil jsem : já pak snížen
jsem byl velmi.“

* dolož: Požehnání svého.
5 £ j. nejvyššínebe.

S Hebr.: do mista mlčení, £. j. do hroba, na onen svět moci mrtvéa tudy umiklé.
ŽALM CXIV.

* t. j. dokud živ budu.
+ t j. Již se více nekormuť, ale upokoj se v Bohn.
3 +, Jj.mezi živými; ještě nezabyna. Hebr. text: Ustavičně choditi

budu před Hospodinem v zem! živých.

ŽALM CXV.

t Tu zas latinský text začíná dobře nový 115. llahm,ješto text hobr.

(tem žalm méně dobře « předešlým v jedno slašeje» © j. věřím v pomoc Boži a protož nemohu toho tajiti a pravím
u velikém trápení svém, že (v. 11.) nelze na nikoho spoléhati, kromě
na Boha.Ahoo“
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11. Ját jsem řekl u vytržení svém:* Že všeliký člověk
lhář jest.*

12. Čím se odplatím Hospodinu za vůccko, co mi učinil?
18. Kalich spasení vezmu: a jméno Hospodinovo vrývati

budu.*
14. Sliby své Hospodinu splním přede vším lidem jeho.
15. Drabájest před očima Hospodinovýma smrťsvatých jeho.“
16. O Hospodine, jáť jsem alužebník tvůj, já služebník tvůj

a sym děvky tvé." Roztrhl jsi vazby mé:*
17. tobě obětovati budu oběť chvály, a jméno Hospodinovo

vzývati budu.
18. Slíby své Hospodina splním před oblíčejem všeho lidu

19. v síních domu Hospodinova, n prostřed tebe Jerusaléme.

ŽALM CXVI.
(118)

Vabuzovůní národů k ehválení Boha

1. Alleluja.
Chvalte Hospodina všickní národové: chvalte ho všickni lidé.
2. Nebo utvrzeno jest nad námi milosrdenství jeho:* a

pravda Hospodinova“ zůstává na věky.

ŽALM CXVIL
(118)

Prorok diky Bobu vzdává za dobrodivi. Národy svolává k spoleřnéma chválení

Boha, Nebezpočenatví ová a vysvobození s mch vypravuje.

1. Alleluja.
Oslavujte Hospodina, neboť dobrý jest: nebo na věky [trvá]

milosrdenství jeho.
2. Rciž nyní Israeli, že dobrý jest: že na věky [trvá) mi

losrdenství jeho.
-8. Relž nyní dome Áronův: že na věky [trvá] milosrden

ství jeho.
4. Ať dí nyní, kteříž se bojí Hospodina: že na věky (trvá)

milosrdenství jeho.
5. V soužení vzýval jsem Hospodina: a vyslyšel mne v pro

stranností * Hospodin.
6. Hospodin jest mi spomocníkem: nebudu se báti, by mi

co učiníl člověk.

7. Hospodin jest mí spomocníkem a já zhrzím nepřátely
svými.

8. Lépeť jest doufati v Hospodina, než doufati v člověka.

"5© Jj. rozuměj, v úskosti svě.
* £ J. že omylný jest, a nelze za zěbo spoléhati.
5 £ J. vezme kalich aneb koflík při bodech obětolch, Bobu z toho,

že mí epomohl, děkovati bodu.
* £ J. miláčků jeho; mnoho sobě zakládá Báh na žívotu jejich, a

ne tak snadně dopnstí na ně smrť.
" © J. ustavičný služebník tvůj; veb v domě zrození synové alužebnic

na vědy zůstají služební pána srému.
* Sproatil jel mne vazeb bídy, aneb zajetí.

ŽALM CXVL

! © J. veliká ukazaje ae dobrotlvosť jebo k nám.
+ 4. J. věrnosf jeho v plnéní slibů.

ŽALM CKVIL

* © J. uvolniv ml v úzkosti. Výš 17, 20.

s ŽALACXVIL sna

9. Lépe jest naději míti v Hospodinu, nežli naději aklá
dati v knížatech.

10. Všickni národové obklíčili mne: ale ve jménu Hoepo
dinovu pomstil jsem to nad nimi.“*

11. Obstoupivše obklíčili mne: a ve jménu Hospodinovu
pomstil jsem to nad nimi.

12. Obklíčili mne jako včely, a zňali se jako oheň v trní,*
ale ve jménu Hospodinovu pomstil jsem to nad nimi. 

18. Strčen jsa zvrácen jsem, abych padl:* ale Hospodin
zachránil mne.

14. Síla má a chvála má jest Hospodin: a učiněn jeat mi
spasením.* .

15. Hlas plesánía spasení,“ v staních spravedlivých ? [řkoucí]:
16. Pravice Hospodinova způsobila tu moc:“ pravice Ho

spodinova vyvýšila mne, pravice Hospodinova učinila tu moc.
17. Nenmruť,“ ale živ budu: a vypravovati budu skutky

Hospodinovy.
18. Trestaje '* potrestal mne Hospodin: a smrti nevydal mne.
19. Otevřetež mi brány spravedlnosti,'* vejda do nich osla

vovati budu Hospodina.

20. tať jest brána Hospodinova, spravedliví vcházeti budoudo ní.

21. Oslavovati budu tebe, nebo jsi mne vyslyšel: a učiněn
jsi mi spasením.'*

22. Kámen, kterýž zavrhli stavítelé,'“ ten učiněn jest v hlava
úhelní.'“

23. Od Hospodina stalo se to: 18 a jest divné před očima
našima.

24. Tentoť jest den, kterýž učiníl Hogpodin,'“ veselme se,
a radujme se v ném.

b. Ó Hoapodine, spasena učlň mne, 6 Hospodine dej do
brý prospěch.

26. Požehnaný, jenž se béře ve jménu Hospodinovu. Po
žehnali jsme vám z domu Hospodinova.'"

27. Bůh jest Hospodin, « zasvítil ae nám.'“ Ustanovte den
slavný v hustinách," až k rohu oltáře.

28. Bůh můj jsi ty, a oslavovati tě budu: Bůh můj jsí ty,
a vyvyšovatí tě budu. Oslavovatí tě budu, nebo jsi vyslyšel
mne: a učiněn jsi mi apasením.

29. Oslavujtež Hospodina, nebo dobrý jest: nebo na věky
[trvá] milosrdenství jeho.

4 Jinak: ve jménu Hoepodinovu, t. s pomoci Boží vypleail jeom je.
* £ j. pronásledovali mne s velkým hřemotem,avšak boz

a Jako trni síce praská, ale krátce hoří, rychle pominuli, a na nio přišli.
* © J. chtěli mve poraziti a zkaziti.
5 t j. vysroboditelem.

" tj. jakž o mně nepřátelé mojí uložili.
potrestal.

" £ J. byl jal mým vysvoboditelem.
W$ j. který 90 aní k zazdění dosti dobrým nendál.
t © J. hlavní kámon celého atarení. Co tn šalmista o sobě dí,

nilo ee vlastně o Kristu (Mat. 31, 43. Skutk. 4, 11.), Jekož zavrbli
Farizeové a zákonníci.

©j. vzdělání a ajednocení církvo v Kristu.
té tj. uby nám byl ku potěšení; a to jest zvláště den, v němžKristus

P. nad ďáblem s nade smrti zvítězil a nds od poroby vykoupil.
w To jsou slova kněží, dávajících požehnání králi do domu Božího

vetepajícímu; | slova lidu provázejícího krále do obrámu. 5, Moji. 10, ATo se též doslora na Kristu vykoualo. Mat. 21, 9.
1 £ j. ukázal se nám s milosti svou. 4. Mojž. 6,"ejprideeroairmadnýnárobětmijejj vedobajíce:nebo

právě tehdáš připadla také slavnosf stánků.

s u„V 110
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38. Také i knížata seděla, a proti mně mluvila: služebník
pak tvůj cvičil se v spravedinostech tvých. |
. 24. Nebo [ svědectví tvá jsou rozjímání mé: a rada má

spravedlnosti tvé.

25. Daleth. Přilnula k podlaze duše má:'* obživiž mne
podle slova svého.

26. Cesty evé'* oznámil jsem [tobě], a vyslyšel ka mne:vyuč mne spravedlinostem svým.

27. Cestě spravedlností trých vyuč mno: a cvičiti se buda[přemýšlejej:o divných skutcích tvých.
78. Zdřímala jest duše má teskností: potvrdiž mne v slo

vích svých.

20. Cestu nepravosti odvrať ode mne: a dle zákona svého
emiluj ae nade mnou.'*

30. Cestu pravou vyvolil jsem: a soudův tvých nezapo
menul jsem.

31. Držel jsem ne svědectví tvých, Hospodine: nechtějž mne
zahanbiti.

32. Cestou přikázání trých běžel jsem, když jsi rozšířil
srdce mé.'“ .

39. He. Za zákon ulož mi Hospodine cestu spravedlností
svých: a buduť ji hledati vždycky.
: 34. Dejž mí rozum, a skoumati budu zákon tvůj: a ostří

Mati ho budu celým srdcem svým.
85. Uveď mne na stezku přikázání tvých: neboťjsem jí chtěl.
36. Nakloň ardce mého k svědectvím svým, a ne k lakomatví.*?
37. Odvrať oči mé, aby neviděly marnosti: na cestě své

obživ mne.'*

38. Potvrd alužebníku svému řeči své, v básní své.'*
39. Odvratiž pohanění, jehož jsem se obával: nebo soudové

tvoji jsou potěšliví.t*
49. Hle, toužil jsem po příkázáních tvých: dle spravedi

nosti své obžív mne.

41. Vau. A příjdiž na mne milosrdenství tvé Hospodine :
spasení tvé vedle řeči tvé.

42. A odpovím vytýkajícím mně slovo:** nebť doufání sklá
dám v řečech tvých.

49. A neodjímej z úst mých slova pravdy nikdy: nebo v sou
dech tvých velice jsem doufal.

44. A ostříhati budu zákona trého vždycky,na věky a na
věky věkův.

45. A chodil jsem v šíru:“* nebo přikázání tvých jsem hledal.
46. A mluvil jsem o svědectvích tvých před oblíčejem krá

lův: a nehanbil jsem se.
47. A přemýklel jsem v přikáráních tvých, kteráž jsem

miloval.

. 48. A pozdvihl jsem rakou svých k přikázáním tvým,**
kteráž miluji: a cvíčiti se budu v epravedlnostech tvých.

: | > “ i816 -a SŘ
ŽALM CXVOL

(18)

Tento Zalm od Davida (a Jakl velmi podobud na útěku před Bealem) podle

1. Alef. Alleluja. [Chvalte Boha.]
Blahcelavení nepoškvrnění na cestě: kteříž chodí v zákoně

Hospodinově,
2. Blahoslavení, kteříž akoumají svědectví ' jeho: a celým

ardcem hledají ho.

8. Neboťti, kteříž páší nepravosť,po cestách jeho nechodilí. *
4. Ty jsi příkázal, aby plině ostříháno bylo přikázání tvých.
5. Ó by spraveny byly cesty mé, k ostříhání spravedlností

tvých. *

6. Tehdášt nebudu zdhanben, když hledětí budu na všecka
přikázání tvá.

7. Oslavovati tě budu v upřímnosti srdce, z toho, že jsem
se naučil soudům“ spravedlnosti tvé.

8. Spravedlností tvých ostříhati budu: neopouštějž mne
docela. *

9. Beth. Jakým způsobem napraví mládenec stezku svou?
Ostříháním řečí tvých.

10. Celým srdcem svým hledal jsem tebe: neodhánějž mne“
od přikázání tvých.

11. V ardci svém schoval jsem řeči tvé: abych nehřešil
(proti] tobě.

12. Požehnaný jai Hospodine: uč mne spravedlnostem svým.
13. Rty evými vypravoval jsem o všech soudech úst tvých.“
14. Na cestě svědectví tvých kochal jsem se, jako ve vše

likém bohatství.“

15. V přikázáních tvých cvlčiti se budu: A patřiti budu
na cesty tvé.

16. O spravedinostech tvých budu přemýšlovati: nezapo
menu řečí tvých.

17. Gimel. Odplat služebníku svému, obživ mne: a ostří
hati budu řečí tvých.

18. Odkrej oči mé:“ a spatřovati budu divné věci ze zá
kona tvého.'*

19. Pohostinu jsem já na zemi: neukrývejž přede mnou
přikázání svých.'!

20. Zachtělo se duši mé žádati spravedlností tvých každéhočasu.

31. Domlouval jsi pyšným: zlořečení, kteříž se achylují od
přikázání tvých.

22. Odejmí ode mne pohanění, a potupu,'* nebo svědectví
tvých vyhledával jsem.
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"66 J. své udložitosti,

ŽALM CXVIL " Hebe. text: zákon uvůj s callosti dej ml

*6.J. zákon,přikázání,ustanovení. A nvolnl jelsedel měma,© kdyš jel ty zármatky,Jiiš jem9 £ J. dle přikázání, uetanovení Jebo.
> £ J. ustanovení, přikázání; a tak rozuměj | dále v žalmu.
* £ j. právům.

„ 5 J. podporuj me milosti svos, abych jich ostřihati mohl.tj. =nedopouětějž
* £ J. roskazy od tebe vyřšené.

- 56 J. šiv jes dlo přikázání tvých radují se, jako z velikého zboží.

eb Skoro ob aTall mévšelikoazástěru,všeckutemnost.t. J. tajemství v něm
"Lj. abychnesblouči,jeúnliko pontafkemna semi -—

J. kteronž jako borlivý plaltel zákona tvého amášeti musím,

" tj posilní, občerství mne.

poksoční pozměvačů a
rouhačů, kdybych poklesl. Avšak toho nedopastiš, neb ustanovení tvá

".. milají.UDOS22
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49. Zain. Pamatujš na slovo své [dané] služebníku svému,
v kterémž jal mi naději dal.
. 50. Toťjest mne potěšílo v ponížení mém: nebo řeč tvá

obživila mne.

51. Pyšní neprávě činili veskrze: však já od zákona tvého
neuchýlil jsem se.

53. Pamětliv jsem byl na soudy tré od věkův Hospodine: *“
a potěšen jsem byl.

63. Omdléval jsem pro hříšníky, kteříž opouštějí zákon tvůj.
54. Zpívání mé bylo o spravedlnostech tvých, na místé pu

tování mého.*

55. Pamětliv jsem byl [i] v noci na jméno tré Hospodine :
a ostříhal jsem zákona tvého. |

56. Toho se mí dostalo, abych spravedlností tvých vyble
dával. **

57. Heth. Podíl můj Hospodine, řekl jsem, jest ostříhánízákona tvého.

58. Prosil jsem tváří tvé celým erdcem uvým: smiluj se
nade mnou podle řečí své.

59. Přemýšlel jsem o cestách svých:*" a obrátil jsem noby
své k svědectvím tvým.“*

60. Hotov jsem, s nejsem rozpáčen:“* ostříhati přikázání
trých. .

61. Provazové hříšníkův "© opletli jsou mne: a na zákon
tvůj nezepomenul jsem.

62. O půl noci vstával jsem, abych chválu vzdával tobě,
ze soudův spravedlnosti tvé.

63. Účastníkem jsem všech, kteříž se bojí tebe, a ostří
hají přikázání tvých.

64. Milosrdenství tvého Hospodine plna jest zamě: spra
vedinostem svým nauč mne.

65. Theth. Dobrotu jsi učinil s služebníkem svým Hospo
dine, podle alova svého.

66. Dobrotě, a kázni, i umění vyuč mne: nebo jsem při
kázáním tvým uvěřil.

67. Prve než jsem enížen byl, já jsem zavinil: protož
(nyní) řeči tvé ostříhám.

68. Dobrý jsi ty: a v dobrotě tvé vyučiž mne spravedi
nostem svým.

69. -Rozmnožílase nade mnou nepravosťpyšných:-já pak
celým srdcem svým skoumati budu přikázání tvá.

70. Seýřilo se** jako mléko ardce jejich: já pak zákon
j rozjíma) jsem.

71. Dobré mí jest, že jsi mne ponížil, abych se naačil
spravedlnostem tvým.

72. Lepší ml jest zákon úst tvých, nad tisíce zlata a stžíbra.
73. Jod. Ruce tvé učinily mne, a stvořily mna: dejž mi

rozum, a učítí se budu přikázánímtvým.
74. Kteříž se bojí tebe,"* uzří mne, a radovat se bodot:

že valova tvá velmi jsem doufal.
75. Poznal jsem Hospodine, že (jsou) spravedliví soudové

tvoji: a že dle pravdy své ponížil jsí mne.**

" £ j. Ze dobré odměšuješ a sió tresoně.

" £ j. navracají se, napravují se.
» a
30 Galdla, úkladové svůdníkův.
© 4 Jj. zbřídlo, ztuhlo, jest necitelná.
0 4 j. tvoji alitelové.
494 J. Se jsi mne dle spravedlností potrestal.
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76. Budiž milosrdenství tvé, aby potěšilo mne, vedle slíbu
tvého alužebníku svému.

77. Přijďtež na mne alitování tvá, a živ budu:*“ nebo
zákon tvůj rozjímání mé jest. .

1/76. Zahanbení buďte pyšní, nebo nespravedlivě činili ne
pravost proti mně: já pak cvičiti se budu v přikázáních tvých.

79. Obrácení buďte ko mně“* ti, kteří se bojí tebe, a kteříž
znají svědectví tvá.

'80. Budiž srdce mé nepoškvrněno v epravedlnostech tvých,
abych nebyl zahanben.

81. Kaf. Zemdlela duše má [toužíc) po spasení *“ tvém:
a vealovo*“ tvé velmi jsem doufal.

82. Zemdlely oči mé (hledfce] po řeči tvé,*? Fkouco: Kdy
potěšíš mne?

88. Nebo učiněn jsem jako kožená nádoba v jíní:** [ale]
na spravedlnosti tvó nezapomenul jsem.

84. Kolik jest dnů služebníka tvého? *©kdy vykonáš soud
nad témi, kteříž mi protivenství činí?

85. Povídalí mí nepraví bajky:'* ale ne jako zákon tvůj.
86. Všeckapřikázání tvá jsou pravda: neprávě mi proti

venství činili, epomoziž mi.
87. Bez mála mí konec učinili na zemi: já jsem však ne

opustil přikázání tvých.
88.. Podle milosrdenství svého obživ mne: ostříhati budu

uvědectví úst tvých.
89. Lamed. Na věky, Hospodine, slovo tvé trvá na nebi.
90. Od národu do pronárodu [jest] pravda tvá: založil jeí

zemi,a trvá“
91. Zřízením tvým trvá den:“* nebo všecko slouží tobě.

- 92.: By zákon tvůj nebyl přemyšlováním mým: tehdy bych
snad byl zahynul v ponížení svém.
:'99. Na věky nezapomeno na spravedlnosti tré: nebo jimi

jsi obživil mne.
:'94. Tvůjť jsemjá, spasens mne učiň: nebo spravedlností
tvých jsem vyhledával.

. 1 06,.Na mne čekali hříšnící, aby mne zahabili: (já pak)

svědectvím tvým jsem vyrozaměl.
- * 96. Všeliké dokonalosti viděl jsem konec: [samo] přikázání
tré široké jest náramně.*“

. 0. Mem. Ó jak jsem miloval zákon tvůj Hospodine!celý
„dem jesti přemyšlování mé.

.:98. Nad nepřátely mé opatrnějšího jel mne učinil přiká

žáním svým: nebo na věky (příj mně jest.“* 
: 90.: Nade všecky své učitele rozuměl jsem :“S nebo svěde
+- etví tvá jsou má přemyšlování.
: 100. Nad starce rozuměl jsem: nebo přikázání tvých jsem
hledal.

(% 4 |. opětkoživnu, šťnstný bad *

ej. oo nánokus sezaozapln pian tek
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101. Od každé cesty zlé“? zdržoval jsem nohy své: abych i 127. Protož miloval jsem přikázání tvá, nad zlato a drahéostříhalslovtvých. MP-| kamení.*?
102. Od soudův tvých jsem se neuchýlil: ty jsi mi zákon ' 128. A proto dle všech přikázání tvých spravoval jsem se:uložil. a všelikou cestu nepravou v nenávisti jsem měl.

103. Jak sladké (jsou) hrdlu mému slova tvá, (sladší) nad 9 “ 129. Fe. Divná jsou **avědectví tvá: protož skoumala jemedústůmmýml ROE| dušemá.
104. Zpřikázání tvých rozumnosti jsem nabyl, a protož VOB JE: 1930.Vykládání řečí tvých osvěcuje: a rozumnoeť dává ma

nenáviděl jsem všeliké cesty nepravosti. M: ličkým.*9
105. Nun. Svíce nohám mým [jest] slovo tvé, a světlo

stezkám mým.
106. Přisáhl,a uložil jsem ostříhati soudův spravedlnosti tvé.
107. Snížen jsem přenáramně Hospodine: obživižmne podle

alova svého.

131. Ústa svá otevřel jsem a táhl jsem (k sobě] duch: “*
nebo přikázání tvých žádostív jsem byl.

192. Popatřiž na mne, a smiluj se nade mnou, podle soudu
milujících jméno tvé.“'

1833.Kroky mé spravuj podle řeči své: a ať nepanoje nade

108. Dobrovolné [oběti] úst mých © oblib (sobě) Hospodine: mnou žádná nepravoat.
a soudům svým vyuč mne. *% 134. Vysvoboď mne z nátisků lidakých: abych ostříhal při109.Dušemávrukoumých(jest)všdycky:'?a[však]najhZe| kázánítvých.
zákon tvůj nezapomněl jsem. BOA 195. Tvář svou osvěť nad služebníkem svým: a vyuč mne

110. Polékli mí hříšníci ogidlo: a od přikázání tvých ne- apravedlnostem svým.
pobloudil jsem. n 136. Toky vod vydaly očí mé: že neoetříhali [lidé] zákona

111. Dědictvím dosáhl jsem svědectví tvých na věky:** E tvého.
neboť jsou plesání srdce mého. , 187. Sade. Spravedlivý jsi Hospodine: a přímý (jest)112.Naklonil-jsemardcesvéhokvykonáváníspravedlnostíKG| doudtvůj.
tvých na věky, pro odplacení.*“ L 138. Přikázaljsi spravedlivásvědectvísvá: a pravdu svou

118. Samech. Nešlechetných jsem nenáviděl: ale zákon i příliš,«*
tvůj jsem miloval.

114. Spomocník, a obránce můj ty jsi: protož v slovo tvé
jsem doufal.

115. Odstoptež ode mne zlostníci: a skoumati budu při
kázání Boha svého.

+116. Přijmiž mné (v ochranu) podle slova svého, a živ budu:
a nezahanbuj mne v očekávání mém.

117. Spomoziž mi, a zachován budu: a přemýšleti budu
o spravedlnostech tvých vždycky.

118. Zhrzel jsi všemi, kteříž odstupojí od soudů tvých:** mání mé jest.
nebo nespravedlivé [jest] myšlení jejich. = < 144. Pravost [jsou] svědectví tvá na věky: rorum mi dej,“*119.Zapřestupníkyjsempokládalvšeckyhříšníkyzemě:**© (S: aživbudu.
a protož miloval jsem svědectví tvá. 145. Kof. Volal jsem = celého srdce svého, vyslyš mne

120. Zbodnit bázní svou tělo mé: nebo soudů tvých bál Hospodine: (tak) spravedlností trých vyhledávati budu.
86.>! 146. Volal jsem k tobě, spanens mne učiň: abych ostříhal

121. Ain. Číníl jsem-soud a spravedlnost: nevydávejž mne přikázání tvých.
mým utrhačům.“* 147. Předcházel jsem svítání, a volal jsem: nebo v alova

122. Zastupiž sám služebníka svého k (jeho) dobrému: ať tvá jsem doufal.
mne nepotlačují pyfní. 148. Předešly oči mé k tobě na usvítě:“© abych přemýůlel

123. Oči mé zemdlely (ohlédajíce se) po “$pazení tvém: o vyrčeních tvých.
a po řeči spravedlnosti tvé. 149. Hlas můj slyš podle milosrdenství svého Hospodine:

124. Nalož s -služebníkem tvým podle milosrdenství svého: a podle soudu svého“" obživ mne.
a epravedlnostem svým vyuč mne.

125. Služebník tvůj jsem já: dejž mi rozumnosť, abych
znal svědectvítvá.

126. Čas jest, abys konel Hospodino:*“rozmetalitrákon tvůj.

139. Zvadl jsem já pro horlení své: že zapomněli na slova
tvá nepřátelé moji.

140. Obnivá [jest] řeč tvá náramně:“* a služebník tvůj
miloval ji.

141. Mládeneček jsem já “* a opovržený, [a však] na spra
vedlnosti tvó jsom nezapomněl.

142. Spravedlnost tvá [jest] spravedlnost na věky: a zákon
trůj [jest] pravda.

143. Soužení a úzkost nalezly mne, přikázání tvá rozjí

pp:

0500508,

sv £ j. na topas. Hebr.: Nad slato a čisté zlato.
59 £. j. podivu hodná v tom, Za éim více je člověk rozvažuje, tím větší

" £. j. poniženým, sprostným, ano I dětem; máf sprostý věřící id
. I. I děti se zákona Páně větší známosťo Bohu a o ctnosti, než všlckul

“ £ J. života a obcování bezbožného. M staří maďrcové vespolek.

tj. biD sobě předvovnetimá, kteráž dny svými pronášim. ; « ©j. dychtím vší silou po dosažení zdravého smyslu slova tvého,* © J. žívot můj Jest v ustavičném ne! jako po zdravém povětří.
59£ j. za dědlotví věčněpřijal Je. "ej podle způsoba, kterýš ukazuješ těm, jižto milují tebe.
5 £ Jj. nebo věčná jest odplata za ně. * ©j. velmi přísně jsi přikázal, abychom tvá práva a opravodlivá
5%©J. od ustanovení, přikázání tvých. ovědeotví | znali i plnili. Jieak: Ty jal vydal spravedlivě svědectví a
S24Hebr. text: Jako trusku odmitáš všecky bezbožníky země. i i vší viry hodná.
3 £ |. bojím se trestu, abych bo na sebe neuvalil. j i * © j, ohněm rknšená, pravá.
**tj. vůbec násílníkům neb nepřátelům spasení mého. ; « £ j. člověk malý, nepatrný, chatrný.

56©J. abys se přišiníi dílem svým a mocí svou k vysvobození vy- bo « 4. j. dej ml z nich nabytí rosamností.
volených a k zahubení bezbožných, poněvadž se v takovou nestydatosť HLA 1 « © J. proeitly před ovítáním. Výš 69, 4.
vydali, že zrušili zákon tvůj. © © j. jak jal to usondil, Jak spůsob tvůj.

"a m3
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150. Přiblížilí se ti“ kteří mí protivenstvíčiní, k nepra- de - ŽALM CXIX.

vosti: a od zákona tvého daleko vzdálili se. k B ao)

po prá jal [mé] ty Hospodine: a všecky cesty tré | A l Ý RaRikánínaslastkAivýchháneů.

12. Od počátku poznal jsem o svědectvích tvých:že jel šel s 1. Píseň stapňův.*
je založil na věky.

153. Reš. Viz ponížení mé, a vysvoboď mne: nebo na
zákon tvůj jsem nezapomněl.

164. Sud soud můj, a vysvoboď mne: pro řečsvou obživ mne.
155. Dalekoťjest od hříšníkův spasení: nebo spravedlností

tvých nevyhledávali.
156. Milosrdenství tvá mnohá [jsou] Hospodine: podle soudu

svého obživ mne.

157. Mnozí jsou, kteří mi protivenství číní a sužují mne:
(a však) od svědectví tvých jsem se neuchýlil.

158. Viděl jsem přestupníky, a chřadl jsem :*%proto že řečí
tvých neostříhali.

169. Popatřiž, žet přikázání tvá miloval jsem Hoapodine:
podle milosrdenství svého obživ mne.

160. Počátek “* alov tvých jest pravda: na věky [trvají]
všickni soudové spravedlností tvé.

161. Sn. Knížata protivila se mí bez příčiny: a [toliko]
slov tvých strachovalo se srdce mé.

162. Veseliti se budu já z řečí tvých: jako kdož nalézá

s s
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K Hospodinu, když jsem soužen býval, volal jsem : a vyslyšel
mne.

2. Hospodine vysvoboď duši mou ode rtů nepravých, a od
jazyka Istivého.

3. Co bude dáno tobě, aneb co bude tobě přiloženo za (tvůj)
lstivý jazyk?

4. Střely Mocného ostré, s uhlím do zpuštění vypalujícím.“
5. Běda mně, že tak dlouho pohostina jsem :* bydlil jsem

s obyvateli Cedar:“
6. dlouho pohostinu byla duše má.
7. S těmi, kteříž nenáviděli pokoje, byl jsem pokojný: když

mluvíval jím, bojovalí proti mně bez příčiny.

ŽALM CXX.
(131.)

Lid larnelský baď s Babylona, ameb k boji se stroje, v důvěrnosti ce k Bohu
a Jeho ochraně ustanovuje,

1. Píseň stupňův.
kořisti mnohé. A P Pozdvihl jsem očí svých k horám,* odkudž přijde mí pomoc.

163. Nepravost jsem v nenávistí měl a v obavnosti: ale Je dl 2. Pomoc má od Hospodina, kterýž učinil nebe i zemi.

zákon tvůj miloval jsem. T Ň 3. Ať nedá v pohnutí“ nohu tvou: nedřímá ten, kterýž
164. Sedmkrát za den "“ chválu vzdával jsem tobě, pro spra- ý “ ostříhá té.

vedlivé soudy tvé. v , 4. Aj, nebude dřímati, ani spáti, kterýž ostříhá Israele.
165. Pokoj mnohý těm, kteříž milují zákon tvůj: a jsou Ni | VÁ 5. Hospodin ostříhá tebe, Hospodin [jest] ochrana tvá, po

bez úrazu."* NY pravicí tvé.
166. Očekával jsem spasení tvého Hospodine: a přikázání eN | „ 6. Přes den slunce nebude pálití tebe, ani měsíc přes noc.*

tvá milovaljsem. l 7. Hospodinostříhátě ode všehozlého:ostříhejždušetvé
167. Ostříhala duše má avědectví tvých: a milovala je velice. L Hospodin.
168. Zachovával jsem přikázání tvá, a svědectví tvá: nebo 8. Hospodin ostříhej vjití tvého, I vyjití tvého:“ od tohoto

všecky cesty mé jsou [známy] před oblíčejem tvým. času. až i na věky.
169. Tau. Přibliž se prosba má před oblíčej tvůj Hospo

dine: a podle řeči své uděl mi rozumu. ŽALM CXXI.

170. Vejdiž žádost má před oblíčej tvůj: vedle řeči své (zz)
o c u, Jakož | velebnost tbrámMO naj pz V te

171. Vydají rtové moji chválu, když mne vyučíš spravedl- Nd PODEnY

nosem svým. . ff 1- Plsestapňův. (Výš 119, 1) í
112. Vypravovati bude jazyk můj řeč tvou: nebo všecka Veselil jsem se z toho, když se mi řeklo: Do domu H

přikázání tvá jsou pravost. spodinova půjdeme.
173. Budiž mi ruka tvá, aby mne epasila: neboť jsem zvolil 5

přikázání tvá, n ŽALM CXIX.

174. Toužil jsem po spasení tvém, Hospodine: a zákon W L. vytapování,PamástoJalnů mů pořádten nápla,nad proto,t jímání mé že lid některé z nich na erusaléma, jehoš

nD. Živatbude"intemá,a budetě chváliti:a soudové položeníP a Do putovalyanobotvojiepomohoumi a najAbaknáktetíPYkladešio tlovovila
. A Jerusaléma vstupovali. Avšakberou vy to v smyslu

176. Zbloudil jsem jako ovce, kteráž se ztratila: hledejž n ducbovním,myslíce,še snamená vyšší toužebnosťv žalmu obsaženou.

služebníka svého, nebo na přikázánítvá j a | |Ř 1 B Srest Boi 9 hromya blesky., pi Jsem nezapomně!. * Hebr. v Mesoch.

: ) l * £t j. v staních Cedar; slovem: mezi národy divokými, jako jsou

; | i potomci Mosochaa Cedara.

“ £ J. velmi těžce to nezu, ošklivim je sobě. NAJ v ŽALM CXX.

« 4 j. sdklad, nejpřednějšívěc. NÍ, V ' tj. k Sionu,kdežto Bůh svůj stánek míval.59£ J. často; aneb může doslova rozuměno býti, Jakož 1 bodinky
kněžské na sedm rozděleny jeon.

% 4. j. pokojně — bezpečně živi jsou.
79£ j. snámť blas tvůj, jako ovce zná hlas pastýřo svého a

botov jsem alyšeti a následovati tebe, jak by mi se jen, hledaje mne,
ozval. * LL3 (=

* t j. Hospodin. Odtud již začíná zpívati drubý sbor zpěváků, prv
nímu odpovidaje.

5 t j. Bůh ve dne | v moci zastíní tebe, aby nule zlého k tobě ne
mohlo.

* © j. při všem, cožkoli před sebe podle povolání svého bráti budeš.
2. Král 3, 2.

Z Pp a 111
ba
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2. Stály nohy naše vatních * trých, Jerusaléme.
3. Jerusalém, kterýž vystaven jest jako město: jehožto

účastenství jest vespolné.“
4. Neboť tam vstupovala pokolení, pokolení Hospodinova,

(dle) přikázání Israelovi (daného],* aby oslavovali jméno Ho
spodinovo.

5. Nebo tam stály stolice k soudu,“ stolice nad domem
Davídovým (nstavené].*

6. Proste za ty věcí, kteréž ku pokojí jsou Jerusalému:“
a hojnost [budiž] těm. kteříž milají tě.*

7. Budiž pokoj v mocnosti tvé“ a hojnoať ve věžech tvých.*
8. Pro bratří své, a bližní své, mluvíval jsem pokoj tobě.'*

- 9. Pro dům Hospodina Boba našeho, hledal jsem dobrých
věcí '! tobě.

ŽALM CXXIL.
(123)

Žádá sobě | lide lornelskému vysvobození = potupy a posmišká lidí pyábých.

1. Píseň stupňův.
K toběť jsem pozdvihl očí svých, kterýž přebýváš na ne

besích.

9. Aj hle jako oči služebníkův (obráceny jsou) k rukám
pánův jejích, jako oči děvky k rukám paní její: " tak oči
naše k Hospodinu Bohu našemu, ažby se amiloval nad námi.

3. Smiluj se nad námi Hospodine, emiluj se nad námi:
neb jame již příliš naplnění potupou.

4. Nebo velmi naplněna jest duše naše: k pohanění jsme - :
boháčům. a k potupě pyšným.

ŽALM CXXIIL
(134)

Radoji se prorok a lid, a děkují, Za Božskou pomoci 2 velikého nebespeĎenstv (
a od mocných nepřátel vysvobození Jsou.

1. Píseň stupňův. (Výš 119, 1.)
By Hospodina s námi nebylo, rciš nyní Israeli:
2. by Hospodina s námi nebylo, když lidé povstali proti nám,
3. snadby za živa byli pobltili nás: když se roznítila prch

livosť jejich proti nám,
4. snadby voda byla pohřížila nás.“

ŽALM CXXL

* © J. vlastně v branách tvých. Neb brány se pokládají co předsíně
čsta.
%t.j. vžickul v něm podíl maji. Lépe: Jeruselém Jest jako v Jedno

město k sobě vespolek připojen. Neb dříve, neš David Jerusalém vy

stavěl, přebývali na ví by „obuzeliti, a tak vlastně dvojí město av něm dvoje nábožonství b
S 4. J vedle ustanovení:9. kařdý Iaraelita každoročně k třem

slavnostem do Jerusaléma patoval.
* « Jj. tam jsou nejvyžší úřadové,
* © Jj. úřadové královští.
* 4 j. žádejte štěstí Jernsalémn! Aneb: Pozdravujte Jeruzaléma.
* t.j. Jerusaléme.

5 © j. v pevných zděch, v hradbě.
> L j v palácech.

"L j. Ke 09běpokojea Ked."0 6, j. štěstí.
ŽALM CXXIO.

' £ J. očekávajícoh od nich potmocí, ochrany I pokrmův, tak i my
s důvěrnosti se ntíkáme k Hospodinu, žádajíce atd.

ŽALM CXXM.

* © j. byli by satopili, ahladili nás jako vody.

E ŽALMCKXY. 884

5. V proud příšla duše naše: snadby byla přišla duše naše
v vodu nesnesitedinou.“

6. Požehnán [budiž] Hospodin, kterýž nás nevydal v za
chvácení zubům jejich.

7. Duše naše jako pták vytržena jest z osidla lovců: osidlo
zetřeno jest, a my vysvobození jsme.

8. Pomoc naše ve jménu Hospodinova, kterýž učinil nebei zemí.

ŽALM CXXIV.
(125.)

O ochraně Boží těch, kteříž v něbo doafají; t4š o hojném prospěchu jejich,
a o zahynutí besbošných.

1. Píseň stupňův.
Kdož doufají v Hospodina, jsou jako hora Sion: nepohne

se na věky, kdož bydlí
2. v Jerusalémě.' Hory jsou vůkol něho: a Hospodin vůkol

lidu svého,* od tohoto času až na věky.
3. Nebo nenecháť Pán metly hříšníkův nad losem spra

vedlivých:“ aby nevztábli apravedliví k nepravosti“ rukou
svých.

4. Dobře učiň Hospodine dobrým, a (těm, kteříž) jsou upří
mého srdce.

5. Ty pak, kteříž se uchylají k cestám křivým,“ přivede
Hospodin (v zahynatí) s činiteli nepravosti: pokoj nad Israe
lem budiž.

ŽALMCXXV.
(126.)

Radosť u vysvobomenílidu lsrnalského' ze zajetí,

1. Píseň stupňův. (Výs 119, 1.)
Když navrátil Hospodin zajetí Siona:" učíněni jsme jako

potěšení.*
2. Tehdáž naplněna jsou radostí ústa naše: a jazyk náš

plesáním. Nyní řeknou mezi národy: Veliké věci učinil Ho
spodin s nimi.

3. Učinilt s námi veliké věcí Hospodinu: učinění jsme vese
lící se.

4. Obrat Hospodine zajaté naše,' jako potok na poledni.“
5. Ti kteříž se slzami rozsívají, 8 plenáním žítí budou.
6. Jdouce čli a plakali, mecíce semena svá. Přijdouce pak

přijdou s plesáním, snášejíce snopy své.*

."£ J. v bezednon; sdnlé vody byly by sa valily přes nás.

ŽALM CXXIV.

' £ j. Jako Jernsalém jest chráněn borami, podobně lid israelský
ospodinem.
tt j. k lidu svatému patří a pod ochranou Boží žije, nemá 00

čeho báti.
> © Jj. nedě panovati pohanům nad Israelskými.
* k modloslnibě.
5 £ j. modloalnžbě, spronevěřujíce se Boha.

ŽALM CXXV.

' t.j. když Hospodin zajaté Blonské zase domů navrátil.
* t. J. nemohouce tomu ani pro radosť uvěříti. Hebr. text: zdálo se

nám to jako ve snách,
5 © j. také ostatní přiveď zpět.
* t. j. kdežto potokové letního časa borkem vysýchají, a na podzim

zase dešťovou vodon oplývají.
* £ J. nechať se zajatí zase do vlaeti navrátí, veselice se, Jsko žencí

v čas bnjně úrody.
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ŽALM CXXVI.
(12)

Prorok ukazuje, s leč vám Báh dě sijn a proepřeb, všecka práce, a všecko
dalli naše darvuné jest.

1. Píseň stupňův od Šalomouna.
Nebude-li Hospodin stavěti domu, nadarmo pracují, kteříž

stavějí jej. Nebude-li Hospodin ostříhatí města, nadarmo bdí,
kdož ostříhá ho.*

2. Daremné jest vám před avítáním vetávati:“ vstávejte,
když posedíte,* kteříž jíte chléb bolesti.“ Když dává (Báb)
svým milým sen:*

3. aj dědictví Hospodinovo“ [jsou] synové; a mzda * [jest]
plod života *

4. Jako střely v ruce mocného:* tak [jso] synové vyvrže
ných.'“

5. Blahoslavený muž, kterýž jimi naplnil žádost svou:''
nebude zahanben, když mluviti bude nepřátelům svým
v bráně.'* .

ŽALM CXXVIL
(128)

Prorok slibuje všecko dobré 1 v přítomném Zivotě všem, kdož Boha upřímě
etiti a Jeho přikázání ostřihatí bedou.

1. Píseň stupňův. (Výš 119, 1.)
Blahoslavení všickni, kteříž se bojí Hospodina, a kteří chodí

po cestách jeho.
2. Nebo z práce rukou svých jístí budeá:' blahoslavený

jsi, a dobře tobě bude.
3. Manželka tvá jako viný kmen plodný po bocích domu

tvého.* Synové tvoji jako mladistvé olivoví, vůkol stolu tvého.
(Výš 126, 3.)

4. Aj hle takť bude požehnán člověk, kterýž se bojí Ho
spodina.

5. Požehnejž tobě Hospodin ze Sionu: a spatřuj dobré věci*
Jerusaléma po všecky dny života svého.

G. A víz syny synů svých, a pokoj nad Israelem.'

ŽALM CXXVL

* Slovem, všecko lidské namáhání jest marné bez pomoci Boží.
*t j. k pracem.
> L J. až odpočinete.
* © J. vy stížení, sarmoucení.

* © Jj.libé, pokojné spaní. Hebr.: Daremné jest vám, nepožehná-li
Bůh praci oi úlábbolosehvstávati, a dlouhodo nocisodatia pra00vati, a tak jisti chléb bolesti, pracně a a starosti se živiti; Ješto Báb
dává (pokojný) sen miláčkům, otitelům svým, kteříž na prozřetelnost
a ochranu Boží se spoaštějice, konajíce síce také svou povinnost, ale
bez takového přílišného pečování a se lopotování.

* £ Jj. dar od Boha.
5 © j. za ctnosť a bohabojnost.
* © j. potomstvo. Známo Jest, že Židé plodnosť za to největší po

žebnání Boží pokládali, | ještě pokládají.
9 L j. prospěšny Jsou k obraně.

'©£.j. do zajetí odvedených jeou též honí rodlčům. Hebr.: Synové mladosti, t. v mladém věkn zplození, sdařil
*' ©J. kdo jich má dle žádosti. Hebr.: nl ták) uvůj.
" tj. když v rozepři bude s nepřátely svými, t. před soudem ne

bude poražen, an bo spolu synové brániti budou

ŽALM CXXVIL

"£ J. v pokojl svého užiješ. aniž by jiny to uchvátil, jakž se bez
božným vyhrožuje. (8. Mojž. 26, 15.)

* © J. při domu tvém štípený.
* 4 J. úživoj štěstí, slávy města.
* £ ]. štěstí Jidu lernelského.

...
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ŽALM CXXVIIL
(199.)

Prorok napominá lid, sby vděčně poznal, a jak mnehonásobných
nobezpočenstv! od Boba vysvobozen Jest.

1. Píseň stupňův.
Často bojovali proti mně *od mladosti mé, rciž nyní Israeli :
2. často bojovali proti mně od mladosti mé:“ avšak mne

nepřemohli.
3. Na hřbetě mém kovali hříšníci: prodloužili nepravost

svou.*

4. Hospodin spravedlivý zpřetínal šíje hříšníkův.“
5. Zahanbení a zpět obrácení buďte všíckní, kteříž nená

vidí Sionu.

6. Budtež jako tráva na střechách: kteráž prve než vy
trhána bývá, usvadne.

7. Z níž nenaplňuje ruky své ten, kdož žne, ani lůna svého,
kdož váže snopy.*

8. Aniž řekli, kteří mimo sli: Požehnání Hospodinovo (bu
diž) nad vámi:“ (aneb) dobrořečíme vám ve jménu Hospodi
novu.*

ŽALM CXXIX.
(180.)

Modlitba hajicího, kterýž hřickův svých lituje « Boha za odpuštění prosl.

1. Píseň stupňův. (Výš 119, I.)
Z hlubokostí* volal jsem k tobě Hospodine:
2. Hospodine vyslyš hlas můj. ACjsou uši tvé nakloněny

k hlasu modlitby mé.
8. Budeš-li Hospodine nepravostí šetřiti:“ Hospodine kdo

ostojí?
4. Ale u tebeť jest slitování: a pro zákon tvůj“ doufal

jsem v tebe Hospodine. Očekávala duše má na slovo jeho:
5. doufala duše má v Hospodina.
6. Od bdění jítřního až do noci,* ať doufá Israel v Ho

spodina.
7. Nebo u Hospodina jest milosrdenství: a hojné u něho

vysvobození.*
8. A on zajisté vykoupí Israele, ze všech nepravostí jeho.

ŽALM CKXVIOL

' t J. mne snfovali.
* ©J. hned od počátku, v Egypté a dále.
3 Hebr.: Po hřbetě mém orali oráči, a dlouhé brázdy dělali, £ j.

ukratně se mnou nakládali nepřátelé, jako s otroky, kteréž páni mraka
Jice, prahů, jako zábonů nějakých a brázd po hřbetě Jejich nadělají.

* Hobr.: postranky bezbožných, konec uělníl tomu Jejích orání.
5 £ j. a niž nomůže hrati své naplniti žnec ani vazač snopů nárnčí

svého — tak krátká a řidká jest. Tráva na střechách drobná a brzo
vadnoucí, jelikož nemající hlubokých kořenů, jest obraz s podobenství
okamžitého a nestálého dtěsti bezbožného

* £ J. nedí jim žádný, jako ne Hké Zencům: Dejž Báb štěstí, dař
Pán Bůh. Rath, 2, 4. Krátký smysl Jost, že nepřátelé lidu lsraelského
tak zabynou, jako tráva aneb mladistvé obilí na střechách, kteréž
v mělké zem! pojednou usýchů, aniž se může žíti.

7 € J. dobrořečíme vám.

ŽALM CXXIX.

* ©j. bídy. neštěstí v zajetí.
* © J. přlsně jich vážiti, s dle nich ©námí nakládati.
S t.j. elibující kajícím odpuštění.
+ t J. celého dne, každého času.
3 1. j. hojná pomoc.
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ŽALM CXXX. M W N 12. Budou-li ostříhati synové tvoji smlouvymé, a svědectví

(31) : jj : l ja“ | mých těch, kterýmž je vyučovati budu: I synové jejich až
nu . We ; | JME © na věky, seděti budou na stolici tvé.

ropě příklademvvým» O 9-pokornámé©soběmaja). U v J "18. Neboť jest vyvolil Hospodin Sion: vyvolil jej sobě za

1. PíseňstupňůvsaméhoDavida. JANOV příbrtek ová

Hospodine není pozdvíženo srdce mé: aniž povýšeny jsou / / | 4 M (Řka): Toťjest odpočívání**mé na věky věkův:tu pře
oči mé" Aniž jsem če vydal vevěcí veliké a divné [vytí , M bývati budu,-neb jsem zvolil.je.nademne:* vdJE„+15.Vdovějeho'* požehnajepožehnám;Skudéjehochlebem

2. Jestli jsem ponfženě nezamýšlel-ale povýšil duše své:* (SENA nasytím.
jako ostavenémuod mateřesvé,tak [budiž]odplataduši mé.* v 7 letí hada jeho zobláčímv spasení:a. satí jeho plesáníma . | 4 ] u M p (00.

> Danfej ferael v Hospodina, od tohoto čem AE na věky. 3 . 17. Tamť provedu roh Davidův,'“ tu jsem připravil svíci 6
4 © a V Pomazanému svému.ŽALMCXXXI. Padá„hy| 18.Nepřátelyjehovhanbuzobláčím:nadním-pakvykvete

(182) . (4 n) W posvěcení-mé.'* 
Zpiván oškolika zástopy apěváhů, když aroha Boll boď s Kariathjerim o :
boru Sloo, aneb raději ze Slonu.do:chrámu, od Balomoonav nověvysave- ň ŽALM CXXXUI.

ného, přenešenabyla. Polom pak od Židů s Babylon menavracujících k vy- NÍ 4 (188.)v . ] , .
sarení drahého ekrimu obrácen Jem. + Bagr. 48, 18. Ů Chvála svornosti a společné lásky Utlu, k slavnosti v Jeruzalémě

shromálděného,
1. Píseň stupňův.(Výš 119, 1.)

Pamatuj Hospodine na Davida, a na všelikou tichosť jeho: ' N ; 1. Píseň stupňňv od Davida.
2. jak se zapřísáhl Hospodinu, slib učinil Bohu Jakobovu: NEJE Hle jak [jest] dobré, a jak utěšené, když přebývají bratří

8. Jistě že nevejdudo příbvtkudomusvého,a nevstoupím | P, jednotě: t
na lůžko ustlání svého: . , N V 2. [jestiť to) jako masťna hlavě, kteráž sestupuje na bradu,

4. aniž dámočím svým usnouti, ani víčkámsvým zdřímati, 3 Y na bradu Áronovu: tekoucí na obojek roucha jeho:*“
5. ani odpočinouti apánkům svým: dokavadž nenajdu místa . . 3. jako rosa (hory) Hermon, kteráž sstapuje na hora Síon.*

Hospodinu, stánku Bohu Jakobovu. Neboť tu* přikázal Hospodin požehnání, a život až na věky.
6. Aj slyšeli jsme o ní* v Efratě,* našli jsme jí na polích 9

lesa.' +

7. Vejdemetdo stánku jeho: klanětise budemena místě, KS n“ ŽALM CXXXIII.kdež stály nohy jeho.* “ MLA (184)

8. Povstaň již Hospodinedo odpočínutísvého,“ty i archa v: M“
svatosti tvé.? : k a Vabuzováník obváleBoží,Zpíván,Jak P ankučšia Jovitáv,hdyžm

9. Kněží tvoji ať se obláčejí v spravedlnost: a svatí tvojí- i sarkalo, k ponocovánísb Pejel.

ať plesají. M: : 1. Píseň stupňův. (Výš 119, 1.)
10. Pro Davida služebníka svého, neodvracej tváří Pomaza- Aj nyní dobrořečte Hospodinu, všickni služebníci Hospodí

ného eat HospodinDavidovi a ží jí [ka] noví, kteříž stojíte *v domu Hospodinovu,v síních domu Boha11. ospodin Davldoví pravdu, a nezmaří jí,“ (řka): našeho.

Z plodu života tvého posadím na stolici tvou.'* . $ 2. V nocí pozdvihujte rukou svých k svatyni, a dobrořečte
0 -— ; Hospodinu.

3. Požehnejž tobě Hospodin ze Sionu, kterýž učinil nebe
ALM CXXX. o i zemi.

* t J. nejsem hrdý, nehlodim pyšně. n í 0
"CJ nepokonšímse ©věel veliké a vyšší mad to, což ml náleži X

aneb seč býci mohu. LA.
"4 dološ: učiň ml Pane to a to. Způsobobyčejnýpřízahánía pro- ch "4 J. obydlí.

klínání se u Židův.
* L J. mně; nechaf jsem dobrodiní tvých zbaven, Jako dítě ostavené

mléka mateřského. Jiní: Jako ditě ostavené od matky své pokorné a

" Hebr. text: Potravu jebo, t. j. věci potřebnék životu vezdejšimu.
"8 3. j. moo Davidovu tam k vzrůstn přivedu.

VÍ k il: h E t £ J. slavné panování založím.

n je podobnábylave maěduše má,t. j. byl jsemtichýa |) © 4. stkvitise budemílosťmá.0 . Ů

žanu 9 l p ŽALMCXXXII.
' ©J. na trpělivosť jeho v souženía v lopotách a starostech, ješ mě: DY" " £ j. v svomnosti, jednom

“ ej o arše. F | 94. j. bratrská láska a svornosťták stkvostněJest, jako svatý olej,
z výborného koření připravovaný, jenž so béře k svěcení knéžstva,
a hojně na blavu vylitý, stéká už na brada í až na jímec roucha. Jaká
ne stalo u runa. 2, Mojí. 98, 22. Židé a obyvatelé východních zemí
pomazávali jak hlavu tak | vousy vonnými mastmi.

3 Vysoký Hermon rosl na všecky ostatní hory země, i na bora Sion.
Ton rosvu bory Blon, přicházející s hory Hermon, mini se množství
lidu lsraelského, k slavnosti shromážd

* t.j. kde bratři jednomyslně přebývají, tu udílí Báb požehnání svého.

* £ J v Bethoomos v pokolení Jadově, v okolí Betléma či Efraty.
* t j. joarských, jínió v Kariathjarim, též v pokolení Jadově.

1. Král 7,1
t j. před archou, Jež byla jako podooží Jeho.

S-£ J. vejdi do stálého příbytku na Slonu.
* Hebr.: velikomocností, velebnosti tvé.

"ej. eodenkaly secslýche) tobo, Jehož jel za krále lidu svémupostavil a po.i učinilE HoupodiaDavidovlpřísahupravdivouaneuchýliso
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*£ Jj. posluhujete, vy kněží s levitové, pořadem dle tříd svých.
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ŽALM CXXXIV. hi - 3. OslavujtePána pánů: nebo ne věkymilosrdenstvíjeho.

(188) R BW 4. Jenž sám člní divy veliké“nebona věkymilosrdenstvíVabuzováni k chvůlení Boba, jahod a náramné jeho moci při věcech stvoře- jeho.
5. Jenž učinil nebesa v rorumnosti:* nebo na věky milo

srdenství jeho.
6. Jenž upevníl zemi nad vodami: nebo na véky milo

ardenství jeho.
7. Jenž účinil světla veliká: nebo na věky milosrdenství

ných, tak teké s zenobých dobrodiní, kteráž jidu leraelskému prokázal. —
Ničemaosí mod! pohssských.

1. Aleluje.
Chvalte jméno Hospodinovo, chvalte služebníci Hospodina.
2. Kteříž stojíte v domu Hospodinovu, v síních domu Boha

našeho.' ' jeho.

8. Chvalte Hospodina, neb dobrý [jest] Hospodin: prozpě- . 8. Slunce aby panovalo ve dne: „nebo na věky milosrden
vujte jménu jeho, nebo libé [jest]. ství jeho.

9. Měsíc a hvězdy, aby panovaly v noci: nebo na věky
milosrdenství jeho.

10. Kterýž ranil Egypt s prvorozenými jejich: nebo na věky
milosrdenství jeho.

11. Kterýž vyvedl Israele z prostředku jejich: nebo na
věky milosrdenství jeho.

12. Rakou silnou, a ramenem vztaženým: nebo na věky
milogrdenství jeho.

13. Kterýž rozdělil moře rudé na (dvě) strany: nebo ns
věky milosrdenství jeho.

14. A provedl Israele prostředkem ného: nebo na věky
milosrdenství jeho.

15. A svrhl Faraona, a vojsko jeho do moře rudého; nebo
na věky milosrdenství jeho.

16. Kterýž převedl lid avůj přes poušť: nebo na věky milo

4. Nebo Jakoba vyvolil sobě Hospodin, Israele za vladař
ství sobě.“

5. Neboť já jsem seznal, že veliký jest Hospodin, a Báh
náš nade všecky bohy.

6. Všecko, cožkoli chtěl Hospodin, to učinil na nebi, na
zemi, v moři, i ve všech propastech.

7. Kterýž přívádí oblaky od končin země: blýskání k dešti
činí. Kterýž vyvádí větry ze skrejší svých:

8. kterýž zbil prvorozené egyptské od člověka až do hovada.
9. A poslal znamení a -zázraky v prostřed tebe, Egypte;

na Faraona, | na všecky služebníky jeho.
10. Kterýž porazil národy mnohé, a pobil krále mocné: *
11. Sehona, krále Amorrhejských, a Oga, krále Basan, a

všecka království chananejská, (4. Mojž. 21, 24.)
12. a dal zemi jejich v dědictví, v dědictví Israelovi, lidu

svému. , srdenství jeho.

13. Hospodine, jméno tvé [zůstává] na věky: Hospodine, : 1- Kterýž pobil krále veliké: nebo na věky milosrden
památka tvá od národu do národu. AŤ! ství jeho.

14. Nebo souditi“ bude Hospodin lid svůj: a služebníkům 18. A pobil krále mocné: nebo na věky milosrdenství jeho.svým bude milostiv. 19. Sehona, krále Amorrhejských: nebo na věky milosrden15.Modlypobanské(jsou)stříbroazlato,dílorukou(X| stvíjeho.
ch | 20. A Oga, krále Basan: nebo na věky milosrdenství jeho.

16. Ústa mají, a nebudou mlaviti: očí mají, a nebudou 21. A dal zeml jejích v dědictví: nebo na věky milosrden
viděti. 0-| stvíjeho.

17. Uši mají, a nebudou elyšeti: nebo ani ducha není 22. V dědictví Israeloví aložebníku svému: nebo na věky
v ústech jejích. milosrdenství jeho.

18. Budďtežjim podobní, kteříž je dělají: 1 všickni, kteříž 28. Neb venížení našem pamatoval na nás: nebo na věky
doufají v ních. milosrdenství jeho.

24. A vysvobodil nás od nepřátel našich: nebo na věky
milosrdenství jeho.

25. Kterýž dává pokrm všelikému tělu: nebo na věky
milosrdenství jeho.

26. Oslavujte Boha nebes: nebo na věky milosrdenství
jeho. Oslavujte Pána pánů: nebo na věky [trvá] milosrden
ství jeho. .

19. Dome igraelský dobrořečte Hospodinu: dome Áronův
dobrořečte Hospodinu.

20. Dome Lévi dobrořečte Hospodinu: kteříť se bojíte Ho
spodina, dobrořečte Hospodlnu.*

21. Chválen [buď] Hospodin ze Sionu, jenž přebývá v Jeru
salámě.

ŽALM CXXXV.
(186.)

O témil Jako žalm vyšší, Zpíván, jak podobné, dvěma zástapy spěváků,
2 nichž Jeden první polovici kadého verše, drahý drabou spival.

ŽALM CXXXVI
(187.)

Bolesťlid v babylonském zajeti. — Láska k vlasti. — Žádost pomsty
Boží na Jdamejské e Babylonské,

1. Žalm Davidův, Jeremiášův.!

Při řekách babylonských, tam jsme sedávali, a plkáralí:když jsme se rozpomínali na Sion.

1. Aleloja.

Oslavujte Hospodina, nebo dobrý jest; nebo na věky milo
ardenství jeho.

2. Oslavujte Boba bohů: nebo na věky milosrdenství jeho.

ŽALM CXKXXIV. ŽALM CXXXV.

* © J. kněží. levítové | lid.
" ©j. za vlastní lid avůj.
> Vis Jos. 12, 1. 7.
* £ J. spravovati, jak na krále náleží.
5 ©.J. lid, kněží, lovitové, I všickní etitelé Boží.

* € j. uměle, moudře.
ŽALM CKXXVL

t Mnozi mají za to, že tento žalm kn podobemetví chvaloapěvův
Davidových od Jeremiášo složen byl. Nápis ten není původní: Jeremiáš
nepřHšel do Babylona.

Jj“ 112

Toa „ED M ab ně : M
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2. Na vrbí- u prostřed něho,“ zavěšovali jsme nástroje
hudby své.*

3. Nebo tam dotazovalí se nás ti, kteří zjímané vedli nás,
na slova plsní:“ a ti, kteří zavedlí nás, (Hkali]: Píseň zpí
vejte nám z písní sionských.

4. (Ale) kterak zpívati máme píseň Hospodinovu v zemi
cizí?

5. Jestliže zapomenu na tebe Jeruealéme,“ budiž v.zapome
nutí dána pravice má.“

6. Přilniž jazyk můj kdásním mým," nebudu-li pamato
vati na tebe: nepředložím-li Jerusalém na počátku veselí
svého.*

7. Vzpomeň Hospodine na syny edomské,* [jak zařilij v den
(zkázy) Jerusaléma. Kteříž říkali: Vyvraťte, vyvratie v něm
(všecko) až do základu.

8. Dcero babylonská bídná: blahoslávený, kdož oplatí tobé
mzdu tvou, kterouž jsi platila nám.'“

9. Blahoslavený, kdož uchopí dítky tvé, a o skálu je roz
rážeti bude.''

ŽALM CXXXVIL.
(188.)

David diky vzdávů Bohu, že ho od nepřátel vysvobodil.

1. (Žalm) Davidův.
Oslavovati tě budu Hospodine celým srdcem svým: neb jsi

uslyšel slova úst mých. Před oblíčejem andělův* žalmy zpí
vati budu tobě.

2. Klaněti se budu k chrámu svatému tvému, a oslavovati
budu jméno tvé, pro milogrdenství tvé, a pravdu tvou: nebo
jsi zvelebil nmle všecko svatá jméno savé.“

3. V kterýžkoli den tě vzývat budu, vyslyš mne: [tak]rozrimnožíš sílu v duši mé.

4. Oslavujtež tebe Hospodine všichni králové země, nebo
slyšeli všecka slova úst tvých.

5. A zpívejtež o cestách * Hospodinových: nebo veliká jest
sláva Hospodinova.

6. Nebo vyvýšený jest Hospodin, a (však) na nízké věcí

patří, a vysoké z daleka zná. (Výš 112, 4.)
7. Budu-li choditi u prostřed soužení, obživíš mne: a na

hněv nepřátel mých vztáhl jsi ruku svou. a spásena učiní
mne pravice tvá.

+ £ J. v té zemí království babylonského.
3 © j. smutní jsonco nehráli jsme. A to jsme činili nezpívajice, jak

koli na nás to míti chtěli, abychom jim spívali.
* t j. žádali jich od nás.
* © j. kdybych na tebe zapomenul Jerusaléme, což by se stalo,

kdybych svaté plsné v modloslažobné zemi zpíval.
“ © J. zapomeň bráti na harfu.
* t. J. raději osobní, nežlí bych měl Jim k libosti apívati, jakobych

se již nad Jerosalémem ul.

.st Jj.Jestliže nebude krev ménejpřednějšíAnejvětšípotěšení.1. j. kteří se spiklí a Chald Jerusalému.
do 1 tobě odplatí za to, co Jel nám zlého učinila.
£ j. kdo I nad tobon zvítězí, a podlo válečnéhopráva tehdejšího,

ovšem nelidského s ukratného (jehož tim prorok nikoli schvalovati ne
míní). s tebou nakládati bude. Jazl 18, 16. 4. Král. 8. 12.

ŽALM CXXXVIL

' Hebr.: Před boby bnď cízich národů, £ j. před elzíml parody,

mezivimižDavidtehdáž,snadp pk bydlil;anebpřed
knižaty, vrchnostol, Jež se též nazývají boebr.: Nebo jsi zvelehil nade všsoko Iéno své, L nade všecka
slávu svon -slovo (zaslíbení) své.

> t j. o jeho způsobech a dlvném fizení.

"A Á „8gu děMa SM
- ee m A eo
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8. Hospodin odplatí za mne: Hospodine milosrdenství tvé
[trvá] na věky: dílem rukou svých nepohrdej.

ŽALM CXXXVII.
(189)

Prorok nči, Ze Bohu, jenž všemoboneí, vševědoucí a vlady přítomen Jest,
všecky naše věci, činění I opeštšeí, slova | skutky, též věscka | ta nejmenší

a nejskrytější myšlení povědoma a známa jsou,

1. Ku konci, žalm Davidův.
Hospodine zkusil jsi mne a seznal jsi mne:
2. ty jsi seznal sednutí mé, a povstání mé.'
3. Porozuměl jsi myšlením mým z daleka: stezku mou,

i provázek můj ty vyzkoumal jsi“
4. A všecky cesty mé předzvěděljsi: nebo není [ani] slova

na jazyku mém.*
5. Ejhle Hospodine, ty jsi seznal všecky věci, nejnovější

i staré: ty jsl stvořil mne,“ a vložil jsí na mne ruku svou.
6. Divná jest známosť tvá o mně:“ vysokoť jest a nemobu

k ní.
7. Kamž půjdu od ducha tvého? a kam před tváří tvou

uteku?

8. Jestliže bych vstoupil na nebe, tam jsi ty: pakli bych
estoupil do pekla,“ přítomen jsi.

9. Byť bych vzal křídla svá na úsvitě, a bydlil v končinách
moře :*

10. i tam by mne ruka tvá provodila, a držela by mne
pravice tvá,

11. I řekl-li bych: Snad tina přikryje -mne: a noc bude
mi světlem v rozkošech mých.'*

12. Nebo aní tma není tmavá před tebou, a noc jako den
(před tebou) světlá jest: jako tma jeho tak isvětlo jeho.'!

13. Nebo ty v moci máš ledví má: '“ přijal jsí mne z lůna
matky mé,'*

14. Oslavovati budu teba proto, neboť hrozně zveleben jsi:
divní jsou skutkové tvoji, a duše má zná [je] výborně.

15. Neníť skryta (ani jediná) kosť má před tebou, kterouž
jsi učinil v skrytě: '* ani bytost má v nejhlubších místech
země.'*

ŽALM CXXKVIIL

' £. |. všeliké mé bnutí, vnitř I zevnitř tobě známo jest.
1%Hebr. text: Chození mé a ležení mé ty odměřješ mi. Smysl tobo

Jest: ty znáš mé činění i opouštění,
* © Jj. aby nevěděl o něm.
* Hebr. text: obkličil jel mne.
3 £ j. abys opatroval mne; aneb držíš mne ve své moci.

* £ j. nad můj rozum, Jens zal naposhopilolně.
+£ j.přistoupili,rozumemjidostihnonti
. ej do říše mrtvých, do hrobu. Hebr. text: pekli bych sobě nstlal

v hrobě.
> £ j. bychť pak | takovou rychlostí zaletěl k západn jako blesk

paprskův, Karí slunce vychází, a bydlil při nejdalším moři — t Jj. nejsáze na
"L j. kdybych el myslil, že tmy mne skrýt! mobou, s že tajné sů

stane, což ve tmě hříšného páchati budu, tedy I sama temnosť noční
by mé myšlénky a činy odkryla; neb atd. v. 19. Hebr. text: alo | noo
Jest tobě světlem vůkol mne.

" © Jj. n Boha není žádného rozdílu mezi dnem a nocí.
" tj. všecky vnitřnostimé.
"3 £ J. jsem od narození tvůj.
" © j. v lůně mateřském.
WL j. jaký jsem byl tem, kdež jsem byl prve, než jsem se narodil.

Smysl Jest: Víš, jaký jsem byl, nož Jsem se narodil, hned Jakž jsem
se počal.
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16. Nedokonalého '“ mne viděly oči tvé, a 'v knize tvé
všickní '7 zapsáni budou: dnové způsobení budou, a žádný
v nich.'“

17. Mně pak příliš ctěni jsou přátelé tvoji, Bože: příliš
posilněno jest knížetství jejich.'?

18. Sečtu je, a nad písek rozmnožení budou: povstal jsem,
a ještě jsem u tebe."*

19. Kéž bys Bože pobil hříšníky: muži krví odstupte
ode mne:

20. nebo pravíte v myšlení: Vermou nadarmo města tvá.*!
21. Zdaliž jsem těch, kteříž tě nenáviděli Hospodine,(i já)

v nenávisti neměl: a nad nepřátely tvými se nekormontil?
22. Dokonalon nenávistí nenáviděl jsem jich: nepřátely

učinění jsou mně.
23. Zkus mne Bože, a poznej erdce mé: taž se mne a po

znej stezky mé.**
24. A viz, zdali cesta nepravosti při mné jest: a proved

mne po cestě věčné.“*

ŽALM CXXXIX.
(14)

Uavid sobě vysvobození od nepřátel Istivých, Jim pak vyhlazení od Boba

Kádaje, v důvěře v poteoo Boží Jistou se utvrouje.

1. Ku konci. Žalm Davidův.

2. Vysvoboď mne Hospodine od člověka zlého: od muže
nepravého vytrhni mne.

3. Kteří myslíli na zlé věci v srdci: celý den strojili války.
4. Naostřili jazyky své jako hadí: jed hadů lítých jest

pode rty jejich.
Ď. Ostříhej mne Hospodine od ruky hříšníka a od lidí ne

pravých vysvoboď mne: kteříž myslili podtrhnouti kroky mé.
6. Ukryli na mne pyšní osídlo: a provazy roztáhli v osidlo:

podle cesty léčku položili mi.
7. [Ale já] jsem řekl Hospodinu: Bóh můj jsl ty: vyslyš

Hospodine hlas prosby mé.
8. Hospodine Pane, sílo spasení mého: zastínil jsi hlavu

mou v den boje.
9. Nevydávej mne Hospodine krom žádosti mé“ hříšníkům:

myslili (zlé] proti mně: neopouštěj mne, aby se snad nepo
výšilí.

10. Hlava obcházení jejich: usilování rtů jejich přiklopí je.*

"ej Kar jsem ještě člověkuaní podobennebyl.ae t

. MEJ vkule tvě všlckul uložení ml dnové zapaáníjiž byli, když
ještě žádného z nich nebylo.

i t f. silná, veliká jest moo jejich. Hebr. text: Protož Jak nepo

ohopitelnájeou mí tvá myšlenína ně tvá vševědoacnosťa mondrosf)0 Bože a jak jest jich nesčleiné množství, L celý svět naplněn jest
Jimi. Chtěli bych atd. v. 18.

te ©Jj. chtěl-li Je sečlsti, více Jest jich, než plsku; kdykoli z toho
počítáni jich a blnbokébo přemýšlování o nich jako ze ena prosíímo nemohujichspočltati.

4! t j. nadarmo dobývají měst našich; neb je, třebas Bůh jim
pomáhal, opět stratí. Hebr. text: nebo mlnví pruti tobě nešlechetně.
marně vyvylují nepřátely tvé.

3' tj. že jináče při mně mení, še já nepřátel tvých, jako ty. ne
návidím.

» €.J. atálé, nepřetržené; jinak: věčně, ustavičně mue veď pi cestě
své.

ŽALM CXXXIX.

*t.j. tropili řokej růrznice.3 £ J. proti vůli mé.
3 L Jj. úskoky a utrhání jejich padnětež na ně samy.
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ŽALM CXL. 804

11. Padati bude na ně ublí,“ do ohně svrhneš je: v bídách
neostojí.

12. Muž žvavý nepozvedne se na zemi: muže nespravedli
vého zlé věci polapí v zahynatí.*

13. Poznal jsem, že učiní soud nuzného Hospodin, a po
mstu chudých.“

14. A tehdáž spravedliví oslavovati budou jméno tvé: a
upřímí přebývati budou před oblíčejem tvým.

ŽALM CXL.
(141.)

Daríd Boha aa pomoe žádá, zvlášť sa ostříhání Janyka a srdce svého od alého,
též za vysvobození vd úkladů lidí

1. Zalm Davidův.!

Hospodine k toběť jsem volal, vyalyš mne: pozoruj hlasu
mého, když k tobě volati budu.

2. Vznášej se modlitba má, jako zápal (kadidla) před oblí
čejem tvým: pozdvižení rukou mých“ (jako) oběť večerní.
(4. Mojz. 28, 3.)

3. Polož Hospodine stráž ústům mým: a dvéře* vůkol
rtům mým.*

4. Nenachyloj srdce mého k slovům zlosti, k činění výmluv
v bříších:* s lidmi, kteří páší nepravost: a nebudu bráti po
dílu na libostech jejich.

5. (Nechť) potresce mne spravedlivý v milosrdenství, a do
mlouvá mi: olej pak hříšníka ať nezmastí hlavy mé.“ Neboť
ještě i modlitba má v dobrolíbeznostech jejich."

G. Poblceni byli u skály soudcové jejich:“ slyšeli slova má.
neboť mocná byla.

7. Jako když se tvrdá (kůra) země trhá na roll: rozptý
leny jsou kosti naše podle hrobu.“

8. Ale k tobě Hospodine, Pane (hledí) oči mé: vVtebe jsem
doufal. neodjímej duše mé.'“

9. Ostříhej mne od osídla, kteréž mi položili: a od léček
[lidí] činících nepravost.

10. Padnou do síti jeho '' hříšníci: schráněn jsem já, do
kavadž nepřejdu. '*

* £ Jj. hromy a blesky.

5 t j. ve věčnou bídu a nouzi upadne.
* £ Jj. že za opravedlivé učiní nuznému, a pomstí obnděho nad

utiskovateli jeho.

ŽALM CXL.

* Pravdě podobno složen po oné události, když David podivně ošel
rokou Sanle r jeskyni pouště Engaddi. 1. Král. 24, 4.

+ © J. při modlitbě, modlitba sama.
5 t.j. zámok.
* t j. nedoponště) nie neopstrného a slého mlaviti.
3 t.j. k vymlouvání a k sohvalorání skutkův besbošných.

S Olej na hlavu vylitý Jest význam pocty. hr tedy jest: MilejšíJest mí potrestání od spravedlivého, než uctění od bexbožného.
+4. J [bí se spravedlivým: aneb kdežto hříšnící zvůli svou tropí,

Já se modlím.

* t J. vůdcové jejich, zvláště Sazi sám byl vo skálo sovřen, odkudě
pak David k němu potom mluvil.

9 £ J. Jako hrudy leží rozházeny na svrchu role, tak £ my rozptý
leni Ježíme, blízel smrti.

'* £ j. nezbavoj mne života.
*' £ j. Boha. Hebr.: Do aíti jejich, t. do svě vlastní.
"© j. dokad oeujdu té na mne poličené síti.
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ŽALM CXLL
(42)

Modlitba Davidova, když protivenství od krůle Saule anášeje, do Jeskyně
Odojlam te stekl,

1. Žalm Davidův vyučající. Modlitba jeho, když byl v je
ekyni.'

2. Hlasem svým k Hospodinu jsem volal: hlasem svým
k Hospodinu pokorně jsem se modlil.

.3. Vylévám před oblíčejem jeho modlitbu svou, a soužení
své před ním oznamují.

4. Když omdlévá ve mně duch můj, a ty znáš stezky mé.*
Na cestě té, po kteréž chodím, osldlo mí ukryli.“

5. Ohlédal jsem se na pravo, a patřil jsem: a nebyl, kdo
by mne znal. Zamezeno jest mé utíkání, a není, kdo by
hledal duše mó.“

. 6. (Protož) volal jsem: k tobě Hospodine, řekl jsem: Ty
jsi nadéje má, a díl můj v zemi živých.*

7. Pozorujž pokamné prdáby mé, nebo anížen jsem přená
ramně. Vysvoboď mne od těch. kteříž stíhají mne: nebo ail
nější jsou nade mne.

8. Vyveď ze žaláře duší mou,“ abych oslavoval jméno tvé:
na mne čekají spravedliví, až odplatíš mně.*

ŽALM CXLII.
. (168)

David od syna svého protivonetví enášeje, prosi Boha, aby ho s patrného
nebaspočenství vytrbnoati rážil.

1. Žalm Davidův. Když se jemu protivil Absolon, syn jeho.
(2. Král. 17, 1.)

Hospodine vyslyš modlitbu mou: ušima pozoruj prosby mé,
v pravdě své:' vyslyš mne v apravedlnosti své.*

2. A novcházej v soud 8 služebníkem svým: nebo nebude
ospravedlněn * před oblíčejem tvým nižádný živý.

3. Nebo stíhal nepřítel duši mou: snížil k zemi život můj.
Postavil mne v místech temných jako mrtvé od véku.“

4. A (protož) sevřín jest ve mně duch můj, zkormouceno
ve mně srdce mé.

5. Vzpomínal jsem na dny starodávní, přemýšlel jsem
o všech skutcích tvých: a činy rakou tvých rozjímal jsem.

©. Vztáhl jsem k tobé ruce své: duše má jako země bez
vody tobě.*

7. Rychle vyslyš mne Hospodine: (neb) hyne dach můj.
Neodvracuj tváři své ode mne: jinak podoben budu těm,
kteříž sstupojí do hrobu.

ŽALM CXLI
1. .

upřímou ccstou chodím, Mechetně šiv jsem.
tě costě ukládají o mně.

nor kdo by mne znáti a mne 00 ujmoati chtěl.jí natomtosvětů.této jeskyně; aneb vůbec z úzkosti.

vedlivíčekajína polení K9 vyvodel2nebezpetě se mnou společně ch

ŽALM CXLU.

' © J. poněvadě pravdivý a věrný Jel v alibech uvých.
3 © J. protože spravodliv jel.
5 4 J. spravedliv, bez viny nalezen.

* Na to mneE ne chce, abych bydlel v tmavých mistech onohosvěta, jako ti, kteří Již dávno zemřeli, t. chce mne o šívot přípraviti.

"uj Jako zaměvyprahlépo deš, tak dašomůpo toběs trpotouží.

„ Král 22,
. vš, že

na
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8. Učíň, ať časně zkusím milosrdenství tvého ; nebo v tebe
jsem doufal. Známu učiň mi cestu, po kteréž bych choditi
měl: nebo k tobě pozdvihojl duše avé.

9. Vytrhní mne od nepřátel mých Hospodine, k toběť jsem
pozdvíhl duše savé.

10. Naně mne činiti vůli tvou, nebo Bůh můj jsi ty. Duch
tvůj dobrý povede mne po cestě přímé:

11. pro jméno své Hospodine obživíš mne, dle pravosti
své. Vyvedeš ze soužení dušl mou:

12. a podle milosrdenství svého vyhubíš nepřátely mé.
Pohubíš všecky, kteříž sužují duši mou: neb já služebník
tvůj jsem.

ŽALM CXLIIL
(144)

Vitězná piseň Davidova sa obdržené vítšaství nad národy, | Zádosť pomoci
Boši k přemožení přítomných nepřátel, kteříž pokoj I zmlonva sražili.

1. Žalm Davidův proti Goliášovi.“
- Požehnaný Hospodin Bůh můj, kterýž učí ruce mé boji,
a prsty mé válce.*

2. [Onť jest] milosrdenství mé, a útočiště mé: obránce můj,
a vysvoboditel můj: ochránce můj, v něhož jsem doufal: kte
rýž poddává lid můj pode mne.

8. Hospodine, co jest člověk, že jsi se oznámil jemu? aneb
syn člověka, že ho sobě vážíš?

4. Člověk marnosti? podoben jest: dnové jeho jako stín
pomíjejí. |

5. Hospodine nakloň nebes svých, a satap; dotkni se hor,
a kouřití se budou.

6. Blýskej blýskáním a rozptylíš je:“ vypueť střely své, a
poděsíš je.

7. Vztáhní ruku svou s výsosti, vytrhni mne, a vysvoboď
mne z vod mnohých: z ruky synů cizozemců.*

8. Jejichžto ústa mluvila marnost:“ a pravice jejich jest
pravice nepravostí."

9. Bože píseň novou zpívati bbudu tobě: na harfé o desíti
strunách hrátl a zpívati budu tobě.

10. Kterýž dáváš spasení“ králům: kterýž jsi vysvobodil
Davida služebníka svého od meče zlostného:

11. vytrhní mne. A vysvoboď mne z ruky synův cizozem
cův, jichž ústa mluví marnost: a pravice jejich [jest] pravice
nepravosti.

12. Jejichžto synové jsou jako mladiství štípkové v mla
dosti své.* Dcery jejích pořádně vystrojené: vůkol ozdobené
ku podobenství (krásy) chrámu.

18. Špižírny jejich plné, vydávající všelijaké (potravy).
Ovce jejich plodné, rozhojněné u vyjití svých.'*

ŽALM CXLIL

' Těchslovro G ped Hoby,Spíšese tenžalmbodína onen příběb, o němš 2. Král. 10, 1.

"L j kterýž ml propůjčuje echopnosti, udatnosti = štěsti v boji
proti mým nepřátolům

* 4 j. marným, pomijejicím věcem.
* £ J. ostatní moje nepřitely.
5 ©J. elzlch národů Aneb nezdárných synů vlastních, jiš se s Abeo

lonem spojili.
* £ J. lež; nestojí v slově.
* ti coš I rukou dáním slíbí, tobo nesplní.
* 4 J. vitězetví.
9 Hebr.: aby synové naší byli v mladosti svě jako štipkové zdáraě

rostonel. Také co 60 dále v latinském výkladu o věcech nepřátel vy
pravoje, toho všeho čtení hebrejské lidu laraelskémmžádá, totiž aby
lid lsraelský všech věcí hojnost maje, pokojný s šťastný život vedl.

'* To jest: Mnohéjsou, když vychizeji, aneb venku přebývají.

RMM, LIS
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14. Krávy jejich (jsou) tučné. Není zbořené zdí, ani prů
chodu.'" ani křiku na ulicech jejích.

16. Blahoslaveným nazývali líd, kterýž má ty věci: '* blaho
alavený lid, jehož Bohem jest Hospodin.

ŽALM CXLIV.
(145)

David velikos moc Boží 1 spravedlnost a dobrotu Jeho slavně vypravuje.

1. Chvalozpěv Davidův.
Vyvyšovatí budu tě Bože můj králi: a dobrořečiti jménu

tvému na věky, i na věky věkův.
2. Na každý den dobrořečiti budu tobě: a chváliti jméno

tvé na věky, i na věky věkův.
3. Veliký Hospodin, a chvály hodný příliš: a velikosti jeho

není konce.

4. Rodina a rodina * vychvalovatí bude skutky tvé: a moc
tvou vypravovati budou.

5. O velebnosti slávy svatosti tvé mluviti budou: a 0 div
ných věcech tvých vypravovatí budou.

6. A o moci hrozných sakutkův tvých povídati budou: a
o velikosti tvé rozprávěti budou.

7. Památku přehojné dobrotivosti tvé hlásati budou: a
spravedlností tvou veseliti ae budou.

8. Milostivý a lítostivý jest Hospodin: trpělivý a velmi
milosrdný.

9. Dobrotivý jest Hospodin k všechněm: a slitování jeho
(jde) na všecky tvory jeho.

10. ACoslavují tě Hospodine všickni skutkové tvoji: a
svatí tvoji ať dohrořečí tobě.

11. Slávu království tvého vypravovati budou: a 0 mocitvé mluviti budou.

12. Aby známu učinili synům lidským moc tvou: a slávu
velebnosti království tvého.

13. Království tvé [jest] království všech věkův: a pano
vání tvé nad jedním každým pokolením. Věrný [jest] Ho
spodin ve všech .alovích svých: a svatý ve všech skutcích
svých.“

14. Podpírá Hospodin všecky, kteříž padají, a pozdvihuje
všechněch sklíčených.

15. Oči všech v tebe doufají Hospodine, a ty dáváš pokrm
jejich v čas příhodný.

16. Otvíráš ruku svou: a naplňuješ všelikého živočicha
požehnáním.

17. Spravedlivý [jest] Hospodin ve všech cestách svých: a
svatý ve všech skutcích svých.

18. Blízký jest Hospodin všechněm, kteříž ho vzývají,
všechněm, kteříž ho vzýrají v pravdě.

19. Vůli těch, kteříž se ho- bojí, činí, a prosbu jejich vy- +
alyší: a spaseny učíní je.

20. Ostříháť Hospodin všech, kdož jej milují: a všecky
hříšníky zahubí.

21. Chválu Hospodinova vypravovati budou úsla má: a
dobrořeč všeliké tělo jménu svatému jeho na věky i na věky
věkův.

H € j. obrady městskéjsou pevná alE poskytují průchodu, kterýmžby nepřítel do města vtrhnouti mohl
" € J. jemuž se tak děje; ale bakoslavonější atd.

ŽALM CXLIV.

a pokolenívadrabým.9 Věrný atd. nenalézá se v hebr. textn.
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ŽALM CXLY.
(46)

Prorok sebe k chrálení Boba porabudiv, za blahoslavené ty vyblašaje, kteří
svou naději ne v lidech, ale v Bohu kladou, hMerýštosám máls a chce potá

hati těm, kteří v něho doulfaji.

1. Alleloja, Aggeusa, a Zachariáše"
2. Chval duše má Hospodina, chváliti budu Hospodina, do

kud jsem živ: žalmy zpívati budu Bohu mému, dokud budu.
Nedoufejtež v knížatech:

3. [ani] v synech lidakých, 2 u nichž není spasení.*
4. Vyjde duch jeho“ a oni navrátí se do země své: v týž

den zahynou všecka myšlení jejich.*
5. Blahoslavený ten, jehož spomocník jest Bůh Jakobův,

jehož naděje (jeat] v Hospodinu Bohu jeho:
6. kterýž učinil nebe i zemi, moře, a všecko, což v nich jest.
T. Kterýž ostříhá pravdy na věky. činí soud křívdu trpícím:

dává pokrm lačným. Hospodin rozvazuje svázané:©
8. Hospodin osvěcuje slepé: * Hospodin pozdvihuje sklíče

ných, Hospodin miluje spravedlivé.
9. Hospodin ostříhá příchozích, sirotka a vdovy se ujímá:

ale cesty hříáníkův rozptýlí.*
10. Kralovati bude Hospodín na věky, Bůh tvůj, Sione, od

pokolení až do pokolení.

ŽALM CXLVL
(147.)

Prorok napomlná lidu k chrálení Boha, Jebožto dobrodin!, všemohoncnost,
moudrost a dobrotu vyehraleje.

1. Alleluja.
Chvalte Hospodina, nebo dobré jest [zpívati] žalm: Bohu

našemu budíž utěšené, a ozdobné chválení.
2. Hospodin staví Jerusalém: onť rozptýlení Iaraele shro

maždí.

9. Který uzdravuje skroušené srdcem : a zavazuje rány jejich.
4. Jenž sčítá počet hvězd: a zůve je všecky zejména.
6. Velikýt [jeat] Pán náš, a veliká moc jeho: a moudrosti

jeho není míry.
6. Ujímá se tichých Hospodin : ale hříšníky snižuje až k zemi.
7. Předzpěvujte Hospodinu s chválením: hrejte Bohu na

šemu na harfé.

R. Kterýž přikrývá nebe oblaky: a přípravuje zemi děs.
Kterýž vyvozuje trávu na horách, a bylinu k alažbě lidské.

9. Kterýž dává hovadům potravu jejich, i mladým krkav
cům, kteří volají k němu.

10. Nemáť zalíbení v síle koně: aniž si libuje v hnátích
muže.' :

11. Zalíbení má Hospodin v těch, kteříž se ho bojí, a
v těch, kteříž doufají v milosrdenství jeho.

ŽALM CXLV..

! V bebr. se čte toliko: Halleluja, £ chvalte Boha.

n „PAdonfajteani v nejmocnějšíchsvěte lidech,aní v kom s obecného li
ný 4 Bteřížspomoclnemohon.
* © J. Jověka.
> Jako by řekl: Lidé jsou wmrtelní, ducha svého zadršeti nemohoa,

Jakož ho jen Bůb požádá, bned vypustiti jej musejí, tak I to, což sobě
omínili činiti, v nio se obrací.

*tj. věaněvysvobozujes moci nepřátel.
ej. wgnnkddl de tllee brénBlš ba svědí 00 počíti. Job. 2, 15.
* £ J. dopouští, aby uaílování a rady jejich v zmaření přišly.

ŽALM CXLVI.
» Choe-ll dáti vítězství. nehledí ua to, jak mnoho které vojsko má

udatných jezdců, aneb allných bojovníků, neš toliko — v. 11.

18
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ŽALM CXLVII.

Prorok nabízí obyvatelů Jerasalémských k chválení Boha s dobrodiní, kteráž
Jim I Jiným trorům činí. V bebr, Jest tento Zalm ©předešlým beze všeho

rosdělení spojen.

12. Aleluja. Chval Jerusáléme Hospodina: chval Boha svého
Sione.

19. Neboť on upevnil zámky bran tvých: požehnal synům
tvým * v tobě. 

14. Kterýž způsobil v končinách tvých pokoj: a tukem pše
nice“ nasycuje tě.

15. Kterýž vysýlá rozkaz svůj na zem; rychle běží řeč
jeho.*

16. Který dává sníh jako vluu: mlhu jako popel sype.
17. Posýlá led svůj jako skýry:“ před zímou jeho kdož

ostojí?
18. Vyšle slovo své, a rozpustí je: zaváne vítr jeho, a te

kou vody.
19. Kterýž zvěstuje slovo svó Jakobovi: apravedlnosti a

soudy své Jeraeloví.*
20. Neučinilť tak žádnému národu a soudů svých nezjevil

jim. Alleluje.

ŽALM CXLVIIL

Prorok všeho stvoření, počav od nejvyšších až do nejnišších, nabíní
k osdavování Boba.

Alleluja.
1. Chvalte Hospodina s nebes: chvalte ho na výsostech.'

2. Chvalte jej všickní andělé jeho: chvalte jej všecky moc
ností jeho.

9. Chvalte jej slunce I měsíc: chvalte jej všecky hvězdy.
$ světlo. .

4. Chvalte jej nebesa nebes: i všecky vody, kteréž jsou
nad nebesgy,“

5. chvalte jméno Hospodinovo. Neb on řekl, a učiněnyjsou:
on přikázal a stvořeny jsou.

6. Upevnil je na věky, a na věky věkův: přikázání uložil,
A nepomine.*

7. Chvalte Hospodina ze země, drakové,“ i všecky pro

pasti.* :
8. Oheň, krupobití, sníh i led, a vitr bouřlivý: vykonáva

jící rozkaz jeho.
9. Hory, a všickni pahbrbkové: stromoví ovocné, i všickni

cedrové.

10. Zvěř divoká, 1 všeliká hovada: zeměplazí, a ptactvo
pernaté. :

11. Kralové zemští, | všickni národové: knížata, | všickní
soudcové země.

"ŽALM CXLVOL.

* © j. obyvatelům tvým.
3 £ J. nejlepší pšenlel, bělí pšeníčnou.
3 € J. Ibned vykonává s0, 00 rozkázal: vítr a ©ním „děšt a úroda

hned přicházejí; v smyslu duchovním slovo Botí k naučení lidu. Vítr
se nazývá řečí, poněvadě si jej staří představovali jako doch. vyření
úst Božích. :

* © J. po kusech; dopouští krapobiti —
S Dolož: Dobrodiní toto převyšuje všecka ovrohu vyčtoná, jakkoli

mnohá a důstojná.
ŽALM CXLVIIL

* t j. uložiljim dráhy, z by. by nevykračovaly.* © j. mořští velikáni, velry
* £ J. moře. P

M |LK4
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12. Mládencí i pauny: starci s mladšími chvalte jméno
Hoapodinovo:

13. nebo vyvýšeno jest jméno jeho samého.“
14. Chvála" jeho nad nebe i zemi: a povýšil rohu lidu

svého.* Píseň všem svatým jeho: synům igraelským, lidu při
bližujícímu se k němu.* Allelaja.

ŽALM CXLIX.
Prorok napomíná lid k oslavování Boha, a dikův čindal sa slavné vitězství.

Alleluja.
1. Zpívejte Hospodinu píseň novou: chvála jeho v shro

máždění svatých.'
2. Vesel se Israel v tom, kterýž učinil ho: a synové aionští *

plesejte v králi svém.
3. Chvalte jiéno jeho společným zpíváním na buben a na

harfu prozpěvujte jemu.
4. Nebo zalíbilo se Hospodinu v lidu jeho: a povýší tichých

k spasení.
Ď. Plesati budou svatí? v slávě: veseliti se budou na ložích

svých.“
6. Oslavování Boha v hrdle“ jejich: a mečové na obě strané

ek“ v rukoujejich.. K vykonávání pomsty nad pohany (a) k trestání ná
rodtr.

8. K svazování králů jejích řetězy: a urozencův jejich
pouty železnými.

9. Aby vykonali na nich soud psaný:" to bude k slávě
všechněm svatým jeho:“ Alleluja.

ŽALM CL.

Vabazuje se lid k chválení Boha, netoliko ústy, ale také rozličnými nástroji.

Alleluja.

1. Chvalte Hospodina v svatyni jeho: chvalte jej v tvrzi
mocností jeho.'

2. Chvalte jej v mocnostech jeho: chralte jej podle množ
ství velikosti jeho.

3. Chvalte jej zvukem trouby : chvalte jej na loutnua citaru.
4. Chvalte jej na buben, a v společném zpívání, chvalte

jej na struny a na varhany.
5. Chvalte jej na cymbály dobře znějící: chvalte jej na

cymbály plesání:
G. všeliký duch“ chval Hospodina. Alleluja.

%© J. on sám Jest nejvyšší.
14. Jj. sláva.
* ©j. zvelebil, zmoonil jej.
* © j. všem s ním spojeným přísluší zpívati a Boha chválit.

ŽALM CXLIX.

tt. j. Jeho etitelům, národu židovskému.
3 t j. obyvatelé Jerusalemikí.
5 tj. miláčkové, otitelové Boží.
* t J. na sedadlech, tedy v pokoji.
* © J. ve rtech jejích.
* <. J. k novému boji.

* L J. podle práva dávno psaného. A ápjeD8, 08 a 6. Mojš 41* t. J. sláva ta vyplní se všem ctitelům Bo

ŽALM CL.

* t.j. na obloze či v ne
1 £ Jj. coškoli dýše a živo jest.

(+'„V
NÍ SLASH/



KNIHA PŘÍSLOVÍ.
Kniba tato obashuje v 31 kapitolách přísloví, t. j. krátká naučení v průpovědech. Skladatel těch přísloví jest na větším díle Šalomoun.

Předních 9 kapitol jest úvod k příslovím, v němž se moudrosť vůbec velebí a k ní vzbuzuje.
S kapitolou 10. počínají Šalomounova přísloví sama, jež se dílem na mravy, dílem na domácí i veřejné řízení, dílem na náboženství vzta

bují, a jdou až po kapitolu 25.
Odtud až do kapitoly 39. obsahují se přísloví Šalomounova, kteráž teprv později, za času nábožného krále Ezechiáše (4. Král. 25, 1.), sebrána byla.

Kapitola 30. zavírá v sobě naučení Agura, syna Jakova, a 81. naučení matky (snad Bethsabé) syna svému králi Lamaelovi,
(t. j. Bohu zasvécenému), jejž mají někteří za Šalomouna.

Konec činí chvála statečné ženy, dle domnění některých od Šalomouna složená.
Každý verš té chvály začíná s jiným písmenem dle pořádku abecedy, pročež ji také abecedou žen nazývají. Všecka tato naučení beřtež se

však v duchu Kristovu a doplňujtež se z učení jeho.
Naučení pak, kteráž se v knize této předkládají, jsou přiměřena všem, navodíce k tomu, jak by jedenkaždý vedle rozdílného ačku, stavu

1 povolání svého, život pobožný a obcování čistotné a šlechetné vésti měl, tak jakž Bůh zákonem svým psaným vyměřiti,
ano i přirozoným ukázatí ráčil.

Zvláště pak prospěšná naučení se tuto podávají mládeži, kteráž jími mocně k ctnosti se povzbuzuje a od nepravostí vystřihuje. Jak tvrdí
sv. Jeroným: Šalomoun v knize té klade počátky Božské moudrosti, v knize pak „kazatel“ po té následující,

vyučuje, jak by se mělo v ctnosti pokračovati opovrhováním všeho, což pomíjejícího jest: posléze pak ve písni „všech písní“
vyličuje dokonalou blaženosť duše s Bohem sjednocené.

KAPITOLA L
Šalomoun ukázav cil khíby této, k čema jest ožitočna, vyučuje, že počátek
umění jest bázeň Boli, prořež k vyušerání 0e JÍ ditek, a k varování se zlého

tovarylství všech ponouká, I jiná výborná ozučení klade,

1. Přísloví Šalomouna, syna Davidova, krále israclského :
2. ku poznání moudrosti," a kázně:*
3. ku porozumění slovům opatrnosti,* a k přijetí naučení

v umění,“ spravedlnosti, a soudu, a pravosti:
4. aby dána byla malíčkým chytrost,“ mládenci umění, a

rozumnost,

5. Slyše [to] moudrý, moudřejším bude: a rozumný bude
(i jiné) spravovati. .

6. Porozumí podobenství, a výkladu (jeho), slovům moudrých,
a pohádkám jejich.

7. Bázeň Hospodinova (jest) počátek moudrosti.“ Moudrostí
a uměním blázní pohrdají.

8. Slvš, synu můj, kázeň otce svého, a ueopouštěj přiká
zání matky své:

9. aby přidána byla milost“ hlavě tvé, a zlatý řetěz brdlu
tvému.*

10. Synu můj, jestliže by tě lákali hříšníci, nepřivolaj jim.

KAPITOLA I

" £ j. pravě moudrosti, jež se dokazuje v skutcích. (Basil.)
9 © J. Ješ uči krotiti své .
* £ J. slovlím, jež učí opatroosti v mlnvení | činění.
* £ J. jimž by dospěl k opatroámu jednání.
5 © j. spravedlivého zákonem a no pouhon libosti se spravujícího

smýšlení | činění. V tom smyslu mají ta slova | dále brána a rozuměna
býti.

St J. aby nebyli I sprosti opatrnosti hadí, důmyslnosti, prozřetel
nosti, Mat. 10, 46.

* Hebr.: Blzeň Boží — náboženství, známosť a plnění zákona Bo
— Jestiť ze všech nejpřednější umění. Jestiť vrch, enma a cíl pravý,

k němuž všelíkým uměním | jinými snažnostmi směřováno býti má.
Job. 40, 16. V celé této knize slovy: moudrosf, opa:rnosť, rozumnosf
atd. míní se moudrosf pravá, kteráž v pravém náboženství, v známosti
a v konání vůle Boží, v ctnosti a šlechotností života záleší.

©Milosť, |íbeznosť, anebo vábeo ozdoba, hehr. věnec, koruna.
* Smysl: Poslouchání rodičůr a ostříhání jejich nanšení Jestiť ta nej

ušlechtílejší ozdoba mládeže, nad všelikou okrasn Ji zdobic.

hddLP
©
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11. Jestliže by řekli: Pojď s námi. úklady čiňme krvi,'©
ukrejme léčky nevinnému bez příčiny:

12. pohlíme ho jako peklo za živa a zcela, jako toho, jenž
sstupuje do hroba.

13. Všelljaké drahé zboží najdeme, naplníme domy své
loupeží.

14. Vrz s námi los,'* a nechť jeat jeden měšec všech nás.
15. Srnu můj, nechoď a nimi, zdrž nohu svou od stezek

jejich.
16. Nebo nohy jejich ke zlému běží, a pospíchají, aby vy

lévali krev.

17. Však nadarmo vrže ae síť před očima ptákův. '*
18. Oni také sami proti krví své ukládají a kojí lsti proti

dušem -svým. '*
19. Tak [jsou] stezky každého lakomého, uchvacují duše

těch, kteřímají.
20. Moudrost káže vně, na ulicích vydává hlas svůj: '*

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

22. Až dokavad, maličcí, '“ milovati budete dětinství, 7 a
blázní Zádati budou toho, což jim škodlivo jest, a nemoudří
nenáviděti umění?

23. Obraftež se k napomenutí mému: hle pronesa vám
ducha svého, a v známost vám uvedu slova svá. '*

LSDÉ4 24. Poněvadžjsem [vás] volala, a odpírali jste: vztáhla jsem
ruku svou, a nebylo, kdo by pohleděl:

))

v
uf 'g 1 ©J. ku prolóvání krve — životu.
NEJ "© j. vejdís námiv spolek.

" Neb znamenajíce to, nedají se chytitli. Tak i ty, synu, snamonoj
lesť bezbožných svůdcův a varnj se Jlch

» L j. co jiným strojí, padne konečněna
: "6£ J. ten jest osud lakomýcha also tetkaAžádostivých, že konečně| fi| zachvacojeiživotjejich.

, ; "4 L J. všade v životě může ae člověk moudrosti přlučiti, jostliže na
, 4 Jednání a obcování lidské a osndy Jejich bedlivě pozoruje.
NE HLAS '6 © j. vy sprusláci, pošetilci —

; "" £ J. nemondrosf, zpozdllosť.l „© "6Tn'tosedomyslí,žeMoudrosťfnyníjakoočekává,příjde-llkdoku
b pozvání jejímu: ale žádný nejde, a protož dále hroal:

= ud„5 MBS
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25. pohrdli jste všelikou radou mou, a domlouvání mého
nedbali jste:
. 28. já také k zahynutí vašemu amáti se budu, a posmí
vati se, když přijde na vás to, čehož jste se báli.

27. Když připadne [na vás] náhlá bída, a zahynutí [vám]
jako bouře nastane: když příjde na vás soužení, a úzkost:

98. tehdy volati budou ke mně, a nevyslyším: ráno si při
vstanou, a nenaleznou mne:

29. proto že jsou v nenávisti měli kázeň, a bázně Hospo
dinovy nepřijali,

90. aniž uposlechli rady mé, ale utrhali všelikému trestání
mému.'*

31. Protož jísti budou ovoce cesty své,““ a radami svými
nasycení budou.*“

32. Odvrácení maličkých **)usmrtí je, a štěstí [těch] bláznů
zahubí je.*?

83 Ale kdo by mne uposlechl, bez strachu odpočívati a hoj
nosti požívati bnde, zlého se neboje.

KAPITOLAIL
Jak maobo dobrých včel u daráv Božích člověku a moudrosti přichází, a že

ona jej proti všem pokušesím v dobrém zachovává,

1. Synn můj, přijmeš-li řeči mé, a přikázání má schováš-li
u se

2. [tak] aby alyšelo moudrosť ucho tvé, nakloů srdce svého
k poznání opatrnosti.

8. Nebo budeš-lí moudrost vzývati," a naklonfs-li srdce
svého k opatrnosti:

4 budeš-li jí hledati jako peněz, a jako poklady jí vyko
pávati: .

5. tehdy porozumíš bázní Hoapodinově, a umění Božího ua
budeš;

6. nebo Hospodin dává moudrost: a z úst Jeho [pochází]opatrnost a umění.
7. (Onť) ostříhá spasení upřímých a ochraňuje těch, kteříž

chodí v sprostnosti,“
8. zachovávaje stezky spravedlnosti, a ostříhaje cest svatých.
9. Tehdy porozumíš spravedlnosti, soudu a pravosti, i vše

liké stezce dobré.

10. Jestliže vejde moudrosť v srdce tvé, a umění duši tvé
se zalíbí:

11. rada ostříhati bude tebe, a opatrnosť zachová tě,
12. abys vyproštěn byl od cesty zlé,* a od člověka, kterýž

převrácené věci mluví:“

13. kteříž opouštějí cestu přímou, a chodí po cestách tma
vých:

14. ktěříž se veselí, když zle činí, a plesají ve věcech nej
horších:

15. jejíchžto ceaty převrácené jsou, a zlopověstní krokové
Jejich:

'9 ©j. pohrdajíce mou dominvou.
20£ j. akutků svých.

* 88€ j. co si způsobili, budou míti; 00 nasell, budon žít.
7" t j. těch sprostáků od mondrosti.
1 Slovem: v zábubu upadnou pošetilel tito, protože naučení mých

neposlouchali a ne v mondrosti, nýbrž v jiných věcech své štěstí 24
kládaji.

KAPITOLA IL

* £ J. opravdově ci ji žádatí.
* 4 J. bezelstně, upřímě, Hlechetně.
* všeliké nepravostí.
* svůdného podvodníka.
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16. abys vytržen byl od ženy cizí, a od postranní, kteráž
změkčuje řečí své,

17. a opouští vůdce mladosti svá“
18. a zapomíná na smlouvu Boha svého:“ k smrti 6e za

jisté nachyluje dům její, a k peklu stezky její.
19. Kteřížkoli vcházejí k ní, nenavrátí se zase, aniž do

stihnou stezek života,“

2. Abys chodil po cestě dobré: a stezek [idf) spravedlívých
abys ostříhal.“

21. Nebo ti, kdož jsou upřímí, bydliti budou v zemi,“ a
sprostní zůstanouv ní;

22. bezbožní pak ze země vyhlazení budou, a kteřiž neprávě
činí, budou z ní vyvrženi.

KAPITOLA III.

Napominá k ostřibání spasitelných pravidel moudrosti, náboženství, k důvěr

nosti Boha, k štědrosti a trpělivosti v soužení. Vychvaluje moudrost, a velí
dobře činiti bližnímu.

1. Synu můj, nezapomínej na zákon můj, a přikázání mých
at ostřihá srdce tvé. .

2. Dlouhosti zajisté dnův, i let života," i pokoj přinesou
tobě.

3. Milozrdenstvía pravda“ nechť neopouštějí tě; zavěs je
kolem hrdla svého, a napiš je na dckách srdce svého:*

4. a nalezneš milost a kázeň dobrou“ před Bohem i lidmí.
5. Doufej v Hospodina celým srdcem svýma nezpoléhej na

opatrnosť svou.

6. Na všech cestách svých přemyšluj o něm, a.onf spravo
vati bude kroky tvé.

7. Nebývej moudrý sám u sebe, boj se Boha, a odstup od
zlého: *

8. toť zajisté bude zdraví životu tvému, a svlažení kostí
tvých.“

9. Ctj Boha ze statku svého, a z prvotín všech úrod svých
dávej jemu :*

10. a naplněny budou stodoly tvé hojností, a čeřenové tvoji
vínem oplývati budou.

11. Kázně Hospodinovy,“ synu můj, nezamítej: aniž ustávej,
když od něho trestán býváš.

12. Nebo kohož miluje Hospodin, (toho] tresce: a jako otec
v synu zalibujo sobě.*

5 £ J. svého manžela. jejž měla s mládí.
* ©j. jenž přísně cizoložství zapovídá 1 tresce.
* L | propadnon se Jako do pekla s ton cizolažnicí; t. smrti a 24

bynutl si při ní dobývají. 8. Mojž. 20. 10.ato

aby otně a epravediivě žív byl.
» ©J. znalíbené, Kansav, jež předobraznje vlasť nebeskou.

KAPITOLA UI.

*léta blafend,šťastná .
* £ J. dobrota a rpraredinosť, a tak všudež rozuměj.
3 vždy rl je připomínej n kone). 
* t j. přízeň. dobré nakládání.
5 £ j. nebuď sim sobě dosti moudrý; moudrost tvá budiš: báti se

Boha a varovati se hříchu.
* t.j. tak na duší i na tělo zdráv, čeretvýca silný budeš.
* £. j. jelikož se to k Starému zákonu vstahuje, vis 6. Mojž. 12. 19.

a 14, 27; jelikož pak k Novému, 1. Kor. 9, 14. Gal. 9, 6. Slovem: plň
náboženské povinnosti svů.

* £ j. kdrání jeho, dopuštěním nějaké bídy na tebe.
> ©J. Jako otec trestá syna, jejš miluje.
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8. Nebo i já jsem byl syn ojce svého, útličký, a jednorozený
před matkou svou,'

4. a učíval mne,a říkávai: Přijmiž srdce tvé slova -má:
ostříhej přikázání mých, a živ budeš.

5. Nabuď moudrosti, nabud opatrnosti: nezapomínej, aníž
se uchyluj slov úst mých.

6. Neopouštěj jí, a bude tě ostříhati: miluj ji a zachová tě.
7. Počátek moudrostí [jeat): Nabuď moudrosti, a za všecko

17. Cesty její cesty krásné, a všecky stezky její pokojné. jmění své zjednej [si] opatrnost,
15. Stromem života jest těm, kteříž jí dosáhli: a kdo by ji 4 8. Uchop ji, a povýší tě: zveleben budeš od ní, když ji

měl. blahoslavený jest. ď obejmeš.“
19. Hospodin moudrostí založil zemí, a utvrdil nebesa i 9. Dáť hlavě tvé rozmnožení milostí,* a korunou slavnou

opatrností. chrániti bude tebe.
20. Moudrostí jeho protrhly se propasti,'“ a oblakové srá- 10. Slyš, srnu můj, a příjmi slova má, aby 80 ti rozmno

žejí se v rosu. žila léta života [tvého].
21. Synu můj, nechť neodcházejí ty věci s očí tvých: ostříhej 11. Cestu moudrosti ukáži tobě, povedu tě po stezkách pravosti :

zákona a rady, 12. na kteréž když vkročíš, nebudou soužení krokové tvoji,
22. a budet [to] životem duši tvé, a milostí '* hrdlu tvému. a běže nebudeš míti úrazu.
23. Tehdy choditi budeš doufanlivé cestou svou, a noha 13. Drž kázeň; nespoustěj se jí: ostříhej jí, nebo ona jest

13. Blahoslavený člověk, kterýž nalézá moudrost, a kterýž
oplýváopatrností:

14. lepší ješt nabývání její nežli vytěžení stříbra, a (nad)
zlato přední a nejčistší jest užitek její: "“

15. dražší jest nade všecko zboží: a všecky věci, kterýchž
(lidé) žádají, nemohou 8e jí vrovnati.*!

16. Dlouhosť dnův (jestiť) v pravíci její, a v levici její bo
hatství a sláva.

tvá nezavadí. ! s / život tvůj.
24. Když půjdeš spat, nebudeš se báti; odpočineš, a budet M 14. Nekochej se na stezkách bezbožníkův, aniž se tobé za

líbezný sen tvůj. libuj cesta zlých.
25. Nelekej se náhlého strašení, ani moci bezbožných va- 15. Vyhni se jí, a nechoď po ní: uchvi se, a opust jí.

lících se na tebe. 16. Neboť [oni] nespí, leč by zlé činili, a sen vzdaluje se
od nich, dokudž by nékoho ku pádu nepřivedli.

19. Jedí chléb bezbožnosti, a pijí víno nepravosti.“
18. Ale spravedlivých stezka [jest] jako světlo stkvoucí,

jež vychází a roste až do dne dokonalého.*
28. Neříkej příteli svému: Odejdiž [nynf] a navrat se [zase]; 19. Cesta pak bezbožných jest tmavá: nevědí, kde klesnou.

zejtra dám tobě, moha hned dáti. . 20. Synu můj, pozoruj řečí mých, a k slovům mým nachyl
29. Neukládej o příteli svém zlého, když on má důvěru ucha svého.

26. Nebo Hospodin bude po boku tvém, a ostříhati bude
nohytvé, abys nebyllapen.

27. Nebraň dobře činiti tomu, kdo může: a jsi-li s to, i ty
dobře čiň.

v tebe. 21. Ať neodcházejí od oči tvých: achovej je u prostřed
30. Nevaď se s člověkem bez příčiny, když tobě nic zlého ' a srdce svého.

neučinil. U Ň 22. Nebo životem jsou těm. kteříž je nalézají, a všelikému
81. Nezáviď člověku nespravedlivému, aniž následuj cest tělu zdravím.

jeho; 29. Všelikou stráží ostříhej srdce svého, nebo z ného život
32. nebo ohavností jest Hospodinu všeliký posměvač, a se pochází.“

aprostnými (jest) rozmlouvání '“ jeho.
33. Chudoba od Hospodina '* v domě bezbožného: ale pří- daleko od tebe.

bytky spravedlivých požehnány budou. , 25. Oči tvé ať přímě hledí, a víčka tvá ať předcházejí kroky
34. Posměvačůmon se posmívati bude, ale tichým dá > tvé.?

milosť. W 26. Hledej přímé stezky nohám svým, a všecky cesty tvé
35. Sláva moudří obdrží: bláznův vyvýšení jest pohanění.'“ pevny budou.

27. Neuchyluj se na pravo, ani na levo: odvrať nohu svou
od zlého. Nebo cesty, kteréž jsou na pravo, zná“ Pán: ale
kteréž jsou na levo, převrácené jsou. On pak přímý učiní
běh tvůj, a cesty tvé v pokoji provede.

24 Odlož od sebe ústa nepravá, a rtové utrbaví ať jsou

KAPITOLA IV.

Šalomona příkladem svým nabízí k vyhledávání moudrosti ; uči bezboživéhotora

tyšetví 6e varovati, a dobrého se přidržeti; a radi atřežiti srdce, det I krokáv

ových. KAPITOLA V.
' ji Varuje ode vši nečistoty a od elzalolství, líčí škody a toho pocházející ; — a

1. Slyšte, synové, kázeň otcovu, a pozorujte, abyste poznali napominářádnoumanželkusvou milovatia ctal ženy se varovat).
opatrnost.

2. Dar dobrý dám vám; neopouštějtež zákona mého.
1. Synu můj, pozoruj moudrosti mé, a k opatrnosti mé

nakloň ucha svého.

KAPITOLA IV.

eJ miláčekotce, a jedináčekmatky.
* Hámě, jimiž mondrosť obejmouti máme, jest rozjímání a práce.
> Hobr.: pěkný věnec.
* © J. Jest Jim největší rozkoší nepravosť a bezbožnosť páchati.
3 ©j ažse ukáže pravý den. Rozum toho: Spravedliví denně v ctnosti

prospívají, až dospějí k dokonalostí.
* t. j. všecko: dobré | zlé.
* t J. bedlivě hleď na cestu, kterou kráčiš, a povašní, 00 číniš.
* © J. oblibuje sl.

'* £, J. kdo jí hledá a nabývá, lepšího zisku dochází, než aby stříbra
a lata nabyl.

"! Neboť tyto způsobojí toliko časnou, ona věak věčnou blaženost.
5 £ J. povstaly vody, t. moře. 1. Mojž. 1, 3.
" Hebr. ozdobou.

114
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2. abys ostříhal mysli své a rtové tvoji aby zachovali kázeň.
Nepozoruj na ošemetnost ženskou.'

8. Nebo plášť strdi tekoucí jsou rtové nevěstky, a stkvé
lejší nad olej hrdlo její.“

23. Onf umře, proto že neměl kázně, a vnesmírném bláz
novetví svém oklamán bude.

4 Poslední pak věci její hořké[jsou] jako pelyněk,a ostré KAPITOLA VI.
jako meč na obě strany ostrý.“ Dává radu rukojmie, vystříhůod lenosti, a od odpadice; a vypruvaje o sedmi

6. Nohy její sestupují k amrti, a do pekla pronikají kro- věcech Bohuprotivných velmi. Napominéposlouchatirodičáv a varorati se

kové její; * saDatvaa olsoleliství.

ge životanechodí,toulavéjsou krokyjejí, a ne- 1. Synu můj, alfbil-lis za přítele svého, dal-lis cizímu
: ruku svou,

Mets nyní, synu můj, slyš mne a neodatopnjod slov a 2. zapleten jsl slovy úst svých, a jat jsi svými vlastními* i řečmi.

m od ní cestu svou,a nepřibližujse ke dveřímdomu : 8. Učiniž tedy, co pravím, 'synu můj, a sebe samého vy
svobod: neboť jel upadl v ruku bližního svého. Běhej, pospěš,
probuď přítele svého.'

4. Nedej snu očím svým, aniž zdřímejte víčka tvá.
5. Vydři se jako arna z ruky [lovce), a jako pták z ruky

ptáčníka.
6. Jdí k mravenci, 6 lenochu, a zpytuj cesty jeho, a uč se

moudrosti : .
7. kterýž nemaje vůdce, ani přikazatele, ani knížete,

8. připravuje sobě v létě pokrm, a shromažďuje veční,
co by jedl.

9. Dokavadž lenochu spáti budeš? Kdy vstaneš ze sna

9. Nezadávej cizím (ženám) cti své, a let svých ukrutnému.“
10. Aby snad naplněni nebyli cizí ailami tvými a práce tvé

nebyly v domě cizím,“
11. a ty želel bys naposledy, když bys zhubíl maso své a tělo

své, a řeklbys:
12. „Proč jsem v- ošklivosť sobě vzal kázeň, a napomípáním

nepovolilo ardce m6?
13. Aniž jsem poslechl hlasu vyučujících mne, a k učitelům

svým nenaklonil jaem ucha svého?

14. Téměř byl jsem ve všem zlém. u prostřed shromáždění:16.BEvodazcisternysvé,a tokyzestudnicesvé:*KŽid svého?
18, 4. „7 : 10. Maličko pospíš, maličko podřímeš,maličko složíš race,

: : : aby pospal:

vn tekou studnice tvé ven, a na ulicích vody své 11. a [v tom] přijde na tebe ( J jako je cha
doba, a nouze jako muž ozbrojený. Pakli nebudeš lenivý,
přijde jako etudnice žeň tvá,*a chudoba uteče daleko od tebe.

12. Člověk odpadlec“ jest muž neužitečný, chodí s ústy
převrácenými>

13. mhourá očima, šoustá nohou, prstem mluví“
14. srdcem zlým kuje zlé, a všelikého času sváry rozsívá.
15. Na toho příjde v náhle záhuba jeho, a rychle setřín

bude, aniž bude více míti uléčení.?
16. Šest věcí jest, kterýchž nenávidí Hospodin, a sedmou

v obavnosti má duše jeho:
17. Očí vysokých“ jazyka lživého, rukou vylévajících krev

nevinnou,

18. srdce, kteréž kuje myšlení zlá, noh rychle běžících
k zlému,

19. svědka falešného, vynášejícího lež, a toho, kterýž roz
sívá mezi bratřími různíce.

20. Zachovej eynu můj přikázání otce svého, a neopouštěj
naučení matky své,

21. Přivazuj je k srdcí svému ustavičně, a zavěs je okolo
hrdla svého.*

17. Měj je sám, aniž buďte cizí účastníci tvoji.'© Job. 31,9.
18. Badiž požehnaný pramen tvůj, a vesel se s ženou mla

dosti své.!!

19. (Budiž ti jako] laně nejmilejší, a jako utěšený jelínek:
láska:její opojuj tě všelikého času, a v milováníjejím kochej
se ustavičně.'*

20. Proč by 8e měl dáti ovésti, synu můj, od cizí, a cho
vati se v lůnu jiné?

21. Hledíť Hospodin na cesty člověka, a všecky kroky jeho
znamená.'*

22. Nepravosti vlastní jímají bezbožného, a provazy hříchů
svých svázán bývá.

KAPITOLA V.

5 £ j. k svůdným vnadám.
* t j jako med sladkou a jako olej líbexnou, proníkavou a blsadkou

má řeč.

o o nísavéstidají,bývázlýahrozný,až | k smrti. 6. Mojž. 22, 23.
* Bv. Oyprian: „Nečistá láska nejedné smrti bývá příčinou.“

>L. Jívota svého smrti A ího U Židů bývaly nevěstky nejvícecizosemk

. Bratý Jan Z přirovnávánověstkyk propastem,kteréžotcovské dědictví pohí KAPITOLA VL

' ed jsem najrošttndjší se všech zde na semi, kýž jen ujdu trestn ' L j. za kterčhož Jel se zarněli, aby dostál povípnosti své, a tyvěčném nemuseli sám zaň

*t 1 pR m na ovévlastní *jako lonpežník,nebo uš ozbrojený,jemuž nebndešmocíodolati.
manželce.

'Lj.z ého manželství tvého nechťpojde četné potomatvo,

ješby bylo tobě 1 choti tvé k veřejné cti* © j. tak živ buď s manželkou svou, aby se nomnsil obávatí nevěr

postí jeji; spravuj a ochraňujuj jakožto hlava Její a sámjsa moudrýI moudrou a etnou býti.

* £ J. bojná bude.
* Hebr. syn Bellal, t. j. který Jako satan Bohu se protivuje, člověk

ný.
5 t j. jinak mluví a jinak mysli.

s 1.J. dává těm, kteří « nim srozuměnlJsou, znamení, že obmýlíU pojal. lesť « ošemetnosť, čehož zjevně vynážeti nesmi.
**Radi se tím počestné užívání manželství pro uvarování se smilstva. + Když náhle zjevny budou klamy ošemetníkovy, s kdo jim pod

" ©j. byť i akryl cizoložství před lidmi, Hospodinu bo tajiti ne brdé myall.
můžeš; neb on hledí atd. 9 ©Jj. měj je před očima a baď jich všdy pamětliv.

0 o Váp12Lvu BDVVLLPSe :ca jp ©-« 5B>
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22. Když budeš choditi, at kráčejí s tebou: když spáti budeš,
at ostříhají tě, a procítna rozmlouvej a nimi.

29. Nebo přikázání jest evítelnice, a zákon světlo; a cesta
k životu '“ napomínání kázně:

24. aby tě ostříhaly od ženy zlé, a od úlisného jazyka
(ženy) cizí.

25. ACnepožádá krásy její ardce tvé, aniž buď jat poky
nutím jejím:

26. nebo cena nevěstky sotva jednoho chleba jest:'' žena
pek muže (jiného) drahou duši jímá.'*

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

28. Anebo může-li choditi po řeřavém uhlí, aby nohy jeho
se peopálily?

29. Tak kdo vchází k ženě bližního svého, nebudeť člst,'*
když by se jí dotkl.

80. Nenít [tak] veliký hřích,'“ jestliže by kdo kradl, nebo
(snad jen) krade, aby nasytil lačnou duši.'*

31. Postižen také jsa, navracuje sedmeronásobně a veškeren
statek domu svého dá.'“

32. Ale kdo jest cízoložhíkem, pro nedostatek srdce ""ztratí
duši avou:

39. mrzkosť a hanbu ahromažďuje sobě, a pohanění jeho
nebude shlazeno:

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

35. aniž se upokojí prosbami kohokoliv, aniž přijme za vy
koupení dary velmi mnohé.

KAPITOLA VII.
Povubazuje k moudrosti, a k ostříhánísákosů; vypravuje lstí a podvody clzo

lolule, a před olm! vystříbá.

1. Synu můj, ostříhej řečí mých, a přikázání má schovej
u sebe.

2. Synu, zachovávej přikázání má. a živ budeš: a zákona
mého jako zřítelnice oka svého (ostříbej).

3. Přivaž jej na prsty avé,napiš jej na dckách ardce svého.
4. Rciž moudrosti, sestra má jsi: a opatrnost jmenuj pří

telkyní svou,
5. sby tě ostříhala od ženy cizí,“ a od postranní, kteráž

mluví slova sladká.

6. Nebo z okna domu svého skrze mřížky vyhlédl jsem,
7. a vidím maličké, a spatřil jsem mládence nerozumného,
8. který šel po ulici vedle úhlu, a blíž cesty domu jejího

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

" k bialenosti.
" £ Jj. nestojí aní za kus chleba. Jinak: pro ženu nevéstku (přichá

teji o všecko) aš do kusu chleba.
" £ j. elzoložníce člověka o to nejdražší, co má — o duži.
'"*Hebr. bez trestu.
" £. | u přirovnání k smilstvu a elzoložstvu.
t £.J. toliko s hladu.
"6© Jj. byť | celé jmění své dáti musil; práva tebdejší tak velikou

ukládala.nábradu
'" pro chudobu srdce; nebo bida největší člověka jest, upadnouti

v takovon obavnosí, t. uejvětší nesmyslnost.

KAPITOLA VL. ©

* £ j. moudrosť ostříhá tě, abys nehověl zlé žádostivosti ové; žena

mladík jen všetečně se v noci potulaje; tyť jsou
první kroky k hříchu, k časné a věčně zdhubě.

E (Act bu:A "AP PEKSSSEEa
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10. A aj žena vyšla vstříc jemu v ozdobě nevěstčí, připra
vená k jímání duší, štěbetná a toulavá.

11. nepokojné, a nemohoucí v domě postáti nohama svýma,
12. a jednak vně, jednak na ulicech, jednak vedle úhlů

úklady činící.
13. A ujavěí mládence políbila ho, a tváří nestydatou laho

dila ma, řkouc:
14. Oběti“ za zdraví slíbila jsem; dnes naplnila jsem

sliby své. .
15. Protož vyšla jsem vstříc tobě, žádajíc tě viděti,“ a na

lezla jsem [tě].
16. Setkala jsem provazy“ lůžko své, ustlala koberci malo

vanými z Egypta.
17. Skropila jsem postel svou myrrhou, a aloem, a skořicí.
18. Pojď, opojme si prsy, a požívejme žádostivých objímání,

až do jitra:
19. nebo není muže doma; odšel na cestu předalekou.
%0. Pytlík peněz vzal s sebou: v den plného měsíce vrátí

se do domu svého.

21. Opletla jej mnohými řečmi,a lahodností rtů přitáhla jej.
22. A ihned jde za ní jako vůl k zabití vedený, a jako

beran bujný, nevěda, blázen! že do okovů tažen jest,
23. až pronikne střela“ játra jeho; jako když pták po

spíchá k osidin, nevěda, že tu jde o život jeho.
24. Nyní tedy, synu můj, slyň mne, a pozoruj slov úst

mých:
25. Nenachylujš se k cestám jejím mysl tvá, aniž sklamán

buď stezkami jejími;
26. nebo mnohé zranivěl porazila, a ti nejsilnější namrceni

jsou od ní.
27. Cesty pekelné dům její, pronikající do vnitřnosti smrti."

KAPITOLA VII.
Moudrosťk mllování sebe záv, též sobe samu vychvaluje, že Jest ©Bobem spolu

věků, | s nit všecko řidi; kteřiji vyhledávají, še blahoslavení, kteří pak ji
pohrdaji, Ze nešťastal Jsou.

" 1. Zdaliž moudrost nevolá, a opatrnost nevydává hlasu
svého?

2. Na výšinách a nejvyšších vrších, u cesty, u prostřed
stezek stojíc.

3. u bran městských, ve dveřích samých mluví,' řkouc:
4. O maži, k vám volám, a hlas můj k synům lidským.
5. Srozumějte, maličcí,“ chytrosti, a nemoudří pozorujte.
6. Slyšte! nebo o věcech velikých mluviti budu: a otevrou

se rtové moji, aby pravé věci ohlašovali.
7. Pravdu přemyšlovati bude hrdlo mé, a rtové moji v ohav

nosti míti budou bezbožného.

8. Spravedlivé jsou všecky řeči mé, není v ních nic ne
pravého, ani převráceného.

* Z nichžto 60 čásť k hodům používala.
* a k hodům obětním tě pozvatl, Hle jak pod rouškou zdvořilosti

k hříchu vábi.
5 £ j. pentlem! okrášille.
* t j. střela probuženého svědomi, jakož i skása na zdravé tělesném

s hříchu toho následující.
* £ Jj. pohřižující v omrf věčnos, a niž nelze ns věky vyjíti.

KAPITOLA VIIL

tt Jj. všady hledá. Co dále tuto následuje, rozumějí svatí Oteové
Jakoby Pán Ježiš mluvil.

" jinak: nezkušení — zpozdllí — pošetilí; věčná mondrosť u dítek
a sprustých neučencích počala nebeským učením svým.
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9. Přímé jsou rozumným. a pravé“ těm, kteříž dosáhli

umění.

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

11. Nebo lepší jest moudrost než všecky nejdražší věci:
aní ty nejžádeucnější nemohou se jí vyrovnati.

12. Já, moudrost, bydlím v radě, a umělým přítomna jsem
myšlením. *

13. Bázeň Hospodinova nenávidí zlého: brdosť, a pýchu, a
cestu nepravou, a ústa dvojího jazyka * v ohyzdnosti mám.

14. Má“ jest rada a pravost, má jest opatrnost, má jest síla..

15. Skrze mne.králové kralují, a ustanovitelé zákona správedlivé věci nařizují:
16. skrze mne knížata panují, a mocní usuzují.eprarodinost."
17. Já miluji ty, kteříž milují mne: 'a tí, kteří v jitře bdí

ke mně,“ naleznou mne.
18. Se. mnou jest bohatství, a sláva, zboží nádherné, a spra

vedlnost.*

19. Nebo lepší jest ovoce mé než zlato a kámen drahý.
a úrody mé nad stříbro výborné.

20. Na cestách spravedlnosti chodím, prostředkem stezek
soudu.'“

21. abych obohatila ty, kteříž mne milují, a poklady jejich
naplnila.

22. Hospodin vládi mnou ** na počátku cest mý
než byl co činil od počátku.

23. Odvěčnosti zřízena jsem, a od etarodávna, prve než
zemé učiněna byla.

34. Ješté nebylo propastí,'* a já již počata byla: aniž ještě
studnice vod byly se vyprýštily:

25. ještě hory u veliké tíži nestály: před pahrbky já jsem
se zrodila.

26. Ještě byl neučinil (Bůh] země, a řeky a stěžejí okrsku
zemského.

27. Kdýž připravoval nebesa, byla jsem přítomna: když
Jistým právem a okolkem ohražoval propasti: '*

28. když povětří upevňoval svrchu, a odvažoval studnice
vod:1

29. když vůkol kladl moří mezejeho, a zákon ukládal
vodám, aby nepřestupovaly -končin svých: když odvažoval zá
klady země.

18 prve

3 £ J. zřetelné, k srozumění enadně; sle | hluboké omění v sobě
obsahují nčeným.

* ©J. kde dobrá -rada, kde dobré myšlénky jsou, tnť | ji jsem a
opak: kde já Jsem atd

* ©j. dvojatý,na dvě strany mluvící, faležnýjazyk. Ot00li (ďábel
odpůrcem jest pravdy.

* t J. ode mne pochází, já jsem takměř matkou rady. Věnem mon
drosti jsod radaa mysl povná.

* dávají zákony, určují práva. Jen kdo k nejvyššímu cili sákonův,
opravedinosti, hlodí, dobré zákony dáti může.

* t J. kteříž mno pllně od prvního mládí svého hledaji.

9 £ J. mne provázejí i bohatství atd. Kdo mondrosť a spravedlnostmiluji, poklady mají, jichž zloději nokradon.
"9 £ Jj. v soudu anj k té ani k ově straně se nekloním, neodohylojí:

nýbrž přímo středem dle práva rozsuzuji.
" £ J.oměl mno při sobé.
"L Jj. na počátku bytnoati své, t. od věčnosti. Slova tato znamenají:

že Otec byl vády v Bynu a Syn vždy v Otel (Jeroným.) Sv. eírkov
obrací slova | 22—82 k nejavětější Rodlčce Boží, Panně Mari

Pro 6000 nebo obaoe,v oěměz počátka země s0 nalézala. Viz1 Mojí. 1,
ej kast dle zákonů,jež sám příroděurčil,zemia vesmírokroužil,

kteréž původně byly tokuton směsicí,
"Lt | voduv pravý poměr k zem! snché přivodil.

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

31. hrajíc na okršlku země: a rozkoš má, býti s syny lid
akými. .

82. Nyní tedy, synové, elyšte mne: Blahoslavení (jsou),
kteříž osetříhají cest mých.

93. Slyštež kázeň, a budte moudří, a nezamítejte jí.
34. Blahoslavený člověk, kterýž slyší mne, a kterýž bdí

u dveří mých na každý den, a střeže u veřejí dveří mých.'*

30. Kdo by mne nalezli, najde žívot, a donáhno spasení od
Hospodina:

36. kdo by pak proti mně hřešil, urazí dušl svou. Kdožkolí
mne nenávidí, milují smrť

KAPITOLA IX.
Mondroaf vystavivěl si dům, k bodům svým milostně sve; totdií činí Bláznivosť

anebo Nešlecholnosí, vyobrazena osobou smlinice,

1. Moudrost vystavěla sobě dům,' vytesala sloupů sedm;*

2. obětovala obětí své,* smísila víno,“ a přistrojila stůlsvůj;*
3. a poslala děvečky své,“ aby volaly na hradě a na zdech

městských :
4. „Jestli kdo malíčký," pojdiž ke mně!“ A k nemoudrým

mluvila:

5. „Pojďte, jezte chléb můj, a píte víno, kteréž jsem smí

6. opusťte dětinství,“ a živí budte,“ a chodte po cestách
opatrnosti.“

T. Kdo vyučuje posměvače. sám sobě "křivdu činí: a kdo
tresce bezbožného, [sám] sobě poškvrnu dělá!

S. Netrescíž posměvače, aby tě nevzal v nenávist. Potrescl
moudrého, « bude tě milovati.

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

10. Počátek moudrosti bázeň Hospodinova: a umění svatých
(jest) opatrnost.

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

1 £,J, kdo stálo a bedlivě po mně dychtí a ve všech připadnostech
(života dle rady mě se Hdi. To však nelze leč těm, kteří pokorní a
trpěliví jsou.

KAPITOLA 1X.

! Duchovní dům ten jost cirkev Kristova, ktorá jest sloup a utvrzení
pravdy. .3tj.založlvšíjejnamnobýchslonpich,t.nádherně,p poleobyčeje
krajin východních. Dnehovně se míní sedmero darů3hodynásledovalyobyčejněpoobětiné

* £ připravila je rozličným kořením; snebo vodou Je emísíla, poně
vadí víno krajín východních samo příliš silné jest. Jen při nezřízených
hodech pohanských pivall pouhé nesmišené víno. Poukazuji tedy slova

mista tobo | k tomu, žo na bodech lidí moudrých, zbožných atřidmost
předsedati mi.

* Duchovně rozuměj něení a svátosti; zvlášť nejev. ev. oltářní.
*t Jj. apoštoly a borlivě pastýře cirkve. Novyzýlá mužů bojovných,

nýbrž slovutné nevinnosti, něžnosti, bedlivostí.

* £ J. pokorný, očelivý. MaličcíJak oa moudrosti nejvíce potřebnl,tak jsou Jí nejvíce schopní, Mut. 18, 2. 3.
* £. j. nemoudrost.
9 c. J. šťastni buďto. Opustitl nemoudrosť hříchu, a obrážití se k Bohn

vede k blaženosti.
'* c, j dochází hanby a pohanění. Verá ten souvisi s předošlým takto:

Vás sprostné, kdož jste dobrá vůle, ráda boudavyučovati, ne pak bez
božníky a posměvače uáboženství, které kdo vyučuje, dochází hanby
a potupy. V ten smysl sv. Pavel: „Člověka kacíře po jednom i dru
bém napomenutí varuj se“
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12. Budeš-li moudrý, sobě samému budeš: pakli posměvač,
sám zlá poneseš.

18. Žena bláznívá a kříklavá, a plná lahození, a ovšem nic f
neamějící,'*

14. sedí ve dveřích domu svého na stolicí na vysokém místě
města,

15. aby volala mímo jdoucích po cestě, a přímo jdoucích
cestou svou:

16. „Kdo jest maličký,'“ uchyl se ke mně.“ A bláznamluví:

17. „Voda kradená eladší jest. a chléb skrytý libější.'?
18. A [on)'* neví, že obrovétam jsou,'* a v hiubokostech

pekelných hodovníci její.

PODOBENSTVÍ ŠALOMOUNA,

Posavade všeobecná života pravidla podával a syna vůbec k vyhledávání mon
drosti napomínal; nyml svláštní včalikým stavům nančesl dává, aby všecky

Božské moudrosti účastny učinil,

KAPITOLA X.
Ukazuje, co moudrý a blázen, opravedlivý a besbožný, pllzý a ilný, sprostný

a převrkosný; co láska a nenávidí, a co Jasyk působí.

1. Byn moudrý obveseluje otce: ale syn bláznivý" jest zá
rmutkem matcesvé,

2. Nic neprospějí pokladové bezbožnosti;* ale spravedlnost
vysvobodí od smrti.

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

4. Nouzi způsobila ruka lenivá: ruka pak allných oboha
cuje. Kdo zpoléhá na klamy, ten pase“ větry: a týž také
(jako) ptáky v letu stíhá.

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

©. Požehnání Páně (jest) nad hlavou spravedlivého : ale ústa
bezbožných přikrývá nepravost.“

7. Památka spravedlivého (zůstává) s pochvalou:* ale jméno
bezbožných shnije.

8. Kdo jest moudrého ardce, přijímá přikázání; ale blázen
rty [svými] se bíje.“

9. Kdo chodí upřímě, chodí důvěrně: kdož pak převrací
cesty své, vyjeven bude.'

'' £. j. moudrost světa s těla podobna jest nestydaté ženě, která sedí
před domem a ty, kteří k pravé moudrosti směřují, odvodí. Ton se
rozumí | všeliké křivé učení proti svaté víře čelicí.

n A kený,a Klamněslovmoudrostipoužívá;ihned17.

1era svrchu:1618 16.atd.t neskujenec, nesmyalník.

ej iaonboově, pekalnépotvory slovem,že k časnésáhobě| amrtivěčné ved
KAPITOLA X

* £ Jj. nešlechotný; rozuměj: še | matka má radosť ze zdárného,
i otec též zármutek z nezdárného.

* t. Jj.bezbožně nabytí. —Učí tato, Jak se bohatství nabývati, a jak
se ho užívati má.

> požívá, Ji pouhý vítr; jj odonákno svého cíla, jako kdo by aechtěl pouze povětřim

*Hebr.ukrutnosť;t. Kabočaiciergo a za svÓvezmou.
yn hlavou“dí, jakožtonejvznešenějšíčástkouHebr. bývá v požehnání.

3 vlastnímiřečmisi škodi. Jinak: blázen žádnéhoslovanestrpi,

pro každé napomenutí se mrzivá, jako " bo bičem bil.* £ j. skutky jeho příjdou na jero — k potrestání.

Ta areLE P3VE ea

2 P: i . KAPITOLAX. 94

10. Kdo mhonrá okem,* bude míti bolesť: a blázen rty bit
bude.*

11. Pramen života '* [jsou] ústa spravedlivého: algo ústa
bezbožných přikrývají nepravoet.'*

12. Nenávist vzbuzuje sváry: ale láska provinění všecka
přikrývá.

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

14. Moudří skrývají umění: ale ústa blázna nejbližší jsou
k zahanbení.'*

15. Statek bohatého, [jest jako] pevné město jeho: a strach
chudých [jest] chudoba jejich.!“

16. Skutek spravedlivého [jest] k životu: '* ovoce pakbez
božného k hříchu.

17. Cesta života '“ tomu, kdož ostříhá kázně: ale kdož do
mlouvání zanedbává, bloudí.

18. Ukrývají nenávist rtové lživí: kdo pronáší pohanění,
nemoudrý jest.

19. Mnohé mluvení nebývá bez hříchu: kdo pak zdržuje
rty své, opatrný jest.

2. [Jako] stříbro výborné, (jest) jazyk spravedlivého: ale
srdce bezbožných za nic.

21. Rtové spravedlivého vyučují velmi mnohé: kteříž pak
neumělí jsou, pro nedostatek srdce '" zemrou.

22. Požehnání Hospodinovo bohatá číní, aniž se k nim při
tovaryší trápení.'*

23. Jako ze »míchu blázen páše nešlechetnosť: moudrost
pak jest muži opatrnost.'*

24. Čehož se bojí bezbožný, přijde naň: čehož žádají spra
vedliví, dáno bude jim.

25. Jako bouře, kteráž pomíjí, [tak] nebude bazbožníka:
epravedlivý pak (jeet] jako základ věčný.“?

26. Jako ocet zubům, a dým očím, tak [jest] lenivý těm,
kteříž jej poslali.*'

21. Bázeň Hospodinova přidá dnův: a 1éta bezbožných ukrácena budou.

28. Očekávání spravedlivých [jest] veselí: naděje pak baz
božných zahyne.

29. Silou [jest] upřímému cesta Hospodinova:** a strachem
tém, kteříž činí zlé.

5 £ Jj. úlisně se zornítř tváře: nebo opak toho co mluví kynutim
okazuje.

* t Jj. dá pokutu, bude míti bolesť. — Oba patří k těm, o nichž právě
děl, že převrací cesty své.

"©£ j. blaženosti, vydávajíce opasltelná navčení.
1 £, j. lahodně, aladoe minvice, kdežto v ardel zlobu chovají.
'' £, j. bez mondrosti, t. ktorý žádného cítu nemá pro pravdu a dobrá

naučení; ten přísného trestu dojde.

tj. moudrý nenkasnje své učenosti, leč by tím prbělí blázenvšak nesmyslně mloví a tím sl nesnáze a
'* £ j. Jakož bohatého statek hrdým činí; tak obedáho: nouze činí

bázlivým
1 t. jest užitečný a prospěšný jemu 1jiným.
19£, j. blašená: „chceš-li vjiti do šivota, zachove) příkázání.“ Mat.

19, 17.
""$ j. rosumu, pro svou pošetilosť zabynou, ješto pro pravdu elita

nemajíce, v nepravosti trvají.
W£ J. namáhání; tof zvlášť, kdyš jednáme dle příkazu Páně, Mat 6,

33. a Lak. 16, 9.
"9©J. muž rosamný moudrosti dle přikázání Božích se opravuje
všem.ve

2*nedá se nižádnou nehodou života toboto od opravedlnosti odvrátiti,
jako ku př. sv. Jan Zlatoústý.

% ©j. do služby najali; tim k ochotností a bedlivosti nspomíná, kdož
záležitosti jiných obstarávají.

1 t j. zachovávání zákonův Páně jest základem i tělesného zdraví,
1 statné mysli.

115
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80. Spravedlivý na věkypohnut nebude: berbožní pak ne
budou bydliti v zemi.

81..Ústá spravedlivého vydají moudrost: [ale] jazyk- pře
vrácených zahyne.
: 82. Rtové spravedlivého pozorují na věcilibé: ale ústa bez
božných na převrácené.

+ :

570 KAPITOLAXI.
Užitky otnosti, škody nepravosti,

1. Váha falešná. ohavností jest Hospodina: ale závaží pravé
jest vůle jeho.

2. Kdež bude pýcha, tu bude i pohanění: ale kde jest po
kora, tuť i moudrost.

3. Sprostnos( spravedlivých apravovatí bude je: ale okla
mání převrácených vyhubí je.'

4. Neprospějeť bohatství v den pomsty (Boží): ale sprave
dlnosť vysvobodí od smrti.

5. Spravedlnost upřímého spravovati bude cestu jeho:
v bezbožnosti své zajde bazbožný.

6. Spravedlnost upřímých vysvobodí je: ale v úkladech svých
polapení budou nepraví.

7. Když umře člověk bezbožný, žádné naděje nebude [jemu]
více: a (všeliké) očekávání pečlivých zahyne.“

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

9. Pokrytec ústy oklamává bližního svého: ale spravedliví
vysvobození budou uměním.“

10. Z dobrých věcí spravedlivých lidí veseliti ee bude město :
a když zhynou bezbožní, bude chválení,

11. Požehnáním spravedlivých zvýšeno bude město: ale ústy
bezbožných vyvráceno bude.

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

13. Kdo chodí lstivě,“ pronáší tajnosti: ale kdož má věrné
grdce, tají to, což mu přítel avěřil.

14. Kde není. eprávce, lid padne: ale blaho (přebývá), kde
jest mnoho rady.

15. Soužen bude zlým, kdo slibuje za cizího: ale kdo se
vystříhá osidel," bezpečen bude,

16. Žena milostná najde slávu: a šilní budou míti bo
hatatví.*

17. Dobře činí duši své“ muž milosrdný: ale kterýž jest
ukrutný, £ příbuzné zamítá.

KAPITOLA XL

* t J. opravodilvé vede aprostaosť po pravé cestě k životu věčnému;
ale nešlechetníky sama ošemetnost jejich v záhubu uvrhnje; Bůb do
pouští, že v svá vlastní osjdla upadnou.

9 © Jj. smrtí hyne naděje bezbožných a všeliké záměry péče Jejich,

1 těch, kteříž na ně se
S Příklad: Aman a Mardoobens: Daoiel a žalobole! jeho.
* © J. znamenají lesť nešlechotníkův, a varují se. —
* £ j. kdo zlehčuje bližního. — t. mišením drzosf mnobého přemůžeš.
* t j. kda obojetně jedná; kdo obcházeje vyzvědá na jiných, což

opět druhým často přokroucenů donáší.
" t J. rmkojemství, aby nebyl oklamán od těch, kteří rádi na cízi

mozoly živi jeou.
* t J. Jako Zena ačkoliv slaba jsone svými ušlechtilými mravy do

chází chvály, tak eilní mužové přičiniti se mají, sískati slušné výživy
a bohatství. Řecky: Žena bodná získá muži slávu.

> ©J. sobě samému. Řecky: „Habí tělo svó nemilosrdný“ nepřeje
jinému, nepřávů sobě.
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18. Bezbožný dělá dílo nestálé: '* ale kdež roznívá sprave
dlnosť, má mzdu trvanlivou.

19. Dobrotivosťpřípravuje život: alonásledování zlého smrť.
20. Ohavné [jest] Hospodinu srdce zlé: a zalíbení jeho

[jest] v těch, kteří přímě chodí.
21. Ruka v ruce nebude bez viny zlý: '' símě pak eprave

dlivých spaseno bude.

22. [Jako] kroužek zlatý na ehřípích svině, (tak jest) ženapěkná a bláznivá.'? .
23. Žádost spravedlivých jest všeliké dobré: ale očekávání

bezbožných prchlivost.'*

24. Jedni udělují vlastních věcí a bohatší bývají: Jiní ná
silně berou cizí věcí, a vždycky v nouzi jsou.

25. Duše, kteráž dobrořečí,"*ztuční: a kdož jiné napájí, sám
také napojen bude.'*

26. Kdo skrývá obilí,'* zlořečenbude od lidí: ale požehnání
(přichází) na hlavu těch, kteříž je prodávají.'"

27. Dobře přivatává na úsvitě, kdo hledá '* dobrých věcí:

kdož pak pilen jest zlých věcí, potlačen bude od nich.'?

28. Kdo doufá v bohatství savé, padne:** ale spravedliví
jako zelenýlist rozplodí se. :

29. Kdo kormoutí dům svůj,“! vládnouti bude větry:**
a kdož blázen jest, sloužítí „bude moudrému.“*

30. Ovoce spravedlivého [jest] strom života :** a kdož se
ujímá o duše,"* moudrý jest.

31. Jestliže spravedlivý na zemi béře odplatu, čím více bez
božný a hříšník.*“

KAPITOLA XI ©

Jedná o kánní s spravedlnosti, odměně dobrých a potrestání alých.

SW

(8

"1 Kdo miluje kázeň, miluje moudrost: kdož pak nenávidí
domlouvání, nemoudrý jest.

2. Kdo dobrý jest, obdrží milost od Hospodina: ale kdo
doufá v myšlení své, bezbožně činí.

3. Neupevní se člověk' bezbožností: ale kořen spravedlivých
nepohne ge.“
" 4 Žena pilná jest koruna inuže svého: ale (jakoj hnis
v kostech jeho [jest ta), kteráž hanebné věci činí.

'e £. J. neprospěšně, jimž si žádné mzdy nezíská, ale nvaluje nass0

trest.Gal.6, 7.
" £ j. nechť sobě zlí sebe více drží ruku vespolek, nenjdon trestu.
t Ženy vo východních krajinách vosí zlaté nebo stříbrné kroužky

na nose,pro s přokrádkanosní.1. Mojž.24,47. Blárnívátolik co nemravná, bezbož

4 8 pravedíní mají ed Bohak očekáváníodměnudobrou,berbožní však
"ej dobrodialprokazuje.
" £. 1. kdo jiným dobře činí, cám prospěch z toho. má, poněradě bo

požehnání a odplata nemine.
'6 ©,J. na větší drabo čekaje.
'* © Jj.v čas, kdy se tím | bližnímu prospěje.
" € J. pllen, pečliv jest v dobrém,
'* t.j nepravost při vší póči k zábubě spěchá.
*e © j. Jako list svadlý.
"© j. marnotratností a nemoudrým hospodařením.
* ©Jj. téhož statek n vítr se obrátí, níčehož nebude míti.
**L j. z nouze moudrému podroben bude,

%©J. dobrěskutkynp] k životuvěčnému.% tj. k Bohu a ctnosti je veda.
+ 4. j. za své nepravosti zaslonžený trest trpí?

KAPITOLA XIL

' £J. nemá trvanlivého štěstí.
2 ©j. sláva a blaženost potrvá v potomatvu jejich.
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5. Myšlení. spravedlivých soudové: ale rady bezbožných
lstivé.“

6. Slova bezbožných činí úklady krvi:“ ústa pak sprave
dlivých vysvobodí je.*

7. Obrať bezbožné, a nebudon:“ ale dům spravedlivých
ostojí.

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

9. Lepší jest chudý a mající svou potřebu, než slavný a ne
mající chleba.*

10. Ví spravedlivý o duši“ dobytka svého, sale srdce bez
božných [jest] ukrutné.

11. Kdož vzdělává zemi svou, nasycen bude chlebem: ale
kdo následuje zahálky, blázen jest. Kdo lahodný jest v obme
čkání ae na víně“ zanechává ve svém příbytku pohanění.

12. Žádost bezbožného jest obrana [lidf) nejborších ale
kořen spravedlivých bude míti prospéch.'“ .

18. Pro hříchy rtův přibližuje se pád zlému: ale sprave
dlivý ujde úzkosti.'!

14. Z ovoce úst svých jedenkaždý nasycen bude dobrým,'"
a podle skutkův rukou jeho odplaceno bude jemu.

15. Cesta blázna přímé“ před očimajeho: ale kdo moudrýjest, poslouchá rady... - 
o. Blázen hned ukazuje hněv svůj: ale kdožtají křivdu,'“
chytrý jest

17. Kdož mluví, co zná, ukazuje spravedlnosť: ale kdo lže,
svědek jest lstivý.

18. Jest, který alíbuje, a jako mečem svědomí boden bývá:
ale jazyk moudrých jest zdraví.'*

19. Rtové pravdy utvrzení budou navěky: ale kdo svědek
kvapný jest, má jazyk lživý."“

2. Lest (přebývá) v srdci těch, kteříž zlé obmýšlejí: ale
kteříž vcházejí v rady pokoje,'? za těmi jde radost.

21. Nezarmoutí spravedlivého, což by ee koli přihodilo jemu :
bezbožní pak naplnění budou zlým.

22. Ohavností jsou Hospodinu rtové lživí: ale ti, kteří
věrně činí, líbí se jemu.

23. Člověk opatrnýtají umění (své): *%ale srdce nemoudrých
vyvolává bláznovství.

* ©J. myšlení spravedlivých směřnje k dobrému: myšlení beabož
ných ke lsti a podroda.

* © J. životu blliního.
5 £ J. buď ponaučením, buď spravedlivým zasténím.
S ©J. sotva 00 bys se obrátil, zahynou.
* £ Jj. lepší jest ten, jehož ai lidé pro jeho sprostnosť nio neváží,

má výživu svou, než ten, kterýš al alavně počíná, ale ni;i
do rád ohodivá

ch potlačovat, Úřk se zastávati, tof jest snaha bozbož
álé věo správědlivých zvítězí.hhbezbožnýsvouvlastuířečísoběkzlémum příšínoubývá;po

opatrně se | v mluvení maje, nchází toho
"ej izja každédobrésjovonajdeodplaty: tím vícepak kdodobré

skutky koná.
' Přímá ae zdů jomu; má za to, že dobře činí, £ protož dobré rady

nepřijímá.
**£ j. nedá na sobě znáti, že trpí křivdu.
'* £ J. kdo neopatrně slibuje, boď nemoha spiniti, anebo něco bříš

'* £ Jj. kdo nepovážilvě svědší, dopouští se lží, aby lež svon ztvrdil.

bn Jest mnohý,Jebaž slova raní 6o meč; ule jazyk moudrých jestJitelný.

" -ře radi ku pokoji, jak mohou podporujíce bližních svých, a po
" Vla Jak. 8, 17.

KAPITOLA XIII. 918
r

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

25. Truchlivosť v srdci muže sníží ho, ale řečídobrou obve
selen bývá.

26. Kdo ai nevážíškody pro přítele, spravedlivý jest: cesta
pak bezbožných zklame je.**

27. Nedojde lstivý zisku: ale statek člověka (přičínlivéhoj
bude cena zlata.*“

28. Na stezce spravedlnosti (jest) život: ale cesta bludná
vede k smrti. :

KAPITOLAXIIL
Roaličná mraval pravidla,

1. Syn moudrý (přijímá) cvičení otcovo: ale kdož jest po
aměvač, neslyší, když se mu domlouvá.*

2. Z ovoce úst svých člověk nasycen bude dobrým: ale
duše přestupníkův nepravá [jest],*

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

4. Chce se i nechce lenivémn:* duše pak pracujících
ztuční.*

5. Slovo lživé v ohavností míti bude spravedlivý: bezbožný
pak zahanbuje, a zahanben bude.

6. Spravedlnost ostříhá cesty nevinného: bezbožnosť pak
hříšníka podvrací.“

7. (Mnohý] jest jako bohatý, ješto nic nemá, a [mnohý
opět) jest jako chudý, ješto má mnoho zboží.

8. Výplatou zá život (jest) člověku bohatství jeho: ale kdo
chudý jest, netrpí domluvy.“

9. Světlo spravedlivých obvezeluje," svíce pak bezbožných
zhasne.“

10. Mezi pyšnými ustavičně jsou svárové: ale ti, kteří
všecko s radou číní, epravají ae moudrostí.*

11. Statek spěšně dobytý umenšen bude:'* ale který se
pomalu shromaždaje rukou,'* rozmnožen bude.

12. Naděje, která se prodlévá,'“ trápí duši: ale žádost když
"se naplní (jest jako) strom života.'*

13. Kdo utrhá některé věci, sám se k budoucímu času za
>

"*nebo pokntu: t kdo lstně abohatnouti hledí, v nonzi upadnou a
soužití budou.

1%Spravgilivý i škodu trpi sám, aby větší bllžního škody ušetřil,
anebo mu jinak prospěl; bezbožný ršsk na zkdze břišního štěstí své
zakládaje, zklamán bývá v záměrech svých.

4 ©j. podvodník nealoví kořisti své (hebr.), nezbohatne; ale spra
vedlivý a pílný člověk nabnde jméní velikého.

KAPITOLA XUL

* nodbá na žádnou domlnvu. („Moodrého napravíš slovem, blázna
an! boli.“)

2 4 J. těží zlé neštěatí. Hebr. nasyvena bude zlým.
* t. J obtížno mu odhodlati se k práci.
* t J. sbohatne. Totof má místo i o pečlivosti života tělesného

h dnževného.$ nevinnosťjest nevinnémů štítem ; bebožnosť bezbožnému osidlem.
%Bohatstvím pe člověk v nebezpečí vyplatiti může; chndý pak ne

maje „Dičehoj, nebojí se takové nehody, by se musil vypláceti, a tak

* ©j. sláva a všecko štěstí Jejich zahyne.
9 © J. n všem dle vespolné rady si počinajíce, mondře jednají.

"9 4. j. jelikož obyčejně | nespravedlivě nabytý bývá.
" £ J. prací a poctivou onažností.

. '*£ j. bez vyplnění.
"9 4. J. blaží sladkou útěchou, Jako živý etrom sladkým ovocem.

=NĚL



KNIHA PŘÍSLOVÍ

vazuje: ale kdož se bojí přikázání, v pokoji obývati bude.'*
Duše lstivé bloudí v hříších : **spravedliví pak milosrdní jsou,
a alitovávají se.

14. Zákon moudrého [jest jako) studnice života,'“ aby se
uchýlili od pádu smrti.

16. Učení dobré dá milosť: na cestě potupníkův (jest)
propast. 1"

16. Opatrný všecko s radou činí: ale kdo blázen jeat, uka
zuje bláznovství.*

17. Posel bezbožného upadne ve zlé: posel pak věrný (při
náší) zdraví.'*

18. Chudoba a hanba [potká] toho, kterýž opouští kázeň:
ale kdož povoluje tomu, jenž ho kárá,*“ oalaven bude.

19. Žádost jestli se naplní, líbosť působí duši: v ohavností
mají blázní ty, kteří utíkají zlého.*" ©

20. Kdo chodí s moudrými, moudrý bude: ale přítel bláznů
podobný učiněn (jim) bude.

21. Hříšníky stíhá zlé: ale spravedlivým odplaceno bude
dobrým.

22. Dobrý zůstaví po sobě dědice syny a vnuky:
bříšníka zachován bývá spravediivému.““

23. Hojnosť pokrmův [roste] na novinách otcův:*? a jiným
shromažďují se bez soudu."*

24. Kdo šetří metly, nenávidí eyna svého: ale kdo ho mi
luje, v čas" jej tresce.

919
o

i statek

25. Spravedlivý jí, a naplňuje duši svou:*“ břicho pak :
bezbožných jest nenasytitelné.

KAPITOLA XIV.
Moadrých a prouřetelných lidi dobré řízeni, a peproařetalných nešťastný

okasuje.konec te

1. Moudrá žena vzdělává dům svůj: nemoudrá i vystavený
[vlastníma] rukama boří.'

2. Kdo chodí přímou cestou a bojí se Boha, pohrzen bývá
od toho, kterýž kráčí cestouzlopověstnou.

"* t. J. kdo o některém přikázání Božím křivě soudí, že se přísně
sechovávati nemusí, vinu sl ukládá k budoucímu soudu : kdo však se
přikázání bojí, bedlivě je plně. bude pokoj míti v tomto [ osom životě.

'* kdo lstně bohatství se domábají, v hříchy upadnou, kdežto opra
vedlivým Bůh tak hojně pežehnává, že ! jiným adiloti mohoa.

"6£ j. sobě I jiným.
" 4 Jj.cesta Jejloh vede k propasti, k sabynuti. a
" £ j. jednáním svým nepřbdlože :

4poctivému plnomocniteli svému, rozhněvaných stran k pokoji
přivádě, jako kdyš lékař rozevřené rány hoji.

*%£ j. kdo rád přijímá nejen enatí, knirj | pokárání,
“Pori nj překrásné| takto: tržená,(rozkošpotlačená)sladkostí jest mondrému; Jen blázní v ohavností mají tobo, který s0
vadaluje (varaje) zlého

» £ Jj.nemá stálosti "a obyčejně prohýřen bývá, « pak se dostává
do rukou hodnějšího majitele.

“ Hebr.: ehodých; t. J. chudý | se země posté, když Ji pílně vzdě
lává, bojnosť chleba nabývá.

% Hebr.: Jiným k skažení přichází i to nejlepší role pro nesoud,

Berozum,Boa prost Anebo: Jíným zbyne I co si hojně nashromášďili pro dřetví
"“ v záhy,nebo"bodlirě.
* 4 Jj. do sytosti Jí.

KAPITOLA XIV.

." t J. nejen zpustnouti nechává, nýbrž | sama k zahynotí jeho
pracuje. '
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8 KAPITOLAXIV. 920

3. V ústech blázna metla pýchy:“ rtové pak moudrých
ostříhají jich.*

4. Kde není volův, prázdné jsou jesle:“ ale kdež mnoho
osení, tuť jest zjevná efla vola-*

5. Svědek věrný neklamá: ale svědek letivý mluví lež.

6. Hledá posměvačmoudrosti, a nenalézá::9 moudrých omění
snadné jest (k nalezení).

7. Přistup k muži bláznívému, a nezná rtův opatrnosti. *
8. Moudrost opatrného jest porozuměti cestě své:* ale ne

moudrost bláznův jest bludná,
9. Blázen posmívatí se bude hříchu“ ale mezi spravedli

vými přebývati bude milost.'*
10. Srdce, které zná hořkost duše své, v radost jeho ne

přimísí se cizí.!'
11. Dům bezbožných vyblazen bude:

dlivých pučiti budou.
12. Jest cesta, kteráž se zdá člověka spravedlivá: ale konec

její vede k smrtí.
13. Smích s bolestí smíšen bude, a po radosti naposledy

bývá žalost.
14. Čestamí svými naplněn bude blázen : ale nad něj (mnohem

více) bude (naplněn) muž dobrý.'*
15. Nevinný věří každéma slovu: [ale] zchytralý považuje

krokův svých.'* Synu letivému nic dobrého se nepovede: ale
služebníka moudrého skutkové budou šťastní, a cesta jeho
bude přímá.

16. Moudrý bojí se, a uchyluje se od zlého: [ale] blázen
přeskakuje, a doufá.''

17. Netrpělivý činiti bude bláznovství: a muž oščemetný
v nenávisti jest.

18. Děditi budou maličcí bláznovství: ale chytří očekávati
budou umění.'*

19. Ležetl budou zlí před dobrými:'“ a bezbožní přede
dveřmi spravedlivých.

©. I blížnímu svému v nenávisti bývá chudý: ale bohatým
mnoho jest přátel.

21. Kdo pohrdá bližním svým, hřeší: ale kdož se amilovává
nad chudým, blahoalarený bude. Kdo věří v Hospodina, mi
luje milosrdenství.

ale stanové sprave

* «.Jj.Jazyk jeho jest metla pyšad ubližující bližnimp; nebo: metisba pýchu Jebo, Jíšto pyšný blázen sám se trestů; £ nemoudrými řečmí

5 mondři jazykem svým | sebe se nmějí zastati i bližního.
* t Jj. kde málo price a přičinění, tam Jest málo něltko.
5 £ j. maohbo užitku ukazuje na přičiniivosť. Hehý.: Kde není do

bytka, Jest prázdná stodola (I Jesle): ale sla dobytka přináší hojnosfů y. .
4 © poněvadě pýchon jsa zadutý pravé cesty nenásleduje, dobré rady

(tej. sol mondréholovu odzěbošení Cha. Strašse muženemoudrého, neboť nezná moudrého slova.

L. moudrýsnaží so poznati sebe; nemoudrývšak se v tom nejvice klame, a proto se nelepší.
* 4 Jj. ať se ho rám, anebo bližní dopnstí, za lert ho má.

19£ j. to, coš Bobu a lidem zbožným se Libi.

'1 6, J. 1 HalosťI radosť citivá nejvíce Jen ten, jehož se týká; cizi
ani tě, ani oné nepochopí.

'* © J. nasycen radostmi z etnostného uboování svého vyplývajících.
'9 £, J. pozoruje, jak by Jednarí měl.
te £ j. v slepé důvěře všollcos podniká, mysle, že tu 1tam dobře bade.
'* Hebr.: korunováni budou uměním, t. pravým, o Boba a svaté vůli

Jeho, vedouci v blaho věčné.
"4 j. prosice o pomoe, a sloužice jim v poddanosti.B m“

P
Ň ň

4 LS“

>=
č ý =DDDI



TRIUMF MAROOCHEŮV.



921 KNIHA PŘÍSLOVÍ

22. Bloudí, kteříž činí zlé:'" [ale] milogrdenství a pravda
připravuje '* dobré.

29. Při všelikém díle bude hojnost: ale kde mnoho slov,
tu častokráte nouze.

24. Koruna moudrých [jest] bohatství jejich : '* bláznovství
bláznův jest nemoudrost.**

25. Vysvobozuje duše svědek věrný; ale lstivý mluví lež.
26. V bázní Hospodinově jest silné doufání: a synům jeho**

bude naděje.
27. Bázeň Hospodinova [jest) studnice života,“* aby uchý

ili se od pádu emrti.
28. Ve množství lidu [záleží] důstojenství krále: ale v skrov

nosti lidu [jest] hanba knížete.
29. Kdo trpělivý jest, řídí ee mnohou opatrností: ale kdo

netrpělivý jest, zvyšuje bláznovství evé.*3 ©
80. Žívotem těla [jest] erdce zdravé:*“ [ale] hnis v kosti

[jest] závist.
31. Kdo tupí nuzného, utrbá stvořiteli jeho: **ale [ten] jej

ctí, kdo se alitovává nad chudým.
32. Pro zlost svou vyhnán bude bezbožný:“*“ ale sprave

dlivý doufá pří smrti své.
B3. V srdci opatrného odpočívá moudrosf, a všeliké ne

umělé vyučovatí bude.“"
84. Spravedlnost.zvyšuje národ : ale břích bídné číní národy.
95. Příjemný jest králi služebník rozumný : neužítečný hněv

jeho okusí.

KAPITOLA XV.
Opatroost fest ušijtečná. Jak s0 Ine hříchův uvarovati.

1. Odpověď jemná zkrocuje hněv“ řeč tvrdá vzbuzuje
prcblivost.

2. Jazyk moudrých ozdobuje umění: ústa bláznův vylévají
bláznovství.

B. Na všelíkém místě [jsou] oči Hospodinovy; spatřují
dobré | zlé.*

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

5. Blázen posmívá ee kázni otce svého: ale kdo ostříhá
domlouvání, opatrnější bude. V hojné spravedlnosti jest síla
největší: ale myšlení bezbožných z kořen vypleněno bude.*

" © J. nedosáhnou účelů svých.
'* £ j. získají, od Bohs dosáhnou.
w £ j. bohatství dodává toliko majitelům.ozdoby

nej byť i sebe bohatší byli; ba mnobdy tím vícese jevivá. Doleji

" a Božím,Jakoprepravýmctitelům.
" ©J. blaženosti; toho příkladem jsou sav. mučenici; v největšíchmukách sílila je bázeň Páně.

myal pokojné, mírná.prázdné,
% £ J. Bohu, jako by o chudobě jeho buď nevěděl, anebo Jej z ní —

ti nemohl anebo nechtěl.vyprosti
% £ J. sbaven vši dobré naděje.

. " Hebr. text: „ale u prostřed bláznův bned 6e vyjevuje“; t j. poše
tilec, kdyš něco zví, hned se s tim pronáší, v čas — nočas, v mistě —
nemistě.

KAPITOLA XV.

py obně,Krtraěpronášímoudrosfsvon:blázenpak
tj. 3-kpotlšveí s posileoeěm;k hrůzes teta o.
> £ j. čím kdo epravedlivější, tím silnější; bezbožníci však, když se

pcfů úklady v nejlopěimstavu býti se domaivají, do kořenvyvrácení
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6. V domě spravedlivého [jest] přemnoho afly:* ale v užit
cích bezbožného [jest] zmatek.*

7. Rtové moudrých rozsévati budou umění: srdcebláznův
ne tak.“

8. Obětí bezbožných ohavné [jsou] Hospodinu: [ale] alíbové
apravedlivých líbezní.

9. Ohavností jest Hospodinu cesta bezbožného: [ale] kdo
následuje spravedlností, milován bývá od něho.

10. Kárání zlé [postihne toho), kdo opouští cestu života:
[a] kdo nenávidí domlouvání, umře.

11. Peklo i zatracení (zjevno jest] před Hospodinem :* čímž
více ardce synův lidských.

12. Zlý nemiluje toho, kterýž jej tresce : aniž jde k moudrým.
13. Srdce veselá obveseluje tvář: v truchlivosti mysli skli

čuje se srdce.
14. Srdce moudrého hledá umění: ale ústa bláznův pasou

se neumělostí.

15. Všickni dnové chudého zlí (jsou]: [a však) bezpečná
mysl (těší jej), jako ustavičné hody.“

16. Lepšíť jeat málo a bázní Hospodinovou. než mnobo po
kladů, ale bez nasycení.“.

17. Lépe jest s láskou pozvánu byti na zelí, než na krmné
tele 8 nenávistí.

18. Muž hněvivý vzbuzuje sváry: kdo trpělivý '“ jeat, krotí
vzbuzené.

19. Cesta lenivých [jest] jako plot z trní: cesta [pak] spravedlivých (jest) bez úrazu.''
20. Syn moudrý obveseluje otce:ale člgvěk bláznivý pohrdá

matkou svou.

21. Blárnovství [jest] radostí bláznův: ale muž opatrný
spravuje kroky své.'*

22. Kdež není rady, [tu] se rozptylují myňlení: ale kde
jest mnoho rádcův, utvrzují se."*

23. Vesel bývá člověk z výpovědí úst svých: a řeč pří
hodná jest nejlepší.“*

24. Stezka života nad učeným,'“ aby se uchýlil od pekla
nejhlubšího.

25. Dům pyšných zboří Hospodin: a upevní meze vdovy.
26. Ohavností (jsou) Hospodinu myšlení zlá: ale čistá řeč

nejpěkněji potvrzena bude od něho.'“

* L J. zboží, všebo hojnosť. .
S £ j. i nedostatek, poněvadě bned se promrhávají. Bohatství jest

spravedlivěmu páka k všeliké ctnosti; nespravediivému podnět k všeli
kéma hřichu.

S dološ: nýbrž nepravosť rozsévati bade.
3 4 J. všecky I ty nejtajnější věci vidí; vlz žalm 88, 9.
* Kdo čisté ovůdomí má, byť byl i v té největší nouzi postaven,

(otrhaný chodil, a vždy s hladem zápusí!) šťastnějším jest, než ti, kdož
v rozkošich živi jsou. Sv. Jan Zlat.

* Jinak: s nepokojem; dle bobr. t. buď to nepravě nabyté jsou, s
nebo že se jen lomozením udršují.

'e £, J. opozdilý k hněvu. <
" Hobr.: jako vydlážděna, 1.lemochovijest všecko bodlavé, nesnadné ;

pllnému 1 to nejtěžší snadné.

t £, j. oo lehkomyslní v provozování bláznovství svého se kochají,
rozamní,zbožníseenaží,0 „Padní Božisksvatěvl bya byť [ oostoa trnovou ofle věčného došli.

1 Nikdo není ze všeho dosti moudrý; každý potřebuje rady. Hebr.:
těž: Kde není tajnosti: „Všickní o zšem, ale jednotlivec toliko o tom,
čemu rozumí;“ Svaté všelikým aborům.

'* ©j. každý rád evů mínění pronáší; všsk hleď, ať jest jeho řeč
rozumná v pravý čas!

* £ j. moudrý vědy vshůra k věcem nebeským směřuje.
" © J. libí se jemu. Vlz tuto, Jak nejen k skutkům, nýbrž i k slovům,

ba I k myšlénkám bledí Bůh!
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27. Kdo následuje lakometví, kormoutí dům svůj: ale kdož

nenávidí darův, živ bude. Skrze milosrdenství a věrnost čistí
se hříchové:"? a skrze bázeň Hospodinovu uchyluje se každý
od zlého.'*

28. Myal spravedlivého přemýšluje poalušenatví: (ale) ústa
bezbožných vylévají zlé (řečij.

29. Daleko jest Hospodin -od bezbožných: ale modlitby
spravedlivých vyslýchá.

80. Světlo očí '* obveseluje duši, pověsťdobrá roztučňuje **
kosti.

31. Ucho, kteréž slyší domlouvání života,“* u prostřed mou
drých bydleti bude.

32. Kdo zamítá kázeň, pohrdá duší evou: ale kdo povoluje
trestáním, vládne srdcem svým.*"

33. Bázeň Hospodinova (jest) kázeň moudrosti:** a slávu
předchází *“ ponížení.

, KAPITOLA XVL

Jak se ve všem prozřetelnost a moudrá vláda Boll objevuje. ——Vychvaloje se
pak moudrost.

1. Člověk připravuje duši: ale Hospodin spravuje jazyk.'
2. Všecky cesty člověka zjevné jsou očím jeho: Hospodin

jest, jenž váží duchy.“
3. Vyjev* Hospodinu skutky své, a budou spravována “ my

šlení tvá.

4. Všecko pro sebg samého učinil Hospodin; i bezbožného
ke dni zlému. (Žalm 48, 6.)

5. Ohavností jest Hospodinu každý hrdý: byť raka k ruce
byla, není nevinný.“ Počátek cesty dobré, činiti spravedlnost:
1 jest příjemnější Bobu, nežli obětovati oběti.

6. Miloardenstvím a pravdou vykupuje se nepravosť: a skrze
bázeň Hogpodinovu uchyluje se (člověk) od zlého.

7. Když se zlíbí Hospodinu cesty člověka, takó i nepřátely
jeho obrátí ku pokoji.

8. Lepší jest maličko s spravedlností, než mnoho užitkův
s nepravostí.

9. Srdce človéka přemýšlí o cestě své: ale Hospodin spra
vaje kroky jeho.“

W£ j. skutky milosrdenství a spravedlnosti koná se dostlučinění za
hříchy.

'* £ j. bázeň Boží ostříhá nás od nlob.
' ©j. přívětivé pohledění.
18 ©j. pronikajío veškory útroby člověka, sily mu dodává k pracem

prospěšným.
2! £ j. spasitelná, aby Je pak člověk bedlivě konal, čímž se doplňuje

moudrost.
19£ Jj. tenf rozumné zná panovati nad sebou; jinak jest porobem

vášní svých.
% ©j. kde bázeň Boží, tamť kázeň; a naopak: obě podporojí se,

přispívají al vespolek.
“ £ j. tak jako pýcha předchází pád.

KAPITOLA XVI

* £ j. myšlení; člověk myalí — ale Bůh řídí slovo | skutek.
* Člověk často myulí, že 00 činí, dobré jest; alo Bůh přírnějí pro

uiká hloubí srdce jeho a soudí i úmysly; vis L Kor. 4, 4. dálo or. 25.
* £ Jj. poruč, vzdej, ponech, obětaj.
* k dobrému cíli nvedena, dosáhneš, čeho sl žádál.

5 © J. nezůstane bez obvinění a trestu, byť sobe více I sám 20 naryny
věk mini, Pán Bůh mění. 

48 KAPITOLAXVI, 924

10. VýpověďBoží jest ve rtech krále:* nepoblondít v soudu
ústa jeho.“

11. Váha i závaží sondové Hospodinovi jsou: a dílo jehovšecko kamení v pytlíku.*
12. Ohavní (jsou) králi, kteříž činí bezbožné : nebo sprave

dlností utvrzen bývá trůn.
13. Vůle králův [jsou] spravedlivf rtové: kdož upřímé

věci mluví, milován bude.
14. Hněvkrálův jest posel emrti: ale muž moudrý ukrotí jej.
15. Ve veselosti tváři královy (jest) život: a milostivosť

jeho jako déšť pozdní.'“
16. Vládní moudrostí, nebo lepší jest než zlato: a nabuď

opatrnosti, nebo jest dražší než stříbro.
17. Stezka spravedlivých uchyluje se od zlého: strážce duše

své ostříhá cesty své.
19. Pýcha předchází úraz: a před pádem povyšuje se duch.

19. Lépe jest, ponižovati se a tichými, nežli děliti kořisti
8 pyšnými.

20. Umělý v slovu najde dobré věcí: a kdo doufá v Hospo
dina, blahoslavený jest.

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

22. Studnice života jest umělosť tomu, kdo ji má: (alej
umění bláznův (jest) pošetílost.!*

28. Srdce moudrého vycvičí ústa jeho: a rtům jeho přídá
milosti.

24. Plást strdí (jsou) slova spořádaná ; sladká duší a zdravá
kostem.'*

25. Jest cesta, která ee zdá přímá člověku: ale poslední
věcí její vedou k amrti.

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

21. Muž bezbožný kopá zlé, a ve rtech jeho oheň Be roz
něcuje.'*

28. Člověk převrácený vzbuzuje sváry a mnohomluvný '“
rozlučuje knížata.'?

29. Muž nepravý přeluzuje přítele svého: a vede bo po
cestě nedobré.

30. Kdo 8 upřenýma očima myslí zlé věci; hryza pysky savé
koná zlé.'*

31. Koruna důstojnosti jest stáří, kteréž na cestě spravedl
ností nalezeno bude.'?

* £ J. Jelikož na místě Božím jest.
* © J. nenchýlí-H so totiž zákona spravedlnosti.
9 £ j. váha I závaží jest zřízení Boží, neslušiť podvodně ho užívati.

: Bohu vzdá každý člověk účet z míry a váby, jíž v obchodě svém
nživá. Znamenej. že za starodávna kupci | váhu i závaží k obehodu
svému ve zvláštním měšol s sebon.nostvalí.

' £ j. úrodný, jenž přicházíve výcbodních krajinách z jara, přede žní.
" £ J. vice prospěje Jiným,| sám většího užitku nsbude, když o každé

věcí náležitě a včasně mloviti zná
"* ©j.umělosť pravá —od Boba pocházející a k Bohu směřujícíjest. .;

ale umění nezakládající se na Bohu, a nebo Jemu protivná jest poše
tilosť .

"6 £, j. pravdy svaté víry důkladně a spořádaně přednášené, potěšují
srdce, povzbuzují — posllňují k vykonávání otnosti.

'* €. |. kdyby neměl člověk úst, nechtělo by se mu do práce; hlad
pobízí k práci.

" £ j. úsllně ke škodě bližního pracuje a zvlášťřečí hněvy rozněcuje.
'* £ j. klevetník.
" Jinak: £ nejvěrnější přátele.

" L j. 1 přísně a vážně, I lstně a úskočně kuje a vyvádí úmysly ové.
" 4 j. šediny Jsou ozdobou tomu, kdo šlecbetně šív byl; berůhbonný

život platí za dlouhá láta.
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32. Lepší jest trpělivý než muž silný: a kdo panuje nad
myslí svou (lepěfjest) než ten, kterýž dobývá měst.

83. Losové metají se do klínu; ale od Hospodina bývají
řízení.

KAPITOLA XVIL

Liři ee, co působil moudrost a bláanovstvi, a co nábožnost a beabožnosí.

1. Lepší jest kus chleba suchého s radostí, než dům plný
obětí' se svárem.

2. Služebník moudrý. panovatí bude nad syny bláznivými,
a mezi bratřími děliti bude dědictví *

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

4. Zlý poslouchá jazyka nepravého, a podvodný poslouchá
rtův lživých.

6. Kdo pohrdá chudým, útržku činí stvoříteli jeho:* a kdo
ee raduje z pádu jiného, nebude bez pomsty.

6. Koruna starcův [jsou] synové synův: a sláva synův
otcové jejich.“

7. Nealuší na blázna slova ozdobná ; ani na kníže ústa lživá.
8. Drahokam převzácný jest čekání očekávajícího: kamž

koli se obrací, opatrně rozumí.“*
9. Kdo tají provinění,“ hledá přátelství:7 kdo však jinou

a jinou řečí je opětuje, rozlučuje spojené.“

tak

10. Více prospívá [jedna] domlava u moudrého, než sto ranu blázna.

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

12. Lépe jest potkati se s medvědicí, když jí poberou mladé,
než s bláznem doufajícím na bláznovství své.

13. Kdo odplacuje zlým za dobré, neodejdet zlé z domu
jeho.'!

14. Kdo spouští vodu,'* jest začátek svárův: a prve než by
pohanění trpěl, opouští soud.'*

15. Kdo ospravedlňuje bezbožného, i kdo odsuzuje sprave
dlívého, ohavní jsou oba před Bohem.

16. Co jest platno bláznu, že má zboží, poněvadž moudrosti
koupiti nemůže? Kdo vysoký dělá dům avůj,'* hledá oboření:
a kdo se štítí učení, upadne v zlé věci.'*

17. Každého času miluje, kdož jest přítelem: a bratr
v úzkosti poznán bývá.

KAPITOLA XVIL

o £ E od Ješ obyčejně s obštml spojeny bývaly.t J. moudrosť | sprostého povýší, že bude vládnouti nad svými
dHvějšími pány.

9 Viz svrchu 14, 81.
* £ J. potomci maji z otcův, otoové s potomkův buď česť,buď hanbu.
* £ J. toožebně očekávaná věo jest člověku jako drahý kámen, a

P blktadnráka 77 Jonačijenesánmu.
1 I nalézá —

* £ j. I blízké přátely.
9 dle bobr.: zlý vyhledává bouře t. svými převrácenými, jialivými

'9 € Jj. zlý neujde přísně pomstě Boží.

"ej. K a) naštěstíotíhatibade; nevděčníkabyťj světskýzákon nestíhal, Bůh potrestá.
" £ j. do polí sonsedův.
M“L j záhy, než by se svár téměř co povodeň vzmohl, nechává

o pp 2" Vábeo to rozuměj,o 00všeliké116£ počátkupřemá

ej. go naše myslia nádherněšíje,sámk skázosvá pracuje.M 4 j. nověda ai v nesnázech rady.

„E

——A
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18. Člověk bláznivý plesati bude rukama, když by slíbil za
přítele svého.'“

19. Kdo myslí na rozbroje, miluje aváry: a kdož povyšuje
dveří, bledá pádu.'"

%. Kdo převrácenéhojest srdce, nenalezne dobrého: a kdož
jazyk. obrací, "* upadne ve zlé.

21. Narodil se blázen k puhgnění svéma: aniž se bude
radovati otec z bláznívého (syna).

22. Mysl veselá působí věk kvetoucí: [ale] duch smutný
vysušuje koati.

23. Dary z klína'“ béře bezbožný, aby převrátil stezky
soudu.

24. Na tváři opatrného stkví se moudrost: oči bláznův
[toulají se] v končinách země.“?

25. K hněvu jest syn blázen otci: a k žalosti matce, kteráž
ho porodila.

25. Není dobré, činiti škodu spravedlivému: ani bíti kníže,
které právě soudí.

27. Kdo zdržuje řeči avé, učený jest a opatrný: a dra
hého*! ducha [jest] muž umělý.

28. I blázen dokud bude mlčeti, za moudrého jmín bude:
a stiskne-li rty své, za rozumného.

KAPITOLA XVIIL
Roališná pravidla moudrosti,

1. Příčin hledá, kdo chce odstoupiti od přítele: po vše
liký čas bude domlouvání hoden.*

2. Nepřijímá blázen slov opatrnosti: leč bys mluvil jemu
o tom, co jest v srdci jeho.

3. Bezbožný, když přijde na hlubinu hříchův, pohrzí:“ ale
jde za ním hanba a pohanění. :

4. Voda hluboká slova z úst muže: a potok rozvodnilý
studnice moudrosti.

5. Přijímati osobu bezbožného není dobré, tak že bys uchýlil
se od pravdy soudu.*

6. Rtové blázna vplétají se v sváry: a ústa jeho různice
vzbuzují.

7. Ústa blázna (jsou) ku zkáze jeho: a rtové jeho (jsou)
ku pádu duše jeho. *

8. Slova toho, jenž jest obojetného jazyka, [jsou] jako
sprostná: ale sstupují až do vnitřností těla.“ Lenocha poráží
strach: duše pak zženilých lačněti budou.

"66, J. slo později má čeho želeti, Ješto moudrý opatruč jednaje, ne
ručí hned za každého přítele.

"" Jako svrchu v. 16. Slovem: „dveří“ rozuměj „dům“. .
'* 6, j. kdo má Jazyk vrtký, obojetný ; tomu nelze právě jeduati, kdo

ošemetně smýšli, a Ižívě mluví.
"©£ J. tajné; nespravediiv kdo dává, t kdo béře: še tajně, to no- .

Smeněnje hřích před Bobem.t Jj. blázou směle a nestydatě lelkuje, čímž neustavičnosť mysli
své prozrasoje.

% Jinak: chladného, tichého, kterýž umí u vdšhém mlčení trvati.

KAPITOLA XVIIL

' Hebr.: („nemoudrý) za svou Hbosti vyhledává zvláštnosti, každé
radě pomnívá se.“

* £ J. všelikým napomináním v zatvrzelosti a zzalepenosti své; pří
klad: národ žídoveký. :

2 £ j. spravedlnosti, když ee totiž nikoli dlo pravdy, ale dle žádosti
osoby rozsasuje.

* L J. nezdají se býti urážlivá, jsou však přeoc velmi uštěpačná a
hlodavá.<

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

10. Věže nejpevnější [jest] jméno Hospodinovo: k němu
utíká se spravedlivý, a bývá povýšen.

11. Statek bobatého [jest jako) pevné město jeho, a jako
pevná zeď ohražující ho:“

12. srdce člověka prve než setříno bývá, povyšuje 8e: a prve
než oslaveno bývá, snižuje se.*

13. Kdo prve odpovídá, než vyslyší, ukazuje, že jest blázen,
a zahanbení hoden.“

14. Duch muže snáší mdlobu svou: ale ducha k rozhně
vání snadného kdo bude moci snésti ?

15. Srdce opatrné obdrží umění: a ucho moudrých hledáučení.

16. Dar rozšiřuje člověku cestu jeho, a před knížaty volnost
jemu činí.*

17. Spravedlivý nejprv na sebo žaluje: (potom) přijde přítel
jeho, a stíhati ho bude.'*

18. Rozepře potlačuje los, a mezi mocnými rozsuzuje.
19. Bratr, kterýž pomoc má od bratra, [jest] jako město

pevné: a soudové (jejich jsou) jako závory měst.'!
20. Z ovoce úst muže naplněno bude břicho jeho: a úrody

rtů jeho nasytí ho.'*
21. Smrť a život (jest) v moci jazyka: a kdo milují jej,

jísti budou ovoce jeho.'*
22. Kdo nalézá ženu dobrou, nalézá věc dobrou: a nabývá

potěšení od Hospodina. Kdo zahání ženu dobrou,'* zažene

věc dobrou: kdo pak chová cízoložnicí, blázen jest a bez( božník.'*

29. Prose mluvíti bude chudý: bohatý promluví tvrdě.
34. Muž milovný tovaryšstva lepší přítel. bude, než bratr.

KAPITOLA XIX.
Chvála roališných ctnosti.

1. Lepší jest chudý, kterýž chodí v sprostnosti své, než bo
hatý, ukřivující rty své" a nemoudrý.

L] pb Jeení své; stejnýkonecmaji1nedbalce,[ marnotrat
ník —bída abobo.co© n verší 10. řečeno.Bobatý nedůvěřuje v Hospodina,
“ v statek a zbožísvů.

* viz svrchu 16, 18. Tyto tři verše 10. 11. 19. v souvislosti jsou.
5 vls 17, 28.
5 © Jj. v krajinách východních mrav tobo žádá, aby 60 nikdo ko

knižeti bez darn nepřiblíšil.
'0 ©J. spravedlivý chybí, vyzná chybu svou, a pravý přítel bo ještě

více ku poznání sobe přivode. jede: : kdo prre mluví, pravdu mívá;
„pře všakdrahý,a rt jet J. snáze jest, měst porsých dobytl, neš arputné eváry mezi brn

třimi napravití.
'* £ j. kdož jazyka svého k dobrému užívá, má zisk; kdo však

k zlému, škodu ponese.
"9 £ Jj. ti, kdož rádí minvi, ovoce řeči svých. buď dobré baď zlé,

baď omrť buď život těžiti budou.
* £. J. právním zapuzením mímo příčinu eizoložstva.

£ cizolokaicizapuditi bylo nejen právemEe 1 povinnosti,takZe kdo elzoložnon svou žena držel u sebe, hříchujejího účastným byl.
I o pobsoů, Řeků | Římanů, tak bývalo. U křesťanů takovon blněníci
po dvouletém teprv vykonaném tuhém pokání manžel opět přijmouti
směl dle práva Justinianova. Sv. Augustin však kajicné taková hříš
nici z lásky křesťanskéodpostiti radí, řka, že nemá jiš olzoložnou alonti,
Jejišto skvrnu milosf Boží amyla.

KAPITOLA XIX. ,

* Jj. přetvářeně, nemoudře mluvící, s tak mysl jiných oklamávajíci.a
+=

m
kk
i

KAPITOLA XIX, 928

2. Kde není umění duše,“ [tuť] není dobré: a kdo jest
kvapných noh, zavadí.*

8. Bláznovatví člověka podvrací kroky jeho: a proti Bohu
vře myslí svou.“

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

5. Svědek křivý nebude baz pomsty: a kdož mluví lež, ne
uteče.*

6. Mnozí ctí osobu mocného, a přátelé jsou tomu, kdož jím
dává dary.

7. Bratří člověka chudého nenávidí ho: nad to i přátelé
jeho vzdalují se od něho. Kdo toliko následuje slov, ničebožš
nebude míti:“

8. ale kdož má rozum, miluje duši svou, a kdož ostříhá
opatrnosti, nalezne dobré věci.*

9. Svědek křivý nebude bez pomsty,

zabyne. o
10. Nesluší“ na blázna rozkoš,“ aní na alužebníka,'“ aby

panoval nad knížaty.
11. Umění muže po trpělivosti poznáno bývá: a sláva jeho

jest nepravé věci prominonti.''
12. Jako řvání lvovo, tak [strašlivy jest) ij hněv králův:

a jako rosa na bylinu, tak i veselosť'* jeho.
13. Bolest otce sym bláznivý:'* a [jako) střecha, akrze

kterouž ustavičně kape, (jest) žena evárlivá.

714. Dům a zboží dáno bývá od rodičův: ale od Hospodina
toliko (dána bývá) manželka opatrná.

15. Lenivost uvádí tvrdý sen, a duše váhavá lačněti bude.'*
18. Kdo ostříhá přikázání, ostříhá duše své: ale kdo za

nedbává cesty své, umrtven bude.
17. Na úrok půjčuje Hospodinu, kdož se amilovává nad

chudým: a on za dobrodiní jeho odplatí jemu.'*
. 18. Tresci syna svého,'“ abys nezoufal:'7 k zabítí pak

jeho '© nepřikládej duše své.
19. Kdo netrpělív '* jest, ponese škodu: a když ji vezme,

jinou přiloží.“©
20. Poslouchej rady, a přijímej kázeň, abys byl moudrý

v posledních věcech svých.
21. Mnohá myšlení v srdel muže: ale vůle Hospodinova

setrvá.

a kdož mlaví lež,

* £ j. známosťfsebe samého, svých náklonnosti.
3 £ j. kdož kvapně, nepředloženě jedná, klozá, hřeší.
* t. |. udělav se blázen sám nešťastným, na Boha repce, s na něj

příčinu neštěstí svého skládá, rouhavě svých hříchů vibu na Boha sa
uvrhuje.

3 £ J. trestu.
S t Jj. ole neprospěje, hledě ai toliko pěkných alov ve všelikém po

měra iklském.
* 4 J. moudrý takového uméní wi hledi, které duší k životu věčnému

prospívá, a tak | v tomto životě štěstím se Demine.
5 t. J. v očích Božích a lidí údbožných.
* dolož: „nýbrž trest.“ Dle 10, 18. 36, 8.

"©£, j. nemoudrého, anf jest otrokem hříchu. Vis: 80, 29. — kas. 10,
7. Pláč. Jer. 6, 8.

W © j. sobě učiněně.
" £ j. přízeš, mílosť.
'* © Jj. nezdárný. Bldxnovstvím tuto | jinde nešlechotnosť a nesdár

nosf se rozamí.
" ©j. tvrdým snem omdlévá činnosf, tu pak v zápětí stíhá hlad,

nouze a bida.
"*£ j. netoliko Jednoduše ale mnohonásobně (sv. Basil).

6.j. včas.
**© polepšení jeho; aby pak nebylo pozdě.
" ba anl o přílišném trestání, jimž by zdraví jeho nbližil.
' £.J. prohliv, náblý k zlosti « nepředložený v jednání.
1 ©j. v horší zlé upadne.7 „=ask

a ic
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22. Človék potřebný jest milosrdný: ** a lepší jest chudý,
než muž lživý.

23. Bázeň Hospodinova (vede) k životu: a (kdož ji má, ten]
v hojnosti přebývati bude, bez navštívení zlého.

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

26. Když jest poaměvač bit, blázen moudřejší bývá: **pakli
potresceš moudrého, porozumí kázni.

26. Kdo sužuje otce (svého), a zahání matku, hanebnýjest
a nešťastný.

27. Synu! nepřestávej slyšeti naučení, aniž buď nevědoucím
řečí umění.*

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

29. Přípravení jsou posměvačům soudové: a kladiva bijící
tělům bláznův.“*

KAPITOLA XX.
Výstraha před opilstvím, vaponroo, nespravedlnosti a uahálkou,

1. Bujná věc (jest) víno, a svárlivé [jest] opilství: kdožkoli
v těch věcech kochá se, nebude moudrým.*

2. Jako řvání Ivovo, tak (jest) i hrůza králova: a kdo ho
popouzí, hřeší proti duši avé.“

8. Ke cti jest člověku, když se varuje svárův: ale všickni
blázni přiměšují se k haněním.

4. Pro zímu* lenoch nechtěl orati: pročež žebrati bude
v létě, a nebude mu dáno.

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

©. Mnozí lidé milosrdní slovou: ale muže věrného kdo

najde?*
7. Spravedlivý, kterýž chodí v aprostnosti své, blahoslavené

zůstaví po sobě ayny.
8. Král, kterýž sedí na stolici soudní, rozhání všecko zlé

vzhlednutím svým.“
9. Kdo může řící: Čísté jest ardce mé, čist jsem od hříchu?

10. Dvojí? závaží, dvojí míra: obé ohavností jest před
Bohem.

4! © j. anf totiž sám tlaeň nouze zná, nusnějším sebe dříve,jak může,
pomáhá, než bohatec. Bohatstrim často dhladnou, tvrdnou srdce, a po
dobna bývají necitným svým zástopníkům, zlatu a stříbra.

t ©jest líný I k jídlu.
W t j. trest ten al za výstrahu bera.
**Hebr.: varuj se, synu, slyšeti učení, ježto by tě odvrátilo od slov

pravě mou
nej hroznětresty i tělám,I dnšim.

KAPITOLA XX.

* Pití vína vede k ohlipnosti, k svárům a bonřím (Viz k Efez.
5, 15.)

9 £ J. kdo proti králi povstává, hřeší a život svůj v nebespečenství
uvrhaje.

9 Jinak: na zimu, na podsim.
* £ J. hlubina srdce lidského jest jako prohlubeň mořská; ale moudrý

K mKockpon houby mt tamskrytévyzkoumá.S t J. mnozí snaží se dosáhnouti slávy, míilosrdnými alouti u lidí,
ačkoliv zanedbávají povinnosti svých, jež spravedlnceť káže. („Sprave
dinosť před milosrdenstvim!*)

©Král na stolci svém, na nějš jest od Boha dosazen, kdyš na Bohu
svou m00 a důstojnosf zakládá a všecky své povinnosti plní, jednaje
na semi tak, jako Bůh v nebesích, jsa karatelem aločinův, otcem chu
dých, ochráncem nevinně utlačovaných; — ten lásku a vážnost budo

oo ke | pouhýmsvýmpoblodammaobýneřestiodstraní.t J. falešné; anebo jiné pro sebe,jiné pro lidí. Ve vulgatě: Vába
a váha, mira a míra.
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11. Po snažnostech svých poznáno bývá pachole, jsou-li
čistí a praví skutkové jeho.*

12. Ucho, ano slyší, a oko, ano vidí, obé učinil Hospodin.13. Nemiluj anu,“ abys nezchudl: otevři oči své,'“ a na
sytíš se chlebem.

14. 236 jest, zlé jest, říká každý, kdož kupuje: a když
odejde, chlubiti se bude.''

15. Jest zlato a množství kamení drahého: však nádobí

drahé (jsou) rtové umělí.'*
16. Vezmi roucho toho, kterýž rukojmě byl za cizího,

a za přespolní vezmi základ od něho.'*
17. Chutný jest člověku chléb lži: '* ale potom naplněna

budou ústa jeho kaménkem."*
18. Myšlení radamí upevněna bývají: a vojny 8 rozmyslem

vésti se mají.
19. K tomu, kterýž vynáší tajnosti, a chodí lstivě, a roz

šiřuje rty své,'“ nepřiměšuj se.
20. Kdo zlořečí otci svému a matce své, toho svíce zhasne

u prostřed temností.'*

21. Dědictví, k němuž se s počátku pospíchá, naposledyzbaveno bude požehnání.'*
22. Neříkej: Odplatím se zlým:'* očekávej na Hospodina,

a vysvobodí tě.
23. Ohavností jest Hospodinu závaží dvojí: a váha falešná

není dobrá.*“

24. Od Hospodina spravování bývají krokové muže: ale
kdo z lidí vyrozuměti může cesty své? *!

25b.Pád jest člověku zžírati avaté,“* a učiněné sliby odvo
lávati.

26. Král moudrý rozptyluje bezbožné, a nakřivuje nad nimi
klenutí.*

27. Svíce Hospodinova jeat duch *“ člověka, jenž zpytuje
všecky tajnosti srdce.

28. Milozrdenství a pravda ostříhají krále, a milostivostí
utvrzuje se trůn jeho.

29. Plezání mládencův (jest) síla jejich : a důstojnost starcftv
(sou) šedíny.

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

* 4 | Již na ditěti— pecholetise okazujeBě jaké Doraby
bude z něho mož. (Příklady svatých dotvrzují tohot j. dlouhéhospaní.

© © j. záhy; vstávej časně, nebudeš trpěti nousi.
U £ j. že dobře koupil.
" £ j. moohý tná bohatství, ale nemá moudrosti, Ježto převyšuje vše

liké statky.
1 £ j. ujistí se náležitě ve právním svém jednání zvlášť s cizinci.

(Vis 27, 18)
" £ Jj. neprávě dobytý.
'* © j. naposledy toho nedobře sažije, vědy mu to bude ke škodě.
"6£, j. švastarému, úlisnému pochlebníku. Hebr.: „Kterýž klame ústy.“

"7£ J. tobopoté nejhorší neštěstí; zbaven jsa světls milosti Boží,věčně zahyne
6 j. zle uabyto,ale poabyto.
" £ j? pomstim se.
3 £ j. nelíbí so mu.
4 £ Jj. kdož může na pravé cestě bez pomoci Boží sc ndržeti a šťastně

věčného elle svého dojíti?
% £. j. kvapně obětovati; oběti se končivaly požíváním částky věcí

obětovaných.
2 £ j. trestá je uvězněním; bebr.: „roujíšdí je kolem“, jako se to

s obílím dělo pří mlšeení, a 68 vo válkách komoří vosy ukrainěpohubení bývali nepřátelé.

% ©j. duch, nám od Bom vdechnne, Jest sko světlo okazujíc, jakBoha poznati a k němu se dostati máme, a nebo kteréž vniká
do všech tajností.

» £ j. zlí a nenapravitelní lidé nedbají slov, musejí tělesným trostáním
napravování býti.

117
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KAPITOLAXXL

O prosřetelnosti Boží, Roailčná nančení.

1. Jako rozdělení vod; tak [jest] ardce královo v ruce
Hospodinově: kamžkoli bude chtíti, nakloního.'

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

8. Číniti milosrdenství a soud, více se líbí Hospodinu, než
oběti. *

4. Zvýšení očí jest rozšíření srdce:“ svíce“ bezbožných
jest hřích.

5. Myšlení ailného (jest) vždycky v hojnosti:“ ale každý
lenoch vždy v nouzí jest.

6. Kdo shromažďuje poklady jazykem lživým, marný jest
a nesmyslný, a vehnán bude“ v osídla smrti.

7. Loupeže bezbožníkův strhnou je, proto že nechtěli činiti
spravedlnosti.

8. Převrácená cesta muže křívá jeat: ale kdo čist jest, toho
i dílo přímé jest.

9. Lépe jest seděti v koutě na podatřeší,“ než a ženou svár
Mivou v domě společném. (Jos. 3, 6.)

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

11. Když bude trestán nešlechetník, moudřejším bude ma
ličký:* a bude-li následovati moudrého, dosáhne umění.

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

13. Kdo zacpává ucho své ka křiku chudého, i sám kři
četi bude, a nebude vyslyšán.

14. Dar skrvtý ukrocuje hněv, a dar do klína“ rozhněvání
největší.

15. Radosť jest, spravedlivému činiti soud,'“ ale strach těm,
kteříž činí nepravost.

46. Muž, kterýž by pobloudil s cesty učení, v společnosti
obrův *! přebývati bude.

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

18. Za spravedlivého dává se bezbožný: a za upřímé ne
pravý.)

10. Lépe jest bydliti v zemí pusté, než 8 ženou svárlivou
a zlobivou.

20. Poklad žádoucí a olej'* (bývá) v příbytku spravedli
vého: ale člověk nemoudrý rozptýlí to.

KAPITOLA XXI

' t J. Jako zahradníci vodu k svlažování zahrad kamkoli chti vedou,
tak Báb ardce královo obrací, kamě ae mu líbí.

* £ j. pyšná tvářnosť jovi pyšně srdce, které jest sídlem zlých šd

dosti a sřídlom zlých ekutků.t j. všecka sláva; jiní: všeliká snažnosí.

+ t Jj. statný a pílný muž všdy o rozmnožení svého stku pečnje,1 dařívají se jemu úmysly jeho.
5 t j. I s loupeží svou bezhbožniciv záhubu pohříženi bodou.
* t j. na domu o ploché střeše, jaké jsou na východě; pod širým

bem.
* £ Jj. sprostý, výstrahu ai bera z trestu jeho. Viz I
* ©j. považuje truoblivý osud bezbožných, | sebe dobrém utvrdí,

hh i. mezi pekelnými duchy.
*' tj. spravedlivý vysvobozen bývá od utrpení, a besbožnýje zaň trpěti

musli: spravedlivému se jáma kopala, a upadl do ní besbožník.
'* 6 j. důstatok všech potřebných | rozkošných. věcí.
" £ f. moudří jsou ochránliví, ale blázni mrhači.

NI
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21. Kdo následuje spravedlnosti a milosrdenství, najde život,
apravedlnosť a slávu.

22. Do města sílných vstoupil moudrý, a zkazil pevnost
doufání jeho.'*

23. Kdo ostříhá úst svých a jazyka svého, ostříhá od
úzkosti duše své.

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

25. Žádosti zabíjejí lenivého: nebo nechtěly ničeho ruce
jeho dělati:

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

97. Oběti bezbožných (jsou) ohavné, nebo se obětují z ne
šlechetnoati.!“

28. Svědek lživý zahyne: muž poslašný mluviti bude ví
tězatví.'*

29. Muž bezbožný nestydatě zatvrzuje tvář svou :** ale kdož
upřímý jest, napravuje cesta svou.

30. Nenít moudrosti, není opatrnosti, není rady proti
Hospodinu.

31. Kůň připravuje se ke dni boje: ale Hoapodin dává ví
tězatví.

KAPITOLA XXIL
. O dobré pověsti a Jiná naučení.

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

2. Bohatý a chudý potkávali se spolu:* oba učinil jest
Hospodin.

3. Chytrý viděl zlé, a skryl se: ale sprostý [dále] jda, npadá
v škodu.“

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

5. Zbraň a mečové [jsou] na cestě převráceného:“ ale
kterýž ostříhá duše své, vzdaluje se od nich.

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

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

8. Kdo rozsívá nepravost, žíti bude zlé věci, a metla trestu
jeho> zahubí jej. .

9. Kdo náchylný jest k milosrdenství, požehnán bude: nebo
z chleba svého dal chudému. Vítězství a cti nabude, kdož

dary dává; ale těm, kdož je berou, odjímá duši.“

" £ j. povné jeho hradby. I u věcech válečných jest moudrosť nad
síln; jeden moudrý dobude města mnobých silných. I v mravním životě
učeník Kristův nad mnohými nepřátely spasení svého zvítězí.

'* t.j k ničemužse ne an! rukounevztáhna.t.j. neustále, vadš si svon přičínlivosti hojnosť všeho získal.
'* £ J. ze statku nespravedlivě nabytého.
W£ J. svědectví Jeho zvítězí
* © j. pevným zrakem hledí, jako by nejspravedlivějším byl, a trvá

vr nepravosti své; ale std.
KAPITOLAxx.

' £ J. na světě Jako na jedné a tůž cestě; t. j. jeden drahému dán
Jest kn pomoci, « jeden druhého v životě potřebuje.

3tLj.n
> L f. pokora Jest základ voškerů ctnosti a blaženosti.
* L Jj. cesta (Jednání) bezbožníkův plna jest nebespečenstrí i jim

sným k bližním; alo atd.
t. J. trest Boží, jejž al pezbožník sám nasbromáždil ke dní hněvu,

nčiní konec neprarostem jeh:£ J. ukrádá, porušuje daší a bero jím svědomí.

ji=73 n .
nab“ 8
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10. Vyvrz posměvače,a vyjde s ním svár, a přestanou roze
pře i hanění.
. 11. Kdo miluje čistotu erdce,? pro mílost rtů svých bude
míti přítele krále.

19. Oči Hospodinovy ostříhají umění :“ ale slova nepravého
podvrácena bývají.*

13. Říká lenoch: Lev jest vně, na prostřed ulic byl bych
zabit. '*

14. Jáma hluboká [jsou] ústa (ženy) cizí:"* na koho se
hněvá Hospodin, upadne do ní.

16. Bláznovství přivázáno jest k srdci pacholete,'* ale metla
kázně vyžene je.

16. Kdo utiskuje chudého, aby rozmnožil bohatatví svá, dá
sám bohatšímu,'* a nouzi trpěti bude.

17. '*Nakloň ucha svého, a slyš slova moudrých: a přilož
grdce k učení mému,

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

19. aby bylo v Hospodinu doufání ; protož také ukázal jsem
je tobě dnes.

20. Aj,- napsal jsem ti je trojnásobně,'* v myšleních a
umění: !“

21. abych ukázal tobě pevný základ, a řeči pravdy, [abys
uměl) odpovídati z těch vécí těm, kteříž poslali tebe.""

22. Nečiň násilí chudému, protože chudýjest: aniž potírej
nuzného v bráně; '*

93. nebo souditi bude Hospodin při jeho, a zbodne ty,
kteříž zbodli duši jeho.

24. Nechtěj býti přítelem člověka hněvivého, aniž chod
s mužem prchlivým;

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

26. Nechtěj býti s těmi, kteříž ruce sobě dávají,'* a kteříž
fukojmě stavějí se za dluhy:

27..nebo nemáš-li, čím bys zaplatil, proč by měl (věřitel)
bráti příkrytí z lože tvého? "©

28. Nepřestupuj mezí starých,*' kteréž uložili otcové tvoji.
(5. Mojž. 19, 14.)

29. Viděl-lis muže rychlého **v díle svém? Před králi státi
bade,“* aniž bude u nepatrných.

* dolož: „tentýž | ústa ová čistotná zachová a pro atd.
* © Jj. mondrého od omylu a poklesku.
* zámysly ošemetníkův buď tajně, buď zjevně proti spravedlivým

osnované amaří Bůh.
"©£. J. všelijak svou lenosť vymlouvá, | směšnými nesnadnostmí se

zastiraje.
5 4Jj. smilnioe; viz 2, 10.
I £ j. v ardcích mladého, nezkušeného lidu drahně se nalézá semeno

a zdrodkův hříchu, Jež časnou a přísnou kázní vypleniti třeba.
'3 © j. přinocen bude mu Je dáti, přijda o ně.
'* Těmi slovy počíná nová částka kníhy této. Posavad podávala so

krátká nesonvislá pravidla života; oďtud jíž až do 24, 38. delší a sou
vislejší kladou se naučení..

H THkrát, t již častěji. Jinak: již dávno bedlivě, výborně.
"©© |. napeal jsem ti oo nejbediivěji slova moudrosti k tvé radě,

k tvému umění; j. j.
" £ j. do mé školy; anebo, kteří by k tobě poslali o radu žádajíce;

anebo, kteří tě pošlou Jiných anebo zastávat nějakého úřadu.
'* ©j. v soudu, anebo v Jednání všelikém; v bráně se konávaly soudy.
" £ j. lehkomyslně se zaručujice, sami se v zkáza uvrhojí.
30 £ J. nezarněuj se za jiného lehkovážně, abys tak nevydal svého

jm až do nejpotřebnějšíchvěcí, nábytku a lože, v nebezpečí.t J. nepřenášej mezníkův starodávných.
* £ Jj. statečného.
28 | čest i proepěch z přičinlivosti své míti bude.
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KAPITOLA XXIII.

O atřidmosti, opatrmosti a poslešnosti.

1. Když sedneš k jídlu s knížetem. pilně šetři, co posta
veno jest před tváří tvou,“

2. a polož nůž na hrdlo avé;“ však máš-lí v moci duši
svou,“

3. nebuď žádostiv pokrmův jeho, neb jest to chléb“ lži.
4. Neusiluj, abys zbohatnul: ale opatrnosti * své ulož míru.
č. Nepozdvíhuj očí svých k zboží, kteréhož míti nemůžeš:

nebo udělá al křídla jako orličí, a zaletí k nebi.“
6. Nejez s člověkem závistivým, a nežádej pokrmův jeho:
7. nebo jako hadač a vykladač snův, domnívá se o tom,

čehož neví.? „Jez a pí.“ dí tobě: alo mysl jeho není s tebou.
8. Pokrmy, kteréž jel snědl, vyvrátíš: a zmaříš pěkné řeči

své. *

9. V uši nemoudrých nemluv: nebo pohrdati budou na
učením řeči tvé.

10. Nedotýkej se mezí maličkých:" a na pole alrotkův ne
vcházej.

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

12. Vcházej k učení srdce tvé, a uši tvé k slovům umění.
13. Neodjímej od pacholete kázně: nebo budeš-li je mrskati

metlou, neumře.
14. Ty je metiou mrskati budeš: a duši jeho z pekla vy

svobodíš.

16. Synu můj! bude-li moudré srdce tvé, radovati se bude
8 tebou srdce mé:

16. a plesati budou ledví má,'“ když mluviti budou rtové
tvoji pravé věcí.

17. Nechť nehorlí srdce tvé [k následování) hříšníkův: ale
v bázni Hospodinově bud celý den:

18. nebo budeš míti naději v nejposlednější čas a očeká
vání tvé nebude zklamáno.

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

©. Nebývej na hodech pijanův, ani na kvasích těch, kteříž
snášejí maso k jedení: '“

21. nebo ti, kteříž hledí pití, a dávají snůšky, atrávení
budou: a oblečena bude v hadry ospalost. '*

KAPITOLA XXIIL

* £ J dlo hebr.: „kdo jest před tebon“, £ i osob, I vění bedlivě
pozoruj.

* ©j. vší mocí jakož nemírnosti v jidle, tak neopatrnosti v řeči
se varuj.

3 L Jj. můžeš-li, ani..
* ©J. jsouť to body srůdné (chléb vůbec misto krmě), dráždicí člo

věka k nestřídmostí.
5 t. J. onašnosti, pečlivostí, hleď abys nejen po zboží, nýbrž I po

moudrosti toužil.
'6 4. J. smizí, a tak práce tvá Jest marná; ne pouhou žádostí, nýbrž

prací a milosti Boži přichází bohatství.
3 ©J. Jinak mluví, neš mysli. Hebr.: Nebo Jako sám eobé nepřeje,

tak také jest, když —

*L4J.Z DoDOR o mano douslovatvá,Jimiž jel buď jeho hody vychvaloval, hosti vyrážel atd
* ©J. lidí obudých; čím snadněji lze ukřivditi chudým a sirotkům,

tím těžší hřích i trest.
'* £ j. Bůh. ktorýž ae jich ujme; viz tedy, © jakým zastopitelem ti

někdy bude jednati.
" £ j. srdečně, upřímně zplosám.
"' © j. za starodávna epolečně snášívaly se krmě k slavným hodům,

u nichž pak střídmosti málo so dbalo, v. 21.
" £ Jj. lenivel, pijáci a nestřídmí bodovníci tak sejdou, že ani kus

šatu mítí nebudou.
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22. Slyš otce svého, kterýž tě zplodil: a nepohrdej matkou ///AMV
svou, když se sestará.

29. Pravdu kup, a neprodávej '“ moudrosti a umění, | roz
ujmnosti.

24. Plezá radostí otec spravedlivého: (s) kdo zplodil mou
drého, veseliti sa bude z něho.

25. Nechat se raduje otec tvůj, a matka svá, a at plená ta,která porodila tebe.
26. Dej ml, synu můj, srdce své:'> očí tvé ať ostříhají

cest mých.
27. Nebo jáma hluboká jestiť nevěstka, a studitice úzká,'“

(žena) cízí;'*
28. úklady činí na cestě jako lotr, a ty, jež uzří neopatrné,

zabije.
29. Komu běda? Čímu otci běda? Komu urády? Komu

jámy?'* Komu bez příčiny rány? Komu červenost očí?
30. Zdaž ne těm, kteříž meškají při víně, a anažní jsou

u vypíjení číší? :
31. Nehleď na víno: když ve žlutá, když se stkví ve skle

nici barva jeho, vcházít lahodně;
82. ale naposledyjako had uštkne, a jako bazilišek rozlíje

jed. (1. Mojž. 49, 17.)

33. Oči tvé hleděti budou na cizí [ženy),"? a srdce tvé mla
viti bude převrácené věci.

84. A budeš jako ten, kterýž spí u prostřed moře,““a jako
v sen pohřížený správce lodí, ztrativ veslo:

86. a díš: Bílí mne, ale nebolelo mne: tahali mne, a já
nic necítil: kdy procitnu, a opět naleznu víno?P“!

KAPITOLA XXIV.
Rosličná pravidla šivota,

1. Nerozněcuj se k následování mužův zlých, aniž Zádej
býti s nimi:

2. nebo o loupežích přemýšlí srdce jejich, a rtové jejich
mluví lesť.

3. Moudrosti vzdělán bude dům, a opatrností upevněn.
4. Skrze umění naplněny budou komory všelijakým statkem

drahým a překrásným.
5. Muž moudrý jest statný: a muž učený silný a mocný.
6. Nebo s prozřetelností počíná ne válka: a bude vysvobo

zení,“ kdež jest mnoho rady.
7. Vysoká [jest] bláznu moudrost, [pročež] v bráně“ ne

otevře úst svých.

'* dolož: an! zečkoli vyměž, .
» £ Jj. buď upřímný, porolný, poslněn
'6 £ ). z níž nesnadoě kdodo výjde kdo Jednou do nl vpadna — 1.Moji

57, m.
" ©J. smilná

" 4 oHmy ©rvdárn a lo dudy, — Značíse tutopo
"6 Kenihalce „Tělorozpálenévínem přetýkásmilstvem.“Sv.Jerol.

w největším nebezpočí; kdo plují po vodě, mní, že

9! Hebr.: když procitnu, dám se zase v to; t Jj. opllý jest ku potupě
a posměchu všechněm, s však při tom necitelný Jako dřevo. Všecko
myšlení 1 mluvení jeho jde Jen na pití.

KAPITOLA XXIV.

16 J. vítězavví; omysl: jak ve správě domácí tak veřejné řiď s0
oudrosti.
+ £ Jj.Jsa totiž pohříšem v póče a rozkoše tohoto světa (Luk. 21,

84), k pravé mondrosti, která se zakládá v bázní Boží, povznésti se
nemůže.

ej. v radě,jež se držívalav bráně.
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KAPITOLA XXIV.

8. Kdo myslí zle číniti, blázen alouti bude.
9. Myšlení blázna jest břích: a ohavnost u lidí jest utrhač.

10. Zoufáš-li, ustalý jsa v den soužení, zmenšena bade síla
tvá *

11. Vytrhuj ty, které vedou na smrť: a (těch), které táhnou
k zahynutí, vysvobozovati nepřestávej.*

12. Díš-li: Nemám [takové] moci:“ ten, kterýž zpytuje
srdce, rozumí tomu, a strážného duše tvé" nic nezklamá, a

„ on odplatí člověku podle akutkův jeho.
13. Jez, synu můj, med,“ nebo dobrý jest, a plást, sladký

» hrdlu tvému.

14 Tak jest i učení mondrostí duši tvé: kterouž kdyš
najdeš, budeš míti v nejposlednějším času naději, a naděje
tvá nezhyne.

15. Nečih úkladů, a nevyhledávej bezbožnosti v domě sprave
dlivého, aniž kaz odpočinutí jeho:

16. nebo sedmkrát padne spravedlivý, a povstane: ale bez
božní padnou ve zlé.?

17. Když by padl nepřítel tvůj, neraduj se, a v pádu jeho
ať neplesá srdce tvé:

18. aby anad nepobledl na to Hospodin, a nelíbílo by se to
jemu, a odjal by od něho hněv svůj.'“

19. Nevaď se s nejhoršími, aniž následuj bezbožných:

20. nebo zlí nemají naděje na budoucí čas: a svíce '! bez
božných zhasne.

21. Boj se Hospodina, synu můj, a krále, a k utrhačům se
nepřiměšuj: '*

22. nebo v náhle nastane zahynutí jejich: a pád obojích"
kdo zná?

28. Také | toto '* jest pro moudré: Přijímati osobu v soudu
«“ není dobré.

24. Kteří říkají bezbožnéma: „Spravedlivý jal;“ ty proklí
natí budou lidé, a v ohavnosti míti národové.

25. [Ale] kteříž jej treací, ti chválení budou: « příjde ně
ně požehnání.

26. Rty líbati bude, kdo pravá slova odpovídá.'*
. 27. Připrav venku dílo své, a pilně vzdělávej roli svou:
abys potom vystavěl dům svůj.'“

28. Nebývej svědkem bez příčiny proti bližníma svému:
aniž koho lahodně namlouvej rty svými.'*

29. Neříkej: Jak mí učinil, tak mu učiním: odplatím kaž
dému podle skutku jeho.

* £ J. nestatně-li si počindš, když tě postihne soužení, tím méně je
sneseš.

5 £ J. I eoudoové mají se ujímati nevinných, ! jini, mohon-li (neboť
nelze to každému) orodovati za ně.

t Jj. Hebr.: „nevěděli Jsme o tom“: anebo jakýmkoli způsobem vy
mlouváš-li se před lidmi, moba spomoci, a nechtě, věz, že —

* £ J. toho, Jenž ostříhá života tvého — Boha.
* £ Jj. med moudrosti. le. 7, 10.
9t.J. e zahynou v něm, baď tvrdočijně, nebo zoufanlivě v něm

setrvajice.
'0 dolož: a ohrátil bo na tebe.

"ey Ham A šeeno čašetíjejich zkyne; platí o tšoh, kteřívezdejšíblaho nad věčné sta
" £ J. nejprve Hospodina, pak krále. Místo „utrhačům“ bobr. vlastně

„převracujícím“, t. tonto řád a kázajícím nejprve krále se báti a pak
teprv Boha; nebo vůbec: „k bořičům“ se nepřiměšuj.

'* od Boha a od krále na buřiče seslaný.

16tj. následujícínančení; jedno s věčných,svatých pravidel paw £, j, Jako políbení úst příjemná jest odpověď pravá, srovnávajíc so
a pravdou, Jako ústa s ústy.

'* £ Jj. nejprv so opatř živnosti e věcmi potřebnými, a potom se
pohodlí

" ej. abys k prospěchu tvému křivě avěděll; vůbec o těch, kteří
sladkými slovy ku klamn ayddějí.
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30. Přes pole člověka lenivého šel jsem, a přes vinici muže
blázna,

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

92. To když jsem viděl, vložil jsem [to] v ardce své, a pří
kladem naučil jsem se kázni.'*

89. Málo, pravím, pospíš, maličko podřímeš, maličko složíš
race, abys poležel:

34. v tom přijde na tebé nouze jako běhoun, a žebrota,
jako muž ozbrojený.

KAPITOLA XXV.

O četě Bola s králi povinné, o pokoře a jiných otnostech.

1. Také tato jsou přísloví Šalomounova, kteráž sneslí muži
Ezechiáše krále judakého.

2. Sláva Boží jest tajití alovo,a sláva králův zpytovati řeč.'
8. Vysokosť nebes, a hlubokosť země, a srdce králův jest

nevystižitelné.
4. Odejmi trusky od stříbra, a vyjde nádoba nejčistší.

5. Odejmi bezbožnosť od oblíčeje králova“ a utvrzen bude
spravedlností trůn jeho.

8. Neukazuj se alavným před králem, a na místě velikých
nestůj.

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

8. Co viděly oči tvé, nepronášej hned v sváru: abys potom
napraviti nemohl, když bys zhaněl přítele svého.*

9. Srovnej pří svou a přítelem svým, s však tajnosti ci
zímu nevyjevuj:

10. aby snad nezhaníl tebe, když by (to] uslyšel, a vytýkati
[tobě] nepřestal. Milost a přátelství vysvobozuje: kteréžto za
chovej ai, abys nedošel hanby.

11. Jablka zlatá na podložích stříbrných“ [tak] kdo mluví
slovo v čas svůj.

12. Náušnice zlatá, a perla stkvoucí,“ kdo kárá moudréhoa ucho poslašné.
13. Jako utudenosť sněžná v čas žně,“ tak jest věrný posel

tomu, kdo jej poslal; dávát duši jeho upokojení."
(14. (Jako) oblakové a vítr, po nichž déšť nenásleduje, [jest]

muž chlubný, jenž neplní, co slíbí.
15. Trpělivostí obměkčeno bude kníže, a jazyk měkký

zlomí tvrdost.“

's ©j. vzal jsem ol z toho toto nanšení: elsi chybou zmoudřeti,nemalá
moudrost.

KAPITOLA XXV.

' £ j. sláva Boží jest v tom, že jeou nmevystižitelnísoudové a úmy
slovéjeho v spravorání všech věcí; a sláva králů a vrchnosti, spytovati
a poznávati všecko, 00 se v semi jejich děje, a konáním spravedlnosti
temi svou k takové slávě přivěsti, aby ae stkvěls jako vyleštěná číše
stříbrná.

? Hebr.: „odstraň bezbožaíka“;
rodův siská, dokazují ,

* © Jj. viděl-iř bys něčeho, co by té nráželo, nebo ti škodilo, nesvař
se o to ndhle; snadno se děje křivda, ale těžce se napravuje.

.tj. P Rene maehách krásaěso stříbravypraoovanýchpodávaná velmi krásná json, tak I.
5 £ J. jako nánšnice krásy nabode, když slaší uchu, tak moudré po

kárání. když se ochotně

SV horkýchkrajináchM opice eníb,Jakou násled,
Aby Jim v tě nápoje a krmě občerstvovall. V Palestýně sbírají jejslmě s Libanonu.

VE J. oblentruje Jej jako studený ápoj v čas vedra.
* jinak: sláme kosti; t. dojemná řeč i satvrzelým srdoem pohbno.

Zo tim ( eláva králův | blabo ná
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16. Nalezi-lís med, jez, co ti potřebí jest, abys snad pře
sycen nevyvrátil ho.“

17. Zdržuj nohu svou od domu bližního svého, aby někdy
syt jsa tebe, neměl tě v nenávisti.'*

18. Šíp, a meč, a střela ostrá, jest člověk, kterýž mluví
proti bližnímu svému křivé svědectví.

19. Zub shnilý, a noha ustalá jest (naděje toho), který
doufá v člověku nevěrném v den úzkosti,

2. a ztracuje plášť v čas zimy. [Jako] ocet v sanytru, tak
jest, kdo zpívá pfeničky erdci nejhoršímu.!* Jako mol rouchu,
a červ dřevu: tak zármutek člověka škodí erdci.

21. Jestližeby lačněl nepřítel tvůj, nakrm jej: žíznil-li by,
dej mu vody píti:

22. nebo uhli řeřavé shromáždíš na hlavu jeho,'* a Ho
spodin odplatí tobě.

23. Vítr půlnoční rozhání déšť, a tvář «mutná jazyk utr
hající. '*

24. Lépe jest seděti v koutě na podstřeší,** nežli s ženou
svárlivou v domě společném.

26. Volba studená duši žíznivé jest novina dobrá ze země
daleké,

26. Studnice zkalená nohou a pramen zkažený (jest) spra
vedlivý, padaje před bezbožným.'*

27. Jako tomu, kdo mnoho medu jí, není dobře; tak kdo
zkoumatelem jest velebnosti, zachvácen bude od alávy.'“

28. Jako město otevřené a bez ohrady zděné, tak jest muž,
kterýž nemůže v mluvení zdržeti ducha svého.'?

KAPITOLA XXVL
Jak velmi opovrilivi jevu nemoudří a lenoži.

1. Jako sníh v létě, a déšť ve ční, tak nepříslžná jest čestbláznu.

2. Jako pták jinam přelétá, a vrabec kamkoli lítá: tak
zlořečení daremně pronešené na někoho přijde."

3. Bič na koně, a ohlav na osla, a prut na hřbet ne
moudrých.

4. Neodpovídej bláznu podle bláznovatví jeho,“ abys nebyl
učiněn jemu podobný.

5. Odpověz bláznu podle bláznovství jeho,* aby se sobě
nezdál moudrým býti.

+ £ J. mirnost u všech věecch 1 sebe přijemnějších, zachoratí třeba
každému, kdož se škody urarovati chceš.

"©£ j. zdršnj so od častého navštěvování přátel Řídká návštěva
vzácní.

" £ |. sarmonoenémuej a jeko do opel4ooaýremsmiší, k prádlu příliš ostrým jej činí.

"ap Dělal tím, o 00 zastydí a laskou rospálí. (8v.Aug. Řím.12, ©.
té £ J. pakli ntrheč nelibosť posoruje na oblíčejí posluchačů, umškno

*+j. na obé jest «mutnopohleděti;di tak o těch,kdo z bězaš ldi

prardy 0 nadávajít j. jako požívání | sebe sdravějších a lahodnějších krmí své míly
čádě, tak těž měj míra i badání u věcech, rozumu lidskéma
do dna tuto všdy nepostižitelných.

" £ |. snadno může Skoda vsítil.

KAPITOLA XXVL

' © J. nedopadne ma toho, Jemně se slořeči, alo jako u větru no ros
plyne a ledakam zmizi.

5 t Jj. tak vezdvořile a nectně, jakš on k tobě promiavil; mondrým
slovem dokaš nemoudrosf

"4 3. Jak by mu to k poznání sebo sloužilo. 118- =© L
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6. Chromý (jest) na nohy, a nepravosť píje,“ kdo vzkazuje JŠ. N E

alovaskrze poslabláznivého.. o ' P7. Jako nadarmo má krásné lejtky chromý: tak jest ne- A
slušné v ústech bláznův přísloví. <

8. Jako kdo klade kámen na hromadu Merkoria:* tak kdo
činí bláznu čest. :

9. Jako kdyby se zarodil trn v race opilého: tak jest prů
pověď (moudrá) v ústech bláznův.“

10. Soud dokonává pře: a kdo ukládá bláznu mlčení,
hněvy krotí.

11. Jako pes, kterýž se navracuje k vývratku svému, tak

(jest) nomoudrý, kterýž opětuje bláznovství své.
12. Viděl jal člověka, an sobě sám zdá se moudrý býti?

Více než on naději bude míti nemoudrý.*
13. Říká lenoch: Lev jest na cestě, a lvice na cestách:

(Výš 22, 13.)
14.jakož se dvéře obracejí na stežejích svých, tak lenivý

na lůžku svém.

15. Schovává lenivý ruka pod paždí své, a těžko mu, když
ji má k ústům svým vztáhnouti.

16. Zdá se lenivému, že jest moudřejší nežli sedm mužův,
kteřiž mluví moudré průpovědí.

17. Jako kdo popadne zá uši psa, tak jest ten, kdo mímo
jda netrpělivý jest, a přimísí se k sváru jiného.“

19. Jako vinen jest, kterýž pouští střely, a kopí k smrti:
19. tak i muž, kterýž lstivě škodí příteli svému: a když by

postižen byl, dí: Z žertu jsem to učinil.
20. Když se nedostane dříví, uhasne oheň: a když klevet

níka nebude, utichnou svárové.
21. Jako nhlí mrtvé při uhlí řeřavéma dříví pří ohni, tak

člověk hněvivý vzbuzuje sváry.
22. Slova klevetníkova jsou jako aprostná, ale ons vnikají

do vnitřností těla.

23. Jako kdybys chtěl stříbrem nečistým ozdobiti nádobu
hlíněnou, tak jsou rtové nadutí ae srdcem zlým spojeni.*

24. Po rtech svých poznán bývá nepřítel, když v sráci
ukládá leať.

25. Kdyžby ponížil hlasu svého,'*nevěř jemu: nebosedmerá ''
nešlechetnosťjest v srdci jeho.

26. Kdo skrývá nenávist lstivě, vyjevena bude zlosť jeho
v radě.

27. Kdo (jinému) jámu kopá, upadne do ní: a kdo valí
kámen (vzhůru), na něho se obrátí.

28. Jazyk ošemetný nemiluje pravdy: a úsla plzká **pů
pobí pády.

* Hebr.: nohy sobě jrrié veliké překášky sobě v jednání svémčjní, I mnoho bezpráví u
VL. maraou, malševe, (Derosumnou věočo činí. Pohané měli modla

Merkuria za ochránce pocestných, a protož stavěli ko cti jeho při cestách
sochy. Edo mímo ní šel, vždy dle obyčeje kámen k ni hodil, skládaje

Him,madlo úcta, odkudi časem velké hromady kamení povtly« J. opllý necítí trnu v ruce; tak též blázen nepuchopuje naučení
vědí.

+ © J. úplný blázen větší zasluhuje důvěry, než člověk hrdě ve svůj
rozum a aměbí spoléhající.

S ©J. kdo se bez příčiny a neopatrně v elzí pře tichá, ten neto

(hebr. ozněpajní © sváry, vis Jak. 8, 6.) se srdcem zlým; jedao 40k drabéma"ejkáA by1poslloně,přívětivěmluvil
- "eg

".j. dlleuk.o slovy Ekoteými; Hehotníkjest obyčejně| [háF;sv.
Jerolim: „v záhnba pohrooži.“

ZZASNEaNĚ KAPITOLA XXVII.

KAPITOLA XXVIL 

Varuje od chlooby a hněvu, a sapominá k přátelství, míiraosti a jiným otnostem.

1. Nechlub se dnem zejtřejším, nevěda, co příští den zplodí.
2. Nechať tě chválí jiný, a ne ústa tvá: cizí, a ne rtovétvojí.
8. Těžký jest kámen, a vážný písek: ale bněv blázna těžší

jest nad obé.'
4. Hněv nemá milosrdenství, prudká prchlivost: a útok

popuzeného kdož bude moci snésti?
5. Lepší jest zjevné domlouvání nežli láska skrytá“ »
6. Lepší jsou rány od toho, kterýž milaje, nežli lstivé lí

bání toho, kterýž nenávidí.
7. Duše sytá šlapati bude na plást strd(:* ale duše lačná

také hořké za sladké přijímá. (Job. 6, %.)

8. Jako pták zaletěv od hnízda svého, tak jest muž, kterýž
opouští místo své.“ 3

9. V mastí a rozličných vůních kochá ee ardce:
brými radami přítele oslazena bývá duše.

(10. Přítele svého, a přítele otce svého neopouštěj: a do

domu bratra svého nechoď v den soužení svého.*, Lepší jest
soused blízko, než bratr daleko.

11. Buď pilen moudrostí synu můj, a obvesel erdce mé,
abys mohl odpověděti slovo tomu, kdo by ti něco vytýkal“

12. Chytrý vida zlé, skryl se: (ale) maličtí" předse jdouce
berou škodu.

13. Vezmi roucho toho, kterýž alíbíl za cizího: a za cizí
odejmí jemu základ.“

14. Kdo dobrořečí bližnímu svému hlasem velikým, v noci
povstav:? podoben jest tomu, kterýž zlořečí.

15. Střecha, skrze kterouž kape v čas zimy,'“ a žena svár
livá rovny jsou sobě; '! *

16. kdo zdržuje ji, jakoby chtěl vítr držeti, a oleje do pra
vice své nabrati.'“

17. Železo železem se ostří, a člověk zostřuje tvář přítele
avého.'?

18. Kdo ostříhá fíku, jísti bude ovocejeho: a kdo strážcem
jeat pána svého, oslaven bude.

19. Jako ve vodě ukazuje se oblíčej těch, kteří do ní hledí,
tak srdce lidská zjevna jsou opatrným.

tak do

KAPITOLA XKVILEj.Mnoto nějprotožesenedáukrotiti;ažejejsamého
* t j, kdo má všeho hojnosť, aní sebe lepších dobrodiní neuznává;

chudý ale za skrovný dar vděčnosťprokazuje; mravně: bohatí na zboží
pozemské malo dbají darů duchovních.

* ©Jj. svůj stav, svou povinnosť, svou vlast oba jeou u velikém ne
bez;

3 t j. na dobrého — starého přítele více spoléhati můžeš, než na
vlastaího bratra.

* t j. abys se mohl odvolati na svě cbování v čas křivě žaloby.

7 tj. eprosti, neopatrní, neumějíce předvidatí nebod hrozleich, ve

likou škoda Jimi trpivají.8 viz 90, 1
*tj. 2 JakkolivJinak neslušoěJej obrálo, bo příl, anebo v ne

příhodný čas.
'* © j. v Gas deště zimního, stálého.
" £ j. kdo tu nobo tu má, vždy nesnází trpí, ať doma zůstane nebo

ode
" ©j. Jako by chtěl olej v ruce zavříti; hebr.: „volati bude olej", projeví

se vůní, s ona křikem.

nej. Z ko věsompřiblédaje,opatrnějšímjej dini;nebočlověk člověka eviči
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20. Peklo a propast nebývají nikdy naplněny: tak jsou
i lidské oči nenasycené.

21. Jako zkušeno bývá v tavidle“* stříbro, a v peci zlato:
tak zkoušen bývá člověk,ústy toho, kterýž ho chválí. '* Srdce
nepravého hledá zlých věcí, ale srdce upřímé hledá umění.

22. Bys blázna v stoupě jako kroupy píchem otloukal, ne
bude odjato od něho bláznovství jeho.

23. Pilně poznávej oblíčej dobytka svého, a stáda svá
opatruj: 1«

24. nebo nebudeš míti ústavičně moci: ale [ani] koruna
dána bude do národu a pronároda.'*

25. Otevřely se louky, a ukázaly se byliny zelené, sklizeno
jest seno s hor.'“

26. Beránkové (jsou) k oděvu tvému: a k zaplacení pole,
kozelci.'*

27. Měj dosti na mléku kozím ku pokrmu svému, i ku po
třebám domu svého, a k živností služkám svým.“*

KAPITOLA XXVIIL

Bes příčiny nemáme býti bázliví, Zjevné nepravosti nemaji projíti bez trestání,
Noalaší chvoz bohatství shromažďovati, asi s vrašedníky obesematvímiti; az)

rodičův okrádati.

1. Utíká bezbožný, an ho žádný nehoní: ale spravedlivý
jako lev samělý,beze strachu bude.

2. Pro hříchy země mnohá (jsou) knížata její:* ale pro
moudrost člověka, a umění těch věcí, které se jemu praví,*
delší bude život vůdce.*

3. Muž chudý, kterýž utíská chudého, podoben jest přívalu
náramnému, kterýmž se připravuje hlad.

4. Kteříž opouštějí zákou, chválí bezbožného: kteří bo ostří

hají, rozpalají se se proti němu.
5. Lidé zlí nepřemýšlejí o soudu:“ kteří pak hledají Ho

spodina, rozumějí všemu.*
6. Lepší jest chndý, kterýž chodí v sprostnosti avé, nežli

bohatý na cestách nepravých. (Viz 19, 1.) :
7. Kdo ostříhá zákona, jest syn moudrý: kdož pak krmí

žráče,“ hanbu činí otci svému.

% £ Jj. v pánví k rozpouštění stříbra.
'* £. j. nemajé pokory k tomu potřebí, aby člověk veřejnou chválou

nezpyšněl.
'6 £. J. sám o ně páči měj, nespoléhaje se na velké ové dědictví;

neboť atd.

" Hebr.: Nebo netrvá na věky statek (nýbrš byne, když sám k ho
spodářství nedohlížíš): a zdaš koruna trvá do pronárodu.

* £ Jj. máš všeho dosti, čeho k chování dobytka zapotřebí jest.
'9 £, j. budeš sobě míti zač pole koapiti, aneb od vzdělání jeho čím

" Celá tato řeč eměřnje k tomu smyslu, abychom, choome-li oprav
dově moudrými!býti, nebašili po akvostných, zdravi tělesnéma i dušev
uimu shoubných bodech, anl po hobatství lakotných lichvářův, které
uvádí „v oeldla ďáblova“; nýbrš v každém ( sebo oprostším stavu epo
kojenosti avů hlodali v cinosti a bdzní Boží, ostatně žíjíce akromně
a šetrně vo všem a dosti majíce, když se nám chleba a šatu dostává.
Tak též velí ov. ovangelinm Mat. 6, 35.

KAPITOLA XKVLOL

" £ J. kdyš se líd bouří, mnoho lecjakýchs lidí v správu země se
vtirá, k větší bídě a nátisku jejímu.

* £ J. že bouře novede k prospěchu.
5 t |. když lidé poznají, že nemají s bouřek leč škodu, zůstanou

panovníků svému věrní.
+ 6 J. o tom, co pravá Jest.
5 t J. Jak by se náležitě k Bohu i lidem chovati měli.
9 t. J. a nimi tovaryší; mravně: kdo hoví chtičům svým smyslovým,

jichž nasytiti nelze.

4 MA
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8. Kdo shromažďuje zboží a úroky lichvou, štědrému
k chudým je shromažduje.*

9. Kdo uchyluje uší svých, aby neslyšel zákona, téhož mo
dlitba bude ohavností.

10. Kdo svodí apravediívé na cesta zlou, v zahynutí svém
padne:“ a upřímí vládnouti budou statkem jeho.

11. Moudrý zdá se sobě muž bohatý: ale chudý opatrný
zkoumati ho bude.“ .

12. V plesání spravedlivých jest velíká sláva: když kralují
bezbožní, [tehda] jsou pádové lidí.'* .

13. Kdo kryje hříchy své, neostojí: ale kdo je vyzná a
opustí, milosrdenství: dojde. .

14. Blahoslavený člověk, který jest vždycky bázliv:'* ale
kdož jest tvrdé myslí,'* upadne ve zlé.

15. Lev řvoucí, a medvěd hladový, jest kníže bezbožné nad
lidem chudým.

16. Vévoda bez opatrnosti utiskne mnohé bezprávím: ale
kdo nenávidí lakomství, toho dnové budou dlouzí.'* 

17. Člověka, kterýž násilí činí krvi, '* byť utekl až k jámě,
žádný nezadrží.'“

18. Kdo chodí upřímě, zachován bude: ale kdo po cestách
převrácených kráčí, padneť pojednou.

19. Kdo vzdělává zemí svou, nasycen bude chlebem: ale
kdo následuje zahálky, naplněn bude nouzí. .

2. Muž věrný '* velmi chválen bude. ale kdo chvátá zbohat
nouti, nebude bez viny.'“ (Viz 20, 31.)

21. Kdo přijímá osobu v soudu, nečiní dobře: takovýť I pro
kus chleba opouští pravda.'*

22. Člověk, který chvátá zbohatnouti, a jiným závidí, neví,

že nouze na něj přijde. .
23. Kdo domlouvá člověku, najde u něho potom milosl,**

více, nežli ten, kterýž ho lahodným jazykem oklamává,
24. Kdo ubírá něco otci svému, a matce, a praví, že to

není hřích, účastníkem jest vražedníka.**
25. Kdo se chlubí a roztahuje, ten vzbuzuje sváry:"“ ale

kdo doufá v Hospodina, zdráv bude.**

* £ j. na to dojde, že ho sám neužije, nýbrž že jinému se dostane,
kterýž by bo šetrné užíval s štědře z něho uděloval chudým.

5 ©j. zahyne a pojde, a spravedliví, dokonalí...
5 L j. obá jest darem 1 zboží ( mondrosť; této adležející

v bázní Boží obyčejně dostává se chudým; bohatí ale rádi vděk berou
moudrosti toboto světa“.

"0 £, J. tebdáž lidé bynon; ba nejen lidé, nýbrž 1 říše 1 národové
u nenspra zkáza i

" © j. Boha se boje, pečlivě se varuje hříchu.
'* £ j. vzdorně, ani na hrozbu, ani na trest nedbaje.
1 £ j. věrná láska lidu ostřibů Jej před nepřátely, neboť: nenávidě

lakomství a nestřidmoeti, I Jíných vůšuí varovati se bude, a tím věk
svůj prodlouží.

**£ j. krev lidskou prolévá, vraždí.
" £ j. k hrobu. .
'8 £ j. nikdo mu nepomůže, veujdo pomaty. Smysl: „Vražda trostána

budiž smrtí!- I. Moji. 9. 6.
I" poctivý: který dlo pravdy sákoma Božího řídí činy svě, hojného

požehnání dojde. .
1 £ j. čerstvě a velmi zbohatnouti nelze bez ukřivdění jiným.
'* £ j. i pro nepatrný zisk nebo dárek nepravě soudí soudce křivý.
% © j. když pokáraný nahlidno a uzná, Ze mu to k dobrému bylo.
3 £ j. vůbec bezbožuíka; smysl: jistotně břích mů; neujímati a ne

škoditi statku a zboží rodičů, nýbrž šetřiti a množiíti jej veli čtvrté
přikázání Boží. Jest totiž proti povinné k rodičům úctě a lásce, když
se synové a dcery domnivají, že jim spolu statek prací rodičů dobytý
náleží; jako ve všem tak i vo výšivě, šatstvu a p. závisí na vůli ro
dičův. Tak Jest bid Boží.

" kdo t. zbohatnouti chtě, úchvátiti si hledí, kde oo může; tak
každému křivdí, a každého sí nepřítelem učiní.

% £ j. hojnosť niti a v pokoji šiv bude.

ZNa)
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26. Kdo doufá v ardce své,"“ blázen jest: ale kdož kráčí
moudře, ten vysvobozen bude."*

27. Kdo dává chudému. nebude míti nouze: ale kdo po
hrdá prosícím, trpěti bude nedostatek.

28. Když povstandu bezbožní, skryjí se lidé: když oni za
hynou, rozmnoží se spravedliví.

KAPITOLA XXIX.
Trestání nemá s opouštět, sul chudoba tupena býti: sinšba Boží má se

rozšiřovati, dětem se nemů ohovivati, v mluvení třeba prozřetelnosti

užívati; se uloději nesluší apolky mit.

« 1. Na dověka, kterýž tvrdou šíjí pohrdá tím, jenž ho kárá,
náhle přijde zahynutí: a nebude míti zdraví.'

2. V rozmnožení spravedlivých veseliti ae bude obec: [ale]
když panovatí budou bezbožní, lkáti bude lid.

3. Muž, který miluje moudrost, obveseluje otce svého: ale
ten, kdo vydržuje nevěstky, ztratí statek.“

4. Král spravedlivý vyzdvihuje zemi; [ale] muž lakomý *
ji hubí.

5. Člověk, kterýž lahodnými a smyšlenými řečmí mluví
k přítelí svému, rozestírá síť krokům jeho.

6. Muže nepravého, kterýž hřeší, zaplete osidlo:“ ale spra
vedlivý chváliti a veseliti se bude.

7. Spravedlivý zná při chudých:* bezbožný nemá [toho]umění.“

8. Lidé nešlechetní rozptylují město: ale moudří odvracují
prchlivost."

9. Muž moudrý, bude-li se s bláznem vaditi, nechť se hněvá,
nebo aměje, nebude míti pokoje.“

10. Muži (žádostiví) krve nenávidí aprostného:* ale sprave
dliví hledají duše jeho.'*

11. Všecken duch svůj vynáší blázen:'! moudrý odkládá
a schovává napotom.

12. Kníže,který rád poslouchá slov lžívých, mívá všecky 3služebníky bezbožné.
13. Chudý a věřitel potkali se:'“ obou dvou osvětitel jest

Hospodin.'* .

* 4 j. na ovůj toliko roruze a síla spoléhá.
" £.j. od všelikého neštěstí.

KAPITOLA XXIX.

* £ j. nebude pomocí jemu.

"Li ALE opoběsarmnonjea smenolujeotce svého,kdyš na
9 ©J. který,nedbajeost, dary (hebr.: „muždarů“)při

Jiná, a sa ně zločincův bestrestaých propoůští. a tak právě nepravosť

podporuje a dobrých utiskuje; takový muž a nikoliv kráj Hidný babízemi a lid.
.Lj. vlastní nepravosťjest mu oaldlem, £ j. skázu mu působil.:
5 £ j. Jejich stav a okoličnosti, a ujímá se jich horlivě; neboťčasto

na Jedné při závisí všecko Jejich zboží (víz život ev. Ivana).
* t J. nemá anl tobonáhleda,. té uznalosti, sal ardco k toniu a

+ € J. nešlechetníci, pohrdajíce mravy s zákony předkův, a na místo
nich nezralé domněnky svých rozumův hlásajíce, pobnřnjí, a v strany

trhajíměsto;mondrýa,dýlm ovilinje člověkon9 t j. s nemondrým, zlým a sváriivým člověkem není žádného po
Hzení, přijď mu po dobrém nebo po zlém

9 £ J. dokonalého, zbožného nemohou bezbožníci leč v nenávisti míti,
poněvadž životem svým protiví se Jim.

1 £ J. hledají ho, blíží se k němu, a pečují o jeho život.
" tj. všecko najednou povídá, co. ví; mravně: ponětě úzdu žádosti

svě, vyjeví tajnosti srdos svého.u na světě jsou.
"=£ j. oběma život dal a zachovává I chodého, | bohatého.

JN KAPITOLAXXX. 944

14. Trůn krále, kterýž v pravdě soudí chudé, na věky
utvrzen bude.

15. Metla a kárání dává moudrost: ale pachole, kterémuž
se pouští vůle jeho, zahanbnje matku svou.

16. Když se rozmnoží bezbožní, rozmnoží se nešlechetností :
u [však] epravedlivý uzfí pád jejich.

17. Vyučuj syna svého, a očerství tě, a způsobí rozkoš
duši tvé.

18. Když proroctví zahyne, rozptýlen bude Uid:'* kdož pak
ostříhá zákona, blahoslavený jest“

19. Služebník nemůže slovy vyučen býti, anť co díš rozumí,
a odpovídati nechce.'*

20. Viděl-lis člověka rychlého k mluvení? Bláznovství se
více kdo nadíti může, nežli jeho napravení.

21. Kdo rozkošně chová od dětínství alužebníka svého,
potom jej pozná býti zpurného.

22. Muž bněvivý vzbuzuje sváry : a kdo k rozhněvání snadný
jest.'“ bude k hřešení náchylnější.

28. Za pyšným jde ponížení: ale pokorného ducha přijme
sláva.

24. Kdo má účastenství se zlodějem,"" nenávidí duše své:
zaklínajícího slyší, a neoznamuje.“*

25. Kdo se bojí člověka, brzo padne: kdo doufá v Hospo
dina, pozdvižen bude.
7 96. Mnozí hledají tváří knížete: '% ale od Hospodina vy
chází soud jednohokaždého.

27. V ohavnosti mají spravedliví muže bezbožného: a v ohav
nosti mají bezbožní ty, kteříž na přímé jsou cestě. Syn, kterýž
ostříhá slova [otcova], nezahyne. ,

KAPITOLA XXX.
Přísloví Agura, syna Jakoova.

1. Slova Shromažďujícího syna Vyvracujícího." Vidění, kteréž
mlawil muž, s nímžto.jest Bůh. a kterýž Bohem s sebou pře
bývajícím posllněn jsa, dí:

2. Nejnerozamnější jsem z mužů, a moudrost lidská není
se mnou.*

3. Nenaučil jsem se moudrosti, a neznám umění svatých *
4. Kdo vstoupil na nebe a sstoupil? Kdo držel vítr v rukou

svých? Kdo zahrnul vody (v oblaky] jako v roucho? Kdo

" £ j. když nebude náboženství a bázněBoží, bynouti (hebr. táž: „bou

* seposloachá,nedbá na slova; tody jináče než pouhými slovy na
pravon býti musí.

t prehlivý; pravá moudrosf,kterou celá kniha učí,jest krotiti vážněsvé.

n bad Jej A Jebo skutek „Aje A nebo od něbo kradenou vče přijimaje, tak hřeší Jako onen sám.
'e £ j. nechává s0 od soudce zepřisábatí, ba sám jest botov | křivor

m přísaha eložiti, a přece nevyzraznje zloděje. B. Mojí. 6, 1.
'©chytrosti, úlisností a dary hledi sobě nakloniti sondcův a přízeň

vysokých sl zjednati.
KAPITOLA XXI.

3 Vlastně: Blova Agura, syna Jakoova. Latiník zde vyložil vlastní
Jména dle jejich významu, a tak jsou | tuto přeložena: Lae tu u obou

doplniti: „naučení mravův“ a smysl bude: „Nančení, ješto syn od otce
svého slyšel a tuto v jedno shromážděna podává.

3 t J jsem o mnoho nerozumnější jiných, tak že ani rozumnostičlo
věka nejprostšího neínám. Patrně jako na dotisku o věvech vysokých
odpovidat maje, odrud začíná, že svého rozumu nedostatečnost vyznává.

> £ j. pokud sám sobě zůstaven sem, bez milosti Boží a osvícení jeho.
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ustanovil všecky končiny země? Které jest jméno jeho, a které
jméno syna jeho? víš-li?*

5. Všellká řeč Boží ohněm zkušena jest ;* onťjest štít dou
fajících v něho:“

6. nepřidávej ničehož k slovům jcho, abys nebyl kárán, a
nalezen lhář.

T. Dvou věcí žádal jsem od tebe, [Božej. neodpírejž mi
jich) prve než umru.

8. Marnost a elova lživá vzdal ode mne. Žebroty ani bo
hatství nedávej mi: uděl toliko potřebných věcí k živnosti mé:

9. abych snad nasycen jsa, nebyl přiváben k zapření (tebe),
a neřekl: Kdo jest Hospodin?* aneb abych nouzí jsa dohnán,
nekradl, a nepřisahal křívě akrze jméno Boha bvého.

10. Nežaluj“ na služebníka u pána jeho, aby snad nezlo
řečil tobě, a ty nepadl“ 

11. Pokolení, které otci svému zlořečí, a matce své ne
dobrořečí :

12. pokolení, které zdá se sobě býti čisto, a však od ne
čistot svých není obmyto:

13. pokolení, jehož vysoké jsou oči, a víčka jeho vzhůru
vyzdvižená :

14. pokolení, ježto místo zubův má meče a žvejká třenov
ními zuby svými, aby sežralo nuzné z země, a chudé z lidí! '“

15. Píjavice má dvě dcery, které říkají: Přines, přines.*
Tři věci jsou nenasytné, a čtvrtá, kteráž nikdy nedí: Dosti:

16. Peklo, a ústa života,'* a země, kteráž nebývá nasycena
vodou: oheň pak nikdy nedí: Dosti.

17. Oko, které se posmívá otci, a které pohrdá plodem '*
matky své, ať je vyklinou krkavci potoční, a snědí je synové
orlice.

18. Tři věci jsou mi nesnadné a čtvrté dokonce neznám:
19. Cesty orla na nebi, cesty hada na skále, cesty lodi

u prostřed moře, a cesty muže v mladosti.'*
20. Takovát jest cesta ženy cizoložné, kteráž jí, a utírajíc

ústa svá dí: Neučinila jsem nic zlého.'*
- 21. Protři věci pohybuje 3e země, a čtvrté nemůže snésti : '*

22. pro služebníka, když kraluje: pro blázna, když se na
sytí pokrmem:

23. pro omrzelou'" ženu, když vzata bývá za manželku:
a pro děvku, když dědičkou bývá paní své.'*

* Agur tímto ukazuje, proč člověk sám ze sebe moudrostí nemá ;
totiž poněvadě žádný na nebe vstoupiti a odtud poznání nebeských
věci na zemi přinésti nemůže. I u věcech, jež vůkol sobo spatřuje, jest
člověk, sobě samému sůstavený, neznalcem, a ten toliko zná veškerou
příroda, který ji stvořil — Bůh.

> tedy | čirá, pouhá pravda.

*dolož:pročežnasvatémzjeveníJehoo porněstůj žádných
nevyhlodávaje Jiných, rozam tvůj převyšajících věci;

* £tj. nepochyboval u víře v tebe. Bohatství, roskotné aa tndíž sbusta

Mne EivobyvařídlyJsou nověrya spuštěnís0 Boha.5 t Jj. neprávě,
*tj. amu vi nebylaim vinen,kdyžbyseonenospravedlní).

'* Míní se tu od 11—14 lidé nevdéční, pyšní — pokrytci a ukrutnici.
'' £ |. nemají nikdy dost i Hkajíce neustále: dej, dej! tak jsou ! vy

5 £ J. chlipná žena.
" Jinak: poslušenstvím, anebo společnosti, t. nechtě ji u sebe po

držetí a o ni řůdně pečovati.
" Naráží tuto na hrdé, oklikovaté a plzké spády lidi otižádostných,

Jitto ové záměry tak ukrýti snají, že po nich ani na nebí, ani na zemí,
aDÍ na moří nezůstane stopy nižidné.

" t j. Jest plna chytrosti v ukrývání evé prostopášností; hřešivěl
dělá, jako by byla jen krmi požlla.

'* £ j. to čtvero tak jest protivně, aš se | země pod tím chvěje.*t Jj. sapazenou.
" Hebr.: když vytiskne, odstrčí paní svou.

> " Le
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24. Čtyry věcí jsou nejmenší na zemi, a ty jsou moudřejší
nad mudrce: '*

26. mravencí, živočichovéneailní, kteříž připravují ve žní
pokrm sobě:

26. zajíček, živočich slabý, kterýž si dělá ve skále lože avá : **
27. krále nemají kobylky, a vycházejí všecky po houfích

svých: *! .

28. ještěrka rukama se podpírá, a však bývá v domích krá
lovských.**

29. Tři věci jsou, které dobře vykračají, a čtvrtá, která
chodí šťastně:

30. lev nejsilnější mezi zvířaty, nebojí“ se žádného na
potkání:

31. kohout ** přepásaný na bedrách:"' a beran: a král
ješto není, kdo by odolal jemu.“*

32. Jest, kdo bláznem se ukázal, když vzhůru pozdvižen
byl:*“ neboť kdy by byl rozum měl, byl by na ústa svá ruku
položil.**

33. Kdo pak silně tiskne vemena, chtě dojiíti mléko, vy
tiská máslo: “©a kdo silně smrká, vyvádí krev; a kdo vzbu
zuje hněv, způsobaje různice.“*

KAPITOLA XXXL
Ka varovati se smilstva a oplletví ; chválí Zenu stateřnon.

1. Slova Lamnele krále.' Vidéní,“ kterémuž vyučila jej
matka:jeho.

2. Což jest,* milý synu můj, což, miláčku života mého, což,
milý slibův mých.“

3. Nedávej ženám statku svého, a bohatství svóho ku shla
zení králův.

4. Nedávej králům, 6 Lamueli, nedávej králům vína;* nebo
žádné tajnosti není, kde kraluje opilství:

5. aby snad nepili, a nezapomněli na soudy, a nezměnili
při synův chudého.

' £ j. takově, kteří moudrosť svou sami ze sebe váži. Nebo živo
číchové tito mají pudy své od Boha, Jichžip následujíce s větší bez
pečností a jistoton konají díla svá. nežlí člověk, který se všemu dlonho
a pracně teprv učiti musí,

1 Jiní tu rozmméjískalní myší, ježto společně ve skalách se zdržují,

3.„Mot 11, 5, Snad se míní králík.1 pořádně, jako by vůdce měly.
**Míní se zdo druh zvláštní malé a škodlivé ještěrky, která va vý

chodních krajinách boufně se i do nejpevnějších domův dostávů. „Bu
kama“ místo předníma nožlókama.

» £ j. Jiní: kůň sevřený, upnutý ne bedrách.
% © j. vědy botov k boji e drubem svým.
% Vykračování krále se tuto s vykračováním tří těchto zvířat purov

nává pro ukázání, že dobrý kníže dobré vlastnosti zvířat těch míti mé:
totiž odatnosť Ivi, bedlivosť kohoutí a obezřelosť beranovu, kráčejí
cíhopřed stádem za pastýřem, právon cestu jemu ukasujícím.

rozam jeho.

" Smysl: „Přlišně sí počínati u věcech eebe potřebnějších a pro
spěšnějších, jako Jost napomínání a kdrání, škodí konečně.“

KAPITOLA XXXI

* 4. j. Pravdě podobno Šalomorma.
3 j naučení.
* © j. k čemu napomenonti tě mám?
* t J. jehož jsem sl tak snažíš žádala, a sa nějž jepm tak mnoho

slibův nělníla s čínim. Napomenutí buď matkám, aby ditky evé vždy
Bobu odporoučely.

5 ©j. jakož opilství každěmu hanebně a škodnějest, tak jest svláší
u králův, | vznešenou důstojnosť Jejich zneuefuje, | vážným jejich po
vinnostem odporuje a škodí.

] 119nD a A r
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6. Dejte nápoj opojný zarmonceným, a víno těm, kteříž jsou
hořké mysli:

7. ať pijí, a zapomenou na nonzi svou, a na bolest svou
ať nevzpomínají více.8.Otevřiústasváza němého“avpřivšechsynův,kteříž
mimo jdou:*

9. otevři ústa svá, usuzuj, což spravedlivého jest, a suď
nuzného a chudého.“

10. Ženu statečnou kdo nalezne ?* Z daleka a z posledních
končin země jest cena její.

11. Dověřuje se v ní grdce muže jejího, a kořistí nemá ne
dostatku.'“

12. Odplatí jemu dobrým, a ne zlým po všecky dny života
svého.

13. Hledala vlny a Inu, a dělala dle umění rakou svých.'“
14. Učiněna jest jako lodi kupecké, z daleka nesoucí chléb

svůj.s
15. A v noci vstala, a dala kořisť domácím svým, a pokrmy

děvkám svým.'*
16. Shlédla pole, a koupila je: z užitku rukou svých ští

pila vinici.
17. Přepásala silou bedra svá, a posilnila ramena svého.'“
18. Okusila a viděla, že dobré jest zaměstnání její: [protož]

nenhasne aní v noci svíce její.'* :

S £.j. za tobo, kdo své ple vésti a sebe zastávatí neumi anebo nemůže.
1 € j. všech eirich a pocestných, nemajících v mistě nikobo, kdo by

se jich ujal.
S © j. k právujim pomábaje.
5 ©j. těžko jeat k nalezení, pročež...

'9 ©.j. má dosti příjmů.
" $ J. umělé práce rokama svýma. Vidno z toho, k čemu u vynho

vání pohlaví ženského hlavně se hleděti má.
'%£ J. tak ona doma pilně v hospodářství všecko všady spravujic,

šivi oelý dům.
' £, j. záhy, za noci téměř vatává a rozděluje domácím dílo | jidlo.
" £ j. snažšíee a ochotně se má ke všelíkému dílo.
" t.j. 1 v noci pracuje a snaší se
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19. Ruku svou vztáhla k silným věcem,'“ a prsty její ucho
pily vřeteno.

2. Ruku svou otevřela nuznému, a dlaně své vztáhla
k chudéma.

21. Nebnde se báti za dům svůj před zimou sněžnou: nebo
všickni damácí její zobláčení jsou rouchem dvojnásobním.

23. Přikryvadla udělala sobě: kment a šarlat jest oděvjejí.
23. Slovutnýjest vbranách mužjejí, když sedá s radními země.
24. Plátno drahé udělala a prodala, a pás dala Chananej

skému.'?

25. Síla a kráza (jest) oděv její,'“ a amáti se bude v den
nejpoalednější."?

26. Ústa svá otevřela moudrosti, a zákon milostivosti (jest)
na jazyku jejím.““

27. Patřila na stezky domu avého,“* a chleba zahálčivě
nejedla.

28. Povstalí synové její,“* a za nejblahoslavenější ji vy
hlásili: i muž její chválil ji:

29. „Mnohé dcery shromáždily bohatství, tys převýšila
všecky.“

30. Oklamavatelná jest milosí, a marnájest krása: **žena,
kteráž sc bojí Hospodina, tať chválena bude!

31. Dejtež jí z užitku rukou jejích, a nechať jí chválí
v branách skutkové její.**

16t, j. těžkým věcem, 1 mužské některé práce podniknouti se ne
chá.

" £. | kupci; tedy nad domácí potřebu zhotovuje. Za starodávna
Í nrozená ženy samy plátna tkaly, a šaty hotovily.

'9 ©Jj. statná a krásná na pohled.
ej. nebojí we,če by se JIbudononě něčehonedostávalo.

W £.J. moudrá a dobrotivá jest řeš její vzdálená vší klovetnosti, po
věnje I dítek 1 čeledi.

% L j. na chování ditek, i čeledi svě bedlivě dohlédá.
% £ j. stateční jsou a blažení u vědomi, býti syny takové matky.
% £, Jj. příjemnosť zovnitřní klame, krása pomíjí; otnosf jediná jest

trvanliva, a vády obvály bodna.
% £ J. zasluhuje konečně za své práce | dobrého zaopatření, | vo

řejně pochvaly, kteráž se jindy v branich prohlašovala.



KAZATEL (EKLESIASTES)
HEBREJSKY

KOHELETH.

Kniha tato slove „Kazatel“, poněvadž v ní Šalomoun jako k celému shromáždění mluví a káže. kdežto
v příslovích k jednomu téměř učenníkumluví.

Hlavní účel jeho jest, okázati tuto, jak svět se vším, co se v něm nalézá a děje, samá marnosť jest, že
všecko rychle pomíjí, a nic neposkytuje lidem užitku stálého.

Z toho pak dovodí, že všecko, na čemž by člověku záležeti mělo, zavírá se v životě bohabojném a
ctnostném, dle průpovědi: „Boj ee Boha a ostříhej přikázání jeho.“

K tomuto konci směřují všecka zvláštní naučení této knihy; z toho se tedy všecka rozuměti a vyklá
dati, avšak i z učení Nového Zákona doplňovati mají.

KAPITOLA L
Uhnnuje Šajomene, že všecky věcí ma tomto světě marné a nestůlé jsou, a tobo

nejen = bedlivého všech věci zpytování,-nýbrš I a vlastní své zkušenosti
potvrsnje.

1. Slova Kazatele, syna Davidova, krále jerusalemského.'
2. Marnosť nad marností, fekl Kazatel: marnost nad mar

ností, a všecko marnost“
B. Co má více“ člověk ze všeliké práce své, kterouž vede

pod sluncem ?*
4. Národ pomíjí, a národ přichází: ale země na věky * stojí.
5. Vychází slunce a zapadá, a na místo své navracnje se;

a tam opět rycházejíc,
6. točí se přes poledne, a chýlí se k půlnoci. Obcházeje

všecko vůkol věje vítr, a opět se v své kolo navracuje.
7. Všecky řeky vcházejí do moře, a moře 8e nepřeplňuje:

k místu, odkud vycházejí řeky, navracají se, aby zase tekly.“
8. Všecky věci jsou nesnadné:"* nemůže jich člověk řečí

vypravíti. Nenasycuje se oko hleděním, aniž ucho naplňuje
se slyšením.*

9. Což jest, ježto bylo? Totéž co bude. A co jest ačíněno
bylo? Totéž, co se opět díti má.*

KAPITOLA L

* € j. aloro krále Šalomouna, syna Davidova.

: poněvadi jsou pomíjející, poněvadš
Šlověka opravdu blaženým nečiní, pověvadě k zlému jich užívání zhusta
podnětu dávají, a tak člověka v časnou | věčnou záhubu uvrbuji.

* © ). Jaký Jiný užitek, lod marnost.
* £ | na tomto světě.
S £ J. dávno již s budoucně na dlouhé nám neznámé věky.
* © Jj. když voda povutavěl ze zhnatlých par a spadnuvši deštěm

k zemí, zřídla tvoří, v prameny sem a tam se rozbíhá, aby znova do
moře tekla. Hle obrazy nestálosti a ustavičné proměny vlech věcí na
tomto světě."jk i. .

S tj. všecky změny v přírodě vypošísti bylo by těžko, ano ne
možno, Ješto jich žádný člověk ani okem ani ncbem dosti zřetelně
roseznati nemůže.

9 ©J. umění a mravy Hdské,jakkoliv perhném směnámpodrobenyjsou, přeo se vědy čas po čase opakují, tak NĚ>
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10. Nic nového pod sluncem; aniž může kdo říci: Hle toť
jest nové; neb to již přeběhlo věky, ježto byly před námi.'*

11. Není paměti předešlých věcí: jakož ani těch, kteréž
potom nastanou, bude památka u těch (lidí), kteříž budou
v nejposlednějším čase.

(12. Já, Kazatel, byl jsem králem israelským v Jerusalémě,

13. a uložil jsem v srdci svém hledati a skoumati moudře
| všecko, což se děje pod sluncem. To zaneprázdnění velmí zlé *!
dal Bůh synům lidským, aby se jim zaměstnávali.

14. Viděl jsem všecko, což se děje pod sluncem ; a hle všecko
jest marnosť, a trápení ducha.

— 16. Převrácení těžce napravení bývají, a bláznův neskončený
jest počet.'*

16. Mluvil jsem v srdci svém, řka: Aj velikým učiněn jsem,
a převýšll jsem všecky moudrostí, kteříž byli přede mnou
v Jerusalémě: a mysl má zpytovala mnohé věcí moudře, a
paučil jsem 5e.'?

17. A vydal jsem srdce své (na to),'* abych poznal opatrnost
a uméní, a bludy i bláznovství: "* a shledal jsem, že i v tom
jest práce a trápení ducha:

18. proto že při mnohé moudrosti jest mnoho rozbněvání: '“
a kdož si rozmnožuje umění, rozmnožuje | práce.

'0 ©j. což platí nejen o úkazích, nýbrž | z části o domnělých vy
nálezich a uměních lidských.

* £ J. velmi nesnadné. Zove omění zlým zaměstnáním, že buď člo
věka svádí, zvědavým jej činie, tak že ponechaje nžitečných věcí, po
marných se shání ; nebo že přetěžko dosaženo bývá s snadno se zapo
miná; nebo že žádné, buď sí sebe větši umění duchu lidskému nedo
stačuje.

" 4 J. daleko větší, přísně-li sondime, jest počet lidí nemoudrých než
moudrých. Kdož si říci může, že všdy moudrým byl?

"2© J. stal jsem ne účeným a dosáhl jsem množství moudrosti a umění
svým přičiněním. Vla 8. král. 4, 39. ntd.

" © j. vynasnašíl, přičinil Jsem 6e.
' £,J. oněch, sbyob se jích držel; těchto, abych se jich varoval.
% £ j. v umění ponze lidském, kteréž nadýmá (1. Kor. 8, 1.), všeliké

pannjí hněvy.

= AK
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KAPITOLA IL n] ) Ů 15. A řekljsem v ardci svém: Poněvadžjednostejnébude

Ukazuje rozkoši Abokottni,kot I vykjedkránívětšímovdpstía 8 Š zahynutí blázna i mé, což mi platno, že jsem větší pilnost na
roumncženíebožibedoach bd Z moudrost vynaložil? [ rozjímaje na myslí své, srozuměl jsem.

1. Řekl jsem já v srdci svém: Půjdu, a oplývati budu roz

košemi, s požívati budu dobrých věcí.: A úzřel jsem, že í totaké jest marnost. - 
2. Smích měl jsem za- blud: a radosti jsem řekl: Co se

darmo klamáš?*
8. Umyslil jsem v srdci svém, odtrhnouti od vína tělo své,*

abych mysl svou obrátil k moudrostí. a uvaroval se bláznovatví,
dokavadž bych nepoznal. co by bylo užitečného synům- lid

ským: co by potřebí bylo činiti pod sluncem v počtu dnůvživota svého“

4. Zvelicíl jsem skutky své, vystavěljsem si(domy,atpjsem vínice;

5. vzdělal jsem zahrady a štěpníce, a vradil jsem je vše
likého plodu atromovím,

©. a nadělal jsem sobů rybníkův, abych jimí svlažoval les
dříví rostoucího:

7. měl jsem služebníky a děvky, a měl jsem čeleď velikou,
skoty také a veliká stáda ovcí, nade všecky, kteříž byli přede
mnou v Jerusalémě;

8. nashromáždil jsem sobě stříbra, a zlata, a nábytku králův,
a krajin: * zjednal jsemsi zpěváky a zpěvkyně, i rozkoše synův
lidských“ koflíky a džbány sloužící k nalévání vína:

9. a převýšil:jsem bohatstvím všecky, kteříž přede mnou
byli v Jerusalémě: nad to i moudrost trvala sé mnou.“

10. A čehožkoli žádaly oči mé, neodepřel jsem jím: aniž
jsem zbraňoval srdci svému, aby nepožívalo všeliké rozkoše,

a nekochalo se v tom, což jsem byl připravil: a.to jsem po- ©
kládal za díl sváj.? když byčh požíval práce své.

11. Ale jakž jsem se ohlédl na všecky skutky, kteréž učinily
ruce mé, na práce, při nichžjsem se nadarmo potil, nzřel
jsem ve všech [těch] věcechmarnost a trápení ducha,“ a že
nic netrvá pod-sluncem.

12. I obrátil jsem se, abych spatřoval moudrost i bludy a
bláznovatví.* (Co jeat, pravím, člověk, aby mohl následovati

krále, stvořitele svého? 1=)
13. I viděljsojn, žetak velmi převyšuje moudrost bláznoy

ství, jak velmi dělí se světlo od temností.
14. Moudrý“má oči v hlavě své: blázen pak ve tmách chodí:

a poznal jsem, žeže obého jest jednostejné zahynutí.''

: KAPITOLA IL

"L soznal jsem, že všellká radosťa emíchv šalosťa pláč se obrací,
že rozkoše člověkablaženým nečiní. Pročež

* ©J. zdržovati se opilství, bodování a rozkožného živobytí.
3 £.J. po celý čas ového živobytí.

* ©J. pokladův, derě skvostných od sousedních králův a zemí.5 vis 8. král. 11, 8.

* ©j. dokavade se svésti nedal.
"ej zmmoudré,za cil života. (Vlz. Slrach. 41, 21—A.)
* t.j. rozkoše zprvu lahodíamyalům, na to pak svými zlými ná

sledky, svlášť hryzením svědoiní, duchá akličnjí; každá rozkoš záno
chává bodlavý trn v ardol lidském.

9 © J. abych mondrosf a nemondrosť mezi sebou porovnal a zvěděl,
8kteni Jest prospěšnější.

* Smysl: Jak pašetílý jsem byl, v těchto věcech pravého a stělého
štěstí hledaje, ano pravé štěstí jen u Boha k nalezení jost; v bázní Boží
pravá jest mondrosť | nasf.

"' €, ]. shledal jsem sice, že mondrý Jasně má cíl svůj před očima.
k nebeským věcem se vznášeje; sle nemoudrý Jako alopec ve tmách
bloudí, o pozemské toliko marnosti pečuje: nicméně seznal jsem, že
sní moudrosť od smrti zachrániti nemůže a tak že i ona jest pomijejicí.

y ' Jj

br| čebytakéitobylamarnost.'*
16. Nebo nebude památka ani moudrého ani blázna na věky,

„a budoucí časové všecky věci zároveň příkryjí zapomenutím:

umírá učený zároveň jako I neučený."*
17. Aproto omrzel mne životmůj, an jsem viděl. že všecky

věcí zlé jsou pod sluncem, a že. jest všecko marnost a trápení
ducha.

18. Omrzelamnetaké všeliká snažnosťmé, s kteroužto jsem
nejpilněji pracoval pod sluncem, maje míti dědice po sobě,

19. o kterémž nerím, bude-li moudrý, či blázen, a (kterýž)
panovati bude nade vší prací mou,'* při níž jsem se potil, a
pečoval: i jest-liž co tak marného?

20. Protož přestal jsem, a odřeklo se srdce mé přacovati
pod sluncem.'*

21. Nebo'“ když někdo pracuje s moudrostí a uměním a

pečováním, člověku zahálčivému '" zanechává toho, čehož na
byl: tedy i to jest marnost, a veliké zlé.

22. Nebo co bude míti člověk ze vší práce své a trápení
ducha, jímžto pod sluncem týral s6?

23. Všickni dnové jeho bolestí a paoty plní jsou; ami v noci
neodpočívá mysl jeho: zdaliž i tonení marnost?

24. Zdaliž není lépe jístí a píti,'* a ukázati duši své dobré
věci z práce svó?'? I to z ruky Boží jest.“*

25. Kdo tak bude jísti, a -rozkošemi oplývati, jako já?
26. Člověku dobrému před oblíčejem svým“*! dal Bůh mou

drost, a umění, i radost: hříšníku pak dal“* trápení, a péči
zbytečnou, aby množíl, a shromažďoval, a konečně odevzdal
tomu. kterýž -se líbí Bohu: i to také jest marnosť, a daremná
pečlivost mysli.**

pa

edí

KAPITOLA III.
Ukazuje, še každá věc má svůj čas; Ze slo neel lepšího, než užítka práce své
pošívati v básní Boží; Ze mnohdy meprarosf a soudu panuje, a Ze člověk dle

těla jako Jiný Siročich urlrá.

1. Všecko má svůj čas! a svým vyměřeným během jdou
všecky věcí pod nebem.*

' tj. snažiti 60 po mabytí umění věelikého, anaf veškera učenost
v smrti zabyno.

"*Však byť i patnátka jak moudrého tak i nemoudréhočasem zaby
nula, jest docela rozličná o onoma o tomto; o onom ku chvále, o tomto
k :

té £ j nad tím, čeho jsem dosáhl moudrosti evon a snažnosti.
'* Nezsvrhuje tato mudřee práce vůbec, uýbrž toliko přílišné topo

cení s úzkostlivě péče o časný zlsk a bohatství. ukazoje v následu
Ielm pošetilasť takového Jednání.

'* Dolož: často se stává, že — —
" £ j. který zděděného statkn nonžije k dubrému, nýbrš prostopášně

promarní.

"Lj. adallž eenl Mpemlmě a slušně ei dobrábo příti, než! protakové dědice ee lopotiti?

"9 £ Jj. obrátiti úlstku statkův svých k skitkůám dubroěluným (viz
Lak. 16, 9.), neboť:

15 © J. od Boha k požívání popřáno Jest.
1. j. dověhu, ktorýž Jest dobrý před obličejem Božím,dobrý sku

tečně a nejen zdánlivě před lidmi, Jako pol
7%©J. dopouští tomn, aby shromažďoval pro Jiného. Tak lze si vy

světliti, proč mnohdy | zlým snažení jejich požehnává; w>pro ně, nýbrš
pro ty, kteří se libi Jemn.

22 © j. tukové úsllné « marnó snažení pro findho.

KAPITOLA ILL

* t J. veškeré zaměstnávání lidské; proto v hebr.: „Jest čas všelíké

vůli“, t. činu, na svobodné člověka vůli závisicímu.
2 Dolož: a pomijí.al
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2. Čas rození, i čas umírání. Čas sázení, a čas vytrhování

toho, což bylo sázeno.
3. Čas zabíjení, a čas hojení. Čas boření, a čas stavení.
4. Čas pláče, a čas smíchu. Čas kvílení, a čas skákání.
5. Čas rozmítání kamene, a čas sbírání.* Čas objímání, a

čas vzdálení so od objímání.

6. Čas nabývání, a čas ztrácení. Čas schování, a čas odvržení.“

7. Čas roztrhování, a čas sešívání. Čas mlčení, a čas mlu
vení.

8. Čas milování, a čas nenávisti. Čas boje, a čas pokoje.
9. Co má více člověk z práce sv6?*

10. Viděl jsem soužení. kteréž dal Bůh synům lidským, aby
se jím zaměstnávali.“

11. Všecky věci dobré učinil časem svým,' a svět vydal
hádání jejich; aby nenalezl člověk díla. kteréž jest působil
Bůh od počátku až do konce.“

12. A poznal jsem, že by nic lepšího nebylo, nežli veseliti
se, a dobře činiti (sobě) v životě svém.“

13. Nebo všeliký člověk, kterýž jí, a pije, a vidí dobré“
práce své, to dar Boží jest.

14. Poznal jsem, že všecka díla, kteráž učinil Báb, trvají

na věky:'* nemůžeme k nim ničehož přidatí, ani čehož od
ních odjíti, ježto učinil Bůh, abychom se ho báli.''

15. Což učiněno jest, to zůstává: a což bude, již bylo: a
Bůh obnovuje, což pominulo.'*

16. Viděl jsem pod aluncem na místě soudu bezbožnosťt,
a na místě spravedlnosti nepravosí.

17. I řekl jsem v srdci svém: Spravedlivého a bezbožného
souditi bude Bůh, a tehdáž bude čas každé věci'*

18. Řekl jsem v srdci svém o synech lidských, aby zkusil

jich Bůh, a ukázal, že jsou podobní zvířatům.'“

* © j. čas boření zdí a stavení,

* £ J. čas hospodaření a čas vydávání.
5 4 j. Jaký užitek má ze všelíkého svého namáhání, ano všecko tak

se mění a pomíjí?
* £ j. obdařiv je rozumem, dal Jim echopnosf a tudiž uložil i po

vinnosť, aby po všelíkých věcech badali a se snažili, uznavše pak jejich
nestálost, pamiječnosť a nedostatečnosf, k věčným, nebeským ae obrátili.

, -i při stvoření avěta (1. Mojš. 1, 81.) Z rukou Božích všeckodokonalosti; a vlastní své svobodné vůle bytosí
I andělská | lidská poražena jest, a proto všecky ostatní věci na ověrě
kletba Strořitelova zastihla; proto Báh svět atd.

* £t j. Bůb ty změny ve světě odevzdává lidem k zpytování, ne aby
vystibli úrad jeho, což nemožno, nýbrž aby poznali, žo všecko zde
marné Jest.

? Dolož: kdyby nebylo mimo život vezdejší | jiného tam na věčnosti.
Tudíž neschraluje se zde hejření a prostopášnost, nýbrž zamítá se ne
užilosť lidí skoupých, ktořižšsami sj nie dobrého nepřejice, požehnání
Božího zneužívají; dovoluje se užívati zboží pozemakého toliko v báznl
Boží. (Vis 14)

'* £ j. na dloubý, do budoncnosti neznámý a neurčitý čas (víz: 2.
Petr. 8, 7.).

ný taktozřídil,abysebo lidéme uznavšopřivšíulle a moudrosti své [ pomíječnosť věci strořených, | nestatečnosť —
omrtelnosť svou.

' ©j. působí a tak to zřídil, aby jedny věcl po druhých vždy šly
A zase so jako kolem navracovaly, podle běhu a proměn časův. Z čehož
umudřecdovodí dále, že skutky Boží dle neproměnných, od Boha Jim
nložených zákonův se spravují a tak poznává, že Bůh jediný změnám
neví podroben, jebož ctiti aluší a milovati.

'* 4 J. každá věc přijde k evému konci; dobrý k odplatě, zlý k trestu.
'* © J. podle těla, £ j. myslil jsom: nechá-li Bůh na místě sprave

dinosti kralovati nepravosť, abmýšlí tím toliko spravedlivých zkonžeti,
zdali v neštěstí eetrvaji, pak i lidem okázati, že z ohledu těla skutečně
zaslnhojí, aby podobní byll němé zvěří a tudy | smrti podrobeni.

— A" 0
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19. A protož '* jednostejné jest zahynutí člověka i zvířat,

a rovná obojího povaha: jakož umírá člověk, tak umírají
1 ons: jednostejně dýší všickni, níc více nemá člověk než
zvíře: '“ všecko poddáno jest marnosti,

2). a všecko se béře k místu jednomu: ze země učiněno
jest, a zaše navracuje se do země.'*

21. Kdo ví, zdali dach synův Adamových vstupuje vzhůru,
a zdali duch zvířat astapuje dolů? '*

22. I shledal jsem, že nic není lepšího, než veseliti se člo
věku v skutku svém, a že to jest podíl jeho.*? Nebo kdo jej
k tomu přivede, aby po sobě budoucí věci poznal? **

KAPITOLA IV.

O utlskání nevloných a o závisti; o marude bohatství, kdež neni
dědice; a že poslašenství jest lepší nežli oběti bláznův.

1. Obrátil jsem se k jiným věcem, a viděl jsem utiskání,
kteráž se dějí posl sluncem, a slzy nevinných, a žádného po
těšitele, a že nemohou odolati jejich násilí, jsouce zbavení
pomoci ode všech.

2. A chválil jsem více mrtvé, nežli živé:
3. a šťastnějšího nad oboje soudil jsem býti toho, kterýž

se ještě nenarodil, aniž viděl zlých věcí, kteréž se dějí pod
sluncem.

4. Opět spatřoval jsem všecky práce lidské, a znamenal
jsem, že snažnosti vystaveny jsou závistí bližního: a protož
i v tom( je marnost, a pečování zbytečné.

5. Blázen skládá ruce své, a jí maso avé.* řka:
6. Lepší jest hratka s odpočinutím, nežli plné obědvě ruce

8 prací, a trápením mysli. ©
7. Hledě nalezl jsem 1 jinou marnosť pod sluncem:
8. Jeat sám jediný,* a druhého nemá, ani syna, ani bratra

" © Jj.za příčinou nepravosti na ovět přišlé, a v kteréž všickní úda
stonství mají, připadla smrť na pokolení ldaká, tak že a t. d. — Nebo
kdyby člověk v původní epravedinosti byl setrval, byl by 1 podle těla
neemrtelný (vl 11. pozo.).

'6 £ j. v zavnitřním, tělesném způsobu, kromě nesmrtelné dněe, která
Jest rozumem a svobodnou vůlí nadána.

" Mluví tu kazatel toliko o tělo a Jeho vlastnostech podle 1. Mojž.
1, 18.

'* Rozuměj: Všecko umírá, a kdo může smysly svými znamenati, že
mez! člověkem a zvířetem stává rozdílu vzhledem na nesmrtedinost
duše? Z důvodů však rozumn a Plsem sv. vl 00 to jistě, nižo 13, 7;
1. Mojž. 3, 7.

"4£ j. při těto proměnlivosti, nespravedlnosti a pomíjítelnosti nic není

lepšího, než života sinšně a pokojně užívatí, aniž 60 o dědice úzkostlivěstarati. (Jeron.)
2 ©j. zvláštějak hodné anebo nehodné dědice míti bude. (Sv. Jeron.)

KAPITOLA IV.

! © j. šťastnějšího a méně bídnějšího. než jsou obe, I hříšník mrtvý,
1 bříšník živý v ohledu na vezdejší traplivý život; Ježto trpělivým vše
liké ntrpení vezdejší bojně nahraženo budo v životě budoucím. 2. Kor.
4.17. Z toho též dovozují něltelově elrkevní, že nedochůdčátka a ditky
křtu sv. nedošlé, u porovnání s hříšníky skutečnými lehčího mnohem
osudu na věčnosti dojdou než tito; nebof nekřtěňátka neuzří ovšem
Boha tváři v tvář, a však nebudou, jak dobře očí sv. Tomáš Aguinatský,
a četní bohoslovol, trpětí na onom světě trestův ci

3 £ J. nedostatkem a nousí sobe aám bubí radějí, než by pracoval.
3 Tuto až 12. kárá se nenžílosť člověka lakomého, kterýž zatvrzelý

srdcem jako tuhé stříbro a všeliký statek pozemský, varuje a vzdalnje
ee všelikých srazkův rodinných | přátelských, a ničehož dobrého z ma
tnony své nočiní, nemaje ani dědice. — Místo to neobracujž se na ty,
kteří dle přiklado Kristova a svatých pro lásku k Bohu a k bližnímu
všecko opouštějí, království Božího a Jeho spravedinosti vyhledávajíce.
Ti nevzdalují se spoločnosti, nýbrá sestupují v sbory, aby tim mocnějí
v svatém povolání svém působiti mohfl.
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a však pracovati nepřestává, aniž se nasycují očí jeho zbožím,
aniž pomyslí, řka: Pro koho pracují. a ujímám duši své do
brých věcí? I v tom také marnost jest, a trápení nejhorší.

9. Protož lépe jest býti dvěma spolu, nežli jednomu : neboť
mají užitek tovaryčstva svého.

10. Padne-li který z nich, druhý ho pozdvihne. Běda sa
motnému: nebo když padne, nemá, kdož by ho pozdvihl.

11. A bndou-li dra spáti, zahřejí se vespolně; jeden kterak
ge zahřeje? .

12. A jestliže by se kdo zmochňoval jednoho, dva odolají
jemu: provázek trojnásobní nesnadně se přetrhne.

13. Lepší jest pachole chudé a moudré, nežli král starý
a blázen, kterýž neumí prohlédati k budoucím časům.“

14. Nebo drohdy někdo z žaláře a z okov vychází, aby kra
loval: a jiný narozen jsa v království, chudobou hyne.

15. Viděl jsem všecky živé, kteříž chodí pod sluncem,*
a mládencem druhým, kterýž povstaňe místo něho.“

16. Bezčíslný jest počet lidí všech, kteříž byli před ním:*
a kteří potom budou, nebudou se veselítí z něho.* I toťjest
marnost a trápení ducha.“

17. Ostříhej noby své, vcházeje do domu Božího, a přibliž
se, abys alyšel. Mnohem zajisté lepší jest poslušenství, nežli
oběti bláznův,'* kteříž nevědí, co činí zlého.'*

KAPITOLA V.

UB, nečiniti Boha alíbův nerozmysině; učiněné plnjti, nespravedinostio|, kteréž
se na světě dějí, daremně se netrápiti a lakomství se varovali,

1. Nemluv nic všetečně, aniž bývej srdce tvé rychlé k vy
nášení řeči před Bohem.' Nebo Bůh jest na nebi, a ty na
zemi: protož budiž málo řečí tvých.“

2. Na mnoho starostí následují snové“ a v množství řečí
nalézá se bláznovství.

8. Jestlíže jsí co slíbil Bobu, neprodlévej to aplniti: ne
libít se jemu nevěrné a bláznivé alibování. Ale což bys koli
alíbil, eplň:

4. nebo mnohem lépe jest neslibovati, než po slibu, co při
pověděno, nesplniti.

5. Nevydávej úst svých, abys k hříchu přivedl tělo své:*

* Ukazuje tuto kazatel malichornosf všeliké vznešenosti lidské, kterdž
nemá ceny, oení-li s moudrostí spojena, ostatně pohromám s ne

m podrobenaJen Aposlézev zapomenut upadí- Naráší 0 u naEgyptského Josefa, který Faraona předěl moudrosti a ctností.
* © J. veliké množství lido.
5 Jj. přidržeti se mladého krále za Zíva starého.
* © J.ktořiš se bo byli přidrželi, kořioe so Jemu.
S ©j. nebudou s ním spokojení a opět jiného se přidrží.
S t.j. tak ani královská důstojnosť není stálá, ona tnkměř na choutkách

Hdu, jako povětři měnivého, závisí. Viz 15. srov. 8. král. 1. tak bylo
a Jest vůbec, Jak veškerých říší a národův dějiny svědčí a sami za naší
doby na oči své vidíme.

'©£, J. lidí bezbožných, kteří sa domnívají, Zo by spáchané jimi ne
pravosti napraveny býti mohly obětmi bez pravého polepšení. Pýcha
Je saalepuje, že svých bříchův aní nepoznávají,

"6 j. bez viny a čistým srdeem přícházej do chrámu Páně, a pilně
poslouchej ulova Božího, abys plnil, coš Jest nade všecky oběti. 1 Král.
16, 22.

KAPITOLA V.

* tj. buď v modlitbě a slibech povážlivý, abys se nesmyslně ne
překvapil.

3 £ J. nezapomínej,jak iný rozdíljest mezi tebou a Bohem,a protož modle se podinej si vážu
* 4 J. oepokojní: přílišné patování nedá pokojně spáti
* t j. tebe samého, když bysi se omlouval stran Pčiněného slibu.
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aniž říkej před andělem:* Není prozřetelnosti;“ aby snad
rozhněvaje se Bůh na řeči tvé, nerozptýlil všech skutkův
rukou tvých.*

6. Kde jest mnoho snův, tu jest velmí mnoho marnosti, a
řečí baz počtu: ale ty Boha se boj.“

7. Uzříš-li nátisky chudých, a názilné soudy, a že se spra
vedinosť převracuje v krajině, nediv se takové věci: nebo
nad vysokým jest jiný vyšší, a nad těmitaké jsou jiní [ještě]
vznešenější,

8. nad to pak král vší zemí rozkazuje, kteráž [mu] slouží.*
9. Lakomý nenasytí se penězi: a kdo miluje bohatství, ne

vezme užitku z něho: | to tedy marnosť.'“
10. Kde jest mnoho zboží, bývá mnoho i těch. kteříž jedí

je. A co to prospívá pánu, leč že hledí na bohatství očima
svýma? '!

11. Sladký jest sen pracujícímu, byť málo, nebo mnoho
jedl: ale sytost bohatého nedopouští mu spáti.'*

12. Jest i jiný velmí zlý neduh. kterýž jsem viděl pod
sluncem: bohatství nachované k zlému '* pána svého. 

13. Nebo hyne v soužení nejhorším: zplodil syna, kterýž
v největší nouzi bude.

14. Jak vyšel z života matky své nahý, tak se navrátí, a
nic neodnese s sebou z práce své.'“ (Job 1, 21.)

15. Bídný to ovšem neduh: že jakž přišel, tak se navrátí.
Protož jaký užitek má (z toho), že pracoval u vítr?

16. Po všecky dny života svého jídal ve tmách **a v sta
rostech mnohých, a v bídě i zármutku.

17. To se mi tedy zdálo za dobré, aby každý jedl, a pil,
a požíval veselosti z práce svá, kterouž pracoval sám pod
sluncem v počtu dnův života svého, nebo ten jeat podíl jeho.

18. A všelikému člověku, kterémuž dal Bůh bohatství, a

statek. a dal mu moc, aby jedl z nich, a požíval dílu svého,
a veselil se z práce své: to jest dar Boží.'“

19. Neboť nebude mnoho pamatovati na dny '" života svého,
proto že Bůh zaměstnávározkoší srdce jeho.

»

3 t j. před knězem novymlouvej se řka, že Jsí se v slibu přenáhlil.
“ c. |. Báh nemá péše o lidí, tudy také ne o sliby Hidské. Hobr.

text: Že to jest poblouzení (přenáblení)!
* © Jj. všeliké požehnání práci tvé odňal, a tak ji v nic obrátil.
* Rozuměj: Jako mnobé sny | proto marné jsou, že Jeden drahý

stíhá a tak se na ně tapominá; tak jsou | četné sliby marné, jelikož
taktéž z paěti vycházejí: ty pak maje vševědoucího na očích, boj so
uraziti bo lehkovážnými sliby.

„Rodioo-boBADmoopeavodonop o annezůstane zajisté bez pomsty, nebo nižší vrohnosť,která se ji dopouští,

zná vyšší nad sebon, m nade všemi stojí král [svrohorau?), tak So baďdříve buď později každámu spravedlivého trestu se dostane.
'©£ j. proto, Ze lakomeoc vždy jen schovává a nikdy neužívá, aby

neubylo.

W£. j. Kdo mnoho statkův má, obyčejně mnoho lidí živiti musí, tak
že bohatí častokráte jen jméno a starosť co jediný užitek ze všeho

„svého bohatstvímívají.
W£, j. buď z přeplnění žaludku anebo s přeplnění mysli žádostmi

neztizenými po větším a větším zboží.
19©j. neštěstí: poněvadž lidé lakotní obyčejnějeden drahému úklady

stro
i přicházío své bohatství neštěstím všelijakým, tak že sám

s ditkamí vouzí tříti bude, ani pokrmu ani šatu nemas

U 4.J. ani světla sl nopřál, jakž největší lakomci člnívají: jinak:
v úzkostlivé tradnů starosti o ové zboší.

164,J. kdyžjest prácejeho povinnosti,náleží mn iSošíbo Jel právem;smí slušně požívatí k radostí své z darův požehnání
"4 j. v štěstí svémzapomenena trachlivé dny tro reěho předo

Mé, a na budoucí nepomní. |.
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Maraost bašení po bohatství dále okazuje.

1. Jestiť i jiné zlé, kteréž jsem viděl pod sluncem, a to
častě mezi lidmi.

2. Muž, kterému dal Bůh bohatství a statek, i čeať, a nic
se nedostává duší jeho ze všech věcí, kterýchž žádá: však
nedopouští mu Bůh, aby jedl z toho, ale člověk cizí ztráví to.
Toť jest marnost, a bída veliká.

8. Zplodil-li by kdo sto dítek,“ a byl by živ mnoho let, a
měl by mnoho dnů věku, ale duše jeho nepožívala by dobrých
věcí statku svého, a neměl by ani pohřbu:* o takovém já
prohlašuji, že lepší * jest nedochůdče,“ nežli on.

4. Neboť nadarmo přišlo“ a béře se do temnosti, a zapo
menutím shlazeno bude jméno jeho.

5. Nevidělo slunce, aniž pormnalorozdílu mezi dobrým a
zlým.

6. A [onen boháč) byť pak živ byl dva tisíce let, a do
brého by neužil: zdaliž k jednomu místu všecko nepospíchá?“

%. Všecka práce člověka (jest) pro ústa jeho: ale duše jeho
nebude naplněna.*

8. Co má více mondrý nad blázna? a co chudý,“ leč aby
se bral tam, kdež jest život?

9. Lépe jeat viděti, čeho žádáš, nežli žádati, čehož neznáš.
Ale i to jest marnost, a opovážlivosť ducha.'*

30. Kdo potomně bude, jméno toho již jest nazváno: a ví
se, že jeat člověk, a že ge nemůže souditi s ailnějším, nežli
jest sám.''

11. Slova jsou přemnohá, a mají mnohou v hádání marnost. **

KAPITOLA VIL

Ronličná naučení; nvlášé pak jedná o dobré pověsti, o společnostech ušítečných,
o dobrých porahěch Hdských, o pravé mondrosti a o Ženě zlé,

1. Co jest potřebí člověku větších nad sebe věcí vyhledá
vati, anť neví, co jemu užitečného jest v životě jeho, v počtu

KAPITOLA VI.

* mnobo ditek míti, za veliké štěstí se pokládalo.
se. když se sám s lakomství 0 to nepostaral za živa, a dědlopak

P eny 8 posmrtinadopřil3 tj. čťastn
+ J. dítěti, které mrtvé na svět přišlo, lépe jest, nežli lakomci,

Ježto ono na světě ani čeho dobrého, ani čeho zlého nepocítilo; an la
komoc ničebož dobrého nemžil, nýbrž mnoho zlého skusil, (Jerol.)

S £ j. ba svět, ano jak se rodi, v zmaření přichází.

*£ J. tělu ne všelikou praci dosti očloiti může; ale touha duše vo

E eznkí, senedápovznešenějšímpobrmuDašic.* dolož:

*LJ. čkěníčasné | věánd,aky naměluší čeměkodobra a dospěl

ku věčnému, KEE oomonaný bohář k úavným pouze věpem probládajenešťastný jest zde a odchází na věčnosť bez
"©£. J. nežádej el, leč o čem viš, že toto doslei Ize, když vyplnění

Zidosti své takměř očima vidiš; nikdy netouží po věcech, kterých do
táhnout! nelze pro nemožnosf, nejistotu a nebo so nesluší, že jsou licbé,
anebo zapovězené: ono Jest marnosť, toto opovážlivosť ducha, mnobdy
hříšná.

't £ j. každého člověka Báh dlo vševědoucnosti zná a k dosažení
věčného cíle jeho mu přiměřeně darův přirozených a dostatečné milostí
své uděluje. Nmčlověka pak záleží, aby těmito dary sobě udělenými
svědomitě a věrně těžji, soudům Božím se pokorně podrobil a nikdy,
své slabosti si vědom jaa, jeho vedení so nezpěčoval, Nebo byť
v strastech svých bnď bědoval, nebo | s Bohem se hádal, tím ani ne
umenží utrpenl svého, ba I hříchu se dopouští.

'""Vlz 10. poznamenání.
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dnův putování jeho, a v času, kterýž jako stín pomíjí? Anebo
kdo mu bude moci oznámiti, co bude po něm pod sluncem?

2. Lepší jest jméno dobré, nežli masti drahó, a den smrti,
než den narození.“

3. Lépe jest jíti do domu pláče, nežli do domu hodování:
. proto že se v onom přípomíná konec všech lidí, a kdo jest

živ myslí, co potom bude.*
4. Lepší jest horlení,“ nežll smích: nebo skrze smutnou“

tvář napraveno bývá srdce proviňojícího.
5. Srdce moudrých [bývá], kdež jest zármutek, a srdce

bláznův, kde jest veselí“ 

6. Lépe jest od moudrého býti trestánu," -nežli bláznův po
chlebenstvím zklamánu býti.*

7. Nebo jako praskání hořícího trní pod hrncem, tak jest
smích blázna: i to jest marnost. .

8. Pomluva zkormucuje moudrého,'“ a zmaří sílu srdce
jeho.

9. Lepší jest konec řeči,'! nežli počátek. Lepší jest [člověk)
trpělivý, nežli vysokomyslný.

10. Nebuď kvapný k rozhněvání: nebo hněv v lůnu blázna
odpočívá. '*

11. Neříkej: Čím jest to, že předešlí časové lepší byli,
nežli nyní jsou? Nebo bláznivá jest taková otázka.'?

12. Užitečnější jest moudrost s bohatstvím,'“ a více pro
spívá těm, kteříž vidí slance.“*

13. Nebo jako chrání moudrost, tak chrání peníze.'“ Však
nad to více má umělosť a moudrost, že dávají život'? těm,
kdož je mají.

14. Zpytuj skutky Boží, že žádný nemůže napraviti toho,
čím on zhrzel.'“

15. V den dobrý požívej dobrých věcí, a zlého dne se vy

KAPITOLA VII.

* Člověk krátkozraký aní sám noví, 00 mn prospěje v životě tomto;
4 věz tedy, že Bůb s tebou dobře míní, jakkoliv ma tebe otrasti do

3 t. j. poněvadě smrť Jednak konec činí strastom života vozdejšího,
Jednak jest opravedlivému branou k blaženosti věčné.

3 ©J. v domě pláče, rozuměj: kde právě někdo umřel; tu každý
pamatuje sám na své poslední věci, „dnes mně, zítra toběl“ ale p
bodech, rozuměj svatebních, málo kdo si takovou myšlénka připustí.

„ti vážnost.
3 přísnou,vážnou; ko pdnobí saek, trati vážnost.Vla 3.
* £ J. domlouváním,pokáriala.
* © J. domolvatí se pro nemoudrou pochvala do sebe výtečnosti,

Jichš nemáš.
> Jako trní bořící mnobo praská, ale málo dá uhlí a stálého obně

k vaření: tak pochlebné usmívání lidí nemoudrých toliko něllektá, slo
srdcem nepohne, neroznítí bo k dobrému.

'9£j. nedokonaléhoještě,S p lnjea malátrým;dokonajý se ale nedá ničím od ctnosti odvrátí
" £ j. dle lat. též „modlitby“ pasšvadů no moditiu oěnledujeútčeka

a posila od Boha. — Konec „ředi“, poněvadt každá, byť | s domluvou
byla počala, bskavým napomenntím ae končí. Hebr.: konec „věd“;

tomu fame rádi, ať sl je věc radostná, nebo Zaloztná. Netěší, 60 trvá
dlouho.

" £ j. kvapný hněv kalí mysl a svádí k nerozumnému, moudrého
člověka nehodnému

'* L J vědy bylo ve větě dobré i zlč, a jeat-ll kdy více alébo, tím
toliko lidě vínní jsou.

» © J. spojena, než sama o sobě.
" £. j. lidem, kteří živi jsou.
's £. j. člověka před rozličnými nebodaml.

" ©J. činí je šťastny samy o sobě, byť I peněz neměli; peníze však
samy o sobě nikobo šťastným učiniti nemohou.

' t.j. žádný člověk e to neni, aby bez působení milosti Boží satvr
zelého hříšníka napravil Příklady máš: Faraona, Židy.
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stříhej. Nebo jako tento tak I onen učinil Bůh, aby nenalezl
člověk proti němu spravedlivých stížností.!?

16. Toto také vidě) jsem za dnův marnosti své: *“ Sprave
dlivý hyne“! v spravedlnosti své, a bezbožný dlouho živ jest
v zlosti své.

17. Nebývej příliš spravedlivý: %*aniž více mudruj,“* nežli ©
jest potřebí, aby neztupěl.

18. Nečiň [také příliš) bezbožně: a nebývej bláznem, aby
neumřel před svým časem.**

19. Dobréť jest tobě, přidržeti se toho, což jest spravedli
vého, ale také od onoho neodtrhuj ruky své:** nebo kdo sa
bojí Boha, ničehož nezanedbá.*“

20. Moudrost více posilnila **moudrého, než desatero knížat
město.

21. Není zajisté člověka spravedlivého na zemí, kterýž by
(vždy) činil dobré, a [nikdy] nehřešil.

22. Také ne ke všechněm fečem, kteréž se mluví, přikládej
srdce svého: abys snad neslyšel služebníka svého, an zlořečí
tobé."*

23. Neboť ví svědomí tvé, že jsi I ty častokráte zlořečil
jiným.

24. Všeho jsem zkusil v moudrosti.“? Řekl jsem: Budu
moudrým: ale ona vzdálila se ode mne

25. mnohem více, nežli (prve) byla; a [jest] veliká hlu
bina: kdož jí nalezne?**

20. Všecko jsem proskoumal myslí svou, abych poznal, a
zpytoval a hledal moudrosti a rozumu: a abych poznal bez
božnosť blázna a blud nemoudrých :

2%. a našel jsem, že hořejší nad smrť jest žena, kteráž jest
(jako) osidlo lovců, a [jako] vrše ardcejejí; ruce její jsou okovy.
Kdo se líbí Bohu, uvaruje se jí: ale bříšník jat bude od ní.

28. Hle to jsein shledal, řekl Kazatel, jedno i druhé, abych
nalezl příčinu**

29. kteréž ještě hledá duše má, a nenalezl jsem. Muže
z tisíce jednoho našel jsem, ženy ze všech nenalezl jsem.**

30. Toliko to jsem nalezl, že učinil Bůh člověka upří
mého,** ale on vpletl ae v otázky bezčíslné.** Kdo takový
jest jako moudrý? a kdo zná vyložiti slovo to?**

©J. nýbrž věHl, že Bůh všecko dobře řídí.
39 £. j. pozemakého života svého.
4 t. J. záhy.
* ©j. přísný u vykonávání spravedlnosti bez lítosti; anobo úzkost

livý, bez předložení a příliš horlivý.

3 £ j. nesnaž 20 zajepesví novystiblých vyspytovati; i v spravedlnosti a moudrosti drž míra.
% £ jal-li tak nešťaston, že jel v hřích opadl [I spravedlivý kice

ro dva) v hříchudloubo,abys enadzoufaje,nedočinílso bezostí hrozných a nepravosti, Ježto ukracují šivota a uspěšají kro
čele amrti. Viz Efez. 4, 19.

% £ j. raruj se táž přepjaté horlívosti v zevnitřoích dobrých ekateich.
Výš v. 17.

2%Dolož: v prazodies 1 lásky bledí. (Viz 1. Kor. 18.)% £ J. lépe ho chránila.
9 £. j. nedbej na všecky pomluvy, neposlouchej všeho, což se tí do

náší. Kdo rád všeho poslouchá, často © sobě slýchá.
39 © Jj. pro moudrosť, abycu dusáhl moudrosti.
90 £, J. mysle, že již vrchu moudrosti dosáhbnu, srozuměl Jsem, že

eště daleko od ní; ( Jest nevyetižitelna; kdoš Ji dostihne?
» © Jj. abych se dopidil, jaká jest příčina ošemetnosti lidská vůbec,

a ženské zvlášť; ale nenalezl jsem ji
9 © Jj. = mužů nalezl jsem z tisice [z mnohých) Jednoho, jenž mí byl

proepělen k otnosti: z žen ale anl jodnu, ktoráž by mi nobyla bývala
nebezpečna; všecky mne k nepravosti svedly. (Sv. Jerol.)

» t.j. z počátku dobrého, nezkaženého, v svatosti a apravodinoatí.
» ©j. v letivé obmysly, a zkoumání dobrého 1 zlého, sponětěje se

dobroty srdce.

» £.j. kdo jk U moudrý, který by uměl vyložíti důvod a příčinuo zkaženosti lidak .
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V KAPITOLA VII.iná
KAPITOLA VIIL

Napominá k poddanosti vrohnostem, a k moudrému čem | přišin Šetření; Jedná

o Btěsti a nešičsti lidi | besbožných | šlochetných, a o noryutlžitelné správě

Boli při tom.

1. Moudrost člověka stkví se na oblíčeji jeho, a Nejmoc
nější tvář jeho změní.'

2. Já úst králových ostříhám, a přikázání přísahy Boží.“
3. Nepospíchej odjíti od tváři jeho,“ aniž trvej v skutku

zlém: nebo všecko, což by koll chtěl, může učíniti:“
4. a řeč jeho jest plná moci: aniž jemu kdo říci může:

Proč tak činíš?*

5. Kdo ostříhá přikázání, neokusí ničeho zlého. Času i od
povědi rozumí srdce moudrého.“

6. Všelíké dílo má [avůj] čas a vhodnosť; ale mnohé [jest]
člověka soužení,*

7. nebo nezná minulých věcí, a budoucích nižádným poslem
nemůže zvěděti.

8. Není v moci člověka brániti duchu,“ aniž má mocí v den
smrti, aniž se mu dopouští odpočinouti, když nastává boj,"
aniž vysvobodí bezbožnost bezbožného.'“

9, Všecko to znamenal jsem a dal jsem srdce své ke všechněm
skutkům, kteříž se dějí pod sluncem.'* Někdy panuje člověk
nad člověkem k svému (vlastnímu) zlému (nadažívaje moci
avé).

10. Viděl jsem bezbožné pohřbené: **kteří také když ještě

živi byli, I na místě svatém byli, a chválení byli v městě
jako ze spravedlivých skutkův."* I to také jest marnost.

11. Nebo, že se ortel hned proti zlým nevyháší, proto beze
vší bázně synové lidští páší zló věci.

12. A však z toho, že hříšník stokráte '* činí zlé, a skrze

trpělivosť snášen bývá, já jsem poznal, že dobře bude bojícím
se Boha, kteříž se bojí tváři jeho.'*

13. Nebuď dobře bezbožnému, aniž baďtež prodlení dnové
jeho; ale jako stín ať pominou, kteří se nebojí tváři Hospo
dinovy!

14. Jest | jiná marnosť,která ae děje na zemi. Jsou sprave
dliví, jimžto se zle vede, jako by čínili skutky bezbožných:

KAPITOLA VIIL

* © j. Bůh amiční tvář jeho u vzkříšení z mrtvých, dada mn tvář
stkvouel.

s Já [moudooepěihpřikázání, vycházející z úst králových plním. neboťmu před Bobem ninosť přísahale. 2. Král. č. 3. a 4. Král.

11, 17. Jiní: Jáť pb radím): výpovědí královské ostřihej: s to propřísahn Boží, pro Boha.
* © j. ehtěje pomsty jeho ujíti, raději nic alého nečiň, aby pomety

nebylo potřebl.
* £ j. pomatě,trestu jeho nenj
3 £. Jj. mocný roskas jest slovojeho, aniž kdo může žádati na něm,

aby s dinův evých počet vy
4 J. vl, kdy a co odpověděli; hebr. „soudu“, £ pomně, že na

souda vydá počet s každého slova, varuje se marných řeči.

* t J. aby ten příhodný čas poznal; aby se přiělníl, v tomto životě
plniti přikázání Boží.

* ©J. aby nevycházel z těla v čns smrti,
5 tj. boj umrtí.

"©£. Jj. aby nemusil nmřítí.
U a zkouma) jsem, proč lidé jednají proti zákonu Páně? Již pak tři

příčiny tobo ndávě: nadužívání moci světské .9); bestrestnosť slých (11)
a nedostůní se odplaty dobrým (14).

" £ J. slavně a nádherně.
' £, j. bnď z pochlobenství, nebo z bázně, jako by skutkové jejich

spravedliví byli.
£€ j. nesšlslněkráte, přečasto.
" Dolož: na opak však, žo zle bude bezbožným.
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a jsou bezbožní, kteří tak bezpeční jsou, jako by měli skutky
spravedlivých. Ale i to velikou marností býti soudím.'“

15. Protož chválil jsem veselost, proto že by nic neměl
člověk dobrého pod elancem, leč by jedl a pil a radoval se:
a že by toliko to s sebou vzal '" z práce své, za dnův života
svého, kteréž mu dal Bůh pod sluncem.'“

16. A přiložil jsem srdce své, abych poznal moudrost, a
erozuměl zaneprázdnění, kteréž bývá na zemi: jest člověk,
jemuž ve dne v noci nepřichází sen na očíi.'?

17. I srozuměl jsem, že člověk všech skutkův Božích žádné
příčiny nemůže nalézti těch, kteréž so dějí pod sluncem: a
čím snažněji hledá, tím méné nalézá: byť pak i řekl moudrý,
že ví, nebude moci najíti.“©

KAPITOLA IX.

Bidná věc na světě, že často Slechetným | bezbožbým HdemJednostejně sa vede:

pročel sboši tohoto života ulivati radi a moudrost nade všecko velebi.

1. Všecko to rozvažoval jsem v srdci svém, abych snažně
vyrozuměl: Jsouť spravedliví a moudří, a skutkové jejich
v ruce Boží:* a však neví člověk, zdali lásky, čili nenávisti
hoden jest:*

2. ale všecky věcí k budoucímu času chovají se nejiístě,“
proto že všecky věci zároveň se přiházejí spravedlivému i bez
božnému, dobrému i zlému, čístému i nečistému, obětajícímu
oběti i tomu, kterýž pohrdá posvátnými obětmi. Jakož [se
mívá] dobrý, tak i hříšník: jako křivopřísežník, tak i ten,
kterýž na pravdu přisáhá.

3. Toť jest to nejhorší ze všeho, což se děje pod sluncem,
že jednostejné věci všechněm se přiházejí. Pročež i srdce
synův lidských naplněna bývají zlostí a potupou v životě, a
potom do pekel uvrženi budou.“

4. Nižádného není, ježto by vždycky živ byl, a kterýž by

'é Dolož: ale zdánlivou a klamnon; neboť se Jistě dobrému dobrého,
a zlému zlého dostane.

" £ J. ten prospěch měl
"9 V smynlu člověka nemondrého tak praví, kterýž péči má tollko

oMer gvanlknyživota rozkole a jich užívání, budoucíhobnď nedbaje,
tni ně hloubavýmzkůnmánímtajemství Božskýchzaneprázdně

némo, snebo zármatkem a sirastmi tohoto života oklíčenému. (Viz 14.)

3*© j. nižádnému člověku nebylo lze posud, aniž kdy lze bude vy
stibnonti do zovrubna, jaká Jest „hinbokosťbobatstrí, omění a mondrosti
Boži“, tak též i příčiny osudův lidských. i v národech vůbeo | v jed
notlivelch zvlášť; a byť £ mnohý velikého umění el získal, „aje to Jest
skryto před očima“ jeho.

KAPITOLA IX.

* € j. jisto však, že Bůh veškery věel pozemské řídí k spasení a
blabn spravedlivých i bříšníkův, chtě ony štěstím pozemským odmě
niti, neštěstím je akoušeti a k dokonalosti přívěsti; tyto však štěstím
laskavě, neštěstím přísně k napravení povabaditi..Ale z toho jde, Jak
svatá církov učí, že lidný člověk v tomto žírotě svého budonolho
spasení jist není, loš by Bůh zvláštním zjevením jej toho ujlstíl. Tak
tedy žádný hříšník nikdy si nezoufej; žádný spravedlivý odvážlivě sc
nespoléhej. II. Kor. 7, 1.

" Hledic toliko na příběhy lidské vůbee, nenif vždycky patrno, šo
Bůh člověka spravedlivého zvláště miluje, a nespravedlivého nenávidí,
protože se mnohdy onomu zle, tomu pak dobře vedo

" £ j. v budoucím životě vykoná Bůh přísně a bojně rovnosí mezí
zásluhamí a odměnou, vínon a trestem.

* ©J. že 60 zlým někdy dobře, a dobrým zle vede, proto mnozí
Hdé zlostně opovrhují náboženstvím a ctností, pdchají nepravosti a při
chůzejí u věčné zahynutí.

M
VMy'„»- al MS: 9 :

Z KAPITOLAIK, 062

o bom. mohl naději míti:* lepší jest pes živý, nežli lev

5. Nebo živí vědí, že zemrou;* mrtví pak ničehož více ne
vědí, aniž mají dále odplaty:“ nebo v zapomenutí dána jest
památka jích.?
: © Láska také a nenávist, a závist jejích spolu zahynuly,
aniž mají více dílu v tomto světé, a v skutku, kterýž se děje
pod sluncem.'“

7. Jdi tedy, a jez s radostí chléb evůj, a pí a radostí víno
své: nebo líbí se Bohu skutkové tvoji.'

8. Každého času ať jest roucho tvé bílé, a oleje na hlavě
tvé nechť není nedostatku.'*

9. Užívej života 8 manželkou, kterou miluješ, po všecky
dny života nestálosti své, kteříž dáni jsou tobě pod sluncem
po všecken čas marnosti tvé:'* nebo tenť jest podíl v životě,
a při práci tvé, kterouž vedeš pod sluncem.''

10. Cožkoli může učiniti ruka tvá, přičinlivě dělej: nebo
aní díla, aní rozumnosti, aní moudrosti, ani umění'* nebude
na onom světě, kamž ty pospícháš.

11. Obrátil jsem se k jinému a spatřil jsem pod sluncem,
že není rychlých běh, ani silných boj, ani moudrých chléb,
ani učených bohatství, ani řemeslníkův náhlosť;ale čas a pří
hoda ve všech věcech.'“

12. Neví člověk konce svého: ale jako ryby udicí chyceny
bývají, a jako ptáci lapeni bývají osidlem: takt lapáni bývají
lidé v čas zlý, když na ně v náhle „případne.'*

13. I tuto mondrosť víděl jsem pod sluncem, a soudil jsem
býti velmi velikou:

14. Bylo město malé, a v něm málo obyvatelův: přitáhl
k němu král veliký, a oblehl je, a zdělal náspy vůkol, a do
konáno jest obležení.

15. I nalezen jest v něm muž chudý a moudrý, a vysvo
bodil město moudrostí svou, a žádný potom nevzpomenul na
člověka toho chudého.

16. I řekl jsem já: Lepšíť jest moudrost nežli sfla: kterakž
tedy moudrost chudého opovržena jest, a slova jeho nejsou
slyšána ? !*

5 t J. že vždycky živ budo.
* £ j. tak že lepší jest člověku, byť sl byl sobe horším hřišníkem,

dokud Jest živ, než břížníku, kterýž se JÍč na onen svět odebral [psem
a Ivom rozumí se v plsmech zbusta hřížník).

* Dolož: a mobon se polepěiti.
8 £ j. zapadl Jim čas milosti, Jestliže v hříších zemřelí.
%t j. u Boba, jenž milostivě na ně nevzpomene více.

1 £, j. e vášněmi a rozkošemi jejich zaniklo všecko; nemají nižádné
výhody, ani z tělesný: tohoto světa, ani s dobrých akut

kův lidí dijiclch a scbo lnskavěji na ně vzpominajících.
"* £ j. pokod to v mírností a bez úrazu ctnost! činiš. 1. Kar. 10, 31.

tn £ j. nechej emutku, a buď po každý čas dobré myali a a díků
činěním vesel. Filip. 4, 4. O slavnostech staří bílé obláčeli roucho a
olejem al blavu mazávali.

' t.j. marného, pomijitelnéhožívota tvého.
t £ j. mírné s slušné užívání statkův patří tobě, statky pak samy

Jsou jen půjčeny od Boba; po smrti tvé jiným připadnou. Vlz Přísl. 6,
15. ad.a

6 ©.J. žádného světského snažení a přemýšlování.
"s £Ej, panuje; nebo po lídsko mluvě, a jskož se na oko vidi, mnobo

záleží na příhodě a Btčatí, a děje 66 jako náhodon: tak se nedostává
vždy ani rychlým vítězství v běhu, anl silným v bojí: mudrci nena
bývají vždycky výživy, anl nčenel bobatatví, ani nmělcí přízněu jiných.

W j. nezná člověk kdy, kde, jak zemře: což jej povzbudiž opatr
ným, pokorným. sbožným býti.

1 £ Jj. jindy a v jiných věcech; nebo: proč tedy atd. —Hebr. krátce
„8 mondrosť chudého“ atd.
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17. Slova moudrých, slýchánabývají s mlčením,více nežlikřik knížete mezi blázny.
18. Lepšíť jest moudrost nežli zbraň vojenská: a kdož

v jednom zhřeší, mnoho dobrého zkazí.*'

KAPITOLA X.

Vysvětiiv to, což o moudrosti « nemoudrosti navrhl, učí, jak se aloší k vrch
nosem míti, a o povýšení nehodných a o opovržení mužův saslonšilývh; dává

rozličné průpovědí ; dí, Jak užitečná jest moudrost a Jak čkodna nemoudrosť
(u vrohnosti ; a Ze Jest věc nebeapečná, proti vanašeným mluviti.

1. Mouchy umírající kazí líbost masti.* Dražší jesť, nežli
moudrost a sláva, malé a na čas bláznovatví.*

2. Srdce moudrého (jest) po pravici jeho, ale srdce blázna
po levici jeho.*

8. Ano ( po cestě“ blázen chodě, poněvadž sám jest ne
moudrý, všecky má za blázny.“

4. Jestliže by duch“ majícího moc povstal proti tobě, ne
opouštěj místa svého:* nebo lék ten přítrž učiní hříchům nej
větším.

5. Jest [jiná] zlá věc, kterouž jsem viděl pod sluncem, jež
jako omylem pochází od tváří knížete:*

6. blázna postaveného v důstojnosti vysoké, a bohaté“ ani
sedí dole.

7. Viděl jsem služebníky na koních, a knížata, ana chodí
pěšky jako služebníci.

8. Kdo kopá jámu, upadně do ní: a kdo boří plot, uštkne

9. Kdo přenáší kamení, urazí se jím: a kdo štípá dříví,
raněn bude od něho.'*

10. Jestliže se ztupí železo, a není (ostré) jako prve, ale
ztupeno jest, 8 velikou prací vyostří se; a tak po pilnosti
přichází mondrost.'!

11. Jako had, uštkne-li tajně, nic nad něho méně nemá
ten,'* kdo tajně utrhá.

"5 t. J. moudrého k mondrým; moudři tiše působí, straníce se hluku.
% dle 1. 15. tolik eo „mezi lidem“, jenž přečasto slov knížete nic

nedbá, dobrým záměrům jeho ani nerozuměje.
4 Hlebr.: „Jeden nemondrý J zkazí* atd. Smysl: „Jako jeden[břížník

moudrý jest mnohým k spáse (vis 14. a 18.); tsk jeden pošetilec jest 
tmnobým k zkáze“

KAPITOLA X.

* ©.j. když se v ní utopí a zahynou.
* Jako nepatrným! mucham! skvostná a drahá masť zmařena bývá,

tak si Jedním hříchem maří člověk drahně zásluh před Bohem; ba
malá a nájský čas trvající nepravosť všecku jeho dřevnější moudrosf
a slávu skasiti s to Jest. — Druhá částka takto: Mnobdy Jest pro
apěšnější, na čas nemoudrým s0 zdáti, než mondrosti svou sl slávy
vyhledávati.

t J. mondrý se vědy k pravé, dobré straně drží; blázen pak k leré,
nespravedlivé se uchyluje.

* t j. v životě tomto jakým sám jest, za takové má | jiné.
5 £ Jj. protože tak nejednají jako on.
S £ J. hněv.
"Lt J ne také ty, ale pokojvě a krotee se chove), abys

ducha jeho raději upokojil.
9 £ Jj. buď že byl zlo zpraven a zlými rádel areden, anebo sám ne

měl dosti nábledn a proařetelnosti.
9 ©J. i zásluhami i moudrostí | zbožím; veliký zmatek, když ne

moudří panují, a moudří ponižení
"6 c, j. e čim kdo zachází, tím el škodí, až I pochází, (Přísl. 26, 37.

Bir. 27, 29)

" Hebr: al železoa člověk-linevyostřiho, pak sílu [na to)naložiti musí: avšak mnobem většího napravování [ládá] moudrosť

(oo) — Byal: I v umění i v ctnosti jen bedlivou praci člověku“k dokonalosti lze dospětl. „Před otností položeu jest pot,“ říkali staří.
" £ J. podoben Jest Jemu.

ZSn
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12. Slova z úst moudrého jsou milost: ale rtové nemou
drého svrhou jej.'*

13. Počátek elov jeho [jest] bláznovství, a posledek úst jeho
blud nejhorší.'“

14. Blázen množí slova. Neví člověk, co bylo před ním: a
co po něm bude, kdo bude moci oznámiti jemu?

15. Práce bláznův trápiti bude ty, kteří neumějí do města
se bráti.!*

16. Běda tobě, země! jejížto král pachole jest, a jejížto
knížata z rána jedí.'“

17. Blahoslavená země, jejížto král urozený jest, a jejížto
knížata jídají v čas svůj'" pro posilnění, a ne pro rozkoš.

18. Pro lenost nakloní se krov, a pro lenost rukou kapatí
bude do domu.

19. Pro žert dělají chléb, a víno, aby hodovali živí:'" a
peněz poslušno jest všecko.'*

20. V myšlení svém neutrhej králi, a v skrytosti pokoje
svého nezlořeč bohatému: nebo i ptácí nebeští donesou hlás
tvůj, a to, což křídla má, zvěstuje řeč.“©

KAPITOLA XI.

Nepominá bohatých k dobročinnosti | štědrotě ; varaje přílišného rozpskování
se v předsevzetí svém, a radi k slušnému ušivání časného aboží.

1. Past chléb svůj po vodě mimo tekoucí: nebo po mno
hých časích jej najdeš.“

2. Dej částku sedmi, také i osmi: nebo nevíš, co zlého
bude na zemi.“

9. Budou-li plní oblakové, déšť vylejí na zemi.* Padne-li
strom na poledne, anebo na půlnoc, na kteréžkoli místo padne,
tam bude.“

4. Kdo šetří větru, nezaseje: a kdo hledí na oblaky, nikdy
nebade žíti.*

5. Jako nevíš, která jest cesta větru, a kterak se skládají
kosti v životě těhotné: tak neznáš skutkův Božích, kterýž jest
působitel všeho.“

'2 dolož: samého v neštěsti, činice jej protivna | Bohn | lidem.
% © J. celá řeč jeho nemoudrá, až | mnohdy v ruubdní upadá.

"ej neznají ani cesty do města; obrazem to volíké zpozdilosti.
: Nemoudři lidé neznajíce cíle avébo, marnými pracemi +0

unavují. Sv. Jeronym tu poukazuje na mudree pohanské; ale plsti to
o mudrcich | jiných věkův a krajin.

Zp a 16, ©ešíejeh prací bodují StaříJidali až k večeru.(Srov.Sk ap. 2, 26.)

" Í oder Jídla prvnějšího:neboťtehdážkrměmírněpožívanéslouží k zdraví.

'*£ j. akaží a vyoosl stroji body ne pro obživu, ale pro obvese
lení se.

"©£ j. panězi si bohatcl všecko zjednati hledí.
3 £, j. o čemž mnoho přemýšlime, to neopatraů, mnobdy | mímovolně

sůst vypouštíme, novědouce, ani kým donešeno býti může; ptáky při
alovně míní ošemetně a podlízavé donášeče.

KAPITOLA XI

tt. j. jako loď s nákladem na moře puštěna jeoue vrací se kupci
s užitkem, tak 1 tobě dobročinnosť tvá úroky jisté přínese.

2 £ J. uděluj kolikakoli možno, nebo nevíš, zdali sám nouzi trpěti
nebudeš. Vlz 8.

*£ j. vyprahlou; tak I ty, maje z čeho, potřebným ndělnj. Sr. Tob.
4.7—1.

* t j. ležezl, sám sobě vzhůrn pomoci nemoha. Tak i ty v neštěstí
upadna, jiných ku pomocí potřebuješ; blaze tobě, jestliže jsi sobě za
dnův dobrých Stědrostí svoa mnoho přátel získůl.

56 Jj. přílišná opatrnosť a úakostiivosť vadná jest u vykonávání
všellké povinnosti.

* tj. a protož konej příhodným časem svou povinnosť podle místa
a povolání svého, účinek všebo toho poruče Bohu; ten práci pilného
s požehnáním svým k prospěchu uvádí.AEmNAOn LR
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6. Ráno rozsívej símě své, a u večer ať neustává ruka tvá:
nebo nevíš, které více vzejde, to-li, či ono: a pakli obé spolu
lépe bude.

7. Sladké jest světlo, a libo jest očima viděti alunce.
8. Byť by mnoho let živ byl člověk, a ve všem tom" ae

veselil, rozpomínati se má na čas temný,“ a na mnohé dny,
které když příjdou, trestány budou předešlé věci z marnosti.“

9. Vesel se tedy mládenče v mladosti své, a v dobrém budiž
ardce tvé ve dnech mladosti tvé, a choď po cestách srdce
svého, a podle vidění očí svých: ale věz, že pro všecky ty
věci přivede tě Bůh k soudu.'“

10. Odejmi hněv od srdce svého,!* a odvrat nepravosť od
těla svého: '* nebo mladosť a rozkoš jsou marné věci.'*

KAPITOLA XII.

Káže, Eo uluší ma Boba pamatovati dříve, nsž přijde věk vešlý; okasuje, že
všecko Jast marnost, kromě báti se Boha, k jehož soudu konečně viickní

se doslavime,

1. Pamatuj na Stvořitele svého ve dnech mladosti své, prve
než přijde čas trápení, a přiblíží se léta, o nichž řekneš:
Nelíbí se mi;

2. prve nežli se zatmí slunce, a evětlo, a měsíc, i hvězdy,
a navrátí se oblakové po dešti;*

3. když so pohnou strážní domu, a klesati budou muži
silní, a zaháleti budou mleči v maličkém počtu, a zatmí se
hledící skrze díry;*

4. a zavrou [se] dvéře na ulici, a sealábne zvuk mleče, a
vstanou k blasu ptačímu, a ohluchnou všecky dcery zpěvu.“

stáří.
. ukáže se, že | všecko to předešlé blaho marnosti bylo.

přikázání Božích; ušívaje časného

n: j varuj se všeliké emyslné rozkoše.
*0£ j. nestálé, pomíjející.

KAPITOLA XII.

* © J. věku sošlého, s nesnásem! mnohými spojeného.

matovati na Boha, aš do věku sežlého; až 0 ti ruse fetrášní domu)
a bnáty (muži sllaí) oelabnou, a těch málo zabův

KAPITOLA XII. 966

5. Vysokých míst také báti se budou, a strachovati se budou
na cestě, a kvésti bude mandlový strom, ztační kobylka, a
rozmetán bude kapparis:* nebo béře se člověk do domu věč
nosti své, a choditi budou vůkol po ulici kvílící.“

6. Prve* než ge přetrhne provázek stříbrný, a zpět zběhne
lampa zlatá, a roztříští se věderce nad studnicí, a rozláme
se kolo nad cisternou,“

7. a navrátí se prach do země své odkud byl, a duch na
vrátí se k Bohu, kterýž jej dal.

8. Marnosť nad marnosti, řekl Kazatel, a všecko marnosf.
9. A poněvadž nejmoudřejší (muž). byl Kazatel, vyučoval

lid, a vypravoval, co byl učinil, a skoumaje složil přísloví
mnohá.

10. Hledal slov užitečných. a sepsal řeči nejpravější, a plné
pravdy.

11. Slova moudrých [jsou] jako ostnové,* a jako hřebové
hluboce vbití,'“ kteráž skrze rada mistrův vydána jsou od
pastýře jednoho.''

12. Více nad ty věcí, synu můj, nevyhledávej. Dělání knih
mnohých žádného konce není: a časté přemyšlování jest trá
pení těla.'*

13. Konec mluvení ** všlickní spolu alyáme: Boha se boj,
a přikásání jeho ostříhej: nebo lo jest všelikýčlověk :'

14. a všecko, co s6 děje, přivede Bůh na soud sa všeliké
poblousení, buď še by bylo dobré, nebo slé.!*

5 ©J. až budeš míti závrať, a bátí se | na rovné cestě pádu; až ti
zešediví hlava jako květ stromu, a ehrbl se hřbet tvůj jsko hřbet ko
bylky, a všecka chuť tě opustí, jako když odkvete kaparový keř,
Jehož květu I ovoce pro chuť se užívalo. Anebo jinak: kdyš se budeš
báti vycházetí každého času: 1 z jara, kdy mandle kvetou; | v létě,
kdežto kobylky mají hojnosť potravy; ( v podzim, kdyš kapary od
kvítají; slovem když oelý ochabneš.

+ £ J- M takto sošlí a staří lidé.* Pamatuj na Stvořitele svého.
* ©j. prve než ze světa půjdeš, než se ti přetrhne dech a zhasne

svíce života, srdce přestane tlouci a plíce dýchati.
9 ©J. k vzbuzování, k poučení a vystřihání čtenářův.

te ©j. hluboko pronikají, jaou pevná a důkladná.
" £ j. od Boha. Žalm 22, 1.
'* ©Jj. toho, 00 jsem ti tuto sepsal, drž se, a vůbec Plamům svatým

se uč, která Bůh skrze ústa prorokův Pravé moudrosti v jiných
knihách nehledej; těch množatví jest nesčíslné; nevedouť k citi a
unavují.

"2 t. J. sumu nebo krátký obeah slova Božího.
" £ J. to dělá celého člověka dokonalého.
'* kterýžto soud držán bude nad každou věcí tajnou, baď dobrou

nebo zlou; tuť všecky tajnosti lidské na jevo pronoseny, a dobří sknt
kové odměnění, zlí pak potrostání badou.



PÍSEŇ ŠALOMOUNOVA.
(Canticum canticorum, píseň všech písní.)

Sluje píseň ta písní všechpísní, poněvadž nejznamenitější jest mezi všemi jinými, kteréž sepsal Šalomoun.

(V písní té opěvuje se, dle pouhého významu slov, láska dvou zasnoubených čistotná, vroucí a trvanlivá;
ovšemt způsobem .u. obyvatelů krajín východních obvyklým, užíváno totiž zhusta obrazů a podobenství u nás neobyčejných.

Přes to všecko se tu. ničehož ani tělesného, ani pozemského nenalázá; nýbrž všecko to k nebeským, duchovním a spasitelným vécem obráceno
býti musí. Již v Štarém Zákoně brala Synagoga tu píseň v smyslu toliko duchovním, totiž o lásce Boha Hospodina k lidu svému vyvole
nému. A církev Nového Zákona rozumíjí a vykládá jediné o lásce nejsvětějšího ženicha Krista Ježíše k zasnoubené choti své, církvi
svaté, kterouž on. sí zjednal krví svou, a obmyv učinil ji celou čistou a krásnou, a slavnou, nemající ani počkvrny, ani vrásky; I o lásce
a milosti Jeho ke každé nábožné duši, kteráž se zcela láskou jemu odevzdává; onť jest pravým ženichem a milovníkem věrných duší,

a zvláště duší panenských, nepoškvrněných.

V tomto „pouze duchovním smyslu mají se tedy všecky průpovědí písně této bráti a rozuměti. Poněvadž pak nemožno duchovní smysl té
písně pro obšírnost úplněji zde vykládati, objasňuje se tu toliko nejprv slovní smysl, pokud možná krátce, a při tom se pak v hlavních
věcech i na smysl duchovní poukazuje. K lepšímu toho pochopení rozvrhuje se píseň ta i do sedmera výjevů“ čili dní, jako tolikéž stupňův,

po nichžto zbožná duše od prvního roztoužení se po Božském choti svém k snažnému jej hledání, k. vroncímu milování, k věrnému jeho
se přidržení až pak konečňě k stálému s ním ajednocení a věčnému, blaženému jeho požívání pokračuje. Jest to. takměř sedmero dní —

svatý sýden, v němžto nebeský choťpůsobením milosti své duši k původní nevinnosti tvoří a v pravý ráj nebeský uvádí, aby tam s ním na
věky sjednocena jsouc, pravý den odpočinutí s ním slavila, po němž nižádné noci nebude více.

KAPITOLA I.

1. Kéž mne políbí * políbením úst svých:* nebo lepší jsou
než víno prsy tvé,"

2. vonné mastmi nejlepšími. Olej“ vylitý, jméno tvá:* pro
tož mladice“ milovaly tebe.

8. Táhniž mne:7 za tebou poběhneme po vůní mastí tvých.
Uvedl mnekrál do pokojův svých: “ plesati a veseliti se bu
deme v tobě, pamatujíce na prsy tvé více nežli na víno:* upří
mi '* milují tebe.

4. Černá jsem, ale krásná,'! dcery jerusalémské, 19jako sta
novéCedarští,“? Jako opony Šalomounovy.'“

KAPITOLA I.

' [Den. první.) Počíná mluvitiduchovnínevěstak ženichovi,olrkev
kn Kristu, choti, a abožná daše ku Spasiteli svůmu; On pak ji opět
odpovídá, a.tak al dále oba v knize této rozmlouvají.

APolřbeníJest obraz a význam upřímnéhopřátelství lásky a spojení, tm vyznamenává touha nevěsty Kristovy po spojení
snimv pbudkral sjednocení.

3 Hebr.: LepšíJest nad vípo láska tvá. Víno znamená veselí, rozkoš.
Smysl duchovní: Milost trá mí jde nade všecko veselí a rozkoče toboto
světe. : :

* Olej znamená lahodnosť a liboznosí.
£ J. Jméno stojí tn as něho samého. Ty sám jel líbezný Jako olej.
* £ J. netolfko Já, nýbrž I dražičky mé, všecky čisté nevinné duše

rozkošnou libezností tvou cele jsme k tobě láskou vz; .
3 ©J. milosti svon ku přídržení se a následování tebe, k úplnému

s ar se spojení.Neboný nepo k Syna,lečbyOteopřitáhl

dle

. Jáť slce prací a utrpením

5. Nehleďte na mne, že jsem snědá, neboopálilo mne slun
ce: synové matky mé '* brojili protí mně, postavili mne za
strážnou na vinicích: vinice své neostříhala jsem.'“

6. Oznam mi, (ty,] jehož miluje duše má, kde paseš, kde
odpočíváš o poledni, ať se nepočnu toulati za stády tovaryšův
tvých.'*

7. Neviš-li toho, ó nejkrásnější mezi ženami, vyjdi a krá
čej po šlepějích stád, a pas kozlátka svá podle stanův pa
stýřův. 18

8. Jízdě !* své ve vozích Farsonových přirovnal jsem tebe
přítelkyně má.“"

9. Pěkná jsou líce tvá jako hrdličky: hrdlo tvé jako (drahé)
pásky na krk.“'

10. Řetízky zlaté uděláme tobě, prokládané stříbrem.**

obrazem vnitřní etnosti svaté nevěsty. Rozum tedy celého verše Jest:
umrtvena jsouc zevnitř apanile nevyhlížim;

zdobí však mne ctnosti vnitřní a milosti, jimiž ženich můj mne obdařil.
t £ j. vlastní bratří moji.
"6Vinice jest všelíké vezdejší usilování; vedro alunce znamená

obtižnoať práce. (Mat. 20, 1.) Duchovně: Nepřejíce mí, abych hověla své
lásce k Bohu, obtíšíli mne marným zaměstnáním.

' Dolož: a dlouho tě hledati. Toulají se ti, kteří Boha opustivše,Jen
po světských věcech baží.

'* Počiná ženich přísným pokáráním nevěsty ově, že jen na to po
myslila, vzděliti se jebo a hleďati u jiných útěchy, a hrozí ji, že takto
bude pásti „kozlátka svů“, smyslné žádosti své, „mímo stany pastýřův“,

Jej". Všem -námpotřebí táhnonci nás milosti Boží. mimo církev. Duchovně rozuměj: Bůh se uráží | pomyšlením, které nás
. Králem. rozuměj Kriste, jenž přijímá duši k vnitřnímu s sebon spo- od něho vadaluje; on žádá viru stálou a bedlivosť přísnou na těch,

Jení čl zasnoubení. kteří k úplsému sjednocení se s ním dospěti ehtějí.9 t J. rozkoš lásky Boži převyšuje všeliké radostí a potěšení ovětaké.
10£ j. člati, spravedliví.
1 Černá jsem, t osmahlá od sinnoe při ustavišné prácí, ale tím krás

nější a ellčnější na duší rozmanitými etnostml. (Přísl. 81, 50.) V du
chovnímsmyslu spanilostí nevěstinou míní se její vnitřní ušlechtilost

pak se vyrozumivě praci a

erabekých pastýřů,Jicběso stanové jsou
z černé kozí erstl. 1. Mojž. 26, 13.

" Opony Šal byly krásné a drahé čalouny, jimiž stany u vnitř zdo
beny byly; rozuměj tedy: „krásná Jsem, jako ...“ a pojmi pod tím

* Svatá chof ale nedá se zaleknouti přísnými těmi slovy, nýbrž usly
šenií hlasu chotě svého, tím borlivěji k němu spěchá, tak ?o on laskavě
k ni bledě k ohválo její volá:

%%Koně egyptské byli nejvýbornější a nejrychlejší.
3t Hebr.: Lice tvá json okrášlens perlami (visícími s ozdob hlavy

tvé), a hrdlo drahými řetizkovými obojky. Dacbovaš: Chválí choťsvou,
že se přičiníla a umí k přirozené krůse připojit ozdob mravních:
(hrdlíčkou vyobrazuje se čistota, lícema stydlivosť) a pak slibuje jí:

© Rozuměj duchovně: Osdobíme [tajemně obraf k Nejev. Trojlei)
1 tobe rosmanitými dary milosti avó „ze zlata čisté planoucí lásky a so

etřibra libě znějícího slova svého umělo a ušlechtile spojend,“ (VizEzech. 16. 11. a t. d. Gal. 6, 22. 28.)
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11. Když král stoloval,“* nard můj vydával vůní svon.“*
12. Milý můj jest mi kytička myrrhy; (kteráž) mezi prsy

mými odpočívati bude.**
13. Milý můj jest mi hrozen cyprový, na vinicích v Engaddi.““
14. Aj ty krásná jsi přítelkyně má, aj ty krásná jsí, oči tvé

jsou holubičí.**
15. Aj ty krásný jsi milý můj, a ušlechtilý. Lůžko naše jest

květové: "*

16 trámy domův našich jsou cedrové, stropy naše cypre
sové."*

KAPITOLAII.

1. Já jsem (jako) květ polní, a lilinm v údolích.'
2. Jako lílíum mezi trním, tak jest přítelkyně má mezi

dcerami.“

3. Jako jabloň * mezi dřívím lesním, tak jest milý můj mezi
syny.“ Pod stínem toho, kteréhož jsem žádala, seděla jsem, a
ovoce jeho jest sladké hrdlu mému.*

4. Uvedl mne do sklepu viného, spořádal ve mně lásku.“
5. Zpodpírejte mne kvítím. obložte mne jablky ; nebo láskou

umdlévám.*

6. Levice jeho pod hlavou mou, a pravice jeho obejme mne.“

se přípodobňuje blaženosť království nebeského; vůně
Jest | dobni pověst, i líbeznosť etnosti a přikladnosť dobrých skutkův.
Vylitím drahé masti pří hodech osvědčovala se veliká láska | uctivosť.
(Mat. 8, 11. — 2. Kor. 2, 14. — Mark. 14, 3.)

U a "* Svatá choť volebí dále chotě svého. On jest ji 1: kytico
myrrhová. Myrrha jest keř velmi vonný, avšak trpké chuti, z něhož
wo masí připravovala k belsamování mrtvých. — Protož rozaměj to dle
sv. otedv o umačení Páně: toto nejsv. tajemství hluboce v sebe pojm!

každá darhrarí 2 hrozens kořecyprového; bylťkeř vrbkovitýs květem ; masti s ného užívalo so k oživení
omdlelých údův; “ brozen vinný z Eaogaddi,města v Pojordaní, úrod
nébo ua víno obzvláštní elaďkosti, na blízku mrtvého moře. Duehovně
tedy toto dvé: Choť můj jest posilou mojí, jest mou radosti; a nebo
s připojením obrazu prvního. „Rozjímání umučení Páně poeřlůnjea opo

jeje duši Jej milajici.“
£ J. člstě, jasné, novinné. Holubice Jest obraz nevionosti a čistoty,

věrností a sprostnosti. (Mat, 10, 16.) A tak velebí tuto ženich nevěsta

svou pro její nevinnost, eprostnosf a věrnost.velebí krása Zenichovu nevěsta.
" Jinak: Za lůško jest nám kvjti, za vrchní trámy domu vysoké

cedry, za stěny a pažaní cypresy. Duchovcě:Sllčná jest duše | vA,rozuné čistotě a noranosti:ale,ale (aličnějšív světle křesfanské
krásný Jest Hospodin na nebi a na zemí v divných skutcích přiroz
nosti; ale krásnější a podivnější v skutcích své milosti. — (Někteří
Jiš lépe od slova „Lůžko naše“ až 2 2.... dcerami“ opět svatému
choti připiaají.

KAPITOLA IL

' € J. jen sprostá dívka. V Palestině jest lilinm kvítí obecné a polní.
(Mat. 6, 28.) Blaze duší, která tak střídmě o sobě smýšlí. ani nevědouo
o spanilvsti a nělechtilosti své; budeť hodna větší milosti a chvály
(Lak. I, 2)

* Za to velebí nevěstu ženich, že jest ovšem líllí, ale že překoudvá
všecky panny, jako lilio překonává trní.

> Nevěsta k služebnícem mlavi.
* t. |. mezi mládenci. Nude všecko Jest duší zbožné Kristus.
* £ j. u svého Spasitele nalézá duše ochlazení a občerstvení ve vše

likých a pusilu v nesnázích,a nasyceník životu věčnému.(Mae. 11,
st) opejil zan0Makov,opočáčasouk Boba 6 kiželce; tat I v 6.

a 6. ještě dále velebí.
7 t J. Omdléváním rozuměj ten stav duše, když raněna jsouc šipy

nebeského milovníka svého, mocným totiž a častým vnukuutim, osví
cením a nadšením, vroucně stená a touží po úplném ejednocení se
s ním a dokonalém jeho požívání.

2 Tak po eladkém, utéšeném rozimlouvání oboť nebeský vyvolenon
svou k svatému objetí příjímá, ona pak podporující a oblažující mocí
Jeho milostí [levicí a pravicí se to vyrosumívá] pociťnje a u blažený

p

BNC

Pp

„ie

->tí
2

Ý)A

p
4E

KAPITOLA I. 970

7. Zavazuji vás přísahou dcery jerasalémské“ skrze sruv a
"jeleny polní,'“ abyste nebudily, ani vyrážely ze sna [mé] mílé,
dokudž by sama nechtěla.'“

8. Hlas milého mého.'* Hle, on se béře, skáče po horách,
přeskakuje pahrbky.'*

9. Podoben jest milý můj srně, a kolouchu jelenímu, hle,
on stojí za stěnou naší, hledě akrze okna, patře skrze mříže.'

10. Aj milý můj mluví ke mně: Vetaň, pospěš přítelkyně
má, holubice má, krásná má, a po

11. Nebo již zima“ pominula, prška přestala, a odešla.
12. Kvítí ukázalo so v zemi naší, čas pořezávání (vinic) při

šel: hlas hrdličky alyšán jest v zemí naší:
13. fík vypustil holičky své: vinice kvetoucí vydaly vůni

svou.'? Vstaniž přítelkyně má, krásná má, a pojď:
14. holubičko má v rozsedlinách ekalních, v děrách ohrady,

ukaž mi tvář svou; ať zní hlas tvůj v uších mých: nebo hlas
tvůj [jest] sladký, a tvář tvá spanilá.

15. Zlapejte nám lišky maličké,'“ které škodu dělají na
vinicích: nebo vinice naše rozkvetla.

16. Můj milý jest můj, a já jsem joho,'% jenž pase mezi
liliemi,**

17. až zasvitne den, a nakloní se stínové.“! Navratiž se:
podoben buď, milý můj, srně, a kolouchu jelenímu, na horách
Bether.**

vpánek klesd. (Žalm 4, 9. 10.) Ubjeti, spánek, odpočinntí toto duchovní,
af již » nadšení duše na blažené odpočíputí v Bohu tam
na věčnosti obrátiš, nelze jich vypovědět, leč by je okusil.

* (Den druhý.) Ženich zapříníhů dcery jerusalémské, které na
úsvitě so sešly, aby nově enoubené choti zpěvem nebudíly.

'* £ j. skrze všecko, což krdsného a vám míléhoJest; neboť tato zví
tata jsou tamto vzor krdsy a losti,

"*£ J. lidá uvětští žádného pojmu nemají o nadšeném a otěšeném
odpočívání v Bohu duší rozjimavému Elvotu oddaných, proto nerají
Jím v tomto překůžeti, Je vytrhovati, až by ony samy Bobem vzbnzeny
k činné lásce pro Něho a blížního se obrátily.

" až do 16. jsou slova, Jež mluví nevěsta dílem ze spaní, dílem
probozená, t. j. duše v Kristu pobřížená u svatém vytržení; 1slyší libý
hlas Jeho a vidí jej, an opěchá k ní; plesá mn vstříc a volá, aby co

klej v Jejiobjetíse navrátil.e sv. otcův se tímto znamená | sdzračné a spasitelné vtělení
Páně, 1 duchovní Jeho spojení e duší vyvolenou, jíž víc a více se zje
vuje, se blíží, až £ přítomen jest.

'* Okna na-východě bývala toliko mřižkována. Stěnou tuto též roz
uměti lze člověčenství Páně. kterýměto jako poněkod zakrytý jsa skrze
plsma evatá, milosti duchovních osvícení a vnuknntí nám se zjevuje a

dáva.
'* Tím nebeský ženich zve chof svou církev a všecky věrné dale,

aby opustivše, co podzemského Jest, celo Jemu se uddaly a bo nůsle
dovaly.

' ej. čas před Kristem, kdešto člověčenstvo v blud a břích pohří
Zeno bylo: též | čns, kdež duše v hříchu pohřížená bloudí. Zima ve
východních krajinách záleší nejvíce z pršek děle, až i několik měsíců
trvajících.

" 4 J. nastalo léto, totiž léto spasení, kdežto pokolení lidské doarálo
k vykoupení, a Kristus Pán přišel.

"© j. šakaly. Tito podobní jsou dílem vikům, dílem liZkám: působí
mnoho škody ve vinicích. Dochovné jimi rozuměj ošemotné nepřátely
víry | etnoeti, zvláště falošně proroky, kteříž pod rouškou přátelství,
pobožnosti a pravého učení do domíiv se chytře vinznjí, a sprostné,
nevinně duše oklamávají a zavádějí; pak | všeliké zlé nárošivosti, jež
o prvním rozkvětu života zbožného zvláší duši vadi.

'9 4, j. jiš procitlá choti svatá opět v objetí svého chotě spěchá. Du
chovně roznměj ta opět touhn s sjednocení cirkve ov., nebo duše zbožné
s Božským chotěm ovým.

' Kristus kochů se ve vůní ctnosti duší nevinných.
3! £ j. až zasvitne den věčnosti a veškeré temnosti probnou před

stkvělou záři alunce pravého — Krista.
% £ Jj. pospěě a navrať se rychla. Hory Bether hyly nedaleko Jeru
éma.
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KAPITOLA 1liL

1. Na lůžku svém přes [celé] nocí hledala jsem toho, jehož
miluje duše má: hledala jsem ho, ale nenalezla jsem.*

2. Vstanuť, a zchodím. město: -po ryncích a po ulicech
hledati budu, jehož miluje duše má: hledala jsem ho, ale
nenalezla jsem.“

3. Nalezli mne ponocní, kteříž ostříhají města.* Zdali jste
viděli toho, jejž miluje duše má?

4 Jakž jsem jich maličko pomínula,“ nalezla jsem, jehož

milujeduše má: uchopila jsem ho; aniž ho pustím, dokavade
ho neuvedu do domu matky své: a do pokojíka rodičky uvé.*

6, Zapřísahám “ vás dcery jerusalémské, skrze erny a jeleny

polní, abyste nebudily, ani vyrášely ze sna milé (mé). dokudžby „sama nechtěla.
6. Kteráž jest to“ jenž vstupuje přes poušti jako proutek?

dýmu z vonného koření myrrhy, a kadidla, a všelíkého prášku
kořenářského.“

7. Hle lůžko **Salomounovo šedesáte eilných obstupuje z nej
silnějších leraelských :

8. všickni držíce meče, a v boji nejvycvičenější: jednoho
každého meč na bedrách jeho pro strachy noční.'

9. Nosecí ložce udělal si král Šalomoun z dříví libanského:

10. sloupy jeho udělal stříbrné, spoléhadlo zlaté, vchod
Šarlatový: prostředek postlal láskou pro dcery jerusalémské.!*

11. Vyjděte a pohleďte, dcery sionské, na krále Šalomouna
v koruně, kterouž ho korunovala matka jeho v den zasnoubení
jeho, a v den veselosti srdce jeho.'*

KAPITOLA IE.

' [Den třetlj t. J. v temnosti m vyprahlosti ducha. Do tě npadá
duše, jakmile ji Kristns poněkud opustí; pak jest jí enažně bledati
nebeského ženicha svého.

9 £ Jj. v hlaku světském, jenž se tu městem znamená, duše ženícha
svého nenalézů, ovšemí však více roztržíta a rozdělena bývá.

» t |. složebníciKristovi, učiteléa dochovní pastýH.
* Dolož: byvši poučena od nich, jak by Ježíše nalezla, poslech

navší napomonutí jejleh.

5 Tak trvejš duše zbožná v nhstalé snchopárnosti e vyprahlostí myslí
v dobrém předsovzetí, u vérnům ovičení a bedlivé poslušnosti svých
duchovních vůdcův, a jistě opět dojdeš milostivého setkání se ©ie
beským chotěm avým. Uveď jéj pak do domu matky své, svaté církve,
a tam on tl zjeví úlávu svou. svů tajemství, a ostříhů tě četnými zů
stupy svých vyvolených strážoův.

* Nevěsta u vytržení odpočívá,a ženich mluvi k dcerám Jeruaa
lémským.

3 Teď velebí Nověstu družky jeji.
* © j. štíhlá, útlá.

S L J. drožky nověstiny liči nyní vrnešenosí a přednosti svaté choti,

"©Když ovatá choť nalezla chotě aváho, jde on ji v ústrety, vůsk Jiš
co kniže pokoje, pravý Šalomoun, a uvádí Ji k lůžku erému střeže
němu vybraným mužatvem proti úkladům nepřátel. kteří by noční po
klid jeho a vyvolené choti rušitl se jali. Duchovně tu rozuměj ochotnon
lágku nebeského chotě, Krista, 6 kteroužto choť svou, sv. olrkev, nebo
zbožnou duši přijímá s ji nebeským svým drorstvem chriní.

" £ J. obhájení proti všemu, což by se strašlivého v noci přibodítí
mohlo.

'" Aby chof evou co možná slavně přijal, dal sl zhotoviti nosecí ložce,
kteréž se tuto popisuje, z dříví libanského, dlouho trvajícího; slonpy
stříbrné — čístotu mravů, zlaté epolébadlo — víra pravou anačicí;
vchod (nebesa nad ním šarlatová), prostředek (vnitřek. až mílo krásně

zdobené ku podivení deer jerusalémakých. .
" Král Šalomoun předpodobňoval Nessidše, jenž ai zasnoubil olrkov

sv, a zasnubuje sí každou duši, milující jej, kteronž vyvádí ze světa
Jako z pustiny, a jiáto připravuje příbytek stkvostný, kdeš nebude více
třeba čcho so obávati Zjev. 91, 4.

DB
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KAPITOLAIV. -

1.Jak jsí krásná ' přítelkyně má, jak jsí krásná | Oči tvé jsou
holubičí,“ kromě toho, což vnitř akrytého jest.* Vlasy tvé [jsou]
jako stáda koz,“ kteréž vystoupily s hory Galaad.*

2. Zubové tvoji [jsou jako) stáda ovcí etřižných, kteréž vy

stoupily z plavidla, všecky mají po dvém jehňátek, a neplodné
není mezi nimi.“

3. Jako šarlatový pásek rtové tvoji: a řeč tvá sladká.? Jako

skrojek granátového jablka, tak jsou líce tvé, krom toho, což
jest vnitř skryto.

4. Jako věže Davidova hrdlo tvé“ kteráž vystavena jest
8 pevnostmi:? na tísíc štítův visí z ní, všeliké odění eilných
[mužův).'*

5. Dva prey tvé, jako dvé mladých dvíčátek srních, která
se pasou mezi liliemi.'*

6. Až zasvitne den, a nakloní se stínové, půjdu k hoře
myrrhové, a k pahrbku kadidlovému '*

7. Všecka jsi krásná, přítelkyně má, a poškvrny není na
tobě.'*

8. Pojdiž s Libanu, choti má, pojdiž s Libanu, pojď: budeš
korunována! (pojď) s vrchu [hory) Amany, 8 vrchu [hory)
Saniru a Hermonu; z brloh lvových, a s hor pardových.'*

9. Ranila jsl srdce mé, sestro má, chotll ranila jsi srdce
mé jedním očí svých, a jedním vlásem '* šíje.'©

KAPITOLA IV.

* Ženích jme se mlaviti.
3 £. J. Jasné, nevinně; oči jeon sreadliem duše.
3 ( Jj. kromě jiných krásných a utěšených dokonalosti tělesných

1 duševních, jichž vypověděli ani nelze. Ukazují tato slova, třikrát
opakovaná, že vnady tělesné mílené cboti, jež tato choť její tak na
dšeně velebi, hlubělho tajemného smyslu pošadají. To abychom pří
každém slově tě svaté kniby na očích měli, opět a opět přípomenouti
sluší. (Vlz Žalm 44, 14.)

* £. J. dlonhé, černě.
5 1, j. kdež bylo tunoho pastvy u stád kozích, kteréž v těch krajích

jsou krásné černé oreti. Vlasy jevu zvláštní ozdoba žen, a mají význam
panenské statečnosti. Smysl: Nevinnoať, akrytósť a panenská statečnosť
Jsou tvá ozdoba.

4 1. j. zubové tvoji jsou bíll a neporušení. Bělostnýmí a neporuše:
nými zuby vyrozumivají vykladačové moďlitbu a rozjímání, jimiž ne
pravdy věčně jako přežvykují.

1 € J. rtové tvojí a hlas tvůj json plny přivětivoatí; lice nepoškvrněné,
plny stydlivosti. Ctnostl tvé jsou také přívětivost, neporušenosť a
stydlivosť.

. nb okrouhlé a bílé, plno perel, s jest významem i poslušnosti1 stál

. NS rmmenamaa plecema; obraz statočoosti.
's £ j. těm připodobňuje okrasy obojku nevčetina ; na věže povnostné

věšívaly se štíty a odění, jež byly buď dary přátel, anebo kořisti od
nepřátel.

'! Pray |son sidlo vroucís obětovnéní plachýmdvíčátkůmsroimje přirovnává znače tím něšnou stydiivost.
'%© J. choti své. Vůně myrrby znamená zásluhu mrtvemí sebo 08

tměbo; vůně kadidla líbeznosť modlitby a pobožnostš; tím odpovídá žá
dosti nověstině evrchu 2, 17.

'9 Jako oirkev, ohoťKristova jest bez poškvrny s vrásky (Ef. 5, 26.),
podobně | každá krví Kristovou očlštěná dríše. Zvláště přísluší olova
tato Matce Boží, kteráž neměla nikdy skvrny na sobě.

W£, j. pojď,provedu tě po ntěšených horách, .. . a ověnčím tě vouným
Jich kvítím. Liban známé horstvo v severu Palestiny; Amanu a Šanir
a Hermon zvláštní hory jeho. Rozaměj duchovně: Opnsťdivoké a pusté
krajiny, kde ďábel e náhončími svým! [lev a pard) peleší, a pojď za
mnou do vlastí nobeské: tamf korunována budeš slávou věčnou. Ud
měna pravé, trvalé ctnosti bude koruna věčná, a zbavení vší strasti.
2. Tim. 4, 8.

u t.j. kadeří.
'* Kristne svým vtělením stal se účastným lidské přirozenosti a tady

nazývá nevěstu svou sestrou. — Oko, jež jalo je). jest pohled sprostný,
hledající ve všem Boha, kadeř pak znamená zachovávání a plnění záW iMLR“ » DoPL
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10. Jak pěkné jsou. prsy tvé, sestro, chotí má! Pěknější

jsou prsy tvé než víno, a vůně mastí tvých nade všecky vonnévěci.1 2.
-11. Plášťstrdi tekoucí jsou rtové tvojí, choti! med a mléko

pod jazykem tvým: '* a vůně oděvův tvých jako vůně kadidla. '*
12. Zahrada zamčená jsi, sestro, choti má! zahrada zamčená,

a studnice zapečetěná.“*
18. Rostliny tvoje jsou ráj granátových jabloní 8 ovocem

jablek, cypry s nardem,
14 nard a šafrán, kaszie a skořice se všelikým stromovím

libanským, myrrha a aloe se všemí předními voňavkami.
15. Studnice zahradní (jsí): studnice vod živých, kteréž

s prudkostí plynou « Libanu.“'
16. Zdvíhni se,“* větříku půlnoční, a přijď, větříku polední ;

prověj zahradu mou, ať tekou vůně její.

KAPITOLA V.

1. Ať přijde milý můj do zahrady své,* a jí ovoce z jabloní
svých. Přišelť jsem“ do zahrady avé, sestro, choti má! požal
jsem myrrhu svou, vonné koření své; jedl jsem plásť s medem
svým, pil jsem víno svéa mléko své: jezte přátelé a píte a
hojně se napíte nejmilejší.*

2. Já“ spím,* ale srdce mé bdí: Hlas mílého mého,tlukou

kona Božího, jimž se jeví láska k Bobu. Sprostnosf tedy a upřimnosť
úmysla a borlivost v skuteleh jsou dva šípy, které pronikají srdce Boží.

'" Tvá láska a dobří akotkové z ní vyplývající předčívelikou vůní
I vina I koření. 2 Kor. 2, 16.

'* £. j. řeč trů Jest velmi líbezná a milostná.
'* £ roucho nevěsty jest roucho apravedinosti; kadidlo vyobrazuje

i.

19£ J. jei Jako utěšená, úrodaá zahrada, nepřístapná však leč choti
trému. Dachorně rozuměj Jednak církev avaton, podávající úrěchn bla
ženon, plodnou nesčlslným potomstvem synův Božích, nepřístupnou všeli
kémn bindn; jednak duší zbožnou, jež má býti blažovým příbytkem
Božského chotě svého. plodnou na dobré skutky lisky, nepřistopnou
všeliké ovětské žádosti. V ten smysl beřtež se | dále v. 19. 14.

2 4,J. dlo emyaln literního připudobňuje choť srou k drěma hlavním
pramenům, s nichžto se řeka Jordan na Libanu prýští. Duchovně vy- 
kládají sv. Otevvé dvují ten význam jedné věci 1) o církvi svatě
s blahodatným učenímjejim, 2) o svátosti svatého křtu s milostmljeho,
3) o duži vyvolené, milostmi Ducha svatého k prospěchu bližního pře
týkající, 4) o nefblahoslavemějšíPanně Marii, již svatá církev nazývá
pramenom. po němž se nám všech milostí Božích dostalo, dostává a na
věky dostávati bude.

"" t. j. odstraů se, a prohni! — Ten. jenž „větrům a moři přikazuje“,

káže mrazivémuvětruprobmosti,aby P zahraděJeho;poslednimuvšakabyproválateplemorýmk zralostipřivedlplodinyJejí.
Dachovněpod oním rozaměj čekauláko mvřeliě zhoubce církve a
duší zbožných: pod tímto „Duoha svatého“ rozněcujícího v nás plodnosť
všeliké ctnosti.
: KAPITOLA V.

*Nevěstazve nebeského ženicha. aby al v duži Její a těšil seto skutkův milosti, nd ldzky jeho pocházejících.
? Ženich dí: Že jsi mě pozvala, přišel |Jvem, těším se s myrrby trého

sebe zamů zapírání a mrtveni, z vonného koření tvých otností, z medo

řečí A z,ríma » mlěka baky (rů £zesladkých, nadšenýcha po
silojícich řečí ku chvále Boží a k spdee bl*Přitelytěmitorozumějí00buďE něklvyvoleníBoží,neboen
a zvliště věrní Kristovi vnlei: npoštolé, nčítelé a pastýři; ti
prve sebo zvláště myrrhou umrtvení eričiti, medem slova Božího tě
šiti, kořením ctnosti a vínem lásky posilnití mají, než se toho u jiných
činiti jmou. Potom nebeský cboť I jejichpracem nů.

* [Den čtvrtý.) Když se byl ohoť vzdálil, zůstavens chof sama,
touží po něm. Jedné noci překvapí truehlivou náhlým navštívením svým:
ana mu však tlnkoucímu otevřiti mešků, on opět so vzdaluje. Ona opu
stivěj lůžko své, znova jej snažně hledá.

> £ J. snem rozuměj dle sv. Otožv úplně odtržení se dnše od věcí
pozemských a pohřížení 6e v Boha a rozjímání věcí nebeských.
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cího:“ „Otevři mi,' sestro má, přítelkyně má, holubičko má,

nepočkvrněná má! nebo hlava má jest plua rosy, a kadeře
mé krůpějí nočních.**

3. Bvlčkla jsom sukní avon,?"kteralkžse v ni [opět] obleku ?
Umyla jsem nohy své, jak je [zase] zmaži? '*

4. Milý můj vztáhl raku svou skrze otvor,'' a vnitřností
moje zachvěly se tím k dotknutí jeho.'“

5. I vstala jsem, abych otevřela mílému svéma: z rukou

mých kapala myrrha, a prstové moji [byli] plní myrrby nej
lepší.*

6. Závorku dveří svých otevřela jsem mílému svému, ale
on se byl [již] uchýlil, a pominul.““ Doše má rozplývala se.

jakž byl promluvil: hledala jsem, ale nenalezlajsemlo: volala
jsem. a neodpověděl mi.'*

7. Nalezli mne '* strážní, kteříž chodí po městě; zbili“ mne,
a ranili mne, vzali mi plášť!? můj strážní zdí.

8. Přísahou vás zavazují, dcery jerusalémské,'“ jestliže by
ste nalezly milého mého, abyste pověděly jemu, že láskou
omdlévám.

9. Jaký jest '* milý tvůj nad (jiného) mílého?** 6 nej
krásnější z žen! Což jest milý tvůj nad (jiného) milého, že
nás tak znpřisaháš?

* Tluče tu onen ženich, o kterémě se dí v zjevení sv. Jana: „AJ,
stojím u dveří a tlaku, Jestliže kdo uslyší hlasu mého a otevře mí
dvéře (ardce svého), vejduf k němu, a bnduf e ním večeřetí a on se
mnou.* (8, 20.)

1 © J. srdce své, sestro; £. následkem vtělení mébo; přítelkyně pro
tvou soustrasf nad umučením a smrti mon; nepoškvračná choť (hola
bičko] má, dle darův Ducha svatého mi zasnoubená. *

* V Palestině dobou noční bývá hojně rosy, tak že | vlasy a šaty
cestujících mokré bývají. 9v. Oteové rozumějí to o útrapách Páně, jež
mu vlažnosí, studenost, anobrž | nocitelnosí mnobých křesťanův působil.

* Úzkostlivě, stydlivě di, procitnuvší.

'* Na východě v opankách chodí a soby pak si před spaním myjí.Dachovně dle sv. Řehoře

nutí v Bohu ovóm; jak e mámopět k životu onomu se vraceti a
v nebezpečí poskvrny n ké se vydávati?

"ej ve dveřích.
" £ j. lekla jeecn se, když aábl omdvěře, aby Je, jak tam obyčej

býval, vonnými mastmí natříti mohl. — V dnchovním omyslu: Co já
vábám milému svému otevříti, on sám laskavě milostí svou moe přede
jiti chtěl, osvěcnje rozum můj, a rozněvuje vůli mou; ( nemohla dnše
mů mílosti jeho více vzdorovati; I spěchala jsem mu otevřít.

" £ j. té, kteronž potřel ženich závorku. Duchovní smysl: MilostiB mkrom
se vrátila. Ta dle příkladu a dopuštěním chotě zapíráním a mrtvením
sobe a lásky k ižníma metko vrpěla.ocž jia ale přetěžkébylo; to se
značí myrrhon

" 4. J. aby mne pro bodonel časy pozoruější a na pokynutí poslušnon
učinil.

"5£, |. skonšeje trpělivosť a setrvalosť mou; — týká so každého.
Když Spasitel přichází s dobrým vaoknutim a .a příležitostí k dobrému
skutku, když jako atojí u dveří a tinče, tn jest třeba rychle se vzcho
piti a otevříti. Kdo prodlévá, přichází pozdě a vychází s průzdnem;
bledá pak, ale nenalézá.

'* Když jsem ho totiž všudy po městě hledala. (Viz 3, 2)
" t. J. roušku, závoj, jimž se tamto ženy na ulici vycházejíce cele

zahalojí. Timto utrpením nevěsty ženicha hledající značí se utrpení
elrkve a vyvolencův jejich, Jež oni často od lidí světských a mocných

lsnášejí.
M£ j. panny, kterýchš nevěsta nonalezší ženícha ráno napadla; roz

umějí se jimi nábožné daše na zemi | na nebi, jež nevěsta za přímlavu
u ženicha svého žádá, Jíchž však n strážvů městských nenalezla, aniš
paleznouti mobla, poněvadž k jiným věcem oal hleděli.

'9 těží so družky Nověstiny.

"©1,j. mů milý tvůj něco zvláštního do sebe, že máštakovou o něbo
péči?
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10. Milý můj jest bílý“" a červený, vyvolený z tisiců.**
11. Hlava jeho [jalto] zlato *S nejlepší: vlasy jeho jako

ratolestky palmové,"“ černé jako havran. :
13. Oči jeho jako holubiček při potůčkách vod,“* kteréž

v mléce jsou zmyté,““ a sedají podle proudů nejplnějších.
13. Líce jeho jako záhonky vonných koření zaseté od koře

nářů.“? Rtové jeho [jako] lilia, prýštící z sebe myrrhu pře
výbornou. *"

14. Race jeho jsou jako válečkové zlatí, plní hyacintův.*?
15. Tělo jeho jest (jako) z alonové kosti, obložené safíry.**

Hnátové jeho jsou [jako] mramoroví sloupové, kteříž založení
jsou na podstavcích zlatých.*! Postava jeho jest jako Liban;
výborný jest jako cedrové.

16. Hrdlo jeho jest nejlíbeznější "* a všecken jest žádoucí.
Takovýťt jest milý můj, a ten jest přítel můj, dcery jeru
salémské**

17. Kamže odšel milý tvůj? Ó nejkrásnější z žen! kam se
uchýlil milý tvůj? I budeme hledatl jej s tebou.*!

KAPITOLA VI.

1. Milý můj astoupil do zahrady své k záhonku vonného
koření, aby pásl v zahradách, a aby sbíral lilie.'

2. Já [náležím) svému milému, a můj milý (náleží) mně,*
jenž kochá se mezi liliemi.

3. Krásná jsi přítelkyně* má, líbá, a pěkná jako Jerusalém :
hrozná jako šik vojenský, (k bitvě) spořádaný.*

4. Odvrať oči své ode mne, neboť ony učinily, že jsem od
letěl.“ Vlasy tvé [jsou) stádo koz. kteréž se ukázaly na (hoře)
Galaad.

31 Odpovídá Nevěsta.
9 © j. mílý můj [Kristne] se značí svatostí a láskon [až k proliti

krve), a tím právě převyšuje všecky anděle | lidi: tak začíná poplso
vati miláčka svého, družkami jsono vyzvána.

23 Hlava Kristova jest Bůb; — Božské přirozenosťJeho '1. Kor. 11, 8.)
převylujicí všecko ponětí lidské.

"s £,J. kadeřavé; černě vlasy se pokládaly u Židův při mažích jako
znamení mužné mysli a kvetoucího věku: slyší to někteří na povné u
stálé rady Kristovy a jiní na množství jeho svatých.

% t. Jj. ošl jeho podobají se v jasnosti a bystrosti bílým holnbíčkám,
kteró při potůčkách, hojné nalázajíce potravy, rády se zdržují.

+9£ J. bílé eo mléko. V duchovním smyslu se tím vyznamenává vše
vědoucnosí nebeského ženicha.

% Tim se znamená přívětivost | ochotnosť Kristova v tváři se jovící.
" £. j. řeč jeho Jest člstá a upřímá, k zeplráni sebo vzbuzující; ků

sání Kristovo počalo povzbuzováním ku pokání.
% Race vyznamenávají moe; zlato a byacintové znamenají čistotn

úmyela a slávu: byzcinty rozumějí se | žilky jemnou pletí proavítající.
1 ©j. bílé tělo jeho zdobí modrá eafirové roucho — obraz to čisté,

nebeské mysli.
% Tim rozuměj) statnosť skutkův a věčnust říše jeho.
9 £ J. teč jeho líbezná.
4 Celý tento pople ženicha značí, že jest ten nejkrásnější, nejlíbez

nější, mílování nejhodnější: toť zajísté jost každě věrně duši Kristus,
ženich ne .

3 Tak ae dotasnjí a svou ochotnosť ku hledání šenicba ukozují
družky Nevěsty

KAPITOLA VL

' L J odpovídá svatá choť družkám na otásku Jejich 5, 17. Chuť ©
duše mé jest v zahradě své, církvi svaté, kdežto věrné své pase, L živí

učením a mílostmi svým Je opatraje a v jejich novinnoati, pokoře akráse- svá zalíbení má.

te pyJené oolý můj, a já celá jeho; nikdo mne od ného neodlonší. 8, 85. Duchovně: Církev jediná Kristu, Kristus jediný
cirkvi.

* Znamenaje ženlch tak vroucnou tonhu, tak upřímnou lisku choti
ové, přibližuje se k ní a velebí krásu Joji Jako svrchu k. 4.

* ©J. a tak netolíko lásky, ale | vážností hodan; nad každým zvítězíš krásou a velebnosti svou.
5 4. j. ony mne přemohly, pomátly smysly mé; dle hebr.: přemobly

Zádosť mou.
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5. Zabové tvoji [jsou] jako stádo ovcí, kteréž vystoupily

z plavidla, všecky majíce po dvém jehňátek, a neplodné není
mezí nimi.

6. Jako kůra jablka granátového, tak jsou líce tvé mímo
to, co v tobě skrytého jest.“

7. Šedesáte jest královen, a osmdesáte ženin, a mladic není
7

8. Jediná jest holubice má, dokonalá má, jediná matky své,
vyvolená rodičky evé.“ Viděly ji dcery, e nejblaženější ji na
zývaly; [viděly ji) královny a ženiny, a chválily ji.

9. Která jest to,* ana kráčí jako dennice vycházející, krásná
jako měsíc, výborná jako slunce, hrozná jako vojenský šík
spořádaný?'“

10. Sstoupila jsem '* do zahrady ořechové, abych epatřila
jablka údolí, a abych viděla, kvete-li vinice, a půčí-li jabloně
granátové.

11. Nevěděla jsem: duše má zkormoutila mne pro vozy
Aminadabovy.'*

12. Navrať se,'' navrať, Sulamitko: navrat se, navrat, ať
pohledíme na tebe.

KAPITOLA VII.

1. Co uzříš' na Sulamitce, leč houfy vojenské? * Jak krásní
jsou krokové tvojí“ v atřevících, dcero knížecí!* Spojení
beder tvých, jako zápony, kteréž udělány jsou rukou umělce.*

S vla 4, 1.2.3.

* Tolik | více Zen chovali králové východní, o domvad chovají
a dvorův svých, ale jedna toliko jest choti královsk:* V duchovním smyslu, Jako by nebeský ženích Kristus řekl: Ačkoliv
v církvi mé ee nalézají královny, t. j. duše, které v úplném spojení so
mnon šíjí. pak I žeuiny, t. Jj. duše, které síce nejscu zcela so mnou
apojeny, ale oostou otnosti k dokonalosti se beroncí a mně slonšící,
poslóz | mladice, které obrátivše se teprv dokonalosti cestu nastoupily:
přec však duše, která k úplnému se mnou spojení úělnným | rozjí
mavýtm životem dospěla a mně se zcela oddala, mé úplné lásky nabývá
a ta jenom jest jedinou chotí mou. Sluší zvláště rozaměti o Matce Boží.

* [Den pátý.) Ráno družky očekávají sv. choť; ona konečné vy
cházi; na první pohled velebí Ji ony, pějíce:

* Krása av. choti postupně so vychvalnje; tak byla církev sv. z po
čátku jako dennice, jako měsíc se mosila krýti v čase protivenství, až
pak co jasné slunce světlem svým ozařuje celý svět. Tak Jest I du
chovní život duše Bohn zaanoubeně ; utěšženýmoevicením počíná, leskne
6e ctnostmi víc a více, až pak ze v dokonalosti co sinnee stkví s co
branný šík nepřátelům svým odobi.

" Nevěsta sama sl vypravuje, Jak se do zahrady odebrala ošetřovat
všelikých stromův, a jak náhlým příchodem lidu polekána prchla.
V smyslu dochovním míní se tu práce ev. cirkve k spáse duší, jednak
1 duchovní boje a poknšení, které duše Bobu oddaná © avém povolůní
podníkatí musi.

" £. J. nenadála jsem se, že by tu kdo cizí byl, m náble se objevil
elzinec s vozy a ee epolečníky svými; i ulekši se ho, prchla jsem.
(Hebr. těž: nevěděla jsem, že duše má povzneela se k vozům šlechet
ného lidu mého, že jsem se stala krdlovnon; zapomněla jsem na svou
důstojnost.) V duchovním smyslu: Když jsem neznajíc osidel a lstí
světa povoláním svým sc obírala, kníže toboto světa s tovarykí
pokoušel se o mne, alo já nprchla jsem. V mnohém pokušení jen v útěku
vítězství a spássí

Útlou toužebností volají družky nevěstu, aby so navrátila, Sula
mltkou, kněžnon pokoje, ji zsovonce.— V smyaln duchovním volů takto
kníže světa s tovaryši svými k choti Kristově, aby se opět navrátila
k marným a bříšpým rozkošem světským; ale ona nedá anl odpovědi,
znikší ©pomocí Boží nenadálého pokušení.

KAPITOLA VIL

' Na slova družek (0, 12.) povětává ženich a ukazuje ku velebné
důstojnosti nerěstině; načež ony dále Ji vychvalují.

* Na BSulamitceshledáš duši zmužílou a vážnou, česť a otnosí svon
statně stfežicí.

* Tak jmon se chlácholítí nevčetu drušky Její.
* Kročeji rozumí se pevný dokonalý život.
* t. j. vazba kostí na kolenou, co ml talířkem zoveme, tof jest Jako

vypuklů umělecká práce. Že se alíčnosti nevěstinny tuto tak zevrubně

= m
Žnrm
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2. Popek tvůj koflík okrouhlý, jenž nikdy není bez ná
poje.“ Život tvůj jako pšenice, obložený líliemi."

3. Dva prsy tvé, jako dvé mladých dvíčátek srních.
4. Hrdlo tvé. jako věže z kostí slonových. Oči tvé jako

rvbníky v Hesebonu, jež jsou u brány Dcery-Množství.“ Nos
tvůj jest jako věže líbanská. kteráž hledí proti Damašku.

5. Hleva tvá jest jako Karmel:" a vlasy hlavy tvé jako h
šarlat krále, svázaný v řásy. M

po

Oh,V
dj

©. Jak jsl ty krásná,'“ a jak ušlechtilá, nejmilejší, v roz- i AS
košil! ČK

7. Postava tvá podobnajest palmě'* a prsy tvé hroznům.** | vw
8. Řekl jsem: "* Vstoupím na palmu. a uchopím ovoce

její: a budou prsy tvé jako hroznové vinice: a vůně úst P- é
tvýchjakojablek. té Sb

9. Hrdlo tvé jest jako víno nejlepší.'* Hodné milému mému © (ú juku pití,'“ a rtám i zobům jeho k přežívání. AU

10. Já [náležím) milému svému, a ke mně jest náklonnostjeho.
11. Pojď, milý můj! vyjděme na pole, a bydleme ve vsech. '?

12. Ráno vstanouce půjdeme na vinice, pohledíme, kvete-li
vinice, pučí-li ae z květu ovoce, kvetou-li jabika granátová: '*
a tuť dám tobě pray své: '*

19. Mandragory vydaly vůni svou: u vrat našich “* jsou

všeliká jablka: nová I stará, ta všecka, milý můj, zachovala
jsem tobě.“!

ličí, má nás dle sv. Řehoře npozorniti na milosrdenství Boží, dle něhož
všemoboucí a nejvýše moudrý stvořitel každon | sobe menší částku
těla lidského k svému účeln tak způsobil, že člověk | tělem svým jest
nejvýtečnějším ze všech tvorův Božích, nejen králem tvorstva, nýbrž
I miz o sobě malosvět, t. výtočnosti voškorého arěta v malém objemu
svém v sobě obsahující. Když to na Jěle svém zřejměspatřujeme a cí
tíme, Jak více to uznati musimo o duší nesmrtelné, obrazu mělce věč.
něho? — Ostatně celou tutu chvalořečobracejí někteří tak, jako by od "O
svůdce nějakého (ošemetníka — důbla), : chof svatá však ji
odolá vřele osvědčujíc, že nenáleží leč milému choti svému. Lichotně g
pochlobenství v mravním životě největším škůdeem; tn plati: „Nevěř
llchotným slovům, a drž se věrně Boba!“

S Duše tvá povždy nebeskou moudrosti napojena bývá.
* Tučaosť za okrasu mají na východě. Naráží se tn na dněševní ne

poškvrněnou plodnost, jež nevěsta Kristovn — elrkov a živé údy Její, ž |“ Bobr.: Bath-Rabbim;ak so ta brána jmenovala. Smysl: 08 +6

Jsou čisté a jasné: Jasné oči Jsou obraz jasné mysli a moudrosti.Efez. 1. 18.

9 Hora Karmel Jest spanilá a úrodná. Znamená se tím vznešenost a
plodnosf ducha; vlasy se míní myšlénky. c

!e Zde se ojímá slova opět ženich.

" 1. j. až milo! výraz nejvyššího nadšení, nejátlejší lásky ženichovy. E
5 © j. v spanilusti, eile a stálosti ducha.
" ©J. v srdci chováš utěšenou lásku.
'* 4. j. umínil jsom sl. — Sr. Přisl. 5, 18. 19., ale £ 1 Kor. 29, 81.

" £ J. teč tr jost mi tak líbezná,Jako vonné,posllající víno, kteréž
libě se plje a jemný spánek působí: tak slovo choti Boží. sv. cirkve,
hbě jest milajicím Boba, utišujíc milou úršohou srdos zarmouceně.

'6 £. j. akočivěl do řeči ženichovi tak dí nevěstu,

"" (Den šestý.) Vyzývá ženicha k přebývání venku krom města,
kdežto by beze všeho poknšení r společné lásce žíti mohli. — V smyslu
dnehovním rozuměj, že kdo anašně a zcela Kristu se věnovati chti,

všech pění© všeho lumozn světského se vzdáti a v samotu se ode

5
U.<3
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1. Kdož mi tě dá za bratra mého, kterýž požíval prsův
matky mé,' abych naleznouc tě venku, líbala tě, a již žádný
aby mnou nepohrdal?*

2. Chopila bych se tebe, a uvedla bych tě do domu matky
své: tn bys mne učil, a dala bych ti nápoje z vína stroje
ného, a mestu z mých granátových jablek.*

3. Levice jeho pod hlavou mou, a pravice jeho obejme
L mne.“

4. Přísahou zavazují vás? dcery jerusalémské, abyste ne
budily. aniž vyrážely ze sna milé (mé), dokudž by sama ne
chtěla.

5. Kteráž“ jest to, ana sstupuje s pouště, oplývajíc roz
koší, podepřena na milého svého?* Pod stromem jabloňovým *
vzbudil jsem tě: tuť jest porušena matka tvá, tuť jest zprz
něna rodička tvá.*

G. Polož mne'“ jako pečeť na srdce své, jako pečeť na
rámě své: '' nebo silné jest milování jako amrť,'* tvrdé jako
peklo horlení: ** lampy jeho jsou lampy ohně a plamenův.'*

7. Vody mnohé nemohou uhasiti lásky, aniž řeky zatopí
ji: dal-lí by člověk všecken statek domu svého za milování,
jako ničímž pohrdne jím.'*

8. Sestra naše '“ maličká jest, a prsou nemá: což učiníme
8 naší sestrou v den, když se kní mlnviti bude? '?

KAPITOLA VIII.

* © Jj. můj vlastní bratr.
3 © j. abych tě veřejně líbati směla, a nikdo mi lásku mou k tobě

na zlé vykládati nemohl. V duchovním smyslu židá tu chof Kristova,
duše vyvolená, aby podobně jako on plíjal lidskou přírozevosť, i ona

aby takto

3 1.4. ty bys mne učil moudrosti a ji bych lásku svou u konání
dobrých skutkův prokazovala tobě. Poslašná chof žádá poučeca býti
doma od chotě svého, via 1. Kor. 14,36. Ten způsob býval též u jiných
starých národův.

* L J. touba nevěsty Kristovy eo vyplnila. Nebeský ženich v náhle
k ní zavítal a ji mílostně objal.

* [Den sedmý.) Ženich opět sapřisahů doery jorusalémaké, aby
nevěsty jeho nebudíly spěrem.

S Tak se táší družky nevěsty.
" ©j. tím se vyznamenává podpora a milosť Boží, bez nížto telze

v ctnosti státi. — Pozarad vždy nevěsta sama kráčels, nyní ale spo

Jjivšíse s sam s ním vychází.* Di že

* Lépe die bebr.: Tu tě zplodila, tn tě porodila matka tvá: tu v tom
domě pod tím stromem; tu jest dům tvůj rodný, do něhož mne chceš
uvésti; viz v. 2 Ženich tu připomíná nevěstě rodiště její, Ha, že tam,
kdež byla zrozena, ( k lásce vzbuzena byla; tím slavně ji zapřísalu,
sby mu věrnou zůstala. Duchovně svatí Otcové jabloní rozumějí Jednak
onen strom v ráji, pod nimž pramáti naše k hříchu evedena byla; Jednak
strom sv. kříže, pod nimž se každá zbožná duše k milování chotě svého
vzbuznje.

!©Odpovídá nevěsta.

" £ j. nikdy pezaponine| ua mne. [Židé nosili pečetní prstenv pytlíčku na rameně, nebo na sfužce ua prsou.) — Jest tu takměř
Hsaha na.

"*£ J. miluji té mocí, kteráž vše tobě obětujíc, í život za tebe polo
žiti hotova jsem.

" £ j. káskajest nepřemožitelni a nejvýš horlivá; kdo ohnivě mi
luje, raději umře, než by lásku svou opustil.

" £. j. plameny jeji prudké co blesky, rázem zaněcující, neubasítelně.

Jakož I přátelství I pobožnosf, nikdy nepřestivá, jinak by nebyla pravá*.£.j.vsamotěchelspytovatidušísvou,abychseznala,zdalivínoZ itl;tak|já tobětvoulásk
láskyv ni kvetea ovocedobrýchskutkůvv nísonalézá. j a ) 1 A n l Pe: akon, odměnit: ko :

"© J. svon Lisku; tu celá se chel milování trému oddati. B Ah. |" Nověsta nvádí bratry své mluvicí. U Židův etily sestry, nebylo-li

" tj. u domu našebo. CY JS na živě rodičův, pod poručenstvím bratří.
3 Ovoce tato vyznamenávají svaté cíty a skutky lásky, jimižnevěsta „ | m " ©J. o vdání; když bude poládána k sasnoubení. Tu se radí

ženicha svého obveselovatiobmýšli. 1 € o sestru svon bratří,myalice,žeještě neni schopna lásky. V dachovním4o- 128
O -= hb . MĚ Pp :/ Z PENA m
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9. Jestliže jest [jako] zeď, vystavíme na ní bašty stříbrné: '*
pakli jest jako dvéře, obložíme je deskami cedrovými.*?

10. Já jsem [jako] zeď: a prsy mé jsou jako věže, od

té chvíle, jakž učiněna jsem před ním jako pokoje naléza
jící.**

11. Vínici má Pokojný v Té, kteráž má národy: *! oevzdal

smyslu bratřími těmi vyrozumívají se učitelé a představení Cirkve pe
čující o slabší duše k dokonalosti nedospělé, jak je od útokův zlých
uchrániti maji.

' © j. zástane-li nepohnutelná v svó lásce, uložíme za ni ženichoví
velikuu cenu; u starých se ženíchům dcery prodávaly.

"9£ Jj.Jeat-li lahké mysli, a nakloněna k sasnoubaní, zavřeme jí
povně za dvoje dvěře,abychom ctuosťJejí ochránili. Duchovně: Stříbrem
a zlatem, učením a milosti mají so duše pevné a horlivé v zbožnosti
utvrditi; méně stálé však bázní a kásní proti bříchu ochránit.

"©Nevěsta sama donfaniivě sl počíná, a osvědčaje svou povnvsť a
nepohnatveť v Idsce k tomu, u něhož nalezla milosť a pokoj; jako by
řekla: Já udatně se k tomu osývám, že nevinnosťzachovale jsem, aniž
Jsem popřála sluchu avůdeům od té doby, co u svého ženicha lisku
a s ní pokoj erdci ovómu jsem nalezle. 

" £L.j. Šalomoun má vinici v městě Bál-Hamon výnosnou. Smysl
a spojení: Když bratří moji lásky iné neschválili, postavili mne za

KAPITOLA VIJÍ.

ji strážným; jedenkaždý přináší mu za ovoce jejt tisíc atří
brných.

12. (Ale) vinice má přede mnou jest. Tisfe tobě, 6 Po
kojný, a dvě stě těm, kteří ostříhají ovoce jejího.*“

13. (Ó ty), jenž bydlíš v zahradách, přátelé poslonchají:
dejž mi alyšeti hlas tvůj.“*

14. Utec,“* milý můj! a připodobní se k arně, a mladému
jelenu nafhorách vonných.**

strážnon na vinicích; ale vinice má jest má láska, tať Jest mi stále
před očima, tať m! nad Šalomounovy vinice všecky.

% £ J. měj sl ty Šalomouno tisico ze své vinice, a k tomu dvě stě
vy strážní; vinlov má mílejší mí jest; totiž láska má, a duchovní jmění
mé jde ml nade všeckén statek tohoto světa.

% Nebeský ženich vzbuzuje duši, kteriž mu věčnou elíbila ldskn
k ustavičdé chvále své, k prospěchu a radosti také všech poslouchajielch.

Volá nevěsta.**VdnechJase ti ášižádostduše.nbyvBohapohřížena
a s ním cele spojena byla a sKristem v krajinách nebeských věčného
blahostavenství požívala, toť jest právě ovocem dokonalého spojení so
s neheským ženichem a vroholem dokonalosti mravní na zemi, a tak
se tedy tim skonává a zavirá oclá ta duchovním emyslem přeutěžená
níseň, vším právem pleeň všech plsní nazvané.
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